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قواعد النرش يف املجلة

مثلام يرّحب العميد أبو الفضل العباس بزائريه من أطياف 
األصيلة،  العلمية  األبحاث  بنرش  )العميد(  جملة  ُترّحُب  اإلنسانية، 

وفقا للرشوط اآلتية:
العلوم . 1 جماالت  يف  األصيلة  العلمية  األبحاث  املجلة  تنرش 

اإلنسانية املتنّوعة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته 
أو  العربية  اللغتني  بإحدى  ومكتوبة  عامليا،  عليها  املتعارف 

اإلنكليزية، التي مل يسبق نرشها.
م األصل مطبوعا عىل ورق )A4( بنسخة واحدة مع قرص . 2 يقدَّ

بخط  كلمة،   )10.000–5.000( بحدود   )CD( مدمج 
Simpelied Arabic عىل أن ترّقم الصفحات ترقيام متسلسال.

تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، . 3
كّل يف حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، 

ويكون امللّخص بحدود )350( كلمة.
أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/ . 4

الباحثني وجهة العمل والعنوان )باللغتني العربية واإلنكليزية( 
اسم  ذكر  عدم  مراعاة  مع  األلكرتوين،  والربيد  اهلاتف  ورقم 

الباحث أو الباحثني يف صلب البحث، أو أية إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  إىل  ُيشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة 
مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم  تتضّمن:  بأن 
ذكر  عند  هذا  الصفحة.  رقم  النرش،  سنة  الطبعة،  رقم  النرش، 



املصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر 
استعامله.

حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ
وجود مصادر أجنبية تضاف قائمة هبا منفصلة عن قائمة املصادر 
العربية، ويراعى يف إعدادها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو 

البحوث يف املجالت.
تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقلة، وُيشار . 7

أماكن  حتديد  مع  مصادره،  أو  مصدره،  إىل  الشكل  أسفل  يف 
ظهورها يف املتن.

مع . 8 يتعاون  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 
قد  البحث  كان  إذا  فيام  ُيشري  أن  وعليه  األوىل،  للمرة  املجلة 
قّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، كام ُيشار إىل 
أو  البحث،  بتمويل  قامت  أو غري علمية  أية جهة علمية،  اسم 

املساعدة يف إعداده.
أن ال يكون البحث قد نرش سابقًا، وليس مقدما إىل أية وسيلة . 9

نرش أخرى، وعىل ا لباحث تقديم تعّهد مستقّل بذلك.
وال . 10 كاتبيها،  آراء  عن  املجلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرب 

ترتيب  نظر جهة اإلصدار، وخيضع  بالرضورة عن وجهة  تعرّب 
األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

ختضع البحوث لتقويم رّسي لبيان صالحّيتها للنرش، وال تعاد . 11
البحوث إىل أصحاهبا سواء أقبِلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق 

اآللية اآلتية:



أقصاها  مّدة  للنرش خالل  املرَسلة  املادة  بتسّلم  الباحث  يبّلغ  أ( 
أسبوعان من تاريخ التسّلم.

ب( خيطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير 
عىل نرشها وموعد نرشها املتوّقع.

أو  تعديالت  إجراء  وجوب  املقّومون  يرى  التي  البحوث  ج( 
املالحظات  مع  أصحاهبا،  إىل  تعاد  نرشها  قبل  عليها  إضافات 

املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيا للنرش.
إبداء  رضورة  دون  من  أصحاهبا  يبّلغ  املرفوضة  البحوث  د( 

أسباب الرفض.
#( يمنح كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، 

ومكافأة مالية.
يراعي يف أسبقية النرش:. 12

أ( البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب( تاريخ تسلم رئيس التحرير للبحث.

ج( تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها.
د( تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

ال جيوز للباحث أن يطلب عدم نرش بحثه بعد عرضه عىل هيأة . 13
يكون  أن  عىل  التحرير،  هيأة  هبا  تقتنع  ألسباب  إال  التحرير، 

خالل مدة أسبوعني من تاريخ تسّلم بحثه.
املحكمة . 14 العميد  ملجلة  االلكرتوين  املوقع  عىل  البحوث  ترسل 

alameed.alkafeel.net من خالل ملئ إستامرة إرسال البحوث، 

العراق،  التايل:  العنوان  عىل  املجلة  مقر  اىل  مبارشًة  ُتسلم  أو 
كربالء املقدسة، حي احلسني، جممع الكفيل الثقايف.





االسالم ديانة القيم الساموية احلّقة التي اريد هلا ان تتحرك ضمن 
للبرشية  حسنة  قدوة  لتكون  االرض  عىل  تسعى  انسانية  مصاديق 
متثيلها  اراد  وكلٌّ  وترشبوها،  القيم  تلك  املسلمون  متثل  وقد  مجعاء. 
فكانوا    اهلل  رسول  الساموي  املرشوع  هلذا  فربز  ومعاملة،  عبادة 

اهنض تلك املصاديق واجالها.

وملا كان اإلمام عيل بن أيب طالب من رسول اهلل  بمنزلة 
هارون من موسى   وباب علمه فقد كان  اوىل تلك املصاديق 
من   عيل اإلمام  مامتثله  بعض  عىل  للوقوف  والتنقيب  بالبحث 
اّمٍة  التي ترتقي باملسلمني اىل حيث جيب ان يكونوا خرُي  القيم  تلك 

ُأخِرَجت للناس. 

وحيادي،  علمي  نحو  عىل  يتضح  ان  املعنى  هلذا  اردنا  وقد 
فأفردت جملة العميد لشخصية اإلمام عيل عددًا خاصًا وفتحت 
الباب إمام الباحثني لتعميق الفكرة بالبحث العلمي الرصني. وكان 
من الباحثني ان راجعوا فكر اإلمام عيل: سريًة تتجىل فيام حفظه 
التاريخ لنا عن اإلمام عيل ونصًا ضمن ماُحِفَظ لنا يف هنج البالغة 

الذي راقبه املحققون بالرشح والتدقيق.



من  قائمة  والتحريرية  االستشارية  اهليأتني  يدي  بني  كان  وقد 
البحوث التي تقدم هبا اصحاهبا اخرتنا منها جمموعة تنسجم وعنوان 

العدد الذي رفعنا.

فأننا  والباحثني  القراء  يدي  بني  القراءات  هذه  نضع  إذ  ونحن 
التي  االسالمية  الرموز  قراءة  اعادة  عىل  الباحثني  حث  نحاول 
 متثلت االسالم وتستحق متثيله يف وقت نحن احوج مانكون فيه اىل
ان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  اراده  الذي  االصيل  االسالم  وجه  مايعكس 

يكون عليه.
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ملخص البحث

يقوم هذا البحث عىل دراسة تصحيحية ملدلوالت مصطلح التاريخ عىل وفق 
طرح اإلمام عيل يف هنج البالغة إذ  درج الباحثون عىل التعامل مع التاريخ عىل 
وفق اطر عامة شمولية تداخلت فيها املفاهيم حتى صار ناقل التاريخ مؤرخا »عىل 
الرغم من انه مل يتبَن دراسة التاريخ باألدوات العلمية وإنام قام بنقله فقط وهذا جزء 
التاريخ مصطلحا« عائام »قارصا« عن  التي جعلت مصطلح  الشائعة  من األخطاء 

حتقيق أهدافه.

تصحح  البالغة  هنج  يف   عيل اإلمام  عند  التاريخ  مدلوالت  دراسة  ان 
مصطلح  عليها  يرتكز  التي  واألساسيات  الضوابط  وتضع  املغلوطة  األفكار  تلك 
التاريخ  ملصطلح  واخلاص  العام  اإلطار  بنّي    اإلمام  ان  إذ  ومفهومه  التاريخ 
التي تتحقق  أو باألحرى الرشوط  التارخيي  البحث  وحدد الرشوط الالزمة ملنهج 
هبا أهداف البحث التارخيي. ومن أهم تلك الرشوط والضوابط التي تناولناها هي 
ما يراه اإلمام عيل من رضورة تطبيق علم التاريخ عىل موضوع التاريخ املنقول 
يكون  ألن  الباحث  يؤهل  بشكل  والدراسة  التحليل  يف  العامل  أدوات  واستخدام 
مؤرخا وليس ناقل تاريخ، وهنا يشري اإلمام  أن نسبة أصحاب الفهم السلبي 
ما  يتواءم مع  الذي  الفهم االجيايب  نسبة أصحاب  للتاريخ هي األكرب واألعىل من 

ذكرناه من الضوابط.

رشط  أساس  عىل  تقوم    اإلمام  وضعها  أخرى  ضابطة  البحث  يدرس 
أمام  الباحث  به بشكل يضع  والتلبس  أيِّ زمان كان  التارخيي يف  معايشة  احلدث 
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الصورة احلقيقية واملنطلق الناجع والناجح يف التعامل مع املادة، حتى انه  ينصح 
استحصال  يف  أعمق  ليكون  يدرسه  الذي  العرص  أفراد  كأحد  الباحث  يعيش  بأن 

النتائج.

وواضحة  متعددة  وبنصوص  البحث  درسها  كثرية  أخرى  جوانب  وهناك 
التأريخ  مفهوم  وهو  والقراء  املتخصصني  لدى  الدارج  املصطلح  مفهوم  تصحح 
أكثر داللة وابلغ يف إيصال الصورة  الكاملة  البحث بصورته  واملؤرخ ولعل قراءة 

املقصودة.
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. . . Abstract . . .

The actual research paper takes hold of the rectifying designation to 
history in concordance with what Imam Ali )Peace be upon him) broaches 
in The Road of Eloquence; the researchers get used to deal with history 
in terms of universality in which concepts are entangled to the extent the 
one who keeps history is called historian though he never reverts into 
scientific devices to study history; he keeps passing it through ages. It is 
a common misconception that bends the history discourse buoyant and 
deficient to implement its targets.

One of the pivotal conditions a history research depends on is what 
Imam Ali deems that it is of necessity to put the passing-history under the 
lens of historiology and manipulate the devices of the scientist in analyz-
ing and studying that enable the researchers to be a historian and not a 
history critic. In this regard, Imam Ali pinpoints that those who miscon-
ceive history are greater and higher than those with true perception that 
comes in line with the abovementioned conditions.

However the present study tackles another condition Imam Ali (Peace 
be upon him) coins that it is essential in any time to experience the event 
and engross in its sense to the extent the researcher takes seizure of the 
true portrait and the successful and beneficial logics in dealing with the 
locus. In addition, the Imam advices the researcher to be a member of the 
epoch that he targets in his study to have depth. 

There are other vantage points the study reconnoiters to rectify the 
common concept of the specialized and readership; the concept of history 
and the historian, perhaps scrutinizing the actual paper id more effica-
cious to convey the desired mission.
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أوال: تنمية الصفة العلمية ملفهوم التأريخ

لقد فرق اإلمام عيل  بني املفهوم العلمي للتأريخ وبني املفهوم الكالسيكي 
حّدد    اإلمام  ان  اذ  املجردة،  والروائية  القصصية  الصورة  اساس  عىل  القائم 
الضابطة التي يمكن هبا رسم شكل التاريخ بصورته التي تتالءم مع طبيعة التنمية 
العلمية، بيد ان هذا الطرح ال يمكن ان يوسم بأنه طرحا نظريا جمردا، بل انه ينتمي 
للطرح  االبرز  املصداق  يمثل    اإلمام  ان  سيام  ال  التطبيقي  العميل  اجلانب  اىل 
التأرخيي بمفهومه العلمي الواعي سواء يف هنج البالغة ام يف كل كالمه، لذا فقد قال 
 عىل وفق هذه املفهوم ))اعقلوا اخلرب إذا سمعتموه عقل رعاية ال عقل رواية 

فإن رواة العلم كثري ورعاته قليل(()1(.

وعىل الرغم من وضوح املعنى العام هلذا اخلطاب غري ان هناك نقاطًا مركزية 
تتعلق بمنهج البحث العلمي التأرخيي يمكن ان ندرجها بام يأيت:

عقلنة االفكار املطروحة قبل ترتيب اآلثار عليها.. 1

االشارة اىل استخدام ادوات العامل يف التعامل مع التاريخ وهو ما يثبت علمية . 2
التاريخ.

وضع الضوابط واالسس الكفيلة بتنظيم عملية النقل والرواية بحسب املفهوم . 3
العلمي للتاريخ.

التأرخيي والذي يعتمد عىل . 4  لسيادة الفهم اخلاطئ للمنهج  اشارة اإلمام 
النقل والرواية.
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أراد اإلمام  تنمية الفهم االجيايب للتاريخ والذي اشار إىل انه الفهم القليل . 5
قياسًا بالفهم السلبي النقيل الروائي.

انذاك ويف كل وقت هو  الدارج  الفهم  يبعد  ان  اراد    ان اإلمام  ويالحظ 
الفهم القائم عىل اساس ديني فقط اذ ان اسلوب نقل احلديث ربام ساد وطغى حتى 
عىل دراسة سرية الرسول  وعىل املؤلفات التارخيية، حتى انه عرف يف الدراسات 
عن التأريخ ان االسلوب يف دراسة اصحاب السري هو اسلوب اهل احلديث، وعىل 
الرغم من ان اإلمام  قد سبق سنوات التأليف بزمن طويل ااّل انه اراد التوجيه 
املستقبيل لتلك املشكلة وذلك اخلطأ بوضع التعريف والتوصيف النظري والتطبيقي 
مع  ينسجم    اإلمام  لكالم  اللغوي  املعنى  نجد  هنا  ومن  التأرخيي،  للمفهوم 
فهمنا هذا، اذ ان املراد بعقل الرعاية تدبره وتفهم معناه. وبعقل الرواية: نقل ألفاظه 

فقط.)2(

العلمي يف  النفس  التعقل واستخدام  والتدبر والفهم هو ترمجة ما ذكرناه من 
باالسلوب  معها  نتعامل  ال  عندما  قارصة  الفاظًا  متثل  التي  الروايات  مع  التعامل 
  انه  رأى  حينام  احلديد  ايب  ابن  ذلك  فرس  وربام   ، عيل  اإلمام  ذكره  الذي 
هناهم عن أن يقترصوا إذا سمعوا منه أو من غريه أطرافا من العلم واحلكمة، عىل أن 
يرووا ذلك رواية كام يفعله اليوم املحدثون، وكام يقرأ أكثر الناس القرآن دراسة وال 
يدرى من معانيه إال اليسري)3( أي ينبغي أن يكون مقصودكم الفهم للعمل ال حمض 

الرواية، وعدم االقتصار عىل لفظه، بل العمل به.)4(

وقد أكد الرسول الكريم حممد  وأئمة أهل البيت  ذلك املعنى الوارد يف 
كالم اإلمام عيل  بام يتالءم معه بشكل كيل يف اهلدف واملعنى بل حتى يف االلفاظ 

بعض االحيان اذ ورد قول رسول اهلل  ))كونوا للعلم وعاة(()5(.
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وعن اإلمام الباقر   يف كتابه إىل سعد اخلري)6( ))اجلهال يعجبهم حفظهم 
الصادق  يوافقه عن اإلمام  للرعاية(()7( وايضا ما  للرواية، والعلامء حيزهنم تركهم 
ألن  به،  تعملوا  حتى  بالعلم  اهلل  ينفعكم  فلن  تعلموا،  أن  شئتم  ما  ))تعلموا   
العلامء مهتهم الرعاية، والسفهاء مهتهم الرواية((.)8( واملعنى االمجايل هلذه االحاديث 

ينسجم ويتناغم مع طرح اإلمام  من عدة جهات:

اجلهة االوىل: ارتباط مفهوم التعقل باملفهوم العلمي ملنهج البحث.

يمثل  الذي  الوقت  ففي  ومصاديق  ممثلني  املفهومني  لكال  ان  الثانية:  اجلهة 
الواعي العامل املنهج االجيايب فأن اجلاهل والسفيه هو مصداق املنهج السلبي السائد.

اجلهة الثالثة: ارتباط مصطلح احلفظ بخلو العلم، والعكس فيام يتعلق بتعقل 
ورعاية العلم يف اشارة اىل النقل والرواية يف مقابل الدراسة والتحليل.

اجلهة الرابعة: ان املنهج العلمي املقصود هو استعامل االدوات يف دراسة الرواية 
الرجايل  املنهج  وفق  وعىل  تارخيية  كانت  اذا  التارخيي  البحث  اسلوب  وفق  عىل 

واالسنادي اذا كان املوضوع عن االحاديث.

االثر  لذلك  ترمجة  اخرى  مناسبة  يف  ذكر  قد    عيل  اإلمام  ان  نجد  وربام 
الناجم عن التعقل بمفهومه العلمي والذي يعلو حتى عىل االثر املادي الشاخص 
بصورة ذات هيكلية ومالمح بارزة والتي يمثلها االبصار غري املنتج، ومن هنا ورد 
يف هنج البالغة قوله  ))ليست الرواية كاملعاينة مع األبصار. فقد تكذب العيون 
أهلها وال يغش العقل من استنصحه((.)9( وال ينطبق االمر عىل اجلانب الديني الذي 
خيص احلديث فحسب بل ان املنطق والرواية التارخيية تدخل يف نفس الباب لذا ورد 
عن اإلمام  قوله ))إذا سمعتم من حديثنا ما ال تعرفونه فردوه إلينا، وقفوا عنده، 
وسلموا، حتى يتبني لكم احلق، وال تكونوا مذاييع عجىل(()10( أي ان رسعة الرواية 
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دون متحيص ودراسة وحتليل مضامينها يبعد الراوي والباحث عن احلق الذي قلنا 
انه يتعلق باجلانبني الديني والتأرخيي.

 بحسب السياق النظري  ان البناء عىل املفهوم السابق الذي ذكره اإلمام 
وآثارها  التجربة  لبيان  التطبيقية  املصاديق  نجد  ان  يقتيض  والتصنيفي  والتعريفي 
املفهوم  مع  مقارنته  ثم  ومن  املفهوم  هذا  آثار  دراسة  من  نتمكن  حتى  الواقع  عىل 
املصداق  مصداقية  يف  تتلخص  كبرية  مشكالت  تواجهنا  ما  وعادة  الكالسيكي، 
ان  يبدو  هنا  ومن  فشله،  او  املفاهيم  من  مفهوم  نجاح  قياس  اداة  جعله  وامكانية 
املتتبع والباحث حينام  اراد ايضا ان يعالج ويزيل هذا احلرج عن    اإلمام عيل 
ذكر املصداق الذي يتساوى عنده التنظري والتطبيق، وهذا املصداق هو )الراسخون 
يف العلم( وهم ائمة اهل البيت  والذين كانوا يمثلون ذلك التعقل الذي ذكرناه اذ 
قال اإلمام عيل  عنهم ))عقلوا الدين عقل وعاية ورعاية، ال عقل سامع ورواية. 
  العلم كثري ورعاته قليل(()11( وقد حيتج املحتجون ان كالم اإلمام  فإن رواة 
الفهم  هذا  ان  غري  الدين((  ))عقلوا    لقوله  فقط  الدين  يف  الرسوخ  اىل  يشري 

يتعارض مع مجلة امور:

ان املتعقل والواعي يف الدين قد استحصل عىل كل امللكات التي دونه، بل انه . 1
عرف الدين بتعقله الذي هو منهج حيايت عقيل وليس ديني فحسب.

الشطر الثاين من الكالم اشار اىل القاعدة العامة يف هذا اخلطاب وهي قاعدة . 2
التعقل التي عرف هبا الدين، والتي يعرف هبا التعامل مع التأريخ وغريه.

املعنى . 3 يتناغم من حيث  املقام  العلم ورعاته يف هذا  رواة   عن  ان كالمه 
واللفظ مع ما اسلفنا ذكره من قوله  السابق عن تعقل اخلرب والذي ينسجم 

مع النفس التأرخيي.
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هذا االعرتاض االفرتايض يتحقق لو كنا نتكلم عىل اناس غري معروفني وليس . 4
عن ائمة اهل البيت  وهم اصحاب العلوم املتعددة والذين هلم يف كل علم 

يد.)12(

ويؤكد ابن ايب احلديد هذه الشمولية العلمية من قول اإلمام  بحقهم وان 
ما ذكره عنهم هو يف احلقيقة ذكر آلثار ذلك وهي آثار متنوعة علميا فهناك سبب 
ونتيجة استخلصها من كالم اإلمام عيل  عنه ))هم عيش العلم، وموت اجلهل، 
خيربكم حلمهم عن علمهم، وظاهرهم عن باطنهم، وصمتهم عن حكم منطقهم. 
هبم  االعتصام،  ووالئج  االسالم،  دعائم  وهم  فيه،  خيتلفون  وال  احلق،  خيالفون  ال 
عاد احلق إىل نصابه، وانزاح الباطل عن مقامه، وانقطع لسانه عن منبته(()13( وهذا 
الكالم هو الذي سبق القول قيد البحث اذ ان ابن ايب احلديد يرى ان قول اإلمام 
 ان هبم حييا العلم ويموت اجلهل، هو انه سامهم حياة ذاك، وموت هذا، نظرا 
إىل السببية، يدلكم حلمهم وصفحهم عن الذنوب عىل علمهم وفضائلهم، ويدلكم 
الوقت  بطن من إخالصهم.)14( وهو يف  ما  احلسنة عىل  األفعال  منهم من  ما ظهر 
الكالسيكي  والفهم  اجلهل  بني  ربط    انه  ذكره  اسلفنا  ما  ويناغم  يامثل  نفسه 

النقيل والعلم واملنهج التعقيل الواعي.

ويرى اخللييل ان ما ذكره اإلمام  يف هذا السياق يمكن ان يدرس بصورة 
عكسية ومن مفهوم خمالف من انه كناية إىل غري ائمة أهل البيت  ممن يروي دون 

وعي والذين يغمرهم اجلهل واألنانية والعصبية والطيش.)15( 

البالغة هو عبارة عن تشخيص   يف هنج  وبالتأكيد فإن ما يطرحه اإلمام 
وبيان اعراض وعالج يف الوقت نفسه، فهو ال يقصد ان يميز فئة عن اخرى ملجرد 
عىل  للحصول  تتبع  ان  جيب  التي  احلسنة  القدوة  بيان  يريد  وانام  والتميز  االفتخار 
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ثقافية  قاعدة  نبذ وترك اجلهل والطيش والعشوائية وبناء  ثم  املتوخاة ومن  النتائج 
تكون منطلقا واعيا لكل االمور.

فإنه  سلف،  الذي  االجيايب  املصداق    اإلمام  فيه  ذكر  الذي  الوقت  ويف 
ذكر املصداق السلبي وهو ذلك الذي يدعي العلم الرشعي والثقايف، فيترصف كام 
الرواية  يرعى  ان  واملفاهيم ودون  املعاين  ادراك  دون  يتخبط  انه  عاملا، غري  كان  لو 
واحلديث او يعتقد انه قد وعاها وال يعلم بجهله اياها فيتعدى بذلك حدود اجلهل، 
وال  فيسلم،  يعلم  ال  مما  يعتذر  ))ال  الصنف  هذا  وصف  يف    اإلمام  قال  وقد 
يعرض يف العلم ببصرية يذرو الروايات ذرو الريح اهلشيم((.)16( واذا اردنا ان نحدد 
هلا  بعدة سامت  قد وسمه    اإلمام  ان  نجد  السيئ  املصداق  شكل ومنهج هذا 
الرواية  مع  التعامل  يف  العلمية  املشرتكات  لوجود  التأريخ  عن  بموضوعنا  عالقة 
بشتى صنوفها فالقاعدة واحدة والعلم خيتلف يف شكله، ومن هنا يمكن امجال تلك 

السامت بام يأيت:

املتعاملني مع . 1 أثرا وسمة عند الكالسيكيني من  املركب بوصفه  وجود اجلهل 
الرواية وعند مدعي التعقل والوعي هبا.

عدم وجود امللكة والثقافة التحليلية للروايات واحلكم الصحيح فيها اي عدم . 2
استخدام ادوات العامل املنتجة.

العشوائية والتخبط يف معاجلة املادة بشكل جيعلها فارغة املحتوى ال يعرف هبا . 3
علم وال نصل هبا اىل نتيجة وأثر.

ولعلنا حينام ندرس املفهوم االمجايل لوصف اإلمام  حسبام ذكر يف الفكر 
ان  اذ  التاريخ،  لعلم  املالئمة  بالصورة  االفكار  نبني  ان  أمكن  االسالمي  والرتاث 
اإلمام عيل  اقتبس مفهوم كالمه هذا من املنطق القرأين لقوله تعاىل ﴿َفَأْصَبَح 



31

واهلشيم: هو النبت اليابس املتكرس.)18( ومعنى ذلك ان  ياُح﴾)17(  َتْذُروُه الرِّ َهِشياًم 
هذا النوع من العلامء يرسد الرواية كام تنسف الريح هشيم النبت وان الذرو واالذراء 

ملا كانا بمعنى واحد صح ذكر أحدمها يف مقام اآلخر.)19(

أراد    اإلمام  ان  ذكره  املار  للكالم  اللغوية  التجزئة  من  املفهوم  واملعنى 
اإلشارة اىل انعدام الفائدة من هذا املنهج لعدم وجود االثر امللموس منه، وهذا هو 
سبب التمثيل بورق النبات املتفتت مع وجود الريح اي انه يتطاير دون ان يبقى له 
العلمي  واملصداق  املثال  يف  معا  الرتباطهام  أيضا  معنوٌي  ثم  ومن  يذكر  مادٌي  اثٌر 

التأرخيي.

ثانيا: بناء منظومة آليات التعامل مع املادة التأرخيية

مل يتكلم اإلمام  عىل املفاهيم العامة للتاريخ واالسلوب االمثل للمعاجلة 
النتائج  املناسبة يف دراسته للوصول اىل  فيه فحسب وانام تعدى اىل وضع االليات 
املتوخاة واملستخلصة منه، اذ كان اإلمام  يريد من الباحث ان يعمل عىل حتقيق 
خلدمة  التاريخ  يطوع  اي  غاية  وليست  وسيلة  التاريخ  فيجعل  املبتغاة  االهداف 
البرش، ومن هنا فقد بنى اإلمام  ذلك عىل وضع االليات يف التعامل مع الرواية 
النتائج وتطبيق  ثم احلصول عىل  املراد حتقيقها ومن  بعد حتديد االهداف  التارخيية 
آثارها بشكل يمثل التجربة التي متنع تكرار اخلطأ مع تنمية الصور االجيابية منها. 
إين  بني  ))أي  قال  اذ    وقد توضح هذا االمر يف وصية اإلمام عيل البنه احلسن 
وإن مل أكن عمرت عمر من كان قبيل فقد نظرت يف أعامهلم، وفكرت يف أخبارهم، 
ورست يف آثارهم حتى عدت كأحدهم. بل كأين بام انتهى إيل من أمورهم قد عمرت 
مع أوهلم إىل آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره، ونفعه من رضره، فاستخلصت 
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لك من كل أمر نخيله وتوخيت لك مجيله، ورصفت عنك جمهوله((.)20( واآلليات 
التي حددها اإلمام  لتعامل العامل املؤرخ اإلجيايب مع االحداث تندرج بام يأيت:

دراسة التجارب واألعامل واألحداث املاضية دراسة موضوعية فكرية حتليلية . 1
وليس نقلية.

النه . 2 الفكر  عىل  وعرضها  واالخبار  للروايات  سابقا  اليه  ارشنا  الذي  التعقل 
ينبغي ان تتناسب مع الصورة العلمية والثقافة التارخيية والرشعية والتغريات 

الزمنية.

االطالع عىل آثار املاضني بنوعيها املعنوية واملادية وهذا السري الذي ذكره اإلمام . 3
 يتالءم مع املفهوم املادي لالثر اي الشاخص االثري املوجود والذي ينطق 
بحضارة القدماء، كام ان هذا ال يمنع ان يكون كالم اإلمام  معنويا فيكون 
السري يف آثارهم هو االطالع الدقيق عىل ما تركوه من آثار وجتارب، ال سيام ان 
املادية منها  اما  الفكر فيها  املعنوية هو االساس اي اجالة  االطالع عىل اآلثار 
فأهنا حتصيل حاصل لذلك التفكر فطبيعي ان حيتاجه الباحث الكامل الصورة 

املعنوية الفكرية.

 اىل حتقيق مجلة من االهداف  التي اختذها اإلمام  لقد أدت هذه االليات 
يتخذها  ان  جيب  التي  االهداف  وهي  االليات  بتلك  اليها  الوصول  يقصد  كان 
الباحث ويضعها نصب عينيه الهنا تتحول يف الكتابة التارخيية اىل رشوط الوصول 

للنتائج وهي:

وكذلك . 1 واخلطورة  والبالء  الرخاء  من  ظروفه  مع  والتكيف  احلدث  معايشة 
وغري  املعايش  املستوى  وطبيعة  السياسية  املؤثرات  خالل  ومن  وبرده  حره 
ذلك مما جيعل حكم الباحث حكام عادال ينطلق من رحم زمن احلدث نفسه 
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واملؤثرات املحيطة فيه وهذا هو تفسري قوله  انه أصبح كأحد القوم الذين 
يدرس سريهتم. 

استقصاء كافة املعلومات اخلاصة باحلدث وعدم االقتصار عىل احلدث نفسه . 2
لذا نجد اإلمام  يقول ))بل كأين بام انتهى إيل من أمورهم قد عمرت مع 
وهنا  كاملة  بصورة  املجتمع  ذلك  ثقافة  اىل  الوصول  اي  آخرهم((  إىل  أوهلم 
العبارة رصحية بأن اإلمام  استقىص مجيع أمورهم اىل درجة انه عاش أكثر 
اي ترصف  يفهم  ان  قادرا عىل  اصبح  وهنا  اعامرهم،  بل جمموع  من عمرهم 

وعمل ومن ثم االحاطة بنتائجه وآثاره.

  التي حددها اإلمام  املعايشة وذلك االستقصاء وهي االهداف  ان تلك 
أكلها الن اإلمام  أتت  قد  اآلثار  يريد احلصول عىل  ثم ملن  التارخيي ومن  للباحث 
 ذكر لنا مصداقا تطبيقيا هلذا املنهج التارخيي البحثي وهذا املصداق هو اإلمام 
عاش  بل  باحلدث  املحيطة  االمور  مجيع  وعرف  االهداف  حقق  فمثلام  نفسه   
احلدث نفسه فأنه ايضا، ّبني معطيات حتقيق االهداف يف البحث التارخيي ونتائجها 
 ،  ومن ثم عىل الباحث الذي يتخذ هذا املنهج الذي رسمه اإلمام  عليه 

ويمكن ادراج هذه اآلثار بصورتني:

الصورة االوىل: إن اإلمام  ومن ثم الباحث واملتتبع يستطيع ان حيصل عىل 
التجربة التي تؤدي اىل التنمية املستقبلية للجوانب االجيابية ويف الوقت نفسه ابعاد 
اسباب السقوط واالهنيار احلضاري، اي ان عوامل بناء وبقاء احلضارة تكون بني 

يدي االنسان عىل وفق هذا املنهج.
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الصورة الثانية: معرفة السياسات املثىل عىل املستويات كافة سواء كانت علمية 
او اقتصادية او اجتامعية وما اىل ذلك، وموارد النفع فيها وموارد الرضر فتكون خربة 

جمانية إمام الناس تقوم اعامهلم وتضعه يف خانة العمل االجيايب.

البنه  التارخيية  الفلسفة  استخالص  مهمة  عاتقه  عىل    اإلمام  اخذ  وقد 
اإلمام احلسن  وللعلامء والناس كافة وتقوم هذه الفلسفة عىل مجلة امور:

االمر االول: استخالص زبدة ومستخلص احلادثة التارخيية.

االمر الثاين: اختيار اجلانب املرشق من التاريخ لتنميته.

االمر الثالث: ابعاد اجلانب املظلم واخذ الدروس منه.

ابنه  خالل  من  للناس    اإلمام  من  جمانية  دروس  هي  االمور  هذه  وكل 
احلسن ، متخذا بذلك مثالني ومصداقني بالغي االثر عىل النفوس )اإلمام مع 
ابنه ( فطبيعة املثال وتطبيقه ملا يراد ايصاله للناس والعلامء واملؤرخني يبني صدقية 
املسألة وارتباطها بالفكر فالكالم موجه لالخرين ألن اإلمام  مدرسة علمية، 

هدفها بناء مستوى ثقايف ينهض باملجتمع وبالفكر.

عىل  كان  وان  املنهجية  هذه  عىل    اإلمام  كالم  املؤلفات  تناولت  لقد 
ااّل اهنا نقلت ما يؤيده، فقد نقل السيد هاشم البحراين قول القايض  وجه العموم 
»إذا علم اإلنسان أخبار ما مىض  املتويف سنة #544)21(:   األرجاين أمحد بن حممد 
تومهته قد عاش من أول الدهر«)22(.  وهذا ايضا ال خيرج عام ذكره اإلمام  يف 
مناسبة اخرى ))ومن تبينت له احلكمة عرف العربة، ومن عرف العربة فكأنام كان يف 

األولني((23 وهنا يعني اإلفادة من التاريخ.
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ومن هنا تربز أمهية التاريخ، ونعرف مدى تأثريه يف حياة األمم، ونعرف أيضا 
ملاذا عنيت األمم عىل اختالفها بتارخيها تدوينا، ودرسا، وبحثا، وحتليال، فهي تريد 
أن تتعرف من ذلك واقعها الذي تعيشه، لتستفيد منه يف مستقبلها الذي تقدم عليه، 
فالتاريخ كله عربة، وفكرة، وتنبه، ال سيام إذا كان مرتبطا بحياة األولياء الصاحلني 
وبمعاجزهم الباهرة وآياهتم البينة التي هبا أقيم الدين، وهبا هبت املعاندون والتزموا 

ووقع التحدي ومتت احلجة عىل الناس.)24(

لقد اشار بعضهم اىل التخصيص اىل جانب التعميم يف كالم اإلمام ، حتى 
أمري  كالم  ان  النامزي  ذكر  اذ  التأرخيية،  املؤلفات  ومراجعة  لقراءة  دعوة  اىل  حوله 
املؤمنني  ما يشعر بحسن املراجعة إىل كتب التواريخ والسري يف أخبار املاضني 
بالتاريخ  نتيجة حتمية غري اهنا صورة من صور االهتامم  واالعتبار منهم)25( وهذه 

وابراز قيمته والتعامل معه بجدية.

وقد حاول بعض املؤلفني وانطالقا من كالم اإلمام  الذي بنّي فيه فلسفة 
االهتامم بالتاريخ، حاولوا ان يبينوا كيف ان القرآن الكريم نفسه اهتم بذكر التاريخ، 
اذ اجاب الشيخ نارص مكارم شريازي عىل التساءل الذي قد يطرح عن سبب كون 
القسم املهم من القرآن قد جاء عىل صورة تأريخ لألمم السابقة وقصص املاضني، 
من  ذهنه  يف  اإلنسان  رسمه  وما  املختلفة،  البرشية  لنشاطات  خمترب  التاريخ  بإن 
األفكار والتصورات جيده بصورة عينية عىل صفحات التاريخ وبمالحظة أن أكثر 
املعلومات البرشية توافقا مع الواقع واحلقيقة هي التي حتمل جانبا حسيا، فإن دور 
عينيه  بأم  يرى  فاإلنسان  جيدا،  دركه  يمكن  احلياتية  الواقعيات  إظهار  يف  التاريخ 
يف  املرشق  النجاح  يرى  كام  وتفرقها،  اختالفها  نتيجة  ما-  -ألمة  املردية  اهلزيمة 
لسان-  دون  -من  بلغة  يتحدث  فالتاريخ  وتوافقهم،  احتادهم  ظل  يف  آخرين  قوم 
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واخلطط  للمذاهب  العملية  للتطبيقات  لإلنكار  القابلة  وغري  القطعية  النتائج  عن 
والربامج عند كل قوم، وقصص املاضني جمموعة من أكثر التجارب قيمة، ونعرف 
أن خالصة احلياة وحمصوهلا ليس شيئا سوى التجربة، والتاريخ مرآة تنعكس عليها 
مجيع ما للمجتمعات اإلنسانية من حماسن ومساوئ ورقي وانحطاط والعوامل لكل 
النوع الصالح  بيان  الكريم يف  للقرآن  الشيخ مكارم شريازي ما  ويضيف  منها.)26( 
من الطالح يف نامذج التاريخ وكأنه اراد بناء القاعدة الثقافية يف التعامل مع التاريخ 
كام اوضحها اإلمام ، اذ قال الشيخ الشريازي »وال ينبغي أن نبعد عن النظر ما 
للقرآن من أثر يف بيان نامذج من التاريخ األصيل وإراءهتا،التاريخ الذي ينبغي أن 
يكون كاملرآة الصافية ال املقعرة«.)27( فالقصة والتاريخ مفهومان عند كل أحد، عىل 

خالف االستدالالت العقلية، فإن الناس يف فهمها ليسوا سواسية.

األمي  البدوي  منه  يتفيد  أن  يريد  الذي  الشامل  الكتاب  فإن  هذا  وعىل 
التاريخ  عىل  معتمدا  يكون  أن  جيب  الكبري،  واملفكر  الفيلسوف  إىل  واملتوحش. 
والقصص واألمثلة .وجمموعة هذه اجلهات تبني أن القرآن خطا أحسن اخلطوات 
إىل هذه  التفتنا  إذ  والرتبية، وال سيام  التعليم  والقصص يف سبيل  التواريخ  بيان  يف 
النقطة، وهي أن القرآن ال يذكر الوقائع التارخيية يف أي جمال بشكل عار من الفائدة، 

بل يذكر معطياهتا بشكل ينتفع هبا تربويا.)28(  

ومع هذه احلال مل ال يستند القرآن -الذي هو كتاب تربوي عال يف فصوله- إىل 
للتاريخ  فإن  بعد هذا  ثم  املاضني؟!  بالشواهد واألمثال من قصص  ويأيت  التاريخ 
والقصة جاذبية خاصة، واإلنسان واقع حتت هذا التأثري اخلارق للعادة يف مجيع أدوار 
يشكالن  والقصة  التاريخ  فإن  ولذلك  الشيخوخة.  حتى  الطفولة  سن  من  حياته 
الشعراء  خلفها  التي  اآلثار  وأحسن  الكتاب.  وآثار  العامل  آداب  من  األكرب  القسم 
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والكتاب الكبار سواء كانوا من بالد العرب أو من فارس أو من بالد أخرى هي 
قصصهم.)29(

وقد سمى بعضهم هذه الوصية )بفلسفة التاريخ( بحكم حثها عىل التفكر يف 
التأرخيية  املنهجية  منطق  فأن  وبالتأكيد  ذهبية)30(  املاضية الهنا وصية  االمم  احوال 
ان هناك تكامال  القول  الفلسفة، ونستطيع  التي متثل هذه  التي ذكرناها سابقا هي 
وهيكلية عامة بارزة يف خطاب اإلمام  ال خترج عن هذا النطاق بل ان جل ما 

يرد فيها يعرب عن هذه الفلسفة ويرسم مالحمها وجيسد تعريفها الواقعي.

وهذا هو الرس الذي ذكرنا سابقا انه وراء قول اإلمام  ان له عمرا أطول 
تاريخ  للمعايشة واالستقصاء، لذلك فأن مطالعة  الذين يدرسهم  من عمر هؤالء 
املاضني جتعل عمر اإلنسان طويال بقدر أعامرهم حقا، ألهنا تضع جمموعة جتارهبم 

خالل أعامرهم حتت ترصفه واختياره.)31(

وينطلق اإلمام  يف بيان الفكرة املنهجية التي ذكرناها سابقا بطرح جتزيئي 
اكثر تفصيال بربط االمور بطبيعة احلياة التفصيلية للامضني، وذلك حينام يويص ابنه 
بام  املاضني، وذكره  باملوعظة واعرض عليه أخبار  قلبك  ))أحي    اإلمام احلسن 
أصاب من كان قبلك من األولني، ورس يف ديارهم وآثارهم فانظر فيام فعلوا وعام 
انتقلوا وأين حلوا ونزلوا، فإنك جتدهم قد انتقلوا عن األحبة، وحلوا ديار الغربة، 
وكأنك عن قليل قد رصت كأحدهم. فاصلح مثواك، وال تبع آخرتك بدنياك. ودع 
املنهج    اإلمام  يرسم  وهنا  تكلف((.)32(  مل  فيام  واخلطاب  تعرف  ال  فيام  القول 
املتكامل للتعامل مع التاريخ وفلسفته، اذ ذكر عدة صور للبحث التارخيي بالنسبة 

للباحث خاصة وبالنسبة لالنسان عامة ويمكن ادراجها بام يأيت: 
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مشاكل  تشخيص  يف  واستخدامه  التاريخ  لدراسة  التوجه  األوىل:  الصورة 
العرص ومعاجلتها.

والبناء  القديمة  تاريخ احلضارات  اخللل يف  الثانية: تشخيص مظاهر  الصورة 
عليها.

الصورة الثالثة: اإلطالع املعنوي واملادي عىل اآلثار التي تركها القدماء لغرض 
حتليلها وتوصيفها واستخدامها.

وذلك  التاريخ  من  االستفادة  لكيفية  واملتتبع  السامع   عيل اإلمام  ويطلع 
وايراد  الزمني  وبعدها  احلوادث  بني  الطردي  والتناسب  االرتباط  عوامل  باجياد 

االجوبة عىل تلك الصور وهو االمر الذي تكفل به  عىل النحو اآليت:

احلدث التارخيي ت
فلسفة التاريخحتديد اآلثارحتليل احلدثوالفعل

تشخيص الفعل فعل القدماء1
واخذ التجربة

جتنب اخلطأ 
وحتقيق الصواب

اختيار العمل 
باالعتامد عىل 

التجربة

مكان واثر انتقاهلم2

االنتقال اىل دار 
غربة اخرى 
فابتعدوا عن 

االحبة

تشابه املكان 
واالثر االنتقايل

اختيار مكان 
االنتقال

بأن  اإلعتقاد  عىل  حيملنا  النص  هذا  ان  الدين  شمس  مهدي  حممد  ذكر  وقد 
اليه يف هذه  يثبته فيام ارشنا  له ما  امر   حتدث كثريا عن املسألة)33( وهو  اإلمام 
الثقافية  والقاعدة  العقلية  لبناء  وسيلة  التاريخ  من    اإلمام  اختذ  فقد  الدراسة 

واآلثار البنائية لتنمية الفكر.



39

ثالثا: األلفاظ الدالة عىل املفاهيم التارخيية

ان من االمور املهمة التي ينبغي االلتفات اليها هي دراسة املفاهيم التي اصطلح 
عليها بمصطلحات عدة لتدل عىل التاريخ وهو االمر الذي ذكره اإلمام  يف هنج 
البالغة، اذ ان ما يعنينا هنا هو ما يتعلق باملصطلحات املبارشة مما هلا عالقة بالبحث 
التارخيي، ولكن قبل اخلوض فيها ينبغي ان نعرف ان مصطلح الرواية الذي ورد يف 
النهج هو مصطلح عام وخاص يف الوقت نفسه لذلك فأن دراسته تقع بشكل ضمني 
يف املطروح من املادة عن طبيعة املنهج التارخيي الذي حدده اإلمام ، ومن هنا 
لذا  التارخيي  بالبحث  يرتبطان  اللذان  مها  واخلرب  النبأ  مصطلحي  ان  القول  امكن 
وردت كلامت لإلمام  يف النهج عنهام فقد قال  ))ويف القرآن نبأ ما قبلكم 
وخرب ما بعدكم((.)34( وهيمنا هنا ورود املصطلحني هبذا الشكل، النبأ لتاريخ االمم 
القديمة واخلرب للمستقبل، وهو امر حيتاج اىل النقاش ال سيام وان املصادر اقترصت 
عىل ايراد هذه الكلامت دون ان تسلط الضوء عليها وحتى عند الرجوع للمعاجم 
فال نجد اهنا تفرق بني املصطلحات الهنا عدهتا مصطلحا واحدا، فقد ذكر ارباب 

املعاجم ان النبأ يعني اخلرب)35( واخلرب هو النبأ)36(.

وكذا احلال بالنسبة للمصادر التي اكتفت بالرشح وبينت ان قوله  ))فيه نبأ 
ما قبلكم(( أي من أحوال األمم املاضية )وخرب ما بعدكم( وهي األمور اآلتية من 
أرشاط الساعة وأحوال القيامة ويف العبارة تفنن)37( وربام كانت هذه املصادر احسن 
اللغوية  املعاجم  كحال  حاهلا  اخلرب  معنى  عممت  التي  االخرى  املصادر  من  حاال 
املاضية، وفيه  القرون  فيه أخبار  الكريم  القرآن  ان    ان مقصد اإلمام  وذكرت 
كلها  الثالثة  فاألقسام  رشعية،  كثرية  أخبار  وفيه  مستقبلية،  أمور  عن  كثرية  أخبار 
وهناك شواهد عن املعنى املوحد للنبأ واخلرب ذكرهتا املصادر عن  موجودة فيه.)38( 
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االئمة  ومنها عن اإلمام الصادق  ))إن اهلل أنزل عليكم كتابه الصادق النازل، 
فيه خربكم، وخرب ما قبلكم، وخرب ما بعدكم، وخرب السامء، وخرب األرض(()39(. 
ان هذه التفسريات التي ذكرناها ال خترج عن نطاق العمومية وال تنظر ااّل اىل نصف 
الذي  النبأ واخلرب  بني  الفرق  ، ولكن مسألة  اإلمام  املوضوع وهو معنى قول 
عليه  الضوء  يسلط  ان  ينبغي  املصادر،  يف كالم  وتوحد    اإلمام  يف كالم  ظهر 
ويمكن  ختصيص،  علمي  هبدف  املصطلحني  يف  الفارق  تؤكد  التي  احليثيات  ببيان 

ادراجها بام يأيت:

احليثية االوىل: ما ورد يف كالم اإلمام  يف مناسبات اخرى والذي يؤكد ذلك 
الفارق ومنها ما ذكره  خماطبا الرسول  بخصوص الزهراء  ))وستنبئك 
ابنتك بتضافر أمتك عىل هضمها فأحفها السؤال واستخربها احلال(()40( وهنا النبأ 
ايضا« يتعلق بام فات من الوقائع، فيام نجد ان االستخبار عن احلال هو امر مستقبيل 

. بالرسول  يتعلق بلقاء الزهراء

  ايضا ورد ذلك التأكيد يف مناسبة اخرى ربطت اخلرب بالغيب حينام قال
))فليكفكم من العيان السامع، ومن الغيب اخلرب(()41( اي يكفيكم اخلرب عن القيامة 

واملستقبل ومن الدنيا السامع.

احليثية الثانية: ما ورد عن الرسول  بام يشبه كالم اإلمام عيل  اذ ورد 
قول الرسول  ))فيه نبأ ما كان قبلكم وخرب ما بعدكم(()42( وقال السيد اخلوئي 
النشأة  اخبار  إىل  إشارة  تكون  أن  األول:  وجوه:  اجلملة  هذه  يف  حيتمل  الذي  »ان 
األخرى من عاملي الربزخ واحلساب واجلزاء عىل األعامل. ولعل هذا االحتامل هو 
فيه نبأ من كان قبلكم   يف خطبته  األقرب، ويدل عىل ذلك قول أمري املؤمنني 
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واحلكم فيام بينكم وخرب معادكم«)43( اي ان هناك ربطا بني كالم الرسول  وكالم 
اإلمام  عىل وفق كافة املستويات.

احليثية الثالثة: ما ذكره ائمة اهل البيت  باملنطق واملصطلح والداللة أنفسها، 
القرون  نبأ  ))فيه  الكريم  القرأن  عن  قوله    العابدين  زين  اإلمام  عن  ورد  اذ 
اإلمام  عن  نقل  وكذلك  املاضية،  االمور  خيص  مصطلح  النبأ  ان  اي  املاضية(()44( 
))كتاب اهلل فيه نبأ ما قبلكم وخرب ما بعدكم وفصل ما بينكم   قوله  الصادق 

ونحن نعلمه((.)45(

احليثية الرابعة: اشارة بعض العلامء يف رشحهم للعبارة اىل وجود فكرة يف املسألة 
ربام ال يلتفت الكثري اليها اذ قال املباركفوري بعد ان اختذ نفس االجتاه السابق يف 
توحيد املصطلح )ويف العبارة تفنن()46( واملقصود بالتأكيد ذلك االستعامل اللفظي 

الدال.

بقي ان نذكر ان ما طرحناه ال يعني خطأ ما ذكرته املصادر عن املعنى االمجايل 
النبأ واخلرب، غري ان هناك صور حسية نفسية يف مصطلح اخلرب  املوحد ملصطلحي 
ختتلف عن مصطلح النبأ وهو مصطلح يمكن ان نتفق انه يعني فقط التاريخ املايض 
الفائت، غري اننا عندما ندرس االمثلة التي ذكرناها عن اإلمام عيل  نجد ذلك 
االثر املعنوي النفيس يف مصطلح اخلرب، فام قاله اإلمام  خماطبا الرسول  عن 
 يدل عىل ذلك )وستنبئك( اي ماجرى )واستخربها احلال( واستخبار  الزهراء 
احلال هنا هو الذي حتم ذكر اخلرب وليس النبأ النه يتعلق بامر مستقبيل اوال، والنه 
خيص اجلوانب النفسية التي تعرضت هلا الزهراء  وااّل فأن الرسول  قد علم 
املقام  وردت يف  التي  وبانبائها    الزهراء  له  تعرضت  ما  السابق  اإلمام  من كالم 
يتعلق    اإلمام  ذكر  بحسب  القران  يف  الوارد  الغيب  بخرب  احلال  وكذا  نفسه، 
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التخصيص  فهذا  رصيح  بشكل  وردت  االمجالية  االمور  الن  النفسية  باجلوانب 
للخرب لتعلقه بتلك االمور املعنوية، ومن هنا قال اإلمام  القول السابق ان يكفي 
االنسان من الغيب اخلرب، اي اجلانب املعنوي اما االمور املادية فقد ذكرت رصاحة 

. يف القرآن والسنة ويف احاديث االئمة
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هنج البالغة ص397. وينظر أويس كريم حممد، املعجم املوضوعي لنهج البالغة ص12، . 9
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عبد اهلادي الفضيل، أصول احلديث، ص23.. 10
هنج البالغة ص265، وينظر الواسطي، عيون احلكم واملواعظ ص514، املجليس، بحار . 11

املازندراين،  القربى 86/1، 3 /453،  املودة لذوي  ينابيع  القندوزي،  األنوار 266/26، 
الربوجردي،  ص67،  املراجعات  املوسوي،  الدين  رشف   ،25/1 الكايف  أصول  رشح 
جامع أحاديث الشيعة 70/1، اويس كريم حممد، املعجم املوضوعي لنهج البالغة ص14، 
الريشهري، العلم واحلكمة يف الكتاب والسنة ص373، هادي النجفي، موسوعة أحاديث 
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ملخص البحث

متثل بيعة الغدير حدثًا مهاًم وانعطافًا تارخييًا واضحًا يف حياة االمة االسالمية  
. قد وردت اشارات اليها يف القران الكريم ويف احاديث الرسول

هنج  كتاب  يف  املتوافرة  النصوص  من  طائفة  عىل  اعتمدنا  البحث  هذا  ويف 
غري  او  مبارشة  بصورة  الغدير  حادثة  اىل  اشارات  التي    عيل  لإلمام  البالغة 

مبارشة وحماولة قراءهتا قراءة تاويلية.

فجرى يف هذا البحث استنطاق تلك النصوص التي اختريت وبيان مافيها من 
. يف والية االمر بعد الرسول  اشارات اىل حق اإلمام عيل
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. . . Abstract . . .

Al-Ghadeer fealty swearing purports an important event and evident 
historical transition in the life of the Islamic nation. There are certain ref-
erences to such an events in the Glorious Quran and the prophet speech-
es )May Allah pray to him and his benevolent and chaste posterity).

The present research paper hinges upon a constellation of texts in 
The Road of Eloquence for Imam Ali (Peace be upon him) taking mention 
of the Ghadeer incident whether implicitly or explicitly and endeavours to 
explicate them.

Such chosen texts are set under the explication lens to fathom the 
hints that manifest the sheer right of Imam Ali to ascend the throne after 
the Messenger of Allah )May Allah pray to him and his benevolent and 
chaste posterity).
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... املقدمة ...

بيته  واهل  حممد  املرسلني  سيد  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
املحجلني  الغر  وقائد  املؤمنني  امري  يا  عليك  السالم  املنتجبني.  وصحبه  الطاهرين 

وعىل أهل بيتك الطاهرين. 

متثل بيعة الغدير حدثًا تارخييًا مهاًم يف حياة االمة االسالمية، وقد تم هذا احلدث 
الكبري الذي يمثل انعطافة تارخيية مهمة يف شهر ذي احلجة املبارك يف غدير خم بعد 

منرصف الرسول من حجة الوداع. 

مجع الرسول املسلمني من املهاجرين واالنصار وعهد أمامهم بوالية العهد من 
بعهدِه إىل أمري املؤمنني وأشهد عىل ذلك الصحابة من املهاجرين واالنصار وأبلغهم 
وأطلق  الغائب.  منهم  احلارض  يبلغ  أن  منهم  وتعاىل وطلب  اهلل سبحانه  به  أمر  بام 

قولته املشهورة ))من كنت مواله فهذا عيل مواله((. 

وصية  عىل  التفاف  وحدث  هلا  مرسوم  ماهو  غري  يف  جرت  األحداث  لكن 
الرسول واختلف الناس يف األمر بعد وفاة الرسول عىل الرغم من وضوح هذا 
األمر بصورة ال يتطرق إليها الشك , اذ وردت االشارة إليها يف القرآن الكريم ويف 
االحكام  يف  املسلمون  عليهام  يعتمد  اللذان  املصدران  ومها   .الرسول حديث 

الترشيعية وكل ما يتصل ببناء الدولة االسالمية ومحاية الدين االسالمي.

يعد البحث احلايل حماولة لقراءة بعض النصوص من مصدر ال يقل أمهية عن 
 .املصدرين السابقني هو كتاب )هنج البالغة( لإلمام عيل بن ايب طالب
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ان هذا الكتاب يمثل تراث أمري املؤمنني القويل باقسامه الثالثة. ومما ال شك فيه 
ان اإلمام البد ان يشري إىل هذه حلادثة الكبرية يف تراثه األديب. ومن هنا فقد وجدت 

طائفة من النصوص تشري إىل هذه احلادثة التارخيية بصورة مبارشة او غري مبارشة. 

والن ما ورد يف هنج البالغة هو كالم اإلمام  الذي عرب فيه عن كثري من 
املسائل يف الدين والدنيا فان اعتامده مصدرًا الثبات هذه البيعة له أمهية كبرية ذلك 
أن ما ورد يف هذا الكتاب من الناحية التارخيية يمثل مصدرًا معارصًا ملا جرى من 
احداث يف تلك احلقبة الزمنية. وقد جرى يف هذا البحث استنطاق النصوص التي 
اختريت وبيان ما فيها من اشارات إىل حق اإلمام  يف والية االمر بعد رسول اهلل 

. وقد بذلت فيه ما وسعني من جهد واهلل ويل التوفيق والسداد.
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بيعة الغدير

مدخل 

متثل بيعة الغدير انعطافة كبرية يف تاريخ االمة االسالمية ولو قدر هلا االستمرار 
يف النهج الذي اراده اهلل وبلغ به الرسول لكان وضع االمة االسالمية خمتلفًا عام 

هو عليه يف مسرية تاريخ االمة االسالمية عىل خمتلف العصور.

َها  َأيُّ ﴿يا  تعاىل  قوله  ان  النزول  باسباب  تتصل  التي  الروايات  امجعت  لقد 
ْغَت ِرساَلَتُه َواهلُل َيْعِصُمَك  ْغ ما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن َلْم َتْفَعْل َفما َبلَّ ُسوُل َبلِّ الرَّ
ِمَن النَّاِس إِنَّ اهلَل ال َيْهِدي اْلَقْوَم اْلكاِفِريَن﴾ )املائدة 67(. أمر من اهلل باعالن البيعة 

بإمرة املؤمنني لإلمام عيل بن ايب طالب  إمام املأل من املهاجرين واالنصار)1(.

لقد اختذ الرسول قرار اعالن البيعة بعد منرصفه من حجة الوداع فجمع الناس 
يف موضع بني مكة واملدينة يقال له )اجلحفة( وقام فيهم خطيبًا: يا أهيا الناس يوشك 
أن ادعى فاجيب وإين مسؤول وانكم مسؤولون، فامذا انت قائلون؟ قالوا: نشهد قد 
بلغت وجاهدت ونصحت فجزاك اهلل خريًا، فقال: أليس تشهدون ان ال إله إال اهلل 
وأن حممدًا عبده ورسوله وأن جنته حق وان ناره حق وان البعث حق بعد املوت وأن 
الساعة آتية ال ريب فيها وان اهلل يبعث من يف القبور. قالوا: بىل نشهد بذلك، قال: 
اللهم فاشهد، ثم قال: اهيا الناس إن اهلل موالي وأنا موىل املؤمنني وأنا أوىل هبم من 
انفسهم فمن كنت مواله فهذا عيل مواله، اللهم واِل من وااله وعاد من عاداه وانرص 

من نرصه واخذل من خذله)2(. 
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حني نحاول قراءة هذا النص، نجد أن النبي قد أخذ منهم االعرتاف بتبليغ 
بوحدانية  االقرار  منهم  اخذ  ثم  سبيله  يف  واجلهاد  وتعاىل  سبحانه  اهلل  عن  الرسالة 
اهلل سبحانه وتعاىل من خالل االقرار بالشهادتني ثم بني هلم ان املوت حق والبعث 
والنشور حق وهذه االمور كلها مما ال خيتلف فيه املسلمون ثم بني هلم والية االمر 
من بعده واهنا كوالية رسول اهلل  ليعلم املسلمون أن هذه الوالية حق مثل االمور 
التي تقدم ذكرها وهذه يعني ان الوالية من اصول الدين مثل التوحيد والنبوة واهنا 

حق مثلام اجلنة حق والنار حق والبعث حق وقيام الساعة حق)3(.

ان اعالن الرسول للبيعة إمام املأل من املهاجرين واالنصار يف يوم الغدير 
االمر  هذا  عن  وتعاىل  سبحانه  اهلل  اخرب  وقد  النعمة،  وامتام  الرسالة  اكامل  يمثل 
ُم َوَلْحُم اْلِخْنِزيِر َوما ُأِهلَّ لَِغْيِر اهللِ بِِه َواْلُمْنَخنَِقُة  َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيَتُة َوالدَّ بقوله: ﴿ُحرِّ
ُصِب  ْيُتْم َوما ُذبَِح َعَلى النُّ ُبُع إاِلَّ ما َذكَّ ِطيَحُة َوما َأَكَل السَّ َيُة َوالنَّ َواْلَمْوُقوَذُة َواْلُمَتَردِّ
ِذيَن َكَفُروا ِمْن ِدينُِكْم َفال َتْخَشْوُهْم  َوَأْن َتْسَتْقِسُموا بِاأَلْزالِم ذلُِكْم ِفْسٌق اْلَيْوَم َيئَِس الَّ
َواْخَشْوِن اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسالَم 

ِدينًا َفَمِن اْضُطرَّ ِفي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمَتجانٍِف إِلْثٍم َفإِنَّ اهلَل َغُفوٌر َرِحيٌم﴾ )املائدة 3(. 

بارك كثري من الصحابة واملؤمنني هذه البيعة التي اصبح اإلمام  بموجبها 
الصحابة  من  كثري  عليه  وسلم  بعده  من  املسلمني  أمر  وويل   للرسول وصيًا 
بالوالية وباركوا له فيها وقالوا له: »هنيئًا لك االمر لقد أصبحت موىل لكل مؤمن 
ومؤمنة ومسلم ومسلمة«. لكن هذا االمر مل يقدر له االستمرار واختلف الناس بعد 
وفاة الرسول وسارت االمور يف غري االجتاه الذي رسمه الرسول. وحرصًا 
الظاملني خاصة  التي ال تصيب  الفتنة  وإتقاء  املسلمني   عىل وحدة  اإلمام  من 
صرب عىل ما حدث ويف احللق شجا ويف العني قذى. صرب وهو يعرف انه صاحب 
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احلق ولكنه آثر عىل نفسه وحدة املسلمني وحقن دمائهم. لكن هذا ال يعني أنه مل 
الناس  فابعده    ورسوله  اهلل  له  رتبها  التي  مكانته  وعن  املهتضم  حقه  عن  يعرب 
عنها ظلاًم وعدوانًا، ونجد مصداق ذلك فيام ورد يف هنج البالغة وهو كالم اإلمام 
أمري املؤمنني  من ترصيح وتلميح إىل هذا احلق، وما ورد من اشارات واضحة 
 اصحاب احلق  بيته  انه واهل    اإلمام  فيها  النصوص أوضح  يف طائفة من 
قيادة االمة االسالمية من  البرش. واهنم االوىل يف  الرسول دون سائر  يف وراثة 
غريهم ممن استوىل عىل االمور وان صربهم وسكوهتم ليس عن ضعف او خوف 

وانام هو حرص عىل وحدة االسالم واملسلمني وحقنًا للدماء. 

حماور االرتكاز يف اثبات البيعة

الرشيف  مجعه   طالب ايب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  كالم  البالغة  هنج  كتاب 
الريض، وقد اشار يف مقدمته إىل عظمة هذا الكتاب وبنّي حماسنه قال: »انه يتضمن 
الدينية  الكلم  وثواقب  العربية  وجواهر  الفصاحة  وغرائب  البالغة  عجائب  من 
امري  كان  اذ  كتاب،  االطراف يف  ما اليوجد جمتمعا يف كالم وال جمموع  والدنيوية 
املؤمنني  مرشع الفصاحة وموردها ومنشأ البالغة ومولدها ومنه ظهر مكنوهنا 

وعنه اخذت قوانينها وعىل أمثلته حذا كل قائل وخطيب«)4(.

يف هذا النص اشارة اىل أن اإلمام  قد ضمن هذا الكتاب كثريًا من امور 
عرب   املؤمنني أمري  كالم  هو  الثالثة  باقسامه  الكتاب  هذا  والن  والدنيا  الدين 
فيه عن كل ما يريد قوله مما يتصل بأمور الدين والدنيا واالخرة وما يتصل باحلياة 
يعد من  منه  الغدير  بيعة  أدلة  التامس  أن  السياسية واالجتامعية يف عرصه فال شك 
شخصيًا  نفسه    باإلمام  تتصل  املسألة  هذه  أن  ذلك  ثباهتا  املؤكدة  االدلة  اول 
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وهو الذي يعرب عنها بنفسه هذا أوال، وثانيًا ان اإلمام  شاهد عىل العرص فهو 
قد عاش االحداث كلها ورافق مسريهتا وكان القطب الذي يدور حوله هذا االمر. 
يتصل هبذا احلدث   مما  التي وردت يف كالمه  قراءة االشارات  وحني نحاول 
التارخيي نجدها كثرية وهي بطبيعتها متثل احتجاجًا قويًا عىل ما جرى من امور بعد 
وفاة الرسول وهذه االشارات منها ما جرى فيه القول ترصحيًا ومنها ما جرى 
فيه القول تلميحًا إىل هذه البيعة وحق أمري املؤمنني  فيها دون غريه، والبد هذا 
 يف هذا االمر وانه  ثابته تبني حق اإلمام  الكالم ان يرتكز عىل قواعد واسس 

خاص به دون غريه من الصحابة. 

لذا نجد كالم اإلمام يتمثل يف ثالثة حماور كشف اإلمام  من خالهلا عن 
احتجاجه الشديد والرصيح عىل ما حدث من أمور بعد وفاة الرسول . ونستمد 
من تراكيب النصوص التي اشارت اىل هذا االمر رفض اإلمام  القاطع لكل ما 

حدث يف سقيفة بني ساعدة)5(.

وفيام يأيت قراءة تأويلية للنصوص التي اشار فيها اإلمام إىل بيعة الغدير تلميحًا 
أو ترصحيًا عىل عىل وفق املحاور او املرتكزات التي يتم حتديدها من خالل استقراء 

تلك النصوص ودراستها. 

1( تأكيد فضل أهل البيت

وهو  البالغة  هنج  يف    اإلمام  عنها  حتدث  التي  املرتكزات  أهم  من  وهو 
يمثل ركنًا اساسيًا من اركان احتجاجه عىل ما جرى وما جيري من امور بعد وفاة 
 خاصة عىل لسان   عامة واإلمام   ذلك أن تفضيل اهل البيت  الرسول 
الرسول  جيعلهم اهل احلق يف والية االمر باختيار الرسول  وتفضيله اياهم 
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اكدها  كام    البيت  اهل  مكانة    الرسول  اكد  لقد  الصحابة،  من  غريهم  عىل 
القرآن الكريم يف اكثر من مورد، فالرسول  يف حياته أوىص باهل بيته  وقرن 
  بينهم وبني القرآن الذي هو كتاب اهلل ودستور االمة االسالمية يف حياة الرسول
وبعد مماته، قال: ))اين خملف فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت اهل بيتي ما ان متسكتم 

هبام لن تضلوا(()6(. 

بمنزلة واحدة عند    النبوة  بيت  القرآن وأهل  ان  يدل عىل  ان هذا احلديث 
الرسول  ويف خمتلف العصور وعىل املسلمني مجيعًا التمسك هبام معًا فال انفصال 
بينهام حتى يردا عىل الرسول  لكن هذا االمر مل حيصل بعد وفاة الرسول  اذ 

 . جرى الفصل بينهام خالفًا إلرادة الرسول

ويف مورد آخر قال  لإلمام عيل  ))انت مني بمنزلة هارون من موسى 
انه ال نبي بعدي(()7(. ويف هذا احلديث تكريم لإلمام عيل بمنزلة األخوة  اال 
الذي  هو    هارون  فان  القرآن  يف  ورد  ما  ضوء  ويف  الوالية  طريق  هي  التي 
استخلفه موسى عىل قومه حيث ذهب للقاء الرب، ومن هنا جيري الربط بني 

االثنني يف استحقاق والية االمر. 

اإلمام  مكانة  ويف    بيته  أهل  مكانة  يف    الرسول  قاله  مما  كثري  وهناك 
بني  الهل  العظيمة  املكانة  يؤكد  وكله  وغريه  الكساء  حديث  يف  ورد  كام   عيل
النبوة  ومعدن الرسالة واهنم والة امر املسلمني بعد الرسول . وانطالقًا من 
هذه املكانة التي اثبتها هلم رسول اهلل  والزم املسلمني االيامن هبا ورعايتها ))قل 

ال اسألكم عليه أجرًا اال املودة يف القربى((. 

ويف ضوء هذه املعطيات يكون اإلمام عيل  وأهل بيته  اوىل الناس بوالية 
االمر بعد الرسول  بحكم ما أوىص به الرسول  الذي ال ينطق عن اهلوى ان 
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هو اال وحي يوحى. ومن هنا نجد اإلمام  يف اكثر من مورد من كالمه يؤكد 
هذه املكانة ويبني فضل أهل البيت  قبل االسالم وبعده وحيتج هبذه املكانة عىل 
من أنكر حقه الذي فرضه له الرسول  إمام املأل من املسلمني يف يوم الغدير حيث 
قال ))من كنت مواله فهذا عيل مواله اللهم وال من وااله وعاد من عاداه((. وحني 
نحاول قراءة النصوص التي ذكرها اإلمام  يف هنج البالغة مما يتصل هبذا االمر 
نكتشف ما وراء سطوره من اشارات إىل حق اهل البيت  يف والية امور املسلمني 
بعد الرسول  يقول: ))ال يقاس بآل حممد  من هذه االمة أحد، وال يسوى 
هبم من جرت نعمتهم عليه ابدا، هم اساس الدين وعامد اليقني، اليهم يفيء الغايل 

وهبم يلحق التايل، وهلم خصائص حق الوالية، وفيهم الوصية والوراثة(()8(. 

خالل  من  وذلك  االمة  ابناء  من  سواهم  عىل  حممد  آل  بتفضيل  النص  بدأ 
النفي )ال يقاس، ال يسوى( ذلك ان اجلميع جرت عليهم نعمة  استعامل اسلوب 
اهلداية بفضل هؤالء فهم املنعمون عىل اجلميع ثم جرى تأكيد أن هؤالء هم اساس 
الدين وعامد اليقني وهذا يعني اهنم يمثلون املرجعية يف كل زمان ومكان ولذا جاء 
التخصيص من خالل تقديم اشباه اجلمل )اليهم، هبم، هلم، فيهم( ان هذا التقديم له 
داللة يف حرص االمور هبم دون غريهم من سائر الناس. فهم اصحاب حق الوالية 

واهله. 

وبنا  العلياء،  ذروة  وتسنمتم  الظلامء  يف  اهتديتم  ))بنا  يقول  آخر  نص  ويف 
انه بني عىل تقديم شبه اجلملة  الناظر اىل هذا النص جيد  افجرتم عن الرسار(()9(. 
ايضًا )بنا اهتديتم، بنا افجرتم( وهذا التقديم يمثل نوعًا من االختصاص فهم اهلداة 
يف ظلامت اجلهل دون سواهم وهم الطريق اىل املجد وهو االساس يف ظهور الدين 
وهم النور الذي يمزق دياجي الظالم ويف تركيب آخر يوجه اإلمام  خطابه اىل 
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الصحابة واملسلمني مشريًا اىل الدور الكبري الهل البيت  يف حياة االمة االسالمية 
واضحة  واآليات  قائمة،  واالعالم  تؤفكون،  وانى  تذهبون،  ))فاين   : بقوله 
واملنار منصوبة، فاين يتاه بكم وكيف تعمهون، وبينكم عرتة نبيكم وهم ازمة احلق 
واعالم الدين والسنة الصدق فانزلوهم باحسن منازل القرآن، وردوهم ورود اليهم 

العطاش(()10(.

خالل  فمن  صورة  من  اكثر  املختلفة  تراكيبه  خالل  من  لنا  يرسم  النص  هذا 
منه  يعاين  التي  والتيه  االضطراب  حالة    اإلمام  يصور  االنكاري  االستفهام 
املسلمون ويبني ما فيه من حرية وضالل، ثم يايت جواب هذا التساؤل بان االعالم 
انتم يف هذه احلال من الضياع واحلرية وهو تساؤل  واضحة والدالئل قائمة فلامذا 
آخر يف النص يتضح من خالله ان هناك من يدفع هبذا االجتاه عىل الرغم من وضوح 

الطريق )فاين يتاه بكم؟ وكيف تعمهون؟( وهو استفهام مشوب بالتعجب.

من هذه احلال من التيه والضالل عن طريق احلق، ثم يبني اإلمام  وضوح 
طريق  هم  وهؤالء    بيته  واهل    الرسول  عرتة  ظهرانيهم  بني  الن  الطريق 
))ازمة احلق واعالم اهلدى والسنة  اهلدى وسبيل النجاة والرشاد ثم يصفهم باهنم 
الصدق(( وهذه الصفات التي ارتبطت مع بعضها بحرف العطف الواو الذي يفيد 
مطلق اجلمع بني املتعاطفات)11(، وحذف منها املبتدأ الذي هو الضمري )هم( ليكون 
التامسك قويًا بني هذه االخبار التي متثل صفات اهل البيت  فالبنية العميقة هلذه 
اإلمام  لكن  الصدق(  السنة  وهم  الدين  اعالم  وهم  احلق  أزمة  )هم  هي  لرتاكيب 
 مل يكرر الضمري اكتفاًء بام ورد يف اول تركيب وهو اسلوب يزداد فيه النص 
متاسكًا وارتباطًا بني مكوناته وكاهنا تركيب واحد وقد بنيت هذه الرتاكيب عىل نمط 

 . اجلملة االسمية لتدل عىل ثبات هذا االمر واستمراره يف اهل بيت النبوة
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وبعد هذه الصورة التي رسمها اإلمام  الهل البيت  يأيت توجيهه هلؤالء 
البيت  باهل  بالتمسك  فيأمرهم  واضطراب  حرية  من  فيه  هم  مما  النقاذهم  الناس 
 وان ينزلوهم املنزل الذي يستحقونه فهم والقرآن صنوان، وان يتوجهوا اليهم 
بشوق وهلفة كام تتوجه االبل العطشى اىل موارد املاء يقول : ))وردوهم ورود 
 مورد عذب  البيت  بليغ حذفت منه االداة وأهل  العطاش((. وهو تشبيه  اهليم 
هيرع اليه الناس لريووا عطشهم الديني والفكري والدنيوي واالخالقي الهنم ورثة 

علم الرسول  وباب مدينته.

سمتهم،  فالزموا    نبيكم  بيت  اهل  ))انظروا    يقول  آخر  نص  ويف 
فالبدوا  لبدوا  فان  يعيدوكم يف ردى  فلن خيرجوكم من هدى ولن  اثرهم،  واتبعوا 

وان هنضوافاهنضوا، وال تستبقوهم فتضلوا وال تتأخروا عنهم فتهلكوا(()12(.

ان قراءة هذا النص تقودنا إىل أمرين مها: 

ان هذا النص بني عىل الرتاكيب الفعلية يف كل مجلة وهذا يدل عىل حالة التجدد . 1
واالستمرار التي هي من دالالت الرتاكيب الفعلية)13(. وهذا يرشدنا إىل مسألة 
مهمة هي ان اهل البيت  هم االوىل باالتباع يف كل زمان ومكان الهنم طريق 

اهلدى وسبيل الرشاد عىل مر الزمان. 

ان مسألة التمسك باهل البيت  وما ورد عنهم من آثار واجبة عىل املسلمني . 2
وهم مندوبون اليها ان مل تكن واجبة ويتضح هذا من صيغ االمر التي بدأ هبا 
الرشط  جواب  يف  وذلك  تاكيد  يأيت  ثم  اتبعوا(  الزموا،  )انظروا،  النص)14(. 
الذي بنى عىل صيغة االمر ايضًا )فان قاموا فاقيموا وان هنضوا فاهنضوا( ومثل 

ذلك يدل عليه اسلوب النهي يف آخر النص. 
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املالئكة،  وخمتلف  الرسالة  وحمط  النبوة  شجرة  ))نحن  يقول  آخر  نص  ويف 
ومعادن العلم، وينابيع احلكم، حمبنا ونارصنا ينتظر الرمحة وعدونا ومبغضنا ينتظر 

السطوة(()15(.

ان قراءة متأنية هلذا النص تكشف لنا أن ما ورد فيه يراد منه الداللة عىل الثبات 
التامسك  حاالت  اشد  يف  جاءت  التي  االسمية  الرتاكيب  عىل  بني  النه  والدوام 
متتابعة  االخبار  بذكر  واالكتفاء  الرتاكيب  هذه  من  املبتدأ  حذف  بعد  واالرتباط 
عىل املبتدأ االول. وهذا يقودنا اىل القول ان ماورد فيه يعد أمرًا من املسلامت الثابتة 
ذلك ان اهل البيت  عىل اختالف العصور واالزمنة واالمكنة هم شجرة النبوة 
وخمتلف املالئكة ومعدن العلم وهذه االمور ال يمكن الحد ان يكون منافسًا هلم 
املسلمني هي من حقهم دون  امور  بان والية  احياء  فيها الهنا خاصة هبم ويف هذا 
غريهم بعد النبي وهذا ما حدث فعاًل فيام قرره النبي نظريًا من الوصية وعقد 
الوالية لإلمام  عىل مرأى ومسمع من الصحابة يف يوم الغدير وقد أمر املسلمني 
 يف ختام نصه املتقدم وبناه  اليه اإلمام  االلتزام بطاعته ونرصته وهذا ما اشار 
عىل نوع من التقابل يف الثنائية تقارن بني من اتبع امرهم واطاعهم وبني من عصاهم 

يقول: ))فمحبنا ونارصنا ينتظر الرمحة وعدونا ومبغضنا ينتظر السطوة((.

ليثبت  وسطوة،  ورمحة  ومبغض  ونارص  وعدو  حمب  بني    اإلمام  قابل 
للمسلمني ان من ينكر هذا احلق ويتجاوز هذا االمر هو اخلارس يف الدنيا واالخرة، 
ذلك انه خيالف امر اهلل ورسوله  ويتعارض مع ما اشار اليه القرآن ﴿ما آتاُكُم 
ُسوُل َفُخُذوُه َوما َنهاُكْم َعْنُه َفاْنَتُهوا﴾. والشك ان هذا يلتقي مع قول الرسول  الرَّ
 يوم البيعة ))اللهم انرص من نرصه واخذل من خذله(( اهنا اشارة دقيقة اىل هذا 

. احلق املستباح وفيها تذكري بام امر به اهلل ورسوله
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العلم دوننا  الراسخون يف  الذين زعموا اهنم  ))اين    ويف نص آخر يقول 
بنا  واخرجهم،  وادخلنا  وحرمهم،  واعطانا  ووضعهم،  اهلل  رفعنا  ان  وبغيًا  كذبًا 
يستعطى اهلدى ويستجىل العمى ان االيمة من قريش غرسوا يف هذا البطن من هاشم 
النص  النظر يف هذا  ان  الوالة من غريهم(()16(.  ال تصلح عىل سواهم وال تصلح 
وحماولة الكشف عام يوحي به من دالالت يقودنا اىل انه خيفى وراء سطوره اكثر من 

داللة تعرب عنها الرتاكيب التي بني عليها: 

ان هناك من يدعي الرسوخ يف العلم وينافس اهل البيت  يف مكانتهم العلمية . 1
وصرب  وشجاعة  وقيادة  وحكمة  علم  من  به  خصهم  وما  هلم  اهلل  وهبها  التي 
دون االخرين، ويتضح هذا من خالل التساؤل الذي بدأ به اإلمام  النص 
ووصف ما يقوله هؤالء بالزعم وهو االقرب اىل الكذب)17( ووصف ما ادعوه 
بانه بغي وظلم يف حق اهل البيت ، وربام نتلمس من هذا اشارة اىل ما ذهب 
آياٌت  ِمْنُه  اْلِكتاَب  َعَلْيَك  َأْنَزَل  الَِّذي  ﴿ُهَو  تعاىل  قوله  يف  املفرسين  بعض  اليه 
بُِعوَن  ِذيَن ِفي ُقُلوبِِهْم َزْيٌغ َفَيتَّ ا الَّ ُمْحَكماٌت ُهنَّ ُأمُّ اْلِكتاِب َوُأَخُر ُمَتشابِهاٌت َفَأمَّ
اِسُخوَن ِفي  ما َتشاَبَه ِمْنُه اْبتِغاَء اْلِفْتَنِة َواْبتِغاَء َتْأِويِلِه َوما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاِلَّ اهلُل َوالرَّ
ُر إاِلَّ ُأوُلوا اأَلْلباِب﴾ )آل عمران  كَّ ا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنا َوما َيذَّ اْلِعْلِم َيُقوُلوَن آَمنَّ

 .)18(  ان املقصود بالراسخني يف العلم هم اهل البيت ،)7

ان هذا الزعم حمكوم عليه بالفشل بارادة اهلل سبحانه وتعاىل وقد صاغ اإلمام . 2
 هذه النتيجة عىل شكل متقابالت لغوية يتضح منها ان ارادة اهلل سبحانه 
تأبى ما يدعون وهذه متقابالت هي: )رفعنا = وضعهم ، اعطانا = حرمهم ، 
ادخلنا = اخرجهم(. وحني تنظر اىل هذه املتقابالت نجد اهنا تتألف من تراكيب 
فعلية تتحد يف الفاعل الذي هو اهلل سبحانه وتعاىل وختتلف يف املفعول الذي 
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يعود يف )رفعنا واعطانا وادخلنا( عىل أهل البيت  ويف )وضعهم وحرمهم 
وأخرجهم( عىل من ادعى الرسوخ يف العلم ظلاًم وبغيًا وحاول مساوات اهل 
يف  اهلل  بارادة  املنافس  الطرف  خرسان  النتيجة  وكانت  مكانتهم  يف    البيت 
الدنيا واالخرة فقد وضعهم اهلل حني رفع اهل البيت  وحرمهم حني اعطى 
 واخرجهم حني ادخل اهل البيت  يف ميدان رمحته وحذف  اهل البيت 
  املفعول يف )اعطى وادخل( يدل عىل عظمة ما اعطاه اهلل الهل بيت النبوة

وما ادخلهم فيه. 

يف قول اإلمام  ))بنا يستعطى اهلدى ويستجىل العمى(( قدم شبه اجلملة . 3
)بنا( عىل الفعلني )يستعطى ويستجىل( للداللة عىل االختصاص والقرص فام 
بالقرص  يسمى  ما  وهذا    البيت  اهل  عىل  ومقصور  خاص  هو  بعدها  جاء 
)الفاحتة 5(.  َنْسَتِعيُن﴾  اَك  َوإِيَّ َنْعُبُد  اَك  ﴿إِيَّ التقديم كام يف قوله تعاىل  من خالل 
البناء  هذا  ويف  للمجهول  البناء  بصيغة  ويستجىل(  )يستعطى  الفعالن  وجاء 
احياء بالتكثري كام هو معروف يف بناء الفعل للمجهول)19(. الن حذف الفاعل 
 كلهم منار هداية  البيت  النمط من الرتكيب يدل عىل ان اهل  يف مثل هذا 
فبأهيم اقتدهيم اهتديتم ومن هنا جاء استعامل اإلمام  لالفعال بصيغة البناء 

للمجهول بداًل من البناء للمعلوم. 

يف هناية النص يؤكد اإلمام  كالمه باكثر من مؤكد ليدلل من خالل ذلك . 4
ان الوالية واإلمامة حق خالص الهل البيت  وهي خاصة هبم دون سواهم 
وان االمور ال تصلح إال هبم فهم قادة االمة وهم اولوا االمر بعد رسول اهلل 

 وقد أثبت ذلك هلم يف حياته. 
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ان ما تقدم من نصوص ال يمثل استقصاء لكل ما ورد منها يف هنج البالغة وانام 
فيها من  النصوص وحماولة قراءهتا والكشف عام  اختيار طائفة من هذه  مبني عىل 
دالالت تبني املكانة العظيمة الهل بيت النبوة  ومعدن الرسالة ومن خالل اثبات 
هذه املكانة بام ورد يف كتاب اهلل وسنة رسوله  وما اشار اليه اإلمام  يف هنج 
البالغة نلمح ما اراد اإلمام  التعبري عنه من حقه يف والية امور املسلمني بعد 
الرسول  ذلك ان هذا االمر ثابت بام ورد يف القرآن الكريم وما أمر به الرسول 
 يف بيعة الغدير ومما الشك فيه ان ابعاد اإلمام  عن هذا احلق ال ينسجم مع 
تلميحًا وترصحيًا يف كثري من   يذكر ذلك  لذا نجده    اراده اهلل ورسوله  ما 
التي تقدم ذكرها والتي متثل املرتكز االول  نصوص هنج البالغة ومنها النصوص 

من مرتكزات هذا االمر.

2( تأكيد أفضلية اإلمام عيل نفسه

هذا هو املرتكز الثاين الذي استند اليه اإلمام  فهو ربيب بني النبوة ورفيق 
الدعوة  مسرية  يف  كبرية  مواقف  له  وكانت  الرش  مع  رصاعه  يف   النبي درب 
بدين  امنوا  الذين  اوائل  من  وكان    الرسول  عىل  الوحي  نزول  منذ  االسالمية 

االسالم وآزر الرسول  ووقف معه وهو حدث صغري السن)20(. 

وقد اشارت كثري من املصادر التارخيية عىل اختالف مذاهبها اىل املكانة العظيمة 
هلذا الرجل وبينت مواقفه من نرش الدين االسالمي والدفاع عنه)21(. وكان من اشد 
))انت اخي   وصيًا له بقوله:   وقد جعله الرسول  الناس التصاقًا بالرسول 
وويص ووزيري ووراثي وخليفتي من بعدي(()22(. كان اإلمام عيل اول فدائي 
يف االسالم حني نذر نفسه للمبيت يف فراش النبي ليلة اهلجرة من مكة اىل املدينة 
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وكان هو القائم مقام الرسول  يف رد االمانات وقضاء الديون ومحل الفواطم اىل 
املدينة ومل يأمتن الرسول احدًا غريه)23(.

وكان له  قدم صدق يف كل املعارك التي خاضها الرسول  مع املرشكني 
مكانته  عظمة  نعرف  ان  اردنا  واذا  االسالمي.  الدين  اعداء  من  وغريهم  واليهود 
 عند اهلل ورسوله نقتطف شيئًا مما ذكرته املصادر يف حقه  وما قاله الرسول 

 فيه.

من  له  وكان  جيشه  وقائد   النبي لواء  حامل  كان  طالب  ايب  بن  عيل  ان 
الشجاعة ما جيعله ندًا لصناديد العرب وفرساهنا وقد اخذ عن الرسول  علمه 
))أنا مدينة   قوله:  الرسول  بالقرآن والسنن واالحكام والرشائع وقد نقل عن 
العلم وعيل باهبا(()24(، ويعرب اإلمام  عن هذا بقوله ))علمني رسول اهلل الف 
باب من العلم ينفتح يل من كل باب الف باب(( وكان يردد عىل املنرب ))سلوين قبل 

ان تفقدوين((. 

ان ال  اال  من موسى  هارون  بمنزلة  مني  انت  ))يا عيل   : اهلل  وقال رسول 
نبي بعدي(()25(. ويف هذا احلديث ما فيه من احياء بوالية امري املؤمنني بحكم 
االخوة يف كل يشء باستثناء النبوة. وكان الرسول  يقول ))انا وعيل من شجرة 

واحدة وسائر الناس من شجر شتى(()26(. 

ويف معركة اخلندق حني برز اإلمام  اىل عمرو بن ود العامري قال رسول 
اهلل  ))برز االيامن كله اىل الرشك كله(( وحني قتله اإلمام عيل قال رسول اهلل 
))رضبة عيل يوم اخلندق تعدل عبادة الثقلني(()27(، ويف غزوة خيرب قال الرسول 
الراية غدًا اىل رجل حيب هلل ورسوله وحيبه اهلل ورسوله(()28(. هذا  ))سأعطي 

غيض من فيض مما قيل يف مكانة اإلمام عيل  عند اهلل ورسوله. 
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واذا استطال اليشء قــــــــــام بنفسه      ومديح ضوء الشمس يذهب باطال

ان هذه املكانة كام ذكرت متثل املرتكز الثاين من مرتكزات االحتجاج عند اإلمام 
عيل كام ذكرت وقد اعتمده اإلمام  يف التعبري عن حقه يف كثري من كالمه 
 يف هنج البالغة واشار من خالهلا اىل هذا احلق تلميحًا او ترصحيًا ويمكن ان 
نستقري ذلك يف عدد من النصوص التي ذكرها اإلمام  يف هنج البالغة مشريًا 
ان كنت  ))اما واهلل    العظيمة وفضله، ومن ذلك يقول  من خالهلا إىل مكانته 
لفي ساقتها حتى تولت بحذافريها، ما عجزت وال جبنت، وان مسريي هذا ملثلها 

فألنقبن الباطل حتى خيرج احلق من جنبه(()29(.

 يتمتع هبا.  إن قراءة هذا النص حتدد لنا املكانة العظيمة التي كان اإلمام 
بدأ النص بالقسم املؤكد ليكون ما بعده حقيقة ثباته ال يتطرق اليها الشك. ذلك ان 
اإلمام  كام هو معروف من الطالئع االوىل التي ارست اركان الدين االسالمي 
  الرسول  عن  دفاعًا  بنفسه  التضحية  يف  يرتدد  ومل  عزيمته  تضعف  مل  ممن  وهو 
والدعوة االسالمية، وهو مستمر يف هذ املنهج يف الدفاع عن احلق ورضب الباطل 
كام بدأه يف حياة الرسول ، ويف نص آخر يقول : ))ولكني ارضب باملقبل اىل 
احلق املدبر عنه وبالسامع املطيع العايص املريب حتى يأيت عيل يومي، فواهلل ما زلت 
مدفوعًا عن حقي مستأثرًا عيل منذ قبض اهلل نبيه  حتى يوم الناس هذا(()30(. من 

قراءة النص تربز إمامنا مسألتان. 

قيادته هو احقاق احلق ورد   واسلوب  املستقر يف فكر اإلمام  ان  االوىل: 
الباطل مهام كانت النتيجة وان قل اتباع احلق وكثر اتباع الباطل الن يف ذلك رضا 
اهلل وهو ما ينشده اإلمام  عيل يف كل اعامله. لذا نجده بنى النص بعد االستدراك 
عىل متقابالت داللية هي: )املقبل عىل احلق = املدبر عنه، السامع املطيع = العايص 
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املريب(. واهلدف من هذا ان هناك تقاباًل بني احلق والباطل يف كل عرص وان اإلمام 
 حريص عىل احقاق احلق ورضب بالباطل. 

الثانية: االشارة اىل ان هناك حقًا مغتصبًا هو حق اإلمام  يف والية االمر بعد 
 ولكنه ما زال مدفوعًا عن هذا احلق ومستأثرًا به عليه وليس سكوته  الرسول 
عن ذلك ضعفًا او خوفًا وانام اتقاء الفتنة التي ظل ينهى عنها يف حياته كلها حتى يوم 
استشهاده . وهو ما يشري اليه يف نص يقول فيه: ))فنظرت فاذا ليسيل معني اال 
اهل بيتي فضننت هبم عن املوت واغضيت عىل القذى ورشبت عىل الشجا , وصربت 

عىل أخذ الكظم، وعىل امر من طعم العلقم(()31(.

ان هذا النص يشري بدقة اىل مقدار االمل الذي حتمله اإلمام  بسبب ما جرى 
وقد    الرسول  له  حددها  التي  املكانة  عن  وابعاده  له  حق  هو  بام  االستئثار  من 
صاغ تراكيب هذا النص بالبنية الفعلية التي تعرب عن التجدد واحلدوث لرتسم لنا 
 نفسه فيها من دون ان جيد من يقف معه سوى اهل  احلالة التي وجد اإلمام 
بيته  )غضيت عىل القذى، رشبت عىل الشجا، صربت عىل اخذ الكظم( ان هذه 
الرتاكيب ترسم لنا صورة حقيقة ملعاناة اإلمام  وهو يرى حقه مغتصبا مستأثرًا 
به غريه ولكنه مع ذلك يلوذ بالصرب ويتجرع العلقم حقنًا للدماء واتقاًء للفتنة وان 

كان ذلك ليس سهالً . 

كانت:  مهام  االمور  حسم  يف  وقدرته  مكانته  اىل    يشري  آخر  نص  ويف 
))فقمت يف االمر حني فشلوا وتطلعت حني تقبعوا واستبددت برهاهنا كاجلبل ال 
حتركه القواصف وال تزيله العواصف مل يكن الحد يف مهمز وال لقائل يف مغمز اتراين 
اكذب عىل رسول اهلل  واهلل ألنا أول من صدقه فال أكون اول من كذب عليه، 

فنظرت يف امري فاذا طاعتي قد سبقت بيعتي، واذا امليثاق يف عنقي لغريي(()32(. 
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إن قراءة هذا النص ترشدنا اىل امور منها:

ان اإلمام عيل ذكر فضائله بنفسه مل يصفه هبا احد ومل ينسبها إليه مؤرخ او . 1
باحث وانام وردت عىل لسانه يف كتابه هنج البالغة وقد اوضح فيها انه اول من 
محل راية االسالم ودافع عنها حني تردد اآلخرون واحجموا عن االقدام وهو 
امليدان  إمام املأل حني اختبأ االخرون وختاذلوا واختفوا من  برز ظاهرًا  الذي 
وهو الذي نطق باحلق صادحًا حني تلجلج الكالم يف افواه االخرين وخرست 
السنتهم، وهو الذي تقدم حني توقف االخرون. لقد بني اإلمام  اسلوبه 
عىل املقارنة بينه وبني غريه من الصحابة ليصل اىل نتيجة مفادها انه املقدم يف كل 

امليادين وقد اجتمعت فيه هذه الصفات دون غريه. 

للدين . 2 النرص  وحقق  الرهان  كسب  قد  الصفات  هذه  خالل  من    انه 
االسالمي عىل اعدائه من اهل الكفر واجلهل والضالل وانه  بقي صامدا 
كاجلبل االشم الذي ال حتركه العواصف مهام كانت قوهتا مشريًا إىل ما حدث 

من فتن.

 انه  قدم للدين كل يشء ومل يكن يف مسريته مغمز ومطعن الحد فهو أمري . 3
املؤمنني وهو مع احلق واحلق معه وكانت سريته  مثاًل يقتدى به يف الزهد 

والنزاهة واالبتعاد عن مطامع الدنيا وهو ما عرب عنه كثريًا يف خطابه. 

انه  كان اول من صدق الرسول  يف دعوته فله السبق يف االيامن وانه . 4
السيد املطاع يف كل زمان ومكان سواء اكان يف اخلالفة او قبلها. 

ان ما تقدم ذكره يمثل انموذجًا من االشارات التي ذكرها اإلمام  يف هنج 
مشهودة  ومواقف  فضل  من  وماله  الرجل  هلذا  العظيمة  املكانة  تبني  وهي  البالغة 
يف خدمة الدين االسالمي والدفاع عنه وارساء قواعده سواء اكان ذلك يف ميدان 
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ملا استقام عود   العلم والرشيعة فلوال سيف عيل ام يف ميدان  احلرب والقتال 
اهلجامت  بوجه  الوقوف  املسلمون  ستطاع  ملا   عيل شجاعة  ولوال  االسالم 

الرشسة من اعدائهم. 

3( الترصيح بحقه بالوالية

 وهو امر  اإلمام عيل كان عارفًا بحقه يف والية االمر بعد رسول اهلل 
يف  واالنصار  املهاجرين  من  اصحابه    الرسول  به  وبلغ  الكريم  القرآن  يف  ورد 
مواله،  عيل  فهذا  مواله  كنت  ))من    الرسول  نداء  كلهم  وسمعوا  الغدير  يوم 
 عىل علم  انرص من نرصه واخذل من خذله(( هذه االمور كان اإلمام  اللهم 
هبا كلها. والصحابة مجيعًا كانوا يعرفون ذلك واملهاجرون واالنصار كانوا عىل علم 
 وبلغ به حياته،  بام جرى يف غدير خم. لكن االمور تغريت بعد وفاة الرسول 
 ما جرى يف سقيفة بني ساعدة اراد استكشاف مادار من  وحني ادرك اإلمام 
حوار يف ذلك املكان بني املهاجرين واالنصار حول هذا االمر ولذا سأل: ما قالت 
االنصار؟ قالوا: قالت: منا امري ومنكم امري، قال : فهال احتججتم عليهم بان 
الرسول  اوىص بان حيسن اىل حماسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، قالوا: وما يف ذلك 
قال:  ثم  هبم،  الوصية  تكن  مل  هلم  اإلمامة  كانت  لو   : قال  عليهم؟  احلجة  من 
وماذا قالت قريش؟ قالوا: احتجت باهنا شجرة الرسول ، فقال : احتجوا 

بالشجرة واضاعوا الثمرة)33(.

وهذا الرتكيب عىل الرغم من قلة االلفاظ التي تألف منها اال انه حيمل يف بنائه 
بيته وبني هذا   يف حق اهل  معاين كثرية هلا صلة وثيقة بام ورد عن الرسول 
حالة  ان  يعني  وهذا  واالستمرار  احلدوث  عىل  ليدل  الفعيل  الرتكيب  عىل  النص 
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اخلالف سوف تكون مستمرة يف كل عرص وزمان وان االحتجاج بالبعيد واضاعة 
القريب سوف تبقى، ومن هذا النص تنطلق اشارة واضحة ورصحية اىل حق اإلمام 
 يمثلون  بيته  انه واهل   ذلك  عيل يف والية امور املسلمني بعد الرسول 
بيت  اهل  الهنم  االنصار  عىل  املهاجرون  هبا  احتج  التي  قريش  شجرة  من  الثمرة 
النبوة ومعدن الرسالة وكان الرسول  يويص هبم يف كل حمفل ويقرن بينهم وبني 
))اين خملف فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت اهل بيتي(()34(، وهم من عهد  القرآن 
اليهم بوالية االمر يف حياته وقد تقدمت االشارة اىل ما بلغ به الرسول  بعد حجة 

الوداع يف غدير خم عىل مرأى ومسمع الصحابة مجيعًا من املهاجرين واالنصار. 

ومن هنا تتضح لنا داللة قوله )اضاعوا الثمرة( فهو يشري اىل االنحراف الذي 
  الرسول  بوصية  الصحابة  من  كثري  يلتزم  مل  اذا    الرسول  وفاة  بعد  حصل 
 من بعده يف   لإلمام عيل  وعملوا عىل اغتصاب احلق الذي قرره الرسول 
والية االمر. لكن اإلمام  اعرض عن ذلك اتقاًء للفتنة التي لو حدثت ال تصيب 

الذين ظلموا خاصة وانام تعم مجيع املسلمني ويكون الدين االسالمي يف خطر.

ويبدو االمر اكثر وضوحًا يف نص آخر ورد يف هنج البالغة ايضًا يقول اإلمام 
 ))أما واهلل لقد تقمصها فالن وانه ليعلم ان حميل منها حمل القطب من الرحا، 
ينحدر عني السيل، وال يرقى ايل الطري , فسدلت دوهنا ثوبًا، وطويت عنها كشحا، 
وطفقت ارتئي ان اصول بيد جذاء أو اصرب عىل طحية عمياء هيرم فيها الكبري ويشيب 

فيها الصغري(()35( الناظر يف هذا النص جيد فيه اشارات واضحة اىل امور هي:

ان اإلمام اطلق قواًل رصحيًا بان حقه يف والية امر املسلمني قد اغتصبه غريه . 1
  من دون وجه حق وهو يعرف جيدًا ان هذا االمر هو حق خالص لإلمام
تقمصها  لقد  واهلل  ))اما  بقوله  واضحًا  هذا  ويبدو    الرسول  من  بوصية 
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القول اشارة اىل االول ويعني اختذها قميصًا وفيه كناية عن  فالن(( ويف هذا 
االستيالء عىل االمر من دون وجه حق مع علمه اهنا ليست له. 

ان من استوىل عىل االمر يعرف حق اإلمام يف هذا االمر بصورة ال شك فيها . 2
ويعرف انه امر قرره الرسول  يف حياته ويعرف جيدًا مكانة اإلمام  من 
هذا االمر لذا جاء كالم اإلمام  وهو مشحون بمؤكدات لغوية تبني حقه 
))وانه ليعلم ان حميل منه حمل القطب من    يف هذا االمر دون غريه يقوله 
, ينحدر عني السيل وال يرقى إىل الطري((. لقد استعمل اإلمام  يف  الرحا 

هذا الرتكيب اكثر من مؤكد، القسم، إن، الالم. 

ان االمور ال تصلح اال بوجود اإلمام عيل  فهو حيدد مكانه من هذا االمر . 3
الدولة االسالمية ال  امور  ان  يعني  الرحى وهذ  القطب من  بانه حمل  ويصفه 
 من  يمكن ان تسري يف طريق الصواب وال تستمر بام يرىض اهلل ورسوله 
دون  من  مهمتها  وتؤدي  تعمل  ان  يمكن  ال  الرحى  ان  كام    اإلمام  دون 
تولوا  الذين  ان  نجد  هنا  ومن  دوراهنا.  ويسدد  حركتها  يضبط  الذي  القطب 
امور املسلمني من الصحابة قبل اإلمام عيل مل يستطيعوا ادارة امور الدولة 
ابا حسن  قيل »قضية وال  به يف كل معضلة حتى  االستعانة  والدين من دون 
هبا«)36(. وكان الثاين يردد يف كثري من املواقف »لوال عيل هللك عمر«)37(. وهذا 
يعني ان الرجل كان يستشريه يف كثري من االمور التي هتم املسلمني وكان اإلمام 

 يسدي اليه النصح ويرشده اىل ما فيه الصواب. 

ان اإلمام  بالرغم من معرفته بحقه املغتصب ومن اغتصبه اال انه اسدل . 4
دونه سرتًا وطوى عنها كشحًا وذلك النه ال يريد الفتنة وال سفك الدماء بني 

املسلمني. 
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ينهض . 5 ان  اما  فهو  صعب،  كالمها  موقفني  بني  نفسه  وجد    اإلمام  ان 
االسالم  بدولة  تعصف  كبرية  فتنة  هذا  ويف  بالقوة  املغتصب  حقه  الستعادة 
ومتزقها وهو ما ال يريده الرسول  وال اإلمام  نفسه. واما ان يصرب عىل 
مرارة ما حدث والصرب مما اوىص اهلل به يف املواقف الصعبة، وهكذا كان فقد 
صرب اإلمام  عىل طخية عمياء واسدل دون االمر سرتًا اغمض عنها عينًا 

 . حفاظًا عىل وحدة االسالم ودين الرسول

ويف نص آخر يرصح اإلمام  بان حقه قد اغتصب وان تراثه قد هنب يقول: 
, ارى  ))فرأيت ان الصرب عىل هاتا أحجا فصربت ويف العني قذى ويف احللق شجا 

تراثي هنبا حتى مىض االول لسبيله فادىل هبا اىل فالن بعده... 
شتان ما يومى عىل كورها       ويوم حيان اخي جابـــــر 

فيا عجبا بينا هو يستقيلها يف حياته اذ عقدها الخر بعد وفاته(()38(.

النص الذي تقدم ذكره فيه اشارة رصحية اىل ان هناك حقًا مغتصبًا وان هناك 
محى مستباحًا ومرياثًا له استوىل عليه الغري لكنه فضل الصرب عىل ما فيه من مرارة عىل 
اشعال فتنة ال تنطفئ نارها وفيها من اخلطر عىل الدين االسالمي واالمة االسالمية 
ما ال حتمد عقباه، وهذه هي اخالق اهل البيت  التي سادوا هبا العامل وملكوا هبا 
القلوب وقد عرب اإلمام  عن هذا احلال من الصرب بقوله ))فصربت ويف العني 
قذى ويف احللق شجا((.وهذا القول يوحي لنا ان هذا الصرب كان عىل مضض كبري 

وأمل ال حيتمل دفع اليه اتقاء الفتنة التي قد تعصف بالدين االسالمي.

اشارة اإلمام  يف بداية النص اىل العهد الذي قطعه االول وهذه االشارة 
انه يريد االستقالة  بالتعجب من احلال فاالول كان يستقلها يف حياته يعني  مقرتنة 
منها لكن هذا االمر تغري عند وفاته فقد عهد هبا آلخر غريه عىل الرغم من انه يعرف 



73

احلق واهله. ويايت احتجاجه  ببيت االعشى لبيان الفرق بني احلالني من خالل 
احلال  ان هذه  اىل  اشارة  ذلك  افرتق ويف  يعني  الذي  الفعل )شتان(  اسم  استعامل 
سوف تبقى عىل هذه الوترية وال تتغري وهذا يعني استمرار الظلم واهتضام احلقوق 

وهو ما جرى فعاًل عىل مر العصور. 

تدفع  قد سمع وجاهليتنا ال  ))فاسالمنا  يقول  معاوية  اىل    له  كتاب  ويف 
َأْوىل  َبْعُضُهْم  اأَلْرحاِم  ﴿َوُأوُلوا  تعاىل  قوله  وهو  عنا  شذ  ما  لنا  جيمع  اهلل  وكتاب 
بِيُّ  َبُعوُه َوهَذا النَّ ِذيَن اتَّ بَِبْعٍض يِف ِكتاِب اهللِ﴾ وقوله تعاىل ﴿إِنَّ َأْوىَل النَّاِس بِإِْبراِهيَم َللَّ
وملا  بالطاعة  أوىل  وتارة  بالقرابة  أوىل  تارًة  فنحن  امْلُْؤِمننَِي﴾  َويِلُّ  َواهلُل  آَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ
احتج املهاجرون عىل االنصار يوم السقيفة برسول اهلل  فلجوا عليهم فان يكن 
الفلج به فاحلق لنا دونكم وان يكن بغريه فاالنصار عىل دعواهم(()39(. هذا النص 
  اىل معاوية ردًا عىل كتاب منه اىل اإلمام  مقتطع من كتاب ارسله اإلمام

ذكر فيه عالقة اإلمام  مع الذين سبقوه يف والية امر املسلمني.

وحني ننعم النظر يف قراءة هذا النص نجد فيه اكثر من اشارة رصحية وفيه تذكري 
بحق اإلمام  بامرة املؤمنني استنادًا اىل طائفة من احلقائق تتصل بمكانته واهل 
بيته  يف اجلاهلية واالسالم فضاًل عام اوىص به الرسول  يف غدير خم وما نزل 

به القرآن الكريم، ومتثل هذه االشارات بام يأيت: 

سادة . 1 فهم  االسالم  قبل  ما  عرص  يف  هاشم  بني  مكانة  يعرف  كان  معاوية  ان 
قريش وسادة البطحاء بال منازع وهم اولياء امر البيت احلرام وكانت هلم مكانة 
)جاهليتنا ال تدفع( انام    عظيمة بني العرب يف اجلزيرة وحني قال اإلمام 
هو نوع من التذكري بامر معروف ومستقر عند العرب مجيعًا ومن بينهم بنو أمية 

الذين ينتسب اليهم معاوية. 
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2 .  وآمن به حني دعا اهل بيته  اول من صدق الرسول  ان اإلمام عيل
أسالمًا  القوم  أول  فهو  املسلمني  عند  معروفة  مسألة  وهي  السن  صغري  وهو 
االمور  وهذه    اهلل  رسول  من  رمحًا  واقرهبم  اهلل  سبيل  يف  جهادًا  واكثرهم 
 وهو ما قرره له الرسول  الناس هبذا االمر بعد الرسول  كلها جتعله احق 
 واثبته إمام املأل من املهاجرين واالنصار وما صربه حني اغتصب منه هذا 

احلق اال من أجل وحدة االسالم واتقاء فتنة عمياء تعصف بالدين والدولة. 

ِكتاِب اهللِ﴾ . 3 يِف  بَِبْعٍض  َأْوىل  َبْعُضُهْم  اأَلْرحاِم  ﴿َوُأوُلوا  بقوله تعاىل  االحتجاج 
)االنفال 75( فيه اشارة اىل صلة الرحم التي تربط بني اإلمام  ورسول اهلل 

 فهو ابن عمه واخوه وزوج ابنته وبحكم هذا فهو االوىل بمرياث النبي 
الديني والدنيوي وهو حامل علمه ووصيه الذي اوىص به بعد موته يف حجة 
الوداع. ويف ضوء هذا فهو االوىل باستكامل مسرية الرسول يف والية امور 
وبني  بينه  ليس  آلخر   النبي مرياث  يكون  ان  جيوز  وال  االسالمية،  االمة 
اوىل  مرة  ))نحن  بقوله  هذا  يؤكد    نجده  لذا  رحم،  صلة   الرسول
بالقرابة وتارة اوىل بالطاعة(( وذلك الهنم رهط النبي واهل بيته  وهم 

 .اوىل به من غريهم وطاعتهم واجبة مثل طاعة الرسول

وما حدث يف سقيفة بني ساعدة حيث اجتمع املهاجرون واالنصار بعد وفاة . 4
الرسول  واراد النصار ان يكون هلم نصيب يف احلكم واالمارة عىل املسلمني 
ردهم املهاجرون باهنم شجرة الرسول وان رسول اهلل  منهم وهم احق بوالية 
االمر بعده من غريهم، ومل جيد االنصار سبياًل لرد هذا االحتجاج وتقبلوا االمر 
الن املهاجرين من قريش ورسول اهلل منهم ومعلوم املهاجرون حققوا هذا 
الفوز برسول اهلل وانتامئه اليهم فان أهل بيته هم اوىل به وليس غريهم 
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لذا اشار اإلمام  يف نص سابق اىل هذا بقوله ))احتجوا بالشجرة واضاعوا 
الثمرة(( ومن هنا يأيت قوله  ))ان كنتم اخذتم هذا برسول اهلل فاحلق لنا 

دونكم((. 

ان ما تقدم من قراءة الطائفة من نصوص هنج البالغة التي تتصل ببيعة الغدير 
ترشدنا اىل النتائج اآلتية: 

ان بيعة الغدير حدث تارخيي كبري ومنعطف يف مسرية الدين السالمي واالمة . 1
ْغ  ُسوُل َبلِّ ا الرَّ َ االسالمية جاء بأمر من اهلل سبحانه وتعاىل ونزل به القرآن ﴿يا َأهيُّ
ْغَت ِرساَلَتُه َواهلُل َيْعِصُمَك ِمَن النَّاِس  ما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن مَلْ َتْفَعْل َفام َبلَّ
إِنَّ اهلَل ال هَيِْدي اْلَقْوَم اْلكاِفِريَن﴾ وبسبب من هذا اختذ النبي قراره يف ابالغ 
املسلمني من املهاجرين واالنصار ما امر به اهلل يف غدير خم بعد حجة الوداع 
َوَلْحُم  ُم  َوالدَّ اْلَمْيَتُة  َعَلْيُكُم  َمْت  ﴿ُحرِّ تعاىل  بقوله  الدين  اكتمل  التبليغ  وهبذا 
َوما  ِطيَحُة  َوالنَّ َيُة  َواْلُمَتَردِّ َواْلَمْوُقوَذُة  َواْلُمْنَخنَِقُة  بِِه  اهللِ  لَِغْيِر  ُأِهلَّ  َوما  اْلِخْنِزيِر 
ُصِب َوَأْن َتْسَتْقِسُموا بِاأَلْزالِم ذلُِكْم  ْيُتْم َوما ُذبَِح َعَلى النُّ ُبُع إاِلَّ ما َذكَّ َأَكَل السَّ
ِذيَن َكَفُروا ِمْن ِدينُِكْم َفال َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن اْلَيْوَم َأْكَمْلُت  ِفْسٌق اْلَيْوَم َيئَِس الَّ
َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْسالَم ِدينًا َفَمِن اْضُطرَّ ِفي 
الدين  وإكامل   .)3 )املائدة  َرِحيٌم﴾  َغُفوٌر  اهلَل  َفإِنَّ  إِلْثٍم  ُمَتجانٍِف  َغْيَر  َمْخَمَصٍة 
يعني ان هناك من يتوىل امر االمة بعد وفاة الرسول  بعهد منه يف حياته وهذا 

ما حصل يف بيعة الغدير. 

ان بيعة الغدير مل تكن رسًا ومل ينقلها الناس عن الرسول  رواية وانام حدثت . 2
 نفسه يف مكان معروف هو غدير خم بني مكة واملدينة  بامر من الرسول 
وقد مجع الناس يف هذا املكان وخطب فيهم خطبته املعروفة بعد حجة الوداع 
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واعلن فيها العهد لإلمام عيل بعده عىل مرأى ومسمع من الصحابة من 
اللهم وايل من وااله  ))من كنت مواله فهذا عيل مواله،  املهاجرين واالنصار 
يف  مروية  اخلطبة  وهذه  خذله((  من  واخذل  نرصه  من  ونرص  عاداه  من  وعاد 
مصادر الفريقني يف تراث الرسول  وفيها اعالن بتنصيب اإلمام  وصيًا 

هلل ورسوله. 

ان ما ورد من نصوص تتصل بوالية اإلمام  يف هنج البالغة وقد تقدمت . 3
االشارة اىل طائفة منها تؤكد ان اإلمام  قد اشار إىل هذه البيعة وحقه يف 
الوالية سواء اكان ذلك تلميحًا ام ترصحيًا، وهذه النصوص متثل مصدرًا اصياًل 

يؤرخ هلذا االمر ألنه من كالم اإلمام  نفسه ومل ينقل عنه رواية او سامعًا.

ان اإلمام  عرب يف اكثر من موضع عن استعانته بالصرب عىل ما حدث من . 4
وقاسيًا  مرًا  كان  الصرب  هذا  وان  وفاته  بعد    الرسول  وصية  عىل  انقالب 
الصرب  هذا  يكن  ومل  املسلمني  عصا  وتشق  فتنة  يكون  ال  حتى  احتمله  ولكنه 
واالعراض عن حقه نتاجًا عن ضعف أو تردد وانام مثل جانبًا من جوانب كظم 

 . الغيظ الذي هو صفة من صفات اهل البيت

ان النصوص التي وردت يف هنج البالغة كلها متثل شاهد عرص ملا جرى من . 5
احداث يف زمن الرسول والصحابة الن هذه النصوص قد صدرت عن اإلمام 
عيل  نفسه وقد عرب هبا عن االفكار التي كان يراها يف قضية والية االمر 
من  جرى  مما  اختذه  الذي  املوقف  طبيعة  خالهلا  من  وبني    الرسول  بعد 
فيها  اقدم وثيقة وردت  النصوص متثل  بني ساعدة، وهذه  احداث يف سقيفة 
االشارة اىل بيعة اإلمام  يف يوم الغدير بعد حديث الرسول  وكل كتب 
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التاريخ ومصادره التي ذكرت احلادثة فيام بعد قد استمدت معلوماهتا من هذه 
النصوص. 

ان ما ورد يف هذا البحث يمثل جهد املقل اردت من خالله الكشف عام ورد يف . 6
هنج البالغة من نصوص حتدث فيها اإلمام  عن حقه يف والية االمر بعد 
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ملخص البحث

يف  البالغة،  هنج  يف   ، طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  رسائل  مدونة  اعتمدت 
كل  ويف  قول  كل  يف  نجدها  لغوية  ظاهرة  بوصفه  اللغوي؛  احلجاج  عىل  خطاهبا، 
اللغوية احلجاجية  اآلليات  لنا عن بعض  ما كشف  خطاب بحسب ديكرو. وهذا 
اختيارها  وحسن  الربط  بحروف  االعتناء  ذلك  من  املدونة.  نصوص  يف  الكامنة 
ومواقع ورودها يف امللفوظ من أجل توجيه الكالم الوجهة الصحيحة التي يرومها 
املتكلم منذ البداية، وهذا ما يعرف يف الدراسات احلجاجية بـ )الروابط احلجاجية( 
الذي كان وجودها ضمن اخلطاب ال هيدف إىل ربط سياق الكالم من أجل إيضاح 
عملية إخبار املتلقي وتقديم املعلومات، بل استعان هبا اإلمام  للتأثري واإلقناع 

وإيصال املقاصد احلجاجية التي ُيريدها.

لذلك أعطى اإلمام هذه األدوات اللغوية دورًا كبريًا يف تأدية املعنى لتنحرص 
وظيفتها احلجاجية داخل اللغة مما يمنح اخلطاب انطالقة قوية ومؤثرة وحتقيق البعد 
ما  وهذا  املتكلم،  يريدها  التي  الغاية  نحو  وتوجيهه  املتلقي  استاملة  عرب  اإلقناعي 
جعلها عنارص لغوية تلعب دورًا أساسيًا يف اتساق النص وانسجامه وربط أجزائه، 
شكاًل ومضمونًا، من أجل حتقيق الوظيفة التوجيهية احلجاجية للملفوظات، وهذا 

ما دأبت عليه املدونة يف مجيع الرسائل.
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. . . Abstract . . .

The epistle repertoire of Imam Ali Ibin Abitalib hinges, in The Road of 
Eloquence, upon the linguistic argumentation regarded as a linguistic phe-
nomenon available in any speech and document as Ducrot believes; such 
manifests the argumentative linguistic devices in the repertoire texts; 
there is a heed to the conjunctions, its selection and their positions in ut-
terances so as to turn the prow of the speech to then proper destination 
the addresser desires ant the very outset. Such is known as argumentative 
conjunctions that are of essentiality to make the speech acts consistent, 
elucidate the conveying process to the addressee     and offer the informa-
tion. Yet Imam Ali takes hold of it to influence and convey the argumenta-
tive intents he means, so Imam gives great precedence to these linguistic 
devices to transpire the content to delimit its argumentative function in 
the language and such grants the speech initiative and influential inau-
guration and gain the argumentative scope through stimulating the ad-
dressee and guiding him to the intent he desires.
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... متهيد ...

ارتبط مفهوم الروابط والعوامل يف الدراسات السابقة باملباحث والدراسات 
إذ عدَّ بعض  والتداولية،  إىل وظيفتها احلجاجيَّة  النظر  النحوية والداللية من دون 
أما بعدها احلجاجي  الربط بني اجلمل والقضايا،  يتجاوز  الدارسني »أنَّ دورها ال 
النظرية  وهي  املدجمة،  للتداولية  صياغته  إطار  يف  ديكرو  مع  برز  فقد  والتداويل 
ديكرو وزميله يف  يغفل  مل  إذ  الداللية«)1(،  النظرية  التي تشكل جزءًا من  التداولية 
أثناء صياغتهام لـ )النظرية احلجاجيَّة يف اللغة(، هذا اجلانب املهم الذي يتمركز يف 
أبنية اللغة بوصفها ظاهرة لغوية مهمة جدًا تتدخل بطريقة مبارشة يف توجيه احلجاج 
من خالل إحداث االنسجام داخل اخلطاب والدفع باجتاه حتقيق البعد اإلقناعي عرب 
ا عنارص لغوية تلعب  استاملة املتلقي وتوجيهه نحو الغاية التي يريدها املتكلم، أي أهنَّ
أجل  أجزائه شكاًل ومضمونًا من  وانسجامه وربط  النص  اتساق  أساسيًا يف  دورًا 

حتقيق الوظيفة التوجيهيَّة احلجاجيَّة للملفوظات. 

الربط  أشكال  تنوع  إىل  املبخوت  شكري  أشار  فقد  ديكرو  تصور  وبحسب 
احلجاجي بقوله: »إذا كانت الوجهة احلجاجيَّة حمددة بالبنية اللغوية، فإهنا تربز يف 
مكونات ومستويات خمتلفة من هذه البنية، فبعض هذه املكونات يتعلق بمجموع 
اجلملة، أي هو عامل حجاجي يف عبارة ديكرو، فيقيدها بعد أن يتم اإلسناد فيها، 
ومن هذا النوع نجد النفي، واالستثناء املفّرغ، والرشط واجلزاء وما إىل ذلك مما يغرّي 
قوة اجلملة دون حمتواها اخلربي، ونجد مكونات أخرى ذات خصائص معجمية 
هذه  ومن  اجلملة،  من  متنوعة  مواضع  يف  وتتوزع  النحوي  التعليق  يف  تؤثر  حمددة 
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الوحدات املعجمية حروف االستئناف بمختلف معانيها، واألسوار )بعض، كل، 
مجيع(، وما اتصل بوظائف نحوية خمصوصة كحروف التقليل، أو ما متخّض لوظيفة 

من الوظائف مثل )قط( أو )أبدا(«)2(.

احلجاجيَّة  والعوامل  احلجاجيَّة  الروابط  بني  العزاوي  بكر  أبو  مّيز  هنا  ومن 
»فالروابط احلجاجيَّة تربط بني قولني أو بني حجتني، عىل األصح، )أو أكثر( وتسند 
العزاوي  وفّصل  العامة«)3(.  احلجاجيَّة  اإلسرتاجتية  داخل  حمددًا  دورًا  قول  لكل 

القول يف طبيعة هذه الروابط وصنفها إىل أنامط هي)4(: 

• الروابط املدرجة للحجج )حتى، بل، لكن، مع ذلك، ألن...(.	
• الروابط املدرجة للنتائج )إذن، هلذا، بالتايل...(.	
• الروابط التي تدرج حججا قوية )حتى، بل، لكن، السيام...(.	
• روابط التعارض احلجاجي )بل، لكن، مع ذلك...(.	
• روابط التساوق احلجاجي )حتى، السيام(.	

حجة  بني  أي  حجاجيَّة،  متغريات  بني  تربط  ال  »فهي  احلجاجيَّة  العوامل  أما 
احلجاجيَّة  اإلمكانات  وتقييد  بحرص  تقوم  ولكنها  حجج،  جمموعة  بني  أو  ونتيجة 
كاد،  تقريبا،  ربام،  قبيل:  من  أدوات  العوامل  مقولة  وتضم  ما،  لقول  تكون  التي 

، وجل أدوات القرص«)5(. قليال، كثريًا، ما... إالَّ

وإليضاح ما سبق يطرح املبخوت املثال اآليت لبيان الوظيفة احلجاجيَّة للرابط، 
إذ يقول: 

لن نفتقر فثمن التذكرة ثالثون دينارًا.. 1
سنفتقر فثمن التذكرة ثالثون دينارًا.. 2
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وإذا ما أدخلنا وسائل الربط احلجاجي إىل هذين املثالني فإننا سنجد:

 لن نفتقر فام ثمن التذكرة إالَّ ثالثون دينارًا.. 1
سنفتقر فام ثمن التذكرة إالًّ ثالثون دينارًا.. 2

نالحظ أنَّ الربط يف املثال رقم )4( غري سائغ، يف حني أنَّ الربط يف املثال رقم 
)3( حسن مجيل؛ وذلك راجع إىل دخول احلرص عىل اجلملة ووجهها وجهة اجيابية، 
أي وجهة تدعم النتيجة )لن نفتقر(، وهذه الوجهة االجيابية موجودة يف بنية )ما... 

()6(. أما العامل احلجاجي، فللتدليل عليه نورد املثال اآليت)7(:  إالَّ

• الساعة تشري إىل الثامنة.	
• ال تشري الساعة إالَّ إىل الثامنة.	

أي  ذلك  عن  ينتج  مل  األول  املثال  عىل   ) إالَّ )ال...  القرص  أداة  إدخال  فعند 
ولكن  اإلعالمي،  املحتوى  أو  اإلخبارية  القيمة  بخصوص  القولني  بني  اختالف 
الذي تأثر هبذا التعديل هو القيمة احلجاجيَّة للقول، أي اإلمكانات احلجاجيَّة التي 

يتيحها. ولو أخذنا املثال اآليت:

• الساعة تشري إىل الثامنة، أرسع.	
• ال تشري الساعة إالَّ إىل الثامنة، أرسع.	

نالحظ أنَّ القول األول سليم ومقبول متامًا، أما القول الثاين فيبدو غريبًا ويتطلب 
سياقًا خاصًا أكثر تعقيدًا حتى يمكن تأويله، أي يتطلب مسارًا تأويليًا خمتلفًا. ولو 
نظرنا إىل القول )الساعة تشري إىل الثامنة( فسنجد أن له إمكانات حجاجيَّة كثرية، 
فقد خيدم هذا القول نتائج من قبيل: الدعوة إىل اإلرساع، التأخر واالستبطاء، هناك 
متسع من الوقت، موعد اإلخبار... أي أنَّه خيدم نتيجة من قبيل )أرسع( كام خيدم 
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النتيجة املضادة هلا )ال ترسع(، ولكن عندما أدخلنا عليه العامل احلجاجي )ال... 
إال( فإمكاناته احلجاجيَّة تقلصت، وأصبح االستنتاج العادي واملمكن هو: 

• ال تشري الساعة إالَّ إىل الثامنة، ال داعي لإلرساع.	

اللغوية  واملؤرشات  العنارص  من  ا  أهنَّ نجد  احلجاجيَّة  الروابط  إىل  وبالعودة   
هذه  تسهم  إذ  اللغوية،  األقوال  بنية  يف  الكامنة  احلجج  وتقوية  توجيه  يف  الفعالة 
الروابط اللغوية يف انسجام اخلطاب ومتاسكه من خالل ربطها بني القيمة احلجاجيَّة 
النتيجة أي الربط بني قضيتني وترتيب أجزاء القول ومنحها القوة  لقول ما، وبني 
الروابط  هلذه  التمثيل  ويمكن  اخلطاب.  يف  حججًا  القضايا  هذه  بوصف  املطلوبة 
التي  ثم...(  الفاء،  الواو،  كي،  التعليل،  الم  ألن،  حتى،  بل،  )لكن،  باألدوات 
اال يف تأطري احلجاج باخلاصية احلجاجيَّة اللغوية يف مدونة رسائل  أسهمت إسهاما فعَّ
اإلمام عيل، التي احتواها هنج البالغة، امليدان الذي اتسع ويتسع لفروع املعرفة 
الكالم واملنطق والفلسفة،  بالفصاحة والبالغة وعلم  يتعلق  وعلومها، والسيام ما 
والتحليل  والبحث  الرشح  ملشاريع  موضوعا  يكون  بأْن  خليقًا  البالغة  هنج  فكان 

والدراسة. 

التطبيقية يف قضايا احلجاج، السيام  ندرة األبحاث والدراسات  وانطالقا من 
البالغة  هنج  مدونة  عىل  اخلطاب  حتليل  يف  املنهج  هذا  اشتغال  آليات  يف  البحث 
نعثر  نا  املتالطم علَّ البحر  أْن نغوَص يف هذا  آثرنا  الرسائل والكتب،  باب  وحتديدًا 
التي  الروابط  الرسائل عىل جمموعة كبرية من  عىل مكامن درره. فقد احتوت هذه 
متيزت بداللتها وأثرها الواضح يف إبراز القيمة احلجاجيَّة لقول ما، وتوجيه داللة 

املحاججة.



89

احلجاجيَّة  الروابط  ألهم  ووافية  مركزة  صورة  إعطاء  إىل  نعمد  سوف  لذلك 
التي يتواتر ورودها يف الرسائل والتمثيل هلا بنامذج عىل وفق مبدأ اإلفادة /الوجاهة، 

معتمدين يف تصنيف هذه الروابط عىل النحو اآليت: 

• روابط التعارض احلجاجي. 	
• روابط التساوق احلجاجي. 	
• روابط التعليل احلجاجي.	
• روابط العطف احلجاجي.	

1( روابط التعارض احلجاجي

 أ ( الرابط احلجاجي )لكن(

وهو من األدوات التي حددها النحويون العرب لنفي كالم واثبات غريه وهو 
»حرف استدراك، ومعنى االستدراك أْن تنسب حكاًم إلسمهـا خيالف املحكوم عليه 
قبلها، كأنك ملا أخربت عـن األول بخرب خفت أْن يتوهم من الثاين مثل ذلك فتداركت 
بخربه إْن سلبًا وإْن إجيابًا... وال تقع )لكن( إالَّ بني متنافيني بوجه ما«)8(. وقد فّصل 
الزخمرشي ذلك يف بيان أنَّ )لكن( تتوسط بني كالمني متقاربني نفيًا وإجيابًا فيستدرك 
النفي باإلجياب، واإلجياب بالنفي نحو: ما جاءين زيد لكنَّ عمرًا جاءين أو جاءين 
زيد لكنَّ عمرًا مل جيئ)9(.ومن هذا املنطلق فأنَّ هذه األداة تقيم عالقة ربط، بني قولني 
متناقضني أو متنافيني، هو من الناحية احلجاجيَّة ربط حجاجي تداويل بني املعطى 
والنتيجة. ويشري الوصف احلجاجي الذي يقدمه أصحاب النظرية احلجاجيَّة لألداة 

)لكن( إىل: أنَّ التلفظ بأقوال من نمط )أ لكن ب( يستلزم أمرين اثنني: 
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إن املتكلم يقدم )أ( و )ب( بوصفهام حجتني، احلجة األوىل موجهة نحو نتيجة . 1
معينة )ن(، واحلجة الثانية موجهة نحو النتيجة املضادة هلا أي )ال - ن(. 

أو . 2 القول  ه  ا توجِّ الثانية بوصفها احلجة األقوى، وبأهنَّ املتكلم يقدم احلجة  إنَّ 
اخلطاب برمته)10(. 

قلب  عىل  تعمل   - )بل(  ومثلها   - )لكن(  وظيفة  أنَّ  نجد  الوصف  هذا  من 
الفرضية بني ما يتقدم الرابط وما يتبعه، فام يسبق الرابط )لكن( يتضمن حجة )أ(، 
الرابط يتضمن حجة )ب(،  نتيجة )ضمنية( متوقعة )ن(، وما بعد  )ظاهرة( ختدم 
للنتيجة السابقة )ن(، وهنا يكون  نتيجة )ضمنية( مضادة )ال- ن(  )ظاهرة( ختدم 
املتنافيتني من جانب، ومنح  القضيتني  الربط بني  الرابط احلجاجي )لكن( يف  دور 
من  أقوى  شك،  بدون  جتعلها،  التي  الالزمة  بالقوة  بعده  تأيت  التي  الثانية  احلجة 
احلجة األوىل التي سبقت الرابط. ونتيجة لذلك فقد عمل الرابط عىل توجيه القول 

بمجمله نحو النتيجة املضادة )ال- ن(. 

وميَّز )ديكرو( بني االستعاملني احلجاجي واالبطايل لألداة )لكن()11(، إْذ البد 
من اإلشارة إىل أنَّ هذه األداة بنوعيها املخففة واملثقلة، احلجاجيَّة منها واالبطالية 
تعرب دائام عن معنى التعارض والتنايف بني ما يسبقها وما يأيت بعدها، ولكن التسليم 
بوجود التعارض يف االستعامل االبطايل لـ )لكن( ال يعني أنَّه تعارض حجاجي إذ 
قبيل:  مثال من  أخذنا  فلو  االبطالية  )لكن(  و  )لكن( احلجاجيَّة  فرقًا بني  إنَّ هناك 

)ليست السيارة سوداء ولكن بيضاء(.

إبطايل،  فيه تعارضًا ولكن ليس تعارضًا حجاجيًا؛ بل هو تعارض  فإنَّنا نجد 
عامله  وهو  األنصاري  حنيف  بن  عثامن  إىل    قوله  آخر  مثااًل  أخذنا  لو  ولكن 
علـى البرصة وقد بلغه أنَّه ُدعي إىل وليمة قوم من أهلها فمىض إليها: ))َوَلْو ِشْئُت 
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ى َهَذا اْلَعَسِل َوُلَباِب َهَذا اْلَقْمِح َو َنَسائِِج َهَذا اْلَقزِّ َوَلِكْن  ِريَق إىَِل ُمَصفَّ اَلْهَتَدْيُت الطَّ
ْطِعَمِة َوَلَعلَّ بِاحْلَِجاِز َأْو اْلَياَمَمِة  ِ اأْلَ ريُّ َهْيَهاَت َأْن َيْغِلَبنِي َهَواَي َوَيُقوَديِن َجَشِعي إىَِل َتَ
َغْرَثى  ُبُطوٌن  َوَحْويِل  ِمْبَطانًا  َأبِيَت  َأْو  َبِع  بِالشِّ َلُه  َعْهَد  َواَل  اْلُقْرِص  يِف  َلُه  َطَمَع  اَل  َمْن 
الرابط احلجاجي )لكن( قد عمل تعارضًا  ى(()12(. فسوف نالحظ أنَّ  َوَأْكَباٌد َحرَّ
ر عنه، فالقسم األول الذي سبق الرابط قد تضمن  مه وما تأخَّ حجاجيًا بني ما تقدَّ
حجة ختدم نتيجة ضمنية من قبيل )اإلمام  قادر عىل الغنى وترف العيش( أو 
)قدرة اإلمام  عىل التنعم بلذائذ الدنيا( أما القسم الثاين، الذي جاء بعد الرابط 
فقد تضمن حجة ختدم نتيجة مضادة للنتيجة السابقة )ال- ن( أي ختدم نتيجة من 
اإلمام  أراد  التي  الغاية  أنَّ  وبام  الفقراء(  ومواساة  الزهد  ُيؤثر    )اإلمام  نمط 
إيضاحها تكمن يف القسم الثاين من كالمه فانَّ احلجة الثانية أقوى من احلجة األوىل 
ويمكن  ن(.   - )ال  املضادة  الضمنية  النتيجة  تبني  نحو  ته  برمَّ القول  ه  ستوجِّ فهي 

توضيح هذا األمر من خالل الرتسيمة البيانية االتية: 

ن - ال - ن

ح1ال - ن ح2
لكن

وربام يعرتض معرتض بالقول: إنَّ االستدراك يف )لكن( يقتيض وقوعها بني 
متنافيني بوجه ما فال جيوز وقوعها بني متوافقني، فنقول: إنَّ قول اإلمام  واقع 
يف سياق )لو( التي تدل عىل امتناع اليشء المتناع غريه فدلَّ عىل أنَّ املشيئة ممتنعة يف 
املعنى فلام قيل: »ولكن هيهات أن يغلبني هواي...« علم إثبات ما فهم إثباته وهو 
سبب )الزهد ومواساة الفقراء( الذي يقتيض نفي املشيئة فيصبح املعنى »ولكّني مل 
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أشأ اهتداء الطريق إىل مصّفى العسل...«. وبذلك يكون ما قبل )لكن( منفيًا، وما 
أحدثه الرابط إنام هو االستدراك وهو رفع ما يتوهم ثبوته. 

َفَلَق  الَِّذي  ))َفَو  العاص:   يف إسالم معاوية وعمرو بن  ومثل ذلك قوله 
وا اْلُكْفَر َفَلامَّ َوَجُدوا َأْعَوانًا َعَلْيِه  َسَمَة َما َأْسَلُموا َوَلِكِن اْسَتْسَلُموا َوَأرَسُّ َة َوَبَرَأ النَّ بَّ احْلَ

َأْظَهُروُه((.)13(

إليه عباس حسن »إبعاد  أنَّ االستدراك، وهو ما ذهب  التأكيد  وهنا البد من 
معنى فرعي خيطر عىل البال عند فهم املعنى األصيل لكالم مسموع أو مكتوب«)14(، 
معنى  بإبعاد  يقوم  بحيث  النص  حدود  عند  يتقيد  ال  االستدراك  أنَّ  نجد  ولذلك 
فرعي خيطر عىل البال عند فهم املعنى األصيل الواقع قبل الرابط، بل هو دفع ونفي 
ويستحرضه  فيستدعيه  قبوله  يف  يرتدد  أو  املخاطب  يعتقده  الواقع  يف  قائم  ملعنى 

صاحب اخلطاب لكي يتم تفنيده واالعرتاض عليه بواسطة الرابط )لكن(.

فاحلجة األوىل يف قول اإلمام  )ما أسلموا( قد اقرتنت بالنفي وتأكد النفي 
ا خالف ما يتوقعه  بالقسم الذي يسبقهام وهي حجة ال تكفي حلصول االقتناع، ألهنَّ
املتلقي ظاهرًا، ثم جاء الرابط لرفع الرتدد والتوهم لدى املتلقي يف قبول أطروحة 
عدم صحة إسالم معاوية وعمرو بن العاص من خالل ما تضمنته احلجة الثانية من 
قوة تفوق احلجة األوىل ومؤدى هذه القوة هو الرابط )لكن( الذي أفاد االستدراك 
لبيان حقيقة إسالم هؤالء، فقد عمل هذا االستدراك عىل الفصل بني املفاهيم بني 
)الظاهر/احلقيقي(، أي بني )أسلموا / استسلموا(، فإسالم هؤالء كان يف حقيقته 
يتعد  ومل  للفرصة  وانتهازًا  لدمائهم  وحقنًا  السيف  من  خوفًا  استسالمًا،  وجوهره 
فلام  النفاق  عني  وهذا  الكفر  وأضمروا  اإلسالم  أظهروا  فقد  حناجرهم  إسالمهم 

متكنوا من إظهار ما يف أنفسهم ووجدوا عىل ذلك أعوانًا أظهروا كفرهم.
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ٌ عىل جعل حماربتهم لإلمام  كفرًا. فالرابط هنا قد ربط بني  وهذا دليل بنيِّ
ثم  كفاٌر(  )إهنم  قبيل  من  ضمنية  نتيجة  ختدم  أسلموا(  )ما  األوىل  فاحلجة  حجتني 
بواسطة  املتلقي  لدى  الرتدد  هذا  أو  التوهم  هذا  ويدفع  لريفع  )لكن(  الرابط  جاء 
االستدراك الذي ال يعني إبطال احلجة األوىل وإنام هو إعادة تصحيح ما قد توهم 
به املتلقي أو تردد يف قبوله وهذا ما تشري إليه احلجة الثانية التي جاءت بعد الرابط 
)استسلموا وأرسوا الكفر( التي استلزمت نتيجة ضمنية من قبيل )أظهروا اإلسالم 
)انتهاز  أو  دمائهم(  وحقن  السيف  من  )اخلوف  أو  )النفاق(  أو  الكفر(  وأخفوا 

الفرصة(.

بيان حقيقة إسالمهم  األوىل يف  أقوى من احلجة  الثانية  أن احلجة  يثبت  وهنا 
زمن الرسول  وهو كوهنم )منافقني( ثم جاء الرابطان )الواو، الفاء( للربط بني 
قضيتني أو حجتني غري متباعدتني ليقررا الربط بني احلجج التـي جاءت بعد )لكن( 
احلجة  تكون  وهنا  أظهروه(  عليه  أعوانا  وجدوا  فلام  الكفر  وأرسوا  )استسلموا 
بعد الرابط )الفاء( قد أفادت ودعمت النتيجة املتعلقة )بكفر هؤالء(، وهنا تكون 
وظيفة )لكن( ليس االستدراك فقط وإنَّام التوكيد، أي توكيد احلجة التي جاءت بعد 
القسم. أما االستدراك هنا فقد جاء لبيان حال إسالمهم أول األمر ومن هنا نجد 
أنَّ )لكن( قد أتت بحجة تسري يف نفس اجتاه احلجة األوىل خلدمة نتيجة واحدة )ما 
التي استند إليها  اسلموا( إالَّ أنَّ ترتيب هذه احلجج له دور يف الكشف عن القيم 
املتكلم، وهذا الفهم للمعنى الذي تؤديه )لكن( قد أمهله اللسانيون فقلت دراستهم 
أي  )ن(،  النتيجة  لصالح  إضافية  )لكن( جتلب حجة  أنَّ  املثال  فنالحظ يف  له)15(، 
املتقدمة نفسها وهلا الوزن األقوى يف  النتيجة  أنَّ )النفاق( هي حجة تسري يف اجتاه 
دعم النتيجة؛ ألنَّ ترتيب احلجج له دور يف فهم املعنى وما يدعم هذه النتيجة التي 
توصلنا إليها هو حديث النبي حممد: ))إين ال أخاف عىل أمتي مؤمنًا وال مرشكًا 



94

أما املؤمن فيمنعه اهلل بإيامنه وأما املرشك فيقمعه اهلل برشكه لكنِّي أخاف عليكم كل 
منافق اجلنان عامل اللسان يقول ما تعرفون ويفعل ما تنكرون(()16(.

وهناك نكتة غاية يف اإلتقان والدقة التفت إليها اإلمام  متعلقة باالستلزام 
االقتضائي لعبارة )ما أسلموا( الذي يدفع باجتاه تقوية النتيجة النهائية التي يطمح 
م )ما أسلموا( ومل يقل )ما  إليها النص، بل تقوية القول برمته فالنص يشري إىل أهنَّ
آمنوا(؛ ألنَّ املحمول اللفظي لكل واحد منهام خيتلف عن اآلخر فإيراد عبارة )ما 
مهام  امللفوظ  يف  بإحلاح  تربز  ولكنَّها  مضمرة  عبارة  استنتاج  من  يمّكننا  أسلموا( 

كانت وضعية التلفظ.

﴿َقاَلِت  تعاىل  قوله  إىل  إستنادًا  اإليامن  مفهوم  عن  خيتلف  اإلسالم  فمفهوم 
ْ ُتْؤِمُنوا َوَلِكن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َومَلَّا َيْدُخِل اإْلِياَمُن يِف ُقُلوبُِكْم﴾)17(،  ا ُقل ملَّ ْعَراُب آَمنَّ اأْلَ
فهناك فرق بينهام فاإليامن معنى قائم بالقلب من قبيل االعتقاد، واإلسالم أمر قائم 
التوحيد والنبوة  باللسان واجلوارح فإنَّه االستسالم واخلضوع لسانًا بالشهادة عىل 
وعمال باملتابعة العملية ظاهرًا سواء قارن االعتقاد بحقية ما شهد عليه وعمل به أم 

مل يقارن.

وبظاهر الشهادتني حتقن الدماء وعليه جتري املناكح واملواريث)18(. فاإلسالم 
احلقيقي الصادق منعقد عىل هذين الركنني ومها صدق العمل وصدق املعتقد وهو 
األمر الذي نفاه اإلمام  عن معاوية ومن وااله إْذ أنَّ استسالمهم اقتىض عدم 
احلقيقي  اإلسالم  مفهوم  أنَّ  أي  إيامهنم،  عدم  اقتىض  للكفر  وإرسارهم  إسالمهم 
أوىل  نتيجة  يرتك  ما  وهو  للكفر  إرسارهم  بسبب  يتحقق  مل  والباطني(  )الظاهري 
إثبات  هو  ويدعمها  النتيجة  يعزز  آخر  معطى  يأيت  ثم  هؤالء،  )نفاق(  إثبات  هي 
وأرسوا   ...( بالكفر  املجاهرة  وهو  اإلسالمية  امللة  من  خيرجهم  الذي  )كفرهم( 
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الكفر فلامَّ وجدوا أعوانًا عليه أظهروه(، ويف خضم هذه االستدالالت احلجاجيَّة 
األول:  مهمني،  معطيني  إىل  اإلشارة  ينبغي  احلجاجي  الربط  عنارص  أتاحتها  التي 
الرابط )الواو( إىل احلجج قد أثبتت  إنَّ الرتاتبيَّة احلجاجيَّة والتدرجيَّة التي منحها 
التي  احلجة  قوة  إلثبات  )الفاء(  الرابط  جاء  ثم  /الكفر(  أسلموا  )ما  النتيجة  قوة 
أما االستدراك فكان  املتقدمة.  النتيجة  التي سبقته يف دعم  باملقارنة مع احلجة  تلته 
بني  فرق  وهناك  باخلوف،  املقرون  )النفاق(  األمر  بادئ  يف  إسالمهم  حقيقة  لبيان 
من يدخل اإلسالم كرهًا ومن يدخله طوعًا. وبذلك نقرر مبدءًا حجاجيًا من قبيل 
ُبني عىل باطل فهو باطل( أي من مل يصح إسالمه - ظاهرا /االستسالم - مل  )ما 
يصح إيامنه بمقتضيات اإلسالم ورشوطه. أما املعطى الثاين: فهو أنَّ جتاهر املنافق 
بكفره ينفي عنه صفة )النفاق( ويثبت له صفة )الكفر( فالتجاهر بالكفر هو حتصيل 
حاصل لعدم إسالمه والعكس غري صحيح فغري املسلم ليس بالرضورة أْن يتجاهر 

بالكفر ومعاداة اإلسالم. 

وهنا نستخلص نتيجة ضمنية أقوى من النتيجتني السابقتني )النفاق والكفر( 
هي أنَّ الكافر املتجاهر بالكفر )معاداة اإلسالم( أشّد من الكافر غري املعادي لإلسالم 
الذي يؤمن بتجاور وحتاور الديانات، وهذا من شأنه أْن ُيثبت لنا أنَّ معاوية - مع 
عدم صحة إسالمه ظاهرًا وباطنًا - قد جاهر بالكفر وانربى قواًل وفعاًل حلرب إمام 
زمانه وخليفته الرشعي فضاًل عن عدم إقراره بالوالية التكوينيَّة والترشيعيَّة ألمري 
املؤمنني  وتنصيب الرسول  له وليًا للمسلمني وخليفة من بعده باإلضافة 
اىل عدم حقن معاوية لدماء املسلمني، ومصداق ذلك قول الرسول : ))املسلم 
من سلم الناس من يده ولسانه(()19(. وبذلك يكون معاوية كافرًا ناصبيًا، قد نصب 
العداء إىل اإلسالم. ولتوضيح ما ذهبنا إليه نضع هذه املعطيات يف إطار استدالالت 

حجاجيَّة نوردها عىل النحو اآليت: 
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االستدالل األول: 

• املقدمة الكربى: من أظهر اإلسالم وأضمر الكفر فهو منافق. 	
• املقدمة الصغرى: معاوية استسلم وأرسَّ الكفر.	
• النتيجة: معاوية منافق.	

االستدالل الثاين:

• املقدمة الكربى: املسلم من سلم الناس من يده ولسانه.	
• وخليفته 	 زمانه  إلمام  واحلرب  العداء  أظهر  معاوية  الصغرى:  املقدمة 

. الرشعي عيل بن أيب طالب
• النتيجة: معاوية كافر.	

االستدالل الثالث:

• املقدمة الكربى: من أظهر احلرب عىل اإلسالم من الكفار فهو ناصبي.	
• زمانه وخليفته 	 إمام  العداء واحلرب عىل  أظهر  معاوية  الصغرى:  املقدمة 

. الرشعي عيل بن أيب طالب
• النتيجة: معاوية ناصبي.	

 ويف مثال آخر يقول أمري املؤمنني  يف كتاب بعثه إىل معاوية بن أيب سفيان: 
ا َأَجْبَنا اْلُقْرآَن  اَك َأَجْبَنا َوَلِكنَّ ))َوَقْد َدَعْوَتَنا إىَِل ُحْكِم اْلُقْرآِن َوَلْسَت ِمْن َأْهِلِه َوَلْسَنا إِيَّ
اَلُم(()20(، فقد وردت )لكن( مقرونة بالواو بعد النفي بـ )ليس( وقد  يِف ُحْكِمِه َوالسَّ
واإلثبات وقد حتقق  النفي  بني  توسطت  هلا حيث  موقع  أحسن  )لكن( يف  جاءت 
القرآن يف حكمه( حكاًم خمالفًا ومضادًا  ملا بعدها )أجبنا  بأْن نسب  االستدراك هنا 
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حلكم ما قبلهـا )لسنا إياك اجبنا( وهـو املعنى املشهــور لالستدراك الذي يقتيض أْن 
يكون ما قبلها إما مناقضًا أو مضادًا أو خمالفًا مِلَا بعدها)21(.

)ن( عدم االحتكام إىل القرآن 
)ال- ن( لسنا إياك أجبنا

لكن
 ح1 ال- ن  ح2 لسنا إياك اجبنا لسنا إياك 

أجبنا أجبنا القرآن إىل حكمه

وهنا يتبني أنَّ الرابط )لكن( احلجاجي قد توسط بني حجتني، فالقسم األول 
الذي يسبق الرابط قد تضمن حجة )لسنا إياك اجبنا( ختدم نتيجة ضمنية من قبيل 

)عدم االحتكام إىل القرآن(.

والقسم الثاين بعد الرابط )أجبنا القرآن إىل حكمه( يتضمن حجة ختدم النتيجة 
املضادة للنتيجة السابقة: )ال-ن( أي )لسنا إياك أجبنا(، وبام أنَّ احلجة الثانية أقوى 
أثبت  فقد  )ال-ن(.  النتيجة  نحو  بمجمله  القول  ستوجه  ا  فإهنَّ األوىل  احلجة  من 
 فقد  القرآن وأجابه يف حكمه وهذا ديدنه  أنَّه قد نزل عىل حكم    اإلمام 
أكد هذا األمر يف مناسبات كثرية منها قوله: ))واهلل ما حّكمت خملوقًا وإنَّام حّكمت 
القرآن((، ومعنى )خملوقًا( برشًا ال حمدثًا)22(، وهنا نجد أنَّ اإلمام  قد أحدث 
فصاًل يف املفاهيم أي بني الواقع /احلقيقة أو الظاهر/اجلوهر، فالنفي هنا وما أفاده 
الرابط )لكن( قد أفاد يف رفع ما يتوهم ثبوته من كون معاوية بن أيب سفيان قد أنزل 
عيل بن أيب طالب عند حكم القرآن وبمقتىض ذلك يكون اإلمام عيل أمام 
خيارين إما أْن يقبل ويذعن لدعوة معاوية ويكون اإلمام  قد نزل وقبل رشوط 
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فيكون  الدعوة  يرفض  أْن  أو    املؤمنني  أمري  عىل  احلجة  ُتقام  وبذلك  معاوية 
اإلمام  قد خالف العقيدة اإلسالمية، وهو أمر يرفضه اإلمام ؛ ألنَّ طبيعة 
اخلالف بينه وبني معاوية قائمة عىل تأويل القرآن، ومصداق ذلك مضمون احلديث 
الرشيف للنبي: ))يا عيل إنَّك ملقاتل عىل تأويل القرآن كام قاتلُت عىل تنزيله((

منه  ُيراد  الذي  املتعمد  اللبس  اخلديعة وهذا  إىل هذه  التفت  قد    فاإلمام   ،)23(

تأليب الرأي العام عىل نقض بيعة اإلمام  ووضعه يف موقف حمرج، إْذ فنَّد هذه 
من  متكن  فقد  واالستدراك  النفي  ُأسلوب  بواسطة  ثبوته  يتوهم  ما  ورفع  املغالطة 
تقوية احلكم بمؤكد مناقض/داحض لزعم معاوية وهو الرابط )لكن( التي أفادت 
االسـتدراك والتوكيد فمن وظائف )لكن( - كام قدمنا - هو االستدراك والتوكيد 
ا حرف تأكيد واستدراك والبد فيه من نفي  وهو ما ذهب إليه القرطبي حينام ذكر أهنَّ
واثبات فإذا كان قبله نفي كان بعده إجياب، وإْن كان قبله إجياب كان بعده نفي)24(، 
قبيل  املنتظرة من  النتيجة  قاعدة االستدالل وقلب  قيَّد  قد  الرابط  أنَّ  نجد  ولذلك 
)عدم االحتكام إىل القرآن( مما أدى إىل دحض العالقة بني املعطاة )وقد دعوتنا إىل 
حكم القرآن( والنتيجة الضمنية السابقة، فتفكيك املعطاة تم بواسطة الرابط )لكن( 
أساس  ليتم عىل  القرآن(  و )حتكيم  معاوية(  )دعوة  فهي مشتملة عىل قضيتني مها 
ذلك إبطال دعوة معاوية )لسنا إياك أجبنا( وهي نتيجة حلجة )لست من أهله(، أي 
املوافقة واثبات وإجابة )حكم  القرآن، هذا من جانب، ومن جانب آخر  من أهل 

القرآن( أي )أجبنا القرآن إىل حكمه(. 

ب( الرابط احلجاجي )بل(

اين يف شأن هذه األداة: »هي من احلروف اهلوامل ومعناها اإلرضاب  ذكر الرمَّ
عن األول واإلجياب للثاين«)25(، ولذا فهي من أدوات الربط التي تستعمل لإلبطال 
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واحلجاج مثلها مثل )لكن(، وهلذا الرابط حاالن: األول: أْن يقع بعده مفرد. الثاين: 
أن يقع بعده مجلة. فإْن وقع بعده مفرد فله حاالن: 

مه أمر أو إجياب نحو: )ارضب زيدًا بل عمرًا( و )قام زيد بل عمرو(  أ( إْن تقدَّ
فإنَّه جيعل ما قبله كاملسكوت عنه، وال حيكم عليه بيشء ويثبت احلكم مِلَا بعده. 

مه نفي أو هني نحو: )ما قام زيد بل عمرو( و )وال ترضب زيدًا  ب( وإْن تقدَّ
بل عمرًا( فإنَّه يكون لتقرير حكم األول وجعل ضده مِلَا بعده أي إثبات الثاين ونفي 

األول. 

أما إذا وقع بعد )بل( مجلة، فيكون معنى اإلرضاب: 

قِّ َوَأْكَثُرُهْم لِْلَحقِّ  ٌة * َبْل َجاَءُهم بِاحْلَ أ( إما اإلبطال نحو: ﴿َأْم َيُقوُلوَن بِِه ِجنَّ
َكاِرُهوَن﴾)26(.

َمْن  َأْفَلَح  ﴿َقْد  تعاىل:  قوله  نحو  غرض)27(  إىل  غرض  من  االنتقال  وإما  ب( 
ْنَيا﴾)28(. َياَة الدُّ ى * َوَذَكَر اْسَم َربِِّه َفَصىلَّ * َبْل ُتْؤثُِروَن احْلَ َتَزكَّ

ومما تقدم يتضح أنَّ )بل( تعمل عمل )لكن( يف املنحى احلجاجي الذي يصفها 
إفادة  يف  وظيفتها  عن  فضال  واإلبطال  واإلرضاب  والقرص  والتوكيد  باالستدراك 

معنى التساوق.

َبرْيُ َأْهَوُن  ومن أمثلة ورودها يف رسائل اإلمام  قوله: ))َوَكاَن َطْلَحُة َوالزُّ
ا ِفيِه اْلَوِجيُف َوَأْرَفُق ِحَدائِِهاَم اْلَعنِيُف َوَكاَن ِمْن َعائَِشَة ِفيِه َفْلَتُة َغَضٍب َفُأتِيَح  َسرْيِمِهَ

ِيَن(()19(. ريَّ رَبِيَن َبْل َطائِِعنَي خُمَ َلُه َقْوٌم َفَقَتُلوُه َوَباَيَعنِي النَّاُس َغرْيَ ُمْسَتْكَرِهنَي َواَل جُمْ

إنَّ )بل( الواردة يف املثال هي من النمط احلجاجي الذي أفاد االعرتاض فقد 
توسطت بني حجتني، فام تقدمها كان منفيًا يف حني جاءت احلجة التي تلتها مثبتة 
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)اإلكراه  حصول  احتامل  نفي  بني  حجاجيَّة  عالقة  أقام  قد  الرابط  يكون  وبذلك 
ا بيعة تامة   عىل نكث البيعة وبني إثبات حقيقة بيعتهم بأهنَّ واجلرب( من اإلمام 

وصحيحة متَّت بطوعهم واختيارهم وإرادهتم.

بيعتهام ألمري  نكثا  اللذين  والزبري  إىل طلحة  إشارة واضحة  ويف هذا احلديث 
املؤمنني  وأّلبا الناس عليه يف واقعة اجلمل، ولعل يف االستدراك الذي أتى به 
أو عدم  البيعة  البيعة سببه ليس عدم صحة رشوط  بأنَّ نكث  يفيد  ما    اإلمام 
إمجاع الناس عليها أو عدم صحة اعتقادهم بخالفة أمري املؤمنني  أو إن اإلمام 
 قد تسلَّط عليهم وأخذ البيعة منهم قرسًا؛ وإنَّام نكثوها بسبب سياسة اإلمام 
قرار  ومنها  كياهنم،  دت  هدَّ بل  هلم،  تروق  ال  التي  اإلسالمية  األمة  إدارة  يف   
املساواة الذي تبناه اإلمام  فلم جيعل هلام ولغريمها ميزة عىل سواهم فال يناالن 
 إىل طلحة والزبري  إالَّ ما ينال املسكني والفقري بعطاء مساٍو، فقد بعث اإلمام 
كاره  وأنا  إليها  للبيعة ودعومتاين  طائعني  اهلل هل جئتامين  نشدتكام  هلام:    وقال 
هلا؟ قاال: نعم. قال : غري جمبورين وال مقهورين فأسلمتام يل بيعتكام وأعطيتامين 
عهدكام؟ قاال: نعم. قال : فام دعاكم بعد هذا إىل ما أرى؟ قاال: أعطيناك بيعتنا 
عىل أْن ال تقيض األمور وال تقطعها من دوننا وأْن تستشرينا يف كل أمر وال تستبد 
مت القسم وقطعت  بذلك علينا ولنا من الفضل عىل غرينا ما قد علمت، فرأيناك قسَّ
يسريًا  نقمتام  لقد   : فقال  تعلمنا.  ومل  مشاورتنا  بغري  باحلكم  وقضيت  األمر 
وأرجأمتا كثريًا فاستغفرا اهلل يغفر لكام. َأاَل ترباين أدفعتكام عن حق واجب لكام عيلَّ 
فظلمتكام إياه؟ قاال: معاذ اهلل. قال : فهل استأثرت من هذا املال لنفيس بيشء؟ 
قاال: معاذ اهلل. قال : أ فوقع حكم يف حق ألحد املسلمني فجهلته أو ضعفت 
عنه؟ قاال: معاذ اهلل. قال : فام الذي كرهتام من أمري حتى رأيتام خاليف؟ قاال: 
ال  من  وبني  بيننا  يت  وسوَّ غرينا  كحق  القسم  يف  اخلطاب  بن  لعمر  خالفك  نعم، 
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بأسيافنا ورماحنا وقد أوجفنا عليه بخيلنا ممن ال يرى اإلسالم  أفاء اهلل  يامثلنا فيام 
إالَّ كرها عليه. فقال : أما ما ذكرمتا إينِّ أحكم بغري مشورتكام فو اهلل ما كان يل 
كم فتختلف األمة فلام أفضت  يف الوالية رغبة ولكنكم دعومتوين إليها فخفت أْن أردَّ
وأنتام  أنا  فقد وجدت  القسم واألسوة  وأما  اهلل وسنة رسوله.  نظرت يف كتاب  إيلَّ 
رسول اهلل  حيكم بذلك وكتاب اهلل ناطق به. وأما قولكام: جعلت فيئنا وما أفاءته 
سيوفنا ورماحنا سواء بيننا وبني غرينا. فقديام سبق إىل اإلسالم قوم نرصوه بسيوفهم 
ورماحهم فلم يفضلهم رسول اهلل  يف القسم ))وال آثرهم بالسبق واهلل سبحانه 

موف السابق واملجاهد يوم القيامة(()30(.

ملن  والتفنيد  الدحض  مستوى  لبيان  طوهلا  عىل  الرواية  هذه  إيراد  آثرنا  وقد 
يزعم أو يتوهم أنَّ بيعتهام مل تتم أو أنَّ اإلمام  تنصل عن بعض ما التزم به أمام 
الناس فلام استقرت عنده اخلالفة أظهر خالف ذلك وهنا يأيت االستدراك بـ )بل( 
لتقوية احلجة التي أتت بعده لتخدم النتيجة املضادة )ال-ن( التي مؤداها: )البيعة 
صحيحة وتامة(؛ النَّ الناس مل ُيكرهوا عليها ومل جُيربوا وبذلك تتقرر حقيقة ُيديل 
أيب سفيان:  بن  معاوية  إىل  كتابه  يقول يف  إذ  املبايعني  بيان حال   يف  اإلمام  هبا 
َطاِعٌن  ِمْنَها  اِرُج  اخْلَ اخْلَِياُر  ِفيَها  ُيْسَتْأَنُف  َواَل  َظُر  النَّ ِفيَها  ُيَثنَّى  اَل  َواِحَدٌة  َبْيَعٌة  ا  َ هنَّ )) أِلَ
ه فال يعاود وال يراجع  ي ِفيَها ُمَداِهٌن(()31(، أي أنَّ عقد البيعة ال سبيل إىل حلِّ َوامْلَُروِّ
العاقدين كام تلزم  ا تلزم غري  فليس بعد عقدها خيار ملن عقدها وال لغريهم؛ ألهنَّ
م  فيها، فالذي خيرج منها يكون طاعنًا عىل املسلمني؛ ألهنَّ العاقدين فيسقط اخليار 
أمجعوا عىل أنَّ االختيار طريق األمة والذي يرتدد ويبطئ هل يقبلها أو ال فهو مداهن 
البيعة قد متت بإمجاع املسلمني  أنَّ هذه   من  أي: منافق. وهذا ما أكده اإلمام 
بكر وعمر  أيب  القوم يف خالفة  التي )رشعنها وتعارف عليها  واستوفت رشوطها 
ُه َباَيَعنِي اْلَقْوُم  وعثامن( وهو ما أشار إليه أمري املؤمنني  يف كتابه إىل معاوية: ))إِنَّ
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َتاَر  اِهِد َأْن خَيْ ِذيَن َباَيُعوا َأَبا َبْكٍر َوُعَمَر َوُعْثاَمَن َعىَل َما َباَيُعوُهْم َعَلْيِه َفَلْم َيُكْن لِلشَّ الَّ
(()32(، أي أنَّ اإلمام  قد ألزمهم بام ألزموا به أنفسهم. وهنا  َواَل لِْلَغائِِب َأْن َيُردَّ
تكون النتيجة املضادة الضمنية قد وجهت القول برمته نحو إقامة احلجة والبّينة عىل 

)الناكثني( وتقرير املوقف منهم. 

 ويف مثال آخر يقول اإلمام : ))َفُقْلَنا َتَعاَلْوا ُنَداِو َما اَل ُيْدَرُك اْلَيْوَم بِإِْطَفاِء 
قِّ َمَواِضَعُه  ْمُر َوَيْسَتْجِمَع َفَنْقَوى َعىَل َوْضِع احْلَ ِة َحتَّى َيْشَتدَّ اأْلَ ائَِرِة َوَتْسِكنِي اْلَعامَّ النَّ
َفَقاُلوا َبْل ُنَداِويِه بِامْلَُكاَبَرِة(()33(، فالرابط هنا أقام عالقة حجاجيَّة مركبة من عالقتني 
وهي  )بل(  احلجاجي  الرابط  قبل  ترد  التي  االوىل  احلجة  بني  عالقة  حجاجيتني، 
)تعالوا نداو ما ال يدرك اليوم بإطفاء النائرة وتسكني العامة( والتي حتيل عىل نتيجة 
التي ترد  ثانية وهي  الفتنة(. وعالقة حجاجيَّة  ضمنية من نمط )املوافقة عىل إمخاد 
بعد الرابط )بل(، )نداويه باملكابرة( فهي حتمل نتيجة ضمنية مضادة للنتيجة السابقة 

)أبوا إالَّ املعاندة واملغالبة واحلرب(، فيكون القول حسب الرسم احلجاجي: 

 

ن ال- ن

ال- ن
ح1  بل ح2

حيث )ح 1( و )ح 2( يشريان إىل احلجتني و )ن( تشري إىل النتيجة التي ختدمها 
والرمز )ن(  السابقة  للنتيجة  املضادة  النتيجة  إىل  تشري  )ال-ن(  و  األوىل   احلجة 
فالرابط احلجاجي )بل( قد ربط بني احلجج  العالقة احلجاجيَّة،  إىل  )  ( يشري 
احلجة  ألنَّ  برمته؛  القول  نتيجة  هي  املضادة  الضمنية  النتيجة  وأصبحت  والنتائج 
وإقامة  الكيل  املعنى  إفادة  يف  قبلها  ترد  التي  احلجة  من  أقوى  )بل(  بعد  ترد  التي 
حتى  عثامن  قتلة  عىل  القصاص  إقامة  يف  استمهلهام  قد    اإلمام  لكون  احلجة؛ 
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هيدأ الناس؛ ألنَّ الثائرين عىل عثامن ما زالت هلم شوكة قوية يف املدينة وهم يملكون 
بيعة  تأيت  األمر حتى  تأخري هذا  احلكمة  أهلها ومن  يملكها  احلقيقة وال  املدينة يف 

األقاليم وتقوى شوكة اخلالفة.

العمرة ومل تكن   عند طلبهام استأذناه باخلروج إىل  ينزل اإلمام  وحينام مل 
غايتهام العمرة وإنَّام الغدرة ونكث البيعة وتأليب الناس عىل اإلمام  واخلروج 
حلربه يف واقعة اجلمل. وكام علمنا فيام مىض من البحث إنَّ نكث البيعة مل يكن بسبب 
عوا هبا من أجل  تأينِّ اإلمام  وتأجيل القصاص من قتلة عثامن فهي حجة تذرَّ
آنفا، ولذلك كانت املعاندة واملكابرة ونصب  إليها  غايات وأهداف أخرى، أرشنا 

العداء واحلرب عىل أمري املؤمنني  شعارًا رفعوه مدة خالفته

د هذا  واحتامل أْن جينحوا إىل السلم وإمخاد الفتنة قد نفاه اإلمام عنهم وقد أكَّ
النفي باحلجة التي استدرك هبا، ولو مل يأت باالستدراك لبقيت احلجة األوىل ختضع 
خيرجوا  مل  فعاًل،  م،  إهنَّ أو  الفتنة  وإمخاد  السلم  نحو  هؤالء  جنوح  باحتامل  وتؤول 
احتامل  ونفي  األول  احلكم  تقرير  يف  أفاد  قد  االستدراك  حصول  ولكن  للحرب، 
وتوهم حصول النتيجة )ن(، ومعلوم أنَّ االستدراك يقيض أْن يقع بني متنافيني أو 
مضادين أو متناقضني وهو املشهور وبام أنَّ اجلملة التي سبقت الرابط هي مجلة أو 
قول مثبت فإنَّ ما بعد الرابط يقتيض أْن يكون منفيًا أو مضادًا أو خمالفًا ملا قبله وهو 
ما أفاده القول )فقالوا: بل نداويه باملكابرة( وهو نفي ورفض للدعوة التي قدمها 

. اإلمام
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2( روابط التساوق احلجاجي

الرابط احلجاجي )حتى(

 ، اإلمام  بارزا يف رسائل  الرابط احلجاجي )حتى( مؤرشا حجاجيا  يربز 
الضمني  املعنى  مع  والقوية  الواضحة  عالقته  من  أمهيته  الرابط  هذا  ويكتسب 
اجلملة  سياق  إىل  جديدة  معلومة  إضافة  عىل  يقترص  ال  دورها  إنَّ  إذ  واملضمر، 
متوقع،  غري  زيد  جميء  كان  إذا  جاء(  زيد  )حتى  فتكون  زيد(  )جاء  نقول  لو  كام 
تسبقها  التي  احلجة  تردف  جديدة  حجة  إدراج  يف  يتمثل  الرابط  هذا  دور  إنَّ  بل 
وتساوقها واحلجتان ختدمان نتيجة واحدة لكن بدرجات متفاوتة من حيث القوة 
احلجاجيَّة)34(، فتتساوق احلجتان يف رفد النتيجة بالطاقة احلجاجيَّة الفاعلة، ولكن 
أْن  أي  التي سبقتها  أقوى من احلجة  الرابط )حتى( هي  يأيت هبا  التي  تبقى احلجة 
مِلَا قبلها ولذا أقر )ديكرو( بأنَّ »احلجة املربوطة بواسطة هذا  يكون ما بعدها غاية 
ا ختدم نتيجة واحدة، واحلجة  الرابط ينبغي أْن تنتمي إىل فئة حجاجيَّة واحدة، أي إهنَّ
التي ترد بعد هذا الرابط تكون هي األقوى، لذلك فإنَّ القول املشتمل عىل األداة 

)حتى( ال يقبل اإلبطال والتعارض احلجاجي«)35(.

وقد توفرت يف رسائل اإلمام مجلة واسعة من هذا النوع من الروابط احلجاجيَّة، 
بعض  خالل  من  الرابط  هذا  يتيحها  التي  احلجاجيَّة  القوة  بيان  يف  نرشع  وسوف 
األمثلة عىل سبيل التوضيح ال احلرص، فقد تستعمل )حتى( يف دالالت متعددة يف 
مقام واحد، فتستعمل للتعليل وللغاية معا كام يف قول أمري املؤمنني : ))َأْنِصِف 
تَِك  َرِعيَّ ِمْن  َهًوى  ِفيِه  َلَك  َوَمْن  َأْهِلَك  ِة  َخاصَّ َوِمْن  َنْفِسَك  ِمْن  النَّاَس  َوَأْنِصِف   َ اهللَّ



105

 ُ ُ َخْصَمُه ُدوَن ِعَباِدِه َو َمْن َخاَصَمُه اهللَّ ِ َكاَن اهللَّ َفإِنََّك إاِلَّ َتْفَعْل َتْظِلْم َوَمْن َظَلَم ِعَباَد اهللَّ
ِ َحْربًا َحتَّى َيْنِزَع َأْو َيُتوَب(()36(.  َتُه َوَكاَن هلِلَّ َأْدَحَض ُحجَّ

فالرابط )حتى( بالرغم من تعدد الغايات االستعاملية له يف هذا املثال التي تتبني 
النظر والقراءة له فهو جاء من أجل حتقيق غايات حجاجيَّة  نتيجة لتعدد زوايا  لنا 
بعده،  مِلَا  وحجة  وسبب  ة  علَّ قبله  ما  أنَّ  أي  )سببية(  زاوية  من  يقرأ  فمرة  إقناعية، 
فيكون مرادفا لـ )كي( التعليلية فيكون الشاهد )ومن ظلم عباد اهلل كان اهلل خصمه 
دون عباده ومن خاصمه اهلل أدحض حجته وكان هلل حربا كي ينزع أو يتوب(، وهنا 

يمكن أْن نعدَّ ما قبله حجة وما بعده نتيجة.

فاإلمام  يقدم حجته لبيان أنَّ اهلل يكون خصم اإلنسان ويدحض حجته 
 قد  ويكون اهلل حربا كي ينزع أو يتوب من ظلم الناس وهنا يظهر أنَّ اإلمام 

ا ال متنع اجلمع بينهام. استعمل )أو( بني ينزع ويتوب بمعنى اإلباحة؛ ألهنَّ

بعدها  ما  فحكم  )إىل(  فرتادف  للغاية  )حتى(  تستعمل  فقد  ذلك  عن  فضال 
اهلل  من  اخلصومة  إفادة  يف  )حتى(  قبل  احلكم  فيتقرر  قبلها  ما  حلكم  خمالفًا  يكون 
تكون  أي  الناس،  ظلم  وترك  التوبة  ليقرر  بعدها  احلكم  يأيت  فيام  احلجة  ودحض 
احلجة التي بعدها غاية مِلَا قبلها، ويف الوقت نفسه مها خيدمان نتيجة واحدة من قبيل 
)النهي عن ظلم الناس( وتبقى احلجة التي ترد بعد )حتى( هي األقوى حجاجيًا.

التعليل والغاية وهو استعامل حجاجي  الرابط احلجاجي قد احتمل  أنَّ  ولذا نجد 
يف احلالتني معا. ومن صور استعامل )حتى( للتعليل والسببية قول اإلمام  إىل 
َوآِس  َوْجَهَك  ْم  هَلُ َواْبُسْط  َجانَِبَك  ْم  هَلُ َوَألِْن  َجَناَحَك  ْم  هَلُ ))َفاْخِفْض  بعض عامله: 
َعَفاُء ِمْن  ْم َواَل َيْيَأَس الضُّ ْظَرِة َحتَّى اَل َيْطَمَع اْلُعَظاَمُء يِف َحْيِفَك هَلُ ْحَظِة َوالنَّ َبْيَنُهْم يِف اللَّ

َعْدلَِك َعَلْيِهْم(()37(. 



106

لـ  مرادفة  بعدها وهي  مِلَا  ة  علَّ قبلها  ما  أنَّ  أي  التعليل  دلَّت )حتى( عىل  وهنا 
)كي( التعليلية فيمكن قراءة املثال التايل )واخفض للرعية جناحك... كي ال يطمع 

العظامء...( فالرابط احلجاجي )حتى( قد ربط بني جمموعة من احلجج:

• ح1: اخفض للرعية جناحك.	
• ح2: ألن هلم جانبك.	
• ح3: ابسط هلم وجهك.	
• ح4: آس بينهم يف اللحظة والنظرة.	
• الرابط احلجاجي: حتى	
• عدلك 	 من  الضعفاء  ييأس  وال  هلم  حيفك  يف  العظامء  يطمع  ال  النتيجة: 

عليهم.

نتيجة  الرابط من  بعد  لت ما جاء  التي جاءت قبل )حتى( قد علَّ العلل  فهذه 
وهنا حيصل التساوق بني احلجج من أجل دعم النتيجة التي يتوجه إليها اخلطاب. 
احلجج  جمموعة  أو  احلجة  م  ُيقدِّ فاملتكلم  رشطية  قراءة  أيضا  املثال  هذا  يقرأ  وقد 
بوصفها رشطًا حلصول النتيجة املطلوبة فيكون السياق من قبيل )متى ما خفضت 
للرعية جناحك... ال يطمع العظامء...(، فالعالقة هنا عالقة رشطية أو ربام تكون 
العالقة تفسريية فإذا عوضنا )حتى( يف هذا املثال برابط من روابط التعليل والتفسري 

فيكون تقدير الكالم )ال يطمع العظامء يف حيفه؛ ألنَّه خفض للرعية جناحه(.

ومهام تعددت القراءات التي تعالج هذا النص، فإنَّ مفهوم العالقة احلجاجيَّة 
يبقى مفهومًا عامًا ومرنًا يتحمل عالقات تعليلية ورشطية وتفسريية تربيرية. ويبقى 
االختالف القائم بني هذه الصور مرتبطًا بالطريقة التي قدمت هبا احلجة، أي السياق 

هو الذي حيدد أي املعاين هو املعنى املقصود.
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ولو نظرنا يف مثال آخر نجد أنَّ الرابط احلجاجي )حتى( قد أفاد معنى الغاية 
ْمُس ِمْن  ْهَر َحتَّى َتِفي َء الشَّ وا بِالنَّاِس الظُّ ا َبْعُد َفَصلُّ يف قول أمري املؤمنني : ))َأمَّ

َمْربِِض اْلَعْنِز(()38( يتضح من هذا النص: 

• ح1: صّلوا بالناس الظهر.	
• الرابط احلجاجي: حتى.	
• ح2: تفيء الشمس من مربض العنز.	

فاحلجتان ربطتا بواسطة )حتى( ومها خيدمان نتيجة واحدة من قبيل )احلمل 
عىل إعطاء الرخصة البتداء الصالة( ثم إنَّ احلجة )2( التي وردت بعد الرابط هي 
األقوى وهو ما يقصده النحاة بقوهلم: »أْن يكون ما بعدها غاية مِلَا قبلها«، فالنص 
هنا يضع حّدًا رشعيًا وفقهيًا ينبغي التوقف عنده؛ ألنَّه متعلق بوظيفة الرابط )حتى(، 
ا ال تفيد انتهاء الغاية يف الزمان أو  فمع تسليمنا بأنَّ األخرية قد أفادت الغاية إالَّ إهنَّ
أْن  إىل  الشمس  الظهر من حني زوال  بالناس  أنَّه )صّلوا  املقصود  املكان - فيكون 
ا النتهاء  يبلغ الفيء مقدار ربض العنز( ــ وإنَّام هي )البتداء الغاية( فلو قال قائل: إهنَّ

الغاية جاز لنا أْن نرد ذلك من وجوه:

َوُقْرآَن . 1 ْيِل  اللَّ َغَسِق  إىَِل  ْمِس  الشَّ لُِدُلوِك  اَلَة  الصَّ ﴿َأِقِم  إنَّه خمالف لقوله تعاىل:   
اْلَفْجِر إِنَّ ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًد﴾)39(، قال الطربيس يف املجمع: أقم الصالة 
وقت  بيان  ابتدأت  قد  الرشيفة  فاآلية  وميلها)40(  لزواهلا  أي  الشمس:  لدلوك 
صالة الظهر فإذا محلنا هذه اآلية عىل انتهاء الغاية، كام يف املثال الذي سقناه، 
فيكون احلكم أنَّ وقت صالة الظهر يبدأ من زوال الشمس وينتهي إىل رجوع 
الفيء إىل مقدار مربض العنز متأخرة عن وقتها املعلوم بمقدار ساعات وهذا 

 . خالف حاشا أْن يقول به أمري املؤمنني
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إنَّه خمالف ملا اتفق عليه الفقهاء املسلمون منذ زمـن الرسول  إلـى يوم الناس . 2
هذا من أنَّ أول وقت صالة الظهر من حيث زوال الشمس وميلها عن دائرة 

نصف هنار البلد.

 إنَّ هذا الرأي خمالف مِلَا دأب عليه سياق الكالم الذي أتى بعد املثال، فالسياق قد . 3
اسرتسل يف بيان أوقات الصلوات املتبقية، وهنا يتبني أنَّ اإلمام  مل يتعرض 
  إىل آخر أوقات الصلوات، بل إىل ابتدائها وهو أمر منطقي التزمه اإلمام
وا هِبُِم اْلَعرْصَ  يف سياق كالمه ومل يتطرق إىل انتهاء الغاية فيقول يف ذلك: ))َوَصلُّ
وا هِبُِم  َهاِر ِحنَي ُيَساُر ِفيَها َفْرَسَخاِن َوَصلُّ ٌة يِف ُعْضٍو ِمَن النَّ ْمُس َبْيَضاُء َحيَّ َوالشَّ
وا هِبُِم اْلِعَشاَء ِحنَي َيَتَواَرى  اجُّ إىَِل ِمًنى َوَصلُّ ائُِم َوَيْدَفُع احْلَ امْلَْغِرَب ِحنَي ُيْفِطُر الصَّ

ُجُل َيْعِرُف َوْجَه َصاِحبِِه((. وا هِبُِم اْلَغَداَة َوالرَّ ْيِل َوَصلُّ َفُق إىَِل ُثُلِث اللَّ الشَّ

اشتمل  وما  أفاده  الذي  الداليل  املقصد  أنَّ  نجد  الرابط )حتى(  إىل  وبالعودة   
عليه من حجة )تفيء الشمس من مربض العنز( مل تكن الغاية منه تأكيدا أو إخبارا 
بالوقت أو احلد الرشعي لوقت الصالة بمفهومه األصيل أو املتعارف عليه، فاإلمام 
 ليس يف مقام بيان هذا الوقت املعلوم الذي تم اإلخبار عنه يف القرآن الكريم 
والسنة النبوية املطهرة وأصبح من املسلامت والبدهييات لدى املسلمني، ولو صح 
احلجة  قوة  ولكن  إقناعيَّة  حجاجيَّة  قيمة  أو  تأثري  أو  فائدة  مَلَا عربَّ عن  املقصد  هذا 
فقط  ليس  اإلمام لالستدالل  أدىل هبا  التي  الرشعية  والدالالت  املقاصد  تكمن يف 
ذلك.  يف  خالف  وال  معلومة  فهي  الصلوات  وبقية  الظهر  صالة  إقامة  وقت  عىل 
بل هو أراد أيضا بيان الغاية التي تبدأ هبا صالة الظهر ومقدارها من ابتداء الشمس 
بالزوال إىل أْن تفيء الشمس من مربض العنز أي مقدار ذراع وأْن يكون ظل اجلدار 
أو القامة مثله كام تواتر يف احلديث عن أهل البيت )41(، ولعل يف هذا احلد الزمني 
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الذي يمكن أْن نصطلح عليه بـ )الرتّخص( بني الزوال ومربض العنز هو ما يمنح 
فلو  سبقتها  التي  احلجة  مع  باملقارنة  احلجاجيَّة  القوة  الرابط  بعد  أتت  التي  احلجة 
فاقدة  احلجة  هذه  تكون  الظهر((  بالناس  ))صّلوا  قوله:  عند    اإلمام  توقف 
للقوة احلجاجيَّة؛ ألنَّ اإلمام  مل يأت بيشء جديد، ولكن املجيء باحلجة الثانية 
بعد الرابط هو الذي يشكل بؤرة القول احلجاجي ويمنح النتيجة القوة احلجاجيَّة 

املطلوبة.

ولالستدالل عىل ذلك هو أنَّ احلمل عىل إرادة الرخصة والتمهل وتأخري املتلقي 
وقت صالة الظهر عن الزوال هو من أجل غايات سامية تتجه إجيابًا واستحسانًا يف 
تأطري طبيعة العالقة بني إمام صالة اجلامعة وبني املأمومني من جانب وبني املصلني 
وصالهتم من جانب آخر... ولعل من هذه الغايات التي حيققها التمهل والرخصة 

يف إقامة صالة الظهر:

إرادة الرخصة يف التنفل يف تأخري فريضة الظهر هذا املقدار الذي يسمح باإلتيان . 1
بأربع ركعات نافلة الظهر. 

انتظار حضور الناس واجتامعهم ألداء صالة اجلامعة وعدم التخلف عنها. . 2

))ابردوا . 3  : الرسول  قول  يف  كام  الشديد  احلر  أيام  يف  اهلواء  برودة  انتظار 
بصالة الظهر(()42(.

أو . 4 النفسية  والتهيئة  للصالة  التفرغ  املصيلِّ  يمنح  أْن  التأخري من شأنه  إنَّ هذا 
حتقيق االستعداد النفيس - الروحي ألدائها بعيدًا عن املتعلقات الدنيوية. 

باملقدار  الزوال  الفريضة عن وقت  أباحت تأخري  أنَّ الرضورة قد  وهنا يظهر 
الذي ال يقدح بوقتها املعلوم أي بمقدار حتقق الرضورات التي أباحت ذلك والتي 



110

حددها اإلمام  بـ )مربض العنز( وهو حائط حمل نوم األغنام، فانَّ احلائط يعدم 
ام  كلَّ املرشق  ناحية  إىل  املغريب  الظل  يرجع  ثم   - تقريبًا   - الظهر  أول  ويزول  ظله 
رجعت الشمس نحو املغرب، أي يسري الظل عكس اجتاه سري الشمس حتى يصري 
ظل كل يشء مثله. وقد أتى اإلمام  هبذا التعبري من أجل إيناس ذهن املتلقي 
البيئة  املثال من واقع  الفكرة مستمدًا هذا  لديه وإيضاح  الصورة  وإفهامه وتقريب 
السائدة آنذاك، وإالَّ فال فرق يف تعبريات مربض العنز أو مربض الغزال أو الذراع 
أو القدمني... الخ، فكل هذه التعبريات واحدة يف بيان املقدار الزمني لتأخري فريضة 

الظهر. 

بقي أْن نشري إىل مسألة مهمة هي أنَّ احلجة التي أتت بعد الرابط هي، كام أسلفنا، 
مِلَا قبلها وكام يذهب النحاة العرب إىل أنَّ من رشوط هذه الغاية أْن يكون ما  غاية 
بعدها يف زيادة أو نقص والزيادة تشمل القوة والتعظيم، والنقص يشمل الضعف 
توجيه وإعالء وتعظيم  مقام   هو  اإلمام  املقام هنا يف كالم  والتحقري، ومادام 
املصلني  أكرب عدد ممكن من  التهيئة واالستعداد وإرشاك  الصالة من خالل  لقيمة 
ألداء صالة اجلامعة وتوفري متطلبات االستعداد النفيس )الروحي( والبدين إلقامة 
الصالة فكل ذلك من شأنه أْن يرفع من قيمة الصالة يف قلوب الناس وتعظيم شأهنا 
واإلخالص يف أدائها والوصول إىل الغاية التي من ورائها وهي مرضاة اهلل وإصالح 
الناس يف دينهم ودنياهم فإذا عرفنا ذلك تعنّي أْن ُنبني أنَّ القول املشتمل عىل الرابط 
مع  احلجاجي  التعارض  أو  اإلبطال  يقبل  ال  بعده  جاءت  التي  واحلجة  احلجاجي 
احلجة التي قبل الرابط؛ بل إنَّ احلجة الثانية قد منحت القوة والتساوق احلجاجي 

ملجمل القول فضال عن االنسجام التداويل.
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َوإِْن  َعِلْمُتاَم  َفَقْد  َبْعُد  ا  ))َأمَّ والزبري:  لطلحة    اإلمام  يقول  آخر  مثال  ويف 
َأَراَديِن  مِمَّْن  َوإِنَُّكاَم  َباَيُعويِن  َحتَّى  ُأَبايِْعُهْم  َومَلْ  َأَراُدويِن  َحتَّى  النَّاَس  ُأِرِد  مَلْ  َأينِّ  َكَتْمُتاَم 
َوَباَيَعنِي(()43(. وهنا يضطلع الرابط احلجاجي )حتى( ليس من أجل وظيفة التعليل 
والتفسري، بل من أجل التساوق احلجاجي أي يربط بني حجتني متساوقتني ختدمان 

نتيجة واحدة. 

• ح1: إينِّ مل أرد الناس ومل أبايعهم. 	
• ح2: أرادوين وبايعوين.	
• الرابط أحلجاجي: حتى.	
• النتيجة الضمنية: الزهد يف اخلالفة.	

احلجاجي  الرابط  مع  يرتادف  احلاالت  بعض  يف  الرابط  هذا  أنَّ  نالحظ  إْذ 
فإنَّه يضطلع  التعارض احلجاجي  املائزة للرابط )بل( هي  )بل( فمع أنَّ اخلصيصة 
الرابط )حتى( فـ »كالمها يربط  التساوق كام هو عمل  باستعامل حجاجي آخر هو 
بني حجتني هلام نفس التوجه احلجاجي وكالمها يقدم احلجة الثانية باعتبارها احلجة 
األقوى التي ختدم النتيجة املقصودة«)44(، وبيان ذلك هو أنَّنا لو استبدلنا )حتى( يف 
املثال أعاله بـ )بل( ألصبحت النتيجة عىل النحو اآليت: )مل أرد الناس بل أرادوين ومل 

أبايعهم بل بايعوين(.

النتيجة  الرابط )بل( قد ربط بني حجتني متساوقتني ختدمان  ونالحظ هنا أنَّ 
نفسها ويف كال االستعاملني )حتى، بل( تكون احلجة الواردة بعدمها أقوى من احلجة 
التي تقدمتهام. أي أنَّ )بل( هنا مل تعمل تعارضًا حجاجيًا بل زادت من قوة احلجة 
هت القول نحو النتيجة الضمنية التي يدور عليها القول.   التي سبقتها، بل هي وجَّ
وهنا يكون اإلمام  قد أبلغ حجته عىل طلحة والزبري عندما بايعاه ثم نكثا بيعتهام 
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بأنَّه مل يرد الوالية عىل الناس حتى أرادوا هم منه ذلك ومل يمدد يده إليهم مد الطلب 
واحلرص عىل األمر إالَّ بعد أْن خاطبوه باإلمرة واخلالفة عليهم وقالوا بألسنتهم: قد 

بايعناك فحينئذ مد يده إليهم.

إفادة  يف  نفسه  العمل  عمال  قد  بل(  )حتى،  الرابطني  أنَّ  نجد  آخر  مثال  ويف 
ترادفا  فقد  نتيجة واحدة،  والربط بني احلجج من أجل خدمة  التساوق احلجاجي 
ْرُت  ُعمِّ َأُكْن  مَلْ  إِْن  َو  إيِنِّ  ُبَنيَّ  ))َأْي   : يقول  إْذ  نفسه  املعنى  إفادة  يف  وتعاوضا 
آَثاِرِهْم  ُت يِف  َأْخَباِرِهْم َو رِسْ ْرُت يِف  َو َفكَّ َأْعاَمهِلِْم  َنَظْرُت يِف  َفَقْد  َقْبيِل  َمْن َكاَن  ُعُمَر 
إىَِل  هِلِْم  َأوَّ َمَع  ْرُت  ُعمِّ َقْد  ُأُموِرِهْم  ِمْن  إيَِلَّ  اْنَتَهى  باَِم  َكَأينِّ  َبْل  َكَأَحِدِهْم  ُعْدُت  َحتَّى 
كأحدهم(  )عدت  )حتى(  الرابط  بعد  أتت  التي  احلجة  كانت  فإذا  آِخِرِهْم(()45(. 
هي احلجة األقوى باملقارنة مع احلجج التي سبقتها قبل الرابط، نظرت يف أعامهلم 
/ فكرت يف أخبارهم / رست يف آثارهم، يف إفادة وخدمة نتيجة من قبيل: )مطلعا 
عىل أوضاعهم متام االطالع(، فإن الرابط )بل( قد أتى بحجة أخرى )كأين بام انتهى 
املتقدمة وتؤكدها  إيل من أمورهم قد عمرت مع أوهلم إىل آخرهم( تدعم احلجج 
أقوى من حجة )حتى( )عدت  بعد )بل(  التي جاءت  وتردفها حتى بدت احلجة 
كأحدهم(؛ ألنَّ كون اإلمام  كأحدهم ال يعني أنَّه قد استفاد من جتربة وجوده 
أوردته  ما  التجربة وكذلك عدمها بخالف  بينهم فهي حتتمل االستفادة وحصول 
)بل( من حجة قد أكدت حصول التجربة نتيجة ما انتهى إليه من أخبارهم، فالرابط 
ا تتضمن  )بل( قد يتضمن نوعا ما من التصحيح احلاصل يف ذهن املتلقي ومل نقل إهنَّ
تصحيحًا تامًا أي تصحيحًا لغلط؛ ألنَّ )بل( التي ندرسها هنا مرادفة لـ )حتى( وهي 
ختتلف عن )بل( االبطالية التصحيحية املرادفة لـ )لكن( وهذا النوع من التصحيح 
هو الذي مّكن )بل( املرادفة لـ )حتى( من إدراج حجة أقوى من احلجة التي سبقت 
الروابط  بفعل  تساوقي  وبشكل  قوهتا  بحسب  احلجج  رتَّب  قد  فاإلمام  الرابط. 
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بالغرض  إيفاًء  القول من حجة قوية إىل حجة أقوى وأكثر  املدرجة، لذلك ينطلق 
املطلوب بيانه.

3( روابط التعليل احلجاجي

:) أ( الرابط احلجاجي )ألنَّ

يعد هذا الرابط من أهم ألفاظ التعليل والتفسري، وهو إىل جانب هذا يستعمل 
ألفاظ  من  وغريه  الرابط  هذا  شهد  وقد  عدمه،  لتربير  يستعمل  كام  الفعل  لتربير 
التعليل حضورًا مميزًا ومؤثرًا يف رسائل اإلمام ؛ ألنَّ مقتىض اخلطاب سواء أكان 
تفسرييًا  تعليليًا  ومسارًا  منهجًا  يتطلب  الدعوة  أو  الدحض  أو  الوعظ  أم  األمر  يف 
  تربيريًا من أجل التأثري والتوجيه واإلقناع بالدعوى املقدمة ومثال ذلك قوله
اًم َأْطَلَعَك َمْطَلَع ُسوٍء  ْوىَل َأْن ُيَقاَل َلَك إِنََّك َرِقيَت ُسلَّ ملعاوية بن أيب سفيان: ))َواأْلَ
تَِك َوَرَعْيَت َغرْيَ َسائَِمتَِك َوَطَلْبَت َأْمرًا َلْسَت ِمْن  نََّك َنَشْدَت َغرْيَ َضالَّ َعَلْيَك اَل َلَك أِلَ

َأْهِلِه َواَل يِف َمْعِدنِِه(()46(. 

أيب  بن  معاوية  لسعي  ومنطقيًا  معقواًل  سببًا  ليبني  جاء   ) )ألنَّ التعليل  فرابط 
سفيان لالنقضاض عىل اخلالفة من دون وجه حق، فهو ال يطلبها بصورة مبارشة 
وعلنيَّة، بل هو يرْشعن هلا من خالل كيل التهم واالفرتاءات عىل أمري املؤمنني ؛ 
  من حمتوامها الرشعي، وهنا يكشف اإلمام  ليفرغ أمر اخلالفة وبيعة اإلمام
عن زيف ادعاء معاوية بأنَّه يطالب بدم عثامن وكذلك إبطال ما يطمح إليه من أمر 
اخلالفة، ولذا يأيت الربط الِعيلِّ الذي ربط بني النتيجة واحلجج املقدمة بالشكل اآليت:

• ام أطلعك مطلع سوء عليك ال لك. 	 النتيجة: إنَّك رقيتُ سلَّ



114

• 	 . الرابط احلجاجي: ألنَّ
• ح1: نشدت غري ضالتك. 	
• ح 2: رعيت غري سائمتك.	
• ح 3: طلبت أمرًا لست من أهله وال يف معدنه.	

عرب  ومرتابطة  متسلسلة  مرتادفة  جاءت  احلجج  أنَّ  املثال  هذا  يف  واملالحظ 
حرف العطف )الواو( من أجل بيان النتيجة وتأكيدها وتثبيتها وهي طموح معاوية 
لنيل اخلالفة فينتج عن ذلك سّلم حجاجي يعمل عىل ترتيب هذه احلجج بحسب 

قوهتا احلجاجيَّة عىل النحو اآليت:

ام أطلعك مطلع سوء عليك ال لك )ن(  رقيت ُسلَّ

ق3           طلبت أمرًا لست من  

           أهله وال يف معدنه 

ق2            رعيت غري سائمتك

ق1              نشدت غري ضالتك

ا المست الواقع بشكل مبارش  فاحلجة األقوى يف هذا السلم هي )ق3(؛ ألهنَّ
من حيث قوة ارتباطها وتعلقها املبارش بالنتيجة فضال عن تعليلها للنتيجة املعروضة 
أكثر من غريها. ويف مثال آخر يقول اإلمام  ملالك بن االشرت: ))َواَل ُعْذَر َلَك 

نَّ ِفيِه َقَوَد اْلَبَدِن(()47(. ِ َو اَل ِعْنِدي يِف َقْتِل اْلَعْمِد أِلَ ِعْنَد اهللَّ

• النتيجة: ال عذر لك عند اهلل وال عندي يف قتل العمد.	
• 	. الرابط احلجاجي: ألنَّ
• احلجة: فيه قود البدن.	
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ففي هذا املثال يتضح أنَّ احلجة الواردة قد أفادت ودعمت النتيجة املطروحة 
يف النهي عن القتل العمد والتحذير املبارش من ارتكابه. فالقصاص أمٌر ال مفر منه 
وال عديل عنه وال يمكن املساحمة فيه يف كل األحوال والظروف حتى وإْن حتصن 
اجلاين بُأطر احلاكميَّة أو القرابة أو غريها من املوانع التي جتعل اإلنسان يف مأمن من 
إقامة القصاص عليه ونقصد هنا القتل العمد، فال بد أْن يقع عليه القصاص يف الدنيا 

قبل اآلخرة واملتضمن لـ )قود البدن(، أي القصاص من بدن اجلاين.

عىل  الدنيوي  احلساب  أي  الدنيوي،  الترشيعي  األثر    اإلمام  م  ُيقدِّ وهنا 
األثر األخروي، أي حساب اآلخرة لدعم النتيجة التي أتى هبا يف إقامة القصاص 
الدنيوي )قود البدن( وهي مسؤولية تقع عىل عاتقه . أما القصاص األخروي 
فإنَّ اهلل وحده من خيتص به ولذلك فاإلمام قد شحن هذه احلجة بشحنة نفسية يف 
بيان طبيعة هذا القصاص بقوله: )قود البدن( من أجل الزيادة واإلمعان يف إرهاب 
ل له نفسه اقرتاف هذه اجلناية وختويفه وإحداث الفزع يف نفسه ليكون ذلك  من ُتسوِّ
رادعا له وهو ذكر أبلغ من أن يقول له: )فإنَّ فيه القود(، أي القصاص عىل جسم 
القاتل فال يمكن رصف النظر عن القصاص وهنا يكون تأثري احلجة أقل قوة عىل 
أبلغ من احلذف يف هذه  الذكر  أنَّ  البدن(، أي  )فيه قود  قال:  لو  ممَّا  نفس اإلنسان 

املسألة. 

ْرِض َأْبَلَغ  ويف مثال آخر يقول أمري املؤمنني : ))َوْلَيُكْن َنَظُرَك يِف ِعاَمَرِة اأْلَ
نَّ َذلَِك اَل ُيْدَرُك إاِلَّ بِاْلِعاَمَرِة(()48(. َراِج أِلَ ِمْن َنَظِرَك يِف اْستِْجاَلِب اخْلَ

• النتيجة: عامرة األرض أفضل من استجالب اخلراج. 	
• 	 . الرابط احلجاجي: ألنَّ
• احلجة: اخلراج ال يدرك إالَّ بالعامرة.	
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فاإلمام  يقنع املخاطب برضورة االعتناء واالهتامم بعامرة األرض بشكل 
اخلراج  حتقيق  أنَّ  ذلك  يف  وحجته  الناس  من  اخلراج  باستجالب  االهتامم  يفوق 
أرباح، وهنا  والبناء من  الزرع والرضع  يدره  ما  يتوقف عىل  األموال  واستحصال 
 ) تكمن أفضلية عامرة األرض عىل استجالب اخلراج وبذلك يتقرر أنَّ الرابط )ألنَّ
قد علل وبرر النتيجة )األطروحة( لتأيت احلجة يف مقام التفسري والتعليل ملضمون 

. ما أراده اإلمام

ب( الم التعليل 

من أدوات الربط التي تدخل عىل الفعل املضارع فيكون ما بعدها علة مِلَا قبلها، 
ويقال هلذه الالم: الم العلة، والم السبب، والم كي؛ ألنَّ معنى التعليل فيها راجع 
إىل معنى االختصاص. فإذا قلنا: جئتك لإلكرام. دلَّت الالم عىل أنَّ املجيء خمتص 
باإلكرام، إذ اإلكرام سببه دون غريه)49(، فهذا الرابط يستعمله صاحب اخلطاب من 
أجل التربير أو التعليل لفعله فهو نتيجة الدعوى والثمرة التي يقصدها املرسل، فهو 
إذن من الروابط احلجاجيَّة التي تربط بني النتيجة واحلجة لدعم النتيجة وتعليلها، 
اَمَواِت  ومن أمثلة ورودها يف رسائل اإلمام : ))َواْعَلْم َأنَّ الَِّذي بَِيِدِه َخَزائُِن السَّ
لُِيْعِطَيَك  َتْسَأَلُه  َأْن  َوَأَمَرَك  بِاإْلَِجاَبِة  َلَك  َل  َوَتَكفَّ َعاِء  الدُّ يِف  َلَك  َأِذَن  َقْد  ْرِض  َواأْلَ

َك(()50(. مَحَ ُه لرَِيْ مِحَ َوَتْسرَتْ

•  النتيجة: أمرك أْن تسأله وتسرتمحه. 	
• الرابط احلجاجي: الم التعليل.	
• احلجة: يعطيك ويرمحك.	



117

فالرابط هنا قد متوضع بعد الترصيح باحلجة )تسأله وتسرتمحه( وجاء مرتبطًا 
العطاء  تعليل  أجل  من  ويرمحك(  )يعطيك  مبارشة  بعده  جاءت  التي  بالنتيجة 
والرمحة اإلهلية لبني البرش وذلك راجع إىل معنى السؤال واالسرتحام الذي يكون 
من أحد طرقه الدعاء، فضال عن اقرتان النية مع كل عمل صالح يقدم عليه اإلنسان 
هلل فيه رىض وللناس فيه صالح، كام إنَّ حتقيق الرمحة والعطاء اإلهلي ليس مرشوطًا 
الرمحة والعطاء  انتفت  الدعاء  انتفى  بالدعاء يف كل األحوال، أي متى ما  ومقرونًا 
يشء،  كل  وسعت  قد  اإلهلية  الرمحة  ألنَّ  القيد؛  هذا  أو  احلد  هبذا  يتقيد  ال  فاألمر 
م األرزاق بني عباده وبسطها مِلَْن يشاء فهذه حقيقة ثابتة وبدهيية قد  وأنَّ اهلل قد قسَّ
أشار إليها القرآن الكريم يف مناسبات كثرية وأكدهتا السنة النبوية الرشيفة، ولكن 
بيان استجابة الدعاء يتوقف عىل اقرتانه بالعمل والسلوك اإلنساين، ومصداق ذلك 
ْهَي َعِن امْلُْنَكِر َفُيَوىلَّ َعَلْيُكْم  ْمَر بِامْلَْعُروِف َوالنَّ ُكوا اأْلَ قول أمري املؤمنني : ))اَل َترْتُ

اُرُكْم ُثمَّ َتْدُعوَن َفاَل ُيْسَتَجاُب َلُكْم(()51(. رِشَ

كام إنَّ قول اإلمام متعلق ببيان أوجه اخلالف والفرق بني سؤال البرش من دون 
بيده خزائن الساموات واألرض وال يشاركه  اهلل وسؤال اهلل سبحانه وتعاىل الذي 
العالقة  ُعرى  ومتتني  السبب  تقوية  إىل  راجعة  القول  فإفادة  آخر.  خملوق  ذلك  يف 
خالص،  عمل  من  به  يقرتن  وما  الدعاء  وجود  بفعل  وربه  العبد  بني  والتواصل 
فالرابط حييل عىل العقد والتالزم بني سؤال العبد ومصدر الفيض وهو اهلل سبحانه 
وتعاىل، لذلك كان التعليل بالرابط مدعاة إىل رصف نظر العباد عن االتكال إىل غري 
ْنَيا  اهلل يف السؤال واستجابة الدعاء والعطاء، ومن نحو هذا قوله : ))َوَلْسَنا لِلدُّ

ا(()52(. اَم ُوِضْعَنا ِفيَها لُِنْبَتىَل هِبَ ْعِي ِفيَها ُأِمْرَنا َوإِنَّ ُخِلْقَنا َواَل بِالسَّ

• النتيجة: وضعنا يف الدنيا.	
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• الرابط احلجاجي: الم التعليل.	
• احلجة: نبتىل هبا.	

فالرابط هنا جاء لتربير النتيجة التي مفادها أّن اهلل إنَّام وضع عباده يف هذه الدنيا 
ليختربهم ويمحصهم يف البالء أهيم أحسن عماًل فُيثيب وجُيازي كل بقدر عمله من 
اإلساءة واإلحسان إىل يوم القيامة فيكون الثواب والعقاب عىل قدر أعامل العباد، 
فالدنيا هي دار ابتالء وامتحان ولذلك قرص اإلمام وجودنا فيها من أجل هذه الغاية 
بواسطة الرابط احلجاجي )إنَّام(، وهنا يتبني أنَّ عالقة اإلنسان بالدنيا ليست عالقة 
ا عالقة تالزم أبدية، وإنَّام هي عالقة وقتية زائلة بزوال حياة  ا أو إهنَّ الغاية مع املغيَّ
اإلنسان لذلك يتبني معنى االستلزام بني الدنيا واإلنسان من خالل عبارة )وضعنا( 
فهي مناسبة ومنسجمة مع )نبتىل هبا( يف تعلق كل منهام باآلخر يف عالقة استلزامية 
تعليلية تربيرية ليأيت الرابط )الالم( يف إفادة ختصيص االبتالء يف الدنيا، وبالنتيجة 
ة اخللق فهام مفهومان متالزمان ومتباينان يف  ة الوضع دون علَّ يظهر جليًا سبب وعلَّ

الوقت نفسه، فارتباط الثاين باألول كارتباط اجلزء بالكل أو اخلاص بالعام. 

ِة  َوِشدَّ َلُكْم  لَِنِصيَحتِِه  َنْفيِس  َعىَل  بِِه  آَثْرُتُكْم  ))َوَقْد   : املؤمنني  أمري  وقال 
ُكْم(()53(. َشِكيَمتِِه َعىَل َعُدوِّ

• النتيجة: آثرتكم به عىل نفيس.	
• الرابط احلجاجي: الم التعليل.	
• حجة 1: نصيحته لكم. 	
• حجة 2: وشدة شكيمته عىل عدوكم.	

لبيان  النتيجة وتعليلها  الرابط احلجاجي )الالم( يف توجيه القول وتربير  يربز 
وقدمت  إليه  حاجتي  مع  األشرت  باملك  خصصتكم  إينِّ  ومفادها:  اخلطاب  حجة 
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منفعتكم عىل منفعتي لنصيحته لكم وقوة نفسه وشدة بأسه عىل عدوكم. وأسهم 
التقارب  معنى  إلفادة  متقدمة  ة  علَّ عىل  ة  علَّ عطف  يف  )الواو(  احلجاجي  الرابط 

والتالزم بني العلل. 

ج( الرابط احلجاجي )كي(:

وقد ترد الم التعليل مقرونة بـ )كي( التي تعمل عمل )الالم( يف إفادة معنى 
للقول.  الكيل  املعنى  إفادة  يف  املقامة  احلجة  ودعم  الغاية  وتوكيد  والتربير  التعليل 
َأْن  َعَلْيَك  ))َواْلَواِجُب   : مَلَا استعملت يف قول اإلمام  الغاية  ولوال حتقيق هذه 
َنا  َأْو  ٍة َفاِضَلٍة َأْو َأَثٍر َعْن َنبِيِّ َمَك ِمْن ُحُكوَمٍة َعاِدَلٍة َأْو ُسنَّ َر َما َمىَض مِلَْن َتَقدَّ َتَتَذكَّ
َباِع َما  َتِهَد لَِنْفِسَك يِف اتِّ ِ َفَتْقَتِدَي باَِم َشاَهْدَت مِمَّا َعِمْلَنا بِِه ِفيَها َوجَتْ َفِريَضٍة يِف ِكَتاِب اهللَّ
ِة لَِنْفيِس َعَلْيَك لَِكْياَل َتُكوَن َلَك  جَّ َعِهْدُت إَِلْيَك يِف َعْهِدي َهَذا َواْسَتْوَثْقُت بِِه ِمَن احْلُ

ِع َنْفِسَك إىَِل َهَواَها(()54(. ٌة ِعْنَد َترَسُّ ِعلَّ

• احلجة 	 من  به  واستوثقت  هذا  عهدي  يف  إليك  عهدت  ما  إتباع  النتيجة: 
لنفيس عليك. 

• الرابط احلجاجي: لكيال.	
• ة عند ترسع نفسك إىل هواها.	 احلجة: ال تكون لك علَّ

الرابط  أفاده  وما  احلجة  بواسطة  دة  ومؤكَّ لة  ومعلَّ ة  مفرسَّ تكون  فالنتيجة 
أيضا  يستعمل  )كي(  فالرابط  وتوكيدها.  العلة  تبيان  يف  كي(   + )الالم  احلجاجي 
رابطا مدرجا للنتائج فيكون تقدير الكالم أنَّه بسبب ما جاء يف هذا العهد من اشتامله 
عىل احلجج ال يكون لك عذر إذا خالفت واتبعت هواك. وقد وردت )كي( مقرونة 
بـ )ما( املصدرية يف إفادة التعليل والتوكيد يف قوله : ))َفإَِذا َنَزْلُتْم بَِعُدوٍّ َأْو َنَزَل 
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اِر َكْياَم َيُكوَن  هْنَ اِف َأْو ِسَفاِح اجْلَِباِل َأْو َأْثَناِء اأْلَ رْشَ بُِكْم َفْلَيُكْن ُمَعْسَكُرُكْم يِف ُقُبِل اأْلَ
َلُكْم ِرْدءًا َو ُدوَنُكْم َمَرّدًا(()55(.

• أثناء 	 أو  اجلبال  سفاح  أو  اإلرشاف  قبل  يف  معسكركم  فليكن  النتيجة: 
األهنار. 

• الرابط احلجاجي: كيام.	
• احلجة: يكون لكم ردءًا ودونكم مردًا.	

يأمرهم    فاإلمام  بالنتيجة  واحلجة  باملعلول  العلة  لربط  جاء  هنا  فالرابط 
أْن ينزلوا مسندين ظهورهم إىل مكان عاٍل كاهلضاب العظيمة أو اجلبال أو منعطف 
وهذه  إليها،  اجليش  ظهور  وإسناد  العسكر  عىل  اخلنادق  جمرى  جتري  التي  األهنار 
والتحصني،  العون  وهو  الضامن  لتحقيق  امُلقامة  احلجة  لتها  وعلَّ رهتا  برَّ قد  نتيجة 
وهذا ما أفاده الرابط احلجاجي يف تربير النتيجة وتعليلها حتى يأمن اجليش من إتيان 

العدو هلم من خلفهم فيكون حاجزًا بينهم وبني العدو يتحصنون به. 

د( الوصل السببي: 

أحداث  بني  للربط  هبا  اإلتيان  إىل  املخاطب  يعمد  التي  التعليل  أدوات  من 
متتابعة مثل الربط بام يمكن أْن يكون املقدمة والنتيجة فتصبح النتيجة مقدمة لنتيجة 
أخرى)56(. وهذا الربط السببي التعلييل يمنح النص ُبعدًا اتساقيا متاسكيًا بفعل مبدأ 
االستدراج يف إيراد احلجج ومن ثم يعطي النص البعد التواصيل ورسعة االستجابة 
والتأثري. وقد يعتمد الوصل السببي عىل نوعني من األدوات السببية مها: األدوات 
، وحيث. أما النوع اآلخر من  اللفظيَّة الدالة عىل السبب والتعليل مثل: الفاء، ألنَّ
األدوات فهي األدوات املقدرة التي تتمثل برصد العالقات السببية املنطقية الناجتة 



121

عن التعالق بني اجلمل أو احلجج وهذا ما أسامه جــان كوهني بـ )الربط بالِقران()57( 
أو ما يسميه برملان بـ )حجة االجتاه()58( ونسميه بـ )التتابع احلجاجي(. 

َ َوَأْنِصِف النَّاَس ِمْن  ومن أمثلة هذا النوع من التعليل قوله : ))َأْنِصِف اهللَّ
تَِك َفإِنََّك إاِلَّ َتْفَعْل َتْظِلْم َوَمْن  ِة َأْهِلَك َوَمْن َلَك ِفيِه َهًوى ِمْن َرِعيَّ َنْفِسَك َوِمْن َخاصَّ
 ِ َتُه َوَكاَن هلِلَّ ُ َأْدَحَض ُحجَّ ُ َخْصَمُه ُدوَن ِعَباِدِه َوَمْن َخاَصَمُه اهللَّ ِ َكاَن اهللَّ َظَلَم ِعَباَد اهللَّ
اهلل(  عباد  )ظلم  حلجة  نتيجة  اهلل  من  فاخلصومة  َيُتوَب(()59(،  َأْو  َيْنِزَع  َحتَّى  َحْربًا 
لنتيجة )أدحض حجته وكان  السابقة )من خاصمه اهلل( ستصبح مقدمة  والنتيجة 
هلل حربا(، ومن هنا نجد أنَّ الوصل بني املقدمة األوىل والنتيجة املتأخرة هو وصل 
سببي تتابعي بني احلجة والنتيجة فيصبح الكالم )من ظلم عباد اهلل كان هلل حربًا(، 

وقد وردت هذه احلجج بصورة متدرجة ومرتبة لغرض اإلفهام واإلقناع: 

• من مل ينصف الناس فقد ظلمهم.	
• من ظلم عباد اهلل كان اهلل خصمه دون عباده. 	
• من خاصمه اهلل أدحض حجته.	
• من خاصمه اهلل وأدحض حجته كان هلل حربًا.	

فهذه العالقات السببيَّة قد تضمنت روابط قارة يف البنية الداللية العميقة للنص 
التي تتجسد يف الربط شبه املنطقي للحجج مع ما أفاده الرابط احلجاجي )الواو( من 
تآزر وتقارب بني احلجج وتقويتها. ولعل يف هذا التسلسل أو التدرج أو التتابع يف 
إيراد هذه احلجج ما يدفع باجتاه حتقيق اإلقناع؛ ألنَّ العبور من املقدمة األصلية إىل 
النتيجة املتأخرة )الكلية( دفعة واحدة من شأنه أْن يضعف من قوة اإلقناع والتأثري 
يف إقامة االستدالل بني املقدمة األوىل والنتيجة املتأخرة وبيان التداعي الذي حتدثه 
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احلجج مما حدا باإلمام  إىل التفصيل والتوضيح وصواًل إىل بناء نص حجاجي 
ناجح ومؤثر ومقنع. 

امْلُْنَكِر  َعِن  ْهَي  النَّ َو  بِامْلَْعُروِف  ْمَر  اأْلَ ُكوا  َترْتُ ))اَل   : قوله  أيضًا   ومن ذلك 
ُيْسَتَجاُب َلُكْم(()60(. فقوله )ال ترتكوا األمر  َفاَل  َتْدُعوَن  اُرُكْم ُثمَّ  َعَلْيُكْم رِشَ َفُيَوىلَّ 
باملعروف والنهي عن املنكر( هي نتيجة ملقدمة أو حجة )يوىلَّ عليكم رشاركم( وهذه 
املقدمة ستصبح نتيجة ملقدمة: )تدعون فال يستجاب لكم(، فعدم استجابة الدعاء 
هي حتصيل حاصل لرتك األمر باملعروف والنهي عن املنكر والعكس صحيح لقوله 
امْلُْنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  بِامْلَْعُروِف  َوَيْأُمُروَن  رْيِ  اخْلَ إىَِل  َيْدُعوَن  ٌة  ُأمَّ ِمْنُكْم  ﴿َوْلَتُكْن  تعاىل: 

َوُأوَلئَِك ُهُم امْلُْفِلُحوَن﴾)61(.

ويف هذا اإلطار، قال الرسول حممد: ))ال تزال أمتي بخري ما أمروا باملعروف 
ط  وهنوا عن املنكر وتعاونوا عىل الرب فإذا مل يفعلوا ذلك نزعت عنهم الربكات وسلَّ
بعضهم عىل بعض ومل يكن هلم نارص يف األرض وال يف السامء(()62(؛ ألنَّ ترك األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر مدعاة إىل فتح الطريق أمام األرشار والطغاة بال مانع 
العذاب  ألوان  يسوموهنم  وعدل،  حق  بدون  الناس  وأرواح  بمقدرات  وحتكمهم 
وهو ما أشار إليه تبارك وتعاىل: ﴿َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلرَبِّ َواْلَبْحِر باَِم َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس 
الذي حيجب  الواقع هو  َيْرِجُعوَن﴾)63(، وهذا  ُهْم  َلَعلَّ َعِمُلوا  الَِّذي  َبْعَض  لُِيِذيَقُهْم 
  اهلل  رسول  وصدق  أيدهيم  كسبت  بام  األرض  يف  ملن  تستجيب  أْن  من  السامء 
حينام قال: ))كام تكونوا يوىلَّ عليكم(()64(. وبالرضورة فإنَّ اهلل ال يغري ما بقوم حتى 
ُيغريوا ما بأنفسهم فاستجابة الدعاء مقرونة ومرشوطة باألمر باملعروف والنهي عن 
املنكر كام قال النبي : ))أهيا الناس إنَّ اهلل يقول: مروا باملعروف واهنوا عن املنكر 
قبل أن تدعوين فال أجيبكم وتسألوين فال أعطيكم وتستغفروين فال اغفر لكم(()65(.
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قد ورد عرب  السببي  بالوصل  الوارد  أنَّ احلجاج  يتبني    اإلمام  ومن قول 
صيغة رشطية مضمرة وهي ))إذا ترتكوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر فسوف 
يوىلَّ عليكم رشاركم وإذا توىل عليكم رشاركم فال جُياب دعاؤكم((، فنالحظ أنَّ 
العلة تدور مع املعلول فتفصح احلجج هنا عن تسلسل منطقي يتم التنقل بني املقدمة 
والنتيجة. واألصل يف هذا القانون احلجاجي هو »قاعدة ختاطبيَّة مقتضاها أنَّ املتكلم 
خيرب املخاطب بأقىص ما يمكن من الفائدة فيصري هذا األخري إىل محل قوله عىل إفادة 

أنَّ العالقة بني املقدم والتايل عالقة رشطية طرديًا وعكسيًا ال طردًا فحسب«)66(.

4( روابط العطف احلجاجي

باإلضافة إىل ما ذكرناه من روابط حجاجيَّة تظهر هناك جمموعة من احلروف 
تضطلع ببعد حجاجي مهم من خالل ربطهام بني احلجج والنتائج والتنسيق بينهام 
)الواو،  العطف:  أحرف  الروابط  هذه  ومن  والتربير  والتفسري  التعليل  أجل  من 
بالربط بني قضيتني  قيامها  بدور حجاجي كبري، ففضاًل عن  تقوم  إذ   ،) وُثمَّ الفاء، 
)حجتني( لنتيجة واحدة ووصفها سّلاًم حجاجيًا خُيضع هذه احلجج إىل تراتبية معينة 
املقصود  املعنى  بداعة  يف  أيضا  ُتسهم  ا  فإهنَّ النهائية،  النتيجة  دعم  يف  قوهتا  بحسب 
وخاصة إذا استعمل كل حرف واستغلت وظيفته يف املوضع املناسب فذلك يزيد 
من اإلثبات عىل املعنى من جهة ويلقي عىل اخلطاب نوعًا من التنظيم واالنسجام 
من جهة أخرى)67(، لذا سوف نحاول أْن نبني عمل هذه الروابط يف رسائل اإلمام 

 وبيان مستوى دعمها لعمل املحاجة.
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أ( الرابط احلجاجي )الواو(:

 يشري هذا الرابط إىل وظيفة اجلمع بني قضيتني )حجتني( ويستعمل حجاجيًا 
بوصفه رابطًا عاطفيًا يعمل عىل ترتيب احلجج ووصل بعضها ببعض، بل يعمل عىل 
رصِّ احلجج ومتاسكها وتقويتها فضاًل عن التدرجيَّة أو السّلميَّة يف ترتيب احلجج 

وعرضها.

َنا  َنبِيِّ َقْتَل  َقْوُمَنا  ))َفَأَراَد   : املؤمنني  أمري  قول  ذلك  عىل  الشواهد  ومن 
َوَأْحَلُسوَنا  اْلَعْذَب  َوَمَنُعوَنا  َفاِعيَل  اأْلَ بَِنا  َوَفَعُلوا  ُموَم  اهْلُ بَِنا  وا  مَهُّ َو  َأْصِلَنا  َواْجتَِياَح 
بِّ َعْن  ُ َلَنا َعىَل الذَّ ْرِب َفَعَزَم اهللَّ وَنا إىَِل َجَبٍل َوْعٍر َوَأْوَقُدوا َلَنا َناَر احْلَ ْوَف َواْضَطرُّ اخْلَ
ْصِل  اِمي َعِن اأْلَ ْجَر َوَكاِفُرَنا حُيَ ْمِي ِمْن َوَراِء ُحْرَمتِِه ُمْؤِمُنَنا َيْبِغي بَِذلَِك اأْلَ َحْوَزتِِه َوالرَّ
َوَمْن َأْسَلَم ِمْن ُقَرْيٍش ِخْلٌو مِمَّا َنْحُن ِفيِه بِِحْلٍف َيْمَنُعُه َأْو َعِشرَيٍة َتُقوُم ُدوَنُه َفُهَو ِمَن 

اْلَقْتِل بَِمَكاِن َأْمٍن(()68(.

فالرابط احلجاجي )الواو( قام بالربط والوصل بني احلجج وعمل أيضا عىل 
عن  )الذّب  وهي  ودعمها  املطروحة  النتيجة  تقوية  يضمن  الذي  بالشكل  ترتيبها 
النتيجة  داخل  الرتادف  حصول  عىل  وعمل  حرمته(،  وراء  من  والرمي  حوزته 
الواحدة. وهذا الرابط النسقي بني احلجج قد انخرط يف سّلميَّة تدّرجيَّة باجتاه احلجة 

األقوى بشكل أفقي أي عكس السّلم احلجاجي: 



125

الذبَّ عن حوزته والرمي من وراء حرمته  )ن(   
أوقدوا لنا نار احلرب    ق8   

واضطرونا اىل جبل وْعر  ق7   
وأحلسونا اخلوف   ق6   

ومنعونا العذب   ق5   
وفعلوا بنا األفاعيل   ق4   

ومهوا بنا اهلموم   ق3   
واجتياح أصلنا   ق2   

فأراد قومنا قتل نبينا  ق1   

وهنا يتضح أن احلجة األوىل هي احلجة األقوى مقارنة باحلجج التي سبقتها 
خلدمة النتيجة املعروضة لورودها يف أعىل السّلم احلجاجي. 

ومن أمثلة هذا الرابط أيضًا قوله : ))َأما بعُد فإِنَّ َدهاقنَي َأهِل بلِدَك شكْوا 
ْن يْدنْوا لرْشكِهْم َواَل  منَك غلظًة َوقسَوًة َواحتقارًا َوجفَوًة َونظْرُت فلْم َأَرهْم َأهاًل أِلَ
ِة َوَداِوْل  َأْن يقصْوا َوجيفْوا لعهِدهْم فالبْس هُلْم جلبابًا مَن اللنِي تشوبُه بطَرٍف مَن الشدَّ
ْأفِة َوامُزْج هلْم بنَي التقِريِب َواإْلِْدناِء َواإْلِبعاِد َواإْلِقصاِء إِْن شاَء  هلْم بنَي القسَوِة َوالرَّ
بعضها  مع  احلجج  ربط  أفاد يف  قد  )الواو(  احلجاجي  الرابط  أنَّ  يتضح   ،)69())ُ اهللَّ

وترتيبها خلدمة النتيجة وتقويتها. 

اْبتَِغاَء  َفاِطَمَة  اْبَنْي  إىَِل  بَِذلَِك  اْلِقَياَم  َجَعْلُت  اَم  إِنَّ ))َوإيِنِّ   : ومثل ذلك قوله 
يفًا لُِوْصَلتِِه(()70(، فاحلجج  ْرَمتِِه َوَترْشِ  َوَتْكِرياًم حِلُ  ِ ِ َو ُقْرَبًة إىَِل َرُسوِل اهللَّ َوْجِه اهللَّ
املرتادفة قد اتسقت وترابطت باجتاه تقوية النتيجة املطروحة ودعمها بفعل الرابط 
فاطمة  البني  القيام  )جعل  النتيجة:  ملضمون  والتفسري  التعليل  أفاد  الذي  )الواو( 
(، وعمل هذا الرابط عىل الرتتيب وإدراج احلجج بشكل أفقي، بحيث يتبني أنَّ 
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احلجة األوىل هي احلجة األقوى خلدمة النتيجة املعروضة؛ لوقوعها يف أعىل السّلم 
احلجاجي. 

)ن( جعل القيام البني فاطمة
ابتغاء وجه اهلل 
 و قربة إىل رسول اهلل

وتكرياًم حلرمته 
وترشيفًا لوصلته

ب( الرابط احلجاجي )الفاء(

النتيجة  بني  يربط  إْذ  حجاجيَّة،  بوظيفة  تضطلع  التي  العطف  حروف  من   
اخلطاب  يف  واستنتاجية  علية  ربط  أداة  فهي  والتفسري،  التعليل  أجل  من  واحلجة 
الداللة عىل  متباعدتني يف  ثم فهي جتمع بني قضيتني غري  التداويل ومن  احلجاجي 
التقارب بني األحداث، فضال عن الداللة عىل الرتتيب واالتصال، وأكثر ورودها 

كون ما بعدها أو املعطوف هبا متسببا عام قبله.

َفإِنَّ  َعْنَك  َتَقاَعَس  ْن  َعمَّ َمَعَك  اْنَقاَد  بَِمِن  ))َواْسَتْغِن   : قوله  أمثلتها  ومن 
وِضِه(()71(. نالحظ أنَّ )الفاء( قد  امْلَُتَكاِرَه َمِغيُبُه َخرْيٌ ِمْن َمْشَهِدِه َوُقُعوُدُه َأْغَنى ِمْن هُنُ
ت النتيجة التي  لت وفرسَّ ربطت بني احلجة والنتيجة فكان ما بعدها من حجة قد علَّ
سبقت الرابط، فاملتثاقل املرتاب الذي يكره اخلروج إىل اجلهاد وال تتحقق لديه النية 
والبصرية يكون مغيبه عن احلرب أكثر فائدة من هنوضه إليها وهو كاره أو مرتاب 
ة نفر واحد أما مشهده فإنَّه موجب أِلْن خيذل أصحابه وهو  إْذ إنَّ مغيبه ُيوجب قلَّ
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إاِلَّ َخَبااًل﴾)72(. ويف مثال آخر  َزاُدوُكْم  َما  ِفيُكْم  ﴿َلْو َخَرُجوا  مصداق قوله تعاىل: 
َفْت َعْنَك َجاَلبِيُب َما َأْنَت ِفيِه ِمْن  يقول اإلمام : ))َوَكْيَف َأْنَت َصانٌِع إَِذا َتَكشَّ
َوَأَمَرْتَك  َبْعَتَها  َفاتَّ َوَقاَدْتَك  َفَأَجْبَتَها  َدَعْتَك  ا  ِتَ بَِلذَّ َوَخَدَعْت  بِِزيَنتَِها  َجْت  َتَبهَّ َقْد  ُدْنَيا 
َفَأَطْعَتَها(()73(، حيث نجد الرابط )الفاء( قد عمل عىل الرتتيب واالتصال/املسارعة 
يف تلبية الدعوة من دون مهلة خالفا مِلَا تفيده األداة )ثم( يف إفادة الرتاخي فكان ما 

ة وسببًا مِلَا بعدها.  قبلها علَّ

) ج( الرابط احلجاجي )ُثمَّ

هي أيضًا من حروف العطف التي تفيد الرتاخي واملهلة بني قضيتني متباعدتني 
َعىَل  َقِدْمَت  ))َفإَِذا   : قوله  أمثلتها  الرتتيب بني احلجج ومن  إفادهتا  فضاًل عن 
ِكيَنِة َواْلَوَقاِر َحتَّى  إَِلْيِهْم بِالسَّ ْم ُثمَّ اْمِض  َأْبَياَتُ الَِط  َأْن ُتَ َفاْنِزْل باَِمئِِهْم ِمْن َغرْيِ  يِّ  احْلَ
إَِلْيُكْم  َأْرَسَلنِي   ِ َتُقوَل: ِعَباَد اهللَّ ْم ُثمَّ  هَلُ ِة  ِحيَّ بِالتَّ ِدْج  َعَلْيِهْم َو اَل ُتْ َم  َفُتَسلِّ َبْيَنُهْم  َتُقوَم 
ُه  ْ ِ يِف َأْمَوالُِكْم... َواْصَدِع امْلَاَل َصْدَعنْيِ ُثمَّ َخريِّ ِ َوَخِليَفُتُه آِلُخَذ ِمْنُكْم َحقَّ اهللَّ َويِلُّ اهللَّ
ُه، َفإَِذا اْخَتاَر َفاَل  ْ ، ُثمَّ َخريِّ َفإَِذا اْخَتاَر َفاَل َتْعِرَضنَّ مِلَا اْخَتاَرُه، ُثمَّ اْصَدِع اْلَباقَي َصْدَعنْيِ
ِ يِف َمالِِه َفاْقبِْض َحقَّ  قِّ اهللَّ َتْعِرَضنَّ مِلَا اْخَتاَر َفاَل َتَزاُل َكَذلَِك َحتَّى َيْبَقى َما ِفيِه َوَفاٌء حِلَ
يِف   ِ َتْأُخَذ َحقَّ اهللَّ اًل َحتَّى  َفَأِقْلُه ُثّم اْصَنْع ِمْثَل الَِّذي َصَنْعَت َأوَّ ِمْنُه َفإِِن اْسَتَقاَلَك   ِ اهللَّ
َمالِِه(()74(. فاإلمام  يوجه عامله عىل اخلراج بام ينبغي أْن يكون عليه يف تعامله 
مع َمْن حيق عليه اخلراج من التأدب وحسن اخللق والتدرج يف إبالغ واستحصال ما 
بعث من أجله لذلك جاءت حجج اإلمام  متتالية ومرتبة تتسق وتنسجم مع 
ما ينبغي أْن يكون عليه املطلب، وقد أفادت )ثم( يف إقامة هذه الرتاتبيَّة يف عرض 

احلجج؛ ألنَّ لكل مقام مقاال.
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وحقيقة )ثم( هنا دالة عىل الرتاخي واملهلة للربط بني املعطوف واملعطوف عليه 
غري أنَّ هذه املهلة التي اقتضاها القول قد ال ترتبط بالزمن احلقيقي الفعيل؛ بل ترتبط 
بزمن نفيس قد يطول وقد يقرص بحسب واقع احلال فكانت ميزة هذا الرابط هو يف 

قدرته عىل نقل هذه األحاسيس ورسم لنفسيات َمْن حتدث عنهم اإلمام يف قوله. 

ا َبْعُد َفإَِذا َأَتاَك ِكَتايِب َفامْحِْل ُمَعاِوَيَة َعىَل  ويف مثال آخر يقول اإلمام : ))َأمَّ
ْرَب  ِزَيٍة َفإِِن اْخَتاَر احْلَ ِلَيٍة َأْو ِسْلٍم خُمْ ُه َبنْيَ َحْرٍب جُمْ ْ ْزِم ُثمَّ َخريِّ ْمِر اجْلَ اْلَفْصِل َوُخْذُه بِاأْلَ
اَلُم(()75(، فنلحظ من خالل هذا املثال  ْلَم َفُخْذ َبْيَعَتُه َوالسَّ َفاْنبِْذ إَِلْيِه َوإِِن اْخَتاَر السِّ
كيف توسطت األداة )ثم( بني األفعال للداللة عىل الرتاخي وإعطاء)76( املهلة وكأنَّ 
بني األفعال املتناسقة تراخيًا وتباعدًا زمنيًا مع إفادة الرتتيب يف إلقاء هذه احلجج، 
وأما وجود )الفاء( يف األفعال )فانبذ/فخذ( فقد أفادت املسارعة يف تقرير احلكم 
( بداللتها املرتاخية قد أعطت املهلة للتفكر ومراجعة التخيري بني  دون مهلة؛ ألنَّ )ُثمَّ
السلم واحلرب برويَّة تامة. وهنا يظهر أنَّ اإلمام  قد أقام احلجة وأمهل معاوية 
( قد لعب دورًا مهاًم  الوقت الالزم ملراجعة وحتديد اخليار لذلك نجد أنَّ الرابط )ُثمَّ

يف إقامة احلجة عىل معاوية، ومنح القول بمجمله القوة احلجاجيَّة املطلوبة. 
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 القرآن الكريم
ابن أيب احلديد )عز الدين بن عبد احلميد . 1

د.  حتقيق  البالغة،  هنج  رشح  أملدائني( 
إحياء  دار  إبراهيم  الفضل  أبو  حممد 
احللبي  البايب  عيسى  العربية  الكتب 

ورشكاؤه، القاهرة مرص ط1، 1959م.
ابن . 2 صحيح  الدين(  )عالء  حبان  ابن 

مؤسسة  االرنؤوط  شعيب  حتقيق  حبان، 
 #1414 ط2  لبنان  بريوت  الرسالة 

1993م.
بن . 3 )ضامن  املدين  احلسيني  عيل  ابن 

حتسني  حتقيق  اجلمل  وقعة  شدقم( 
كامل  سيد  مطبعة  املوسوي  شبيب  آل 

البطاط، قم، ط1، 1420# 1999م.
ابن هشام )مجال الدين األنصاري( مغني . 4

اللبيب عن كتب األعاريب حتقيق مازن 
الفكر  دار  اهلل،  محد  عيل  وحممد  املبارك 

بريوت لبنان ط5، 1979م.
بن . 5 حسن  الدين  )بدر  أملرادي  حممد  ابو 
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ملخص البحث

الكريم  القرآن  ألفاظ  تناول  يف  جديدة  رؤية  تقدم  أن  الدراسة  هذه  حتاول 
وتعالقاهتا الداللّية يف سياقاهتا الفعلية مّما وسم باملعنى النحوي الداليّل، وهي قراءة 
بنظر  آخذا  النحوي  معناها  مع  للفظة  األويّل  املعجمّي  املعنى  تفاعل  آلّية  عرب  تتّم 
االعتبار السياقات اللفظية التي وردت فيها اللفظة موضوع البحث كوهنا تضيف 
هلا سامت داللّية جتعلها يف إطار تتميز به عن أقرب األلفاظ املشرتكة معها يف مادهتا 

اللغوية، األمر الذي يكشف عن خصوصيتها القرآنية.

الدراسات  يف  والسيام  املوضوع  ألمهية  فيها  عرضت  بمقدمة  البحث  بدأ 
والعالقة  والداللة  املعنى  ملفهومي  فيه  وعرضت  التمهيد  إىل  انتقلت  ثم  القرآنية، 
بينهام، ثم عرجت عىل بيان أمهية سبب نزول اآلية القرآنية وما ُيعرف بـ )سياق احلال 
أو املقام( وأثره يف بيان املعنى، وحتدثت أيضا عن مفهوم )املعنى النحوي الداليل( 

كآلية مهمة يف حتديد املعنى.

وقد عرضُت للبحث يف مطلبني: األول يتعلق بلفظة )قربى(، واملطلب الثاين 
ع معنيهام معجمًيا وبيان  بلفظة )أهل البيت(. ويبدأ املسار التحلييل للفظتني عرب تتبُّ
التوجيهات النحوّية والداللة القرآنية هلام عرب السياقات التي وردت فيهام، وختمت 

البحث بأهم النتائج التي تم التوصل إليها.
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. . . Abstract . . .

The study attempts to present a new vision in studying the meaning 
based on reading linguistic text through a mechanism of the interaction 
between the initial lexical meaning with the  grammatical meaning and 
the word ,it takes into account the verbal contexts ,the research locus,  
because it adds semantic features and makes it distinctive from the clos-
est mutual utterances in terms of linguistics , that reveals the Quranic par-
ticularities . 

The research paper starts with an introduction showing the impor-
tance of the subject ,then it tackles the concept of the meaning ,  the 
semantics  and the nexus between them. Furtermore  the study takes 
hold of the revelation reasons , as commomnly known " the actual state 
or position" and its influence on meaning. However it manipulates two 
lousi ;the first dissects the "kith and kin", the relatives ,and the second 
deals with Ahl al-Bayt, Prophet Mohammed posterity .The explication acts 
traces the dictionary meaning ,syntactic rules and the Quranic semanitics 
through their contexts.  Finally the research concludes with the most im-
portant results the study  reached. 
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... املقدمة ...

املختلفة  مستوياهتا  يف  اللغوية  الدراسات  إليه  تصبو  ما  غاية  )املعنى(  ُيعدُّ 
الذي حُيدد يف ضوئه  املعيار  – الداللية(؛ بوصفه  – النحوية  – الرصفية  )الصوتية 
ام كانت ال ُيكتب هلا النجاح واخللود  مدى حصول التفاهم بني املتكلمني، فاللغة أيُّ
ما مل ُتربز هذا اجلانب يف ميادينها العلمية، ومن ثمَّ كان إيصال املعنى إىل املتلقي مثار 

اهتامم هذه الدراسات.

من  الدارسني؛  اهتامم  من  واسًعا  حّيًزا  الكريم  القرآن  يف  )املعنى(  شغل  وقد 
حيث إن وصفه بدقة وإيصاله إىل املخاطبني به تتحقق يف ضوئه اهلداية اإلهلية،وهنا 
ترتبط دراسة )املعنى القرآين( بسياق املقام أو ما ُيعرف بـ )أسباب النزول(، حيث 
ق اآلية القرآنية  رافق نزول النص القرآين جمموعة من الروايات أوضحت مسار تعلُّ
وارتباطها بحادثٍة أو واقعٍة ما، وتأيت هذه الروايات كآلية من آليات حتقيق إيصال 

)املعنى(.

إاّل أن ما ُيسجل عىل بعض هذه الدراسات ذات االهتامم بـدراسة )املعنى( يف 
ق  القرآن الكريم، استغراقها يف تغليب سياق )املقام( روايات أسباب النزول وما تعلَّ
هبا عىل السياق اللفظي لآلية القرآنية حملِّ البحث، األمر الذي جيعلها – عىل ما فيها 
من تناقٍض يف بعض مواردها – متحكمًة يف قطعية النص القرآين، ُيضاف إىل ذلك 
الدواعي السياسية واالجتامعية التي غلبت عىل بعض هذه الروايات فكانت سبًبا يف 
غياب املعنى احلقيقي؛ مما جعل الوصول إىل )املعنى( يف ظل االعتامد املبالغ به عىل 

هذا السياق أمًرا بعيًدا عن الواقع.
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وعىل الرغم من أن دقة املعنى يف القرآن الكريم كام ظهرت عند علامء التفسري 
الذي  املصداق  عىل  ألفاظه  دالالت  انطباق  بمدى  حُتدد  باملأثور  التفسري  سّيام  وال 
أشارت إليه الروايات؛ إال أّن هذا األمر يمكن حتقيقه بآلّية أخرى اعتمدها البحث 
النحوّي  )املعنى  آلّية  وهي  اللفظي(  )السياق  بـ  املقامي  السياق  م  حتكُّ فيها  جتاوز 

الداليّل( وسيأيت بياهنا يف التمهيد.

عيوب  عن  بنفسه  ينأى  خالًصا  ُلغوًيا  منهًجا  بوصفه  املنهج  هذا  أمهية  وتأيت 
املنهج السابق، زيادًة عىل عده آلّيًة، ومعياًرا حتدد نتائجه مدى صحة تلك الروايات 
بينها  املناسبة لالختيار  النزول من عدمها، وتوفر للقاريء الفرصة  املرتبطة بسبب 

وترجيح بعضها عىل بعض.

من  االنتقال  من  البد  فائدته  وحتقيق  املنهج  هذا  صحة  مدى  بيان  وألجل 
)القربى  لفظتي  عىل  االختيار  وقع  وقد  التطبيقي،  املستوى  إىل  التنظريي  املستوى 
وأهل البيت(، اذ اشُتهر تّعلقهام باإلمام عيّل بن أيب طالب بني أوساط املفرسين 
ق بصورٍة ُيعتدُّ هبا يف الكتب التأرخيية،  فضاًل عىل توافر الروايات التي ُتثبت هذا التعلُّ
»إنَّ  القرآين من حيث  للمعنى  ق واالرتباط يف دراستنا  التعلُّ إيراد هذا  أمهية  وتأيت 
التحليل،  قابلية  المتالكه  املمكن  ضمن  دراسته  وقعت  كياًنا  استقل  إذا  اليشء 
ومعرفة البنى التي يقوم عليها، واألنساق التي يشكلها داخلًيا والتي يتشكل معها 
خارجيًا«)1(. فاالستعانة هبذه الروايات اليعدو يف حتليلنا كونه ُمسوغًا علمّيا لدراسة 
هاتني اللفظتني، إذ ارتكاز الدراسة قائم عىل السياق اللفظي لآليات وهو الوسيلة 

الفاعلة فيام توصلنا إليه.
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... التمهيد ...

أوال: املعنى والداللة

يستعمل كثري من الباحثني هاتني اللفظتني ملدلول واحد، وكأهنام مرتادفتان)2(، 
إالَّ أنَّ العرب القدماء ميَّزوا بينهام حينام أوضحوا وظيفَة كلٍّ منهام؛ ويأيت يف مقدمتهم 
اجلاحظ )ت250#( اذ يقول: »عىل قدر وضوح الداللة وصواب اإلشارة وحسن 
وأفصح  أوضح  الداللة  كانت  وكلام  املعنى  إظهار  يكون  املدخل  ودقة  االختصار 
وكانت اإلشارة أبني وأنور كان أنفع وأنجع والداللة الظاهرة عىل املعنى اخلفي هو 
البيان الذي سمعت اهلل تبارك وتعاىل يمدحه يدعو إليه وحيث عليه«)3( فال يتحقق 
املطلوب من إيصال القصد إىل املخاطب إال بوضوح الداللة، فكانت إجراًء عمليًا 

من شأنه أن ُيظهر مكنوَن املعنى ويزيل اإلهباَم عنه وجيعله واضحًا جليًا.

َز اجلاحظ بينهام بصورة أخرى وذلك بتحديد دائرة اتساِع كلٍّ منهام وبيئته؛  وميَّ
املعاين مبسوطة  املعاين خالف حكم األلفاظ ألن  فيقول يف مورٍد آخر: »إنَّ حكم 
إىل غري غاية وممتدة إىل غري هناية وأسامء املعاين مقصورة معدودة وحمصلة حمدودة 
ومجيع أصناف الدالالت عىل املعاين من لفظ وغري لفظ مخسة أشياء ال تنقص وال 
تزيد أوهلا اللفظ ثم اإلشارة ثم العقد ثم اخلط ثم احلال وتسمى نصبة والنصبة هي 
احلال الدالة التي تقوم مقام تلك األصناف وال تقرص عن تلك الدالالت«)4( فكون 
)املعاين( من عامل الذهن األمر الذي يتعرس معه حرص أنواعه، يف حني أمكن وضع 

اليد عىل الداللة كوهنا من العامل املادي اخلاضع للمعاينة واإلحساس به.
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وباحلساب  وخطًا،  )لفظًا،  املعنى  إليصال  العامة  الطرق  هذا  عىل  فالداللة 
والعقد والنصبة(. قال الرشيف اجلرجاين )ت816#( يف معناها: »الداللة هي كون 
والثاين  الدال  هو  األول  واليشء  آخر  بيشء  العلم  به  العلم  من  يلزم  بحالة  اليشء 
فقوله  اجتهادا  ال  لغة  النص  بمعنى  ثبت  عاّم  عبارة  النص  فداللة  املدلول...  هو 
لغة أي يعرفه كل من يعرف هذا اللسان بمجرد سامع اللفظ من غري تأمل كالنهي 
﴾ )اإلرساء 23( يوقف به عىل حرمة  َمآ ُأفٍّ ُ عن التأفيف يف قوله تعاىل: ﴿َفاَل َتُقل هلَّ

الرضب وغريه مما فيه نوع من األذى بدون االجتهاد«)5(.

إذ  بوضوح،  والداللة(  )املعنى  بني  العالقة  تبلورت  فقد  املحدثني  عند  ا  أمَّ
النظريات،  ذلك  سبيل  يف  ووضعت  العلمية  للمناهج  املعنى  دراسة  خضعت 
وبسبٍب من ذلك صار املعنى ذلك املوضوع الذي يدرسه علم الداللة »وحتديد جمال 
علم الداللة، بشكل خمترص هو ما يتعلق بمعاين الكلامت استعاماًل يف التواصل، وما 
يتفرع عنه من جماالٍت علمية عىل صعيدي املفردات والرتاكيب... ألن علم الداللة 
هو علم دراسة الكلامت، ومعرفة هذا، هي أساس كل معرفة وكل علم، واملقصود 
هنا هو دراسة معنى اإلشارة اللغوية، أي العالقة بني الفكرة والصيغة(()6(. وملَّا كان 
)املعنى( أمًرا ذهنيا اقتىض ذلك أن تكون الداللة أمًرا حمسوًسا يشري بذاته بالنسبة 

ملجموع مستعمليه إىل أمرٍ غائب)7(.

وعىل هذا األساس ُميِّز بينهام وفًقا هلذه النظرة بأن »مصطلح علم الداللة يفرتق 
املعنى. وهبذا يصبح جليا من  املعنى ولكنه طرق دراسة  يف دالالته اإلجرائية عن 
وكذا  درسه.  بموضوع  االختالط  عن  الدارس  العلم  امتناع  منهجية،  نظر  وجهة 
هو  كان  وإذا  اهتامماته.  بحسب  واحد  كل  يتوزعها  لدالالت  حاماًل  املعنى  يكون 
كذلك، فيمكننا أن نفرتض أنه وجود بالقوة، أو أنه وجود معلق اليتحقق يف الواقع، 
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وهذه  داالًّ بخصوص«)8(  وجيعله  يميزه  نظري ومعريفٍّ معني،  إطار  خالل  إال من 
د تعريف املعنى عند القدماء بأنَّه:الصورة الذهنية. النظرة تؤكِّ

مل تقترص الداللة بكوهنا علم دراسة املعنى بل أصبحت هي املعني أو هي جزء 
منه، فقد حلظ بعض الباحثني فرًقا آخر بينهام وهو »أنَّ داللة أي وحدة لسانية هو 
املجرد يف سياٍق واحد  املدلول  يكتسبها  التي  املجردة  القيمة  مدلوهلا، ومعناها هو 
ووضٍع واحد ونصٍّ واحد وموضوٍع واحد، لذا فاملعنى ساكن ويوجد يف اللسان، 
بينام الداللة متغرية وتوجد يف االستعامل أي الكالم«)9( وهذا الطرح يأيت يف سياق 
القول بأن الداللة إجراٌء عميلٌّ للوصول إىل حتديد املعنى، وألجل ذلك برزت يف 
املعنى  بدراسة  هتتم  التي  الداللية  النظريات  من  جمموعة  احلديث  اللساين  الدرس 
وحتديد ماهيَّته وكيفية حتصيله وحتديده عىل وجه الدقة كانظرية اإلشارية والسياقية 

ُل عليه يف بحثنا هذا. والتحليلية وغريها، وهو املعوَّ

ثانيا: أسباب النزول واملعنى القرآين

ومن  الواقعية،  وبيئته  القرآين  النص  بني  الوصل  حلقة  النزول(  )سبب  إّن 
شخصيٍة  أو  ما  بحادثٍة  القرآنية  اآليات  تعلق  توضح  التي  األوىل  اخلطوة  كان  هنا 
حمددة، ولذلك يرى كثري من القدماء أن أسباب النزول وثيقة الصلة بدراسة املعنى 
ح بذلك الزركيش )ت794#( بأن »بيان سبب النزول طريق قوي ىف  القرآين ورصَّ
العزيز«)10( وجاء يف تعريف هذا املصطلح »هو ما نزلت اآلية  الكتاب  فهم معاين 
ال  ما  آليٍة  النزول  فسبب  وقوعه«)11(  أيام  حلكمه  مبينة  أو  عنه  متحدثة  اآليات  أو 

يتحدث عنها بقدر ما تتحدث اآلية عنه أو تلمح إليه.
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السلف، والغرض  »ُنقل عن  الروايات مما  النزول عن طريق  وتعرف أسباب 
منه ضبط ما يتعلق باآليات من اقرتاهنا باملناسبة، ليتعرف املفرس عىل وجٍه من وجوه 
الباعثة عىل ترشيع احلكم، ومنه ماله خصوصية، ومنه ما يكون عاًما«)12(  احلكمة 
فلسبب النزول بحسب ما يرى دارسو ا علوم القرآن أثٌر يف ختصيص اآلية القرآنية؛ 

ص هلا. كأن تكون صياغة اآلية عامة فتأيت رواية سبب النزول لتقوم بأثر امُلخصِّ

إىل  ُيضاف  الذي  اخلارجي(،  )السياق  عنارص  من  عنرٌص  النزول(  و)سبب 
سياقان،  للنصِّ  »أن  حيث  من  القرآين،  النص  فهم  يف  الداخيل(  )السياق  عنارص 
سياق خارجي ويعني به سياق زمن اإلبداع واإلنتاج )حتى وإن كان النص منزاًل(، 
وسياق داخيل يتمثل يف بنيته وتركيبه اللغوية واألساليب التي أنتج من خالهلا، أي 

مستوى العالقات بني األلفاظ واجلمل معجمًيا ونحوًيا ورصفًيا ودالليا«)13(.

بتأثر صياغة  تتعلق  القرآين(  النزول( يف فهم )املعنى  ويبدو أن وظيفة )سبب 
ألفاظ اآلية يف إبراز املعنى املناسب هلا وفًقا للظروف واملناسبات التي رافقت نزوهلا، 
وعىل هذا يرى بعض املحَدثني أن »صياغة اآلية وطريقة التعبري عنها يتأثر إىل حدٍّ 
كبري بسبب نزوهلا، فاإلستفهام مثاًل لفظ واحد ولكّنه خيرج إىل معاٍن أخرى كالتقرير 
ٌة عىل املعاين فهي مؤثرة فيه إذ »إن املعنى حيدد شكل  وغريه«)14( وكام أن األلفاظ دالَّ
اللفظ ويتعّداه إىل تشكيله، فإن الرفع أو النصب أو اجلر أو التشديد عىل حرف من 

حروف اللفظ، له داللة عىل املعنى املقصود«)15(.

من  القرآين  املعنى  إظهار  يف  أثٍر  من  النزول(  )سبب  مه  ُيقدِّ مما  الرغم  وعىل 
نتائج)16(، إاّل أّن هناك بعض األسباب التي ُتقلِّل من شأن هذه النتائج وما ُيوصل 
إليه من معطيات يف ضوء االعتامد املبارش عىل أسباب النزول )السياق اخلارجي( يف 

حماولة الوصول إىل حتديد املعنى القرآين وهي:
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أن أسباب النزول تتجىل فيه احلادثة أو الواقعة التي اقتضت نزول اآلية القرآنية . 1
فه املختصون بدراسة علوم القرآن، ويمثل اجلانب الروائي القناة  بحسب ما عرَّ
الروايات  هذه  بجعل  النزول  هلذا  املرافق  الزمن  عن  واالبتعاد  هلا،  املوصلة 

عرضًة للظنِّ واالحتامل، األمر الذي يفسح املجال لألخذ والردِّ فيها. 

فيام . 2 االحتامل  أو  التناقض  حصول  إىل  ُيفيض  قد  الروايات  هذه  يف  التعدد  إن 
د أسباب النزول  توفره من نتائج، ولذلك يرى بعض الباحثني أن »ظاهرة تعدُّ
حتتاج نقًدا، فلقد دخل فيها كمٌّ كبري من الروايات التي التصمد أمام البحث، 
التناقض من شأنه أن  وقصص يبدو عليها تكلف كبري«)17( ومن ثمَّ فإن هذا 
ينعكس عىل التفسري أو التأويل عند حماولة التقريب بني هذه الروايات، وإذا 
ارتباطه  حيث  من  القرآن  يف  تعاىل  اهلل  كالم  فيه  »ُيدرس  النزول  سبب  كان 
نزول  واقتضت  الوحي،  عرص  يف  نزوله  رافقت  التي  والوقائع  باألحداث 
الوحي بشأهنا، فكان له األثر الكبري يف تنوع الفهم واختالف التفسري، نتيجة 

الختالف الرواية ملناسبة نزول آيةٍ معينة«)18(.

تنتج  أن  النزول قد يعطي فهوًما متنوعة، فيمكن  فإنَّ »تغاير شأن   وعىل هذا 
تفسريات خمتلفة«)19( وبسبب ذلك استبعد بعض املهتمني بشأن دراسة املعنى القرآين 
األخَذ هبذه الروايات بوصفها عنرصًا أساسيًا يف حتديده؛ ويف هذا األمر رأى بعض 
صوا أسانيدها  املفرسين املحَدثني رضورة جتاهل هذه األسباب »ألن العلامء مل ُيمحِّ
زوا بني صحيحها وضعيفها«)20( بمعنى أكثر وضوحًا أهنا مل تدخل رواهتا يف  ويُميِّ
القرآين  املعنى  فهم  يف  الصورة  هبذه  وهي  عليها  والتعويل  والتعديل،  اجلرح  مجلة 
جيعلها مستحكمة بالسياق اللغوي أو الداخيل للنص القرآين، وهو ما الينسجم مع 
مقررات أصول البحث العلمي الذي تقوم نتائجه عىل املقدمات العلمية الصحيحة.
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اللفظ  بعموم  )العربة  بالقول  املشهورة  األصولية  القاعدة  إن  اآلخر:  األمر 
للقرآن  اخلالدة  الرسالية  الطبيعة  مع  منسجمة  قاعدة  وهي  السبب(  بخصوص  ال 
الكريم الشامل لكل العصور إىل يوم القيامة، عرّبت عن نظرة أو باألحرى كانت 
منهجًا يف فهم القرآن الكريم خارج سياقات نزول آياته.ُيضاف عىل ما مّر أن ما ورد 
يف أسباب نزول آيات القرآن ال يغطي كلَّ آياته، بل جزءًا منها، كثري من اآليات مل 

ِقها بحادثٍة ما. ُيورد سبب نزوهلا وال تعلُّ

القرآنية  لآلية  لفهمنا  النزول حاكام  اعتبار سبب  فإّن  من جهٍة علميٍة خالصة 
ال ينسجم مع مرتبة القرآن بالروايات بكونه متواترًا وتلك الروايات التي تقلُّ عن 
مع)أسباب  التعامل  يف  اخلاصة  رؤيته  للبحث  كان  املعطيات  هذه  التواتر.ألجل 

النزول(،وتسري هذه الرؤية يف اجتاهني متعاضدين:

األول: عدم التعويل عىل أسباب النزول يف جانب التحليل اللغوي، فال ُتعدُّ 
اجلانب  هذا  يف  به  البحَث  مُتدُّ  ما  وغاية  بعيد،  أو  قريب  من  املعنى  فهم  عىل  قرينًة 
أن تكون مسوغا وذريعًة جلمع جمموعٍة من اآليات القرآنية تسامل عليها املختصون 
بشأن أسباب النزول أهنا تعلقْت بشخصية اإلمام عيل بن أيب طالب ، وهي هبذا 

أشبه ما تكون باحلقل يضمُّ جمموعًة من الصفات لتسهل دراستها.

اآلخر: عىل الرغم من تعدد روايات أسباب النزول يف املورد الواحد إىل درجة 
االختالف بني مضمون هذه الروايات، إال أن أغلبها يكاد جُيمع عىل تعلقه بحادثٍة 
معينة أو موضوٍع حمدد، وإنام االختالف بينها يتعلق يف َمن تنطبق عليه دالالت هذه 
الَقدر  هبذا  وهي  الدالالت،  هذه  فهم  إىل  يتوجه  البحث  فإن  ولذلك  الروايات، 
التي  البحث  اليد عىل املعلومة اجلديدة يف اآلية مورد  توفر للباحث إمكانية وضع 
توفرها هذه الدالالت، وقد استثمر البحث هذه املعلومة ليجعلها منطلًقا للتحليل 
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اللغوي يف البحث عن الداللة القرآنية، فينفتح منها عىل عالقة هذه اللفظة احلاملة 
آيٍة إىل أخرى يف ظلِّ سياقاهتا  ل من  هلذه املعلومة اجلديدة مع بقية األلفاظ، ولَيتَنقَّ
للفظة موضوع  مميِّزة  اللغوية، حماواًل يف ذلك احلصول عىل سامٍت دالليٍة ونحوية 

البحث وهو ما يكشف عن خصوصيتها القرآنية. 

وقد كان الدكتور نرص حامد أبو زيد قد أشار إىل إمكانية تطبيق هذه القراءة 
اعتامدا عىل السياق اللفظي بعيًدا عن معطيات أسباب النزول، ومن املمكن أن ُيفهم 
هذا املقام من خالل ما توفره القراءة الداخلية للنص، وذلك بأن »أسباب النزول 
الوصول  يمكن  كام  األسباب  وهذه  للنصوص،  االجتامعّي  السياق  سوى  ليست 
يف  سواء  النص،  داخل  من  إليها  الوصول  كذلك  يمكن  النص،  خارج  من  إليها 
بنيته اخلاصة، أم يف عالقته باألجزاء األخرى من النص العام«)21( ويقول أيًضا إّن 
االستناد  إال  النزول(  )أسباب  إىل  للوصول  مل جيدوا وسيلة  أهنم  القدماء  »معضلة 
إىل الواقع اخلارجي والرتجيح بني املروّيات، ومل يتنبهوا إىل أنَّ يف النص دائام دواالًّ 
يمكن حتليلها عن ما هو خارج النص، ومن ثمَّ يمكن اكتشاف )أسباب النزول( من 
وال التي تغني عن التعويل عىل أسباب النزول، وستكون  داخل النص«)22(؛ تلك الدَّ
»النتيجة احلاصلة من هذا أن اجلملة بخضوعها عند نشأهتا للسياق تستطيع فيام بعد 
م ذلك السياق ألنه سيكون حمتواها الداليل. فالسياق  وعرب التحليل اللغوي أن تقدِّ

إذن نظرة خارجية للجملة أما املحتوى الداليل فهو نظرة من داخل اجلملة«)23(.

ولذلك فال بدَّ بحسب تصورنا املنهجّي أن تتم مراجعة ذات القرآن، واستيضاح 
القرآن ينطق بعضه  الكريم؛ فإن  القرآن  آية من نظرياهتا، وبالتدّبر يف نفس  فحوى 
ى  َوُبرْشَ ًة  َوَرمْحَ َوُهًدى  ٍء  َشْ لُِّكلِّ  تِْبَياًنا  اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  ْلَنا  تعاىل:﴿َوَنزَّ قال  ببعض، 
تبياًنا  تبياًنا لكلِّ يشء واليكون  أن يكون  القرآن  }النحل89{، وحاشا  لِْلُمْسِلِمنَي﴾ 
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لنفسه)24(، وهو ما سيقوم البحث يف االعتامد عليه للوصول إىل املعنى القرآين عرب 
آلية تفاعل املعنى النحوي مع داللة األلفاظ.

ثالثا: املعنى النحوي الداليل

القائمة  العالقة  تلك  بمالحظة  املعنى  إىل  نظرته  يف  البحث  منهجية  جاءت 
تفاعل  من  مركًبا  معًنى  يكون  االعتبار  هبذا  وهو  والنحوي،  املعجمي  املعنى  بني 
الدكتور حممد محاسة عبد  أسامه  اللفظة، وقد  فيه  ترد  الذي  السياق  العالقات عرب 
والداللة  النحو  بني  املامزجة  هذه  إىل  إشارًة  يف  الداليل  النحوي  باملعنى  اللطيف 
قوانني  بعبارة  أو  الداللة،  قوانني  مع  النحو  قوانني  محيم  تواؤم  يف  تندمج  »حيث 
املعنى النحوي األويل ومتثله )الوظائف النحوية املختلفة( مع قوانني داللة املفردات 
األولية ومتثلها الداللة املعجمية للكلمة، ومتتزج فيام يمكن أن يسمى املعنى النحوي 
الداليل«)25(. إّن هذه الرؤية جتعل من التفاعل بني املعنى النحوي واملعنى املعجمي 

األويل طريًقا لتحديد الداللة.

ومن األمثلة التي يوردها الدكتور محاسة يف حلظ هذا التفاعل بني املعنيني الفرق 
بني عبارة )رشب الطفل اللبن( و )أكل الطفل اخلبز( »فكلمة )الطفل( يف املثالني 
السابقني هلا مدلول جمرد عندما تطلق وحدها، ولكّنها يف هذين املثالني ذات داللتني 
ختتلفان يف الدرجة، واختالف هذه الداللة يف درجتها مل يأت إاّل من عالقتها النحوية 
مع غريها يف اجلملة ومن وضعها مع هذه الكلامت بعينها، فالطفل مع فاعلية أكل 
اخلبز، غري الطفل مع فاعلية رشب اللبن، وسوف ختتلف الداللة بالطبع عن طريق 

إضافة عنارص نحوية أخرى ألحد العنارص املوجودة«)26(.
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قة التعبري اللغوي يف القرآن الكريم،  ويف هذا الطرح لتحديد املعنى ما ُيربز دِّ
التوفيق بني اختيار األلفاظ وإيرادها ضمن عالقات نحوية بعينها من دون غريها 
وهو ما يتناسب مع دراسة القرآن الكريم؛ ملا فيه من تعبريات لغوية دقيقة تم اختيارها 
يف ضوء مالحظة املعنى املعجمي وعالقته باملعنى النحوي لأللفاظ، وألجل إبراز 
هذا اجلانب املتمثل يف دقة اختيار لفظة قرآنية ما دون سواها أتينا عىل تفصيل القول 
فيه عرب مرسد حتلييل لأللفاظ موضوع البحث بعنوان )املعنى املعجمي لأللفاظ(؛ 
وذلك ملا وجد فيه بأن االختيار للفظة ما عىل مستوى التعبري القرآين إنام هو للقدرة 
املعجمي،  املستوى  عىل  متعددة  معاٍن  ل  حتمُّ عىل  وقابليتها  اللفظة  هبا  تتمتع  التي 
ويأيت القرآن الكريم موظفا أحَد هذه املعاين بام ينسجم مع الداللة القرآنية، وبذلك 
لت سمة داللية جديدة غري معهودة للفظة موضوع البحث من خالل استعامهلا  تشكَّ

عىل وفق وظيفٍة نحوية ضمن سياٍق قرآيٍن حمدد.

أساس  عىل  القائمة  اللغوية  الدراسات  بعض  عليه  سارت  ما  أن  حني  يف 
ُيربز  ال  واملعجمية  والنحوية  والرصفية  الصوتية  اللغوية  الظاهرة  مستويات  حتليل 
ة يف التعبري القرآين الختيار ألفاٍظ بعينها مع إمكانية استبداهلا  هذا اجلانب من الدقَّ
بألفاظٍ تنتمي إىل نفس احلقل الداليل)27(، ومن هنا وقع االختيار عىل منهجية املعنى 
املعنى  حتديد  أساسه  عىل  يتم  واملميزات  اخلصائص  هذه  بحسب  الداليل  النحوي 
السبب وراء  الزخمرشي )ت 538#( من تساؤالت عن  ما يطرحه  القرآين، ولعّل 
التعبري هبذه اللفظة من دون غريها قريٌب مما نحن فيه، فهو يسأل »هاّل قيل: إال موّدة 

َّةَ فِ الْقُرْبَى﴾«)28(. القربى، أو إال املودة للقربى، وما معنى قوله تعاىل ﴿إِالَّ املَْوَد

إنَّ تبني هذه املنهجية يف دراستنا للمعنى القرآين تنطلق من النظر إليه بأنه معنًى 
مركٌب وليس معنى بسيًطا، تتوزعه السياقات اللغوية التي اسُتعملت فيها اللفظة، 
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فاستعامهلا يف سياق ما يمثل جزًءا من سامهتا الداللية »فمعنى اجلملة هو نتيجة ضم 
مدلول كل مفردة من املفردات املشكلة للجملة إىل مداليل املفردات األخرى«)29(؛ 
وهبذه النظرة يتحصل املعنى من جمموع هذه السياقات »وهكذا يكون املعنى حامال 
أن  فيمكننا  كذلك،  هو  كان  وإذا  اهتامماته،  بحسب  واحد  كل  يتوزعها  لدالالت 
الواقع، إال من خالل  يتحقق يف  أنه وجود معلق ال  أو  بالقوة،  أنه وجود  نفرتض 

إطار نظري ومعريف معني، يميزه وجيعله داال بخصوص«)30(.

إنَّ ما يميِّز هذه الرؤية القائمة عىل أساس حتديد السامت الداللية عرب سياقات 
للقرآن ككل وليست جتزيئية، وهي وإن  بأهنا نظرة شمولية  اللفظة قرآنًيا  استعامل 
كانت تبدأ من اللفظة يف عملية التحليل إال أهنا تنفتح خالهلا عىل اجلملة الواحدة.
فاملعنى القرآين ال ُيفهم إال يف ضوء ضمِّ السياقات القرآنية اأُلخر من حيث أن »خري 
جعلها  والتي  كالمه،  حتّف  التي  اللفظّية  القرائن  هي  م،  متكلِّ أيِّ  مراد  عىل  دليل 
مسانيد نطقه وبيانه، و قد قيل: للمتكّلم أن يلحق بكالمه ما شاء مادام متكّلاًم، هذا 
يف القرائن املّتصلة وكثريًا ما يعتمد املتكّلمون عىل قرائن منفصلة من دالئل العقل 
أو األعراف اخلاصة، أو ينصب يف كالم آخر له ما يفرسِّ مراده من كالم سبق، كام يف 
العموم واخلصوص، واإلطالق والتقييد، وهكذا، فلو عرفنا من عادة متكّلم اعتامده 
عىل قرائن منفصلة، ليس لنا محل كالمه عىل ظاهره البدائّي، قبل الفحص واليأس 
عن صوارفه، والقرآن من هذا القبيل، فيه من العموم ما كان ختصيصه يف بيان آخر، 
أن  املعروفة، وليس ألىِّ مفرّس  الكالمّية  الصوارف  تقييد مطلقاته وسائر  و هكذا 
يأخذ بظاهر آية ما مل يفحص عن صوارفها وسائر بيانات القرآن التي جاءت يف غري 
آية، و ال سّيام والقرآن قد يكّرر من بيان حكم أو حادثة وخيتلف بيانه حسب املوارد، 

ومن ثَمّ يصلح كلّ واحد دليالً وكاشفاً ملا أُهبم يف مكان آخر«)31(.
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عالقة  عىل  هبا  ُيكشف  التي  السياقات  هذه  مالحظة  رضوريا  كان  هنا  ومن 
تلك  لتنوع  تبًعا  القرآين  التعبري  تنوع  ضوء  يف  اخلارجي  بالواقع  الكريم  القرآن 
العالقة، وهو ما يلمح إىل قدرته عىل الكشف عن هذا الواقع بمعزل عن االعتامد 

عىل السياق اخلارجي.
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املبحث األول

املعنى النحوي الداليل للفظة القربى

اِت ُقل الَّ  احِلَ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ُ ِعَباَدُه الَّ ُ اهللَّ قال تعاىل: ﴿َذلَِك الَِّذي ُيَبرشِّ
 َ ا ِفيَها ُحْسًنا إِنَّ اهللَّ ِزْد هَلُ َة يِف اْلُقْرَبى َوَمن َيْقرَتِْف َحَسَنًة نَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ امْلََودَّ

َغُفوٌر َشُكوٌر﴾ }الشورى23{.

مهاُد الّتنزيل

عرضْت كُتُب احلديِث والتفسرِي إىل سبِب نزوِل اآليِة الكريمِة برواياٍت كثرية، 
جعلْت من لفظِة )اْلُقْرَبى( هي اللفظُة التي تتعلُق باإلماِم عيلٍّ ؛ ومن ثمَّ يتوجه 
يف  )ت#310(  الطربي  أخرجه  ما  الروايات  تلك  ومن  معناها،  لتحديد  البحُث 
تفسريه قال: »حدثني يعقوب، قال: ثنا مروان، عن حييى بن كثري، عن أيب العالية، 
َة يِف اْلُقْرَبى﴾ قال:  عن سعيد بن ُجبري، يف قوله: ﴿ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ امْلََودَّ
بإسناده عن  البيان للطربيس)ت#548(  «)32(. ويف جممع  اهلل  ُقربى رسول  هي 
َة  سعيد بن جبري: » عن ابن عباس قال: ملا نزلت ﴿ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجًرا إاِلَّ امْلََودَّ
قال:عيلٌّ  هتم؟  بمودَّ اهلُل  َأَمرنا  الذين  هؤالء  مْن  اهلل  رسوَل  يا  قالوا:  اْلُقْرَبى﴾،  يِف 

وفاطمة وولدمها«)33(. 
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مسارات التحليل

ويتضمن

1( املعاين اللغوية لأللفاظ اآلتية

)ت#170(:  اخلليل  قال  الُقرب؛  من  القرابِة  بمعنى  مصدٌر  وهي  الُقربى: 
ُب: التدين والتواصل بحٍق أو َقرابٍة... »الُقْرُب ضد البعد، واالقرِتاُب الدنو، والَتَقرُّ
و  القَرابة«)35(  والقُربَى:  »القُربة  املقاييس  ويف  القرابة«)34(.  ذوي  حق  والُقْربَى: 
»القَرابةُ، والقُرْبى: الدّنُوُّ يف النسب«)36( وهي »مصدر كالُزلفى والُبرشى، بمعنى: 
ا ُقْرًبا وَقراَبًة وُقْربًة وُقرَبى، وُيقال الُقْرُب  ُء ِمنَّ ْ قرابة«)37( وأصُل اللفظِة من »َقُرَب اليشَّ
يف املَكانِ والقُربَةُ يف املَنْزلةِ، والقُربَى والقَرابَةُ يف الرَّحِم«)38(، فالُقربى مستعملٌة يف 

حِم والنَّسِب وُيراُد هبا الَقرابة. خصوِص قرابِة الرَّ

اخلليل:  قال  َمْفَعَلة؛  وزن  عىل  مودًة  َيودُّ  َودَّ  من  مصدٌر  ة(  )املَودَّ لفظُة  ة:  املودَّ
َّةً«)39(، ويقوُل  مَوَد يَوَدُّ   َّ وَد املَودّة،  األمنِية ومن  يَوَدُّ من  وَدِدْتُ، وهو  »الوَدُّ مصدر 
ا كانت َمْوَددة، فقلبوا احلركَة  ُة: َمفَعلة من الوّد؛ ألهنَّ ابُن ُدريد )ت321#(: »واملودَّ

ة«)40(. وأدغموا الدالَ يف الدال، فقالوا مَودَّ

فمعنى اللفظِة مقرتن باملحّبِة واأُلمنّيِة؛ جاء يف القاموس املحيط »الُودُّ والِوداُد 
فيهام  ه  أَودُّ وَوِدْدُته،  ووَدْدُتُه  واملَْودوَدِة،  واملَْوِدَدِة  ِة  واملََودَّ كالِوَداَدِة  ثاِن،  وُيَثلَّ  ، احُلبُّ
ثم  َداقة،  والصَّ احُلبُّ  والِوَداُد:  »الُودُّ  العروس  تاج  ويف   ،)41(» املُحبُّ أيضاً  والوُدُّ، 
: احُلبُّ يكون يف مِجيِع َمداِخل اخَلرِي، عن َأيب  اسُتِعري للتَمنِّي، وقال ابُن ِسيَده: الُودُّ
زَيد، ووَدِدْتُ اليشءَ أَوَدُّ، وهو األمنيَّة«)42(، إذن بحسب ما أورده مرتىض الزبيدي 
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)ت1205#( األصل األول هو )احلبُّ والصداقة( ثم تطور إىل األمنية، وقْد يكوُن 
بناُء هذِه اللفظِة عىل )َمْفَعَلة( لإلشارِة إىل أحِد َمعَنيني:

األول: أن يُراد بهِ تكثريُ اليشءِ يف املَكان)43(، فيكون املعنى يف اآلية تكثرُي الودِّ 
يف اُلقربى للمبالغة.

الثاين: أن تكون اللفظة مصدرا ميميا)44(، وقد أشار بعض الباحثني بأن املصدر 
امليمي مع احلدث  املصدر  يلمح يف  إذ  امليمي؛  املصدر غري  امليمي خيتلف عن 
كال  كان  وإن  )الود(  بـ  التعبري  غري  )املودة(  بـ  فالتعبري  بالذات)45(،  اقرتانه 
(، وبناًء عىل هذا القول قد يشري إىل معنى التواصل  اللفظتني مصدًرا للفعل )ودَّ

الذايت هبذه املودة.

 2( التوجيهات النحوية ذات العالقة بلفظة )الُقربى(

إبراز  يف  أثٌر  له  فكان  اإلستثناء،  سياق  يف  )القربى(  لفظة  وردت  االستثناء: 
خصوصية اللفظة؛ قال الزخمرشي: »جيوُز أْن يكوَن إستثناء متصاًل، أي ال أسألكم 
وا أهلَ قرابتي«)46(. وأجاز العكربي )ت616#( فيها  عليه أجراً إال هذا، وهوأن تودُّ
وجهي اإلستثناء، قال: »إال املودَة: إستثناء ُمْنَقِطع، أو العكس وقيل: هو ُمتَّصل؛ أي 
القُرْبى فإنى أسألكمُوها«)47(، وهذا اإلسلوُب يمنُح  ةَ يف  ال أسألُكم شيئاً إال املودَّ
االستثناء  أن  باعتبار  عامة؛  داللة  ذات  ليست  وأهنا  )القربى(  للـ  خُصوصيٍة  مزيَد 
هلا  الالزُم  )إاّل(:  معنى  تفسريه  يف  الرماين  »قال  الربهان  يف  جاء  احلرص،  عىل  دالٌّ 
االختصاص بالشِئ دوَن غرِيه، فإذا قلت: )جاءين القوُم إاّل زيدًا(، فقد اختصصت 
زيدًا بأنه مل جيئ، وإذا قلْت: )ما جاءين إال زيٌد(، فقد اختصصَتُه باملجيء، وإذا قلت: 
)ما جاءين زيٌد إال راكبًا(، فقد اختصصَت هذه احلال دوَن غرِيها من امليْشِ والعْدِو 
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ونحوِه«)48(، فاالختصاُص متعلٌق بمودِة الُقربى وال يشارُكهم أحد هبذه املودة. وقد 
َفِهَم األخفُش)ت215#( اإلستثناء يف اآليِة عىل معنى اإلخراِج بقولِه: »وقاَل: ﴿إاِلَّ 
ةَ قرابتي«)49(،  َّةَ يفِ الْقُرْبَى﴾ إستثناءٌ خارج. يريدُ - واهللُ أعلم - إالَّ أَنْ أذكرَ مودَّ املَْوَد
واإلخراُج قريٌب من معنى االختصاص، و هو ما أشاَر إليه ابُن يعيش )ت#643( 
بقوله: »إستثناُء اليشِء من جنِسه إخراُج بعَض ما لواله لتناَوَله األوُل، ولذلك كاَن 

ختصيصاً عىل ما سبق«)50(. 

داللة )يف(: منَح التعبرُي بـ )يف( من دوَن غرِيها من احلروِف املناسبة ُبعدا دالليا 
وهو  املوّدُة  فيه  تستقُر  موضًعا  وكأهنا  منها  جعل  إذ  بياهنا،  يف  زاَد  )القربى(  للفظِة 
زيادة اختصاٍص هلا؛ وقد أشار إليه الزخمرشي بقوله: »فإْن قلَت: هال قيَل: إال موّدَة 
َة يِف اْلُقْرَبى﴾ }الشورى23{؟  الُقربى: أو إال املودَة للُقربى. وما معنى قوله: ﴿إاِلَّ امْلََودَّ
قلُت: ُجِعلوا مكانًا للمودِة ومقرًا هلا، كقولك: يل يف آل فالن موّدة. ويل فيهم هوًى 
ة،  للمودَّ بصلة  وليست )يف(  ه،  هم وهم مكاُن حبِّي وحملِّ أحبُّ تريد:  وحٌب شديد، 
به يف  الظرف  تعلق  بمحذوف  متعلقة  إنام هي  للقربى.  املوّدة  إال  قلت:  إذا  كالالم 

قولك: املال يف الكيس. وتقديره: إال املودّة ثابتة يف القربى ومتمكنة فيها«)51(.

3( الداللة القرآنية للفظة )القربى( ومصاحباتا

ا وردْت يف مخسة عرش  أهنَّ النظَر  ُيلفت  الكريم  القرآِن  اللفظِة يف  َع هذِه  َتَتبُّ إنَّ 
ُأضيفْت  املوارد  بقيِة  البحث، ويف  ِاآليِة مورد  مفردًة يف غري  فيها  ترْد  مل  موردًا)52(، 
به  تتاميز  موضٍع  يف  )القربى(  جيعل  الرتكيبي  االستعامل  وهذا  و)أولو(  )ذو(  إىل 
تعريًفا  فيه  تكتسْب  مل  املوارد  تلك  يف  إضافتها  أّن  باعتبار  االستعامالت؛  بقيَّة  عن 
وهي  األجناس  أسامء  إىل  إال  اليضاف  و)أولو(  )ذو(  املضاِف  كون  ختصيًصا؛  أو 
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يف حكم العموم والشياع، قال احلريري )ت516#(: »إنَّ العرَب مْل تنِطْق بِـ )ذي( 
الذي بمعنى صاحب إاّل ُمضاًفا اىل اسِم جنس، كقولك: ذو مال وذو َنواٍل، فأما 
إِضافُته إىل األعالِم وإىل أسامِء الصفاِت امُلشتقِة من األفعاِل فلْم ُيسمع يف كالِمهم 
بحال«)53(، وعن ابن سيده )458#( قال: »إعلْم أنَّ )ُذو( اسٌم ِصيَغ لُيوَصَل بِه إىل 
َوْصِف األسامء بأسامء األجناس كام جيء بأّي لُيوَصل به إىل نداِء االسِم الذي فيه 

األلفُ والالم«)54(. 

أما )أولو( فذكرها اخلليل بقوله: »أولو وأوالت: مثل: َذُوو وذوات يف املَْعَنى، 
وال يُقال إالّ للجميعِ من النّاسِ وما يشبهُه«)55(. ويف املِزهر »أوُلو بمعنى أصحاب 
واحدُهم ذو، وأوالت واحدها ذات«)56(، وعىل ما تقّدَم ذكُره فإنَّ )القربى( يف هذه 
ُصَها، وال سيَّام أهّنا  لغوية أو السياقية ما خُيصِّ اآليات عامة وال حتمل من السامت الُّ
وردْت يف سياِق ترشيِع حقوِق ذوي الُقربى، وعليه فإنَّ )أل( فيها حُيتمل داللتها عىل 
اجلنس والعهد، وصفة العهد اجتامعي، وهي هبذا اإلطار قريبة من اجلنسية، إذ هي 

ليست خاّصة بجهٍة دون أخرى، وهذا يتوافق مع داللة العموم يف )ذو( و )أولو(.

مفردًة  وردْت  إذ  البحث،  مورد  اآلية  يف  )الُقربى(  لفظِة  خالفه  املعنى  وهذا 
ُمعّرفًة باأللف والالم، وهو ما جيعُلها أقرب إىل االختصاص بطائفٍة من الناِس منه 
إىل معنى الُعموِم، وزاد يف هذا املعنى تأييًدا جميَئها عىل وزن )ُفعىل( مؤنث )أفعل( 
التفضيل، وهو ما أشار إليه األزهري )ت370#( أن )قربى( تقابل)أقرب( يقول: 
»األقاربْ: مجعُ األقرب، والقُرْبى: تأنيث األقرب«)57(. بمعنى األكثر قرًبا يف رمحهم 

فة عىل هذا البناء وفيها معنى التفضيل)58(. ونسبهم، وكثريًا ما تأيت كلامتٌ مُعرَّ

تعاىل:﴿َوَأنِذْر  قوله  يف  الرسوِل  لعشريِة  وصًفا  )األقرب(  استعامُل  ورَد  وقد 
23{، أْي َذِوي القرابِة القريبِة أو الذين ُهم أكثُر ُقربًا  ْقَربنَِي﴾ }الشعراء  َعِشرَيَتَك اأْلَ
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هبذِه  ُيوّظف  مل  اللفظ  وهذا   ، اهلل  رسول  هبا  واملخاَطب  غِريِهم)59(،  من  إليك 
األلُف  تكوَن  أْن  املناسب  فمن  ثمَّ  ومن  القرآن)60(،  من  املورد  هذا  غري  يف  الفائدةِ 
والالم يف )الُقربى( عهدّية ُيشار هبا إىل هؤالِء األقربني من عشريِة الرسول ، مِلا 
بنَي اللفظتني من ِعالقٍة كشَف عنها اشرتاكهام يف اهليئِة التي اسُتعملتا فيهام بداللتهام 
عىل )األكثر قربًا(، فضاًل عىل انفراِدمها عىل مستوى التعبرِي القرآين بأداِء هذا املعنى 

دوَن غرِيمها من األلفاظ.

ُد هذِه العالقَة بينهام ما ذكرُه أرباُب املعاجِم اللغويِة من جواِز أْن ُتستعمل  ويؤكِّ
)ُقربى( للداللِة عىل اجلمِع من الرجاِل أو النساء؛ قال: »الَقريُب والَقريبة ذو الَقرابة 
واجلمع مِن النساءِ قَرائِبُ ومِن الرجال أَقارِبُ ولو قيل قُرْبَى جلاز«)61(، فـ )القربى( 
أعمُّ من مجِع الرجاِل أو النساء وهذا ما ُيميُِّزها عن )األقرب( الدالة عىل مجع الذكور. 
ومن هنا يمكن القول بأن )الُقربى( وإْن كانْت مصدرًا يف أصل استعامهِلا، إال أهنا 
خرجت هنا إىل معنى االسمية، ملا يف املصدرية من معنى احلدثية، وهو ال ينسجم مع 

القول بخصوصية اللفظة عىل ما تقدم ذكره.

والالم  باأللف  رفًا  ُمعَّ مصدًرا  كوهِنا  املعجمية  بسامهِتا  )املودة(  لفظة  ة:  املودَّ
ُكْم  ي َوَعُدوَّ ِذيَن آَمُنوا اَل َتتَِّخُذوا َعُدوِّ ا الَّ َ اسُتعِملت يف مورد آخر قوله تعاىل: ﴿َيا َأهيُّ
اُكْم  ُسوَل َوإِيَّ ِرُجوَن الرَّ قِّ خُيْ َن احْلَ ِة َوَقْد َكَفُروا باَِم َجاءُكم مِّ َأْولَِياء ُتْلُقوَن إَِلْيِهم بِامْلََودَّ
وَن إَِلْيِهم  ِ َربُِّكْم إِن ُكنُتْم َخَرْجُتْم ِجَهاًدا يِف َسبِييِل َواْبتَِغاء َمْرَضايِت ُترِسُّ َأن ُتْؤِمُنوا بِاهللَّ
بِيِل﴾  َيْفَعْلُه ِمنُكْم َفَقْد َضلَّ َسَواء السَّ َأْعَلنُتْم َوَمن  ِة َوَأَنا َأْعَلُم باَِم َأْخَفْيُتْم َوَما  بِامْلََودَّ
َّةِ﴾ موضع نصب عىل النعت ألولياء)62(. }املمتحنة1{، وفيها مجلة ﴿تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِاملَْوَد
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أمرين:  اآلية  هذه  أوضحت  وقد  أولياء)63(،  اهلل  أعداء  الختاذ  تفسريٌ  املودة  فإلقاء 
األول: إنَّ املوّدَة هي مواالٌة لألولياء، وهبذا فإنَّ الرسوَل  يف اآلية مورد البحث 
ة  سأَل أن يكوَن أجُرُه مواالَة )القربى(. واآلخر: إنَّ املودَة فيها تعدْت بـ )إىل( الدالَّ
عىل إنتهاء الغاية، وهي ال تدخل يف الغاية وهي مواالُة األولياء؛ باعتبار أنَّ ما بعدها 
َة  )املودة( ليستْ من جنس املوصوف باجلملة قبل إىل )أولياء()64(، يف حني أّن املودَّ
للـ )القربى( يف اآلية مورد البحث متصلٌة فيهم لداللِة )يف( عىل الظرفية كام أشاَر 

الزخمرشي فيام سبق، فتكون مواالهُتم أبلغ. 

ولفظُة )املودة( يمكُن أْن تلمَح إىل املراد بـ )القربى( إذا ما ُأِخَذ بنظِر االعتبار 
ة( و)وّدًا( كالمها مصدٌر  بأنَّ )مودَّ اللغة)65(،  اخلليلُ وغريُه من علامءِ  إليه  أشارَ  ما 
َوَعِمُلوا  ﴿آَمُنوا  للذين  ُمسنًدا  ا(  )ودَّ استعمل  القرآين  والتعبري  )َوِدْدُت(،  للفعل 
ُم  هَلُ َسَيْجَعُل  اِت  احِلَ الصَّ َوَعِمُلوا  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف  اِت﴾  احِلَ الصَّ
ويؤيده  الصاحلات  آمنوا وعملوا  الذين  من  )القربى(  فـ   ،}96 }مريم  ا﴾  ُودًّ ُن  مْحَ الرَّ
اِت﴾ تصدرت أول اآلية مورد البحث بقوله تعاىل  احِلَ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ أن ﴿الَّ
اِت﴾ }الشورى23{، إال أنَّ  احِلَ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ُ ِعَباَدُه الَّ ُ اهللَّ ﴿َذلَِك الَِّذي ُيَبرشِّ
ة( تتميز عن )ودا( باعتبار بنائها )مفْعلة( الدال عىل التكثري)66(. فـ )املوّدُة يف  )املودَّ
القربى( هي األجُر الذي سأَله الرسول، وقد سأَل أجًرا آخر؛ وهو )اختاذ السبيل إىل 
اهلل( يف قوله تعاىل:﴿ُقْل َما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر إاِلَّ َمن َشاء َأن َيتَِّخَذ إىَِل َربِِّه َسبِياًل﴾ 

}الفرقان 57{ والسبيل هو طريقٌ ووجهةٌ إىل اهلل)67(.

ُه سبحانه  وهذا األجُر وهو )املوّدُة يف القربى( و )اختاذ السبيل اىل اهلل( وإن سامَّ
ْن َأْجٍر َفُهَو َلُكْم إِْن  بُعه؛ قال تعاىل: ﴿ُقْل َما َسَأْلُتُكم مِّ أجًرا، إال أنَّ نفعُه راجٌع ملن يتَّ
ٍء َشِهيٌد﴾ }سبأ 47{. وهبذا االعتبار - من حيث  ِ َوُهَو َعىَل ُكلِّ َشْ َأْجِرَي إاِلَّ َعىَل اهللَّ
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اجلهة املنتفعة منه - يمكن القول إّن األجَر واحٌد فـ )مودة القربى( هي السبيل إىل 
اهلل، وقْد َفهَم الزخمرشي هذا املعنى من اآلية الكريمة يف سورة )سبأ 47( السابقة 
أنَّ )ما( فيها موصولٌة متضمنٌة معنى الرشِط وليسْت نافية؛ فنراه يقول يف معناها: 
»والثاين: أْن ُيريَد باألجِر ما أراَد يف قولِه تعاىل ﴿ُقْل َما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر إاِلَّ َمن 
َشاء َأن َيتَِّخَذ إىل َرّبِه َسبِياًل﴾ }الفرقان 57{ ويف قوله ﴿ُقل الَّ َأْسَئُلُكْم َعَلْيِه َأْجرًا إاِلَّ 
نفعهم،  فيه  إىل اهلل نصيبهم وما  السبيل  اختاذ  }الشورى23{، ألّن  القربى﴾  ِف  املودة 
ا حسنٌة؛  وكذلك املودّة يف القرابة«)68(؛ ويؤيُِّد ذلك أنه عربَّ عن موّدة )القربى( بأهنَّ
اِت ُقل الَّ َأْسَأُلُكْم  احِلَ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ُ ِعَباَدُه الَّ ُ اهللَّ قال تعاىل ﴿َذلَِك الَِّذي ُيَبرشِّ
َغُفوٌر   َ اهللَّ إِنَّ  ُحْسًنا  ِفيَها  َلُه  ِزْد  نَّ َحَسَنًة  َيْقرَتِْف  َوَمن  اْلُقْرَبى  يِف  َة  امْلََودَّ إاِلَّ  َأْجًرا  َعَلْيِه 
ُذِكرْت  ملا  ا  أهنَّ إال  كانت؛  حسنٍة  أيِّ  يف  العموُم  »والظاهر:  }الشورى23{،  َشُكوٌر﴾ 
عقيِب ذكِر املوّدِة يف الُقربى: دلَّ ذلك عىل أهّنا تناولْت املوّدَة تناواًل أّوليًا، كأّن سائَر 

احلسناتِ هلا توابع«)69(.

 بكون  )َأْجرًا( كام طلبه رسول اهلل  أنَّ األنبياَء مل يطِلبوا  النَّظَر  ُيلفُت   ومِمَّا 
نفعه يعوُد هُلم وليس له، حيُث َتكرَر عىل لِساهِنم يف قوله تعاىل﴿َوَما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه 
مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِالَّ عَىلَ رَبِّ الْعَاملَِنيَ﴾ }الشعراء  109{)70( فـ )ما( يف هذه اآلياِت 
نافيٌة أْن يكون هلم أجٌر، وليست موصولة كـ )ما( التي وردت يف )سورة سبأ 47( 
عىل ماذكرناه، وهو ما ُيميِّز عظمَة األجِر الذي سأله الرسول دوَن األنبياِء )صلوات 
َق به األجُر وهم  ُة يف الُقربى( وِمن َثمَّ عظمة َمْن تعلَّ اهلل عليهم أمجعني( وهو )املودَّ

)الُقربى(.
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املبحث الثاين

املعنى النحوي الداليل للفظة )أهل البيت(

اَلَة  وىَل َوَأِقْمَن الصَّ ِة اأْلُ اِهِليَّ َج اجْلَ ْجَن َترَبُّ قال تعاىل: ﴿َوَقْرَن يِف ُبُيوتُِكنَّ َواَل َترَبَّ
اْلَبْيِت  َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعنُكُم  لُِيْذِهَب   ُ اهللَّ ُيِريُد  اَم  إِنَّ َوَرُسوَلُه   َ اهللَّ َوَأِطْعَن  َكاَة  الزَّ َوآتنَِي 

َرُكْم َتْطِهرًيا﴾ }األحزاب33{. َوُيَطهِّ

مهاُد الّتنزيل

وردت رواياٌت كثرية يف أنَّ اإلمام عيل هو أحُد أفراد )أهل البيت ( يف 
اآلية مورد البحث، ولذلك فإن مسار البحث يتوجه لتحديد املعنى النحوي الداليل 
هلذه اللفظة، ومن تلك الروايات ما ذكره احلِربَي )ت286#()71( يف تفسريه  قال: 
»حدثنا سعيد بن عثامن، قال: حدثني أبو مريم، قال: حدثنا داود بن أيب عوف، قال: 
حدثني شهر بن حوشب، قال: أتيُت أمَّ سلمة زوج النبي أُلسلم عليها، فقلُت 
ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت  اَم ُيِريُد اهللَّ لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّ هلا: رأيِت هذه اآلية، يا ُأمَّ املؤمنني ﴿إِنَّ
كساٌء  حتتنا  لنا  منامٍة  عىل    اهلل  ورسوُل  وأنا  نزلْت  قالت:   ﴾ َتْطِهرًيا  َرُكْم  َوُيَطهِّ
 : وفخاٌر فيه حريرة فقال ، ومعها حسٌن وحسني خيربي، فجاءت فاطمُة
أين ابن عمك؟ قالت : يف البيت. قال: فاذهبي فادعيه. قالت: فدعته فأخذ 
الكساء من حتتنا فعطفه فأخذ مجيعه بيده، فقال : هؤالء أهل بيتي فأذهب عنهم 
يا رسول اهلل   فقلت:  الرجس وطهرهم تطهريا. وأنا جالسٌة خلف رسول اهلل 
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جرير  ابن  أخرجه  ما  وكذلك  خري«)72(.  عىل  إنك   : قال  فأنا؟  وأمي  أنت  بأيب 
الطربي )ت310#( يف تفسريه؛ قال: »حدثني حممد بن املثنى، قال: ثنا بكر بن حييى 
بن زبان العنزي، قال: ثنا مندل، عن األعمش، عن عطية، عن َأيب سعيد اخلدري، 
َوُحَسنْيٍ  َوَحَسٍن  َعيِلٍّ  َويِف  يِفَّ  َسٍة،  َخْ يِف  اآلَيُة  َهِذِه  نزَلت   : اهلل  رسول  قال  قال: 

ِّرَكُمْ تَطْهِريًا﴾«)73(. َّامَ يُرِيدُ اهللَّ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَه وَفَاطِمَةَ ﴿إِن

مسارات التحليل ويتضمن

1( املعاين اللغوية لأللفاظ اآلتية

أهل: عرضْت املعاجُم العربيُة إىل معنى لفظِة )أهل( بحَسب ما ُأضيفْت إليه 
من )رجل( و )بيت( و )اإلسالم(، والذي يعني البحث هو معناها باعتبار إضافتها 
اخلليل  قال  اُنه؛  ُسكَّ البيِت  أهَل  أنَّ  عىل  املعاجم  أرباب  ذكر  وقد  )البيت(،  إىل 
وأهُل  ج.  التَّزوُّ ل:  َأهُّ والتَّ به.  النَّاِس  وأخصُّ  َزْوُجه،  جل:  الرَّ »َأْهُل  )ت#170(: 
انُه، وأهلُ اإلسالم: من يدين به«)74(، ويف املحيط يف اللغة »أهل الرجل  البيت: سكَّ
أخص الناس به. وقيل أهل البيت سكانه، وأهل اإلسالم من يدين به«)75(، و »َأْهُل 
ِذيَن يِف ِعَيالِِه َوَنَفَقتِه وَكَذا ُكلُّ َأٍخ وُأْخٍت َأو َعمٍّ َأو ابِن َعمٍّ  ُجِل امرَأُتُه ووَلُدُه والَّ الرَّ
الَقَراَبِة  اْختَِصاَص  بيَِشٍء  امُلخَتصُّ  اأَلْهُل  وِقيَل  َمْنِزلِه...  يِف  َيُقوُتُه  َأْجَنبِيٍّ  َصبِيٍّ  َأْو 

ْءِ الَّذِي يُنْسَبُ إلَيْهِ وَيُكْنَى بِهِ عَنْ الزَّوْجَةِ«)76(. ةُ اليشَّ وَقِيلَ خَاصَّ

ا لفظُة )البيت( فرُياُد هبا املَسكُن امُلشَتِمُل عىل أهله، قال ابن فارس  أمَّ البيت: 
َمُع الّشْمل.  )395#(: »بيت الباُء والياُء والتاُء أصٌل واحد، وهو املْأَوى واملَآب وجَمْ
َمُع  جَمْ ألنَّه  التَّشبيه  عىل  بيٌت  عر  الشِّ لبيت  ُيقال  ومنه  وأبياٌت.  وُبيوٌت  بيٌت  ُيقال 
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األلفاظِ واحلرُوفِ واملَعاين«)77(. ويبدو أنَّ هذه اللفظَة ُتطَلُق وُيراد هبا املَأوى الذي 
»والَبْيُت من  العرب  لسان  بيتًا، جاء يف  الشعر  بيُت  َي  ُسمِّ األهُل، ومنه  فيه  جيتمُع 
ويِل وذلك  ْجِز والطَّ ْعِر مشتقٌّ من َبْيت اخِلباء وهو يقُع عىل الصغرِي والكبري كالرَّ الشِّ
أَلنَّه َيُضمُّ الكالمَ كام َيُضمُّ البيتُ أَهلَه«)78( و »البيتُ واحدُ البيوتِ التي تُسكَن«)79(.

يشٍء  »كلُّ  اخلليل:  قال  القذارة؛  حول  اللفظة  هذه  معاين  تدور  جس:  الرِّ
لِرْجٌس  الَقَذِر، وإنَّه  الرجُل َرجاسًة من  َرُجَس  ِرْجٌس كاخِلْنزيز، وقد  ُيْسَتْقَذر فهو 
أو  عمٍل  أو  مأكوٍل  من  مستقذر  مستنكٍر  كلُّ  اللغة  »يف  وهي  مَرْجُوسٌ«)80(. 
الَعَمِل،  اْسُتْقِذَر من  ما  »املَْأَثُم، وكلُّ  أيضًا  املحيط هي  القاموس  فاحشة«)81(. ويف 
، والِعَقاُب، والَغَضُب. وَرِجَس، كفِرَح وَكُرَم،  كُّ ي إىل العَذاِب، والشَّ والَعَمُل امُلَؤدِّ
أْن  يناسُب  )التَُّطهر(  سياِق  يف  إيراَدها  أنَّ  ويبدو  قبيحاً«)82(.  عَمَالً  عَمِلَ  رَجاسَة: 
يكوَن معناها ما تستقذُره النفُس من النَّجاسِة بأنواِعها املعنوية واملادية ويؤيد ذلك 

إيرادها مطلقًة مِما يقيدها.

2( التوجهات النحوية للفظة موضوع البحث وما تعلق هبا

هذه  تشغلها  التي  النحوية  الوظيفة  إىل  النحويني  بعض  عرض  البيت:  أهل 
اللفظة؛ ومنهم ابن سيده )ت 458#( اذ ذكر بأهنا يف موقع املنادى املنصوب أو أهنا 
نُصبت عىل املدح من دون أن يذكر إعراهبا عىل االختصاص)83(، ويبدو أنَّ إغفاَل هذا 
الوجه باعتباِر أنَّ الضمرَي يف )عنكم( للخطاب، وهو ما محَل ابُن هشام )ت#761( 
عىل تضعيف القول باالختصاص)84(. وَيرُجح لدينا النصُب عىل االختصاص من 
دون النداء، فقد ذكَر سيبويه )ت180#( جواَز وقوِعه يف املخاطب نقاًل عن اخلليل 
وأنَّه يقُع كثرًيا يف ألفاٍظ منها )أهل البيت(؛ قال: »هذا باٌب من االختصاص جيري 
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النداء  نصًبا ألنَّ موضع  النداء  لفُظه عىل موضع  فيجيُء  النداء  ما جرى عليه  عىل 
نصٌب، وال جَتري األسامُء فيه جمراها يف النداء، ألهنم مل جُيروها عىل حروف النداء، 
ولكنهم أجروها عىل ما محل عليه النداء... وزعم اخلليل رمحه اهلل أنَّ قوهلم: بَك اهلَل 
نرجو الَفْضَل، وُسبحاَنك اهلَل العظيَم، َنْصُبه كنصب ما قبله، وفيه معنى التعظيم... 
البيت، وآل  بنو ُفالن، وَمْعرَش ُمضافًة، وأهُل  الباب  وأكثُر األسامُء دخواًل يف هذا 
ف االختصاص إال أنَّه جوزه عىل قلته ُمستشهدًا  فالن«)85(، وأنَّ ابَن هشام وإْن ضعَّ
يأيت  »وقد  قال:  )ت#688(  الريض  إليه  أشار  ما  وهو  السابق)86(،  اخلليل  بمثال 
العظيم،  اهلَل  املخاطب، نحو سبحانك  بعد ضمري  أو اإلضافِة  م  بالالَّ االختصاُص 

وبك أهلَ الرمحة أتوسل«)87(.

باخلطاب  »خمتٌص  أيًضا  به  املعنيِّ  باعتبار  اّلنِداء  فرَع  كان  وإْن  واالختصاص 
من بني أمثاله«)88(، إال أّن له وظيفٌة أخرى اليؤدهيا املنادى، وهي تفسرُيه للضمري 
امُلبهم، فالقول بالنصب عىل النداء يؤدي إىل اإلهبام يف الضمري )عنكم( لعدم بيان 
مرجعه؛ قال سيبويه: »واعلم أنه ال جيوز لك أن ُتبهم يف هذا الباب فتقول: إين هذا 
أفعُل كذا وكذا، ولكن تقول: إين زيدًا أفعُل. وال جيوز أن تذكر إال اساًم معروفًا؛ 
فقد  أهبمَت  وإذا  للمضَمر وتذكريًا  هنا  توكيدًا وتوضيحًا  ُتذكرها  إنام  األسامء  ألن 
جئت بام هو أشكلُ من املضمَر«)89(، وكيف ُيعظُم أو ُيمدُح من يرُد ُمبهاًم؟ فالنِّداُء ال 
ح امُلضمر كام يوضُحه االختصاص، فالبد منه لرفع هذا اإلهبام، ويمكن طرح  يوضِّ
املتكلم،  لإلقبال عىل  املنادى  تنبيه  النداء  أنَّ وظيفة  اعتبار  الرتجيح عىل  النداء من 
واآلية ليست هبذا الصدد كام هو واضح؛ إذ املخاطب هم املسلمون، فال جمال للقول 
أن )أهَل البيت( منصوبة عىل النداء ولكن يصح ذلك يف خماطبة املالئكة لزوجة نبي 
َوَهَذا  َعُجوٌز  َوَأَنْا  َألُِد  َأ  َوْيَلَتى  َيا  لساهنا:﴿َقاَلْت  عىل  جاء  عندما    إبراهيم  اهلل 
َوَبَرَكاُتُه  اهلّلِ  ُت  َرمْحَ اهلّلِ  َأْمِر  ِمْن  َأَتْعَجبنَِي  َقاُلوْا  َعِجيٌب *  ٌء  َليَشْ َهَذا  إِنَّ  َشْيًخا  َبْعيِل 
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ِيٌد﴾ }هود72-73{ إذ يصحُّ أن ُيتصور هلا النداء )يا أهل  ُه مَحِيٌد جمَّ َعَلْيُكْم َأْهَل اْلَبْيِت إِنَّ
البيت( ألن املخاطب هم املعنّي.

البيت)90(  أهلَ  أعني  معناه:  فعلٍ  تقديرُ  االختصاص  عىل  بالنصبِ  ويُراد 
قد  فله جهتان  أن »كل مركب من خاص وعام  العام هو  بمفهومه  واالختصاص 
يقصد من جهة عمومه وقد يقصد من جهة خصوصه فالقصد من جهة اخلصوص 
هو االختصاص«)91(، فخصوصية )أهل البيت( باعتبار املضاف إليه )البيت(، أي 

أهٌل جيتمعون يف بيٍت واحد، وهو ما جيعل الالم فيها للعهد.

بـ)االختصاص(  القول  مع  ينسجُم  بام  املعنى  بـ)إنام(  التعبرُي  أفاَد  )إنَّام(:  اللُة 
وذلك من جهتني:

اجلهة األوىل: احلرُص: وهو يقرتُب يف معناه من االختصاص إن مل يكن مطابقًا 
معنى  لتضمنها  فيها  احلرص  وداللة  االختصاص)92(.  فائدة  يفيد  احلرص  ألن  له؛ 
النفي واالستثناء أو لكوهنا بمثابة اجتامع مؤكدين يف كلمٍة واحدة؛ قال األزهري 
ومعنى  العمل.  من  )إّن(  َمنعت  ما،  أصلها:  )إنام(  النحويون  »قال  )ت#370(: 
ا تفيُد يف الكالِم بعدها  )إنام( إثباتٌ ملا يُذكر بعدها ونَفْيٌ ملا سواه«)93(، ومعناها »أهنَّ
إجياُب الفعِل ليشٍء ونفيِه عن غرِيه، فإذا قلت: إنَّام جاءين زيٌد: عقَل منه أنَّك أردت 

أن تنفيَ أن يكون اجلائي غريه«)94(. 

وأشار الريض أن معناها احلرص وما خرج عن ذلك فهو للتأكيد قال: »املشهور 
عند النحاة واألصوليني أن معنى: إنام رضب زيد عمرا: ما رضب زيد إال عمرا، فان 
قدمت املفعول عىل هذا، انعكس احلرص، كام ذكرنا يف: ما رضب زيد إال عمرا، وقد 
خالَف بعُض اأُلصوليني يف إفادته احلرص، استدالاًل بنحو قوله : ))إنام اإلعامُل 
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بالنيات((، و ))إنام الوالُء للمعتق((. وُأجيَب بأن املراَد يف اخلربيِن: التأكيد، فكأنه 
ليس عمٌل إال بالنية، وليس الوالُء إال بالعتق، كقوله : ))ال صالة جلار املسجد 
إال يف املسجد((«)95(. وهبذا املعنى فإن احلرص يف اآلية الكريمة يف أمرين: أحدمها: 
الواو  داللة  بحسب  واآلخر:   . البيت  أهل  عن  إاّل  الرجس  ليذهَب  اهلل  اليريد 

العاطفة، اليريد اهلل أن يطهر إال أهل البيت تطهريا.

ا بالنسبة للحرص األول، فهو من قرص الصفة عىل املوصوف، بمعنى قرص  أمَّ
هناك  أن  توهم  لدفع  إفراد  قرص  وهو  ؛  البيت  أهل  عىل  الرجس  إذهاب  صفة 
من يشرتك مع أهل البيت يف هذه الصفة)96(، ومنشؤ التوهم العموم يف كلمة أهل 
واحلديث عن نساء النبي  والضمري )عنكم( الذي قد يوحي باشرتاكهن يف هذه 

. الصفة فجيء باحلرص لدفع التوهم يف إرشاك غري أهل البيت

وإظهاِر  سواها  ونفيِّ  امُلثبَتة  احلال  إبراِز  عىل  )إنَّام(  داللة  وهو  الثانية:  اجلهة 
ذلك عىل أكمل وجه، وهو ما متيَّزت به عن التعبري بـ )ال( النافية؛ قال عبد القاهر 
ا تفيُد يف الكالِم بعدها إجياَب الفعِل ليشٍء ونفيه  اجلرجاين )ت471#(: »إعلْم أهنَّ
عن غريه. فإذا قلت: إنام جاءين زيٌد، عقل منه أنك أردَت أن تنفي أن يكوَن اجلائي 
هلا  أنَّ  إالَّ  عمرو،  ال  زيٌد  جاءين  قولك:  يف  ملعنى  شبيٌه  معها  الكالم  فمعنى  غريه. 
مزيٌة، وهي أنَّك تعقُل معها إجياَب الفعِل ليشٍء ونفيِه عن غريه دفعة واحدة، ويف 
حاٍل واحدة. وليس كذلك األمر يف: جاءين زيد ال عمرو. فإنك تعقلهام يف حالني. 
ومزية ثانية وهي أهنا جتعل األمر ظاهرًا يف أن اجلائي زيد، وال يكون هذا الظهور إذا 

جعلت الكالم بال فقلت: جاءين زيد ال عمرو«)97(.

املفعول املطلق )تطهريا(: ورد املفعول املطلق يف اآلية الكريمة متعلًقا بالفعل 
بـ)إنَّام(،  احلرص  سياق  يف  الواقع  )ُيذهب(  الفعل  عىل  معطوًفا  )يطهركم(  املضارع 
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البيت( عىل سبيل احلرص؛ وهي  )أهل  اىل  تتوجه  منه سبحانه  إرادتني  هناك  وكأن 
إذهاب الرجس عنهم والطهارة املطلقة من قيد الزمان واملكان، واملعنى: أنه سبحانه 
اليريد أن يطهر إال أهَل البيِت تطهريا، وهو أيضًا من قرص صفة التطهري عىل أهل 
الزمان  قيد  من  املطلقة  الطهارة  هنا  بالطهارة  واملقصود  غريهم،  عن  ونفيه  البيت 
واملكان أو ارتباطها بظرٍف حمدد، وذلك باعتبار داللة املفعول املطلق عىل احلدث 
قيد«)98(، فهي  املفعول بال  يقع عليه اسم  ما  املطلق  »املفعول  فـ  الزمان  املجرد عن 

طهارٌة مطلقة من كلِّ ما يشوهبا.

3( الداللة القرآنية للفظة )أهل البيت( ومصاحباتا

أهل البيت: اسُتعملت كلمُة )أهل( يف القرآن الكريم وُأريَد هبا االبن والزوجة 
ْن َأْهيِل  يَوِزيًرا مِّ واألخ واألقارب كام يظهر يف اآليات القرآنية؛ قال تعاىل: ﴿َواْجَعل لِّ
َوَأْلَفَيا  ُدُبٍر  ِمن  َقِميَصُه  ْت  َوَقدَّ اْلَباَب  ﴿َواُسَتَبَقا  و   ،}30-29 }طه  َأِخي﴾  َهاُروَن   *
َسيَِّدَها َلَدى اْلَباِب َقاَلْت َما َجَزاء َمْن َأَراَد بَِأْهِلَك ُسَوًءا إاِلَّ َأن ُيْسَجَن َأْو َعَذاٌب َألِيٌم﴾ 
ْف  }يوسف25{ و ﴿َومَلَّا َأن َجاءْت ُرُسُلَنا ُلوًطا ِسَء هِبِْم َوَضاَق هِبِْم َذْرًعا َوَقاُلوا اَل َتَ

وَك َوَأْهَلَك إاِلَّ اْمَرَأَتَك َكاَنْت ِمَن اْلَغابِِريَن﴾ }العنكبوت32{. وزاد  ا ُمَنجُّ َزْن إِنَّ َواَل حَتْ
القرآن سمًة أخرى للفظة )أهل( بأن انحراف الشخص عن الطريق السوّي خيرجه 
مة يف قوله  السِّ تقييد للسمة األوىل، وتتضح هذا  القرابة فهو  دائرة  عن اإلنتامء إىل 
َأْحَكُم  َوَأنَت  قُّ  احْلَ َوْعَدَك  َوإِنَّ  َأْهيِل  ِمْن  اُبنِي  إِنَّ  َفَقاَل َربِّ  ُه  بَّ ُنوٌح رَّ تعاىل:﴿َوَناَدى 
ُه َعَمٌل َغرْيُ َصالٍِح َفاَل َتْسَأْلِن َما َلْيَس َلَك  ُه َلْيَس ِمْن َأْهِلَك إِنَّ اِكِمنَي *َقاَل َيا ُنوُح إِنَّ احْلَ
ح سبحانه وتعاىل  اِهِلنَي﴾ }هود 45-46{ فصحَّ بِِه ِعْلٌم إيِنِّ َأِعُظَك َأن َتُكوَن ِمَن اجْلَ
لنوٍح  ما قال، فلفظة )أهل( تصلح لكل هذه املعاين، إال أن إيرادها مضافة إىل 
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فة  )البيت( يف اآلية الكريمة يقلل من شيوعها وجيعلها يف دائرة التعريف، فهي ُمعرَّ
بحسب ما تضاف إليه.

وجاء االستعامل القرآين يف بعض املوارد للفظة )البيت( موافًقا للمعنى اللغوى 
َسَكًنا﴾  ُبُيوتُِكْم  ن  مِّ َلُكم  َجَعَل  تعاىل:﴿َواهلّلُ  قوله  ومنه  )املَسكن(؛  عىل  داللته  يف 
َتْسَتْأنُِسوا  َحتَّى  ُبُيوتُِكْم  َغرْيَ  ُبُيوًتا  َتْدُخُلوا  اَل  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأهيُّ ﴿َيا  و  }النحل80{ 

}النور27{، فلم يطلق عليها  ُروَن﴾  ُكْم َتَذكَّ َلَعلَّ ُكْم  َأْهِلَها َذلُِكْم َخرْيٌ لَّ ُموا َعىَل  َوُتَسلِّ
بيت إال وأهلها فيها.

ومنه ُيفهم بأن لفظة )أهل البيت( يراد هبا أهٌل جيمعهم ويضمهم بيٌت واحد 
ال بيوت متعددة، وهذه اإلضافة )العالقة يف أهل وبيت( هي أوىل مالمح الداللة 
لفظة  اقرتن معه  املركب اإلضايف، ومن هنا يستبعد أن خيتص هبا من  القرآنية هلذا 
املسلمني يف عدة موارد وقد  بعامة  لفظة )بيوت(  اقرتن  )البيت(، وقد  )بيوت( ال 
ِذيَن آَمُنوا  ا الَّ َ تقدم ذكره، واقرتن بقسم منهم وهم النساء كام يف قوله تعاىل: ﴿َيا َأهيُّ
 }53 بِيِّ إاِلَّ َأن ُيْؤَذَن َلُكْم إىَِل َطَعاٍم َغرْيَ َناِظِريَن إَِناُه﴾ }األحزاب  اَل َتْدُخُلوا ُبُيوَت النَّ

فهي بيوت متعددة.

ُكنَّ غري  ملا  أهله إال أهننَّ  ُكنَّ من  الرسول وإن  املعنى أن زوجات  ويؤيد هذا 
جمتمعات يف بيٍت واحد عرب بلفظة )بيوت(، واجلمع قرينٌة عىل التعدد ومل يعرب بلفظة 
َوَأِقْمَن  وىَل  اأْلُ ِة  اِهِليَّ اجْلَ َج  َترَبُّ ْجَن  َترَبَّ َواَل  ُبُيوتُِكنَّ  يِف  ﴿َوَقْرَن  تعاىل:  قال  )بيتكن( 
َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعنُكُم  لُِيْذِهَب   ُ اهللَّ ُيِريُد  اَم  إِنَّ َوَرُسوَلُه   َ اهللَّ َوَأِطْعَن  َكاَة  الزَّ َوآتنَِي  اَلَة  الصَّ
 َ ِ َواحْلِْكَمِة إِنَّ اهللَّ َرُكْم َتْطِهرًيا * َواْذُكْرَن َما ُيْتىَل يِف ُبُيوتُِكنَّ ِمْن آَياِت اهللَّ اْلَبْيِت َوُيَطهِّ
بني  املفردة  )البيت(  لفظة  إيراد  أنَّ  ويبدو  }األحزاب34-34{،  َخبرًِيا﴾  َلِطيًفا  َكاَن 

لفظتي )بيوتكن( بصورة اجلمع يف سياق واحد تربز هذا املعنى جليا.
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إبراز  ألجل  هيأهتا  يف  املختلفة  األلفاظ  بني  باجلمع  القرآين  اإلسلوُب  وهذا 
بُِعوُه َواَل  اِطي ُمْسَتِقياًم َفاتَّ معنى مغاير، اسُتعمل أيًضا يف قوله تعاىل: ﴿َوَأنَّ َهَذا رِصَ
ُكْم َتتَُّقوَن﴾ }األنعام153{،  اُكم بِِه َلَعلَّ َق بُِكْم َعن َسبِيِلِه َذلُِكْم َوصَّ ُبَل َفَتَفرَّ بُِعوْا السُّ َتتَّ
فلام أراد سبحانه أن يميز سبيله جاء به بصورة املفرد، وزاد يف وضوح هذا املعنى 
التعبري بـ )السبل( بصورة اجلمع ليتضح الفرق بينهام عىل أكمل وجه، وكالمها يف 

سياٍق واحد.

كذلك إنَّ لفظة )أهل البيت( مل ترد إاّل يف مورد آخر، دالًة عىل بيت واحد وهو 
ُت اهلّلِ َوَبَرَكاُتُه  بيت إبراهيم  وزوجه؛ قال تعاىل:﴿َقاُلوْا َأَتْعَجبنَِي ِمْن َأْمِر اهلّلِ َرمْحَ
بـ  املراد  أن  عىل  تدل  )عليكم(  وقرينة  }هود7{  ِيٌد﴾  جمَّ مَحِيٌد  ُه  إِنَّ اْلَبْيِت  َأْهَل  َعَلْيُكْم 
)أهل البيت( َمْن جيتمع فيه، فنبي اهلل إبراهيم  كان حارضًا، قال تعاىل:﴿َوَلَقْد 
ى َقاُلوْا َساَلًما َقاَل َساَلٌم َفاَم َلبَِث َأن َجاء بِِعْجٍل َحنِيٍذ﴾  َجاءْت ُرُسُلَنا إِْبَراِهيَم بِاْلُبرْشَ

}هود69{.

يرد  البيت(؛وذلك ألنه مل  بيان منزلة )أهل  اللفظة دوٌر يف  كان هلذه  الرجس: 
داللٍة من دالالت  إىل  يشري  ما  أو مجاعة سواهم، وهو  فئٍة  الرجس( عن  )إذهاب 
احلرص فيهم عىل مستوى االستعامل القرآين، وهو هبذه الصورة يكون حرًصا آخر 

عىل مستوى السياق القرآين العام فضاًل عىل احلرص النحوي الذي تم ذكره آنفا.

منه  للرجس  جعاًل  هناك  كان  البيت(  )أهل  عن  الرجس  إذهاب  مقابل  ويف 
ْح  َيرْشَ ِدَيُه  هَيْ َأن  اهلّلُ  ُيِرِد  سبحانه عىل من ال يؤمنون وال يعقلون؛ قال تعاىل:﴿َفَمن 
اَمء  ُد يِف السَّ عَّ اَم َيصَّ ًقا َحَرًجا َكَأنَّ َعْل َصْدَرُه َضيِّ ُه جَيْ َصْدَرُه لإِِلْساَلِم َوَمن ُيِرْد َأن ُيِضلَّ
125{ و ﴿َوَما َكاَن لَِنْفٍس  ِذيَن اَل ُيْؤِمُنوَن﴾ }األنعام  ْجَس َعىَل الَّ َعُل اهلّلُ الرِّ َكَذلَِك جَيْ
100{ وهو ما  ِذيَن اَل َيْعِقُلوَن﴾ }يونس  ْجَس َعىَل الَّ َعُل الرِّ َوجَيْ َأن ُتْؤِمَن إاِلَّ بِإِْذِن اهلّلِ 
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يلمح إىل كامل اإليامن والعقل يف)أهل البيت( باعتبار أن إرادة اهلل تعاىل يف إذهاب 
الرجس عنهم واقعة ال حمالة.

 ِ ْم ُحُرَماِت اهللَّ ُيَعظِّ ﴿َذلَِك َوَمن  وبنيَّ سبحانه معنى )الرجس( يف قوله تعاىل: 
ِمَن  ْجَس  الرِّ َفاْجَتنُِبوا  َعَلْيُكْم  ُيْتىَل  َما  إاِلَّ  ْنَعاُم  اأْلَ َلُكُم  ْت  َوُأِحلَّ ِه  َربِّ ِعنَد  ُه  لَّ َخرْيٌ  َفُهَو 
بيانية)99(،  )من(  و  وثناً  الرجس  فسمى  }احلج30{،  ورِ﴾  الزُّ قَوْلَ  وَاجْتَنِبُوا  األَْوْثَانِ 
يلزم  البيت(  )أهل  الرجس عن  فإذهاب  املصور«)100(،  الغري  التمثال  »والوثن هو 
التوحيد. والالم يف  توحيده سبحانه كامل  َثمَّ  منهم، ومن  الرشك  منه عدم صدور 
دون  من  باملضارع  والتعبري  عنهم،  الرجس  إذهاب  إرادة  لتوكيد  زائدة  )ليذهَب( 
املصدر يلمح إىل استمرارية هذه اإلرادة يف املستقبل فضاًل عىل احلال، ويؤيده أن 

الالم يف )الرجس( للجنس. 

صورتني:  يف  القرآين  االستعامل  مستوى  عىل  الطهارة  إرادة  وردت   التطهري: 
إحدامها: وهي ما كانت متعلقة يف صورٍة خمصوصة بظرٍف أو اعتبار أو حادثة ما 
ُل  َوُيَنزِّ ْنُه  مِّ َأَمَنًة  َعاَس  النُّ يُكُم  ُيَغشِّ ﴿إِْذ  املكلفني، قال تعاىل:  أو مراد حتققها من كلِّ 
بَِط َعىَل ُقُلوبُِكْم  ْيَطاِن َولرَِيْ َرُكم بِِه َوُيْذِهَب َعنُكْم ِرْجَز الشَّ ُيَطهِّ اَمء َماء لِّ ن السَّ َعَلْيُكم مِّ
11{)101( فالطهارة هنا مقيدة باملاء وُحددت آثاُرها من  ِّتَ بِهِ األَقْدَامَ﴾ }األنفال  وَيُثَب
ربِط القلوب وتثبيِت األقدام. واألخرى: وهي التي وردت مطلقة بداللة املفعول 
املطلق، وهبذا االعتبار فإن الطهارة هبذا املعنى ختصص من مصداق )أهل البيت( 
لعدم تعلقها بغريهم، فقوله )يطهركم تطهريا( مل ُيقيد باملاء أو غريه وكذلك مل تذكر 
آثارها فتكون شاملة ملا ُذكر من آثار الطهارة باملاء وغريه، ويؤيد هذا املعنى أن الـ 
التأكيد  والتكرير)102(، وفيه معنى  املبالغة  الدال عىل  ل  لفعَّ تفعيل مصدر  )تطهري( 

حلدث الطهارة يف أهل البيت.
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ويمكن القول بأن الطهارة التي يريد سبحانه حتقيقها فيهم ال جتتمع إاّل فيمن 
كُمَل إيامنه، وهي هبذا املعنى خُترُج نساَء النبيِّ من )أهل البيت(، بلحاظ أنَّ اإلرادة 
اإلهلية إنام هي للطهارة الكاملة التي ال يشوهبا أمٌر آخر، ويؤيد هذا املعنى قوُله تعاىل 
َضْعَن بِاْلَقْوِل  َقْيُتنَّ َفاَل َتْ َن النَِّساء إِِن اتَّ بِيِّ َلْسُتنَّ َكَأَحٍد مِّ قبل آية التطهري: ﴿َيا نَِساء النَّ
ْعُروًفا﴾ }األحزاب 32{، فجملة )إن اتقيتن(  َفَيْطَمَع الَِّذي يِف َقْلبِِه َمَرٌض َوُقْلَن َقْواًل مَّ
مجلة رشطية جوابه حمذوف دل عليه ما تقدم أي: لستن مثلهن إن اتقيتن اهلل)103(، 
والتعبري بـ )إن( دون )إذا( يلمح إىل احتامل حصول التقوى منهن من دون القطع 
بحصوهلا، فالرتدد يف حصوهلا ال يتوافق مع إرادة الطهارة الكاملة يف )أهل البيت( 
وهو ما يؤيد حرص الطهارة فيهم، فعدم تعليق الطهارة بيشٍء ما، فال رشط فيه وال 
( هي  النبيِّ فـ )نساء  ثمَّ  (، ومن  النبيِّ يتوافق مع حال )نساء  أمٌر ال  استدراك وهو 

جمموٌع غري)أهل البيت(.

البيت: وملا كانت )أهل( نكرة أضيفت إىل ما هو معرفة )البيت( ألجل حتديد 
التعريف البد وأن تكون الالم  البيت(، والالم يف )البيت( وليتحقق  بـ)أهل  املراد 
للعهد دون اجلنس وإاّل ملا خرجت كلمة )أهل( عن دائرة اإلهبام والشيوع، زيادة 

عىل أن إرادة اجلنس يف اآلية غري متحققة يف ظاهر اآلية.

اللفظة هبيئتها  البيت، فقد وردت هذه  القرآين ليحدد هوية هذا  التعبري  ويأيت 
املفردة يف عدٍد من املوارد مشريًة إىل مدلول واحد أال وهو بيُت اهلل )الكعبة املرشفة( 
إِْبَراِهيَم  َقاِم  مَّ ِمن  ُِذوْا  َواتَّ َوَأْمنًا  لِّلنَّاِس  َمَثاَبًة  اْلَبْيَت  َجَعْلَنا  ﴿َوإِْذ  كام يف قوله تعاىل: 
ِع  كَّ َوالرُّ َواْلَعاِكِفنَي  ائِِفنَي  لِلطَّ َبْيتَِي  َرا  َطهِّ َأن  َوإِْساَمِعيَل  إِْبَراِهيَم  إىَِل  َوَعِهْدَنا  ُمَصىلًّ 
َنا َتَقبَّْل  ُجوِد﴾ }البقرة 25{ و ﴿َوإِْذ َيْرَفُع إِْبَراِهيُم اْلَقَواِعَد ِمَن اْلَبْيِت َوإِْساَمِعيُل َربَّ السُّ
َقاُم إِْبَراِهيَم َوَمن  َناٌت مَّ 127{ و ﴿فيِه آَياٌت َبيِّ ِميُع اْلَعِليُم﴾ }البقرة  ا إِنََّك َأنَت السَّ ِمنَّ
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ِ َعىَل النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِياًل َوَمن َكَفَر َفإِنَّ اهلل  َدَخَلُه َكاَن آِمًنا َوهلِلّ
ْك يِب  ْأَنا إِلِْبَراِهيَم َمَكاَن اْلَبْيِت َأن الَّ ُترْشِ َغنِيٌّ َعِن اْلَعامَلنَِي﴾ }آل عمران 97{ و ﴿َوإِْذَبوَّ

جُودِ﴾ }احلج 26{)104(. كَّعِ السُّ ائِفِنيَ وَالْقَائِمِنيَ وَالرُّ ِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّ شَيْئًا وَطَه

ا إطالق )أهل البيت(عىل آل إبراهيم  كام هو الظاهر من خطاب املالئكة  أمَّ
المرأة إبراهيم  فهو يتوافق مع جري سنن األمم السابقة يف إبراهيم  وأهله 
  أهنم )أهل البيت( يف زماهنم، وأنَّ )أهل البيت( يف اآلية مورد البحث هم حممد
وأهله ، زيادة عىل االرتباط واالمتداد النسبي بني املعنيني، هذا أواًل، وثانيًا: إنَّ 
أهل البيت يف اآلية حملِّ البحث امتداد وذرّية منه، فـ )إبراهيم ( زعيمهام، ويدل 
ِم  َبْيتَِك امْلَُحرَّ تِي بَِواٍد َغرْيِ ِذي َزْرٍع ِعنَد  يَّ َنا إيِنِّ َأْسَكنُت ِمن ُذرِّ بَّ عليه قوله تعاىل: ﴿رَّ
َمَراِت  الثَّ َن  مِّ َواْرُزْقُهم  إَِلْيِهْم  َتِْوي  النَّاِس  َن  مِّ َأْفئَِدًة  َفاْجَعْل  اَلَة  الصَّ لُِيِقيُموْا  َنا  َربَّ

ُهْم َيْشُكُروَن﴾ }ابراهيم 37{. َلَعلَّ
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 نتائج البحث

و  )القربى(  للفظتي  والتحليل  بوصف  الدراسة  هذه  خالل  من  الباحث  قام 
)اهل البيت( املتعلقة باإلمام عيل يف ضوء املعنى النحوي الداليل اذ تبنى فيها 
الكريمة  االيات  متفردة هلذه  بيان خصائص  الداللة والرتاكيب يف  انسجام  دراسة 
التي  الداللية  السامت  من  جمموعة  اىل  الدراسة  هذه  خالل  من  التوصل  تم  وقد 
الذي  االمر  القراين  واالستعامل  التعبري  مستوى  عىل  اللفضتني  هاتني  هبا  امتازت 
توافر  بام  القراين  النص  امكانية  الدراسة  كشف عن خصوصيتها. وقد اكدت هذه 
موقعها  حيث  من  اللفظة  اختيار  يف  الدقة  سمة  فيها  تربز  لغوية  عنارص  من  عليه 
التواصل اىل السياق اخلارجي  االعرايب وتفاعله مع املعنى املعجمي عىل قدرته يف 
)الرضوف املصاحبة للنزول( من غرياالعتامد او التعويل عىل اجلانب الروائي آلية 
اساسية ضمن منهجية التحليل. استطاعت الدراسة عرب آلية االعتامد عىل السياق 
املعنى  ضوئها  يف  يتحدد  القراين  للنص  جديدة  قرائة  تقدم  ان  فحسب،  اللغوي 
اقرب االلفاظ  يتميز هبا عن  توفره من سامٍت داللية  بام  الرتكيب  او  للفظة  الدقيق 

اليها وهي يف ذلك تبتعد عن ظاهرة املشرتك اللفظي يف القران الكريم.

للفظة  املميزة  الداللية  السام ت  بأن  البحث يف ماخيص لفظة )القريب(  خلص 
املتعددة كشف عن  القرانية  البحث مع سياقاهتا  اآلية مورد  مقارنة سياقها يف  عرب 
اىل )ذو( و)اولو( يف  ارادها مفردة، خالفًا الستعامهلا مضافًا  باعتباره  خصوصيتها 
بقية االستعامالت القرانية هلا حيث مل خترج فيها دالليًا عن دائرة العموم، وزاد يف 
املوالة  يف  املبالغة  افادتا  اذ  )املودة(  وبلفظة  )يف(  اجلر  بحرف  تعلقها  خصوصيتها 
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بالقربى والتودد هلم، كذلك كشف السياق القراين ملصاحبات لفظة القربى عىل ان 
املوالة هلم وهي  من  نحو  وان مودهتم    الرسول  من  قربًا  الناس  اكثر  هبا  املراد 
السبيل اىل اهلل سبحانه وتعاىل واجر للرسول  عىل هدايته للناس وزالذي امتاز 

به عن مجيع االنبياء.

خلص البحث يف ماخيص لفظة )أهل البيت( اىل سامت داللية كثرية انفردت هبا 
االية مورد البحث عىل مستوى التعبري القرآين، كشف عنها سياق اللفظة وعالقتها 
هم  باأللفاظ املمتدة معها يف السياق، ومن تلك السامت داللتها عىل جمموعة يضمُّ
تطهريهم  يف  تعلقت  وتعاىل  سبحانه  اهلل  إرادة  وأنَّ  متعددة،  بيوٌت  ال  واحد  بيٌت 
أنواع الرجس، وأوضح مصاديقه الرشك،  طهارًة مطلقة عىل وجه احلرص من كلِّ 
ت به اللفظة، األمر الذي يكشف  وهو ما يلمح إىل كامل اإليامن فيهم وهو ما اختصَّ
عن خصوصيَّة مدلوهلا وما له من منزلة. ومن السامت الداللية اأُلخر هلذه اللفظة 
إيرادها هبيأة املضاف إليه، لتكون دلياًل عىل قصد التعريف بمدلوهلا، باعتبار تعريف 
)البيت( الذي من شأنه أن يزيل اإلهبام عن لفظ )أهل(، إذ أنَّ القول بطهارة )أهل 
البيت( طهارة مطلقة خيرج داللة )آل( فيها من اجلنس إىل العهدية، فهو بيٌت معهوٌد 
لدى املسلمني، كذلك كشف السياق القرآين عن داللة لفظة )البيت( عىل بيت اهلل، 
وهو ما يلمح إىل عمق عالقة أهل البيت  باهلل سبحانه زاد يف بياهنا هيئة اإلضافة 

. وما فيها من معنى املالبسة وأهنم من ذرية إبراهيم
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الدكتور عدي جواد عيل احلجار، إصدار 
قسم الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة 
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العريب،  الرتاث  إحياء  دار  ط،  د  شاكر. 

بريوت، لبنان، ط1، 2001م.
اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبد اهلل حممد . 30

دار  ط  د  القرطبي.  األنصاري  أمحد  بن 
ابن حزم، بريوت لبنان، ط1، 2004م.

احلسن . 31 املعاين،  حروف  يف  الداين  اجلنى 
بن قاسم املرادي )ت749#( حتقيق فخر 
د.ط،  فاضل.  نديم  وحممد  قباوة  الدين 
دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1، 

1992م.
درة الغواص يف أوهام اخلواص: القاسم . 32

حتقيق  )ت#516(  احلريري  عيل  بن 
املكتبة  ط،  د  إبراهيم.  الفضل  أبو  حممد 
العرصية، بريوت، ط1، 1424# 200م.

املكنون، . 33 الكتاب  علوم  يف  املصون  الدر 
أمحد بن يوسف املعروف بالسمني احللبي 
)ت756#( حتقيق الدكتور أمحد اخلراط. 

 #1414 ط1،  دمشق،  القلم،  دار  ط،  د 
1994م.

عبد . 34 باملأثور،  التفسري  يف  املنثور  الدر 
الرمحن جالل الدين السيوطي، دط، دار 

الفكر.
بن . 35 عبدالقاهر  بكر  أبو  اإلعجاز،  دالئل 

عبدالرمحن بن حممد اجلرجاين )ت#47( 
دار  ط،  د  التنجي.  حممد  الدكتور  حتقيق 
الكتاب العريب، بريوت، ط 1، 1995م.

العظيم . 36 القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح 
حممود  الدين  شهاب  املثاين،  والسبع 
الفكر،  دار  دط،  احلسيني.  اهلل  عبد  بن 

بريوت، لبنان.
احلاجب، . 37 ابن  كافية  عىل  الريض  رشح 

حممد بن احلسن ريض الدين اإلسرتابادي 
)688#( تصحيح وتعليق يوسف حسن 

عمر. دط، مؤسسة الصادق.
رشح املفصل، موفق الدين يعيش بن عيل . 38

بن يعيش. دط، املطبعة املنريية، مرص.
يف . 39 التفضيل  لقواعد  التنزيل  شواهد 

اآليات النازلة يف أهل البيت ، احلافظ 
املعروف  أمحد  بن  اهلل  عبد  بن  اهلل  عبيد 
وعلق  حققه  احلنفي،  احلسكاين  باحلاكم 
عليه حممد باقر املحمودي. د ط، مؤسسة 

األعلمي، بريوت، لبنان، ط1، 1974.
ريمون . 40 جريمان،  كلود  الداللة،  علم 

لوبلون، ترمجة د. نور اهلدى لوشن جامعة 
قار يونس بنغازي، ط1، 1997م.



185

أمحد . 41 بن  اخلليل  الرمحن  عبد  أبو  العني: 
املخزومي،   د.مهدي  حتقيق:  الفراهيدي 
ومكتبة  دار  ط،  د  السامرائي.  د.إبراهيم 

اهلالل.
الرواية . 42 فني  بني  اجلامع  القدير  فتح 

عيل  بن  حممد  التفسري  علم  من  والدراية 
منشورات  ط،  د  الشوكاين،  حممد  بن 
العلمية،  الكتب  دار  بيضون،  عيل  حممد 

بريوت، لبنان، ط1، 2003م.
بن . 43 حممد  طاهر  أبو  املحيط،  القاموس 

يعقوب بن حممد بن إبراهيم بن عمر، جمد 
الدين الفريوز آبادي، حتقيق الطاهر أمحد 
الزاوي. دط، دار عامل الكتب، الرياض، 

ط 4، 1996م.
الكتاب، أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب . 44

عبد  حتقيق  )ت#180(  بسيبويه  امللقب 
اخلانجي،  مكتبة  هارون.د.ط،  السالم 

القاهرة، ط3، 1408# 1988م.
التنزيل . 45 غوامض  حقائق  عن  الكشاف 

التأويل،  وجوه  يف  األقاويل  وعيون 
بن  عمر  بن  حممود  اهلل  جار  القاسم  أبو 
وضبطه  رتبه   )#538( الزخمرشي  حممد 
شاهني.  السالم  عبد  حممد  وصححه 
د.ط، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

ط 4، 2006م.
بتفسري . 46 املعروف  والبيان  الكشف 

الثعلبي، لإلمام ابو إسحق أمحد املعروف 
باإلمام الثعلبي، دراسة وحتقيق اإلمام أبو 

حممد بن عاشور، د.ط، دار إحياء الرتاث 
العريب، بريوت لبنان، ط1، 2002م. 

حفص . 47 أبو  الكتاب،  علوم  يف  اللباب 
دط،  الدمشقي،  عادل  ابن  عيل  بن  عمر 
منشورات حممدعيل بيضون، دار الكتب 
 #1419 ط1،  لبنان،  بريوت،  العلمية، 

1998م.
الدين . 48 مجال  الفضل  أبو  العرب،  لسان 

)ت#711(،  منظور  بن  مكرم  بن  حممد 
حققه وعلق عليه عامر أمحد حيدر. د ط، 
دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط1، 

1424# 2003م.
عيايش، . 49 منذر  د.  والداللة،  اللسانيات 

مركز اإلنامء احلضاري، ط2، 2007.
اللغة واملعنى، مقاربات يف فلسفة اللغة، . 50

العربية  الدار  دط،  مؤلفني.  جمموعة 
االختالف،  منشورات  نارشون،  للعلوم 
ط1،  بريوت،  العربية،  الدار  مطابع 

.2010 #1431
اللساين . 51 الفكر  يف  والداللة  املرجع 

ترمجة  مؤلفني،  جمموعة  احلديث، 
أفريقيا  دط،  قنيني.  القادر  عبد  وتعليق: 

الرشق، املغرب، 2000م.
الطرحيي . 52 الدين  فخر  البحرين،  جممع 

ت1085#، حتقيق السيد أمحد احلسيني. 
النجف  اآلداب  مطبعة  الثقافة  دار  دط، 

األرشف، ط1، #1386.
جممع البيان لعلوم القرآن،أبو عيل الفضل . 53

الثقافة  رابط  ط  د  الطربيس.  احلسن  بن 



186

طهران،  إيران،  اإلسالمية،  والعالقات 
ط1 1996م.

املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، . 54
للقايض أبو حممد عبد احلق بن غالب بن 
السالم عبد  األندليس، حتقيق عبد  عطية 
العلمية،  الكتب  دار  الشايف حممد. د ط، 
بريوت، لبنان، ط2، 1428# 2007م. 

احلسن . 55 أبو  األعظم،  واملحيط  املحكم 
عيل بن إسامعيل بن سيده املريس، حتقيق 
حممد  منشورات  اهلنداوي،  احلميد  عبد 
العلمية،  الكتب  دار  ط،  د  بيضون.  عيل 

بريوت، لبنان، ط1، 1421# 2000م.
بن . 56 إسامعيل  الصاحب  اللغة،  يف  املحيط 

آل  حسن  حممد  حتقيق  )ت#385(  عباد 
ياسني. د ط، عامل الكتب، بريوت، ط1، 

 .1994
إسامعيل . 57 بن  عيل  احلسن  أبو  املخصص، 

حتقيق:  سيده  بابن  املعروف  األندليس 
إحياء  دار  دط،  جفال.  إبراهم  خليل 
 #1417 ط1،  بريوت،  العريب،  الرتاث 

1996م.
املسمى . 58 التأويل  وحقائق  التنزيل  مدارك 

بن  أمحد  بن  اهلل  عبد  النسفي،  تفسري 
حممود النسفي )ت710#( ضبطه وخرج 
الشيخ زكريا عمريات. د  آياته وأحاديثه 
بريوت،  بيضون،  عيل  منشورات  ط، 

لبنان، ط1، 1995م.

املجيد . 59 عبد  احلديثة،  الداللة  إىل  مدخل 
جحفة. دط، دار توبقال للنرش، املغرب، 

الدار البيضاء، ط1، 2000م. 
عبد . 60 وأنواعها،  اللغة  علوم  يف  املزهر 

ضبطه  السيوطي،  الدين  جالل  الرمحن 
وصححه حممد امحد جاد املوىل وآخرون.  

د.ط، دار الفكر.
الكبري، . 61 الرشح  غريب  يف  املنري  املصباح 

دراسة  الفيومي،  عيل  بن  حممد  بن  أمحد 
وحتقيق يوسف الشيخ حممد. د ط، املكتبة 

العرصية.
معاين القرآن، أبو زكريا بن حييى بن عبد . 62

ووضع  عليه  وعلق  له  قدم  الفراء،  اهلل 
حواشيه وفهارسه إبراهيم شمس الدين. 
د.ط، دارالكتب العلمية، بريوت، لبنان، 

ط2، 2002م.
البلخي . 63 مسعدة  بن  سعيد  القرآن،  معاين 

املجاشعي، دراسة وحتقيق، د. عبد األمري 
الكتب،  عامل  ط،  د  الورد.  أمني  حممد 

بريوت، ط1، 1405# 1985م.
إسحاق . 64 أبو  وإعرابه،  القرآن  معاين 

املعروف  سهل  بن  الرسي  بن  إبراهيم 
عبد  د.  حتقيق  )ت#316(  بالزجاج 
الكتب،  عامل  دط،  شلبي.  عبده  اجلليل 

ط1، 1408# 1988م.
هالل . 65 أبو  اللغوية،  الفروق  معجم 

العسكري )296#( حتقيق مؤسسة النرش 
اإلسالمي، قم املقدسة. 



187

الفتح . 66 أبو  املعرب،  ترتيب  يف  املغرب 
نارص بن عبد السيد املطرزي )ت#610( 
حتقيق جالل األسيوطي. د ط، منشورات 
العلمية،  الكتب  دار  بيضون،  عيل  حممد 

ط1، لبنان، 2011م.
أبو . 67 األعاريب،  كتب  عن  اللبيب  مغني 

حممد عبد اهلل مجال الدين بن يوسف بن 
األنصاري  هشام  بن  اهلل  عبد  ابن  أمحد 
الدين  حميي  حممد  حتقيق  )ت#761( 
إيران،  الصادق،  دار  ط،  د  عبداحلميد. 

طهران، ط1.
بن . 68 يوسف  يعقوب  أبو  العلوم:  مفتاح 

)ت#626(  السكاكي  عيل  بن  حممد 
ط،  د  اهلنداوي.  احلميد  عبد  د.  حتقيق 
منشورات حممد عيل بيضون، دار الكتب 
 #1400 ط1،  لبنان،  بريوت،  العلمية، 

2000م. 
مفهوم اجلملة عند سيبويه، د. حسن عبد . 69

الكتب  دار  دط،  األسدي.  جواد  الغني 
 #1428 ط1،  لبنان،  بريوت،  العلمية، 

2007م. 
مفهوم النص: دراسة يف علوم القرآن، د. . 70

املرصية  اهليئة  دط،  زيد.  أبو  حامد  نرص 
العامة للكتاب، 1990 م.

مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس . 71
بن زكريا، حتقيق، عبد السالم هارون. د 
 #1410 لبنان  اإلسالمية،  الدار  ط، 

1990 م.

مناهل العرفان يف علوم القرآن،حممد عبد . 72
العظيم الزرقاين، حتقيق فواز أمحد زمريل. 
دط، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، 

1423# 2002م. 
حسني . 73 حممد  القرآن،  تفسري  يف  امليزان 

األعلمي،  مؤسسة  ط،  د  الطباطبائي. 
بريوت، لبنان، ط1 / 1997.

النحو والداللة، مدخل إىل دراسة املعنى . 74
عبد  محاسة  حممد  د.  الداليل،  النحوي 

اللطيف. دار غريب، القاهرة، 2006م.
الثقلني، عبد عيل بن مجعة العرويس . 75 نور 

احلويزي، حتقيق السيد عيل عاشور. دط، 
مؤسسة التاريخ العريب، ط1، 2001م.

بن . 76 سليامن  القربى،  لذوي  املودة  ينابيع 
القندوزي احلنفي )ت#1294(  إبراهيم 
حتقيق سيد عيل مجال أرشف احلسيني. د 
لبنان،  بريوت،  األسوة،  دار  النارش  ط، 

ط2، #1422.
 أسباب النزول بني الرد والقبول، بحث . 77

حسني عبد اهلل دهنيم. دط، دار األولياء. 
ٌة . 78 َداللِيَّ ِدراَسٌة  اْلَكِريِم:  اْلُقرآِن  اَعُة يف  السَّ

حسن  د.  امْلُْغَلَقِة،  َنِة  امُلَدوَّ َمْنَهِج  َضْوِء  يف 
عبد الغني األسدي، كلية الرتبية للعلوم 

اإلنسانية جامعة كربالء. ط 2010م.
مفهوم املعنى )دراسة حتليلية(، حوليات . 79

تصدر  إسالم،  عزمي  د.  اآلداب،  كلية 
عن كلية اآلداب جامعة الكويت الرسالة 

احلادية والثالثون 1405# 1985 م.





Utterance Reference
in The Road of Eloquence 

Disease and Defect Utterances
as a nonpareil

جامعة القادسية . كلية اآلداب
قسم اللغة العربية

Lecturer. Dr. Husam Adnan Al-Yasiri
Department of Arabic

College Arts 
University of Al-Qadesiya





191

ملخص البحث

وردت  التي  والعلل  االمراض  الفاظ  عن  النقاب  كشف  اىل  البحث  هيدف 
باألدواء  عنايته  لوحظت  اذ    طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  املؤمنني  أمري  كالم  يف 
الصحة  طور  من  فتخرجه  منه،  متكنها  عند  اإلنسان  يف  تفعله  وما  وأوصافها 
والسالمة إىل طور الّسقم واهُلزال بكل ما تعنيه هذه الكلامت من معاٍن، سواء عىل 
مستوى العلل احلقيقية أم عىل مستواها غري احلقيقي، بوصفها أمراضًا غري مادية. 
وكان تركيزه  يف ذلك منصبًا عىل اآلثار التي ترتكها هذه العلل يف اإلنسان يف 

شتى املواقف التي ُيمّر هبا بدءًا من حياته وانتهاء بانتقاله إىل خالقه.

هلذا بدت يف توظيفه أللفاظ األمراض والعلل يف هنج البالغة، عنايته بإظهار 
اجلوانب السلبية التي يسببها طغيان هذه العلل عىل جوارح اإلنسان ومتكنها منه، 
وهلذا وجدُت إشارات لإلمام  يف كالمه تنبئ عن سعيه ورغبته يف رضورة أْن 
يتخلص املرء من هذه العلل بوساطة عالجها بأدواء خاصة يقع يف مقدمتها اإليامن 

باهلل تبارك وتعاىل. 

بحسب  ترتيبها  تم  مباحث  ستة  عىل  املتواضع  البحث  هذا  احتوى  لقد 
النفس،  بأمراض  خمصوصًا  األول  املبحث  فجاء   ، مبحث  كل  يف  األلفاظ  شيوع 
علل  تناول  الذي  الثالث  املبحث  تاله  والضعف،  اهلزال  بألفاظ  الثاين  واملبحث 
بعده  السمع، ومن  بأمراض  الذي عني  الرابع  املبحث  ثم  النطق ومتعلقاهتا، ومن 
املبحث  ثم جاء  ، ومن  البرص  أمراض  بألفاظ  اختص  الذي  اخلامس  املبحث  جاء 

السادس، وهو خامتة البحث الذي تناول الباحث فيه )ألفاظ أمراض اجللد( . 
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. . . Abstract . . .

The present paper deals with the utterances associated with dis-
eases and defects Al- Iman Ali’s The Road of Eloquence. Such words are 
used both literally and metaphorically, i.e., both the denotative and con-
notative meanings are used in concordance with the context. However, 
the study tackles the whole range of disease biological, psychological, in 
speech, handicapped, sight troubles, skin disease and so forth.

The research paper consists of six sections surveying the most com-
mon utterances ; the first takes hold of respiratory disease utterances , the 
second does of  emaciation disease utterances, the third does of speaking 
defect utterances, the fourth does of hearing defect utterances , the fifth 
does of sight disease utterances and the last does of skin disease utter-
ances.
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... املقدمة ...

بسم اهلل الرمحن الرحيم والصالة والسالم عىل سيد اخللق أمجعني من األولني 
واآلخرين حممد وآله الطيبني الطاهرين املعصومني. 

  املؤمنني عيل بن ايب طالب  فكثرٌي ما كان يمأل السمع والُلب كالم أمري 
الذي يمثل عالمة فارقة يف الفكر اإلسالمي والعاملي عىل حدَّ سواء، فهو إمام األمة 
بعد  الثاين  الثقل  فكان  اإلسالم،  دعائم  أكتافه  عىل  أقيمت  الذي  املقدم  وأمريها 
التي استقّرت    القرآن الكريم والنبي األمني   وثالثة االثايف بعد  رسول اهلل 

عليها مبادئ الدين املحمدي األصيل.

فأّما يف امليدان اللغوي، فهو الِقدح امُلَعىّل الذي ال جياريه أيُّ فصيح وبليغ؛ فهو 
وأصوهلا،  قوانينها  وأخضع  أكنافها  وّطأ  الذي  وسّيدها  والبالغة،  الفصاحة  إمام 
حتى صارت طوع بنانه، مذعنة ملقوله اخلاّلق الذي ما فتئ ينشئ الكالم األفصح 
واألبلغ بشهادة أئمة اللغة والبيان العريب، فعليه كان ُيعول يف تنزيه اللفظ وترشيف 

املعنى عىل حدَّ قول اجلاحظ )ت#255(. 

أقدمت،  ومعانيها  الفاظها  وتنزيه  العربية  اللغة  ترشيف  يف    حلقه  ووفاًء 
بحياء الباحث وخجله، عىل قراءة كالم أمري املؤمنني  الوارد يف )هنج البالغة( 
اللغوي  السبك  جودة  يف    فضائله  إظهار  خالله  من  يمكن  موضوع  الختيار 
وحسن خترّي األلفاظ للمعاين التي يقصدها وينشئ كالمه إليصاهلا إىل املتلقي، فلفت 

نظري كالمه املتناثر يف النهج عن )األمراض والعلل( التي تعرض لبني البرش.
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ويف اخلتام أمتنى أْن أكون قد ترشفت بخدمة أمري املؤمنني  يف بيان أثره يف 
اجلانب اللغوي الذي كان )هنج البالغة( وما زال نقطة مضيئة يف الرتاث اللغوي 
قراءة  جديد  من  قراءته  وإعادة  به  العناية  من  والباحثني  للدارسني  والبد  العريب. 
تبنّي املزايا التي أغفلتها املدونات اللغوية قدياًم وحديثًا؛ بسبب من ابتعادها عن هذا 
النص الذي تنحدر عنه كلامت الفصحاء، وال ترقى إليه ألِسنة البلغاء. وآخر دعوانا 

أن احلمد هلل ربَّ العاملني. 

جدول داليل يبنّي شيوع ألفاظ األمراض والعلل يف هنج البالغة

األمراض اخلاصة بالنفس
ِجنّة، كآبة، مألوسة، خمتبط، 

َدنِف، علز، هَتْجر

اهلزال والضعف
َيْعيا، هَنََكتُكم، هزاله، َوصب، 

شِحبة، نِحيفة

علل النّطق ومتعلقاهتا
بكامء، خرُسوا، ُمَتَتْعتع، 

َعقابيل

تُه، تستك، وِقَرأمراض الّسمع أَصمَّ

الُعْشوة، َكَمها، ُمعورًاألفاظ أمراض البرص

جمذومألفاظ أمراض اجللد 
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املبحث األول

األمراض اخلاصة بالنفس

. وأصله من االختالط والّسرت الذي يطغى عىل  ِجّنة: اجُلُنون رضب من املَسَّ
العقل حسبام يفهم من أقوال اللغويني)1(. وقد وردت لفظة )ِجنَّة( بلفظ املفرد مرة 
منهام  الثانية  مرتني،  )ُفُعول(  بوزن  مجعًا  )اجُلُنون(  ولفظة  البالغة،  هنج  يف  واحدة 
متصلة بضمري الغائب )ُجُنونه()2( للداللة عىل )اجُلُنون( املعروف الذي ُيصاب به 
ُنوِن،  ٌب ِمَن اجْلُ ُة رَضْ . ومن ذلك قوله  يف وصف )احِلّدة(: ))احْلِدَّ املرء من املَسَّ
يش  نَّ َصاِحَبَها َيْنَدُم، َفإِْن مَلْ َيْنَدْم َفُجُنوُنُه ُمْسَتْحِكٌم(()3(. فـ)احِلّدة( يف األصل الطَّ اِلَ
وما يعرتي اإلنسان من الّنزق والغضب)4(. وقد جعلها اإلمام  نوعًا من اجلنون 
الذي يأخذ املرء، ملا كان من عواقبها الّندم الذي يعقب الطيش والّنزق الذي يقوم 
به )امُلْحَتد( املترّسع بقوة ونشاط يف األمور واملضاء فيها، والسيام إذا كان ذلك بغري 
حق. فتكون عاقبة ذلك الندم. والظاهر أّن اجلامع بني )احٍلّدة(، بوصفها رضبًا من 
االنفعال النفيس، و)اجلنون( وهو من موارد الشيطان وَمّسه. هو الّطيش والّنزق. 
فاجلنون حالة خمصوصة تعرض لإلنسان بسبب خروجه قواه عن العقل، واألخذ 

بأوامره)5(.

واحلركات  بالّتوّثب  مصحوبًا  يكون  )اجلنون(  أّن  بالّطب  املختصون  ويذكر 
وإقدام  جرأة  من  العقل  يف  الدائم  واالختالط  الّسهر  عن  فضاًلَ  القوية،  الرسيعة 
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وخبث نفٍس)6(. وهذا الوصف يتفق مع ما يظهر عىل )امُلْحَتّد( من غضب وترّسع 
فاألخري عام، وفرعه  )اجلنون(؛  نوعًا من    اإلمام  ونزق وطيش، وهلذا جعله 
مستحكم  جمنون  فهو  وإاّل  ندمه،  عند  صوابه  اىل  امُلْحَتّد  يعود  ما  فغالبًا  )احَلّدة(. 
اجلنون ودائمه. وهذا هو الفارق بني األمرين. وقد وردت لفظة )جّنة( و )ُجُنونة( 

بالداللة نفسها يف هنج البالغة يف )خ/244، قصا /255(. 

كآبة: الكآبة سوء اهليئة واالنكسار من احلزن يف الوجه خاصة)7(. وقد وردت 
البالغة)8(، للداللة عىل ما يظهر يف اإلنسان من  لفظة )كآبة( ثالث مرات يف هنج 
انكسار وسوء هيأة وحزن مصحوب بالّغمَّ واألذى. ومن ذلك قوله  يف سياق 
ُهمَّ إيِنَّ َأُعوُذ  االستعاذة من اهلّم والّغمَّ واالنكسار ملّا عزم عىل املسري اىل الشام: ))اللَّ
واْلَوَلِد(()10(.  َواملَاِل  األهل  يِف  املَنَظِر  َوُسوِء  امُلْنَقَلِب  َوَكآَبِة  َفِر  السَّ َوْعَثاِء)9(  ِمْن  بَِك 
امليش  واشتداد  التعب  من  فيه  يعرض  وما  فر،  السَّ أذى  من    اإلمام  يستعيذ 

املصحوب بالّدهس الذي يشق عىل صاحبه وُينصبه)11(.

فضاًل عن االستعاذة من )الكآبة( عند اإلياب واملنقلب. فريجع من سفره اىل 
أهله بأمٍر يصيبه يف سفره فيكتئب منه)12(. والكآبة رضب من األذى الذي تصاب به 
النّفس يكون مصحوبًا بسوء اهليأة واالنكسار من احلزن. وال يكون املرء كئيبًا إاّل إذا 
وصل اىل درجة تتتغرّي فيها ّنفسه من ِشّدة اهَلمَّ والَغمَّ واحلزن. وهلذا رشط اللغويون 

أن تكون آثار الكآبة ظاهرة يف الوجه خاّصة)13(. 

أقول: وقد تعرضت مفردة )كآبة( للتطور الداليل، فانتقلت من داللتها املتقدمة 
اىل الداللة عىل بعض األمراض النفسية يف الوقت احلارض. ويكون هذا النوع من 

العلل مرتبطًا باحلزن واخلوف والضجر وسوء الفكرة)14(.
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وقد وردت اللفظة املتقدمة بالداللة نفسها يف )خ /64(. وَثّمة استعامل وردت 
يف    املؤمنني  أمري  هبا  متّثل  التي  الشعرية  األبيات  بعض  يف  املتقدمة  اللفظة  فيه 

)ك/36(. 

العقل)16(.  الضعيف  واملألوس  وذهابه)15(.  العقل  اختالط  اأُلْلس  مألوسة: 
واستعملت  امُلَخّبل)17(.  شبه  الضعيف  هو  املألوس  بأّن  ذلك  عىل  اخلليل  وزاد 
بصيغة  البالغة  هنج  يف  الوارد    اإلمام  كالم  يف  واحدة  مرة  )َمأُلوَسة(  لفظة 
القلوب وإصابتها باجلنون. وذلك يف مقام  اسم املفعول)18(، للداللة عىل اختالط 
الِعّز  فه منهم، لشّدة رغبتهم باحلياة الدنيا ورضاهم بالّذل بداًل من  الناس وتأفُّ ذمَّ 
َياِة  كلام دعاهم اىل اجلهاد. يقول : ))ُأفٍّ َلُكْم َلَقْد َسئِْمُت ِعَتاَبُكْم! َأَرِضيُتْم بِاحْلَ
ُكْم َداَرْت  لِّ ِمَن اْلِعزِّ َخَلفًا؟ إَِذا َدَعْوُتُكْم إىَِل ِجَهاِد َعُدوِّ ْنَيا ِمَن ااْلِخَرِة ِعَوضًا َوبِالذُّ الدُّ
ُهوِل يف َسْكَرة، َفَكَأنَّ ُقُلوَبُكْم َمْأُلوَسٌة،  َأْعُيُنُكْم، َكَأنَُّكْم ِمَن امْلَْوِت يِف َغْمَرة، َوِمَن الذُّ
َفَأْنُتْم اَل َتْعِقُلوَن(()19(. أراد  وصفهم باالنرصاف عن دعوته اىل اجلهاد، بام يظهر 
عليهم من الّذهول والتظاهر بعدم الوعي والّتَحرّي. فشّبه قلوهبم باجلنون واالختالط 
وذهاب لبها. فأنزهلا منزلة الَعقل، مع كوهنا حماًل للعواطف واالنفعال. فال يوصف 
املرء باأُللس إاّل يف عقله، ولكنه ملّا أراد إظهار كرههم للجهاد، وميلهم نحو احلياة 
الدنيا وُذهّلا، هلذاعمد اىل استعامل هذه املفردة يف اإلبانة عن ضعف تفكريهم وقلة 
املفردة  احياءات  يف  يدخل  وهبذا  عليها.  الدنيا  وتفضيلهم  عندهم،  اآلخرة  شأن 
املتقدمة الداللة عىل الغش والكذب واخليانة والرسقة وتغرّي اخلُلق)20(، فضاًل عن 
اختالط العقل وضعفه، حتى يكون صاحبه بمنزلة املَخّبل. وهذِه عالمة عىل حرية 

 .)21( هؤالء وترددهم يف إجابة اإلمام
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)23(. وخبطه الشيطان، إذا مسه بأذى  ب)22(. واخَلْبط املَسُّ ْ َتبط: اخَلْبط الرضَّ خُمْ
َتبط( بصيغة اسم الفاعل مرة واحدة يف هنج  وَخَبله وأجّنه)24(. وقد وردت لفظة )خُمْ
البالغة، للداللة عىل من ُأصيب بنظام عقله فأخذ يترّصف عىل غري هدى. وساق 
لياًل    اإلمام  الذي طرق  بن قيس(  املفردة وصفًا )لألشعث   هذه  اإلمام 
بملفوفة يف وعائها، فأنكرها عليه اإلمام  إنكارًا شديدًا بقوله: ))َوَأْعَجُب ِمْن 
اَم ُعِجَنْت بِريِق َحيَّة...  ذلَِك َطاِرٌق َطَرَقَنا بَِمْلَفوَفة يِف ِوَعائَِها، َوَمْعُجوَنة َشنِْئُتَها، َكَأنَّ
َواَل  َذا  اَل  َفَقاَل:  اْلَبْيِت!  َعَلْيَنا أهل  ٌم  رَّ حُمَ َفذلَِك  َصَدَقٌة؟  َأْم  َزَكاٌة،  َأْم  َأِصَلٌة،  َفُقْلُت: 
َتبٌِط  ٌة، َفُقْلُت: َهبَِلْتَك اهْلَُبوُل! )25( َأَعْن ِديِن اهللِ َأَتْيَتنِي لَِتْخَدَعنِي؟ َأخُمْ َها َهِديَّ َذاَك، َولِكنَّ

َأْنَت َأْم ُذوِجنَّة، َأْم َتُْجر...(()26(.

يصف  )األشعث بن قيس( بعّدة أوصاف بعد ما قّدم له رضبًا من احللواء 
م، ووصفه بـ)امُلْخَتبط(، وهو الذي رضبه  شا(. فَذّمه اإلمام  أشّد الذَّ بقصد )الرُّ
ملا  األمورعليه؛  اختالط  من  يفعل  ما  يعرف  ال  وصار  َفَخبله،  الشيطان  من  املَّس 
ما  البعري عندما خيبط  يفعل  وهَيْدمه كام  ما حوله  كأنه خيبط  فبدا   ، املَسَّ غلب عليه 
 صفة من أوصاف الدواب هلذا الرجل، الظهار ِشدة الوطئ  أمامه. فاستعار 
املتقدم عىل سبيل  التعبري  به. وجاء  الذي أصيب  اخلبط  ُينتِجه  الذي  واالضطراب 
التي خيرج   لغرض اإلنكار)27(. وهو من األغراض  الذي أخرجه  االستفهام 
همَّ  ألّنه  ويعيا؛  ويرتدع  فيخجل  نفسه،  اىل  لريجع  السامع  لتنبيه  االستفهام،  اليها 
بفعل غري مقبول، وجّوز أمرًا ال يكون حسبام يذكر البالغيون)28(. وهلذا استحّق هذا 
الرجل توبيخ اإلمام  وتقريعه، ملا قام به من عمل أنكره  أّيام إنكار، ألنه ال 

يرتيض رشاء الّذمم التي يامرسها أمثال هذا الرجل. 
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كان  ما  املرض  هو  »بل  وقيل:  الالزم)29(.  املخاِمر  املرض  الّدنف  َدنِف: 
  واستمر«)30(. واملفردة املتقدمة من مفردات هنج البالغة التي استعملها اإلمام
مرة واحدة يف كالمه)31(، دالة عىل املريض الذي خامرته الَعّلة واألمل. وذلك يف كالمه 
الذي يصف فيه حال أخيه )عقيل(؛ ملّا أملق، فيقول  واصفًا كيفية هَنْر أخيه: 
َأمَلَِها...(()32(.  ِمْن  َدنِف  ِذي  َضِجيَج  َفَضجَّ  ا،  هِبَ لَِيْعَترِبَ  ِجْسِمِه  ِمْن  َأْدَنْيُتَها  ))...ُثمَّ 
اإلمام  أمحاها  التي  امُلْحامة  )احلديدة(  بحرارة  أحسَّ  ملّا  عقيٍل  والنص وصف حلال 
الذي سيالقيه  القيامة  بعذاب  له  وأذاها، مذكرًا  بحرارهتا  ليعترب  منه  وأدناها   
إذا ما أعطاه مما ائُتِمن عليه من حقوق الّرعية. وذلك إشعار منه  ألخيه وغريه 
بأمهية احلفاظ عىل األمانة من القائمني عليها، وعدم الترصف هبا عىل أيَّ وجه كان 
إاّل ملن استحّق ذلك. فضاًل عن وجوب أداء احلقوق الرشعية اىل أصحاهبا وعدم 

املحاباة هبا. 

وأّما إيثار اإلمام  مفردة )َدنِف( دون سواها من األلفاظ يف هذا السياق؛ 
فاللفظة  باحُلزن،  املصحوبة  الِعّلة  يف  املبالغة  عىل  داللتها  اىل  راجع  ذلك  أّن  فيبدو 
املتقدمة عىل بناء )َفَعل(، وهذا البناء من األبنية التي تفيد املبالغة باسم املفعول )33(. 
الداللة عىل تغّلب األذى ودوامه  املفردة،   من استعامل هذه  كأن مراد اإلمام 
يف )امُلْدنِف( الذي أصابته العّلة؛ وهو ما يناسب احلال التي يكون عليها املعذبون 
يف النار يوم القيامة الذي يدوم هبم هذا احلال من العذاب يف اآلخرة، حتى ُيستوىف 
  التذكري به، ولعله  منهم احلق الذي أخذوه يف الدنيا، وهو ما يريد اإلمام
أراد القول إن احلال يف اآلخرة يشبه حال املدنِف يف الدنيا الذي أعيته العلل املالزمة 
التي  نفسه  سالمة  عىل  ذلك  وأّثر  شئ،  عىل  يقوى  ال  هزياًل  نحياًل  فأصبح  لبدنه، 

جرى عليها البؤس والشقاء، وهو ما زاد يف سوء حاله. 
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من  ر  َيْستقِّ ال  كأّنه  املريض،  تأخذ  ِرْعدة  شبه  »الَعَلُز  اخلليل:  قال  علز: 
عليه  حَيرص  فيام  الِرْعدة  تأخذه  الذي  اليشء  عىل  للمريض  ويقال  الَوجع«)34(. 
جر)36(، والَكرب عند املوت)37(. ويوصف الذي  الَقَلق والضَّ َعِلز)35(. والَعَلز  بأّنه 
ينزل به املوت بالَعلز)38(. ومفردة )علز( من مفردات هنج البالغة، التي استعملها 
اإلمام  مرة واحدة)39(، للداللة عىل َهَلع املريض وِرعدته عند نزول املرض أو 
املوت به. يقول  يف سياق احلديث عن َهَرم اإلنسان، وَتسارع الِعَلل إليه: ))...
ِة  حَّ )41( اهْلََرِم؟. َوأهل َغَضاَرِة)42(الصِّ َباِب إاِلَّ َحَوايِنَ َفَهْل َيْنَتِظُر أهل َبَضاَضِة)40( الشَّ
َوُأُزوف  َياِل )43(،  الزِّ ُقْرِب  َمَع  اْلَفَناِء؟  آِوَنَة  إاِلَّ  اْلَبَقاِء  ِة  ُمدَّ َوأهل  َقِم؟  السَّ َنَواِزَل  إاِلَّ 

االنتَِقاِل، َوَعَلِز اْلَقَلِق...(()44(.

يشري اإلمام  يف كالمه اىل عاِقَبة احلياة التي ُيطمح اليها، ويمثل هذا األمر 
باب الذين يتمتعون بالّصحة وَسالمة الَبدن والقّوة، ولِكنَّ  بام يلقاه أهل غضارة الشَّ
مصريهم فيام بعد سيكون اىل )اهَلرم(، الذي يضعف فيه كل يشء يف الَبَدن، وكذلك 
حال من كان َيْنُعم بَِسعة من العافية وِصّحة اجلسد، فالُبّد أن تنزل به الِعلل واآلفات، 
حّتى ينتقل اىل )آِونة الَفَناء(. وقد عرب عن اقرتاب هذا الفناء ونزوله يف اإلنسان 
الَبَقاء  يف  الراغبون  يبدأ  ذاك  وعند  احلياة.  وُأزوف  الفراق  وهي  )الّزّيال(،  بمفردة 
ودوام العيش يف الدنيا، باالضطراب والّتضّجر وسوء احلالة النفسية، لقرب نزول 
املوت هبم هذا من جهة. ومن جهة أخرى يبدو أن مرحلة )العلز( التي يمر هبا هذا 
التي  الدنيا  هذه  من  اخلروج  يتوّقعون  يكونوا  مل  أهّنم  اىل  راجعة  الناس،  من  النوع 
أملوا فيها طول البقاء ودوام املكث فيها. فضاًل عن عدم توّقعهم فقدان الغضارة 
والفحولة  الشباب  عالمات  من  عالمات  بوصفها  عليها  يكونون  التي  والنضارة 

وقّوة البدن.



201

أقول: ومفردة )علز( توحي بالداللة عىل أعىل مرحلة من مراحل القلق، فهي 
بعض  ذهب  حسبام  )القلق(  عىل  تدل  أهّنا  أجد  ال  وهلذا  )الَقلق(؛  من  أشّد  حالة 
اللغويني)45(، بدليل أّن اإلمام  استعمل مفردة )العلز( مضافة اىل كلمة )القلق(، 
ما يعني أهنام حالتان خمتلفتان، فإن أردنا التقريب بينهام، قلنا أن العالقة بينهام هي 
من قبيل عالقة اجلزء بالكل،أوعالقة اخلاص بالعام. فالقلق عام، و )العلز( أخص 
منه، بوصفه حالة أعىل من القلق مع زيادة تصل باملرء حد اهللع. وقد أكد هذا املعنى 
اح هنج البالغة الذين ذهبوا اىل عّد )الَعلز( هو الَوجع الذي ُيصيب اإلنسان عند  رُشّ

املرض أو املوت)46(؛ فيكون املرء َهِلعًا خائفًا)47(.

أقول: فكأنام )الَعَلز( إحساس عند املرء بدنو أجله وُقرب ارحتاله اىل اآلخرة. 
فاالضطراب واهللع الّلذان ُيصيبان امُلعتّل ُيمثالن عالمة عىل ُأزوف حياته وانتهائها 

يف عّلة املوت. 

َسِم واملَْحُموم)48(. وقد وردت لفظة )هَتُْجر( يف هنج  َتُْجر: اهَلْجر هذيان امُلرَبْ
  البالغة مرة واحدة)49(. دالة عىل اهَلْذي والفعل املستقبح املنكر. وذلك يف قوله
ٍة، َأْم  تِبٌط َأْنَت، َأْم ُذو ِجنَّ الذي يتحدث فيه عن )االشعث بن قيس( قائاًل: ))... َأخُمْ
َتْجُر...(()50( أراد اإلمام  أّن املخاطب وصل بفعله هذا حدَّ اهلذيان. فكام أّن 
املحموم املعتل هيذي بكالٍم ال يعرف معناه. فكذلك هذا الرجل الذي ابتغى ِرشوة 
اإلمام  ومساومته عىل دينه. وحتمل هذِه املفردة يف ثناياها الداللة عىل الُفحش 

والبذاءة يف الكالم والّلغو فيه، فضاًل عن قول غري احلّق)51(. 
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املبحث الثاين 

ألفاظ اهلزال والضعف

َيْعَيا: اإلعياء الَكالل)52(، والداء الَعَياء هو الذي ال دواء له من احُلْمق وغريه)53(. 
الرّضاب)54(.  عن  عجز  إذا  الّرجل  وَأْعيا  عنه.  عجز  إذا  باألمر،  ُفالن  َعّي  ويقال: 
هنج  يف  مرتني   ) و)الِعيَّ املضارع،  الفعل  بصيغة  )َيْعيا(  مفردات  اإلمام  واستعمل 
وا(،و)الَعَياء(، و )َتعايا(  البالغة، يف حني وردت الفاظ )َأْعَيتنا(، و)أْعيْتُهم(، و)َعيُّ

مرة واحدة لكل واحدة منها )55(،للداللة عىل ما يأيت:

أواًل: الداللة عىل العجز عن القيام باليشء 

أيضًا:  الداللة عىل قسمني  وتنقسم هذه  النهج،  استعاماًل يف  املعاين  أكثر  وهو 
هذا  وشاع  والفصاحة.  البيان  خالف  وهو  واإلبانة:  الكالم  عن  العجز  األول: 
املعنى يف كالمه . ومن ذلك قوله  يف عهده إىل )مالٍك األشرت( يف سياق 
، َوَنحِّ َعْنَك  ْرَق ِمْنُهْم َواْلِعيَّ وصاياه بالعناية بالّرعية، إذ يقول: ))...ُثمَّ اْحَتِمِل اخْلُ
تِِه(()56(. والسياق –هنا– سياق  يَق َواألنِف، َيْبُسِط اهلُل َعَلْيَك َبذلَِك َأْكَناَف َرمْحَ الضِّ
احُلمق  وهو  اخُلرق،  ومنها  ترّصفات  من  عنهم  يصدر  وما  الناس  بتحّمل  وصية 
والّرُعْونة)57(. والِعّي، وهو عدم القدرة عىل الكالم املستقيم أو امُلهّذب، بحيث ال 

يفصح عن حاجته أو ُيبنِي عنها.
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ومما يدل عىل ذلك جميئ مفردة )ُمَتَتْعتٍِع( يف السياق املتقدم، إذ استعملها اإلمام 
 يف السياق نفسه، للداللة عىل الرتّدد يف الكالم واالضطراب والعجز عن اإلبانة 
بسبب من الِعي واخلوف)58(. فكأّن هذا الرضب من الناس أعيوا وترّددوا عن ذكر 
حاجاهتم، ملا فيهم من اخلوف واالضطراب الذي يصيبهم عند لقائهم الوايل. ورّبام 
دخل مع هؤالء أصحاب العاهات والعيوب النطقية التي متنعهم من اإلبانة عاّم وقع 
يف نفوسهم من مطالب تعرض عىل الوالة. ومن هذه الداللة ما ورد يف )خ /2، ك 

/53، قصا /347(. 

بـ  املسبوقة  )َيْعَيا(  مفردة  استعمل    اإلمام  نجد  تقدم  مما  النقيض  وعىل 
اإلفهام  وعدم  واإلفصاح  اإلبانة  عن  العجز  صفة  نفي  عىل  للداللة  النافية،  )ال( 
َبنْيَ  اهللِ  ))َوِكَتاُب  القرآن:  الذي يصف    الكريم. وذلك يف كالمه  القرآن  عن 
َأْعَواُنُه.(()59(.  َزُم  ُتْ اَل  َوِعزٌّ  َأْرَكاُنُه،  َدُم  ُتْ اَل  َوَبْيٌت  لَِساُنُه،  َيْعَيا  اَل  َناطٌق  َأْظُهِرُكْم، 
وَوصفه القرآن بـ )الناطق الذي الَيْعَيا لسانه( يراد به الداللة عىل عدم ضيق مفردات 
القرآن الكريم وقصور دالالهتا، فالقرآن ناطق ال يعجز عن اإلفصاح والبيان، وهو 
املتكّلم الذي ال َيِكّل كام تكل وتعيا ألِسنة الفصحاء الذين نزل فيهم القرآن ليكون 
معجزًا ال يستطيعون جماراته وحماكاة أساليبه وطرائقه يف الّنظم والبيان. فالكثري من 
مفردات القرآن الكريم معروفة يف لغة العرب، غري أن اهلل تبارك وتعاىل صنع من 

هذه املفردات تراكيب عجز الفصحاء من قريش وغريهم عن أن يأتوا بمثلها. 

أقول: واستعامله  مفردة )الّناطق( مأخوذة من القرآن الكريم نفسه الذي 
باحلّق.  الكافرين  عىل  الكريم  الكتاب  شهادة  عىل  للداللة  املتقدمة،  املفردة  وّظف 
ُكْنُتْم  ما  َنْسَتْنِسُخ  ا  ُكنَّ ا  إِنَّ بِاْلَحقِّ  َعَلْيُكْم  َيْنِطُق  ِكتاُبنا  ﴿هذا  وتعاىل:  تبارك  يقول 
َتْعَمُلوَن﴾)60(. ونطق الكتاب هو شهادته عليهم باحلق من غري زيادة وال نقصان)61(. 
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بمنزلة  الكتاب  التي يف  األعامل  ثبوت هذه  عّد  إىل  املفرّسين  ومال بعض من 
الّنطق باحلق)62(. واملعنى أّن البيان الّشايف يف هذا الكتاب هو بمنزلة الّنطق)63(. وأما 
مفردة )لَِسان(، فمستعملة بكثرة يف القرآن الكريم أيضًا، ويف صدارة ذلك قوله جل 
ُمُه َبَشٌر لِساُن الَِّذي  ُهْم َيُقوُلوَن إِنَّما ُيَعلِّ جالله يف صفة القرآن وبيانه: ﴿َوَلَقْد َنْعَلُم َأنَّ

ُيْلِحُدوَن إَِلْيِه َأْعَجِميٌّ َوهذا لِساٌن َعَربِيٌّ ُمبِيٌن﴾)64(.

  أقول: إن هذه الصفات القرآنية، وهي )الّنطق والّلسان( استعملها اإلمام
لوصف القرآن الكريم بعدم العجز عن البيان واإلفصاح مهام تقادم الزمن أو تطاول 
األمد عليه. ولعّله يومئ بذلك إىل نفسه يف كونه القرآن الناطق الذي اليِكّل عن أداء 
بيان  عن  يقرص  وال  يْفرُت  اَل  الذي  )الكتاب(  بمنزلة  وهو  وتالوته،  الكريم  القرآن 
داللته ومقاصده)65(. فضاًل عن تطبيق أحكامه عىل الناس مجيعًا دون متييز، ومعرفته 

مصاديق اخلري والرش يف احلياة الدنيا من خالل القرآن الكريم وأحكامه.

َيْعيا(  ال  )لسان  وقوله:  )ناطق(،  مفِردة  عّد  إىل  النهج  رّشاح  بعض  ومال 
قريب  الوجه  األوقات)66(. وهذا  مرور  الكتاب عىل  بيان  كّنى هبام عن  استعارات 
ا  إِنَّ بِاْلَحقِّ  َعَلْيُكْم  َيْنِطُق  ِكتاُبنا  ﴿هذا  تعاىل:  املفرّسون يف تفسري قوله  اليه  مما ذهب 
  ا َنْسَتْنِسُخ ما ُكْنُتْم َتْعَمُلوَن﴾)67(. ومما يدعم ذلك ما ورد يف املأثور من كونه ُكنَّ

))القرآن النَّاِطق(()68(.

ويرى املفرسون أّن اإلمام  املعصوم يعد جتسيدًا عمليًا لكتاب اهلل تبارك 
يف  يؤكد    اإلمام  كان  ما  وكثريًا  والتأويل)69(.  التفسري  يؤخذ  فمنه  وتعاىل، 
كالمه الوارد يف )هنج البالغة( أّن القرآن الكريم )َصاِمت َناِطق(، ومن ذلك قوله: 
))... َفُهو َبْيَنهم َشاهٌد َصاِدٌق، وَصاِمٌت َناِطٌق(()70(، ويقول  يف موضع آخر: 
عن  وفضاًل  َخْلِقِه...(()71(.  َعىَل  اهللِ  ُة  ُحجَّ َناِطٌق،  َوَصاِمٌت  َزاِجٌر،  آِمٌر  ))َفاْلُقرآُن 
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 بذلك.   وآله  النبي األكرم  فإنه وصف  الناطق(،  )بالصامت  القرآن  وصفه 
فقال  يف صفة النبي: ))... َكاَلُمُه َبَياٌن، َوَصْمُتُه لَِساٌن(()72(. كام قال ذلك 
َعن  َوَصْمتُِهم  ِعْلِمِهم،  َعن  ُحْكُمُهم  ُكم  رِبُ خُيْ اّلِذيَن  ))...ُهُم   : البيت  اهل  يف 
َمْنِطِقِهم...(()73(. ولعل كثرة تداوله  األمثلة الثنائية مثل )الّصمت واملَوت(، 
يوحي بأّن )الّصمت( هو نطق بحد ذاته، وأّن )الّصامت( ال بد له من مرتجم يتوىل 

بيانه واإلفصاح عام يريد قوله.

ثانيًا: الداللة عىل الداء الذي ال يمكن شفاؤه

وهذه الداللة الثانية من حيث الشيوع التي وردت يف هنج البالغة، وقد أفادت 
فيها مفردتا )الَعَياء، وَتَعايا( الداللة عىل املرض والداء الذي ُيعِجزعن الشفاء.فمن 
 ...(( وصفاهتم:  املنافقني  عىل  كالمه  سياق  يف   قوله األوىل  املفردة  استعامل 
اُء اْلَعَياُء.  ْم ِشَفاٌء، َوِفْعُلُهم الدَّ اَء. َوْصُفُهم َدَواٌء،َوَقْوهُلُ َ وَن الضَّ َفاَء َوَيِدبُّ َيْمُشوَن اخْلَ
يعي  الذي  املرض  والَعياء  َجاِء(()74(.  الرَّ َوُمْقنُِطو  اْلَباَلِء،  ُدو  َوُمَؤكِّ َخاِء،  الرَّ َحَسَدُة 
األطباء)75(. واإلمام  يريد هبذا التعبري بيان صفة هؤالء املنافقني يف هذا املقطع 
من كالمه. فأقواهلم هؤالء كأقوال الزاهدين العابدين يف املوعظة والتقوى، وأفعاهلم 
أفعال الُفّساق الّضالني من معصية اهلل تبارك وتعاىل)76(. وهذا هو الداء األكرب الذي 

عرّب عنه اإلمام  بـ)الّداء الَعَياء(. ونظري هذه الداللة وردت يف )خ/221(. 

ثالثًا: العجز عن املََحاول وحتقيق املطالب 

ومن ذلك قوله  يف سياق خطبته له عن االستسقاء والطلب إىل اهلل تعاىل 
ُهمَّ إِنَّا َخَرْجَنا إَِلْيَك َنْشُكو إَِلْيَك َما  بإنزال الغيث والرمحة. يقول اإلمام : ))اللَّ
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َأْتَنا امْلَضايُِق اْلَوْعَرُة، َوَأَجاَء ْتَنا امْلََقاِحُط اْلـُمْجِدَبُة، َوَأْعَيْتَنا  َفى َعَلْيَك، ِحنَي َأجْلَ اَل خَيْ
علينا.  ت  تعرسَّ التي  املطالب  أعجزتنا  -هنا–  وأعَيْتنا  ُة...(()77(.  َ امْلَُتَعرسِّ امْلََطالُِب 

ومثل هذه الداللة وردت يف )خ /191(.

حَلمه  وأنَقَصت  أْجَهْدته  ى.  احُلمَّ هَنَكته  يقال:  ص)78(.  التََّنقُّ الّنْهك  َكتُكم:  هَنَ
وُرئي أَثرها وأثر اهُلزال عليه من املَرض)79(. والّظاهر أّن داللة النَّقص يف هذه الكلمة 
آتية من قوهلم: )هَنَكت الناَقَة َحْلبًا(، إذا أنَقصتها، فلم يبق يف رَضِعَها لبن)80(. وقد 
استعمل اإلمام  مفردات: )َأهْنَك(، )هَنَكْتُكم( و)َمْنهَكٌة( و)النَّواِهك(. ولكٍل 

منها موضع واحد يف هنج البالغة)81(، للداللة عىل ما يأيت:

أواًل: َضْعف القوة البدنية وإنقاص العدد والُعّدة

  اإلمام  له  استعمل  وقد  واشتدادها.  احلرب  عن  الناتج  الضعف  وهو 
يف  وذلك  التفضيل)اهْنك(.  أفعل  وصيغة  اخلطاب،  بكاف  املتصل  )هَنََك(  الفعل 
سياق حديثه عن حال الناس واضطراهبم يف أمر احلكومة يوم )ِصّفني(. إذ يقول: 
َوَقْد،  ْرُب،  احْلَ َكْتُكُم  هَنَ َحتَّى   ، ُأِحبُّ َما  َعىَل  َمَعُكْم  َأْمري  َيَزْل  مَلْ  ُه  إِنَّ النَّاُس،  ا  َ ))َأهيُّ
ُكْم َأهْنَُك(()82(. وقوله  )هَنَكْتُكم( أي:  َواهللِ َأَخَذت ِمْنُكْم َوَتَرَكْت، َوِهَي لَِعُدوِّ
تِكم. وهلذا قال موضحًا كيفية  أضعفت قوة بدنكم، فضاًل عن إنقاص عددكم وُعدَّ
التي  اجلامعة  هلذه  أظهر  ولكنه  وَترَكْت((.  ِمْنُكم  أَخَذْت  –واهلّلِ–  ))َوقْد  اإلهناك: 
خياطبها اّن )اإلهناك( الذي أصاهبم، كان أقّل من ما أصاب عّدوهم. وهلذا استعمل 
مفردة )أهْنَك(، وهي بوزن )َأْفَعل( التفضيل، للداللة عىل شدة إهناك احلرب للعدو 
حتى أجهدته. وجاء استعامهلا إلظهار الفارق بني ضعف اهل العراق الذين شاركوا 
العدد  يف  أعداؤه  اليه  وصل  الذي  الضعف  ومستوى  احلرب،  يف    اإلمام  مع 
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والُعّدة. فقد ذكر املؤرخون أّن القتىل من أصحاب معاوية يوم )ِصّفنْي( كانوا أكثر 
من القتىل من أصحابه ، فقد ذكر نرص بن مزاحم )ت 212#( أّن الذين ُأصيبوا 
نْي( من اهل الشام مخسة وأربعون الفًا، يف حني أن عدد من ُأِصيب من اهل  بـ)ِصفَّ
اح النهج إىل تفسري مفردة  العراق هم مخسة وعرشون الفًا)83(. وقد ذهب بعض رُشَّ
الناس يف   بـ)اإلْخالق(، كأّنه يومئ إىل تشبيه حال  َكتكم( يف كالم اإلمام  )هَنَ
التفاتة غري بعيدة، مستوحاة  امُلْنَهك الذي أخلقه الّلبس)84(. وهذه  احلرب بالثوب 
)باإلخالق(  أشبه  لإلنسان  بالنسبة  فاإلهناك  )أهْنك(،  ملفردة  اللغوية  الداللة  من 
املتقدمة ما جاء يف  الداللة  البىِل والتّخرق. ونظري  بمنزلة  للثياب، فكالمها  بالنسبة 

)ك /53(.

ِلق َجسد املّيت بعد موته ثانيًا: الداللة عىل امُلْبِليات، وهي التي ُتْ

اإلمام  استعملها  التي  )َنَواِهك(  إيراد مفردة  الداللة من خالل  وجاءت هذه 
 بزنة )َفَواِعل(. يقول يف سياق كالمه عن املوتى: )َ)َهْل َدَفَعِت ااْلَقاَرُب، 
ِة األموات َرِهينًا، َويِف ِضيِق امْلَْضَجِع َوِحيدًا، َقْد  لَّ َواِحُب، َوَقْد ُغوِدَر يِف حَمَ َأْو َنَفَعِت النَّ
َدَثاُن  ا احْلَ َتُه، َوَعَفِت اْلَعَواِصُف آَثاَرُه َوحَمَ َواِهك ِجدَّ َهَتَكِت اهْلََوامُّ ِجْلَدَتُه، َوَأْبَلِت النَّ
األموات  جسد  خُتِلق  التي  امُلْنِهكات  هي  النص  هذا  يف  )والنََّواِهك(  َمَعامِلَُه(()85(. 
وُتْبليه. وهلذا قال الشارح البحراين »أهْنَكه: أْخَلَقُه َوأْباَلُه«)86(. والبناء الذي استعمله 
اإلمام  هلذه املفردة هو)َفَواِعل(، املعدود من أبنية مجع الكثرة)87(. ويوحي هذا 
الكلمة  املوتى بعد موهتم. فكأن هذه  النقص واهلزال يف  بالداللة عىل ثبوت  البناء 
يف  الوصف  ثبوت  عىل  تدل  لكوهنا  السياق،  هذا  يف  سواها  من  أبلغ  )الّنواهك( 
هؤالء، فضاًل عام تشري اليه من الكثرة واملبالغة يف تعدد هذه املبليات التي تصيب 

ِلق جسده، مع اشتامل ذلك عىل االستمرار واملداومة. اإلنسان وخُتْ
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مجع  إىل  منه  األسامء  مجع  إىل  أقرب  )َفَواِعل(  أن  إىل  الدارسون  أشار  وقد 
الداللة  باحلركة  يريدون  احلركة)88(.  يف  وأقّل  الثبوت  عىل  أدل  وهو  الصفات، 
أغلب  يف  متوافرة  تكن  مل  إن  اخلصائص  وهذه  يبدو.  كام  واالستمرار  التكثري  عىل 
)الّنَواِهك(  أهنا موجودة يف مفردة  الوزن، فأحسب  التي تصاغ عىل هذا  املفردات 
التي استعملها اإلمام  التي ُيلحظ فيها معنى االستمرار والتجدد والتكثري يف 
تعزز  الفكرة  وهذه  وأخلقتهم،  جدهتم  الّنَواِهك  أبلت  الذين  املوتى  حال  وصف 

اإلشارة إىل عذاب القرب الذي يعرض لإلنسان يف قربه.

من)89(، واهَلزْيَلة اسم مشتق من اهُلَزال، وهي الناقة  ُهَزاله: اهُلَزال َنِقيض السَّ
ماِشَيتُهم،  َضَعفت  إذا  الَقْوم،  أْهَزل  يقال:  اللحم)90(.  وقّلة  الضعف  أصاهبا  التي 
ابن  البدن حسبام يذكر  اللَّحم يف  ِقّلة  منه  اهُلَزاِل مأخوذ  َمْهُزوُلون)91(. وأصل  فهم 
ضمري  إىل  مضافة  )ُفَعال(  بوزن  )ُهَزاله(  مفردتا  اإلمام  استعمل  وقد  دريد)92(. 
هنج  يف  الوارد  كالمه  يف  منهام  لكل  واحدة  مرة  )َفِعْيل(،  بوزن  و)َهِزيل(  الغائب، 

البالغة)93(، للداللة عىل ما يأيت: 

اواًل: الداللة عىل هزيل احَلّب 

وقد  وغريها.  والشعري(  )القمح  من  احلِصيد،  باحَلّب  خمتصة  الداللة  وهذه 
(، يف سياق كالمه عن فتنة بني ُأمّية،  وصفها اإلمام  –هنا– بتعبري)َهِزيل احلبَّ
َعىَل  َقاَمْت  َقْد  َضاَللة  َراَيُة   ...((  : يقول  احلصيد.  دوس  الناس  تدوس  التي 
َقْت بُِشَعبَِها، َتِكيُلُكْم بصاعها. قائدها خارج عن املِّلِة... َتْعُرُككم َعْرك  ُقْطبَِها، َوَتفرَّ
األِدْيِم، وَتُدوُسُكم َدْوَس احَلِصيِد، وَتْسَتخلُص امُلؤِمَن من بينكم استِْخالَص الّطرْيَ 

.)94())... احَلّبَة الَبِطْيَنَة ِمن َبنْيِ َهِزْيل احّلبِّ
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وهزيل احلبَّ هو الفارغ الذي ال مادة فيه من ُحبوب الّطعام، وهي )احلْنطة، 
نِف(.  بـ)الصَّ اآلن  الُزّراِع  عند  )باهَلزيل(  احلب  هذا  ويّسمى  والرز(.  والشعري، 
َجر، بفتح الصاد،  »َصنَّف الشَّ قوهلم:  من  أحسب–  –فيام  اللغة مأخوذ  وأصله يف 
إذا بدأ يورق بِصْنفني، صنف قد أْوَرَق، وآُخر مل ُيوِرق كام يذكر املعجميون«)95(. أّما 
ما ذكره اإلمام، يف قوله )َهِزيُل احَلّب(، فهو إشارة إىل الناس من غري املؤمنني الذين 
ستصيُبهم آثار الفتنة األموية التي ذكرها اإلمام . وقصد بقوله )احَلّبة البِطينة( 

)املؤمنني( الذين َسَيَتتَّبُعهم اهل الفتنة لإليقاع هبم.

وقد عمد  إىل هذا الرّضب من التعبري بوساطة )التشبيه(، لإلبانة عن كيفية 
تتّبع األمويني الناس من ذوي اإليامن الراسخ، فعقد مشاهبة بني )استخالص الطري 
للحبَّ املمتلئ( وتركه لـ )َهِزْيل احَلب(، وبني تتّبع الفئة الّضالة للمؤمنني. ووجه 
هؤالء  استطعام  عن  فضاًل  والتتّبع،  األخذ  يف  قة  الدَّ هو  الطرفني  هذين  بني  الشّبه 
مفردة  السياق  هذا  يف    اإلمام  وظف  وقد  أثرهم.  وحمو  املؤمنني  عىل  القضاء 
)َهِزْيل( بصيغة )َفِعيل(، وهي بناء من أبنية الّصفة املشبهة التي تدل عند الرّصفيني 
عىل ثبوت الوصف فيمن وصف هبا مع لزومه ودوامه)96(. كأّن َمن ثبتت فيه صفة 
هزال العقيدة وضعف اإليامن، يكون بعيدًا عن طلب األمويني وتتّبعهم، كام تكون 
الشارح  عّلق  وقد  هبا.  انتفاعه  لعدم  وعنايته  الطري  نظر  عن  بعيدة  اهَلِزيلة(  )احلّبة 
ْوس(؛ إلهاَنتِهم وشّدة  البحراين عىل قول اإلمام ، ذاهبًا إىل أّنه استعار لفظ )الدَّ
اْمتَِهاهِنم بالبالِء، مشّبهًا ذلك بدوس احلصيد من احلنطة وغريها، ثم أشار إىل تتّبع 
باستخالص  ذلك  فشّبه  هبم،  لإليقاع  واستقصائهم  املؤمنني،  الّضاللة  تلك  اهل 
الطري احلبة السمينة املمتلئة من الفارغة اهلزيلة، فالطيور َترَتاز بمناقريها سِمني احَلّب 

من هزيله، متخّليًا عن اهلزيل منه)97(. 
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ثانيًا: الداللة عىل ضعف اجلسم وقّلة حلمه 

واستعملت هذه الداللة يف سياق حديثه  عن النبي موسى  وزهده 
ِب  َزالِِه َوَتَشذُّ ُة اْلَبْقِل ُتَرى ِمْن َشِفيِف ِصَفاِق َبْطنِِه، هِلُ إذ يقول: ))َوَلَقْد َكاَنْت ُخْضَ
ة  وِقلَّ اهلل،  كليم  جسم  ضعف  هو    اإلمام  يقصده  الذي  واهُلزال  ِمِه(()98(.  حَلْ
حلمه؛ ألّنه ال ُيقيم للطعام والنَّهم وزنًا، فيأخذ منه ما يقيم به أوده ويعينه عىل العبادة 
والتقوى، فهو مل يسأل اهلل ااّل خبزًا يأكله. حسبام يقول . وجاء استعامله مفردة 
والعلل  األعراض  عىل  الدالة  األبنية  من  هو  البناء  وهذا  )ُفَعال(،  بصيغة  )ُهَزال( 
واألصوات)99(. كأّنه ملّا أراد التعبري عاّم يف النبي موسى من ُزهد وعدم عناية 
باألكل والشبع، جاء بمفردة )ُهَزال( عىل البناء املتقدم، لبيان العلل واألعراض التي 
تبدو عليه من قّلة أكله، مع مالحظة أّن اإلمام  مل ُيرد هبذه الصيغة، الداللة عىل 
بناء  يفهم من داللة  للنبي موسى، كام  والبنية اجلسمية  العقلية  القدرة  ضعف 
)ُفَعال(، وإنام أراد اإلبانة عن عدم بِطَنته وانرصافه إىل األكل والرشب؛ ألّنه مل ُيعَن 

بطيب الطعام والرشاب زهدًا وورعًا. 

وكثرة  الّتعب  شّدة  والَوَصب  واألوجاع)100(.  املَرض  الَوَصب  َوَصب: 
األوجاع مع فتور البدن ونحوله؛ بسبب من املرض واملشقة)101(. واستعمل اإلمام 
 مفردتا )َوَصب( و)أْوَصاب( مجعًا عىل )َأْفَعال( مرة واحدة لكٍل منها يف هنج 

البالغة)102(، للداللة عىل ما يأيت: 

أواًل: الداللة عىل األمراض و التعب والنصب 

عند  وحاهلم  املوتى  عن  فيه  يتحدث  الذي    كالمه  سياق  يف  ذلك  وجاء 
َوَأنَّة ُموِجَعة،  َكاِرَثة،  َوَغْمَرة  ُمْلِهية،  ))َوامْلَرُء يِف َسْكَرة  رجوعهم إىل بارئهم يقول: 
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ُثمَّ  َسِلسًا،  ُمْنَقادًا  َوُجِذَب  ُمْبِلسًا،  َأْكَفانِِه  يِف  ُأْدِرَج  ُمْتِعَبة.ُثمَّ  َوَسْوَقة  ُمْكِرَبة  َوَجْذَبة 
ِمُلُه َحَفَدُة اْلِوْلَداِن...(()103(. يصّور  ُأْلِقَي َعىَل ااْلَعواِد َرِجيَع َوِصب، َونِْضَو َسَقم، حَتْ
َوصٍب(  )َرْجيَع  قربه  إىل  وانقياده  املّيت  حال  النص–  من  يبدو  –كام    اإلمام 
من  الدواب  ترجع  كام  الدائمة،  اإلقامة  حياة  إىل  الدنيا  احلياة  يف  سفره  من  راجعًا 
 عن هذه  األبدان، وهلذا عرّب  تعبًا ومشّقة يف  الّسفر  سفرها)104(. وخيّلف هذا 
األوجاع واآلالم الدائمة بمفردة )َوَصب( التي تلزم البدن طول احلياة، باعتبار أّن 
التي ختّلفها  املعاناة  تشتمل عليه من  عاّم  تعب ونصب ومشّقة، فضاًل  الدنيا  احلياة 

أمراض احلياة.

فهذه  الكريم،  القرآن  بمفردات  تأثره  من  رضبًا  يمثل  املفردة  هذه  واستعامل 
واألمل.  التوّجع  الداللة عىل  األوىل هي  بداللتني؛  احلكيم  الذكر  الكلمة وردت يف 
وذلك يف قوله تبارك وتعاىل ﴿ُدُحورًا َوَلُهْم َعذاٌب واِصٌب﴾)105(. وأّما الداللة الثانية 
تعاىل  قوله  يف  الّراغب)106(،  يذكر  حسبام  واستمراره  الدين  دوام  عىل  الداللة  فهي 
َتتَُّقوَن﴾)107(.  اللِه  َفَغْيَر  َأ  يُن واِصبًا  الدِّ َوَلُه  َواأَلْرِض  ماواِت  السَّ ِفي  ﴿َوَلُه ما  شأنه 
وقد أفاد  –كام يبدو- من َتينِك الداللتني باستعامل املفردة املتقدمة للداللة عىل 
استمرار األوجاع والعلل ودوامها، فضاًل عن الداللة عىل الضنك والّتعب واملشّقة. 

وهذه كّلها تؤدي إىل املرض واالعتالل.

)َوَصب(  مفردة  تفسري  إىل  فذهبوا  ذلك،  من  البالغة  هنج  اح  رُشَّ أفاد  وقد 
يف  املفردة  هلذه  املعجمية  بالداللة  يبدو-  -فيام  مستعينني  واملرض)108(،  بالوجع 
 تعضد  اإلمام  الذي ورد. وقد وردت مفردات يف قول  السياقي  بيان معناها 
املعنى وتقويه، من قبيل: )َغَمَرات اآلالم( و)َطَواِرق األوَجاِع( و)األْسَقام( و)َأنَّة 
)َأْفَعال(،  عىل  اجلمع  بصيغة  )َأْوَصاب(  مفردة  وردت  آخر،  سياق  ويف  ُموِجَعة(. 



212

بِليغ، بأن:  يف كالم اإلمام  عن اختيار األنبياء  واحتجاجهم عىل الّناس بالتَّ
ْم َدَفائَِن اْلُعُقوِل، َوُيُروُهْم آَياِت امْلَْقِدَرِة: ِمْن َسْقف َفْوَقُهْم َمْرُفوع، َوِمَهاد  ))َوُيثرُِيوا هَلُ
ِرُمُهْم، َوَأْحَداث َتَتاَبُع  يِيِهْم، َوآَجال ُتْفنِيهْم، َوَأْوَصاب ُتْ َتُهْم َمْوُضوع، َوَمَعايَِش حُتْ حَتْ

َعَلْيِهْم(()109(. 

وقد دّلت مفردة )َأْوَصاب( عىل األمراض التي تصيب الناس حتى هُتِرمهم. 
منها  ويعانون  أملًا.  منها  فيتوجعون  أعامرهم  آواخر  إىل  النشأة  منذ  ترافقهم  فهي 
به  يمر  الذي  والّضنك  التعب  عىل  الداللة  أيضًا  املفردة  وتتضمن  ومُحى.  سهرًا 
يدفعني  ما  وهو  وأوضاعه.  أحواله  يف  سوء  من  به  يمر  مما  بسبب  حياته،  يف  املرء 
إىل عد الِعلل واآلفات النفسية واقعة ضمن داللة مفردة )أْوَصاب( عىل املراض؛ 
أسباب  من  واحلزن  والفزع  والّروع  الغضب  ومنها  النفسية،  العوارض  هذه  ألن 
الذي يصاحبه احلزن والغضب. وهلذا جعل   ) اهلرم. ومن أشّدها وقوعًا هو )اهَلمُّ
( عّلة لـ )اهَلَرم( يف قوله: ))اهَلمُّ نِْصُف اهَلَرِم(()110(. أّما استعامله  اإلمام  )اهَلمَّ
مفردة )أْوَصاب( مجعًا عىل )َأْفَعال( فقد أعان عىل كثرة هذه )األوصاب( وتنوعها 
وتعّددها بالنسبة إىل اإلنسان الذي تتابع عليه اهلموم واملتاعب بشتى أنواعها، فضاًل 

عن دوامها واستمرارها. فهذه العلل واملتاعب دائمة الزمة ال تنفك احلياة منها.

فر أو اهلزال واهلّم والعمل)111(.  َشِحَبة: الشحوُب هو تغرّي اللون بسبب من السَّ
حوب يف اجلسم بتغريُّ الّلون، فضاًل عن ضعف البدن وُهزاله)112(.  وقد ُخّص الشُّ
وجاءت مفردة )َشِحَبة( مرة واحدة يف هنج البالغة)113(، للداللة عىل ُشُحوبة اجَلَسد 
ِضيِق  َويِف  َرِهينًا،  األموات  ِة  لَّ حَمَ يِف  ُغوِدَر  ))َوَقْد  يقول:  املوت.  َمْضَجع  يف  ه  وتغريُّ
تَِها،  َبْعَد َبضَّ اهْلََوامُّ ِجْلَدَته... َوَصاَرِت األْجَساُد َشِحَبًة  َقْد َهَتَكِت  امْلَْضَجِع َوِحيدًا، 
ا...(()114(. فاألجساد التي وصفها اإلمام  بـ )َشِحَبة(،  ِتَ َواْلِعَظاُم َنِخَرًة َبْعَد ُقوَّ
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ناعمة.  طرّية  غّضة  كانت  بعدما  وقوهتا،  نضارهتا  فقدت  التي  املوتى  أجساد  هي 
وتبدو مفردة )َشِحبة( أملك بالسياق الذي تكّلم فيه أمري املؤمنني  الذي قصد 
اإلبانة عن ثبات التغرّي يف أجساد املوتى وشدته. وهو ما يعرّب عنه باتَّصاف صاحب 
الّصفة هبا. فهذه الكلمة تبني حال تلك األجساد بعد املوت وزوال ما فيها من احلسن 
والغضاضة. يف حني أّنه لو أتى باملفردة املتقدمة عىل وزن )َفاِعل(، فقال )َشاِحبة( 
املالزمة  وعدم  واحلدوث،  احلدث  من  الفاعل  اسم  يف  ملا  املتقدم؛  املعنى  حتقق  ملا 
لفاعله)115(. فانتهاء هذه )األجساد( إىل املوت واهلالك، يؤكد ثبات الصفة املتقدمة 
فيها ومالزمتها هلا. وهلذا أجد ما ذهب اليه الشارح ابن أيب احلديد من داللة لكلمة 
)َشِحبة( يف قول اإلمام، وتفسريها بـ )اهَلالِكة()116(. خمالف لسياق الّنص الذي 

يَتجه نحو الثبات والدوام وعدم احلدوث. 

اهُلزال)118(.  والنَّحافة  الّلحم)117(.  القليل  اجلسم،  ب  ِ الرضَّ النَّحيف  َنِحْيفة: 
وقيل: بل هي قّلة الّلحم خلقه، وليس بسبب من اهُلزال)119(. ومفردة )َنِحيَفة( من 
مفردات هنج البالغة التي استعملها اإلمام  مرة واحدة)120(، للداللة عىل األجساد 
  الّضعيفة الدقيقة التي َهُزَلت من كثرة العبادة وّقلة الزاد. وذلك يف سياق وصفه
وُرُهْم َمْأُموَنٌة، َوَأْجَساُدُهْم َنِحيَفٌة،  ُزوَنٌة، َورُشُ ْم حَمْ املتقني الذين يقول فيهم: ))ُقُلوهُبُ
ْم َخِفيَفٌة، َوَأْنُفُسُهْم َعِفيَفٌة(()121(. ووصفهم بَنحاَفة األجساد للداللة عىل  َوَحاَجاُتُ
عدم انشغاهلم بامللذات واالنرصاف إىل خترّي األطعمة واألرشبة، فكنَّى عن ُزهِدهم 
َأْعُينِِهْم،  يِف  ُدوَنُه  َما  َفَصُغَر  أْنُفِسِهْم،  يِف  الُِق  اخْلَ ))َعُظَم  إنام  )َنِحيَفة(؛ ألهّنم  بمفردة 
اُر َكَمْن َقْد َرآَها، َفُهْم ِفيَها  ُموَن، َوُهْم َوالنَّ ُة َكَمْن َقْد َرآَها، َفُهْم ِفيَها ُمَنعَّ نَّ َفُهْم َواجْلَ
ُبوَن(()122(. فرّوُضوا أنفسهم رياضة، ووضعوا هلا َمنهجًا يوصلهم إىل رضا اهلل  ُمَعذَّ
تبارك وتعاىل. وهلذا شغلتهم العبادة واخلوف من املعصية عن األكل الذي يلهيهم 
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اِظُر َفَيْحَسُبُهْم َمْرَض،  ْوُف َبْرَي اْلِقَداِح، َيْنُظُر إَِلْيهُم اْلنَّ عن الطاعة. فـ ))َقْد َبَراُهْم اخْلَ
َوَما بِاْلَقْوِم ِمْن َمَرٍض...(()123(. وذلك هو سبب ضعفهم ونحافة أجسادهم. وهبذا 
الّزهد  املتقدمة، فضّمنها الداللة عىل   قد وّسع من داللة املفردة  يكون اإلمام 
بسبب من هذه اخلصال  كانت  نحافة أجسادهم  التقوى؛ ألن  والورع، فضاًل عن 
التي يتميزون هبا. وهبذا تكون لفظة )َنِحيَفة( –يف هذا السياق– دالة عىل التغري يف 
اجلسم، وحتوله من حال االمتالء إىل حال أخرى عالمتها ِقّلة اللحم وهزال اجلسم 

وانرصافه عن خترّي األطعمة واالرشبة. 
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املبحث الثالث

ألفاظ علل الّنطق ومتعلقاتا

َبْكاَمء: اأّلْبَكم األَخْرس الذي ال يتكّلم)124(، ويقال للُمْمتنِع من الكالم َجْهاًل 
أو تعّمدًا إنه َبكم عنه)125(. وقيل: »األبكم هو الذي كان أخرسًا من والدته«)126(. 
وذهب بعض اللغويني إىل عد )البكم( عامًا يشمل فقد حواس اإلنسان مجيعًا من 
نطق وسمع وبرص)127(. وفّرق األزهري بني )األْخَرس واألْبَكم(، فاألخرس هو 
الذي ُخِلق وال ُنطِق له، كالبهيمة الَعجامء، يف حني أن األبكم هو الذي للسانه ُنْطق، 
( عندهم. والَعيِيُّ هو األْقَطُع  ولكنه ال َيْعِقل اجلواب)128(. وهذه الصَفة تعني )الِعيَّ
األبكم اللسان)129(. ووردت مفردات )ُتبْكم( و )َبْكاَمء(، و )ُبكم( يف هنج البالغة، 
وكان نصيب كل واحدة منها االستعامل مّرة واحدة)130(. إاّل مفردة )ُبْكم( بصيغة 
اجلمع عىل )ُفْعل( التي استعملها اإلمام مرتني)131(. وجاءت هذه املفردات للداللة 

عىل ما يأيت: 

اواًل: الداللة عىل الِعّي، وهو الّسكوت واالمتناع عن الكالم 

البرش  من  اخللق  مجيع  أّن  تعني  )ُتْبكم(  مفردة  هبا  جاءت  التي  الداللة  وهذه 
سياق  يف  ذلك  وجاء  القيامة.  يوم  واإلبانة  اإلفصاح  عىل  يقدرون  وال  سَيْبكمون 
األبصار)132(:  فيه  َتشَخص  يوم  يف  امُلتَُّقون  فيه  ُيفْلح  الذي  القيامة  يوم  عن  حديثه 
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ْوِر فَتْزهُق ُكلُّ ُمْهَجٍة، َوَتْبَكُم ُكلُّ هَلْجٍة...(()133(. و َيعَجز يف هذا  ))وُيْنَفُخ يف الصُّ
اليوم كل فصيح عن الكالم بحرضة البارئ جل جالله، والسّيام أولئك الذين باعوا 
آخرهتم بدنياهم. فاستعمل  مجلة )َتْبَكُم َكّل هَلَْجٍة(، إلظهار هذا املعنى فتعبري 
)كُل هلجة( إشارة اىل تعدد لغات العامل واملتكلمني هبا الذين )َسُتْبَكُم( اْلسَنتهم عن 
مفردة    استعامله  النظر  يلفت  ومما  هبا.  يتكّلمون  التي  اللهجات  هبذه  الكالم 
هلجة، للداللة عىل الناطقني املتحدثني من إْنٍس وغريهم، فضاًل عن اللهجة نفسها 
وهلذا  استعامهلا.  من  متكينهم  أو  هبا  املتكّلمني  إعانة  عىل  قادرة  غري  ستكون  التي 
هَلَْجٍة(، فجعل الّلهجة هي الفاعل يف الكالم وليس  : )وَتْبَكُم كُل  قال اإلمام 
واملراد  اجلواب.  وأداء  الّنطق  عن  تعيا  التي  هي  كوهنا  اىل  إشارة  نفي  هبا  الناطقني 
بالّلهجة -هنا- هي الُلَغة التي ُجبِل عليها الّناس، فاعَتادها ونشأ عليها)134(. و مال 
-فيام  مستفيدًا  بـ)خَتْرس()135(.  )َتْبَكُم(  مفردة  تفسري  اىل  البالغة  اح هنج  رُشَّ بعض 

يبدو- من الداللة املعجمية ملفردة )بكم(. 

ثانيًا: الداللة عىل عدم الفهم والعقل 

القرآن  أساليب  من  اختارها  إذ   ، اإلمام  عند  املنشأ  قرآنية  الداللة  وهذه 
: ))َما يل َأَراُكْم َأْشَباحًا  الكريم. ويمكن حلاظ هذا التأثري يف قوله  يف سياق الذمَّ
َوَأْيَقاظًا  َأْرَباح،  باَِل  ارًا  َوجُتَّ َصاَلح،  باَِل  اكًا  َوُنسَّ َأْشَباح،  باَِل  َوَأْرَواحًا  َأْرَواح،  باَِل 
  ويصف  َبْكامَء!...(()136(.  َوَناِطَقًة  َء،  َصامَّ وَساِمَعًة  ُعْمَيًاَء،  َوَناِظَرًة  مًا،...  ُنوَّ
حقيقة  يف  فيهم  املجتمعة  ظاهرها،  يف  املتضادة  بالصفات  الناس  من  الطائفة  هذه 
األمر)137(. فذكر منها صفتي )الّنطق والُبكم(، فضاًل عن اجتامع الُنْسك فيهم من 
األحياء  من  فهم  اجلوارح؛  هذه  من  إفادهتم  عدم  يؤكد  هبذا  وهو  الّصالح،  دون 
)الناَطقُة( التي ال تعي وال تعقل، شأهنم يف ذلك شأن كل ما نطق من احليوان)138(. 
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الكالم. وإّنام وِصُفوا هبذه  له من  بام ال قيمة  ُنْطِقهم؛ ألهنم يتحدثون  فائدة يف  فال 
األوصاف، لعدم ترتب آثارها عليهم، فإهنم يسمعون بآذاهنم دون أن حيصل فيهم 
أثر من سمعهم هذا الذي ينبغي أن يكون سمعًا واعيًا مفيدًا، وينطقون بألِسنتهم، 

ولكنهم ُبكم املشاعر واألحاسيس)139(.

وبالعودة اىل استعامالت القرآن الكريم، نلحظ أّن املعنى الذي قصد اليه اإلمام 
ْيَن َكَفروا َكَمثِل الَِّذي َيْنَعق بام ال َيْسْمع ااّل ُدَعاًء   يتفق مع قوله تعاىل: ﴿َمثُل الذَّ
ونَِداًء ُصٌم ُبْكٌم ُعْمٌي فَهُم اَل ْيعِقلون﴾)140(. ونفي العقل عنهم هو تفسري لفقداهنم 
داللة  ة  وَثمَّ هلا.  صحيح  توظيف  دون  لكن  هبا،  اهلل  َمتََّعهم  التي  احلواس  تلك 
استعملها اإلمام  –هنا- وهي توظيفه أسلوب االلتفات، وهو من األساليب 
  البالغية التي ينقل فيها اخلطاب من احلضور اىل الغيبة وبالعكس)141(. فعدل
اكًا، وجّتارًا، وأْيَقاظًا، وُشُهودًا( اىل  من خطاب اجلمع املذكر يف قوله )أشباحًا، وُنسَّ
خطاب املفردة املؤنثة، يف قوله )َناِظرة َعمَياء، وَساِمَعة َصاّمء، وَناِطَقة َبْكاَمء(، ألّنه 

قصد بذلك معنى اجلامعة أو الطائفة، فضاًل عن التَّفنُّن يف الّصياغة )142(.

ويبدو يل أنه عدل يف خطابه؛ ألّنه قصد بذلك وصف جوارحهم باألوصاف 
املتقدمة، وهو ما دفع اىل االنتقال من اجلمع املذكر اىل املفرد املؤنث، كأّنه يومئ اىل 
أن  ينبغي  الذي  والّصواب  احلّق  بعيدة عن  وألِسَنتهم  أّن عيوهنم وقلوهبم وآذاهنم 
تكون عليه هذه اجلوارح. فكأن هذه األبصار ناظرة العيون، ولكّنها عمياء البصرية، 
وسامعة اآلذان، ولكنهم ُصّم القلوب، وناطقة األلسن بكامء املشاعر، فاستعار هلم 
تقصريهم  بيان  اىل  إشارة  بأضدادها،  وصفهم  مع  والبكم  والصمم  العمى  الفاظ 

وقصور نظرهم يف آيات اهلل وسامع ندائه وكالمه)143(. 
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مما يمكن به تسويغ االنتقال يف اخلطاب التوطئة للحديث عن )الِفتَنة( التي قّدم 
َقْت بُِشَعبَِها...(()144(.  هلا اإلمام  بقوله: ))َراَيُة َضاَللة َقْد َقاَمْت َعىَل ُقْطبَِها َوَتفرَّ
ومفردة )الفتنة( وصفاهتا التي ذكرها  من األلفاظ املؤنثة ومن خالل اجلمع بني 
قوله: ))َناِظرة َعْميِاء، وَساِمَعة َصاّمء، وَناِطَقة َبْكاَمء((. وقوله ))َراَيُة َضالٍل...((، 
ون  يصبح املعنى، أنكم مع وجود هذه احلواس فيكم، فإنكم غري منتفعني هبا، فُتبرِْصُ
فيها من ضالل، وال  ما  ُقْطبِها، وتتبعوهنا عىل مع  قامت عىل  التي  الّضالل(  )راية 
الّضالة  الراية  هذه  لقائد  تسمعون  أنَّكم  ذلك  من  واألشد  احلق،  راية  ون  ُتبرِْصُ
  وجتيبونه اىل ضالله، و َتْبُكمون أْلِسَنتُِكم عن إجابة صاحب احَلق وهو اإلمام
َدُعُكُم اْلَكَواِذُب؟ َوِمْن َأْيَن  فـ ))َأْيَن َتْذَهُب بُِكُم امْلََذاِهُب، َوَتتِيُه بُِكُم اْلَغَياِهُب، َوَتْ
وُه ُقُلوَبُكْم، واْسَتْيِقُظوا  انِيُِّكْم، َوَأْحِضُ ُتْؤَتْوَن، َوَأنَّى ٌتْؤَفُكون...... َفاْسَتِمُعوا ِمْن َربَّ
إِْن َهَتَف بُِكْم...(()145(. وَثّمة داللتان شبيهتان بالداللة املتقدمة وردتا يف )خ/97، 

خ 108(.

َخَرُسوا: اخَلَرس ذهاب الكالم ِخلقة أوِعّيًا)146(. واألخرس هو الذي ال صوت 
َجَلبة)148(.  التي ال يسمع هلا صوت وال  َخْرَساء، وهي  له)147(. ومنه قوهلم: كتيبة 
َرُسون( يف هنج البالغة مرة  وقد وردت الفاظ )َخرُسوا( و)خُيِْرس(، و)ُخْرسًا( و)خُمْ
واحدة لكل مفردة منها)149(، للداللة عىل الِعّي وعدم القدرة عىل الكالم. ومن ذلك 
ِرُس الَفِطن)150( عن  قوله  يف سياق ذم الَفْقر وما يفعله بالناس: ))... والَفْقُر خُيْ
ته..(()151(. فلاّم كان )الَفْقر( عاماًل يف عدم انتباه اإلنسان، ومقدرته عىل الّتبرّص  ُحجَّ
يف األمور؛ بسبب من انشغال الفقري بلوازم عيشه وحاجاته الرضورية، هلذا وصفه 
ته. لكونه يذل املرء ويؤّثر يف  بِه من الناس عن بيان ُحجَّ ِرس( النَّ اإلمام  بأّنه )خُيْ
قدراته العقلية والذهنية وجيعله منشغاًل يف كيفية حتصيل قوته وقوت عياله. فوّظف 
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اإلمام  املفردة املتقدمة )للَفِطن( من الناس الذي يصيبه )الفقر( و)اإلقالل( يف 
عيشه، بلحاظ الشبه بينه وبني )األخرس( يف عدم القدرة عىل اإلبانة واإلفصاح عن 
بالداللة  َرُسون(  )خُمْ و  )خرسًا(  و  )َخَرسوا(  مفردات  استعملت  وقد  حجته)152(. 

عىل الِعي وعدم املقدرة عىل الكالم يف )خ/119، 221(. 

فيه،  ُد  الرتدُّ تعني  الكالم  يف  صفة  وهي  الَفأَفأة)153(.  والّتعَتَعة  الّتْعتع  ُمَتْعتِع: 
)154(. وهذا التلكؤ يف الكالم مأخوذ أصاًل من تردد الدابة  بسبب من احَلرٍص والِعيَّ
وعدم قدرهتا عىل الّسري يف الّرمل. يقال: »َتْعَتع اَلبِعري وغريه من الدواب، إذا َساخ 
َعّثر، فوصف به الكالم الذي ال  مال«)155(. وقد أخذ هذا الوجه من التَّ يف ُوُعوَثة الرَّ
يقدر عليه صاحبه وذلك بأن َيْعَيا بكالمه ويرتدد)156(. واتََّسع هذا املعنى الذي تدل 
ٍط أو َوْحل. يقال: »َوَقع القوم  عليه املفردة، فصار يستعمل يف وصف من يقع يف ختبُّ

ِليٍط«)157(.  يف َتَعاتِع، وذلك إذا َوَقعوا يف أراِجيف وخَتْ

البالغة يف موضعني، يف  الفاعل يف هنج  )ُمَتْعتِع( بصيغة اسم  وجاءت مفردة 
حني وردت لفظة )َتْعَتُعوا( مرة واحدة)158(. ويفهم من السياقات التي وردت منها 

هذه املفردات اهنا تدل عىل ما يأيت: 

ر يف الكالم بسبب من اخلوف َعثُّ أواًل: الداللة عىل الرتدد والتَّ

اسم  بصيغة  )ُمَتَتْعتِع(  مفردة  توظيف  يف  النبوي  السياق  من  اإلمام  افاد  وقد 
الفاعل يف كالمه، لغرض إباَنة داللة الرتدد والتلكؤ يف الكالم. يقول  يف كتابه 
َشْخَصَك،  ِفيِه  ْم  هَلُ ُغ  ُتَفرِّ ِقْساًم  ِمْنَك  اَجاِت  احْلَ لَِذِوي  ))َواْجعْل  األشرت:  مالٍك  اىل 
ِلسًا َعاّمًا، َفَتَتواَضُع ِفيِه هلل الَِّذي َخَلَقَك، َوُتقِعد َعْنُهم ُجْنَدَك َوَأْعَواَنَك  ْم جَمْ ِلُس هَلُ َوجَتْ
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ُمُهْم َغرْيَ ُمَتْعتٍِع...(()159(. ومن خالل  َمَك ُمَتَكلِّ ِطَك، َحتَّى ُيَكلِّ ِمْن َأْحَراِسَك َورُشَ
السياق تبدو داللة التلكؤ يف الكالم عند خماطبة الوايل بسبب من اخلوف من ُسلطته 
اإلمام  وحيتج  اإلفصاح.  وعدم  الِعي  من  بسبب  وليس  ورُشِطه،  حّراسه  وَسطوة 
 يف صياغة التعبري األخري من هذا املقطع الذي ضمّنه مفردة )ُمَتَتْعتِع( بام ورد 
  اهلّل  َرُسوَل  َسِمْعُت  ))فإين   : يقول  إذ  الشـأن،   يف هذا  اهلل  عن رسول 
ُه من الَقِويَّ َغرْيَ  ُأّمٌة ال ُيْؤَخُذ للَضعْيِف فيها َحقُّ َس  َيُقْوُل يف غري َمْوِطٍن: ))َلْن ُتَقدَّ

ُمَتَتْعتٍِع(()160( )161(.

)غريب  يف  املصّنفون  عنها  أبان  فقد   ،النبي حديث  يف  املفردة  داللة  وأّما 
ِم عند  َظلُّ احلديث(، فذهبوا اىل داللتها عىل عدم القلق واإلزعاج حني التكّلم، والتَّ
يف  واالضطراب  الرَتّدد  عىل  –أيضًا– الداللة  املتقدمة  املفردة  وحتمل  احلاكم)162(. 

الكالم نتيجة للِعي واخلوف الذي يصيب الضعيف من الناس)163(.

لتقارب   ، اإلمام  كالم  يف  عليه  عاّم  بعيدة  ليست  الداللة  وهذه  أقول: 
 ، النبي  كالم  من  املتقدمة  اللفظة  أخذ  كونه  عن  فضاًل  جهة،  من  السياقني 
فامُلَتَتْعتِع –عند اإلمام - هو الذي ُيزَعج وُيْقَلق)164(.خوفًا عىل حاجته ونفسه 
هؤالء  يصيب  الذي  النفيس  والقلق  اخلوف  يكون  وربام  وأحراسه.  احلاكم  من 
راجعا اىل حرصهم عىل عدم الفشل يف الكشف عن حوائجهم وطلباهتم، فتصيبهم 
الدهشة والرتدد وعدم القدرة عىل الكالم. وقد آثر بعض رّشاح النهج الركون اىل 
يف  منحرصة  فجعلها   ، اإلمام  عند  )ُمَتَتْعتِع(  مفردة  تفسري  يف  اللغوية  الداللة 

 .)165( الرتدد احلاصل من حرص أو ِعيٍّ
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ثانيًا: الداللة عىل عدم االفصاح واإلبانة عن املراد 

وهذه الداللة متعلقة بعدم قدرة املتكلم عىل أن يكون بليغًا فصيحًا لِسنًا وموِجزًا 
يف قوله . وهذه الداللة –عندي– أخّص من انعدام القدرة عىل الّتكّلم والتلّكؤ 

والّتعّثر يف الكالم عند رشوعهم يف احلديث، أو خوفهم من السلطان وأعوانه.

يف حني أّن اخللل يف صياغة النصوص أو التكلم بفصيح الكالم، أمر خاص 
فيه  الذي استعملت  النص  اىل  اللغة وقوانينها. وبالعودة  بقواعد  باإلحاطة  ُمتعّلق 
مفردة )َتْعَتُعوا(، ُيلحظ أهّنا استعملت بالداللة املتقدمة نفسها. يقول  يف سياق 
َفِشُلوا...وَنَطْقُت  ِحنَي  بِاألْمِر  ))َفُقْمُت  الناس:  من  غريه  عىل    فضائله  ذكر 
َتْعَتُعوا، َوَمَضْيُت بُِنوِر اهللِ ِحنَي َوَقُفوا، وَمَضيُت بُِنوِر اهللِ ِحنَي وَقُفوا، َوُكْنُت  ِحنَي 

َأْخَفَضُهْم َصْوتًا، وأْعاَلُهم َفوتًا...(()166(.

هذه  إنشاء  يف    اإلمام  غرض  إّن  أقول:  النص.  هذا  إحياءات  ضوء  ويف 
اخلطبة بيان فضله ومنزلته، فامل بمفردة )َتعَتعوا( اىل عدم قدرة غريه عىل اإلفصاح 
بالثنائيات  رهن  عندي  وذلك  اللغة.  وعلو  املعاين  عن  اإلبانة  من  الّسليم  واملنطق 
التي صنعتها للتفرقة بني مواقفه، ومواقف غريه ممن هم دونه رشفًا ومنزلة وسابقة 
اىل اإلسالم والدفاع عنه، فاستعمل لفظة )َنَطْقُت( املتصلة بضمري املتكلم، وقابلها 
ملفردة  املعجمّية  الداللة  اىل  رجعنا  ولو  هلا.  ضدًا  جعلها  التي  )َتْعَتُعوا(  بمفردة 
)َنَطْقت(؛ لوجدنا أهّنا تدل عىل املِْنِطْيق الَبلْيغ من الناس)167(. وهذا هو املعنى الذي 
قصد اليه اإلمام  يف قوله )َنَطْقت(. يريد: َنَطْقت باحلقَّ بليغًا ُمفِصحًا، ولكّنُكم 
الباطل  ركبتم  ألّنكم  القول،  يف  والفصاحة  اإلبانة  وعدم  الِعّي  وأصابكم  َتْعتْعتم، 

وجانبتم احلق. 
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َرم انكسار ِسن من األسنان، وال يكون إاّل من األسنان املتقدمة مثل  َأْثرَم: الثَّ
نَّ من أْصلها، ومنها الثنايا  الّثنايا والرباعيات)168(. وقيل: »بل الثَّرم هو انكسار السَّ

َرم بأّنه انكسارها خاصة دون بقية األسنان«)169(.  التي ُوِصف الثَّ

يف  البالغة)170(.  هنج  يف  واحدة  مّرة  )َأْثَرم(  مفردة    اإلمام  استعمل  وقد 
ني(  ج بن ُمْسِهر الّطائي( من اخلوارج)171(، ملّا خاطب اإلمام  بـ)ِصفِّ وصف )الرُبْ
ِ«. فقال له اإلمام : ))اْسُكْت َقَبَحَك اهلُل َيا َأْثَرُم، َفَواهللِ َلَقْد  قائاًل »ال ُحكَم ااّل هللِّ
َظَهَر احْلقُّ َفُكْنَت ِفيِه َضئِياًل َشْخُصَك، َخِفّيًا َصْوُتَك...(()172(. والنص يف ذّم هذا 
الرجل بذكر صفة من صفاته، وهي )الثَّرم(، فقد كان اُلرْبج ساقط الثنّية)173(. فأهانه 
يا أعور)174(. يريد بذلك متييز هذا   بأن دعاه هبا كام هُيان االعور بأن يقال له 
النفر من الناس عّمن سواه، بذكر الّصفة التي متّيزه، فضاًل عن وصفه بضآلة شخصه 
وخفاء صوته تعريضًا به يف عدم االلتفات اىل أقواله وحقارته، فكأنه برز دون رشف 
أو شجاعة أو ِقَدم كام يطلع َقْرن املاِعز. وهذا من البالغة بمكان، فمن البليغ، تشبيه 
َمن ُيراد إهاَنَته بام كان مهينًا حقريًا من األوصاف، وتشبيه َمن ُيراد تعظيمه بالعظيم 

اخلطري عىل حدَّ قول الشارح البحراين)175(. 

ى، وواحدهتا ُعْقُبولة)176(.  َعَقابِيِل: الُعْقبول ما َيبُثر بالشفتني، بسبب من احُلمَّ
العداوة  أو  العشق  أو  املرض  بقايا  من  َفة  بالشَّ خَترج  ِصغار  ُقُروح  هي  بل  وقيل 

والبغضاء)177(. 

وقد وردت لفظة )َعَقابِْيل( مجعًا عىل )َفَعالِْيل( مّرة واحدة يف هنج البالغة)178(. 
ّمل الفاَقة وآثارها التي ختّلفها عىل اإلنسان من تعب  ة يف حَتَ دالة عىل الّصَعاب واملََشقَّ
ااْلْرَزاَق  َر  ))َوَقدَّ وتقديرها:  األرزاق  عن  احلديث  سياق  يف    يقول  وجهٍد. 
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َفاَقتَِها،  َعَقابِيَل  بَِسَعتَِها  َقَرَن  ُثمَّ  َعِة...  والسَّ يِق  الضِّ َعىَل  َمَها  َوَقسَّ َلَها،  َوَقلَّ َرَها  َفَكثَّ
ا، َوبُِفَرِج َأْفَراِحَها ُغَصَص َأْتَراِحَها(()179(. َوبَِساَلَمتَِها َطَواِرَق آَفاِتَ

بقايا  من  الشفاه  عىل  خترج  التي  القروح  وأصلها  ُعْقبول،  مجع  والَعَقابِيل: 
األمراض والِعلل. وقد وّسع اإلمام  من داللة هذه املفردة، مضفيًا عليها داللة 
املَشّقة والفاقة التي ختلفها آثار العوز. وهي جزء من أحوال العيش يف احلياة الدنيا؛ 
رزقه،  عليه  َوِسع  فمن  وَسَعة،  وقّدرها ضيقًا  األرزاق  قّسم  وتعاىل  تبارك  اهلل  ألّن 
أنفق من َسَعته كام يقول اهلل جل جالله يف اآلية املباركة ﴿لُِيْنِفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِه 
ُف اللُه َنْفسًا إاِلَّ ما آتاها َسَيْجَعُل اللُه  ا آتاُه اللُه ال ُيَكلِّ َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُيْنِفْق ِممَّ

َبْعَد ُعْسٍر ُيْسرًا﴾)180(.

الُيرس  أّن  ليظهر  املتقدمة،  قولته    اإلمام  منه  صاغ  القرآين  املعنى  وهذا 
ُثّم قابل اإلمام  والُعرس كالمها ابتالء، ألجل بيان شكر غنيها وَصرب فقريها، ومن 
ّسَعة. وطوارق اآلفات نقيضًا   بني األضداد، فجعل )َعَقابِيل( الفاقة مالزمًا للَّ
للّسالمة. وقد ذهب املصنفون يف )غريب احلديث( وبعض رّشاح النهج اىل تفسري 

مفردة )َعَقابِيل( يف قول اإلمام  بالداللة عىل آثار املرض)181(. 

التي  اآلثار  عىل  الداللة  املتقدمة  الكلمة  توظيف  من  قصد    أّنه  ويبدو 
ترتكها وختّلفها )الَعَقابِيل( يف اإلنسان عند العلة، والسيام يف )شفتيه( من أثر احلّمى 
وغريها، فتبدو كأهنا حاًل وقروح مؤملة. وملّا كان سياق الكالم يتحدث عن األرزاق 
وتقسيمها عىل الناس من جهة الكثرة والّقلة اختبارًا للناس بالشكر والصرّب، هلذا 
 مفردة )َعَقابِيل( يف قبالة )الُعرْس والّضيق والفاقة( التي تعرض  جعل اإلمام 
لإلنسان، حتى تبدو عليه عالمات األذى والعلة الناجتة من شدائد األمور وسوئها، 
فّصور العواقب التي تعرض للمرء بصورة )الَعَقابيل( التي تظهر آثارها عىل الشفتني 
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عند احلّمى، بوصفها عالمة من عالمات السقم واملرض. وثّمة قضية أخرى تتميز 
هبا هذه املفردة، وهو إحياؤها الصويت الذي يناسب داللتها املعجمّية، فاجتامع صويت 
)العني والقاف( فيها. وهذان احلرفان إذا اجتمعا يف كلمة أضافا عليها ُحْسنًا وقّوة، 
نظرًا لنصاعة )العني( ولذاذة َمْسمعها، وقْوة )القاف( وصحة جرسها عىل حدَّ تعبري 
ابن جني)182(. واجلمع بني هذين الصوتني يناسب داللتها عىل الشدة والقّوة، فضاًل 

عن الداللة عىل صعوبة احلال وسوء العقبة وشدهتا. 
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املبحث الرابع

ألفاظ أمراض الّسمع

صلب  أي  َأصّم(،  )حجر  قوهلم  من  مأخوذ  اللغة-  -يف  الّصمم  تُه:  أَصمَّ
القارورة. وَصَمْمت  ِسَدادها.  وهو  القارورة،  ِصامم  قوهلم  من  أو  ُمَصمت)183(. 
العلل تصيب األذن يف اإلنسان)185(. وهي  مم رضب من  )184(. والصَّ َسَدْدهُتا  أي 
متّثل املرتبة الثانية من مراتب فقدان السمع عنده، فإهنا جتيء بعد )الَوْقر( الذي يعد 
ْمم( بحسب ترتيب اللغويني)186(.  أول مراحل ضعف الّسمع، ومن بعده جيئ )الصَّ
مم عندهم انسداد األذن وثقل ّسْمعها وذهابه)187(. ومن هذا املعنى وصفت  والصَّ
الفتنة بأهنا )صاّمء عمياء(، وهي التي السبيل إىل تسكينها؛ ألهنا كاألّصم من الناس 
الذين ال يسمعون االستغاثة )188(. وكانت العرب يف اجلأهلية تسّمي )رجبًا( ّشْهر 
اهلل األّصم؛ ألّنه كان ال ُيّسمع فيه صوت مستغيث وال حركة قتاٍل أو َقعَقعة سالح؛ 

ألنه من األشهر احُلرم)189(.

م( بصيغة اجلمع ست مرات يف هنج البالغة. ومفردة  وقد وردت مفردات )الصُّ
ْتُه، وَتَصام، ويّصمه،  )َيُصّم( التي استعملت مرتني، يف حني جاءت مفردات )أَصمَّ

والصاّمء وَصَمام( مرة واحدة لكٍل منهام)190(، للداللة عىل ما يأيت: 
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أواًل: الداللة عىل صمم األذن وعدم الّسْمع هبا 

 يف سياق  . ومن ذلك قوله  املعاين ورودًا يف كالم اإلمام  وهو أكثر 
 : الكفر. يقول  َمرىْض  امية، وأثره يف شفاء  السَّ  ومكانته  النبي  حديثه عن 
َحْيُث  ذلَِك  من  َمَواِسَمُه،َيَضُع  َوأْمىض  ُه،  َمَرامِهَ َأْحَكَم  َقْد  ِه،  بِِطبِّ اٌر  َدوَّ ))َطبِيٌب 
فالنبي -يف  ُبْكم...(()191(.  َوَأْلِسَنة   ، ُصمٍّ َوآَذان  ُعْمي،  ُقُلوب  ِمْن  إَِلْيِه،  اَجُة  احْلَ
والذين  والبصرية،  البرص  عمي  من  وآفاهتا  احلواس  مرىض  يعالج  طبيب  الّنص- 
صّمت آذاهنم عن سامع احلق وندائه.وقد جعل اإلمام  العمى يف قوله للقلوب، 
واحلال أّنه للعيون، لكنه ملّا أراد وصف جوارحهم بالعلل واآلفات التي تعرض هلا 
احلواس، هلذا وصف جوارحهم بالعلل واآلفات التي تصاب هبا احلواس، يف إشارة 
إىل ما أصيب به هؤالء من تغاٍض وإغفال عن احلق، وانرصافهم عن مبدأ التفكري 
والّتفّكر الذي ينبغي أن ُيعملوا فيه أبصارهم وبصائرهم وقلوهبم وأسامعهم التي 

حتتاج إىل الدربة عىل قول احلّق.

وقد أفاد من التعبري القرآين يف صياغة املعنى الذي قصد إليه. فقد وصف 
القرآن الكريم القلوب بالعمى، بعدما نفى العمى عن األبصار، ألن القلوب هي 
َلُهْم  َفَتُكوَن  اأَلْرِض  ِفي  َيِسيُروا  ﴿َأَفَلْم  وتعاىل  تبارك  يقول  والّتفّكر.  العقل  حمل 
ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن بِها َأْو آذاٌن َيْسَمُعوَن بِها َفإِنَّها ال َتْعَمى اأَلْبصاُر َولِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب 

ُدوِر﴾)192(. تِي ِفي الصُّ الَّ

»أّن  معناها:  أن  الّزخمرشي  فذكر  املباركة،  اآلية  معنى  املفرسون  رشح  وقد 
أبصارهم صحيحة ساملة ال عمى هبا وإنام العمى بقلوهبم. أو ال ُيعتّد بعمى األبصار، 
فكأنه ليس بعمى باإلضافة إىل عمى القلوب. فإن قلت: أي فائدة يف ذكر الصدور؟ 
قلت: الذي قد تعورف واعتقد أّن العمى عىل احلقيقة مكانه البرص، وهو أن تصاب 
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ما  إثبات  أريد  فلام  ومثل،  استعارة  القلب  يف  واستعامله  نورها.  يطمس  بام  احلدقة 
احتاج  األبصار،  القلوب حقيقة ونفيه عن  إىل  العمى  نسبة  املعتقد من  هو خالف 
هذا التصوير إىل زيادة تعيني وفضل تعريف، ليتقّرر أّن مكان العمى هو القلوب ال 
األبصار، كام تقول: ليس املضاء للسيف ولكنه للسانك الذي بني فكيك، فقولك: 
اّدعيته للسانه وتثبيت؛ ألّن حمّل املضاء هو هو ال غري،  ملّا  الذي بني فكيك، تقرير 
وكأنك قلت: ما نفيت املضاء عن السيف وأثبته للسانك فلتة وال سهوًا مني، ولكن 

تعمدت به إياه بعينه تعمدًا«)193(.

 ) وهذا النهج القرآين اتبّعه اإلمام  يف استعامل آخر وردت فيه مفردة )ُصمٌّ
مع، يف طائفة من الناس من ذوي األسامع، وهذا األمر من بديع  دالة عىل َفقد السَّ
غري  مواقفهم  ومن  منهم  يعاين  كان  الذين  الكوفة(  )أهل  فيه  يصف  الذي  التعبري 
الثابتة مع كثرة ُنْصحه وإرشاده هلم. يقول : ))َياأهل اْلُكوَفِة، ُمنِيُت ِمْنُكْم بَِثاَلث 
: ُصمٌّ َذُووَأْساَمع، َوُبُكٌم َذُوو َكاَلم، َوُعْمٌي َذُوو َأْبَصار، اَل َأْحَراُر ِصْدق ِعْنَد  َواثَنَتنْيِ
أن  فأراد  هم،  وذمَّ توبيخهم  يف  والسياق  اْلَباَلِء(()194(.  ِعْنَد  ثَِقة  إِْخَواُن  َواَل  َقاِء،  اللِّ
لة  ُيظهر سوء حاهلم، فَوَصفهم بأهنم )ُصم ذوو أسامع(. يف إشارة إىل أن آذاهِنم ُمعطَّ
عن االستجابة إىل احلق، فهي ال تسمع سوى الباطل، وتصم عن احلق. ومثلها بقية 
يدعوهم  الذي  النص  هذا  عىل  تقّدم  الذي  لقوله  تفسري  هذا  وكالمه  جوارحهم. 
َتْسَمُعوا،  َفَلْم  َوَأْسَمْعُتُكْم  َتْنِفُروا،  َفَلْم  لِْلِجَهاِد  ))اْسَتْنَفْرُتُكْم  قائاًل:  اجلهاد  إىل  فيه 

ًا َوَجْهرًا َفَلْم َتْسَتِجيُبوا...(()195(. َوَدَعْوُتُكْم رِسّ

ينّص اإلمام  عىل أنه أْسَمعهم ولكنهم َتَغاَفُلوا عن قوله ومل يسمعوا له، أو 
يتبرّصوا به. وهذا الوجه من توظيف األلفاظ إلظهار الداللة عدم اإلْساَمع، فوجود 
القرآن الكريم الذي اختذه  معتمدًا يف صياغة نصوص كالمه وتنسيق مفرداته. 
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فون اَلكِلم  فالقرآن الكريم يقول يف سياق احلديث عن اليهود والنصارى الذين حيرَّ
َسِمْعنا  َوَيُقوُلوَن  َمواِضِعِه  َعْن  اْلَكِلَم  ُفوَن  ُيَحرِّ هاُدوا  ِذيَن  الَّ ﴿ِمَن  مواضعه  عن 
قاُلوا  ُهْم  َأنَّ َوَلْو  يِن  الدِّ ِفي  َوَطْعنًا  بَِأْلِسَنتِِهْم  ا  َليًّ َوراِعنا  ُمْسَمٍع  َغْيَر  َواْسَمْع  َوَعَصْينا 
َسِمْعنا َوَأَطْعنا َواْسَمْع َواْنُظْرنا َلكاَن َخْيرًا َلُهْم َوَأْقَوَم َولِكْن َلَعَنُهُم اللُه بُِكْفِرِهْم َفال 

ُيْؤِمُنوَن إاِلَّ َقِلياًل﴾)196(.

الذي  امع  السَّ الّن  أسامع(؛  ذوو  )ُصٌم  بمنزلة  هو  وَعَصْينا(  )َسِمْعنا  وقوهلم 
جهة  من  املعنى  هذا  يكون  وربام  ُيقال.  ما  يسمع  كونه  مع  أَصّم،  َيسمع  ما  َيْعيص 
مع لأُلذن، والّصمم للعقل واألذهان.  الّصمم يف العقل ال من صمم اآلذان، فالسَّ
كأن سامع األقوال يكون من جانب األذن، والّتبرّص هبذه األقوال ومعرفة معانيها 
ودالالهتا يكون من جهة العقول. وهذا الوجه األخري يمكن اإلفادة منه يف تفسري 
قوله  يف سياق حديثه عن )احلكمة( والقرآن الكريم الذي هو ))َحَياٌة لِْلَقْلِب 
اهللِ  ِكَتاُب  ْمآِن...  لِلظَّ َوِريٌّ  ـاِء،  مَّ الصَّ ُذِن  َلاْلُ َوَسْمٌع  اْلَعْمَياِء،  لِْلَعنْيِ  َوَبرَصٌ  امْلَيِِّت، 

وَن بِِه، َوَتْنِطُقوَن بِِه، َوَتْسَمُعوَن بِه...(()197(. ُتْبرِصُ

ووسيلة  امليت  للقلب  حياة  كونه  عن  فضاًل  وسمع،  برص  وحكمته  فالقرآن 
للسمع أيضًا. كأنه ملّا اشتمل عىل قوانني احلياة مجيعًا من احلكمة واملوعظة واإلحسان 
والعدل ونبذ اجلور والتسّلط والبغضاء واملنكر والبغي عىل الناس، فضاًل عن أصول 
املّيتة  للقلوب  تبارك وتعاىل، هلذا كان بمنزلة احلياة  التوحيد ونفي الرشكة عن اهلل 
بالظلم والعسف واجلور عىل الناس، وبمنزلة البرص الذي هيتدي به املرء، والّسمع 
الذي يتحسس به اإلنسان ما صدر عن غريه من أقوال. وَثمة دالالت أخرى من 

هذا الوجه وردت يف: )خ/4، خ/108، خ /176، خ /221، ك 33(. 
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ْلب ْخر األصم الصَّ ثانيًا: الداللة عىل الصَّ

وهي كناية عن القلوب يف هذه الداللة. وقد جنح اإلمام  بمفردة )ُصّم( 
يف  وذلك  الّشديد.  املْصَمت  األصم  الّصخر  عىل  الداللة  وهي  أخرى  داللة  إىل 
موضعني من هنج البالغة، منها قوله يف سياق حديثه عن ختاذل الناس وتفّرقهم بعد 
ْم، امُلْخَتِلَفُة أْهَواُؤُهْم، َكالُمُكم ُيوِهي  ا النَّاُس، امْلْجَتِمَعُة أْبَداهُنُ َ قضية التحكيم: ))َأهيُّ
ُيضعف  أي  وُيوِهني،  األْعَداَء...(()198(.  ِفيُكُم  ُيْطِمُع  َوِفْعُلُكْم  الَب،  الصِّ مَّ  الصُّ
 أخذ فقد  استعارة،  الّصالب(  )الُصّم  ويف  القّوة.  الشديدة  الّصالب  احلجارة 
هذا الوصف من أوصاف احلجارة، وجعلها وصفًا للقلوب التي تضعف من سامع 
كالم هؤالء الّنفر)199(. وهذا الرضب من املشاهبة الذي استعمله اإلمام  قريب 
من تشبيهات القرآن الكريم، الذي وصف القلوب بأهنا )قاِسية(، أو كـ)احلجارة من 
حيث القسوة(. يقول تبارك وتعاىل ﴿ُثمَّ َقَسْت ُقلْوبُكم من َبْعِد ذلَك فهي كاحِلجارِة 
َفَيْخُرُج منه  َقُق  مِلَا َيشَّ ُر منه األهْنَاُر وإنَّ منها  َيَتَفجَّ مِلَا  أو أَشَد َقْسَوًة وإنَّ ِمَن احلجارة 

املاُء﴾)200(.

املعنى  عىل  عالوة  آخر  معنى  )الُصّم(  ملفردة  يكون  البالغية،  الداللة  وهبذه 
الّصالب(  )الُصّم  تعبري  فيكون  املفردة،  املتلقي من ذكر هذه  يفهمه  الذي  القريب 
يدل عىل الصخر األصّم، و املراد به القلب القوي الذي يوهيه كالم هذه الطائفية 
ذكر  البحراين من  اليه  ما ركن  وأما  قولته.   يف  اإلمام  ُهم  َذمَّ الذين  الناس  من 
تشبيه القرآن الكريم للقلوب باحلجارة، واّن قول اإلمام  واستعارته متاثل هذا 
االستعامل القرآين، ففيه نظر؛ ألّن القلوب إنام تكون قاسية، أو كاحلجارة إذا ُسِلَبت 
الرمحة.  ذو  العطوف  القلب  فهو   ، َقلبه  كذلك  وليس  والعاطفة،  الرمحة  منها 
ولعل الشارح البحراين أراد بذلك أّن شجاعة قلبه وَجَلدِه تكون كاحلجارة القاسية 
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الّصلبة، ألّنه يتحمل املواقف الصعبة مجيعًا بال َوْهٍي أو كلٍل. ومن داللة الُصَم عىل 
الصخر الصلب وهو كناية عن أولئك النفر الذين يعاجلون نكباهتم بالِكرب واخليالء، 

ما ورد يف )خ /195(. 

ّم التي ال تنْهر بَِزْجِرها  ثالثًا: الداللة عىل احلّيات الصُّ

واستعمل اإلمام  هذه املفردة وصفًا لألفاعي التي ال َتْسَمع الزجر، فكأهنا 
صاّمء. وهذا الوصف جاء يف سياق حديثه عن حال العرب قبل ْبعَثة النبي األكرم 
ْنِزيِل،  التَّ َوَأِمينًا َعىَل  لِْلَعامَلنَِي،  َنِذيرًا  دًا  مَّ َبَعَث حُمَ ))أنَّ اهلَل ُسبحاَنه   : . يقول 
َوَأْنُتْم َمْعرَشَ الَعَرِب َعىَل رَشِّ ِدين، َويِف رَشِّ َدار، ُمنِيُخوَن َبنْيَ ِحجاَرة ُخْشن، َوَحيَّات 

ُبوَن الَكِدَر، َوَتْأُكُلوَن اجَلِشَب، َوَتْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم...(()201(. ، ترْشَ ُصمٍّ

والنص وصف حلاِل العرب وبيئتهم التي كانوا عليها قبل البعثة النبوية، و هذا 
الّصم  العيش، وجماورهتم تلك األفاعي  الوصف احلقيقي حلالتهم يف  يمّثل  النص 
ويتضّمن  تسمعها)202(.  التي  باألصوات  انزجارها  لعدم  احَلّيات؛  أدهى  تعّد  التي 
إىل  ونقلهم  من سوء.  عليه  كانوا  بام  أبدهلم  الذي  عليهم،  اهلل ورسوله  بيان  النص 
تبارك وتعاىل)203(،  العبادة وهو اهلل  املهاد ولّينه فضاًل عن عبادة من يستحق  ريف 
بعدما كانوا يعبدون اآلهلة التي ال تغني عنهم شيئًا. ويمكن أن تكون لفظة )ُصم( 
يصدر  الذي  والدهاء  املكر  عن  والكناية  االستعارة  سبيل  عىل  لألعداء،  وصفًا 
منهم، فجعلهم هبذه املنزلة إشارة إىل دهائهم وِشّدة أذاهم كام تكون عليه )احليات 
م( من األذى. ويستفاد من ذلك عدم انزجار هذا الصنف من الناس املؤذين  الصُّ

وانصياعهم إىل قول احلق والرجوع إىل الرصاط املستقيم. 
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رابعًا: الداللة َصَمِم الديار 

وهذا من الدالالت املجازية عند اإلمام ، فقد عرّب  عند كالمه عىل 
أهل القبور بعد تالوته قوله تعاىل ﴿َأْلهاُكُم التَّكاُثُر * َحتَّى ُزْرُتُم اْلَمقابَِر﴾)204(.

اَم َكاُنوا  ))َوإِنَّ  : أقول: عرّبت عن حاهلم وحال ما بقي من ديارهم بقوله 
َعِمَيْت  ِهْم،  لِّ حَمَ ُبْعِد  َواَل  َعْهِدِهْم،  ُطوِل  َعْن  َوَما  ُقوا،  فاْفرَتَ َوآاَلفًا  ُتوا،  َفَتَشتَّ مَجِيعًا 
ْمِع  َوبِالسَّ ْطِق َخَرسًا،  بِالنُّ َلْتُهْم  َبدَّ َكْأسًا  ُسُقوا  ُهْم  َولِكنَّ ِدَياُرُهْم،  ْت  َوَصمَّ أْخَباُرُهْم، 

َصَماًم...(()205(.

دون  أجسادهم  من  إاّل  خالية  وكوهنا  منهم،  فراغها  عن  كناية  الديار  وَصمم 
قوله  يف  الديار  وهي  يعقل،  ال  من  صمم  فيكون  وأصواهتم.  وسكناهتم  حركاهتم 
خرسًا،  بالنطق  رهّبم  فأبدهلم  املنية،  كأس  ُسَقوا  الذين  أصحاهبا  موت  عىل  دليل 
فهو كقوهلم  الديار جماز،  إىل  الّصمم  وإسناده  وباحلركات سكونًا.  َصاَمً،  وبالسّمع 
اُره َصائِم، وَليُله َقائِم()206(. فالنهار ال يصوم والليل ال يقوم، وإنام الذي يصوم  )هَنَ
النهار ويقوم الليل هو اإلنسان املوصوف هبذا الوجه من العبادة. والظاهر أن )َصمم 
الّديار( يراد منها أنزاهلا منزلة من يعقل؛ فإذا نوديت ومل جُتِب، فهي صاّمء ال حمالة، 
كأهنا ال تسمع مثلام ال يسمع البرش اذا أصاب أذنه يشء من اخللل أو اإلعراض عن 
الديار( ال عىل  )َصْمِت  الداللة عىل  ِدَيارهم(  ت  تعبري )صمَّ املنادى. وهلذا حيتمل 
)َصَمِمها(، وتقدير املعنى –حينذاك- َخَرست ديارهم عن اإلجابة عندما ُنوِديت، 

ألهنا مفتقرة إىل أصحاهبا الذين غادروها إىل احلياة األخرى.

ك أو الّسَكك ِصغر َقْوف األذن، وضيق ِصاَمخها ولزوقها  استّكت: أصل السَّ
َمم.)208( بالرأس)207(، ومن ثمَّ ُوصف به الصَّ
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البالغة،  هنج  يف  و)اْستَِكاك(   ) و)ُتْسَتكَّ ت(  )اْستكَّ مفردات  استعملت  وقد 
فقد  داللتها،  وأّما  واحدة)209(.  مرة  االستعامل  من  منها  واحدة  كل  نصيب  وكان 
ورد  وقد  السْمع.  وفقدان  األسامع  استكاك  بداللة  مجيعًا    اإلمام  استعملها 
موضعان من تلك املواضع يف سياق حديثه  عن املوتى وحياة القبور، يف حني 
انفراد استعامل واحد بمجيء مفردة )تْسَتّك( يف سياق حديثه عن املوت واالستعداد 
له. ومن هذه الداللة قوله : ))َوَباِدُروا امْلَْوَت َوَغَمَراتِِه، َواْمَهُدوا َلُه َقْبَل ُحُلولِِه.. 
َفإِنَّ اْلَغاَيَة اْلِقَياَمُة، َوَكَفى بِذلَِك َواِعظًا مِلَْن َعَقَل، َوُمْعَترَبًا مِلَْن َجِهَل! َوَقْبَل ُبُلوِغ اْلَغاَيَة 
َواْستَِكاِك  ااْلْضاَلِع،  َواْختاَلِف  اْلَفَزِع،  َوَرْوَعاِت  َلِع،  امْلُطَّ َهْوِل  ِمْن...  َتْعَلُموَن  َما 

ْحِد(()210(. ااْلْساَمِع، َوُظْلَمِة اللَّ

)اْستَِكاك  ومنها  وعواقبه،  )الَقرْب(  أهوال  إىل  قوله  يف  يشري    واإلمام 
ع يمثل –لدى املتلقي- داللة نفسية تؤدي  األْساَمع(. وهذا الرضب من فقدان السمَّ
الباري  إىل  االنتقال  مراحل  من  مرحلة  بوصفه  وعذابه،  القرب  أهوال  تصور  إىل  به 
والكالم  األصوات  سامع  عىل  واملقدرة  ْمع(  )بالسَّ اإلنسان  فتمتع  وتعاىل،  تبارك 
تلو األخرى، ومنها سمعه  َفقد حواسه واحدة  إذا  به  جيعله برشًا متكاماًل. فكيف 
الذي يسَتّك من انسداد ُأذنيه برتاب القرب، وهذه الصورة يمكن أن تفرّس لنا استعامله 
القرب  وعواقب  املوت  عن  فيها  يتحدث  التي  السياقات  يف  )اْستَِكاك(  مفردة   
يؤدي إىل ضغط جسمه  به،  املّيت وتدّثره  الرتاب عىل جسد  انطباق  فإّن  وأهواله. 
وامتالء حواّسه بالرتاب، ومنها األذن التي تنضغط بَقوِفها الذي يضيق شيئًا فشيئًا، 
وتلتصق  تك  الباقية  وحواّسه  سمعه  فكأّن  الَقرْب.  يف  ُمسَتّكًا  بالرتاب  يلتصق  حتى 
برأسه إشارة إىل انشقاقها واندثارها فيه. ويبدو أّن مفردة )اْستِكاك( أو اجلذر)سّك( 
بصورة عامة حيمل داللة صوتية أّدت به إىل تفضيله عىل بقية املفردات التي تعرّب عن 

رش( مثاًل. ع، كمفردة )اَلَصَمم( أو)الطَّ حال فقدان السمَّ
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فبنية املفردة زادت من قيمتها الداللية، فثَّمة تدرج يف الّصمم وفقدان الّسمع 
توحي به كلمة )اْستَِكاك( التي تشعر بحدوث انغالق مفاجئ يف األذن يؤدي إىل 
انحسار الّسمع واندثاره، فكأّن ذلك أشبه بَغِلق باٍب مفتوح بَِدفعِه بقوة، ومن َثمَّ 
اح النهج،  غلقه برسعة دفعه واحدة. وهكذا أتصور داللة )اْستَِكاك األذن(. وأّما رُشّ
يتعد فهمهم هلا  فلم  بالداللة عىل صمم األذان)211(.  ت(  )اْستكَّ فقد فرّسوا مفردة 

سوى املعنى املتقدم.

التي  املفردات  وبقية  املتقدمة  للمفردة  الداللية  القيمة  بني  املوازنة  جمال  ويف 
مراتب  من  مرتبة  أعىل  يمثل  االستكاك  أّن  نجد  الّسمع،  فقد  الداللة عىل  تتضمن 
يكون  فال  مم)212(،  الصَّ أهون  عىل  يدل  الذي  مثاًل  )الطرش(  بخالف  الصمم، 

مع، فهو َيسمع الصوت والكالم العايل. املصاب بالّطرش ُمْسَتّك السَّ

 مثل هذه األلفاظ يف املواضع التي أراد أن يعربَّ  وهلذا مل يستعمل اإلمام 
تبارك  اهلل  ُيَسبحون  الذين  املالئكة  خلق  عامل  ويف  الَقرْب،  يف  ع  السمَّ فقدان  عن  هبا 
وتعاىل، بحيث ُتْستكُّ األسامع من َزَجِلهم وتسبيحهم له. واملعنى نفسه استعمل يف 

)خ/91، خ /221(. 

ذهاب  هو  »بل  وقيل:  السمع)213(.  عن  َثَقلت  إذا  األذن  يف  ثقل  الوْقر  ُوِقَر: 
كّله«)214(. وعّد  ذهابه  أخّف من  ْمع  السَّ ثِقل  األذن؛ ألّن  كّله دون ضعف  ْمع  السَّ
َمم، فإذا زاَد، فهو ُصُمٌم، فإن زاد،  الثعالبي )ت 495#( الَوّقر من أول مراتب الصَّ
البالغة  )الَوِقرة( يف هنج  )َوْقرًا(، و  )ُوِقَر(، و  رش)215(.  وجاءت مفردات  فهو الطَّ

مرة واحدة لكل مفردة منها)216(، للداللة عىل ما يأيت:
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أواًل: الداللة يف فقدان الَفْهم والتَبرّص يف الكالم 

وهو أعىل درجة من درجات الّصَمِم. ومنه قوله  يف سياق الدعاء بوقر أذن 
ْمُتُم العْلَياَء، وبَِنا اْنَفَجْرُتم َعِن  ْلاَمِء، َوَتَسنَّ من مل يسمع )الواعية(: ))بَِنا اْهَتَدْيُتْم يف الظَّ
ْيَحُة(()217(.  ْتُه الصَّ ْبَأَة َمْن َأَصمَّ ُيَراِعي النَّ َيْفَقِه الَواِعَيَة، وَكْيَف  مَلْ  اِر، ُوِقَر َسْمٌع  َ الرسِّ
واإلمام  يريد بقوله: ))ُوقِر ّسْمٌع مل َيْفقِه الواعية(( الدعاء بفقدان سمع من مل 
  التي الذي رّصح هبا النبي  بذكر منزلة أهل البيت  يسمع صوت النبي
غري مرة. وقيل: »بل الدعاء بالوقر إشارة إىل عدم فقههم بيانه  بعدما سمعوه 

منه من زواجر ونواهي ومواعظ«)218(. 

الدعاء،  منها  املراد  ليس  خربية  مجلة  املتقدمة  اإلمام  كلمة  تكون  أن  وحيتمل 
وإنام اإلخبار عن وَقر َسْمع من مل َيْسمع الواعية، وهي أوامره ونصائحه هلم. ولو 
ِمْلنا إىل عدَّ لفظة )ُوِقر( من باب الدعاء بالوقر عىل أسامع هؤالء الذين ال يفهمون 
تكون  أْن  ذاك  عند  فحق   ، املؤمنني  أمري  عن  يصدر  الذي  والرشاد  النصح 
–هنا– عدم  بالّصمم  مم. وليس عىل ضعفه؛ واملراد  الصَّ املتقدمة دالة عىل  اللفظة 
وليس  الفقه  وعدم  بالوقر  عليهم  الدعاء  جمرى  كالمه  أجرى  وهلذا  والفقه.  الفهم 

بعدم )الّسامع(.

وبيان ذلك أنه  ملّا كان متيقنًا من كوهنم ال يفهمون كالمه، وال يدركون 
مواعظه؛ هلذا دعا عليهم بالوقر من جهة الفقه والفهم؛ فالعّلة يف هؤالء ليست يف 
أسامعهم التي تسمع، وإنام يف عقوهلم التي دعا عليها بـ )الَوْقر( والصمم، وهلذا قال 
 يقّسم )الَوقر(  النبأة من أصمّته الصيحة(()219(. كأنه  ))وكيف يراعي   :
و)الّصمم( قسمني األول خمصوص -عنده– بعدم الفهم، والثاين خمصوص باألذن 
الفاقدة لسمعها. وقد تنّبه عىل هذا الرضب من التعبري الشارح اخلوئي الذي أشار 
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واالتعاظ  والفهم  الفقه  بل  واالستامع،  الّسامع  جمرد  ليس  بالّسمع  املقصود  أّن  إىل 
باملواعظ والنصائح بعد إدراك سمعها، فإن أدركها السامع ومل يفقهها ويعمل هبا، 

فهو حري بالدعاء بالوقر)220(.

أقول: كأن قول اإلمام : ))وكيف ُيراعي النّبأة من أصمته الصيحة(()221(. 
إشارة إىل عدم فهمهم كالمه واتعاظهم به، فاستفهم متعجبًا من عدم مراعاة هؤالء 
الصوت اهلادي بعدما رصخ فيهم، وأعىل هلم صوته حتى صّموا، ولكنهم –مع كل 
ذلك– مل يفهموا ويعتربوا. ونظري ذلك ما ورد يف قوله  الذي استعمل فيه مفردة 
)وقرًا(، للداللة عىل الوقر والضعف وعدم السمع والفهم معًا. يقول أمري املؤمنني 
ْب بَِطْرِفَك َحْيُث ِشْئَت ِمَن النَّاِس، َفَهْل ُتْبرِصُ إاِلَّ َفِقريًا ُيَكابُِد َفْقرًا، َأْو  : ))ارْضِ
دًا َكَأنَّ بُِأُذنِِه َعْن َسْمِع امْلَواِعِظ َوْقرًا!. َأْيَن ِخياُرُكْم  َل نِْعَمَة اهللِ ُكْفرًا، َأْو ُمَتَمرِّ َغنِّيًا َبدَّ
َوُصَلَحاُؤُكْم...(()222(. ويبدو أّنه وّظف االستعامل القرآين يف قوله هذا، من خالل 
إيراد مفردات )كأّن، وَوْفرًا( التي وردت يف قوله تعاىل شأنه ﴿َوإِذا ُتْتلى َعَلْيِه آياُتنا 
ْرُه بَِعذاٍب َألِيٍم﴾)223(. وما زال  َولَّى ُمْسَتْكبِرًا َكَأْن َلْم َيْسَمْعها َكَأنَّ ِفي ُأُذَنْيِه َوْقرًا َفَبشِّ
القرآن الكريم يكرر هذه املفردة )وقرًا( غري مرة ويذّم من مل يفقه آيات اهلل تعاىل. 
وذلك لبيان عاقبة من مل َيْسمع املواعظ، والرجوع إىل نص اإلمام ، فال يبدو أّن 
ْمع فحسب وإنام يتعدى ذلك إىل وقر  املراد من مفردة )وقرا( يف النص ضعف السَّ

حمل اإلفهام وهي العقول. اهللِ

مع  ثانيًا: الداللة عىل ضعف السَّ

  وهذه الداللة متثل األصل يف معنى مفردة )َوْقر(، وقد استعملها اإلمام
يف سياق حديثه عن قوله تعاىل شأنه ﴿ِرجاٌل ال ُتْلِهيِهْم تِجاَرٌة َوال َبْيٌع َعْن ِذْكِر اهللِ 
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ُب ِفيِه اْلُقُلوُب َواأَلْبصاُر﴾)224(. وعن  كاِة َيخاُفوَن َيْومًا َتَتَقلَّ الِة َوإِيتاِء الزَّ َوإِقاِم الصَّ
ْكَر ِجاَلًء لِْلُقُلوِب، َتْسَمُع  )الّذكر( الذي يقول فيه : ))إِنَّ اهلَل ُسْبَحاَنُه َجَعَل الذِّ
امْلَُعاَنَدِة(()225(. والْوَقرة، هي  َبْعَد  بِِه  َوَتْنَقاُد  اْلَعْشَوِة،  َبْعَد  بِِه  َوُتْبرِصُ  اْلَوْقَرِة،  َبْعَد  بِِه 
مع)226(. والّذكر –هنا– هو السبب يف زوال  املّرة الواحدة من الَوْقر. وهو ثقل السَّ
)الَوقرة( من اآلذان، كأنَّ ذكره تبارك وتعاىل بمنزلة الدواء الذي تزال به أعراض 

احلواس وعللها من )الَوْقر(، و)الَعشو( يف العني وغري ذلك. 
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املبحث اخلامس

ألفاظ أمراض البرص 

أعشى: األعشى هو الذي ال ُيبرص بالليل، وهو بالنهار بصري)227(. وقيل: »هو 
الذي ساء برصه من غري عمى«)228(. وقد جاءت مفردة )العْشوة( ثالث مرات يف 
هنج البالغة، يف حني جاءت لفظة )َعَشوات( مرتني، وألفاظ )َعِشيْت(، و )َأْعشْت( 
و )أعشى(، و)عشا(، و )َعشاها(، و )َعاٍش( واحدة لكل منها يف النهج)229(. وذلك 

للداللة عىل ما يأيت: 

أواًل: الداللة عىل عشا األبصار 

يف    قوله  ومنه  الناس.  أبصار  عشى  منهام  األول  رضبني؛  ذلك  ويشتمل 
وصف جالء عشى اّلَبرَص عن األْعنُي يف مقام التذكري برضوب نِعم اهلل تبارك وتعاىل 
عىل اخللق ))َجَعَل َلُكْم أْساَمعًا لَِتِعَي َما َعَناَها، َوَأْبَصارًا لَِتْجُلَو َعْن َعَشاَها(()230(. 
أراد بـ )َعَشاها( الداللة عىل عدم القدرة عىل اإلبصار بالعيون، حتى جال اهلل تعاىل 
إذ يولد اإلنسان غري قادر عىل البرص واملعاينة، حتى متر عليه مدة من  عنها ذلك. 
فاستعمل  عشاه.  انكشاف  يبدأ  الذي  البرص  ومنها  بالعمل  حواّسه  فتبدأ  الزمن، 
إىل  بذلك  مشريًا  والُفرج)231(.  االنكشاف  عىل  الدالة  لو(  )جَتْ مفردة    اإلمام 
اإلحساس  عىل  القدرة  العني(  )شبِكية  هبا  وتعاىل  تبارك  اهلل  يمنح  التي  الطريقة 
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بالضوء من خالل )املََخاِريط( املسؤولة عن الرؤية يف الضوء)232(. ومّلا كان اإلنسان 
)للُعَصْيبات(  القدرة  وتعاىل  تبارك  اهلل  أعطى  هلذا  الظالم،  يف  الرؤية  إىل  بحاجة 
منها  متعددة،  بطرائق  الظالم  يف  الرؤية  من  العني  لتمّكن  )الّشَبِكّية(،  يف  املوجودة 
آلية حتول )األْصبَِغة( يف )الُعصيَبات( إىل أصبغة حّساسة للضوء، وآلّية تغرّي حجم 
الَعصبي( بني )الشبكية والدماغ(، فيتم  َثّم بوساطة )الّتالزم  )َحَدقة العني(، ومن 
جالء الَعشا عن العني، ويرفع اهلل البرص تلك الظلمة ويمنحه القدرة عىل اإلبصار 

يف الظالم كام يف الّنور)233(. 

أقول: وهذه الظلمة التي يكون معها اإلنسان غري قادر عىل اإلبصار لياًل، هي 
علة )الَعشا(. وهبذا تكون املفردة املتقدمة مناسبة ملعنى عدم )اإلبصار لياًل(، فضاًل 
تبارك  اهلل  و)االهتداء(،فَمّن  و)الّتّفّكر(  )الّتَبرّص(  عدم  عىل  الداللة  تّضمنها  عن 

وتعاىل عىل اإلنسان بـ)َجالء( كل هذِه الظلامت التي أعشى املرء عنها. 

أما الرضب الثاين الذي وردت فيه لفظة )عِشَيت(، فهو سياق بيان قدرة اهلل 
تبارك وتعاىل عىل )إْعشاء( عني )اخَلَفافيش( وعدم إبصارها؛ إذ يقول: ))َوِمْن 
َفاِفيِش)234(  َلَطائِِف َصْنَعتِِه، َوَعَجائِِب ِخْلَقتِِه، َما َأَراَنا ِمْن َغَواِمِض احْلِْكَمِة يِف هِذِه اخْلَ
، َوَكْيَف  اَلُم اْلَقابُِض لُِكلِّ َحيٍّ ء، َوَيْبُسُطَها الظَّ َياُء اْلَباِسُط لُِكلِّ َشْ تِي َيْقبُِضَها الضِّ الَّ

َتِدي بِِه يِف َمَذاِهبَِها(()235(.  ْمِس امْلُِضيَئِة ُنورًا َتْ َعِشَيْت َأْعُيُنَها َعْن َأْن َتْسَتِمدَّ ِمَن الشَّ

يشري اإلمام  يف هذا النص إىل مجلة من القضايا العلمية اخلاصة هبذا النوع 
من الطري، فوصفها باالنقباض واالنبساط، كناية عن استتارها يف النهار، ورغبتها 
يف السكون يف ما أظلم من املواضع، عىل العكس من بقية املخلوقات التي تطري يف 
بالليل يظهر رغبتها يف االستتار وعدم  الطيور  بالليل. وانتشار هذه  الّنهار وتسترت 
امليل إىل النور ويعلل اإلمام  ذلك بعجزها عن أخذ النور من الشمس املضيئة 



239

هنارًا، فهذا الرّضب من الطيور ضعيف قوى البرص، فال يبرص لياًل وال هنارًا؛ ألنه 
أّن  إىل  راجع  النهار  يف  ظهوره  وعدم  ناظرها؛  من  يصدر  الذي  العني  شعاع  قليل 
برص ناظره يلتمع يف شّدة بياض النهار، فالنور املتأللئ ضار لعيون املوصفني بحدة 
البرص)236(. أّما ظهوره يف الليل فالحتياجه الَكسب والطعام، فيلتمس الوقت الذي 
رادعًا، وذلك يف وقت  الضياء معشيًا  قاهرًا غالبًا، وال  الظالم غامرًا  فيه  ال يكون 
غروب القرص وبقية الّشفق، ألنه وقت هيج البعوض وأشباهه، فيخرج اخلّفاش 
لطلب الّطعم يف هذا الوقت)237(. وهلذا عّد من أعاجيب اخللق. وقد وصفه اإلمام 
 وصفًا علميًا دقيقًا، خمَترِصًا ذلك كله بتعبري )َعِشيت أْعُيَنها(، الذي دّل به عىل 
برصه.  ساء  من  بمنزلة  فجعلها  وهنارًا،  لياًل  اإلبصار  عىل  الطيور  هذه  قدرة  عدم 
إىل  بالنهار،  واإلبصار  بالليل  اإلبصار  عدم  عىل  الداللة  من  املتقدمة  املفردة  ناقاًل 
الداللة عىل عدم اإلبصار بالليل والّنهار معًا. فوّسع من داللة هذه املفردة، وجعلها 
خمصوصة هبذا النوع من الطيور. وقد وردت لفظة )أْعَشت( بصيغة الفعل املايض 
املّتصل بتاء التأنيث، للداللة عىل عدم القدرة عىل التميز واإلبصار يف )ك /65(. يف 
حني جاءت مفردة )َعشا( بالداللة نفسها يف )ح /198(. أّما مفردة )َعاٍش( بصيغة 
التبس عليه من األمور  اسم الفاعل، فقد وردت دالة عىل اجلاهل الذي يركب ما 
التي ال يعرف وجهها، فهو يف ذلك كاألعشى الذي ضعف برصه، فام عاد يبرص ما 

أمامه. وجاء ذلك يف )خ /17(. 

ثانيًا: الداللة عىل الظلامت واملبهامت من األمور 

واختصت هبذه الداللة مفردات )الِعْشَوة( ومجعها )َعَشوات(. ومن ذلك قوله 
اُب   يف وصف )اجَلاهل( وحترّيه واضطرابه: ))َجاِهٌل َخبَّاُط َجهالت، َعاٍش َركَّ
َعَشَواٍت(()238(. ولفظة )َعَشوات( مجع )ِعْشوة( مثلثة احلرف األول)239(. وهي -يف 
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اللغة- أول ظلمة الليل)240(. ومنها أخذت الداللة عىل )العَشا(، بوصفها عّلة من 
العلل اخلاصة بالبرص. وملا أراد)ع( وصف حال )اجَلاِهل(، ومبالغته يف االضطراب 
و)َعشَوات(  )َجَهاالت(  لفظتي  ذلك-  –يف  استعمل  األمور،  يف  الّتَبرّص  وعدم 
بصيغة اجلمع املؤنث، للداللة عىل كثرة إمْلام هذا النفر من الناس باجلهل واحلرية، 
موظفًا صيغ املبالغة هلذين املعنيني، فكلمتا )َخّباط( و)رّكاب( كالمها بوزن )َفّعال( 
لكثرة  فكأنه  به.  املوصوف  عند  فيه  واملبالغة  الفعل  تكرار  كثرة  عىل  يدل  الذي 
مزاولته للفعل أصبح صنعة مالزمة له)241(. فضاًل عن داللة هذا البناء عىل الّنسب 
يعني  فهذا   – –حسبام عرّب اإلمام  والُصحَبة)242(. فإذا قيل )َركّاب َعَشوات( 
أّنه ذو عشوة مصاحب هلا، وهي مالزمة له، حتى صارت كأهنا سجية وطبيعة من 
طبائعه. وإنام أضاف اإلمام  هذه الصيغة إىل مفردة )عشوات( يفهم منه الداللة 
وهدى)243(.  بياٍن  غري  عىل  األمور  وركوب  واحلرية  بالّتخّبط  اجلاهل  وصف  عىل 
فضاًل  أواًل،  والتغطية  الظالم  عىل  إحياء  من  فيها  ملا  املتقدمة  املفردة  استعامل  فجاء 
عن ارتباطها بالداللة عىل من يميش يف الليل بال نور هيتدي به، فيتحرّي ويضل)244(. 
ويوحي هذا التعبري بدالالت متعددة لعل يف صدارهتا عدم االهتداء إىل الدين احلّق، 

فيبقى)اجلاهل( راكبًا ظلمة الكفر، تائهًا يف عقائد الضالل والفتن. 

)كّشاف  قوله  وهو  التعبري،  هلذا  نقيضًا    اإلمام  استعمل  وقد  أقول: 
َعَشوات( الوارد يف )خ/ 87(، للداللة عىل )امُلّتقي( من الناس الذي ُيبرص طريقه 
ويسلك سبيله إىل اإليامن واحلق، فضاًل عن استعامله مفردة )الُعشوة( يف الداللة عىل 

الظلمة التي ال هيتدى هبا، وذلك يف )خ/151، 22، 222(. 

َكَمهًا: الَكمه العمى الذي يولد عليه ابن آدم، فيكون متحريًا غري مبرٍص )245(.
لكٍل  واحدة  مرة  )ُفْعل(  عىل  اجلمع  بصيغة  و)الُكمه(  )َكَمها(،  لفظتا  واستعملت 
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  منهام يف هنج البالغة)246(، للداللة عىل عمى البصرية والّضالل. ومن ذلك قوله
يف سياق حتذير عامله عىل )مّكة( من أناٍس بعثهم )معاوية( إىل موسم احلج خلداع 
َه إىل  ُه ُوجِّ الناس وتضليلهم. إذ يقول : ))إِنَّ َعْينِي بِامْلَْغِرِب َكَتَب إيَِلَّ ُيْعِلُمنِي َأنَّ
ِذيَن  اِم، اْلُعْمِي اْلُقُلوِب، الُصمِّ األْساَمِع، اْلُكْمِه األْبَصاِر، الَّ املَْوِسِم ُأَناٌس ِمْن َأْهِل الشَّ
من  مّكة من مجهرة  عامله عىل    اإلمام  بِالَباِطِل...(()247(. حيذر  قَّ  احْلَ َيْلبُِسوَن 
الّناس الشاميني الذين بعثهم معاوية جواسيس للخداع والتضليل وإثارة الفتن بني 
الُقلوب،  بأهّنم )ُعمي   هؤالء اجلامعة  الناس يف موسم احلج. ويصف اإلمام 
ُصّم األسامع، ُكْمه األبصار(. فأسند )الَعمى إىل القلوب(، و)الُكْمه إىل األبصار( 
)العيون(،  منزلة  قلوهبم  أنزل  لكنه  للَبرص،  كالمها  والُكمه(  )الَعمى  أّن  واألصل 
لبيان ضعفها وعدم متييزها، يف كوهنا ُطبعت عىل الفتن والّضالل. فكام أّن )العني( 
تعمى وتضعف من فقد البرص، فكذلك تضعف القلوب ويقّل متييزها حّتى تصري 

ذات غلظة من القسوة وعدم الّرأفة والّتمييز بني احلق والباطل. 

أّما إسناده )الُكمه( )لألبصار(، فرُياد منه الداللة عىل ما هو أبعد من الداللة 
املعجمية ملفردة )كمه(التي تدل عىل العمى الذي يصاب به املرء منذ الوالدة. ففي 
هذا التعبري داللة عىل وجود رضب من االستعداد الفطري يف هؤالء عىل الّضالل 
عمى  عىل  الداللة  املفردة  تتضمن  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  هذا  واإلضالل 
فكأّن  األمور.  يف  التّدبر  و  والتفكري  التمييز  عىل  القدرة  عدم  وهي  أيضًا،  البصرية 
بـ    اإلمام  وصفهم  لذلك  والباطل،  احلق  بني  التمييز  فاقدين  كانوا  مّلا  هؤالء 
)الُكْمه األبصار(. فهم بمنزلة األعمى الذي فقد القدرة عىل النظر، فأصبح ضااًل 
حائرًا ال يقدر عىل يشء، فيؤدي به ذلك إىل سحق كل ما يالقيه، لعدم علمه باألشياء 
التي تصادفه، فضاًل عن عدم حتصيلهم العربة هبا من آثار اهلل سبحانه وتعاىل)248(. 
الناس  النوع من  فساد هذا  إىل  يشري    –كأّنه  التعبري وغريه   هبذا  واإلمام 
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وعدم صالحهم حتى وإن ُأْرِشدوا إىل احلق والصواب؛ ألهّنم باعوا دينهم وعقيدهتم 
وفقدوا اإلحساس بالنصائح اإلرشادات والِعرب التي يسمعوها. ولذلك يكون هذا 
الصنف من الناس من اخلطورة بمكان عىل املجتمع، وهلذا أبلغ اإلمام  عامله 

باحلذر من هؤالء.

يبدو-  –فيام  مناسبًا  جاء  اجلمع  بصيغة  )الُكْمه(  مفردة  استعامل  إّن  أقول: 
لتعدد أنواع العمى الذي كان عليه هؤالء الناس، ففيهم )َعَمى الُقُلوب(، و)َعَمى 
األبصار(، فضاًل عن اإلشارة إىل تعدد هؤالء وكثرهتم. فناسب ذلك جميء املفردة 
املتقدمة بصيغة اجلمع. وُيلحظ أثر التعبري القرآين يف قول اإلمام  املتقدم، فقد 
استعمل الذكر احلكيم مفردة )األْكَمه( بالداللة عىل األعمى حقيقية، وذلك يف قوله 
تبارك وتعاىل الذي يتحدث فيه عن النبّي )عيسى(  ﴿َوَرُسواًل إِلى َبنِي إِْسرائِيَل 
ْيِر َفَأْنُفُخ ِفيِه َفَيُكوُن  يِن َكَهْيَئِة الطَّ َأنِّي َقْد ِجْئُتُكْم بِآَيٍة ِمْن َربُِّكْم َأنِّي َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّ
ُئُكْم بِما َتْأُكُلوَن  َطْيرًا بِإِْذِن اهللِ َوُأْبِرُئ اأَلْكَمَه َواأَلْبَرَص َوُأْحِي اْلَمْوتى بِإِْذِن اهللِ َوُأَنبِّ

ِخُروَن ِفي ُبُيوتُِكْم إِنَّ ِفي ذلَِك آلَيًة َلُكْم إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنِيَن﴾)249(. َوما َتدَّ

  وقد ذكر املفرسون أن األْكَمَه هو األعمى عىل اإلطالق)250(. وأخذ اإلمام
هذه الكلمة ونقلها من داللتها عىل العمى احلقيقي إىل الَعمى املتضّمن لعدم التمييز 
َلُهْم  َفَتُكوَن  اأَلْرِض  ِفي  َيِسيُروا  ﴿َأَفَلْم  تعاىل  بقوله  االستعانة  خالل  من  والَتبرص 
ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن بِها َأْو آذاٌن َيْسَمُعوَن بِها َفإِنَّها ال َتْعَمى اأَلْبصاُر َولِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب 
الفاظه  ببعض  األخذ  خالل  من    اإلمام  وّظفه  الذي  ُدوِر﴾)251(  الصُّ ِفي  تِي  الَّ
القلوب  ألّن  )القلوب(؛  مع  )الَعَمى(  بمفردة  فأتى  كالمه،  نسق  يف  العام  ومعناه 
هي حمل العقل، بحسب نظر القرآن الكريم الذي يقول ﴿َأَفَلْم َيِسيُروا ِفي اأَلْرِض 
َولِكْن  اأَلْبصاُر  َتْعَمى  َفإِنَّها ال  بِها  َيْسَمُعوَن  آذاٌن  َأْو  بِها  َيْعِقُلوَن  ُقُلوٌب  َلُهْم  َفَتُكوَن 
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)القلوب(  بـ  )العمى( خمصوصًا  فّلام جاء  ُدوِر﴾)252(.  الصُّ ِفي  تِي  الَّ اْلُقُلوُب  َتْعَمى 
 . َخّص  )الَكمه( )باألبصار( يف إشارة إىل فقد هؤالء التمييز بني اخلري والرشَّ
وقد وردت لفظة )كَمها( بالداللة املتقدمة أيضًا، فضاًل عن تضّمنها معنى االنخداع 

بلذات الدنيا وزينتها اخلادعة وذلك يف )قصا /367(. 

ُمْعِورًا: امُلْعِور الذي ذهب برص إحدى عينيه وِحّسها)253(. وامُلْعِور الضعيف 
اجلبان الذي ال خري فيه)254(. وهو القبيح الرّسيرة الذي حاجته يف ْدبره أيضًا)255(. 
الرجل  عىل  دالة  البالغة)256(،  هنج  يف  واحدة  مرة  )ُمْعِورًا(  لفظة  واستعملت 
  الضعيف اجلبان الذي اعتصم بعورته لُيكّف عن قتله. وذلك يف سياق وصيته
لعسكره قبل لقاء العدو بـ )ِصّفني(، إذ يقول : ))اَل ُتَقاتُِلوُهْم َحتَّى َيْبَدُأوُكْم، 
ٌة ُأْخَرى َلُكْم َعَلْيِهْم،  اُهْم َحتَّى َيْبَدُأوُكْم ُحجَّ ة، َوَتْرُكُكْم إِيَّ َفإِنَُّكْم بَِحْمِد اهللِ َعىَل ُحجَّ
َعىَل  ِهُزوا  جُتْ َواَل  ُمْعِورًا،  ُتصيُِبوا  َواَل  ُمْدبِرًا،  َتْقُتُلوا  َفاَل  اهللِ  بِإْذِن  اهْلَِزيَمُة  َكاَنِت  َفإَذا 
إىل  فيها  األقرب  عّدة دالالت؛ ولكن  )ُمْعِورًا(  مفردة  وتتضمن  َجِريح...(()257(. 
السياق، هو ما ذكرته من كوهنا تدل عىل َمن استعصم بِْعوَرته واستنجد هبا ليكف 
القتل عنه)258(. داللة عىل ضعفه وُجبنه وقبيح رَسيرته التي دعته إىل إظهار )ُدُبره 
الرجال  أسوأ  من  الناس  من  الصّنف  هذا  ويعد  له.  ومحاية  حرسًا  ليكونا  وُقُبله( 
دالالت  ثناياها  بني  املتقدمة  املفردة  وحتمل  احلرب.  يف  وعزمًا  شكيمة  وأقلهم 
أخرى يمكن أن حتمل الباحث عىل ترجيحها بإزاء الداللة املتقدمة التي ُيعني عليها 
السياق املتضّمن الوصية بالكّف عن قتل )امُلدبِر( الذي يفر يف احلرب، فضاًل عن 
عدم اإلجهاز عىل )اجلريح( الذي عقره جرحه عن القيام. وعدم )إهاجة( النساء 
بأذى. وهذه مجيعًا من أخالق احلرب عند أمري املؤمنني  التي تعلمها من القرآن 

.الكريم والنبي األكرم
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الذي فقد ِحس إحدى عينيه يف  أقول: وتتضمن مفردة )ُمْعورًا( الداللة عىل 
اجلرحى  دائرة  ضمن  –حينذاك-  فيدخل  البرص،  عىل  قادٍر  غري  فأصبح  احلرب، 
النوع من املصابني.   أن ال جيهز عىل هذا  أمر  الذين أصيبوا يف احلرب، وهلذا 
باحلرب  له  دخل  ال  الذي  امُلريب  الغريب  الشخص  عىل  الداللة  املفردة  وتتضمن 
ودخل فيها، َفُظنَّ أّنه من طرف األعداء)259(. فنهى اإلمام  من إيذاء هذا النوع 
من الناس ممن العالقة هلم باحلرب، فضاًل عن عد أتباعهم أو حلاقهم عند ابتعادهم 

عن امليدان.

 إىل األخذ هبا  التي دعا اإلمام  الفريدة  الوصية من وصايا احلرب  وهذه 
والقتل  االنتقام  غريزة  وراء  االندفاع  وعدم  باحلرب  الّتبرّص  رضورة  منها  ويفهم 
العدّو  مبارزة  عند  اإلسالم  بأخالق  املقاتل  يتحىّل  أن  الرضوري  فمن  احلرب،  يف 
ومناجزته، فال جيهز إاّل عىل من يرتّبص به القتل، مع رضورة التمييز بني األعداء 
وغريهم من الداخلني يف احلرب دون أن يكون هلم شأن فيها، كاملغرر هبم وامُلَساَوِمني 

عىل أمواهلم وأعراضهم.

وهذه الوصية من الوصايا الدقيقة التي تدعو إىل التأيّن يف أمور القتال، فليس 
من الّسهل التمييز بني من هو مع العدو أو ليس معه إاّل ملن تبرّص يف شأن الطرف 
ال  أن  جيشه  من  يطلب    فكأنه  اآلخرين.  أغراض  معرفة  يف  ومّترس  املقابل، 
ومما  باحلرب.  له  شأن  ال  َمن  دم  هيرق  ال  حتى  ورّوية،  نظر  دون  القتل  إىل  يترّسع 
ينبغي إلفاُت النظر اليه أّن تعدد دالالت هذه املفردة راجع إىل كوهنا من )املشرتك 
يف  فيصاًل  السياق  يكون  متعددة  معاٍن  الواحدة  اللفظة  يف  تشرتك  الذي  اللفظي( 
اح  َّ توجهها. وهو ما أّدى إىل أن تزيد املعاين التي حتتملها كلمة )معورًا(، ما دفع الرشُّ
إىل الّتوّسع يف توجهها. ومن ذلك ما ذهب اليه الشارح البحراين الذي فرّس املفردة 
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فشبّهه   . العدوَّ انكسار  بعد  قتله  من  الفرصة  أمكنت  الذي  وهو  منه(،  ِن  )امُلَتمكَّ بـ 
–فيام  َكن نفسه للصياد)260(. وهذا املعنى مأخوذ  ْيد(، وهو ما أَمْ بـ )امُلْعِور من الصَّ
يبدو– من الظهور واُلبُدّو الذي تتضمنه مفردة )ُيْعِور( يف قوهلم: »أعوَر له اليشء 
ُيْعِور، إذا ظهر«)261(. فكأن )امُلْعِور( هو الذي ُيظهر نفسه للقاتل ليجهز عليه. وهذا 
األمر من املسائل املذمومة يف الناس، فمن الذل أن يسلم املرء نفسه لعدّوه بسهولة، 
فيعد ذلك من الّرذائل؛ وهلذا منع اإلمام  أصحابه من أن ينالوا من هذا الرضب 

من الناس. 

ُمْره: امَلَره خالف الُكحل)262(. واملَْرَهاء املرأة التي ال تتعهد عينها بالكحل)263(. 
واملَره واملَْرهة بياض يف العني تكرهه عني الناظر)264(. وَعنْي َمْرهاء، إذا كانت ترضب 
إىل البياض)265(. وهذا الرضب من البياض يف العني يمثل مرضًا يف العني بسبب من 

تركها الُكحل.)266(

وجاءت مفردة )ُمْره( بصيغة اجلمع عىل )ُفْعل( مرة واحدة يف هنج البالغة)267( 
سياق  يف  وذلك  البكاء،  كثرة  من  بسبب  وسقمها  العني  سواد  ذهاب  عىل  للداللة 
القرآن  وقرؤا  َفَقبِلوه،  اإلسالم  إىل  ُدعوا  الذين  األوائل  املسلمني    وصفه 
ليلة  بعد  ببعض أصحابه  التعريض   مستغيثًا هبم يف مقام  يقول  إذ  فأحكموه. 
ِذيَن ُدُعوا إىل ااِلْساَلِم َفَقبُِلوُه؟ َوَقرُؤا اْلُقْرآَن  )اهَلِرير()268( بـ )ِصّفني(: ))َأْيَن اْلَقْوُم الَّ
ُص  َقاَح َأْواَلَدَها، ُمْرُه اْلُعُيوِن ِمَن اْلُبَكاِء، ُخْ ُوا اللِّ َفَأْحَكُموُه َوِهيُجوا إىل اجْلَِهاِد َفَوهلَّ
َياِم...(()269(. أراد بقوله )ُمْره الُعْيون(، وصف املؤمنني من املسلمني  اْلُبُطوِن ِمَن الصِّ
ابّيضت من  تبارك وتعاىل، حتى  الذين كانت عيوهنم تبكي من خشية اهلل  األوائل 
إّياها عىل غريها  الّدمع. فعرب عن حاهلم تلك بلفظة )ُمْره( مجع )ُأْمَره( مؤثِرًا 
بيان كثرة بكاء هؤالء املؤمنني، حتى اعتّلت عيوهنم،  من املفردات؛ ألّنه قصد هبا 
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واد من كثرة الّدمع، كأهنا صارت كاألرض )املَْرهاء( التي  وأضحت بيضاء قليلة السَّ
ال شجر فيها)270(. فضاًل عن كونه  قصد هبا استعاضة هؤالء املسلمني بالدمع 
الدموع  فصارت  إبصارها،  وقّوة  العني  صحة  يف  يزيد  الذي  )الُكحل(  عن  بدياًل 
عالمة زينتهم وكحلهم. وذلك كّله من خشية اهلل تبارك وتعاىل. وهلذا ذكر اللغويون 
أّن )املََره( خالف الكحل يف العني)271(. واأَلْمر هو الذي ال يتعهد عينه بالكحل، 

فيؤدي ذلك إىل أن ترضب عينه إىل البياض بسبب من ترك التكحل)272(.

أقول: ويلحظ من استعامل اللفظة املتقدمة أّن اإلمام  يشري إىل قوله تعاىل 
يف وصف حال النّبي يعقوب  ملّا فقد ولده يوسف  ﴿َوَتَولَّى َعْنُهْم َوقاَل 
ْت َعْيناُه ِمَن اْلُحْزِن َفُهَو َكِظيٌم﴾)273(. و ذكر املفرسون  يا َأَسفى َعلى ُيوُسَف َواْبَيضَّ
حَمَقت عرباته سواد  َثّم  استعباره وبكائه، ومن  كثرة  تدل عىل  )أْبَيّضت(  مفردة  أّن 
العني وقلبته إىل بياض كدٍر حتى عمي برصه)274(. وال يشتّد بكاء املرء إاّل إذا كانت 
خشيته شديدة عىل ما حرص عليه. وكلام ازدادت منزلة هذا اليشء زاد االستعبار 
والبكاء عليه، وهلذا ُوِصَف هؤالء القوم بـ )امُلْره(، يف إشارة إىل شدة خوفهم من اهلل، 

وحرصهم ورغبتهم يف كسب رضاه)275(.
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املبحث السادس

ألفاظ أمراض اجللد

بل  القطع)277(.  وهو  اجّلْذم،  من  مأخوذ  اليد)276(.  املقطوع  األجَذم  ُذوم:  جَمْ
هو رسعة القطع)278(. واجلذام ِعّلة تقطع منها األصابع)279(. وقيل: »بل اجلذام داء 

يعرتض يف الرأس و يتشّوه منه الوجه«)280(. 

هنج  يف  واحدة  مرة  )َمْفعُول(  بصيغة  ُذوم(  )جَمْ مفردة    اإلمام  واستعمل 
تشبيه سوء  )اجُلذام(، وذلك عىل سبيل  ِعّلة  للداللة عىل من أصابته  البالغة)281(، 
))َواهللِ   :يقول جَمُذوم.  يد  يف  ِخْنِزير  بَِعظم    اإلمام  عند  وهواهنا  الدنيا 
ُذوم(()282(. وبلغ من هوان  جَمْ َيِد  يِف  ِخْنِزير  ِعَراِق  ِمْن  َعْينِي  يِف  َأْهَوُن  هِذِه  َلُدْنَياُكْم 
الدنيا عنده أن جعلها بمنزلة بـ )ُعَراق خنزير( يف يد جمذوم. و)الُعَراق( مجع )َعرق(، 

وهو العظم الذي يقرش عنه معظم اللحم ويبقى عليه بقية)283(.

إضافة  باب  من  )ِخْنِزير(  كلمة  اىل  املتقدمة  املفردة    اإلمام  أضاف  وإنام 
ْفرة واالشئمزاز من هذا الرّضب من العظام أضافه اىل  النسبة؛ كأّنه ملّا أراد بيان النُّ
جعل  وهلذا  أجزائه،  بكل  اإلسالم  يف  املّحرمة  احليوانات  من  يعد  الذي  )اخِلْنِزير( 
إظهارًا  خنزير،  عظم  الّرقيق  اّللحم  من  بقّية  فيه  تبقى  الذي  اللحم  املنزوع  العظم 
أطيب  من  ُيَعّد  اللحم  املنزوع  العظم  فإّن  األطعمة،  من  النوع  هلذا  وكرهه  لنفرته 
األكل  املحللة  الّنعم  من  كان  إذا  بيدي،  الزَّ تعبري  حدَّ  عىل  العرب  عند  ْحاَمن  اللُّ
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املذبوحة وفقًا لألحكام الرشعّية، فإذا ُكرِست هذه الِعظام وُطبَِخت، وُأِكَل ما عليها 
من حلم رقيق كان ذلك من أطيب الطعام وألّذه )284(، فأزال اإلمام  طيب هذا 
النوع من املآكل، بجعلها من عظام اخلنزير، وهو من أشّد أنواع الِعظام حرمة، ألن 

)اخلنزير( من احليوانات املحّرمة يف اإلسالم.

يعد من  الذي  اجُلذام  ُذوم أصابه  جَمْ َيِد  زاد من هواهنا وسوئها جعلها يف  ومما 
أسوأ األمراض وأكثرها أذًى؛ فهذا املرض ينترش يف البدن كّله، َفُيفِسد مزاج أعضائه 
وهيأهتا، ويقطع اّتصاهلا فتتآكل وتسقط سقوطًا عن تقّرٍح حسبام يذكر الرئيس ابن 
سينا )ت 428#()285(. ويبدو هذا املرض أشبه بالرسطان العام يف البدن ويصحب 
املعلول به زمنًا طوياًل، ورّبام يصاحبه التقّرح، فضاًل عن كونه من العلل امُلعدية)286(. 
َبعدَّ )ِعراق اخلنزير(   هذا الرضب من الوصف،  وهبذا يتضح سبب استعامله 
يف )َيِد املجذوم( كأّنه أراد اجلمع بني َحْرَمة ما لذَّ من الدنيا وزخرفها، وبني ِعللها 
وأمراضها امُلْعدية التي ال يستقيم معها حال اإلنسان فضاًل عن عدم دوامها. وذلك 
ونفرته    عينه  يف  حقارهتا  وبيان  الدنيا  هذه  من  الّتْنفري  من  يكون  ما  غاية  كله 

منها)287(.

وحيتمل أن يكون التعبري عن بقايا اللحم يف العظم من قبيل اإلبانة عن حقارة 
شأنه وقلته، فضاًل عن عدم الفائدة منه، فيكون هذا مناسبًا لشأن الدنيا عند اإلمام 
 وحقارهتا لديه. ومن نافلة القول اإلشارة اىل أّن لفظة )ُعَراق( التي استعملها 
اإلمام  عّدها اللغويون من الفاظ اجلمع النادرة؛ فبناء )ُفَعال( -بضم األول- 
من أبنية اجلموع العزيزة النادرة التي مل جييء عليها إال بضعة أحرف مثل: )ُتؤآم مجع 

َتْوأم، وُرَباب، وُظؤار، وُعَراق(.)288(
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... اخلامتة ...

ويف ختام هذا البحث،أوجز هنا أهم النتائج التي توصلت إليها فيه، وهي:

استعمل اإلمام  بناء )َفَواِعل( يف مجع مفردة )َنوَاِهك(، للداللة عىل سعة . 1
النواهك وكثرهتا. وجاء بناء )أْفعال( جمموعة عليه لفظة )أْوَضاب(. كام أورد 
 من أبنية اجلمع )َفَعالْيل( الذي مجع عليه لفظة )َعقابْيل(. فضاًل عن بناء 
)ُفْعل( الذي سيقت عليه لفظتا )ُكْمه( و )ُمْره(، ومها من األلفاظ الدالة عىل 

علل العيون. 

وردت صيغة )ُفَعال( التي بنيت عليها لفظة )ُهزال(، وهي من الصيغ الدالة . 2
عىل العلل واألمراض، و)َفِعْيل( التي جاءت عليها لفظة )َهِزْيل( التي توحي 

بثبات هذه الصفة يف املوصوف. 

وقد ورد من أبنية األفعال بناء )َفْعَلل(، وهو من أبنية األفعال الرباعية التي ال . 3
زيادة فيها.

الحظت وجود عالقة ترادف جزئي بني الفاظ: )َمْأُلوسة، وكآبة( و )خمتبط، . 4
وِحّنة(، و)َدنِف، والَعَلز، و هَتْجر(. وبني )النواهك، واهُلزال، وهزيل(. وثمة 
يف  واخلرس(.  و)البكم  والّشحوب(،  )األوصاب،  بني  أيضًا  جزئي  ترادف 
حني ترادفت مفردات )ُمتْعتِع( و)أعيى( يف الداللة عىل الرتدد وعدم الكالم؛ 

بسبب من اخلوف. وبني )األعشى، وُكْمه(، و)الصمم والَوْقر(.
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من . 5 ُب  )رَضْ فاحِلّدة  و)اجُلنون(،  مفرديت)احِلدة(  بني  بكل  جزء  عالقة  وجود   
ة أخص منه؛ الشرتاكها  اجلنون(. وهو ما يفهم منه أّن اجلنون لفظ عام، واحِلدَّ

يف االنفعال والّترّسع. 

اختصت مفردة )كآبة( بالداللة عىل االنكسار وسوء اهليأة واحلزن املصحوب . 6
، مبتعدة بذلك عن داللتها التي انتهت اليها يف الوقت احلارض، بوصفها  بالَغمَّ

ب.  صون بالطَّ مفردة دالة عىل سوء الفكر واخلوف، حسبام يذكره املتخصَّ

 بمفردة )َمْأُلوَسة( اىل استعامل متفّرد مل ينتبه عليه اللغويون، . 7 مال اإلمام 
الذي  العقل  منزلة  إياها  منزاًل  )َمْأُلوسة(،  بأهنا  )القلوب(    وصف  فقد 

يصاب )باأُلْلس(. 

اتسعت داللة مفردة )األخرس(التي تدل عىل َمْن ال صوت له، فصارت تفيد . 8
الداللة عىل الِعيًّ وعدم املقدرة عىل اإلفصاح واإلبانة يف الكالم. واتسعت لفظة 
)عقابيل( من داللتها عىل بقايا اآلثار التي ترتكها احّلّمى يف شفتي االنسان اىل 
الداللة عىل اآلثار التي ختلفها املصاعب واملشقة والفاقة التي يمر هبا االنسان. 

استعمل اإلمام لفظة )أْثرم( للداللة عىل من سقطت ثنيِّته، وذلك عىل سبيل . 9
اإلهانة واالزدراء. 

انفردت مفردة )ُمْره( بالداللة عىل سقم العني، وزوال سوادها واتساع بياضها؛ . 10
بسبب من كثرة البكاء. وهبذا ُيَشّمم من ذلك وقوع الرتادف اجلزئي يف املعنى 
َفُهَو  اْلُحْزِن  ِمَن  َعْيناُه  ْت  ﴿َواْبَيضَّ وتعاىل  تبارك  قوله  )ابيّضت(يف  مفردة  بني 

َكِظيٌم﴾، وبني لفظة )ُمْره( التي استعملها اإلمام بالداللة املتقدمة. 
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عىل . 11 الداللة  وهي  األوىل،  داللتها  اىل  )َصَمم(  لفظة  عيل    اإلمام  أعاد 
مَّ  ْخر األصّم امُلَصمت(، ومن َثّم َدّل هبا عىل معنيني؛ االول )احَلّياِت الصُّ )الصَّ

القاتلة التي ال َتْنزجر(، والثاين )صمم الدّيار(، وهو عدم إجابتها. 

ما . 12 وهو  صامخها،  وضيق  األذن،  َقوف  َبشّق  )َسّك(  مفردة  داللة  انحرصت 
يؤدي اىل ضعف السمع أو فقده. 
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أخرى هي: ))هل َيْنَتظُر أهل بضاَضِة الشباب إاّل َعَلَز الَقلِق((. النهاية يف غريب احلديث 
واألثر: 287/3، لسان العرب )علز(: 380/5.
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ينظر املعجم املفهرس أللفاظ هنج البالغة: 332.. 55
هنج البالغة: ك / 53: 562.. 56
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ملخص البحث

إنَّ التطور امللحوظ الذي تشهده الدراسات اللغوية يف السنوات املاضية أفرزت 
العديد من املدارس اللغوية، وأحدث هذه املدارس مدرسة علم اللغة النيّص التي 
رفعت شأن النص وجعلته الوحدة اللغوية األكرب يف التحليل اللغوي، أضف إىل 
ذلك افتقار املكتبة العربية ملثل هذه الدراسة النصّية التي جتمع بني التنظري والتطبيق 

.) يف أروع نصٍّ بعد كالم اهلل عزَّ وجّل   وهو )دعاء الصباح لإلمام عيل

ركزت هذه الدراسة املتواضعة عىل الوسائل التي حتقق التامسك النيّص متمثلة 
التامسك بني  الداللية وأثرها يف إحداث  بالروابط الشكلية )اللفظية(، والعالقات 
منها  النص  بناء  ملوجهات  الدراسة  هذه  وتعرضت  والرأسية.  األفقية،  النص  بنى 
الذين كان هلم  الباحثني  نتاجات  الدراسة  تغفل  والتناص، ومل  واملقبولية  القصدية 

قصب السبق يف هذا املجال.

وأخريًا ال يسعني إال أن أقول بأنني قد بذلُت ما بوسعي يف إكامل هذا البحث 
أميل ورجائي  فذلك  فإن أصبت  ثانيًا،  اخِلَطاب  أواًل ولصاحب  العربَية  للغة  وفاًء 

وإن أخطْأُت، فنحن برٌش يقُع منا اخلطأ والسهو والنقصان، فالكامل هلل وحده .
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. . . Abstract . . .

The decided development that prevails in the linguistic orbits some 
years ago purports certain linguistic schools the most recent one is the 
science of linguistic context [practical criticism] that gives priority to the 
text and elevates it into explication peerage. In time there is paucity in the 
Arab library having both theoreticality and practicality for the most splen-
did speech after Allah`s, The Al-Mighty, that is Imam Ali`s Dawn Prayer 
Supplication .The present study focuses upon the strategies that prove 
consistency and text loci; reliability, intertextuality. However the paper 
does not do without the efforts of the researchers in such a field. 
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... املقدمة ...

النبينّي  وخاتم  املرسلني،  سّيد  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رِب  هلل  احلمُد 
حممٍد وعىل آله الطيبنّي الطاهرين وصحبه الكرام املنتجبني.

أما بعد ...

العبد  بني  العظمى  الوصل  حلقة  إنسانيًا  نتاجًا  بوصفه  الدعاء  شّكل  فلقد 
ورّبه، وعىل قدر حّب العبد لالقرتاب من رّبه الكريم كان حّب الدعاء والتواصل 
باحلرضة  لالتصال  وطريق  العبادات  بقية  حال  ذلك  يف  حاله  عبادة  والدعاء  معه، 
اإلهلية بسيل من الكلامت املمزوجة باآلهات واللواعج واالنكسارات النفسية التي 
وّلدهتا الذنوب الكثرية، التي اجرتحها اإلنسان يف وقت. وهو اآلن يطرحها زفرات 
فيها  يطلب  كريم  حليم  يدي  أمام  والتوبة  االستغفار  فيها  يروم  وجدانية  ونفثات 
الصفح والغفران منه . وآل البيت  خري من يمّثل ذلك النوع من البرش، فقد 
دأب اإلمام عيّل  وآل بيته األطهار عىل التنفيس عن كرب احلياة بآهات ولواعج 
الناس أصول  وتعليم  والغفران،  العفو  لطلب  الكريم  الرّب  أمام  ومناجاة صادقة 
للنجاة  وسبيٌل  للغفران  وطريق  للعبودية  رمٌز  عندهم  فالدعاء   . به  االتصال 
»من  الدعاء  فأصبح  املعنى  هذا  وحمبوهم  شيعتهم  عنهم  أخذ  حتى  الذنوب.  من 
املأثورة  ألفوا يف فضله وآدابه ويف األدعية  امتازوا هبا، وقد  التي  الشيعة  خصائص 
عن آل البيت ما يبلغ عرشات الكتب من مطّولة وخمترصة. وقد أودع يف هذه الكتب 
ما كان هيدف إليه النبي وآل بيته صلوات اهلل عليهم من احلث عىل الدعاء والرتغيب 

فيه …«)1(. 
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بل  عليها  يقاس  وصورًا  حيتذى  مثااًل    البيت  أهل  أدعية  أصبحت  لقد 
الدعاء  يدخل  التي  العبادات  املجالس ويف  كّل  يرتّدد يف  ُيتعّبد هبا وأنموذجًا  وردًا 
من ضمنها مثل الّصالة وغريها. ويكمن الرّسّ يف ترديد الناس هلا ألهنا صوٌر جاهزة 
وأمثلة كاملة تذكر بدون أدنى عناء للتأليف والصياغة، ذلك ألن الدعاء نوع من 
مل  اإلسالمي  العرص  يف  العريب  الّنثر  قّسموا  الذين  أّن  عىل  الراقي.  األديب  التأليف 
يدرجوا الدعاء من ضمن أقسامه متناسني ما هلذا النوع من التأليف من أمهية، وما 

له من حلقات وصل مع األدب العريب النثري يف ذلك الوقت.

فالشعر نتاج أديب ذايت والنثر بكّل أنواعه نتاج أديب ذايت، والدعاء أحد أمثال 
هذا النتاج األديب الذايت، فهو أحد أقسام النثر العريب األديب اإلسالمي، بل ينبغي أن 
يتباهى كّل عريب بمثل هذا النتاج الرصني واجلميل واملفيد. وجيهل بعض الناس آثار 
الدعاء الرتبوية والنفسية واالجتامعية، فاإلنسان بحاجة أحيانًا إىل امللجأ الذي يلوذ 
به يف الشدائد، والدعاء ييضء نور األمل يف نفس اإلنسان، فمن يبتعد عن الدعاء 
بأّنه ختديٌر للنفوس مل  الذين يصفون الدعاء  يواجه صدمات نفسية عنيفة،وأولئك 

يفهموا معنى الدعاء عىل احلقيقة التي صيغ هبا أو األمور التي ُأّلف من أجلها.

ولكون الدراسة نصية يف كالم اإلمام  وهو دعاء الصباح وهو مل يدرس 
والدوافع هلذا كله الختيار موضوع  الدواعي  اجتمعت  فقد  قبل دراسة نصية  من 
واالستشهاد  البحث  مادة  استقراء  يف  اعتامدي  كان  نصّية(.  دراسة  الصباح  )دعاء 
حممد  للسيد  الصباح  دعاء  رشح  يف  الفالح  )مفتاح  نسخة  عىل  وحتليلها  باألمثلة 
كالنرت(، وعدة رشوح للدعاء املبارك منها )رشح دعاء الصباح للعالمة املجليس(، 
ورشح )املوىل السبزواري(، فضاًل عن اعتامدي عىل البحوث والدراسات العلمية 

التي تناولت الدراسات النصّية، و جوانب من هنج البالغة.
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واقتضت طبيعة الدراسة أن تكون عىل فصلني تسبقها مقدمة، وتتلوها خامتة 
ثم ثبت بأهم مصادر البحث ومراجعه.  أّما الفصل األول فكان بعنوان )التامسك 
الشكلية  الروابط  األول:  املبحث  مبحثني:  عىل  وانفتح  الصباح(،  دعاء  يف  النيص 
)اللفظية(، والثاين: البنى النصّية والعالقات الداللّية. وانعقد الفصل الثاين: لدراسة 
)موجهات بناء النص(، فتوزع عىل مبحثني األول منها: القصدية واملقبولية وأثرمها 
أهم  عىل  فيها  وقفت  بخالصة  الدراسة  وانتهت  التناص.  والثاين:  النص.  بناء  يف 

النتائج التي توصل إليها البحث، ثم ثبت بمصادر البحث ومراجعه.

 وبعد فهذا ما اجتهدت به، و الكامل هلل وحده فإن أصبت فالفضل له سبحانه 
رِب  هلل  احلمُد  أن  دعوانا  وآخر  البرش،  سامت  من  فالنقص  أخطأت  وإن  وتعاىل، 

العاملني وصىل اهلل عىل حممٍد وآله الطاهرين.
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الفصل األول

التامسك النّص يف دعاء الصباح

توطئة: وسائل التامسك النّص 

قبل احلديث عن وسائل التامسك هناك مصطلحات متداخلة يف الظاهر هبذا 
املفهوم منها: )االتساق، واالنسجام، والتامسك( لذا وجب علينا التمّيز بينها.

التامسك  ومنه  معنويًا  أو  حسيًا  اليشء  أجزاء  ترابط  فيعني  التامسك  أما 
االجتامعي.)2( استنتج أن التامسك يعني عدم التفكك واالنفالت بني األجزاء. أما 
االتساق: فكّل ما انضم فقد اتسق أو االنتظام.)3( واالنسجام: اتفاق األمر مع غريه 
مع عدم التعارض.)4( إذًا التامسك نميزه بالتعالق، والرتابط بني مجل النص وأجزائه 

بروابط وأدوات حمددة. ويمكن تقسيم وسائل التامسك النيص إىل قسمني)5(: 

روابط بنائية خطية )شكلية(.. 1

العالقات الداللية.. 2
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 املبحث األول

الروابط الشكلية اللفظية

يقصد بالروابط الشكلية وجود لفظة أو عبارة يف اجلملة أو الفقرة من النص 
تربطها باجلملة أو الفقرة السابقة هلا من النص نفسه، وذلك مثل وجود ضمري حييل 
عىل اسم يف مجلة سابقة، أو اسم إشارة أو تكرار لفظة، أو تراكيب متوازية، أو وجود 

تشابه صويت بني اجلملتني أو غري ذلك.

1( اإلحالة بـ )الضمري، اسم اإلشارة، االسم املوصول(

باإلحالة  يقصد  املوصول(:  واالسم  اإلشارة  واسم  )الضمري  بـ  اإلحالة 
التأويل إذ ال بد  )املرجعية()6(. أو وجود عنارص لغوية ال تكتفي بذاهتا من حيث 
من العودة إىل ما تشري إليه من أجل تأويلها)7(، وإحالة الضمري إىل اسم سابق تعني 

اإلرجاع إىل ذلك االسم وإن ذلك االسم هو مرجعية لذلك الضمري.

وحتصل اإلحالة عند وجود النص القبيل الذي يعني العنرص املهم يف النص، أو 
اجلملة األوىل التي غالبًا ما تعاد أو تتكرر يف أثناء النص من خالل الضامئر املحيلة إىل 

املذكور السابق)8(.أو من خالل أسامء اإلشارة،أو األسامء املوصولة)9(.

املرجع  حيث  من  تقسيمها  أما  العنارص،  حيث  من  لإلحالة  التقسيم  وهذا 
إىل يشء خارج  النص  من  فيها عنرص  التي حييل  إحالة خارجية وهي  فتقسم عىل 
النص وهي مما ال تسهم يف إحداث التامسك النيص. إاّل إذا كان املحال إليه يف نص 
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آخر للقائل نفسه، أما القسم اآلخر فهو اإلحالة الداخلية ويشري العنرص املحيل إىل 
له وتسمى  أو الحق  قبلية،  إحالة  متقدم عليه وتسمى  نفسه  النص  آخر يف  عنرص 

إحالة بعدية.)10(

وتتجسد اإلحالة اللفظية يف دعاء الصباح وهذا دليل قاطع عىل ترابط أجزاء 
ِجِه،  باِح بُِنْطِق َتَبلُّ الدعاء ومتاسكه. من ذلك قوله : ))َالّلُهمَّ يا َمْن َدَلَع لِساَن الصَّ
َمقاديِر  يف  ّواِر  الدَّ اْلَفَلِك  ُصْنَع  َوَاْتَقَن  َتَلْجُلِجِه،  بَِغياِهِب  امْلُْظِلِم  اّلَلْيِل  ِقَطَع  َح  َورَسَّ

ِجِه(()11(. ْمِس بُِنوِر َتَاجُّ ِجِه، َوَشْعَشَع ِضياَء الشَّ َترَبُّ

به عىل لفظ)اهلل(  بالضمري وحيال  الفقرات أعاله وتتمثل  اإلحالة واضحة يف 
ِجِه،  يف)َتَبلُّ الدعاء  هلذا  الرئيس  املحور  ويشكل  الكالم،  بدء  يف  املذكور  اجلاللة 

ِجِه( والضامئر تقوم مقام األسامء التي تشارك املدلول.)12(  ِجِه، َتَاجُّ َتَلْجُلِجِه، َترَبُّ

وبدورها تبعد التكرار اململ، وتبدواجلمل كأهنا واحدة مرتاصة وجتعل النص 
يشكل  وهو  النص  بداية  يف  املوجود  إليه  املحال  بسبب  طوياًل؛  كان  مهام  متامسكًا 
متواصاًل مع  ما جيعله  يتكرر وهذا  أنَّ االسم  املتلقي  للنص، ويلحظ  رئيسًا  حمورًا 

النص.

وُتظهر الضامئر الصفات التي يصف هبا اإلمام  أعّز أوليائه وأكرم أحبائه؛ 
ممزوجة    ذكرها  التي  الصفات  وتلك  الذات  تلك  نحو  كلها  العقول  لتوجه 
بالبيان حيث شبه خروج لسان الصباح الذي هو بداية طلوعه وضوئه من الفجر 
املليحة،  البليغة،  بالكلامت  يتكلم  عندما  البليغ  الفصيح  املتكلم  بلسان  الصادق 
الفصيحة البديعة العذبة وهو عامل برموز الفصاحة والبالغة واإلتيان بالكالم عىل 
الفصيح(.  املتكلم  )لسان  به  واملشبه  الصباح(  )لسان  فاملشبه  احلال،  مقتىض  وفق 
ويراد من التلجج حصول اليشء وانعدام يشء آخر: أي ذهاب ساعات ودقائق من 
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الليل الشديد  الفائتة من  الذاهبة  الليل املظلم وجميء ساعات أخرى منه والدقائق 
مرة  وتأيت  تارة  تذهب  وأخرى  آونة  بني  مرتددة  تكون  الشديدة  الظالموظلامته 
أخرى. أما التربج فاملراد منه تزين الفلك بالنجوم، والكواكب كام هو مفاد من قوله 

ْنَيا بِِزيَنٍة اْلَكَواِكِب﴾)13(. اَمء الدُّ ا السَّ نَّ ا َزيَّ تعاىل: ﴿إِنَّ

والتأجج: االلتهاب أي: إهلي أنت الذي مزجت ضياء الشمس بنور حيصل من 
تلهب ذاك الضياء فكأن هذا الضياء نار يتلهب منها النور وأنت الذي اطلعت ضوء 
آنًا  الشمس بتلهبه النورية فكأنه نار يلتهب منه النور وهذا النور يف تزايد وارتفاع 

فآنًا، وشيئًا فشيئًا عىل مجيع وجه األرض ومن عليها.

أما االسم املوصول فيحيل اإلمام به أيضًا عىل لفظ اجلاللة )اهلل( يف بدء كالمه 
من ذلك قوله : ))يا َمْن َاْرَقَدين يف ِمهاِد َاْمنِِه َوَامانِِه َوَاْيَقَظني اىِل ما َمَنَحني بِِه ِمْن 

ِمَننِِه َواِْحسانِِه(()14(.

ال يذكر اإلمام  مرجعًا آخرًا حييل إليه عددًا من اإلحاالت إالَّ وقرنه بذكر 
املحور الرئيس يف الدعاء؛ لكي ال يبدو النص مفككًا أو أنَّ آخره منفصل عن أوله 
، وهذا هو التامسك بعينه. أي: إهلي  كام يف )ما( املوصولة املحيلة إليه تعاىل عزَّ وجلَّ
أّن  بعد  منك  بإيقاٍظ  وإحسانك  نعمك  من  عيلَّ  أنعمته  ما  إىل  وجهتني  الذي  أنت 

. أنمتني يف فراش أمنك وأمانك من دون منٍة منك عيلَّ

ُة َنْفيس  أما اإلحالة باسم اإلشارة فلنأخذ هلا مثااًل كقوله : ))اهِلي هِذِه َاِزمَّ
ُة  تَِك َوهِذِه َاْهوائِي امْلُِضلَّ تَِك َوهِذِه َاْعباُء ُذُنويب َدَرأُتا بَِعْفِوَك َوَرمْحَ َعَقْلُتها بِِعقاِل َمِشيَّ

َوَكْلُتها اىِل َجناِب ُلْطِفَك َوَرأَفتَِك(()15(.

يالحظ يف هذا املقطع تكرار اسم اإلشارة )هذه( ثالث مرات وفيه إحالة قبلية 
بالعفو والغفران،  املليئة  اهلل  برمحة    بعدما رصح  السابقة خصوصًا  العبارة  إىل 
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أرجو  وال  غريك  أسأل  ال  حيث  املأمولني  وهناية  املطلوبني  منتهى  وجلَّ  عزَّ  وأنه 
سواك مّما أدى إىل تكوين انسيابية يف النص لعدم وجود فجوة سياقية بني جزأين يف 
نص واحد، ولو رفعت اسم اإلشارة ووضعت حمله أية لفظة أو عبارة ال عالقة هلا 

بالعبارة السابقة النتفى التامسك، ومن ثمَّ االنسجام.

عنارص  املوصول  واالسم  اإلشارة،  واسم  الضمري،  أنَّ  سبق  مّما  نخلص 
ساعدت)مستعميل النص عىل االحتفاظ باملحتوى... دون حاجة منه إلعادة ذكر 
استعامل  إعادة  عن  أغنى  قد  املحال  اللفظ  باستخدام  أنه  نجد  إذ  يشء(16)2(.  كل 

العبارات الطويلة كام مرَّ يف املواضع السابقة من فقرات الدعاء.

2( التكرار

أو  نفسه  باللفظ  فقرة، وذلك  أو  أو مجلة  أو عبارة  لفظ  إعادة ذكر  به  ويقصد 
عنارص  بني  النيص  التامسك  حتقيق  أمهها  كثرية  أغراض  لتحقيق  وذلك  بالرتادف 
النص املتباعدة.)17( املراد من التكرار الذي يوظفه املبدع هنا )حتقيق العالقة املتبادلة 
بني العنارص املكونة للنص، وتتمثل العالقة املتبادلة عندما حييل اللفظ الثاين املكرر 
إىل اللفظ األول مما حيدث نوعًا من الربط بني اجلملتني التي حدث فيها التكرار يف 

إطار النص.)18(

اخلالقة  الظواهر  أبرز  من  هو  التكرار  أنَّ  احلديثة  النقدية  الدراسات  وأكدت 
عنه  يفصح  وملا  وخارجي،  داخيل  مزدوج  تنغيم  من  يمتلك  ملا  الصوت  لشعرية 
من )تركيز دال( عىل أمهية )املكرر( وفاعليته اإلحيائية، ويلقى التكرار هذه األمهية 
التكرار  ومن  حتليله،  بصدد  نحن  الذي  الدعاء  سيام  وال  اإلمام  أدعية  يف  والعناية 
الذي يسرتعي النظر يف دعاء الصباح هو تكراره كلامت معينة كان اإلمام  يركز 
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  عليها ليجعل منها حمور االتصال واالنسجام النفيس مع اهلل جلَّ وعزَّ كتكراره
النداء بـ )اللهم( التي تكررت إحدى عرشة مرة من ذلك قوله : ))َالّلـُهمَّ يا َمْن 
َوبَِحْمِدَك..((  الّلـُهمَّ  ُسْبحاَنَك  َاْنَت  إاّل  اِلـَه  ال  ِجِه...،  َتَبلُّ بُِنْطِق  باِح  الصَّ لِساَن  َدَلَع 
َلنا َمصاريَع  الّلـُهمَّ  ))َواْفَتِح   : وأيضًا وردت هذه اللفظة معرتضة كام يف قوله 
الِح،  ِة َواْلَفالِح، َوَاْلبِْسنِي الّلـُهمَّ ِمْن َاْفَضِل ِخَلِع اهْلِداَيِة َوالصَّ مْحَ باِح بَِمفاتيِح الرَّ الصَّ
ِمْن  ْيَبتَِك  هِلَ الّلـُهمَّ  َوَاْجِر  اخُلُشوِع،  َينابيَع  َجناين  ِب  رِشْ يف  بَِعَظَمتَِك  الّلـُهمَّ  َوَاْغِرِس 
اْلُقُنوِع(()19(. وكذلك  ِة  بَِاِزمَّ ِمّني  ْرِق  اخْلُ َنَزَق  الّلـُهمَّ  ِب  َوَادِّ ُموِع،  الدُّ َزَفراِت  اماقي 
نحو    اإلمام  أدعية  اشتهرت يف  التي  الصالة عىل حممد وآل حممد  مع  وردت 

ْيِل األْلَيِل(()20(. ليِل اَِلْيَك يِف اللَّ قوله: ))َصلِّ الّلـُهمَّ َعىَل الدَّ

لِساَن  َدَلَع  َمْن  ))يا   : بـ )يا من( مخس مرات كقوله  وتكررت لفظةالنداء 
َخَطراِت  ِمْن  َقُرَب  َمْن  يا  بِذاتِِه..،  ذاتِِه  َعىل  َدلَّ  َمْن  يا  ِجِه..،،  َتَبلُّ بُِنْطِق  باِح  الصَّ

َد بِاْلِعزِّ َواْلَبقاِء(()21(. ُنوِن..،يا َمْن َاْرَقَدين يف ِمهاِد َاْمنِِه َوَامانِِه..،َفيا َمْن َتَوحَّ الظُّ

وكذلك لفظة )إهلي( تكررت ست مرات ملا هلذه الصيغة من أمهية ملحوظة 
لكثرة ورودها يف الدعاء وتكمن أمهيتها بتقريب املنادى من النفس؛ لكوهنا مضافة 
إىل ياء املتكلم وبذلك تشعر بقرب املنادى إىل املنادي وهي شبيهة بـ )اللهم( يف مجيع 
ُة ِمْنَك  مْحَ املسائل تقريبًا وقد جاءت بنامذج منها قوله : ))اهِلي اِْن مَلْ َتْبَتِدئنِي الرَّ
إاّل  َاَتْيُتَك  ما  َاَتراين  اهِلي  ريِق،  الطَّ واِضِح  يف  اَِلْيَك  يب  الّسالُِك  َفَمِن  ْوفيِق  التَّ بُِحْسِن 
ِمْسكينًا  َتْطُرُد  َكْيَف  َرجائي،اِلـهي  بَِيِد  تَِك  َرمْحَ باَب  َقَرْعُت  اهِلي  اآلمال،  َحْيُث  ِمْن 
تَِك، اهِلي َقْلبي  ُة َنْفيس َعَقْلُتها بِِعقاِل َمِشيَّ ُنوِب هاِربًا، اهِلي هِذِه َاِزمَّ اْلَتَجَأ اَِلْيَك ِمَن الذُّ

ُجوٌب(()22(. حَمْ
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الصباح  دعاء  يف  وتزامحت  احلسنى:  بأسامئه  سبحانه  النداء  تكرار  ويالحظ 
ا َتْدُعوْا َفَلُه اأَلْساَمء  ا مَّ َن َأيًّ مْحَ بكثرة الفتة تأسيًا بقوله تعاىل ﴿ُقِل اْدُعوْا اهلّلَ َأِو اْدُعوْا الرَّ
يا  ))يا َكريُم يا َكريُم   : ْسَنى﴾)23(. وقد ورد هذا النمط بصور عدة كقوله  احْلُ

تَِك يا َاْرَحَم الّرامِحنَي(()24(. َكريُم، يا َغّفاُر يا َغّفاُر يا َغّفاُر، بَِرمْحَ

السائل  التي يسأل هبا فكأن  والكريم صفة له سبحانه واسم من اسامئه تعاىل 
يقول له سبحانه فكام أنك كريم فجد عيلَّ من هذا الكرم، وهكذا الرمحن فالداعي 
يركز عىل طلب الرمحة من رب الرمحة فكأنه يقول له فارمحني ألنك متصف بالرمحة 
وارمحني ألناسمك الرمحن، وهكذا ألن اهلل أهل أن يرحم الداعي. نلحظ أن التكرار 
بألفاظه وصيغه قد )اشتمل عىل معطيات أخرى تسهم إىل حد كبري يف استقطاب 
متاسك  مستوى  عن  بالكشف  البؤر  هذه  تقوم  وتصويرية  داللية  بؤر  نحو  املتلقي 
البنية اإلبداعية()25(. فضاًل عن أن هذا كله يدل عىل التواصل بني الفاظ الفقرات يف 
الدعاء املفيض بدوره إىل التامسك بني أجزاء النص بتاممه، إذًا التكرار وإن أحدث 
أثرًا موسيقيًا يف املوقع الذي يرد فيه إالَّ »أن هذا ليس اهلدف الوحيد؛ ألن التكرار 
هنا  ومن  املعنى،  من  لون  تأكيد  إىل  يقصد  الذي  املبدع  بموقف  جوهره  يف  مرتبط 

يتأتى التداخل الوظيفي بني تأدية الداللة وإحداث األثر املوسيقي بالتكرار«)26(.

3( احلذف

وسيلة أخرى تسهم يف إحداث التامسك بني أجزاء النصوص املحذوفة وهو 
»باب من االتساع يف الكالم ومظهر من مظاهر اخلروج عن حق الكالم وأصله«)27(. 
وعندما نتحدث عن التامسك النيص بوساطة احلذف فإنَّ األمر يبدو متناقضًا ألول 
وهلة إذ كيف يمكن للحذف -وهو يوحي بالنقص يف الكالم- أن يسهم يف إحداث 
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الرتابط والتامسك يف النص؟ بمعنى آخر كيف ترتابط أجزاء النص بوساطة يشء 
غري موجود أصاًل يف الكالم أي )حمذوف(.

هو  التامسك  إحداث  يف  يسهم  الذي  إنَّ  القول:  يمكننا  املشكل  هذا  لدفع 
احلذف عامة ال املحذوف نفسه هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنَّ احلذف حيدث 
التامسك من خالل عملية مركبة وهي أنَّ الكالم الذي حيتوي احلذف ال يفهم إالَّ 
إذا قدرنا املحذوف وتقدير املحذوف يتم بالرجوع إىل كالم سابق أو الحق حيتوي 
ربط  إحداث  اسهمت يف  التقدير هذه  املحذوف، وعملية  يمثل  الذي  الدليل  عىل 
بني أجزاء النص، وهذا مما دفع بعض الدارسني إىل القول: »إنَّ التامسك من خالل 
فاجلملة  مجلة،  من  أكثر  وجود  من  بد  ال  بل  يتحقق  ال  الواحدة  اجلملة  يف  احلذف 
أن  بعد  فيام  يمكن  كي  املحذوف  عىل  يدل  الغالب  يف  مذكور  فيها  ليس  الواحدة 

يتامسك املحذوف مع ما يدل عليه يف اجلملة«.)28(

نستنتج أنَّ احلذف يرتبط يف أحد وجوهه باإلحالة بمعناها العام وهو إرجاع 
عنرص يف النص إىل عنرص آخر سابق أو الحق مذكور يف النص نفسه أو يف نص آخر 

للقائل نفسه.)29(

متنوعة  الدعاء  فاألمثلة عىل وجود احلذف يف  التطبيقي  املجال  فيام خيّص  أما 
ُلوقاتِِه َوَجلَّ َعْن ُمالَءَمِة َكْيِفّياتِِه، يا َمْن َقُرَب  َه َعْن جُماَنَسِة خَمْ منها قوله : ))َوَتَنزَّ
َمْن  يا  َيُكوَن،  َاْن  َقْبَل  باِم كاَن  َوَعِلَم  اْلُعُيوِن  ظاِت  حَلَ َعْن  َوَبُعَد  ُنوِن  الظُّ ِمْن َخَطراِت 

َاْرَقَدين يف ِمهاِد َاْمنِِه َوَامانِِه َوَاْيَقَظني اىِل ما َمَنَحني بِِه ِمْن ِمَننِِه َواِْحسانِِه...(()30(.

فالنص هنا غري مفكك العبارات بل أجزاؤه مرتاصة يسند بعضها بعضًا والسبب 
يعود إىل عدد من عنارص التامسك منها احلذف الذي يتضح يف اجلمل أعاله وتقديره 
)يا من( أي: حذف حرف النداء واملنادى، ولو مل نقدر هذا املحذوف ملا استطعنا أن 
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نحدد وظيفة النداء. أما بعد التقدير فأصبح مرتبطًا بام بعده؛ ألن تقدير املحذوف 
واإلرجاع  التقدير  وهذا  قبلية(  داخلية  )إحالة  أي:  بعده  التي  اجلملة  عىل  اعتمد 
أسهم يف التامسك بني هذين اجلزأين من النص، وردم الفجوات بني أجزاء النص 
مما يظهره كأنه قطعة واحدة ال يرى الناظر إليها حدودًا بني أجزائها، وهلذا السبب 
كان النص )text( يعني يف اللغات األجنبية )النسيج()31(. واحلذف ال يسهم فقط 
يف إحداث التامسك بني أجزاء النص بل إنَّ فيه اختصارًا واقتصادًا للمنتج وسهولة 
ووضوحا للمتلقي. ولوال احلذف الضطر املنتج إىل التكرار واإلطالة مما يفقد النص 
إعالميته وتواصليته أي: جزءًا من نصيته وهكذا نلحظ أنَّ )السمة الرتاكمية لنسق 

احلذف تنهض بحشد من القيم اجلاملية والداللية()32(.

الرتابط الصويت)الظواهر الصوتية(: ال نريد أن نطيل يف التقديم هلذه الظواهر إالَّ 
أننا نذكر أنَّ الظواهر الصوتية متعددة بتعدد اللغات، ومنها النرب والتنغيم والسجع 
واجلناس والوزن والقافية ... وغريها. والذي خيصنا هنا السجع، واجلناس ذلك أنَّ 
النرب والتنغيم مها ما يمكن متابعته يف املنطوق فقط ونحن إزاء نص مكتوب، وإن 

كان منطوقا يف أصله.

4( السجع

عنرص من العنارص التي حتكم النص يف دعاء اإلمام  هو السجع ويغطي 
»قابلية  يستدعي  مما  منه  ظهورًا  أقل  فهو  اجلناس  أما  الدعاء.  من  واسعة  مساحة 
ثنايا  من  واستخراجها  عنها  الكشف  إىل  وتسعى  املتلقية  بالذائقة  تقرتن  حتليلية 
النصوص«)33(. ويتمثل السجع يف مواضع كثرية من الدعاء الذي اشتمل عىل قدرة 
الّلُهمَّ  ُسْبحاَنَك  َاْنَت  إاّل  اِلَه  ))ال  بقوله:    يبدأها اإلمام  اخلالق وصفاته والتي 
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ْفَت  َالَّ هَياُبَك،  َفال  َاْنَت  ما  َيْعَلُم  ذا  َوَمن  خَياُفَك،  َفال  َقْدَرَك  َيْعِرُف  ذا  َمْن  َوبَِحْمِدَك 
بُِقْدَرتَِك اْلِفَرَق، َوَفَلْقَت بُِلْطِفَك اْلَفَلَق، َوَاَنْرَت بَِكَرِمَك َدياِجي اْلَغَسِق()34(.

إذ يظهر السجع جليًا يف هذه الفقرات من الكلامت )بَِحْمِدَك خَياُفَك، هَياُبَك(
و)اْلِفَرَق، اْلَفَلَق، اْلَغَسِق(، فلنأخذ مثاًل كلامت املجموعة األوىل فإننا نجد أن كلمة 
)هيابك( قد ارتبطت صوتيًا بكلمة )خيافك( يف الفقرة التي قبلها مما أدى إىل ترابط 
الفقرتني تبعًا لذلك، وإنَّ الكلمتني معًا ارتبطتا بكلمة )بحمدك( يف الفقرة السابقة 
عليهام فأدى ذلك إىل ترابط الفقرات الثالث، وهكذا احلال بارتباط الكلامت الثالث 
)اْلِفَرَق، اْلَفَلَق، اْلَغَسِق(، واملتتبع للكلامت التي بينها سجع يف الدعاء املبارك يالحظ 
ما بني فقراهتام من التالحم والتامسك من جراء التشابه الصويت بني أواخرها. إذ إنَّ 
تكرار حرفني أو أكثر يف هناية كل فقرة وعىل عدد طول الفقرات يؤكد عىل أن هذه 

الفقرات متسلسلة يف إطار كالمي واحد.

5( اجلناس

املطلق( التام  املبارك هو )اجلناس غري  الدعاء  أنواع اجلناس ظهورًا يف  أغلب 
)35(، واجلناس االشتقاقي.)36( أما بقية األنواع كاجلناس التام، واملقلوب، واملركب 

... وغريها فهي أقل حضورًا مما سبق.

بِذاتِِه...، َوَكفَّ  َمْن َدلَّ َعىل ذاتِِه  ))يا   : الناقص قوله  ومن أمثلة اجلناس 
ااْلْلَيِل،  ْيِل  اللَّ يِف  اَِلْيَك  ليِل  الدَّ َعىَل  الّلـُهمَّ  َوُسْلطانِِه...، َصلِّ  بَِيِدِه  َعّني  وِء  السُّ َاُكفَّ 
َوُيرْس ...،  لُِكلِّ ُعرْس  اْلَفَلَق،َوامْلَأُموِل  بُِلْطِفَك  َوَفَلْقَت  ْنيا،  َوالدُّ الّديِن  يِف  الَمِة  َوبِالسَّ
َاْرَحَم الّرامِحنَي...، َوَعْقيل َمْغُلوٌب، َوَهوائي غالٌِب...، يا َسّتاَر اْلُعُيوِب  تَِك يا  بَِرمْحَ

َويا َعاّلَماْلُغُيوِب(()37(.
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الّديِن  ااْلْلَيِل،  ْيِل  اللَّ  ، َاُكفَّ َوَكفَّ  بِذاتِِه،  )ذاتِِه  الكلامت  بني  اجلناس  يظهر 
غالٌِب،  َمْغُلوٌب،  الّرامِحنَي،  َاْرَحَم  يا  تَِك  بَِرمْحَ َوُيرْس،  ُعرْس  اْلَفَلَق،  َوَفَلْقَت  ْنيا،  َوالدُّ
اْلُغُيوِب(. والذي يتبني من ذلك أنَّ التواصل بني الكلامت باجلناس غري  اْلُعُيوِب، 
التام يف )عرس، ويرس( و)عيوب، وغيوب( من الناحية الصوتية أدى إىل التواصل 
بني الفقرتني اللتني تقع فيهام الكلمتان وهذا كله يؤدي إىل التامسك بني أجزاء النص 

باملحصلة النهائية.

 ، َاُكفَّ َوَكفَّ  بِذاتِِه،  )ذاتِِه  أعاله  بالكلامت  فيتمثل  االشتقاقي  اجلناس  أما 
ْنيا، َوَفَلْقَت اْلَفَلَق، َاْرَحَم الّرامِحنَي، َمْغُلوٌب، غالٌِب( هذا  ْيِل األْلَيِل، الّديِن َوالدُّ اللَّ
الكلامت من ناحيتني: صوتية،  العالقة بني  فيه  النوع من اجلناس كام يتضح تكون 
ومعجمية مما جيعلها أكثر متاسكًا وأشد سبكًا. إذًا كثرة اجلناس يف أجزاء متقاربة من 
التواشج والتقارب والتامسك بني هذه األجزاء،  الواحد يؤدي إىل حصول  النص 

وهذا ما نبحث عنه يف هذا املقام.

6( الرتاكيب املتوازية

النيص يف  التامسك  التي أسهمت يف إحداث  الشكلية األخرى  للوسائل  تتمة 
اجلملة  لنظم  تكرار  هبا:  ويقصد  املتوازية()38(.  )الرتاكيب  سنتناول  الصباح  دعاء 
تبنى هبا اجلملة وشبه اجلملة مع اختالف  التي  للطريقة  تكرار  بكيفية واحدة، أي 
الوحدات املعجمية التي تتألف منها اجلمل)39(. وحيدث التامسك بوساطة التوازي 
الرتكيبي أو الرتاكيب املتوازيةمن خالل استمرارية بنية شكلية يف سطور متعددة)40(.

وأمثلة هذا النوع من التامسك متعددة يف دعاء الصباح من ذلك قوله : ))يا َمْن 
ظاِت اْلُعُيوِن َوَعِلَم باِم كاَن َقْبَل َاْن َيُكوَن، يا  ُنوِن َوَبُعَد َعْن حَلَ َقُرَب ِمْن َخَطراِت الظُّ
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َمْن َاْرَقَدين يف ِمهاِد َاْمنِِه َوَامانِِه َوَاْيَقَظني اىِل ما َمَنَحني بِِه ِمْن ِمَننِِه َواِْحسانِِه َوَكفَّ َاُكفَّ 
وِء َعّني بَِيِدِه َوُسْلطانِِه(()41(. السُّ

البنية الشكلية املؤلفة من )نداء + منادى + فعل  فالتوازي يتضح بإعادة هذه 
َلنا  الّلُهمَّ  ))َواْفَتِح   : قوله  إليه(. ويامثل ذلك  ماٍض + جاروجمرور + مضاف 
اهْلِداَيِة  ِخَلِع  َاْفَضِل  ِمْن  الّلُهمَّ  َوَاْلبِْسنِي  َواْلَفالِح،  ِة  مْحَ الرَّ بَِمفاتيِح  باِح  الصَّ َمصاريَع 
الّلـُهمَّ  َوَاْجِر  اخُلُشوِع،  َينابيَع  َجناين  ِب  رِشْ يف  بَِعَظَمتَِك  الّلُهمَّ  َوَاْغِرِس  الِح،  َوالصَّ
ِة اْلُقُنوِع(()42(.  ْرِق ِمّني بَِاِزمَّ ِب الّلُهمَّ َنَزَق اخْلُ ُموِع، َوَادِّ ْيَبتَِك ِمْن اماقي َزَفراِت الدُّ هِلَ

يتجىل التوازي الرتكيبي بني اجلمل بإعادة هذه البنى الشكلية يف الفقرة املؤلفة 
من )فعل أمر + نداء + جار وجمرور + مضاف إليه(. ونظري ذلك قوله : ))اهِلي 
ريِق،  اَِلْيَك يف واِضِح الطَّ َفَمِن الّسالُِك يب  ْوفيِق  ِمْنَك بُِحْسِن التَّ ُة  مْحَ َتْبَتِدئنِي الرَّ مَلْ  اِْن 
َواِْن  اهْلَوى،  َكَبواة  ِمْن  َعَثرايت  امْلُقيُل  َفَمِن  َوامْلُني  األَمِل  لِقائِِد  َاناُتَك  َاْسَلَمْتني  َواِْن 
ْيطاِن َفَقْد َوَكَلني ِخْذالُنَك اىِل َحْيُث النََّصُب  ْفِس َوالشَّ َك ِعْنَد حُماَرَبِة النَّ َخَذَلني َنرْصُ

َواحْلِْرماُن(()43(. 

تتألف اجلمل املتوازية من البنى الشكلية يف الفقرة من )نداء + مجلة فعل الرشط 
اْلَتَجَأ  َتْطُرُد ِمْسكينًا  ))اهِلي َكْيَف   : + مجلة جواب الرشط(. ومثيل ذلك قوله 
ِشدًا َقَصَد اىِل َجنابَِك ساِعيًا، َاْم َكْيَف  يُِّب ُمْسرَتْ ُنوِب هاِربًا، َاْم َكْيَف ُتَ اَِلْيَك ِمَن الذُّ
تتشكل  متوازية  مجٍل  من  تتكون  الفقرة  شاِربًا(()44(.  ِحياِضَك  اىِل  َوَرَد  َظمآنًا  َتُردُّ 

البنى من )نداء + استفهام + مجلةفعلية + حال(.

َقْلبي  ))اهِلي   : بقوله  كالمنا  هبا  نختم  املتوازية  للرتاكيب  أخرى  وصورة 
َوَمْعِصَيتي  َقليٌل  َوطاَعتي  غالٌِب  َوَهوائي  َمْغُلوٌب  َوَعْقيل  َمْعُيوٌب  َوَنْفيس  ُجوٌب  حَمْ

َكثرٌي(()45(.
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)نداء + مجلة اسمية(. والتامسك يف األمثلة  للفقرة من  الشكلية  البنى  تتكون 
السابقة من الرتاكيب إنام حيدث من تعالق أجزاء النص فيام بينها بتشابه فقراهتا مما 
يدل عىل أهنا تابعة ملستوى واحد من الكالم أي: إهنا لنص واحد فتكرار بنية شكلية 
الشك يف أهنا فقرات متفرقة ال  الباب بوجه  النص تغلق  واحدة ولعدة أسطر من 

جامع بينها.

وهذا التوازي إن دلَّ عىل يشء إنام يدل عىل قوة التامسك بني أول الدعاء إىل 
أفكار متقاربة مما أدى إىل تقارب  النص يدور حول  آخره، كام يدّل عىل أن منشئ 
تراكيبه اللغوية التي يعرض هبا هذه األفكار. وهذا نابع من قدرة اإلمام  عىل 
الطاقة  مستوى  عىل  بل  فحسب  واملعاين  األلفاظ  مستوى  عىل  ليس  اللغة  استثامر 
الكامنة فيهام؛ ألن املنتج املبدع »يستطيع استغالل مصادر اإليقاع اللغوية لتحقيق 
يبدو خاليًا من  نثر  إىل  عاٍل  إيقاع  نثر ذي  االختيار من  هدف معني. ويرتاوح هذا 
اإليقاع تبعًا ألهداف الكاتب ومهاراته«)46( وتعد الرتاكيب املتوازية من أهم تراكيب 

اإليقاع بل أكثرها شيوعًا)47(.

وهذا ما وجدناه جليًا وظاهرًا يف دعاء الصباح مما يدل عىل قدرته الفائقة عىل 
توظيف هذا النوع من املظاهر الصوتية توظيفًا دالليًا أكثر من توظيفه فنيًا.
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املبحث الثاين

البنى النصيَّة والعالقات الداللية

يتشكل النص بصورة عامة من أجزاء خمتلفة من الناحية النحوية عىل املستوى 
من  األول  املستوى  ويتكون  الرأيس،  املستوى  عىل  الداللية  الناحية  ومن  األفقي، 
ثمَّ  ومن  املنطقية،  الداللية  التامسك  عالقات  بينها  تربط  صغرى  نصّية  وحدات 
يصعب أن يعتمد يف حتليل النص عىل نظرية بعينها، وإنام يمكن أن تتبنى نظرية كلية 

تتفرع إىل نظريات صغرى حتتية تستوعب كل املستويات.)48(

وبعد أن عرضنا يف املبحث السابق األدوات الشكلية التي تربط أجزاء النص 
عىل املستوى األفقي، لذا سنبحث يف هذا املبحث العالقات الداللية التي تربط بني 
النصّية  البنى  التامسك الداليل. وهذا يتطلب الكشف عن  املؤدية إىل  النص  أجزاء 
يف دعاء الصباح، ومن ثمَّ الكشف عن العالقات الداللية التي تربط بينهام ُمشكلة 
النصية، وأهم  البنية  البنية الداللية يف النص. لذا سنتعرف أواًل عىل مفهوم  بذلك 

العالقات الداللية التي نوظفها للكشف عن هذه البنى.

أ( البنى النصّية

يتكون النص من جمموعة من البنى الظاهرة عىل املستوى األفقي وتسمى البنى 
العالقات  املتتاليات واألجزاء()49(. وتدخل هذه بشبكة من  )أبنية  الصغرى وهي 
البنى الكربى.)50( والتي تعني )الوحدات  البنى األخرى مكونة  مع ما يمثلها من 



288

البنيوية الشاملة للنص()51(، وفيام خيّص أمهية البنى الكربى للنص يرى د. صالح 
فضل: »أنَّ متتاليات اجلمل التي متتلك أبنية كربى هي وحدها تسمى من الوجهة 
النظرية نصوصًا«)52(. بمعنى أن البنى الصغرى التي ال تؤدي بعالقاهتا إىل تكوين 

بنى كربى ال يمكن أن تشكل نصًا بشكل من األشكال.

ب( العالقات الداللية

من العالقات الداللية التي تربط بني بنى النص

1( عالقة التضاد: هي عالقة ناجتة عن تتابع قضيتني كل منهام حتمل عكس معنى 
األخرى.)53( وجيب االنتباه إىل أّن التضاد بني كلمتني يف مجلة ال يسهم يف تصاعد 
البناء الداليل للنص. ومن أمثلة التضاد يف دعاء الصباح قوله : ))َفاْجَعِل الّلُهمَّ 
ْنيا، َوَمسائي  الَمِة بالسالم يِف الّديِن َوالدُّ َصباحي هذا ناِزاًل َعيَل بِِضياِء اهْلُدى َوبِالسَّ
ًة ِمْن َكْيِد اْلِعدى )ااْلْعداِء( َوِوقاَيًه ِمْن ُمْرِدياِت اهْلَوى اَِنَك قاِدٌر َعىل ما َتشاُء ُتؤيِت  ُجنَّ
رْيُ  اخْلَ بَِيِدَك  َمْن َتشاُء،  َوُتِذلُّ  َمْن َتشاُء  َوُتِعزُّ  مِمَّْن َتشاُء  امْلُْلَك  ُع  َوَتْنِز  َمْن َتشاُء  امْلُْلَك 
يَّ ِمَن  ِرُج احْلَ ْيِل َوُتْ ء َقديٌر، ُتولُِج الَلْيَل يف النَّهاِر َوُتولُِج النَّهاَر يِف اللَّ اِنَّـَك َعىل ُكلِّ َشْ

ي َوَتْرُزُق َمْن َتشاُء بَِغرْيِ ِحساب(()54(. ِرُج امْلَيَِّت ِمَن احْلَ امْلَيِِّت َوُتْ

النص هي عالقات تضاد  أبنية هذا  بني  الرابطة  الداللية  العالقات  أغلب  إنَّ 
تشرتك معها عالقات داللية أخرى تسهم جمتمعة يف إظهار التامسك وتوحد داللة 
اهلل عزَّ وجلَّ يف  النص عن قدرة  املتضادة يف  العالقات  لنا هذه  إذ كشفت  النص. 

إعطاء العظمة، والسلطنة، واالختيار ملن هو أهل هلا ويليق هبا.
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املحتوى مع  الذي يطلق عىل »تكرار  الصياغة  إعادة  هي  الرتادف:  2( عالقة 
نقله بتعبريات خمتلفة«)55(. أي: عىل مستوى الرتاكيب واجلمل، وتسهم هذه العالقة 
األوىل  البنية  عليه  دلت  ما  عىل  الثانية  البنية  داللة  خالل  من  التامسك  حتقيق  يف 
ممايساعد عىل دجمها معًا لتكوين بنية أكرب وهذا مما يقلص التشعب الداليل بني أجزاء 
ْوفيِق َفَمِن  ُة ِمْنَك بُِحْسِن التَّ مْحَ النص. مثال ذلك قوله : ))اهِلي اِْن مَلْ َتْبَتِدئنِي الرَّ
َفَمِن  َوامْلُني  ااْلَمِل  لِقائِِد  َاناُتَك  َاْسَلَمْتني  َواِْن  ريِق،  الطَّ واِضِح  يف  اَِلْيَك  يب  الّسالُِك 
ْيطاِن َفَقْد  ْفِس َوالشَّ َك ِعْنَد حُماَرَبِة النَّ امْلُقيُل َعَثرايت ِمْن َكَبواة اهْلَوى، َواِْن َخَذَلني َنرْصُ

َوَكَلني ِخْذالُنَك اىِل َحْيُث النََّصُب َواحْلِْرماُن(()56(.

خالل  من  وجوابه(  الرشط  )فعل  مجلة  طريق  عن  الداليل  التامسك  لنا  يظهر 
ريِق( و)ااْلَمِل َوامْلُني، َكَبوات  ْوفيِق، واِضِح الطَّ املعاين املرتادفة املتمثلة بـ )بُِحْسِن التَّ

ْيطاِن، النََّصُب َواحْلِْرماُن(. ْفِس َوالشَّ اهْلَوى( و )حُماَرَبِة النَّ

3( عالقة اإلمجال بالتَّفصيل: تقوم عالقةاإلمجال بالتَّفصيل بالربط بني أجزاء 
البنيات؛ وذلك ألن اإلمجال غالبًا  بنية بعدد من  النص )الدعاء( من خالل ربطها 
البنيات  بنية نصّية واحدة، والتَّفصيل موزعًا عىل عدد من  ما يكون موضوعًا عىل 
النصّية. وهذه العالقة تسهم بشكل واضح يف مل شعث األبنية النصّية للوصول إىل 
البنية العامة الكربى للنص؛ ألهنا يف موضع اإلمجال حترك ذهن املتلقي إىل أن خيّمن 

املعنى العامللنص، أو البنية الكربى ملقطع منه عىل األقل.

وصورة من صور اإلمجال هو االسم املوصول؛ ألنه مبهم فتأيت الصلة لتزيل 
ِمَننِِه  ِمْن  بِِه  َمَنَحني  اىِل ما  ))َوَاْيَقَظني   : ما تقدمها من إهبام)57(، من ذلك قوله 
ِّ َوامْلَأُموِل لُِكلِّ ُعرْس َوُيرْس(()58(. فـ )من،  َواِْحسانِِه... يا َخرْيَ َمْن ُدِعي لَِكْشِف الضُّ
وما( االسامن املوصوالن مبهامن وجاءت الصلة )فعلية( لتزيل ما تقدم يف االسمني 
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املوصولني من إهبام. ومن ذلك قوله : ))اَِنَك قاِدٌر َعىل ما َتشاُء ُتؤيِت امْلُْلَك َمْن 
َتشاُء َوَتْنِز ُع امْلُْلَك مِمَّْن َتشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتشاُء(()59(.

ما  َعىل  قاِدٌر  )اَِنَك  بـ  فاإلمجال  والتقسيم()60(.  )اجلمع  بفن  اإلمجال  يتجسد 
َتشاُء(، ثم أردف بالتفريق )التقسيم( بقوله: ﴿ُتْؤيِت امْلُْلَك َمْن َتشاُء َوَتْنِزُع امْلُْلَك مِمَّْن 
التفصّيل  أنَّ لعالقة  لنا مما سبق  يتضح  إذًا  َتشاُء﴾.  َمْن  َوُتِذلُّ  َتشاُء  َمْن  َوُتِعزُّ  َتشاُء 
يف  يبدو  فام  الداللية.  أجزائه  بني  والتقريب  النص  شتات  مّل  يف  كبريا  أثرا  باإلمجال 
ظاهر النص وكأنه مجل متفرقة فإنه يصبح بفضل هذه العالقة نصًا واحدًا مرتابط 

األجزاء مرتاّص اجلمل.

4( عالقة السبب بالنتيجة: يظهر التامسك الداليل يف دعاء الصباح مرًة أخرى 
الواحد  النص  أجزاء  ربط  طريق  عن  وذلك  بالنتنيجة،  السبب  عالقة  خالل  من 
 : بعضها ببعض بإرجاع السبب إىل نتيجة، أو النتيجة إىل سببها. مثال ذلك قوله
امْلَأُموِل،  َوهِناَيُة  ْؤِل(  )السُّ امْلَْسؤوِل  غاَيُة  َوَاْنَت  َواْلُوُغوِل،  َلِب  لِلطَّ َمْفُتوٌح  ))َوباُبَك 
تَِك  تَِك َوهِذِه َاْعباُء ُذُنويب َدَرأُتا بَِعْفِوَك َوَرمْحَ ُة َنْفيس َعَقْلُتها بِِعقاِل َمِشيَّ اِلـهي هِذِه َاِزمَّ

ُة َوَكْلُتها اىِل َجناِب ُلْطِفَك َوَرأَفتَِك(()61(. َوهِذِه َاْهوائِي امْلُِضلَّ

بالنتيجة  السبب  عالقة  معطيات  من  الداليل  متاسكه  يستمد  النص  إذًا  نلحظ 
اللذين يشكالن حمورًا مهاًم يربط بني أطراف عدة لنص واحد، إذ يتبني لنا أن اجلمل 
ْؤِل(  )السُّ امْلَْسؤوِل  غاَيُة  َوَاْنَت  َواْلُوُغوِل،  َلِب  لِلطَّ َمْفُتوٌح  ))َوباُبَك  األّول  الثالث 
الُذُنوب  ))تعليق أزمة النفس بعقال مشيئته، وَاْعباُء  امْلَأُموِل(( سبب نتيجته  َوهِناَيُة 
ُة تَوَكْليها اىِل َجناِب ُلْطِفه َوَرأَفتِه((، الشك  تَِك، َوَاألْهواء امْلُِضلَّ َدَرأُتا بَِعْفِوَك َوَرمْحَ
يف أّن فاعلية عالقة السبب بالنتيجة ال تقل أمهية عن العالقات السابقة يف إحداث 
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التامسك النيص عىل الصعيد الداليل يف النص. بل قد تكون أكثرها عمقًا إذا جاءت 
عىل نطاق املستويات العليا للنص.

الصباح،  دعاء  يف  كبريًا  حضورًا  االستقصاء  سجل  االستقصاء:  عالقة   )5
، ذلك أنَّ صفاته ليس هلا حّد  وخصوصًا يف الصفات التي يصف هبا  اهلل عزَّ وجلَّ
حمدود، فيكون فيها املجال واسعًا للمتكلم يف أن يستقيص عدد هذه الصفات. فوجد 
اإلمام  أّن هذه العالقة أنسب ما تكون يف هذا املجال من غريها. ولنرضب مثاًل 
َح ِقَطَع  ِجِه، َورَسَّ باِح بُِنْطِق َتَبلُّ لذلك منها قوله : ))َالّلُهمَّ يا َمْن َدَلَع لِساَن الصَّ
ِجِه، َوَشْعَشَع  ّواِر يف َمقاديِر َترَبُّ اّلَلْيِل امْلُْظِلِم بَِغياِهِب َتَلْجُلِجِه، َوَاْتَقَن ُصْنَع اْلَفَلِك الدَّ
ُلوقاتِِه َوَجلَّ  َه َعْن جُماَنَسِة خَمْ ِجِه، يا َمْن َدلَّ َعىل ذاتِِه بِذاتِِه َوَتَنزَّ ْمِس بُِنوِر َتَاجُّ ِضياَء الشَّ
ظاِت اْلُعُيونَِوَعِلَم  ُنوِن َوَبُعَد َعْن حَلَ َعْن ُمالَءَمِة َكْيِفّياتِِه، يا َمْن َقُرَب ِمْن َخَطراِت الظُّ
باِم كاَن َقْبَل َاْن َيُكوَن، يا َمْن َاْرَقَدين يف ِمهاِد َاْمنِِه َوَامانِِه َوَاْيَقَظني اىِل ما َمَنَحني بِِه ِمْن 
وِء َعّني بَِيِدِه َوُسْلطانِِه، َوَفَلْقَت بُِلْطِفَك اْلَفَلَق، َوَاَنْرَت  ِمَننِِه َواِْحسانِِه َوَكفَّ َاُكفَّ السُّ
َوَاْنَزْلَت  َوُاجاجًا،  َعْذبًا  ياخيِد  مِّ الصَّ ِمَن الصُّ امْلِياَه  ْرَت  َوَاهْنَ اْلَغَسِق،  َدياِجي  بَِكَرِمَك 

ِمَن امْلُْعرِصاِت ماًء َثّجاجًا...(()62(.

ليِل اَِلْيَك  أما فيام خيص الرسول األكرم  فيقول : ))َصلِّ الّلُهمَّ َعىَل الدَّ
َسِب يف  ِف األْطَوِل، َوالّناِصِع احْلَ َ َاْسَبابَِك بَِحْبِل الرشَّ ْيِل األْلَيِل، َوامْلاِسِك ِمْن  اللَّ يِف 
ِل، َوَعىل آلِِه األْخياِر  َمِن األوَّ ِذْرَوِة اْلكاِهِل األْعَبِل، َوالّثابِِت اْلَقَدِم َعىل َزحاليِفها يِف الزَّ

امْلُْصَطِفنْيَ األْبراِر(()63(.

ُجوٌب َوَنْفيس َمْعُيوٌب  أما صفات النفس اإلنسانية فيقول : ))اهِلي َقْلبي حَمْ
ُنوِب  َوَعْقيل َمْغُلوٌب َوَهوائي غالٌِب َوطاَعتي َقليٌل َوَمْعِصَيتي َكثرٌي َولِساين ُمِقرٌّ بِالذُّ

َفَكْيَف حيَلتي يا َسّتاَر اْلُعُيوِب(()64(.
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تقوم الفقرة األوىل عىل نواة داللية كربى تتعلق بتفرد صفات اهلل ونفي ما ال 
يليق به سبحانه، وتتوزع هذه النواة بصورة عامة عىل صفات قدرة اهلل التي ال حييط 

هبا يشء.

كاماًل  ، وصفًا  األكرم  الرسول  إبراز صفات  فتقوم عىل  الثانية  الفقرة  أما 
اجلهل،  عليها  املستويل  القاسية  الظروف  تلك  يف  كانت  بعثته  لكون  بالغًا؛  وثناًء 

والفساد والتوحش.

فاهلل سبحانه  يستغفر  ثم  كلام عىص ويعيص،  العبد  أنَّ  فتبني  الثالثة  الفقرة  أما 
وتعاىل يأمر مالئكته بسرت تلك املعايص والذنوب، فعىل اإلنسان أّن جياهد وجيتهد 

يف اتصاف نفسه هبذه الصفة احلسنة اجلميلة.

يف  تسهم  التي  الرئيسة  العنارص  من  الداللية  العالقات  أنَّ  تقدم  مما  يتضح 
إحداث التامسك بني البنى النصية، ومن ثم تصعيد البناء النيص إذ تقوم بحياكة هذه 
البنى بعضها ببعض حتى توصلنا إىل البنية العليا للنص، فتظهره كقطعة واحدة ال 

يتبني الفصل بني أجزائها بسهولة.
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الفصل الثاين

هات البناء النّص  موجِّ

توطئة...

متاسك  يف  وأثرها  اللغوية  الداخلية  بالعنارص  األول  الفصل  يف  القول  فّصلنا 
النص وترابط أجزائه. أما يف هذا الفصل فسنبنّي أثر العوامل اخلارجية يف بناء النص 
أو تكوينه. وفيام خيّص دعاء الصباح فإننا يف هذا الفصل سنحاول أن نتتبع املؤثرات 
اخلارجية التي دعت اإلمام  إىل استعامل بنية قولية معينة دون غريها أو أسلوب 
دون غريه. واملؤثرات ليست عىل مستوى واحد بل نجدها متفاوتة منها ما يتعلق 
باملنتج واملتلقي )كالقصدية واملقبولية(، ومنها ما يتعلق بالظروف املحيطة بالسياق 

اخلارجي، وهذه املؤثرات يف صميم الدراسة النصّية.

مستويات  يف  وحتليلها  النص  كلامت  عند  يتوقف  ال  النص  لغة  علم  فإن  لذا 
الدرس اللغوي، وإنام حياول الغوص إىل ما وراء النص من عوامل معرفية، ونفسية، 
واجتامعية وأخرى عقلية كان النص حصيلة لتفاعلها مجيعًا.)65(  وسنخصص يف هذا 
الفصل العنارص املحيطة بالنص التي تكون بمثابة السبب يف توجيه اخلطاب وجعله 

بنكهة معينة دون غريها.)66(
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املبحث األول

القصدية واملقبولية وأثرمها يف بناء النص

إنَّ كل عملية تواصلية ال تقوم إالَّ عىل طرفني مها: املرسل واملتلقي، والعمل 
املتلقي.)67( به  يقوم  إنجازي  فعل  هناك  وإنام  نفسه  تلقاء  من  يتحقق  ال  األديب 
واستمرارية النص متعلقة بإقرار املتلقي بأنَّ املنطوقات اللغوية متثل نصًا متامسكًا أم 
ال.)68( لذا سنتناول القصدية واملقبولية لكون قصدية املنتج هي تبعًا ملقبولية املتلقي.

نستنتج مما سبق أن القصدية واملقبولية وجهان لعملة واحدة، وجه يتعلق باملتلقي 
ومدى تقبله للنص وما يرتتب عليه من آثار تتحكم بسري النص. ووجه آخر يتحكم 
وبدورنا  القصدية.  عنرص  وذلك  هبا  يظهر  التي  النهائية  وتركيبته  النص  بطريقة 
سنحاول الكشف عن هذه املقاصد من خالل البصامت الواضحة التي تركها اإلمام 
 يف دعائه مستأنسني بقول الدكتور مجعان بن عبد الكريم: »إنَّ يف النص جينات 

وراثية تشري دائاًم إىل منتج النص«)69(.

 القصدية يف دعاء الصباح ألمري املؤمنني

تكون  وأن  ينتجها  لغوية  تشكيلة  أي  من  املنتج  »قصد  بأهنا  القصدية  تعّرف 
قصدًا مسبوكًا حمبوكًا«)70(. إذًا املراد من القصدية هو قصد املنتج الكامن من وراء 
التي  األسلوبية  الظواهر  كل  وكذلك  النص،  يف  املنتج  ضمّنها  وسكنة  حركة  كل 



295

يمتاز هبا النص، وكل استعامل لغوي معني؛ ألن لكل ما سبق داللة خاصة يقصدها 
املنتج وهذا ما نريد تعرفه يف قابل البحث.

ُجوٌب، َوَنْفيس  1( قصدية اختيار األلفاظ: من ذلك قوله : ))اهِلي َقْلبي حَمْ
َمْعُيوٌب، َوَعْقيل َمْغُلوٌب، َوَهوائي غالٌِب، َوطاَعتي َقليٌل، َوَمْعِصَيتي َكثرٌي، َولِساين 

ُنوِب َفَكْيَف حيَلتي يا َسّتاَر اْلُعُيوِب(()71(. ُمِقرٌّ بِالذُّ

التي  والعبارات  األلفاظ  خالل  من  املقطع  هذا  يف    اإلمام  قصد  يتضح 
استعملها، وهو يف مقام االعرتاف بالذنب واخلطايا والتقصري بداللة )اسم الفاعل، 
َوَقليٌل،  َوغالٌِب،  َوَمْغُلوٌب،  وَمْعُيوٌب،  ُجوٌب،  )حَمْ املبالغة(:  وصيغة  واملفعول، 
َوَكثرٌي، وَسّتاَر واْلُعُيوِب(، ثم املقابلة بني )َوطاَعتي َقليٌل، َوَمْعِصَيتي َكثرٌي(، والتي 
مل تعد ظاهرة فنية بالغية تستند إىل اقرتان املتضادات اقرتانًا جدليًا، بل صار نسقًا 
مجاليًا ينامز بالتناغم اإليقاعي لبنية األلفاظ معنى وأصوتًا، لتؤلف متاثالت متشاكلة 
أو متضادة عىل وفق مقتىض احلال ينارص احلسن واملتحسنني هلا وهي أوقع يف النفس 

وأدى للقبول.)72(

 تتضح من خالل ألفاظ عدة يعكسها  فنجد أنَّ القصدية يف نص اإلمام 
ظاهر النص، نستنتج من خالهلا أنَّ قصديته االعرتاف بالذنوب واملعايص ورصح 
بعد ذلك بـ ))َفَكْيَف حيَلتي يا َسّتاَر اْلُعُيوِب َويا َعاّلَم اْلُغُيوِب َويا كاِشَف اْلُكُروِب، 
َاْرَحَم  يا  تَِك  بَِرمْحَ َغّفاُر  يا  َغّفاُر  يا  َغّفاُر  يا  د  مَّ حُمَ َوآِل  د  مَّ حُمَ بُِحْرَمِة  ها  ُكلَّ ُذُنويب  اِْغِفْر 

الّرامِحنَي((.

املميزة؛  البديعية  املظاهر  من  االلتفات  يعد  وااللتفات:  العدول  قصدية   )2
وذلك من خالل ما حيدثه من انتقاالت زمنّية، ونحوّية، وعددية بني اجلمل داخل 
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النص الواحد، والتي تلقي بأثرها عىل املتلقي لضامن عدم نفوره من النص، فمن 
غري املعقول أن يكون هناك خطاب أديب حمكم الصنعة والصياغة عىل أسلوب واحد 
بني  تواصلية  عالقة  وجود  عن  تنبئ  حتكمه  التي  املحكمة  الصفة  وإنام  فحسب، 
ُنوِن  انساق الكالم املختلفة.)73( من ذلك قوله : ))يا َمْن َقُرَب ِمْن َخَطراِت الظُّ
ْيِل ااْلْلَيِل، َوامْلاِسِك  ليِل اَِلْيَك يِف اللَّ ظاِت اْلُعُيوِن... َصلِّ الّلُهمَّ َعىَل الدَّ َوَبُعَد َعْن حَلَ

ِف ااْلْطَوِل(()74(. َ ِمْن َاْسَبابَِك بَِحْبِل الرشَّ

االلتفات يؤسس حضوره يف هذا النص من خالل االنتقال من الغيبة يف ))يا 
 : ظاِت اْلُعُيوِن((، إىل املتكلم يف قوله ُنوِن َوَبُعَد َعْن حَلَ َمْن َقُرَب ِمْن َخَطراِت الظُّ
ِف  َ ْيِل ااْلْلَيِل، َوامْلاِسِك ِمْن َاْسَبابَِك بَِحْبِل الرشَّ ليِل اَِلْيَك يِف اللَّ ))َصلِّ الّلُهمَّ َعىَل الدَّ
، وعدول  ااْلْطَوِل((، وقد اتضحت هذه القصدية باحلديث بالغيبة عن اهلل عزَّ وجلَّ
الرسول  عن  احلديث  مقام  يف  اهلل  عن  التكلم  إىل  الغيبة  استعامل  عن    اإلمام 
إذ  البالغيون  الذي حتدث عنه  ينسجم مع أسلوب االلتفات  فاملقام   ، األعظم 
يرون أنَّ »الكالم إذا انتقل من أسلوب إىل أسلوب أدخل يف القبول عند السامع، 
وأحسن تطرية لنشاطه، وأمأل باستدرار إصغائه«)75(. وهذا االنتقال ال يكون ملجرد 
املتعة وشّد االنتباه بل ال بد أن يكون فيه قصد للمتكلم حلصول مطلب معنّي يبتغيه.

3( التوكيد: من األساليب التي أثرْت قصدية اإلمام  يف تشكيلها أسلوب 
التوكيد.)76( الذي وظفه اإلمام  يف دعائه من ذلك قوله: ))اهِلي َاَتراين ما َاَتْيُتَك 
داِر  َعْن  ُذُنويب  باَعَدْتني  حنَي  إاّل  ِحبالَِك  بأطراف  َعِلْقُت  َاْم  اآلمال  َحْيُث  ِمْن  إاّل 
اإلتيان عىل اهلل سبحانه وتعاىل دون غريه ألمله ورجائه  فقد قرص  اْلِوصاِل(()77(. 
اهلل  تأكيد ورمحة   ) )ما وإالَّ بـ  فأفاد احلرص  التي وسعت كل يشء،  الواسعة  برمحته 

ورجائه.
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))َواِْن   : قوله  ذلك  من  التأكيد.)78(  أساليب  من  أسلوبا  الرشط  ويعد 
َاْسَلَمْتني َاناُتَك لِقائِِد ااْلَمِل َوامْلُني َفَمِن امْلُقيُل َعَثرايت ِمْن َكَبواة اهْلَوى، َواِْن َخَذَلني 
النََّصُب  َحْيُث  اىِل  ِخْذالُنَك  َوَكَلني  َفَقْد  ْيطاِن  َوالشَّ ْفِس  النَّ حُماَرَبِة  ِعْنَد  َك  َنرْصُ
َواحْلِْرماُن(()79(. يؤكد اإلمام  بأنه إذا كان حلمك وإمهالك خذلني وسلمني 
اهلوى  يف  سقوطي  من  احلاصلة  زاليت  يفسخ  الذي  فمن  ومناي،  آمايل  قائد  إىل 

والوقوع فيه.

التي  البالغية  األساليب  مستوى  عىل  أما  البالغية:  األساليب  قصدية   )4
استعملها اإلمام  إلظهار قصديته، فقد حاول علامء املعاين أن يربطوا العالقة ما 
بني )الرضب( و )ومقتىض احلال( فحدد البالغيون نوعني عامنّي من األسلوب مها 
)اخلرب، واإلنشاء(.)80( وهلذان األسلوبان دواعي يتحكم هبا قصد املبدع وتوجيهه 
كاحلذف،  أعاله  املذكورين  النوعني  جانب  إىل  أساليب  ثمة  لكن  يريد،  بام  للنص 
والتعريف والتنكري، والتقديم والتأخري....وغريها. وللتدليل عىل أنَّ دعاء الصباح 
زاخر هبذه األساليب فلنأخذ النصوص اآلتية شواهدًا عىل قصدية التعريف كقوله 
ُظُنوهُنا  هَلا  َلْت  َسوَّ مِلا  هَلا  َفواهًا  َهواها  ِمْن  َنْفيس  اْمَتَطْت  الَّتي  ُة  امْلَِطيَّ ))َفبِْئَس   :

ْرَاِتا َعىل َسيِِّدها َوَمْوالها(()81(.  َوُمناها َوَتّبًا هَلا جِلُ

التي  الدابة  بئست  أي:  الذم.  لقصد  وصلته  )التي(  املوصول  باالسم  رصح 
ركبت نفيس عليها وكان الركوب تبعًا هلا وألجلها فنفيس إذا كانت تابعة ملثل هذه 
الدابة الرسيعة السري إىل املهالك واملجدة فيها: يكون مصريي إذًا إىل الويل واهلالك، 
إىل  ذاك، ولربام  يكون مصريه  مليوهلا وأهوائها ال حمالة  تابعًا  كان  اإلنسان كلام  فإّن 

اخللود يف النار!
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أما اسم اإلشارة فسجل حضورًا واضحًا يف دعائه  ويستخدم للتقريب؛ 
ُة  تنبيهًا عىل ضعة املشار إليه إذ كان استعاماًل جمازيًا.)82( فيقول : ))اهِلي هِذِه َاِزمَّ
تَِك َوهِذِه َاْهوائِي  تَِك َوهِذِه َاْعباُء ُذُنويب َدَرأُتا بَِعْفِوَك َوَرمْحَ َنْفيس َعَقْلُتها بِِعقاِل َمِشيَّ

ُة َوَكْلُتها اىِل َجناِب ُلْطِفَك َوَرأَفتَِك(()83(. امْلُِضلَّ

أي: بعد اإلقرار بذنويب واالعرتاف بتقصريي ومتابعة نفيس أهوائي املضلة التي 
سببت خمالفة أوامرك، ونواهيك، تلك املخالفة الشديدة القوية التي كانت يؤيدها 
الشيطان اللعني الطريد، وبعد محل تلك اآلثام والذنوب التي أثقلت ظهري وبعد 
ودفعها  درأها  منك  طلبت  والتي  األمارة  نفيس  وزمام  أموري،  أزمة  لك  تسلمي 
عني بعفوك ورمحتك الواسعة، وبعد أن عقلت زمام نفيس وشددهتا بحبال مشيتك 

وإرادتك: فهذه أهوائي املضلة سلمتها إىل ساحة لطفك، ورأفتك.

وِء َعّني بَِيِدِه َوُسْلطانِِه(()84(.  التعريف بـ )ال(: كقوله : ))َوَكفَّ َاُكفَّ السُّ
فلفظة )السوء( معرفة بـ )ال( ُقصد هبا للعموم )85(. ويراد به الرش واإلساءة الصادران 
عن اإلنسان واحليوان واهلوام. بناًء عىل إرادة املعنى العام من السوء وهنا االستعارة 
واضحة، إذ شبه السوء واإلساءة بشخص هو يف مقام املخاصمة، واملغالبة، وإضافة 

)أكف( إىل السوء تفيد العموم كام رصح به، أي: مجيع أقسام األذى وأنواعها.

باِح  الصَّ َمصاريَع  َلنا  الّلُهمَّ  ))َواْفَتِح   : قوله  ذلك  من  والتأخري:  التقديم 
َينابيَع اخُلُشوِع،  ِب َجناين  ِة َواْلَفالِح، َوَاْغِرِس الّلـُهمَّ بَِعَظَمتَِك يف رِشْ مْحَ بَِمفاتيِح الرَّ
ين ِمْن َسنِيِّ َمواِهبَِك  َوَاْنَزْلَت ِمَن امْلُْعرِصاِت ماًء َثّجاجًا، بَِك َاْنَزْلُت حاَجتي َفال َتُردَّ

خائِبًا(()86(.

ِب َجناين، ِمَن امْلُْعرِصاِت(  يف هذا املقطع قّدم شبه اجلملة )َلنا، بَِعَظَمتَِك يف رِشْ
عىل ما تعلق به )َمصاريَع، َينابيَع، ماًء(، وهلذا التقديم أسبابه إذ )ال يكون ترتيب يف 
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يشء حتى يكون هناك قصد إىل صورة وصفه، إنَّ مل يقدم فيه ما قدم، ومل يؤخر فيه ما 
ُأخر، وُبدئ بالذي ثنى أو ثني بالذي ثلث به، مل حتصل تلك الصورة.)87( ففي تقديم 
)لنا( عىل )مصاريع( تأكيد عىل فتح رمحة اهلل هلم وبركاته الشاملة، وألطافه اجلمة 
عند بداية طلوع الفجر الصادق بمفاتيح رمحته التي فيها الفوز والنجاة. أما التقديم 
يف قوله : )بَِك( عىل )أنزلت( إلفادة احلرص واالختصاص، أي: يف شخصك 

الكريم أنزلت حاجتي ال غري.

مما سبق من النصوص نستطيع أن نتعرف دور القصدية يف توجيه النص حسبام 
يريد اإلمام ، وإن كل الظواهر واألساليب التي حتكم النص ما هي إاّل ظالل 

للقصدية. وكيفية االرتقاء بالدعاء والسيام مع ربِّ العاملني.

 املقبولية يف دعاء الصباح ألمري املؤمنني

دأبت كتب اللغويني والبالغيني عىل إيضاح دور املتلقي يف عملية التواصل، 
وتأكيد بناء الكالم وفقًا ملا يتطلبه حال املتلقي، والنص مهام كان نوعه فهو يف نظر 
علم لغة النص موجه حتاًم إىل املتلقي كي يتفكر فيه ويعمل فيه عقله ومشاعره، وال 
شك أّن النص يكتسب حياته من خالل املتلقي.)88( لذا سنتعرف املقبولية ثم أثرها 
وتقيمه  املتلقي  موقف  املقبولية:  وتعني  الرشيف.  الدعاء  يف  النص  بناء  توجيه  يف 

للنص)89(. ويمكن تلخيصها باالستجابة والقبول.)90( 

ومن مظاهر املقبولية يف إبداع موالنا أمري املؤمنني  بدعاء الصبح. كلامت 
ناجى به ا اهلل تعاىل ونستوحي من تلك الكلامت اخلشوع، واإلجالل من سيد البلغاء 
واملتكلمني، وإمام الفصحاء واملحدثني بعد رسول ربَّ العاملني صلوات اهلل وسالمه 

عليهام وعىل األئمة الطاهرين ومجيع األنبياء واملرسلني.
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ومن خالل بنية دعاء )الصباح( يتضح أن اإلمام عليًا  صاحب أسلوٍب 
أن جيّمل كالمه هذا  ينسى  أن ال  رّبه  أمام  احلال  استطاع وهو يعرض  قويٍم وراٍق 
النّص  عىل  وُتضفي  النص  مقومات  أمجل  من  هي  التي  العربية  البالغة  بأساليب 
اجلامل الفني واألرحيية النفسية املهمة. فكان أن استعمل هذه األساليب لذلك، مأل 
هبا دعاءه ليكون مجياًل وحمّببًا لدى السامع واملرّدد هلا عىل السواء، ألن الدعاء هبذه 

اًل. األساليب يزداُد مجااًل وتقبُّ

ومن مظاهر املقبولية أيضًا أن اإلمام عليًا قد استخدَم نصوصًا يف دعائه تشّكل 
  نوعًا من االنسيابية واملوسيقى لتحليتها وزيادة القبول إليها، ومن ثم تقبلها منه
هلا  الناس  املرضية، وتقبل  الصورة  إخراجها هبذه  نفسه يف  أتعب  قد  ألن صاحبها 

وترديدها عند الرغبة يف االتصال به  أو احلاجة إىل صور جاهزة من الدعاء. 

ومن صور املقبولية األخرى يبدأ اإلمام  بالدعاء هلل عز وجلَّ لريسم هلم 
صور العبادة احلقة وأسلوب االتصال األمثل باهلل العزيز اجلبار، ذلك أّن الناس وإن 
ارتقوا عباٌد ضعفاء حمتاجون دومًا إىل فيض كرمه ونوال بّره ورمحة تشملهم وأهنم 
للعبادة والطاعة  وإن عبدوا واخلصوا فهم مقرصون اجتاهه جّل وعال؛ ألنه أهل 
لذا ظلت عبادهتم  األكمل  بالوجه  فعلها  الناس عىل  ينجح  يقَو ومل  مل  التي  املطلقة 
قارصة وهم مقرصون اجتاهه عّز وجّل، وظل منهم النداء له قائاًم بأن يرمحهم ويغفر 
مل  اهلل  فإن  الصادقة  العبادة  لّب  هو  بل  العبادة  من  أيضًا  جزء  وذلك  وهيدهيم  هلم 
يسأل عباده بعنت، ومل يأمرهم بام ال طاقة هلم به وإنام أراد منهم حسن االتصال به 
ودوامه وهو أخري ما يف العبادة من حماسن وغاية ما دعا إليه  عباد اهلل املؤمنني 
أن يستبقوا باهلل العيل القدير وأن يسألوا يف الرساء والرضاء من خريه وفضله ما يديم 
عليهم يف هذه الدنيا نعمه اجلليلة وأن ال يسألوه يف الرضاء من خريه وفضله حتى 
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يذهب عنهم الرّض. وهكذا فقد رسم اإلمام  للمؤمنيني منهاجًا قوياًم يعتمد يف 
مجلته عىل االتكال عىل اهلل وحسن الظن به وإدامة االتصال به ومنه اخلري وإبعاد الرش 

والرض والفحشاء.



302

املبحث الثاين

التناص

هو تداخل بني نصوص منتج معني، ونصوص سابقة ملنتجني آخرين،ليفاجأ 
أو  االفرتايض،  النظري  املقتبس من سياقه  لنقل  نتيجة  باملعاين  املتلقي ويمأل وعيه 
املرتبط بواقع ماٍض أو مغيب إىل سياق جيمع طريف اخلطاب: املتكلم واملتلقي فهو 
إعتامدًا عىل  املعنى  قرائن  من  الكالم  فيه ظروف  تكون  وواقع حال  تطبيقي  سياق 
فريث.)91(  فصلها  ما  بحسب  الكالم،  يف  اللغوية  وغري  اللغوية  العنارص  تفاعل 
ومصادر التناص كثرية منها ديني، ومنها أديب، ومنها ما يتعلق مع األسطورة، ومنها 
مع املوروث الشعبي.)92(. وفيام خيّص التناص اخلارجي عند اإلمام عيل  بدعاء 
الكريم فكالمه مرآة عاكسة  القرآن  دينيًا حرصًا مع  تناصًا  أنَّه كان  الصباح، فنجد 

للقرآن الكريم.

النص  يقتبس  فمرة  النوع  هذا  استعامل  يف    اإلمام  نوع  القرآين:  التناص 
القرآين مبارشة من دون أن يغري يف بنيته األصلية، وتارة جمريًا عليه بعض التغريات 
البسيطة، وهذا أشد األنواع خفاًء سواء نّوه اإلمام بتلك األلفاظ أم مل ينّوه كأن يدرج 
يف  املبارش  القرآين  التناص  أمثلة  ومن  لطيفة.  انسيابية  بصورة  كالمه  ضمن  النص 
دعاء الصباح قوله : ))اَِنَك قاِدٌر َعىل ما َتشاُء ُتؤيِت امْلُْلَك َمْن َتشاُء َوَتْنِز ُع امْلُْلَك 
ء َقديٌر(()93(. رْيُ اِنَّـَك َعىل ُكلِّ َشْ مِمَّْن َتشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتشاُء، بَِيِدَك اخْلَ
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يعطي  وقدرته وعظمته وسلطانه.أي:  وجّل  عزَّ  اهلل  مشيئة  يبنّي  النص  سياق 
هذه األمور ملن يشاء، ويذل من يشاء؛ ألن كل يشء من اإلعطاء واحلرمان واإلعزاز 
القابلية.  بالقابلية وعدم  بيدك وحتت قدرتك وسلطتك فتعطي وتسلب  واإلذالل 
ُهمَّ َمالَِك امْلُْلِك ُتْؤيِت امْلُْلَك َمن َتَشاء  قد اقتبسه اإلمام  من قوله تعاىل: ﴿ُقِل اللَّ
ٍء  رْيُ إِنََّك َعىَلَ ُكلِّ َشْ َوَتنِزُع امْلُْلَك مِمَّن َتَشاء َوُتِعزُّ َمن َتَشاء َوُتِذلُّ َمن َتَشاء بَِيِدَك اخْلَ

َقِديٌر﴾)94(.

  املالحظ عىل هذا االقتباس وإن كان يتضمن نصًا مستقاًل غري نص اإلمام
النصنّي، بل نجدمها كأهنام  تنافرا بني  أّنا ال نجد فاصاًل أو  إاّل  القرآن الكريم  وهو 
نّص واحد بدليل أنَّ اإلمام  قد ختم النص القرآين بكالم له يتناسب مع داللة 

ٍء َقِديٌر((. هذا النص وسياقه وذلك قوله : ))إِنََّك َعىَلَ ُكلِّ َشْ

وثمة نوع من االقتباس القرآين وظفه اإلمام يسمى )املحور()95(. ويتقرب فيه 
إىل دوحة النص القرآين، وهذا النوع أكثر من سابقه؛ وذلك هو االقتباس الذي ال 
ينّوه به اإلمام  عىل أّنه من القرآن بل يدجمه مبارشة مع نصه، وكأن الكالم كّله 
من إنشائه ومع ذلك يتجىل النص القرآين بأسلوبه اخلاص وألفاظه املميزة ونظمه 
َزَليل  ِمْن  َاْجَرْمُتُه  )كاَن(  ُكْنُت  َعاّم  الّلُهمَّ  ))َفْاْصَفِح   : قوله  املحبوك. من ذلك 
َوَخطائي((.)96(سياق كالمه الرشيف يدل عىل جتاوز السيئات والعفو من الذنوب 
ْفَح  التي صدرت خطًأ وجهاًل. اقتبسها اإلمام  من قوله تعاىل: ﴿َفاْصَفِح الصَّ
ِميَل﴾)97(. وبعد االندماج بني النصني مل نجد بينهام تنافرًا، بل نشعر باالنتقال من  اجْلَ
لنا  تتميز  النصني ومع ذلك  الداللة متوزعة بني   جعل  سياق إىل سياق؛ ألنه 

. خصوصية النص القرآين من قول اإلمام
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بِامْلَْوِت  ِعباَدُه  َوَقَهَر  َواْلَبقاِء،  بِاْلِعزِّ  َد  َتَوحَّ َمْن  ))َفيا   : قوله  ذلك  ويامثل 
د َوآهِلِااْلْتِقياِء(()98(. املعنى العام لكالمه  يشري إىل تفرده  مَّ َواْلَفناِء َصلِّ َعىل حُمَ
وهو  املقدسة  لذاته  الصفات  من  له  بام  ممكن  وجود  كل  واحتياج  الصفات،  هبذه 
واجب الوجود والغني بالذات، فاملمكن بالذات ذليل أمام وجوده. فاملعنى اقتبسه 
اإلمام  باإلشارة من قوله تعاىل: ﴿ُكلُّ َنْفٍس َذائَِقُة امْلَْوِت ُثمَّ إَِلْيَنا ُتْرَجُعوَن﴾)99(.

يتناسب وسياق  بام  تغيريًا  بل أجرى عليه  النص كام هو  يبق  مل    اإلمام  أّن  إالَّ 
القول. وما فصله اإلمام  ال خيرج عن املعنى الذي أشارت إليه اآلية املباركة. 
عنَي(()100(.  َامْجَ َوآلِِه  د  مَّ حُمَ َخْلِقِه  َخرْيِ  َعىل  اهلُل  ))َوَصىلَّ   : بقوله  ونختم كالمنا 
َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت  َأْهَل  ْجَس  لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّ  ُ ُيِريُد اهللَّ اَم  ﴿إِنَّ تناص مع قوله تعاىل: 
نزلت يف )حممد، وعيل  اآلية  أنَّ  األمة اإلسالمية مجعاء عىل  اتفقت  َتْطِهرًيا﴾)101(. 

وفاطمة، واحلسن، واحلسني( عليهم صلوات ريب أمجعني.

ولوال ما ينامز به هذا النص القرآين من أسلوب ونظم ممّيز ملا شكَّ أحد يف أنه 
من كالم اإلمام؛ألنه جاء مناسبًا ملا يقتضيه املقام، ويستوجبه السياق حتى ُعدَّ جزءًا 

من الدعاء العلوي.
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... اخلامتة ...

الدعاء  ويعد   ، به  املؤمنون  هبا  ويتخّلق  الناس،  هبا  يتعّبد  عبادة  الدعاء   
َلْوال  بُكْم َريبِّ  َيْعَبُأ  َما  ﴿ُقْل   : العبادات وأمهها عىل اإلطالق لقوله  من أرشف 
عيل  لإلمام  نصّية(  دراسة  )الصباح  دعاء  يف  البحث  توّصل  وقد  ُدَعاُؤُكْم﴾)102(، 
ما  النتائج  تلك  وأهم  موضوعه،  خصوص  يف  قّيمة  ونتائج  مهمة  أمور  إىل   
ييل: يعدُّ دعاُء اإلمام عيل  من أهم موارد الدعاء يف الفكر اإلسالمي بعد دعاء 
رسول اهلل  وآله، وذلك ألمهيته من جانب الكثرة والغزارة واجلودة واإلجادة، 
بعد  الثاين يف اإلسالم  الشخص    اإلماَم عليًا  أن  وألمهيته من جانب آخر هو 
السواء.  عىل  والتعبدية  الدينية  املذاهب  يف  عليه  املعّول  وهو  وآله،    اهلل  رسول 
فكالمه ودعاؤه من األمور املهمة التي حيتاج هلا املؤمن للتمثل هبا واالعتامد عليها 

يف مسائل الرشع املقدس.

وقد أظهر البحث أّن اإلمام عليًا  استعمل وسائل التامسك النيص متداخلة 
وغري منفصلة يف دعاء الصباح، أاّل أّن الفصل بينهام كان لغرض منهجي ليس إاّل. 
املتلقي،  يف  التأثري  ورائها  من    اإلمام  قصد  تواصلية  النيص  التامسك  ووظيفة 

وإيصاله إىل درجة من الفهم ملقصود النص.

أما التامسك الداليل يف الدعاء الرشيف فظهر من خالل عدة عالمات داللية 
ربطت بني فقرات الدعاء، ومن ثم صعدت البناء النيص ليظهر النص قطعة واحدة.
وكل العنارص التي اسهمت يف إحداث التامسك تربط بني بنيتني من بنى النص أو 

أكثر، ال عىل مستوى اجلملة الواحدة.
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بني البحث أنَّ كل أسلوب استعمله اإلمام  كان لقصدية، وال تتضح إالَّ 
باستعامل هذا األسلوب. واملقبولية تتجىل من خالل أن دعاء اإلمام  عيّل صورٌة 
لألدب العريب اإلسالمي الفّني، وإذا علمنا أن الصورة األدبية تكتمل مع اإلنتاج 
األديب بثالثة أمور مهّمة هي: األديب )املنشئ للنص(، واملخاطب )وهو يف األغلب 

مجهور الناس(، والّنص.

ومن هنا نعلم أن جودة النص يمكن أن تظهر يف أسلوٍب أرقى إن كان صاحب 
الّنص جميدًا واملخاطب بالنص من النوع الراقي من املخاطبني، ويربز ذلك مع دعاء 
اللطيف  الدائم  العايل    اهلل  هو  املخاَطب  أن  ذلك  صورٍة  بأوضح  )الصباح( 
اخلبري، من هذا نعلم أن الدعاَء نتاٌج أديبٌّ فنيٌّ إسالميٌّ راٍق، بل هو أرقى النتاجات 
أنواع  أكثر  من  )املحور(  القرآين  التناص  إنَّ  العزيز  الرّب  مع  الرتباطه  وأعظمها، 
التناص كاًم ونوعًا يف دعائه الرشيف، أما النيص فقليل الورود. وال ينّوه به اإلمام 
 عىل أّنه من القرآن بل يدجمه مبارشة مع نصه، وكأن الكالم كّله من إنشائه ومع 

ذلك يتجىل النص القرآين بأسلوبه اخلاص وألفاظه املميزة ونظمه املحبوك.
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ملخص البحث

وقد  وحتليلها  النصوص  دراسة  يف  املهمة  املوضوعات  من  الداللية  الظواهر 
عنيت الدراسات هبا كثريا الهنا مصدر من مصادر الكشف عن املقاصد  ووجدنا 
تباينا ملحوضا يف تعامل رشاح ) هنج البالغة( مع ) ظاهرة االضداد ( تبعَا لطبيعة 
البحث وتوجه الباحثة  وثقافتها وموقفها من الظاهرة نفسها او من امهية حضورها 

يف حتليل النص.
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. . . Abstract . . .

It is of credence for semiotic phenomena in text explication; studies 
give much shrifts to such a locus. As it is one of the sources exposing the 
intension .However, it is found that there is evident difference in the ways 
The Road of Eloquence explicators take hold of the controversy  phenom-
ena due to the research paper itself, researcher propensity , his culture 
and his stance toward the meant the phenomena itself or its important 
presence under explication.
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... توطئة ...

َع بأسلوب فريد رواياٍت  هنج البالغة اسم وضعه الرشيف الريّض لكتاب مَجَ
املختار  بلغ  وحكمه،  ورسائله    طالب  أيب  ابن  عيّل  اإلمام  خطب  من  منتقاًة 
أو  كتابا  وسبعني  وثامنية  كالمها  أو  خطبة  وأربعني  واثنتني  مئتني  منها  املجموع 
رسالة، وأربع مئة وثامين وتسعني حكمة. ثم أضحى النهج لدى الناس َعَلام مبّلغا 
عن اإلمام وفكره، فكالمه بني أيدهيم حيكي عبقريَّة رجل مل يعرْفُه إال اهلل )عزوجل( 
ورسوله )1(. إذ تعجز العقول وإْن قويت فطنتها عن سرب غور عيل بن أيب طالب 
 الذي مجع من الفضائل واملناقب ما متّنى الصحابة )ريض اهلل عنهم( أن يظفروا 
بإحداها ليكون ذلك خريا هلم مّما طلعت عليه الشمس او خريا هلم من محر النعم)2(، 

ورحم اهلل املتنبي إذ قال)3(: 

ًدا َتَعمُّ لِــْلــَويِصِّ  َمــْدِحــَي  ــَرْكــُت  َوَت
بِنَْفِسِه َقــام  ُء  ْ الـــيشَّ اْسَتطاَل  وإذا 

َشاِمال ُمْسَتطِْيال  ـــْوًرا  ُن َكـــاَن  إِْذ 
ْمِس َتْذَهُب َباطِال َوِصَفاُت َضْوِء الشَّ

باسم جامعه  املأل  يذكر  اقرتانا    اإلمام عيل  باسم  البالغة  اقرتن هنج  لقد 
، وهو  فيها سنة #406  بغداد سنة 359# واملتوىف  املولود يف  الريّض  الرشيف 
حممد بن احلسني بن موسى بن حممد بن موسى بن ابراهيم ابن اإلمام موسى الكاظم 

 وينتهي نسبه إىل اإلمام عيل ، ومن احلفيد إىل جده اثنا عرش علام)4(. 

ومنذ تداوله أقبل ذوو الصنعة عرب القرون إىل هنج البالغة بني حافظ وناسخ 
ومرتجم إىل غري العربّية وجماز من املشايخ لتدريسه وروايته وقد توالت رشوحهم له 
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وتعليقاهتم عليه، وأخذت تلك اجلهود باالتساع حقبة بعد أخرى. إذ استحوذ هنج 
املعنيني  فنجد  قديام وحديثا  اإلنساين  العلمي  اجلهد  البالغة عىل جانب واسع من 
كانوا  سواء  واالوزبك  واألتراك  واهلنود  والفرس  كالعرب  شتى  قوميات  من  به 

مسلمني عىل اختالف مذاهبهم ام غري مسلمني.

وقد عني مجع من علامء العربية برسد أسامء رشاح النهج ورشوحهم املعروفة 
والسيد  )ت1920م()5(،  النورّي  حممد  بن  حسني  املحدث  فعل  كام  املفقودة.  أو 
حمسن بن عبد الكريم األمني العاميّل )ت1952م()6(، واملحدث اغابزرك الطهرايّن 
)ت1971م()8(.  االمينّي  امحد  بن  احلسني  عبد  العالمة  والشيخ  )ت1970م()7( 
نافع  مبحث  يف  البالغة  هنج  يف  ُألِّف  ما  معظم  اخلطيب  الزهراء  عبد  السيد  ومجع 
عنوانه )مكتبة هنج البالغة()9( قسمه عىل قسمني رئيسني: األول خصصه برشوح 
النهج، فجمع منها مئة ورشحا واحدا، رتبها ترتيبا زمنيا، والقسم الثاين عرض فيه ما 
ألف يف النهج من ترمجات ونظم ومصادر واستدراكات وأشعار ودفاع عنه وتآليف 
عىل نسقه. ومجع من هذه املؤلفات ثالثة وثالثني مؤلفا. لكن الزمن أتى عىل كثري من 
مكتبة هنج البالغة ففقد كثري من الرشوح وبقيت أسامؤها مدونة يف كتب الفهارس 

والرجال فضال عن ورود نتف منها يف ما وصل إلينا من الرشوح املطبوعة.

مرتبني  بالعربية،  املطبوعة  الرشوح  أصحاب  من  اح  الرّشّ أسامء  يأيت  ما  ويف 
بحسب الزمن مع ذكر أسامء رشوحهم املتداولة التي قام عليها هذا البحث: 

ظهري الدين أبو احلسن عيل بن أيب القاسم زيد بن حممد البيهقّي املعروف بفريد . 1
خرسان املتوىف سنة 566#)10( ورشحه بعنوان: معارج هنج البالغة. 

قطب الدين سعيد بن هبة اهلل الراوندّي املتوىف سنة 573# يف قم)11(. رشحه . 2
بعنوان: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة.
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السادس . 3 القرن  تويف يف  الكيدرّي،  بن احلسني  أبو احلسني حممد  الدين  قطب 
اهلجري)12(. ورشحه بعنوان: حدائق احلقائق يف فرس دقائق أفصح اخلالئق. 

عز الدين عبد احلميد بن حممد بن أيب احلديد املعتزيّل املدائنّي البغدادّي املتوىّف . 4
سنة 656#)13(. رشحه بعنوان: رشح هنج البالغة.

كامل الدين ميثم بن عيل بن ميثم البحراين املتوىف سنة679#)14(. رشحه الكبري . 5
مطبوع بعنوان: رشح هنج البالغة.

عيل بن نارص احلسيني الرسخيس املتوىف يف القرن السابع)15( ورشحه بعنوان: . 6
أعالم هنج البالغة. 

الشيخ حممد عبده بن حسن خرياهلل املتوىف سنة 1323# وهو من علامء األزهر، . 7
رشحه بعنوان: رشح هنج البالغة.

السيد حبيب اهلل بن السيد حممد املعروف بأمني الرعايا املوسوي اخلوئي املتوىف . 8
هنج  رشح  يف  الرباعة  منهاج  سامه:  للنهج  واسع  رشح  له   ،)17(#1324 سنة 

البالغة وهو تكرار لعنوان رشح الراوندّي. 

بعنوان: يف ظالل هنج . 9 املتوىف سنة 1400# ورشحه  الشيخ حممد جواد مغنية 
البالغة/حماولة لفهم جديد. 

الشيخ حممد تقي بن كاظم بن الشيخ حممد عيل التسرتّي املتوىف سنة #1415)18( . 10
له رشح بعنوان: هَبْج الّصياغة يف رشح هنج البالغة.

له . 11 2004م)19(،  سنة  املتوىف  السامرائي  راشد  أمحد  إبراهيم  الدكتور  األستاذ 
كتاب: )مع هنج البالغة /دراسة ومعجم(. 

 آية اهلل العظمى السيد حممد بن املهدي الشريازي، له: توضيح هنج البالغة.. 12
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ك . 13 لبنان.له  علامء  من  باخلطيب،  امللقب  املوسوي  عيل  عباس  عيل  أبو  السيد 
رشح هنج البالغة.

األستاذان عيل أنصاريان ومرتىض حاج عيّل، هلام رشح هنج البالغة املقتطف . 14
من بحار األنوار للعالمة املجليس. 

أستاذ حممد أبو الفضل إبراهيم له رشح هنج البالغة.. 15

األستاذ صبحي الصالح له تعليقات وإيضاحات عىل متن النهج الذي حققه . 16
وطبعه طبعة دقيقة قريبة إىل تناول الناس أمجعني. وقد اعتمد البحث عىل هذه 

الطبعة يف توثيق متن النهج. 

مفهوم التضاّد لدى شارحي النهج

امتاز كل من الشارحني البحراين واخلوئي من بني رشاح النهج بتأليف تقديم 
واٍف صّدرا به رشحيهام للنهج عنوانه )مباحث األلفاظ(. وقد زخر هذان التقديامن 
بالكثري من املفاهيم الداللية من حيث التقسيامت املتعددة لأللفاظ حسب معانيها 
لتظهر لنا مصطلحات: املجمل، واملفصل، واملتواطئ، واملشرتك، واملرتادف. وقد 
عام  بتعريف  واكتفيا  واملرتادف،  املشرتك  لدراسة  مستقلة  مباحث  الشارحان  افرد 
األلفاظ  الداللة وأنواعها، وتقسيامت  تقسيامت  لباقي األقسام، فضال عن ذكرمها 

تبعا لدالالهتا العامة.

فيه  عالج  الداللة  جوانب  من  ُمِهاّم  جانبا  اللفظية  املباحث  هذه  وتضمنت 
الشارحان مسألة عالقة الدال باملدلول من خالل دراسة وقت إطالق االسم عىل 
الشارحان  وعرض  معناها،  عىل  للداللة  اللفظة  وضع  وأصل  اخلارجي.  املسمى 

لبحث ما يعرف باحلقيقة واملجاز عىل نحو مفصل. 
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والشارحان يف مقدمتيهام هاتني يسريان عىل خطى األصوليني الذين يفتتحون 
اللفظ  بني  العالقة  من  األكرب  جزؤها  ينتظم  التي  اللغوّية  بالبحوث  مصنفاهتم 
واملعنى، وقد سّموها )املبادئ اللغوية( أو )مباحث األلفاظ(، وهي متثل مجلة من 
من  وغريها  واملنطق...  البالغة،  وعلوم  واللغة،  والرصف،  النحو،  هي:  العلوم 

العلوم التي تعني عىل االستنباط يف تأدية الوظائف الفقهية)20(.

الستنباط  وقواعدهم  موضوعاهتم  يف  الدخول  قبل  األصوليون  أدرك  وقد 
املبادئ، إذ تساعدهم عىل فهم معنى النص،  احلكم الرشعي من النص أمهية هذه 
فاستعانوا هبا عىل نطاق واسع يف التفسري سواء يف النص القرآين ورشوح احلديث 
عليهم(،  اهلل  )رضوان  الصحابة  ونصوص  املرويات،  متون  ودراسة  الرشيف 
مل  الشارحني  لكن  البالغة  هنج  رشوح  ذلك  ومن   . األئمة  خطب  ونصوص 
قول  يف  كام  اللفظي)21(،  املشرتك  ضمن  درساه  بل  مستقال  مبحثا  للتضاد  يفردا 
إن  فقولنا:  الوقوع،  هو  واحلّق  وقوعه،  يف  لالشرتاك  املجوزون  »اختلف  اخلوئي: 
القرء موضوع للطهر واحليض، واجلون لألبيض واألسود معا عىل البدل من غري 
ترجيح«)22(، فقد مثل الشارح باأللفاظ املتضادة إلثبات وقوع االشرتاك يف اللغة، 
ثم أعاد التمثيل بألفاظ التضاّد لوقوع املشرتك يف القران الكريم، ومنها: )القرء()23(، 

و)عسعس( الدالة عىل اإلقبال واإلدبار)24(. 

التضاّد  القدماء  فقد عد  االشرتاك،  التضاد ضمن  اح  الرّشّ وال غرو يف بحث 
فاملشرتك  بينهام،  واخلصوص  العموم  عالقة  عىل  معتمدين  املشرتك)25(،  من  نوعا 
اللفظي الذي يمثل االختالف يف معاين اللفظة أعّم من التضاّد الذي يمثل تناقض 
معنيي اللفظة املتضاّدة فضال عن اختالفهام)26(، ويف ذلك يقول أبو الطيب اللغوي 
) ت351#(: »األضداد مجع ضّد، وضد كل يشء ما نافاه... وليس كل ما خالف 
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اليشء ضدا له، أال ترى أّن القوَة واجلهل خمتلفان، وليسا ضدين، وإّنام ضدُّ القّوة 
متضادين  كل  كان  إذا  التضاّد  من  اعم  فاالختالف  العلم،  اجلهل  وضد  الضعُف، 

خمتلفني، وليس كل خمتلفني ضدين«)27(.

ويؤيد هذه العالقة بني املشرتك والتضاّد املادة اللغوية للفظة الضد وهي: مثل 
اليشء ونظريه وخالفه)28(، ولذا عده القدماء داخال ضمن املشرتك، ولكن باشرتاط 
تضاد املعنيني املتخالفني يف ظاهرة التضاّد، أي داللة اللفظ عىل النقيضني، كاجلون 

عىل البياض والسواد، وداللة )اجللل( عىل الكبري والصغري.

قطرب  قول  من  واضح  هو  كام  هذه،  األضداد  فرعية  عىل  القدماء  وأكد 
)ت210#(: »والوجه الثالث أن يتفق اللفظ وخيتلف املعنى، فيكون اللفظ الواحد 
عىل معنيني فصاعدا... ومن هذا اللفظ الواحد الذي جييء عىل معنيني فصاعدا ما 
يكون متضادا يف اليشء وضده«)29(. فالضّد »رضب من اخلالف، وان مل يكن كل 
خالف ضدا«)30(. وبحث املربد التضاّد ضمن املشرتك اللفظي بعنوان جيمعهام هو 
»ما اتفق لفظه واختلف معناه«)31(. وحسم بعضهم هذا التداخل بني املصطلحني 
ألّن »املشرتك يقع عىل شيئني ضدين، وعىل خمتلفني غري ضدين، فام يقع عىل الضدين 
كاجلون لألبيض واألسود، وجلل للعظيم واحلقري، وما يقع عىل خمتلفني غري ضدين 
كالعني«)32(. وذهب معظم املحدثني إىل أن أكثر ألفاظ التضاّد يمكن ردها إىل رضب 
من املشرتك اللفظي)33(، يقول الدكتور متام حسان يف التضاّد: إّنه واقع »عىل معنيني 
التضاّد من  ضدين، وان املشرتك ما دل عىل معنيني غري ضدين، فإذا اقترصنا عىل 
هذا النوع من املعنى وجدنا األضداد يف اللغة العربية قليلة العدد نسبيا«)34(. ومن 
هنا ساغ للشارحني البحراين واخلوئي معاجلة التضاّد ضمن املشرتك اللفظي متابعة 

منهام للمتقدمني من اللغويني واألصوليني)35(.
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والتضاّد بمفهومه املعروف هو »داللة اللفظ الواحد عىل معنيني متضادين«)36( 
إىل  املتقدمني  معظم  ذهب  فقد  وحمدثني،  قدماء  العلامء  بني  اختالف  موضع 
حتت  منهم  فريق  ألف  ثم  املشهورة)37(.  العرب  سنن  من  وعدوه  بوقوعه  اإلقرار 
درستويه  وابن  ثعلب  منهم:  الظاهرة  هذه  آخر  فريق  وأنكر  األضداد)38(.  عنوان 
وهذا  الكالم،  يف  اإلهبام  ويوقع  والتعمية،  اللبس  يورث  انه  بدعوى  واجلواليقي، 
أن  الطبيعي  من  ليس  إذ  املتكلمني،  بني  التفاهم  حتقيق  يف  اللغة  وظيفة  مع  يتناىف 
يدل اللفظ عىل املعنى وضده يف الوقت نفسه، وبوضع واحد. وباحلجة ذاهتا أنكر 
فريق من املحدثني التضاّد)39(، لكنهم مل يبطلوه مطلقا)40(، بل ضّيقوا جماله يف ألفاظ 
قليلة مل يكن تضاّدها يف أصل الوضع بل حصل بطرق خمتلفة منها)41(: االستعامل 
املجازي، أو تداخل اللهجات، أو عموم املعنى األصيل للفظة، أو احتامل الصيغة 

الرصفية للمعاين املتضاّدة. 

فاالستعامل املجازي حيصل بان »تكون كل لفظة تستعمل بمعنى، ثم تستعار 
ليشء فتكثر وتغلب، فتصري بمنزلة األصل«)42(، وهذا التحول املجازي من املعنى 
للملدوغ،  )السليم(  كاستعامل  التفاؤل)43(  أمهها  ألسباب  يكون  الثاين  إىل  األول 
و)الريان( للعطشان، ثم تنويس هذا التجوز. ومنها أيضا اجتناب التلفظ بام يكره، 

كلفظة )املوىل( للسيد والعبد)44(.

أسباب وقوع التضاد لدى الرشاح

أشار رشاح النهج إىل طائفة من األسباب املؤدية إىل نشوء التضاّد، تفصح عن 
إقرارهم بوقوعه ال نكرانه وإبطاله تلك ألسباب هي: 
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اح املعنى املضاد للفظتي )السليم(، . 1 التفاؤل: بمعنى اللفظ املضاّد، فقد ذكر الرّشّ
و )املفازة(، فبينوا أن )السليم( يراد به امللدوغ)45(، أو امللسوع)46(، وهبذا فرسوا 
يِف  َرَأْيُتُه  »َلَقْد   : اإلمام  يصف  وهو  الضبايب)47(،  ضمرة  بن  رضار  قول 
َيتِِه،  رابِِه، َقابٌِض َعىَل حِلْ يُل ُسُدوَلُه وهو َقائٌِم يِف حِمْ َبْعِض َمَواِقِفِه وقْد َأْرَخى اللَّ
ليِم، َوَيْبِكي ُبَكاء احَلِزْيِن«)48(، وبينوا –أيضا– أن املفازة يراد  َيَتَمْلَمٌل مَتَْلُمَل السَّ
هبا الصحراء املهلكة، وذلك عند رشحهم قوله  وهو يذكر بيت اهلل احلرام 
يف خطبته القاصعة: ))َتِْوي إَِليِه ثاَِمُر األفئدِة، ِمن َمفاِوِز ِقَفاٍر َسِحْيَقٍة، وَمَهاِوي 

ِفَجاٍج َعِمْيَقٍة(()49(.

تسمية  يف  التجوز  هذا  بتعليل  املتقدمني–  –من  املعتزيّل  الشارح  انفرد  وقد 
–من بني  الشريازّي  الشارح  انفرد  بينام  بالسالمة)50(،  التفاؤل  بإرادة  )املفازة( 
املتأخرين– بتعليل هذا التجوز يف اللفظتني بقوله: »السليم: امللدوغ من حية 
ذكره  وما  باملفازة«)51(.  الصحراء  تسمى  كام  تفاؤال  بذلك  سمي  ونحوها، 
)السليم(  لفظة  تطلق  إذ  األضداد)52(،  أصحاب  كالم  حاصل  هو  الشارحان 
الصحراء  عىل  النجاة،  وهي  )املفازة(  وتطلق  بسالمته،  تفاؤال  اللديغ  عىل 
تفاؤال بالفوز، وجوز بعضهم اشتقاق املفازة من التفويز، من قول العرب: قد 
فوز الرجل إذا مات، وبذلك خترج اللفظة من التضاّد)53(، وقد فصل الشارح 

املعتزيّل هذين الرأيني يف الفصل الذي عقده لبحث الكنايات)54(.

اح عىل أمثلة التضاد يف متن النهج التي سببها عموم . 2 عموم املعنى: إذ نبه الرّشّ
املعنى واتساع استعامل اللفظة الواحدة بني احلقيقة واملجاز، كلفظة )الرهوة( يف 
قوله  يف صفة السامء: ))َوَنَظَم باِل َتْعِلْيٍق َرَهواِت ُفَرِجَها، َوالَحَم ُصُدوَع 
يف  دالة  األضداد،  من  اللفظة  هذه  أن  عىل  اح  الرّشّ امجع  فقد  اْنِفراِجَها(()55(، 
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كالم اإلمام  عىل املكان املرتفع، وهي جتيء للمنخفض –أيضا –)56(. ونبه 
الشارحان املعتزيّل واخلوئي عىل أن سبب التضاد هو عموم املعنى للرهوة ألهنا 

تدل عىل حمل اجتامع املطر، سواء كان هذا املحل مرتفعا أم منخفضا)57(. 

اح عند ذكر التضاّد يف اللفظة، وتعليل نشوئه، وإّنام قّلبوا الوجوه  ومل يقف الرّشّ
املحتملة لدالالت هذه األلفاظ. وساق آخرون وجها آخر للرهوة خيرجها من 
املنفسحة)58(  املواضع  اللفظي، وهو داللتها عىل  االشرتاك  باب  إىل  األضداد 
انه  املعنى  فيكون  فتحها)59(،  أي  رجليه  رها  قوهلم:  من  مشتقة  داللة  وهي 

سبحانه نظم شقوق السامء املنفسحة.

ِعَباَد  اهلَل  ُقوا  ))فاتَّ  : قوله  يف  الواردة  )اهلجود(  –أيضا– لفظة  ذلك  ومن 
ُد ِغَراَر  ُر َقْلَبُه، وَأْنَصَب اخَلْوُف َبَدَنُه، وَأْسَهَر التََّهجُّ ْفكُّ َة ِذْي ُلبٍّ َشَغَل التَّ اهللِ َتِقيَّ
ملا  منهم  متابعة  اللفظة  هذه  يف  التضاّد  عىل  الرشاح)61(  أمجع  فقد  َنْوِمِه(()60(، 
التهجد يف قوله  السياق يف ختصيص  ذكرته كتب األضداد)62(، معتمدين عىل 

 بقيام الليل للعبادة والصالة.

وأشار الكيدرّي إىل داللة اللفظة عىل النوم يف أصل معناها)63(، لكن املعتزيّل 
واملوسوّي)64(.  الفضل  أبو  شايعه  ثم  السهر،  هو  فيها  األصل  أن  إىل  ذهب 
واجلذر اللغوي ملادة هجد »يدل عىل ركود يف مكان، يقال: هجد إذا نام«)65(. 
أي أّن عموم معناها كان سببا يف استعامهلا يف باب التضاد. ويبدو أن التضاّد يف 
فتهّجد معناه سلب  التفّعل،  لباب  البناء الرصيف  اللفظة متأت من معنى  هذه 
ومعناه  مّرضته،  نحو:  هجوده،  أزلت  فتهّجد:  »هّجدته  يقال:  اهلجود)66(، 
ترك  بصالته  »وكأنه  املتهجد  هو  الليل  يف  يصيل  والذي  فتيقظ«)67(.  أيقظته 

اهلجود عنه«)68(.
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اح إىل أثر اللهجات يف نشوء التضاّد وفاقا . 3 تعدد اللهجات العربية: إذ أشار الرّشّ
للغويني السابقني الذين عّدوا اللهجات سببا قويا لنشوء التضاد فالكلمة إذا 
دّلت »عىل معنيني متضادين فمحال أن يكون العريب أوقعه عليهام بمساواة منه 
بينهام، ولكن احد املعنيني حلي من العرب، واملعنى األخر حلي غريه، ثم سمع 
بعضهم لغة بعض فاخذ هؤالء عن هؤالء، وهؤالء عن هؤالء، فقالوا: اجلون: 
األبيض يف لغة حي من العرب، واجلون األسود يف لغة حي آخر، ثم اخذ احد 

الفريقني من اآلخر«)69(.

املعاين  عىل  الداللة  ذات  األلفاظ  إلقصاء  مقياسا  اللهجات  بعضهم  وعّد 
تكون  أن  املتضادة  األلفاظ  يف  اشرتطوا  إذ  للتضاد،  املضيقون  وهم  املتضادة، 

يف هلجة واحدة)70(.

اح أمهية اللهجات يف إقرار التضاد ملا وقفوا عىل لفظة )السدفة(  وقد برز الرّشّ
ُلْوُقْوَن اْقتَِداًرا... َقْد ُأْمِهُلوا  الواردة يف قوله  من خطبته الغراء: ))ِعَباٌد خَمْ
ُروا َمَهَل امُلْسَتْعتِِب، َوُكِشَفْت َعْنُهم  يِف َطَلِب املَْخَرِج، َوُهُدوا َسبِْيَل املَْنَهِج، َوُعمِّ
اح بذكر اللهجات عامال لنشوء  َيِب...(()71(. إذ رصح معظم الرّشّ ُسَدُف الرِّ
التضاّد يف هذه اللفظة، يقول الراوندّي: »والسدفة عند أهل نجد الظلمة، وعند 
غريهم الضوء، وهو من األضداد«)72(. وقد ذكر ابن االنباري أن التضاّد يف هذه 
اللفظة يمكن أن يأيت من داللتها العامة عىل معنى السرت »وكان النهار إذا اقبل 
سرت ضوءه ظلمة الليل، وكان الليل إذا اقبل سرتت ظلمته ضوء النهار«)73(. 

وحينئذ يكون سبب التضاد عموم معنى اللفظة ال اختالف اللهجات.

يف . 4 العلامء  متّحالت  من  الرصفية  الصيغة  تعد  الرصفية:  األبنية  معاين  تعدد 
يدخل  أن  املضيقون  أنكر  فقد  له،  املضيقني  نظر  وجهة  من  بالتضاّد  التوسع 
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يف األضداد ما كانت الصيغة الرصفية عامال يف اختالف معناه)74(. وقد أورد 
رشاح النهج أمثلة كثرية هلذا النوع من األلفاظ من غري أن يرصحوا بضمها إىل 
ألفاظ التضاّد، وإنام اكتفوا يف اغلبها ببيان التضاّد يف معانيها. من ذلك الفعل 
املزيد باهلمزة )افعل( إذ تتعدد داللته ما بني: اإلظهار، والتعدية، والتدرج)75(، 
اح يف توجيه داللة طائفة من األفعال جاءت عىل  ومن هنا تفاوتت أقوال الرّشّ
مثال )افعل(، فوقع التضاّد تبعا هلذا التفاوت، من ذلك لفظة )اعذر( يف قوله 
: ))َفَقْد َأْعَذَر اهلُل إَِلْيُكْم بِِحَجٍج ُمْسِفَرٍة َظاِهَرٍة(()76(، وذهب فريق منهم 
النرية  باحلجج  لكم  أوضح  قد  انه  »يريد  العذر  أظهر  بمعنى  )اعذر(  أن  إىل 
املرشقة ما جيب اجتنابه، وما جيب فعله، فان خالفتم استوجبتم العقوبة، فكان 
يف  )اعذر(  بـ  املراد  أن  إىل  آخر)78(،  فريق  وذهب  العذر«)77(،  تعذيبكم  يف  له 
له  فـ »أعذرت فالنا سلبت عذره، أي: ما جعلت  العذر  أزال   هو  قوله 
أن  آخر، هو  برأي  الراوندّي  وانامز  به«)79(،  ما نصحته  لو خالف  يبديه  عذرا 
نفى تضاد  ذا عذر«)80(، وبذلك  اللفظة هو اجلعل، أي: »جعلته  يكون معنى 
املعنيني من الصيغة )اعذر(. وجوز املوسوّي املعنيني املتضادين:إظهار العذر، 

أو إزالته)81(. 

وجاء التضاّد يف أمثلة )افعل( لسبب آخر ليس نوع اهلمزة كام يف املثال السابق، 
 : قوله  )افعل( كام يف  إليها  التي يصل  املفاعيل  وإنام الختالفهم يف عدد 
َوَنَجا  َطْالًِبا،  َع  َفَأرْسَ َف...  َفاْعرَتَ َف  واْقرَتَ َفَخَشَع،  َسِمَع  َمْن  َة  َتِقيَّ اهلَل  ُقوا  ))َفاتَّ
لدى  األضداد  من  )أفاد(  فالفعل  ْيَرًة(()82(،  رَسِ وَأَطاَب  ًة،  َذِخرْيَ َفَأَفاَد  َهاِرًبا، 
املال وإعطائه، يقال:  فريق من الرشاح)83(؛ النه حيتمل ان يكون بمعنى أخذ 
»أفدت املال زيدا: أعطيته إياه، وأفدت انأ، أي: استفدته واكتسبته«)84(. فعىل 
تقدير مفعول واحد يكون أفاد بمعنى اخذ، وعىل تقدير مفعولني يكون أفاد 
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لوجود  اخذ  بمعنى  أفاد  يكون  أن  يرجح    قوله  وظاهر  أعطى.  بمعنى 
اح بتفسري  مفعول واحد، فضال عن داللة السياق. ومن هنا اكتفى معظم الرّشّ

أفاد بمعنى اخذ، ومل يلمحوا إىل انه من األضداد)85(.

درجة  إىل  الواحدة  الرصفية  الصيغة  معنى  تعدد  بسبب  التضاّد  أمثلة  ومن   
َفُكْنُت   ...(( ملّا سئل عن عثامن:    التفاوت واالختالف، ما ورد يف قوله 
الرشاح  إذ فرس بعض  ِعَتاَبُه(()86(،  وُأِقلُّ  اْستِْعَتاَبُه،  ُأْكثُِر  امُلَهاِجِرْيَن  ِمَن  َرُجاًل 
العتبى،  –أي الرضا– أو طلب  العتبى  بأنه جيوز أن يكون إعطاء  االستعتاب 
الرصفيون  ذكر  وقد  الطلب،  نقيض  اإلعطاء  الن  التضاّد)87(؛  وقع  هنا  ومن 
عدة معان لباب االستفعال منها الطلب والصريورة)88(. ومعظم رشاح النهج 

مل يعدوا هذه اللفظة من األضداد)89(.

االشرتاك الرصيف: فقد يؤدي االشرتاك يف الصيغة الرصفية إىل التضاد يف طائفة . 5
من األمثلة، ومنها ما قوله  من خطبة له يف ذكر املكاييل واملوازين: ))ِعَباُد 
ُلوَن، َوَمِدْيُنوَن ُمْقَتُضوَن(()90(،  ْنَيا َأْثِوَياُء ُمَؤجَّ اهللِ، إنَُّكْم وَما َتأُمُلوَن ِمن هذِه الدُّ
إذ ذكر بعضهم أّن »دنت الرجل: أقرضته، فهو مدين ومديون، ودنت أيضا إذا 
استقرضت، وصار عيل دين فانا دائن«)91( فسبب وقوع التضاّد يف الفعل )دان( 
مرده إىل اشرتاك الفعل )دنت( بني صيغتي املبني للمعلوم واملبني للمجهول، 
يقال: دنت  إذ  إىل مفعولني،  املتعدي  دان  الفعل  الفاعل مع  بحسب اختالف 
بمعنى  فهذا  ماال،  الرجل  دانني  ويقال:  اإلعطاء،  بمعنى  فهذا  ماال،  الرجل 
األخذ، وعند بناء الفعل )دانني( للمجهول حيذف الفاعل )الرجل( وتتحول 
ياء املتكلم إىل تاء فيصبح الفعل دانني: )دنت( وهو جمهول ال معلوم، فوقع 
اح وقوع  الرّشّ املعلوم واملجهول، ومل يذكر  الفعل بني  التضاّد اللتباس صيغة 
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اسم  بتوجيه  واكتفوا  )دنت(،  الفاعل  تاء  إىل  املسند  املايض  الفعل  يف  التضاّد 
املفعول )مدين( بانه الذي وقع عليه الدين، وليس يف بناء املفعول تضاد ألنه 

يعني االقرتاض)92(.

باب . 6 دخلت  ألفاظا  ثمة  أّن  عىل  الرشاح  نّبه  إذ  اللفظة:  استعامل  زمن  اتساع 
املتضادين عليها.  املعنيني  امتداد زمن استعامهلا مما سوغ تعاقب  بفعل  التضاد 
َباُق(()93(، إذ  كلفظة املضامر يف قوله : ))أال وإّن اليوَم املِْضامُر، وَغًدا السِّ
رصح املعتزيل بأن املضامر هو »املوضع الذي تضمر فيه اخليل، واملضامر أيضا 
املدة التي تضمر فيها اخليل، والتضمري ان َتْعِلَف الَفَرَس حتى يسمن ثم ترده 
إىل ُقْوتِِه األّول، وذلك يف أربعني يوما، وقد يطلق التضمري عىل نقيض ذلك، 
وهو التجويع حتى هيزل، وجيف حلمه، وضَمر الفرس بالفتح يضمر ضمورا، 
رته فاضطمر هو«)94(، ويبدو  وجاز ضُمر الفرس بالضم، وأضمرته أنا، وضمَّ
املفهوم  التسمني  معنى  ان  )التضمري(  يف  املعنى  تضاد  عىل  املعتزيّل  نص  من 
من اللفظة هو مقدمة ملعنى التجويع، وهذا ما وجهه به الشارح عبده من إن 
علفها  يقلل  ثم  تسمن،  حتى  وماؤها  علفها  ويكثر  تربط  أن  اخليل  »تضمري 
وماؤها، وجتري يف امليدان حتى هتزل، وقد يطلق التضمري عىل العمل األول، 
أو الثاين، وإطالقه عىل األول ألنه مقدمة للثاين، وإال فحقيقة التضمري إحداث 
وجتويعها  الفرس،  تسمني  إن  إي  اللحم«)95(،  وخفة  اهلزال  وهو  الضمور، 
مقرتنان يف مدة واحدة هي أربعون يوما، وهذا االقرتان أوحى بوجود التضاّد 
اح  يف لفظة التضمري الشتامهلا عىل املعنيني اتساعا. ومن هنا اكتفى معظم الرّشّ
إىل  يشريوا  ومل  التضمري،  زمان  أو  اخليل،  ضمور  موضع  بأنه  املضامر  بتفسري 
ما  وفق  عىل  فحسب)96(،  اهلزال  يعني  لدهيم  ألنه  التضمري؛  يف  التضاّد  وقوع 

ذكرته كتب اللغة)97(. 
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التضاّد القرآين لدى الرّشاح

كان أللفاظ القرآن الكريم حضور جيّل يف متن النهج ومن ثم عني هبا رشاح 
النهج، عناية فائقة معتمدين عىل ما ذكره املفرسون واللغويون فيها)98(. ومنها لفظة 
ُدْوُكْم.  اَعَة حَتْ )وراء( الواردة يف قوله : ))َفإّن الَغاَيَة َأَماَمُكْم، وإّن َوَراَءُكُم السَّ
الراوندّي تفسريه  إىل  فقد ُنسب  آِخُرُكْم(()99(.  لُِكْم  بَِأوَّ ُيْنَتَظُر  َفإنَّام  َتْلَحُقوا،  ُفوا  فَّ َتَ
)الوراء( بمعنى القّدام)100(. وخالف أكثرهم الراوندي فذهبوا إىل أّن مراد اإلمام 
الناس ال  الساعة خلف  الساعة( هو إهنا خلفكم، وتأولوا كون   يف )وراءكم 
أمامهم، فذهب املعتزيّل إىل أن الساعة، وهي القيامة وما فيها من اجلزاء بالثواب أو 
الناس  إذا وجدت ساقت  البرش ؛ »ألهنا  إنام تكون خلف  العقاب، أو هي املوت، 
إىل موقف اجلزاء كام يسوق الراعي اإلبل، فلام كانت سائقة لنا كانت كاليشء حيفز 
اإلنسان من خلفه، وحيركه من ورائه إىل جهة ما بني يديه«)101(. وهنا استعان املعتزيّل 
بالقرينة السياقية، وهي لفظة )حتدوكم( ليعضد داللة )الوراء( عىل اخللف. وجلعل 
الساعة خلفنا مع إهنا من األمور املستقبلية، قيد املعتزيّل كالمه باألداة )إذا( يف قوله 
السابق ؛ »ألهنا اذا وجدت ساقت الناس اىل موقف اجلزاء«)102(، وهذا ما عابه عليه 
الشارح اخلوئي ذاكرا أن هذا التقييد »جماز ال ينبغي إرادته إال بقرينة ظاهرة، وهي 

يف املقام مفقودة«)103(.

عىل  هي  إنام  اخللف  عىل  )وراء(  داللة  أّن  إىل  فذهب  البحراين  الشارح  أما 
التشبيه، ألن الساعة -هي عنده القيامة الصغرى أي موت اإلنسان– تشبه اليشء 
وراءه  يكون  أن  اليشء  من  اهلارب  يف  العادة  »وكانت  اإلنسان  منه  هيرب  الذي 
وحلوقا  تأخرا  والحقا،  اإلنسان،  وجود  عن  متأخرا  املوت  كان  وملّا  منه،  مهروب 
جرم  فال  حسيا،  وحلوقا  وتأخرا  هربا  الالحق  املتأّخر  منه  املهروب  أشبه  عقليا، 
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استعري لفظ اجلهة املحسوسة وهي الوراء«)104(، أي إن املوت جعل خلف اإلنسان 
وان كان وقت حصوله مستقبال، تشبيها له باملهروب منه الذي يكون عادة خلف 
اهلارب. وقد أنكر اخلوئي هذا التأويل ألنه »ال خيفى ما فيه من السامجة«)105(، ثم 
»وإنام جعلها  والنهار  الليل  بالساعة ساعات  املراد  أن  إىل  فيه  تأويال ذهب  ارتىض 
مع كوهنا منبسطة عىل مدى العمر، وانقسامها إىل املايض واالستقبال، باعتبار أهنا 
وبني  املوت«)106(.  اعني  أمامه،  التي  الغاية  إىل  حثيثا  سوقا  وتسوقه  اإلنسان  حتث 
أنصاريان احتامل اللفظة للمعنيني املتضادين: اخللف والوراء، مرجحا داللتها عىل 
اخللف بقوله: »والوراء أما بمعنى اخللف كأنه ظهر حلاجتهم وحمال العتامدهم، أو 
بمعنى القدام كام يف قوله تعاىل: ﴿َوكاَن َوراَءُهْم َمِلٌك﴾)107(، فكأنه يسعى بني يدي 

حاجتهم لكفاية أمورهم، واألول أظهر«)108(.

وهذه اللفظة اختلفت فيها أقوال املفرسين واللغويني، فأصحاب كتب األضداد 
يذهبون إىل أهنا من ألفاظ التضاّد)109(، مستدلني عىل داللتها عىل اخللف بقوله تعاىل: 
َوراَءُهْم  ﴿َوكاَن  تعاىل:  بقوله  األمام  وعىل  َورائِي﴾)110(،  ِمْن  امْلَوايِلَ  ِخْفُت  ﴿َوإيِنِّ 

َمِلٌك َيْأُخُذ ُكلَّ َسِفيَنٍة َغْصبًا﴾)111(، وقوله تعاىل: ﴿ِمْن َورائِِهْم َجَهنَُّم﴾)112(.

)الوراء(  لفظة  تكون  أن  فاشرتط  األمام،  عىل  داللتها  اللغويني  بعض  وقيد 
منساقة يف املواقيت واألزمنة، وعليه قوله تعاىل ﴿ِمْن َورائِِهْم َجَهنَُّم﴾)113( و ﴿َوِمْن 

َورائِِه َعذاٌب َغِليٌظ﴾)114( و ﴿َوِمْن َورائِِهْم َبْرَزٌخ﴾)115(.

يقول الفراء: »وال جيوز أن تقول لرجل وراءك هو بني يديك، وال لرجل بني 
يديك هو وراءك، وإنام جيوز ذلك يف املواقيت من األيام، والليايل، والدهر أن تقول: 
وراءك برد شديد، وبني يديك برد شديد، ألنك أنت وراءه، فجاز ألنه يشء يأيت 
فكأنه إذا حلقك صار من ورائك، وكأنك إذا بلغته صار بني يديك«)116(، ولذا اخرج 
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بعض املفرسين هذه اللفظة من باب التضاّد، قال الطربي: »وقد جعل بعض أهل 
املعرفة بكالم العرب )وراء( من حروف األضداد، وزعم انه يكون ملا هو أمامه وملا 
يديه هو ورائي؛  ملا بني  قيل  وإنام  الصواب يف ذلك،  اغفل وجه  هو خلفه... وقد 
إذ كان مالقيك من ورائك  ألنك من ورائه، فأنت مالقيه كام هو مالقيك، فصار 
وأنت أمامه«)117( وفرسوا إرادة اخللف يف قوله تعاىل: ﴿َوكاَن َوراَءُهْم َمِلٌك﴾ بأنه 
خلفهم يتتبعهم)118(، وهذا ما أكده الزجاج بقوله: »وراءهم: خلفهم، وهذا أجود 

الوجهني«)119(.

اخللف  بذلك  ليشمل  السرت،  أي  املواراة  إىل  )الوراء(  داللة  بعضهم  ورصف 
واألمام مادام فيه ما هو مستور، فالوراء »اسم ملا توارى عنك سواء كان أمامك أم 
خلفك«)120(. والظاهر أن اللفظ ليس من التضاّد لعدة أمور، منها إن داللة الوراء 
عىل اخللف تدخل يف باب الرتاُدف)121( ال محل اللفظ عىل معنى وآخر ضده، فضال 
عن إن داللة اللفظة عىل األمام ال تستحصل إال بالتأويل، كام هو واضح من كالم 
املفرسين ورشاح النهج، وليست حاصلة بصورة مستقلة عن السياق كام هو حال 
ألفاظ التضاّد األخرى. اما ما نسب إىل الراوندّي من محله للفظة )الوراء( عىل معنى 
القّدام، ولفظة )األمام( عىل اخللف، فقد وصفه اخلوئي بأنه أردأ ما ذكر من أقوال 
واألمام  باخللف،  الوراء  فرس  انه  بل  الراوندّي،  عند  عليه  أقف  ومل  اح)122(  الرّشّ

اح)124(. بالقّدام)123(، وتابعه سائر الرّشّ

  وانفرد الراوندّي باإلشارة إىل التضاّد يف لفظة )اإلرسار( الواردة يف قوله
اْسَتْسَلُموا،  َولِكِن  َأْسَلُموا  َما  ْسَمَة،  النَّ َوَبَرَأ  َة  احَلبَّ َفَلَق  ))َوالَِّذي  الطلقاء:  يصف 
الشارح جميء هذه  بني  اذ  َأْظَهُرْوُه(()125(،  َعَلْيِه  َأْعَواًنا  َوَجُدوا  َفَلاّم  الُكْفَر،  وا  وَأرَسُّ
اللفظة دالة عىل الكتامن واإلظهار، مستدال بالسياق القرآين، إذ يقول: »وأرَسّ اليشء 
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َداَمَة﴾)126( وُفرّست عىل  وا النَّ من األضداد، يكون رّسا وإعالنا، قال تعاىل:﴿َوَأرَسُّ
الوجهني«)127(. والشارح هبذا يوافق السابقني يف إقرارهم داللة لفظة )األرسار( يف 
اآلية الكريمة عىل اإلظهار)128(، وينبه يف الوقت نفسه عىل ذهاب فريق آخر إىل محل 
اللفظة عىل املعنى الظاهر هلا وهو االخفاء ال غري)129(. ومل ينبه الرشاح اآلخرون)130( 

عىل التضاّد يف هذه اللفظة، وانام اكتفوا ببيان داللتها عىل اإلخفاء. 

ِل اهلُل ُسبحانه  ومن ذلك –أيضا– لفظة )الغابر( الواردة يف قوله : ))مَلْ خُيْ
َفُه َمْن َقْبَلُه(()131(.  َي َلُه َمْن َبْعَدُه َأْو َغابٍِر َعرَّ َخْلَقُة ِمن َنبِيٍّ ُمْرَسٍل... ِمْن َسابٍِق ُسمِّ
ْح َعاِرَضًة َنْفَسَها َعىَل اأُلَمِم  والواردة –أيضا– يف قوله  يصف التقوى:))مَلْ َترْبَ
اح إىل أن  اَجتِِهْم إَِلْيَها َغَدًا(()132(. فقد ذهب معظم الرّشّ املَاِضنْيَ منكم والَغابِِرْيَن حِلَ
املايض والباقي وهي يف هذا املوضع بمعنى  إذ تدل عىل  اللفظة من األضداد  هذه 
نعتا  )الغابرين(  ورد  القرآن)134(  ويف  قبلها)133(.  واملايض  السابق  لذكر  الباقي؛ 
اللفظة  فرست  وقد  قرآنية)135(.  مواضع  سبعة  يف    ولوط  نوح  عن  للمتخلفني 
»الغابر:  إّن  معناها:  يف  قيل  ما  وأفضل  أخرى)136(.  تارة  واملاضني  تارة  بالباقني 
املايض  عىل  الغابر  إطالق  يبيح  املعنى  وهذا  معه«)137(،  هو  ما  ميض  بعد  املاكث 
والباقي »فإنام قيل للاميض غابر تصورا بميّض الغبار عن األرض، وقيل للباقي غابر 

تصورا بتخلف الغبار عن الذي يعدو فيخلفه«)138(. 

التضاد السياقي لدى الرشاح

اخّتذه  وقد  املتضاّدة،  املعاين  قويا إلظهار  أسلوبيا  ملمحا  اللغوي  السياق  يعد 
العرب  لغة  يرد عىل من رمى  العربية، وهو  اللغة  للدفاع عن  االنباري وسيلة  ابن 
بخلوها من الدقة، وافتقارها إىل احلكمة حينام تدل ألفاظها عىل معنى وآخر مضاّد 
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له، إذ قال: »فأجيبوا برضوب من األجوبة: أحدهن أن كالم العرب يصحح بعضه 
إاّل باستيفائه واستكامل  بعضا، ويرتبط أوله بآخره، وال يعرف معنى اخلطاب منه 
مجيع حروفه، فجاز وقوع اللفظ عىل املعنيني املتضادين، ألهنا يتقدمها ويأيت بعدها 
ما يدل عىل خصوصية احد املعنيني دون اآلخر، وال يراد هبا يف حال التكلم إاّل معنى 

واحد«)139(.

وقد أوىل املحدثون السياق عناية خاصة، إذ اختذوا من القرائن اللغوية داخل 
من  املتقدمني  بعض  أن  إال  املتضاد)140(  اللفظ  معاين  عن  للكشف  وسيلة  السياق 
ابن  قول  ذلك  من  السياقية،  العالقات  نتيجة  جاء  ما  التضاّد  يف  ادخلوا  اللغويني 
وقاتل  وأعاهنم  أغاثهم  إذا  القوم  إىل  أغار  قوهلم:  أيضا  األضداد  »ومن  االنباري: 
عنهم، وقد أغار عىل القوم إذا قصدهم فقتلهم وسلبهم وانتهبهم«)141(، واىل مثل 
والثاين  اقبل،  بمعنى  فاألول  عن،  وراغ  عىل  »راغ  بقوله:  الطيب  أبو  ذهب  ذلك 

بمعنى وىل، ومثله طلع عىل وطلع إىل«)142(.

ألفاظ  قبيل  من  وليس  وحده،  السياق  فعل  من  التضاّد  هذا  املحدثون  وعد 
باب  األمثلة يف  إدخال مثل هذه  أن  السياق، ورأوا  املستقل عن  بمفهومها  التضاّد 
هو  األلفاظ  هذه  مثل  يف  »الرتكيب  الن  اللغويني)143(؛  أخطاء  من  هو  إنام  التضاّد 
الذي أّدى إىل الضدية، ولو أخرجت هذه وغريها من حقل األضداد النحرس عدد 

الكلامت املتضادة إىل حّد كبري«)144(.

معنى  الختالف  التكلف،  من  رضب  األضداد  باب  يف  األلفاظ  هذه  وحرش 
الفعل باختالف استعامله. ومثل هذه األلفاظ ال حيصل التضاّد فيها لوال دخوهلا يف 
عالقات نحوية تكسبها دالالت متضادة، فال يمكن عدها من ألفاظ التضاّد، وقد 
اقر رشاح النهج هبذا املفهوم، إذ ذكروا مثل هذه األمثلة يف رشحهم أللفاظ النهج، 
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ببيان  املتضادة  معانيها  بني  وازنوا  وإنام  التضاّد،  ألفاظ  من  أهنا  عىل  يصطلحوا  ومل 
الصالت املتعاقبة عليها.

  وقد بني الشارح اآلمدي هذا األمر، وهو يرشح لفظة )رغب( يف قوله 
َأَتْيَتنِي  َإنََّك َلْو ُكْنَت  من كتاب لبعض أصحابه وقد اشرتى دارا بمبلغ كبري: ))َأَما 
اِء  رِشَ يِف  َتْرَغْب  َفَلْم  ْسَخِة،  النُّ هِذه  َعىَل  ِكَتاًبا  َلَك  َلَكَتْبُت  ْيَت  اْشرَتَ َما  ائَِك  رِشَ ِعْنَد 
الرتكيبي:  التضاّد  مبينا حصول  اآلمدي  قال  إذ  َفْوُق(()145(،  َفاَم  بِِدْرَهٍم  الّداِر  َهِذِه 
»األفعال كام تتغري معانيها بتغري األبواب، سواء كانت األبواب جمردة أو غري جمردة، 
فالرغبة ومشتقاهتا  احلكم يف مصادرها،  بتغري صالهتا، وكذا  معانيها  تتغري  كذلك 
إذا كانت صلتها كلمة )يف( اجلارة، تفيد معنى اإلرادة وامليل إىل اليشء ونحومها، 
وإذا  عليه،  وحرص  فيه  وطمع  إليه  ومال  وأحّبه  أراده  إذا  اليشء  يف  رغب  يقال: 
كانت صلتها كلمة )عن( اجلارة تفيد اإلعراض والرتك، يقال: رغب عنه إذا زهد 
إاِلَّ  إِْبراِهيَم  ِة  ِملَّ َعْن  َيْرَغُب  ﴿َوَمْن  تعاىل:  قال  وتركه،  عنه  واعرض  يرده  ومل  فيه 
بالتنبيه عىل تضاد املعنى يف هذه  اح  الرّشّ َنْفَسُه﴾)146(«)147(. واكتفى سائر  َسِفَه  َمْن 
اللفظة بفعل الرتكيبني: رغب عن، ورغب يف، من غري أن يعدوها من ألفاظ التضاّد 

اللغوي)148( وفاقا للغويني)149(. 

اح يف التنبيه عىل املعاين املتضادة املستحصلة من اختالف تعلقها  وقد تباين الرّشّ
 : ملا قبض رسول اهلل  بحروف اجلّر، ففي لفظة )عرجوا( الواردة يف قوله
ُجوا َعْن َطِرْيِق امُلَناَفَرِة، َوَضُعوا  ْوا َأْمَواَج الِفَتِن بُِسُفِن النََّجاِة، َوَعرِّ ا النَّاُس، ُشقُّ َ ))َأهيُّ
تِْيَجاَن امُلَفاَخَرِة...(()150(، اكتفى اغلب رشاح النهج ببيان معنى اللفظة، وهو امليل 
والبعد عن طريق املنافرة)151(، وهو مراد اإلمام  يف هذا النص، عىل حني أشار 
الراوند والكيدرّي إىل معنى آخر مضاد للميل واالنحراف، وهو معنى اإلقامة عىل 
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اليشء، الذي يستحصل من تعدية الفعل بحرف اجلر )عىل( ليكون »التعريج عىل 
اليشء: اإلقامة عليه، يقال: عرج فالن عىل املنزل اذا حبس عليه نفسه، والتقدير عىل 

هذا: عرجوا عىل االستقامة منرصفني عن املنافرة وهي املحاكمة يف النسب«)152(.

معنى  احتمل  من  خطأ  إىل  ملمحا  واالنحراف  امليل  معنى  املعتزيّل  ورجح 
اإلقامة، بقوله: »ولقائل ان يقول: التعريج يعدى تارة بـ )عن(، وتارة بـ )عىل(، فإذا 
عّديته بعن أردت التجنب والرفض، وإذا عّديته بعىل أردت املقام والوقوف، وكالمه 
 معّدى بعن...«)153( ومن هنا أطبق معظمهم عىل إقصاء مثل هذه اللفظة عن 

باب التضاّد ليحرصوها يف متعلقات الرتكيب سريا عىل هنج اكثر اللغويني)154(. 

اللفظة يف مثل  الرتكيب ال  النهج عىل تضاد معاين  وأّكد املحدثون من رشاح 
  قوله  يف  )األشخاص(  لفظة  يف  السامرائّي  قول  يف  نجد  كام  األمثلة،  هذه 
َك َخدَّ ْر  ُتَصعِّ َوال  الرعية–  –أي  َعْنُهْم  َك  مَهَّ ُتْشِخْص  ))َفال  األشرت:  إىل  كتابه   من 
ْم(()155(، إذ بنّي أن مراد اإلمام  هو »ال تبعد عنهم مهك، أي: اهتاممك هبم،  هَلُ
وقد احتمل )األشخاص( هذا املعنى، وهو اإلبعاد، أو االنحراف بسبب تعديته إىل 
مفعوله باحلرف )عن( الذي يفيد التجاوز، ولو أن قائال قال: أشخصت مهي إىل كذا 
وكذا...، النرصفت إىل الضد مما ورد يف النص الن املعنى يف هذه احلال ينرصف إىل 
التوجه وامليل«)156(، وقد سكت رشاح النهج)157( عن التامس املعنى املضاد لإلبعاد 

. اكتفاء منهم بظاهر قول اإلمام

وثمة أمثلة أخرى لدهيم من التضاّد السياقي يف القرآن الكريم بسبب تعاقب 
الواحد منها: )اختلف عن( و )اختلف يف()158(، و)أبرص  الفعل  حروف اجلّر مع 

عنها( و )أبرص هبا()159(، و )صرب عن( و )صرب يف()160(، وغري ذلك. 
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الرباعة  ومنهاج   363/ الوسائل3  ومستدر   55/  3 والذريعة   239/7 لشيعة  وأعيان 
الراوندّي1 /66-50.
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وتوضيح هنج البالغة 181/4ورشح هنج البالغة املقتطف 135/3.
ينظر: رشح النهج للمعتزيل225/19. . 158
ينظر: رشح النهج للبحراين 235/2. . 159
ينظر: منهاج الرباعة للخوئي 99/8.. 160
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القرآن الكريم 
العربية: . 1 اللغة  فقه  يف  ونصوص  أبحاث 

د. رشيد العبيدي، مطبعة التعليم العايل، 
بغداد 1988 م.

اللغة . 2 يف  وجهوده  السامرائي  ابراهيم 
احلسني  عبد  حسني  عيل  والتحقيق: 
الرساي، رسالة ماجستري، كلية االداب، 

جامعة القادسية 2003م.
بن . 3 اهلل  عبد  حممد  ابو  الكاتب:  أدب 

)ت#276(  الدينوري  قتيبة  بن  مسلم 
الدين  حتقيق وضبط ورشح: حممد حميي 
عبد احلميد، ط4، مطبعة السعادة، مرص 

1382# 1963م. 
للفكر . 4 إبستمولوجية  دراسة  االصول، 

اللغوي عند العرب: د. متام حسان، اهليئة 
الشؤون  دار  للكتاب،  العامة  املرصية 

الثقافية العامة، بغداد 1988م. 
)ت . 5 قطرب  املستنري  بن  حممد  األضداد: 

206#( تصحيح: هانس كوفلر، مطبوع 
ضمن جملة )اسالميكا(، املجلد اخلامس 

)د. ت( 1931م.
األضداد: عبد امللك بن قريب األصمعي . 6

يف  كتب  ثالثة  ضمن  )ت#213( 
هفنر،  اوغست  الدكتور  نرش  االضداد، 

بريوت 1913م. 

األضداد: أبو يوسف يعقوب بن اسحاق . 7
كتب  ثالثة  ضمن  )ت#244(  السكيت 

يف االضداد. 
حممد . 8 بن  سهل  حاتم  اليب  االضداد: 

ثالثة  ضمن  )ت#255(  السجستاين 
كتب يف االضداد. 

بن . 9 القاسم  بن  حممد  بكر  ابو  االضداد: 
أيب  حممد  حتقيق:  )ت#328(  االنباري 

الفضل إبراهيم، الكويت 1960م. 
االضداد: الشيخ العالمة احلسن بن حممد . 10

الصاغاين احلنفي، حتقيق حممد عبد القادر 
امحد، دار النهضة، مرص 1991م.

الطيب . 11 ابو  العرب:  كالم  يف  االضداد   
احللبي  اللغوي  عيل  بن  الواحد  عبد 
حسن،  عزة  د.  حتقيق:  )ت#351(، 
مطبوعات املجمع العلمي العريب، دمشق 

1382# 1963م. 
)ت . 12 الدهان  ابن  اللغة:  يف  األضداد 

ياسني،  ال  حسني  حممد  حتقيق   ،)#569
النجف 1972م. 

ال . 13 حسني  حممد  د.  اللغة:  يف  االضداد 
ياسني مطبعة دار املعارف بغداد #1394 

1974م. 
أعالم هنج البالغة عيل بن نارص احلسيني . 14

اهلجري(  السابع  القرن  )ت  الرسخيس 
طهران #1366.

املصادر واملراجع



346

عبد . 15 بن  حمسن  السيد  الشيعة،  أعيان 
)ت1952م(،  األمني  العاميل  الكريم 
مطبعة  ط2،  األمني،  حسن  حتقيق: 

اإلنصاف، بريوت 1963م.
القاسم . 16 بن  إسامعيل  عيل  أبو  األمايل: 

الفكر  دار  )ت#356(،  البغدادي  القايل 
)د.ت(. 

البحر املحيط يف التفسري: أبو حيان حممد . 17
بن يوسف األندليس )ت745#(، عناية: 
بريوت،  الفكر،  دار  الشيخ زهري جعيد، 

1425# 2005 م. 
بن . 18 إسامعيل  الفداء  أبو  والنهاية:  البداية 

مكتبة  ط2،  )ت#774(  الدمشقي  كثري 
املعارف، بريوت 1977م. 

املشكلة . 19 النحوية  املسائل  البغداديات، 
الفاريس  عيل  أبو  بالبغداديات:  املعروفة 
احلسن بن امحد بن عبد الغفار )ت#377( 
حتقيق ودراسة صالح الدين السنكاوي، 

مطبعة العاين، بغداد 1983م. 
د. . 20 اللفظي:  املشرتك  وقضايا  البالغة 

شباب  مؤسسة  الشيخ،  الواحد  عبد 
اجلامعة للطباعة والنرش والتوزيع، مرص 

1986م. 
البالغة: . 21 هنج  رشح  يف  الصياغة  هبج 

التسرتي  كاظم  بن  تقي  حممد  الشيخ 
الصدر،  مكتبة  منشورات  )ت#1415( 

طهران، )د. ت(.
تاريخ بغداد أو مدينة السالم منذ تأسيسها . 22

البغدادي،  اخلطيب   :#463 سنة  حتى 

أبو بكر امحد بن عيل )ت463#( املكتبة 
السلفية، املدينة املنورة، )د.ت(.

ط1، . 23 الراوي،  طه  اللغة:  علوم  تاريخ 
مطبعة الرشيد، بغداد 1949 م.

رشح . 24 قتيبة،  ابن  القران:  مشكل  تأويل 
ونرش: السيد امحد صقر، ط3، دار الكتب 

العلمية، بريوت 1401# 1981م.
البقاء . 25 ابو  القران:  اعراب  يف  التبيان 

حممد  عيل  حتقيق:  )ت#616(  العكربي 
العربية  الكتب  احياء  دار  البجاوي، 

)د.ت(. 
الفصيح: عبد اهلل بن جعفر بن . 26 تصحيح 

درستويه )ت347#( حتقيق: د. عبد اهلل.
نور . 27 حممد  الكريم:  القران  يف  التضاد 

الدين املنجد، دار الفكر املعارص، بريوت 
1999م. 

ابراهيم . 28 التارخيي:  اللغوي  التطور 
السامرائي، دار االندلس، ط2، 1981م. 

عيل . 29 بن  حممد  بن  عيل  التعريفات: 
ابراهيم  حتقيق:  )ت#816(،  اجلرجاين 
بريوت  العريب،  الكتاب  دار  االبياري، 

1423# 2002 م. 
حتقيق: . 30 قتيبة،  ابن  القران:  غريب  تفسري 

الكتب،  احياء  دار  صقر،  امحد  السيد 
القاهرة 1958م. 

البالغة: حتقيق وتتميم وتنسيق . 31 متام هنج 
مؤسسة  املوسوي،  صادق  السيد 

االعلمي، لبنان #1426.
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بن . 32 حممد  السيد  البالغة:  هنج  توضيح 
املهدي الشريازي، قم#1410.

جامع البيان عن تأويل القران: أبو جعفر . 33
حممد بن جرير الطربي )ت310#(، دار 

الفكر، بريوت 1408# 1988م.
احلسن . 34 بن  حممد  بكر  أبو  اللغة:  مجهرة 

بن دريد )ت321#( دار صادر، بريوت 
)د.ت(. 

أفصح . 35 دقائق  فرس  يف  احلقائق  حدائق 
حممد  احلسني  أبو  الدين  قطب  اخلالئق: 
القرن  الكيدري )ت  البيهقي  بن احلسني 
اهلل  عزيز  حتقيق:  اهلجري(  السادس 

العطاردي، طهران #1375.
جني . 36 بن  عثامن  الفتح  أبو  اخلصائص: 

النجار،  عيل  حممد  حتقيق:  )ت#392( 
مرص  العامة،  املرصية  اهليئة  مطابع  ط4، 

1406# 1986م. 
حسني . 37 حممد  البالغة:  هنج  حول  دراسة 

األعلمي،  مؤسسة  اجلاليل،  احلسيني 
بريوت 2001م. 

دراسات يف فقه اللغة: صبحي الصالح، . 38
 #1379 دمشق  دمشق،  جامعة  مطبعة 

1940م .
دراسات يف فقه اللغة العربية: د. يعقوب . 39

بكر، مكتبة لبنان 1969. 
الرشيف . 40 الرشيعة:  أصول  إىل  الذريعة 

احلسني،  بن  عيل  القاسم  أبو  املرتىض 
دار  مطبعة  كرجي،  القاسم  د.أبو  حتقيق 

املشكاه، طهران #1348.

املحدث . 41 الشيعة:  تصانيف  إىل  الذريعة   
أغا بزك الطهراين )ت#1970(.

العلامء . 42 أحوال  يف  اجلنات  روضات 
)ت#1313(  اخلوانساري  والسادات: 
حتقيق أسد اهلل اسامعيليان، إيران1390م. 

ابن جني، حتقيق: . 43 رس صناعة اإلعراب: 
رشدي  وامحد  اسامعيل  حسن  حممد 
عيل  حممد  منشورات  ط1،  شحاتة، 
بريوت  العلمية،  الكتب  دار  بيضون، 

2000 م. 
عبد . 44 الدين  عز  البالغة:  هنج  رشح 

املعتزيل  احلديد  ايب  بن  حممد  بن  احلميد 
الفضل  أبو  حممد  حتقيق:  )ت#656( 
ط2،  العريب،  اتراث  أحياء  دار  ابراهيم، 

1385# 1965م.
بن . 45 ميثم  الدين  كامل  البالغة:  هنج  رشح 

عيل البحراين )ت679#(، منشورات دار 
الثقبني، بريوت #1999.

عبده . 46 حممد  الشيخ  البالغة:  هنج  رشح 
وحممد  عاشور  حممد  تح  ت#1323، 

البنا، القاهرة 1968م.
بحار . 47 من  املقتطف  البالغة  هنج  رشح 

األنوار للعالمة املجليس: عيل أنصاريان، 
طهران #1458.

الفضل . 48 أبو  حممد  البالغة،  هنج  رشح 
ابراهيم، بريوت #1416.

رشح هنج البالغة: السيد أبو عيل عباس . 49
املوسوي، لبنان #1418.
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العربية ومسائلها . 50 اللغة  الصاحبي يف فقه 
احلسن  ابو  كالمها:  يف  العرب  وسنن 
تعليق:  )ت#395(،  فارس  بن  امحد 
امحد  منشورات  ط1،  بسج،  حسن  امحد 
بريوت  العلمية،  الكتب  دار  بيضون، 

1418# 1997م. 
الصحاح، معجم الصحاح قاموس عريب . 51

أوائل  وفق  ألفبائيا  ترتيبا  مرتب  عريب 
اجلوهري  محاد  بن  اسامعيل  احلروف: 
مأمون  خليل  به  اعتنى  )ت#398( 

شيحا، دار املعرفة، بريوت2008م.
ط1، . 52 عمر،  خمتار  امحد  الداللة:  علم 

الكويت  للنرش،  العروبة  دار  مكتبة 
1402# 1982م. 

والتطبيق . 53 النظرية  العريب،  الداللة  علم 
الفكر،  دار  الداية،  فايز  بالغية:  دراسة 

1985م. 
د. . 54 العريب:  للقارئ  مقدمة  اللغة  علم 

مرص  املعارف،  دار  السعران،  حممود 
1962م 

الكتاب والسنة واألدب: عبد . 55 الغدير يف 
)ت1971م(،  األميني  أمحد  بن  احلسني 
ط4 دار الكتاب العريب بريوت #1397. 

عبد . 56 رمضان  د.  اللغة:  فقه  يف  فصول 
اخلانجي،  مكتبة  النارش:  ط3،  التواب، 

القاهرة 1408# 1987م.
الضامن، . 57 صالح  حاتم  د.  اللغة:  فقه 

جامعة بغداد 1990م. 

ط7، . 58 وايف،  الواحد  عبد  عيل  اللغة:  فقه 
دار هنضة، مرص1972م.

يارس . 59 كاصد  د.  العربية:  اللغة  فقه   
الزيدي، جامعة املوصل 1987م. 

منصور . 60 أبو  العربية:  وأرسار  اللغة  فقه 
وتعليق:  وضع  )ت#429(  الثعالبي 
يوسف  مطابع  ط1،  سقال،  ديزيرة  د. 
بيضون دار الفكر العريب بريوت1999م. 

فقه اللغة العربية وخصائصها: أميل بديع . 61
يعقوب، ط2، بريوت 1999م. 

حممد . 62 عليها:  والذيل  الوفيات  فوات 
الكتبي )ت764#( حتقيق احسان  شاكر 

عباس، بريوت 1974م.
يف ظالل هنج البالغة، حماولة لفهم جديد: . 63

)ت#1400(  مغنية  جواد  حممد  الشيخ 
عناية سامي الغريري لبنان 2005م.

انيس، . 64 ابراهيم  د.  العربية:  اللهجات  يف 
ط2، مرص 1952م.

بن . 65 عثامن  بن  عمرو  برش  ابو  الكتاب: 
عبد  حتقيق:  )ت#180(  )سيبويه(  قنرب 
اخلانجي،  مكتبة  ط3،  هارون،  السالم 

القاهرة 1408# 1988م. 
وعيون . 66 التنزيل  حقائق  عن  الكشاف 

بن  حممود  التاويل:  وجوه  يف  االقاويل 
دار  ط1،   )#538 )ت  الزخمرشي  عمر 

الفكر 1977م
والرتاجم: . 67 اإلجازات  يف  البحرين  لؤلؤة 

الدرازي  أمحد  بن  يوسف  عصفور  ابن 
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بحر  صادق  حممود  حتقيق  )ت#1186( 
العلوم 1980م.

ومشكلة . 68 العراق  يف  اللغوية  املباحث 
ط2،  جواد،  مصطفى  العرصية:  العربية 

مطبعة العاين، بغداد 1385# 1965م. 
املثنى . 69 بن  معمر  عبيدة  ابو  القران:  جماز 

وتعليق:  معارضة  )ت#210(،  التيمي 
حممد فؤاد سزكني، ط2، مؤسسة الرسالة 

بريوت 1401# 1981م. 
عيل . 70 ابو  القران:  تفسري  يف  البيان  جممع 

الفضل بن احلسن الطربيس )ت#548( 
بريوت  الفكر،  ودار  الكتاب،  دار  ط2، 

1377# 1957م. 
جالل . 71 وانواعها:  اللغة  علوم  يف  املزهر 

الدين السيوطي، حتقيق: حممد امحد جاد 
وعيل  ابراهيم  الفضل  ابو  وحممد  املوىل 
الفكر  ودار  اجليل  دار  البجاوي،  حممد 

للطباعة والنرش، بريوت )د.ت(. 
مستدرك وسائل الشيعة: املحدث حسني . 72

حممد النوري )ت#1920(.
حامد . 73 ابو  االصول:  علم  من  املستصفى 

حممد بن حممد الغزايل )ت505#( حتقيق 
االمريية،  املطبعة  ط1،  زكي،  اهلل  فرج 

بوالق 1322م. 
عبد . 74 واسانيده:  البالغة  هنج  مصادر 

منشورات  اخلطيب،  احلسيني  الزهراء 
ط2  للمطبوعات،  االعلمي  مؤسسة 

بريوت، لبنان 1395# 1975م.

د. . 75 ومعجم:  دراسة  البالغة  هنج  مع 
عامن  )ت2004م(  السامرائي  ابراهيم 

1987م.
أبو . 76 الدين  ظهري  البالغة:  هنج  معارج 

القاسم زيد بن حممد  أيب  بن  احلسن عيل 
)ت#566(  خراسان  فريد  البيهقي، 
اهلل  آية  مكتبة  دانش،  تقي  حممد  حتقيق: 

املرعيش #1409.
بن . 77 سعيد  احلسن  ابو  القران:  معاين 

االوسط  باالخفش  املعروف  مسعدة 
ابراهيم  وتعليق:  تقديم  )ت#215( 
شمس الدين، ط1، دار الكتب العلمية، 

بريوت 1423# 2002 م. 
معاين القران: ابو زكريا حييى بن زياد بن . 78

عبد اهلل الفراء )ت207#( تقديم وتعليق 
الكتب  دار  ط1،  الدين،  شمس  ابراهيم 

العلمية، بريوت 1423# 2002م.
اسحاق . 79 ابو  واعرابه:  القران  معاين 

)ت#311(   الزجاج  الرسي  بن  ابراهيم 
رشح وحتقيق د. عبد اجلليل عبده شلبي، 
 #1408 بريوت  الكتب،  عامل  ط1، 
1988م. املخصص: ابو احلسن عيل بن 

اسامعيل )ابن سيده(، دار الفكر.
القاسم . 80 اليب  احلديث:  رجال  معجم 

النجف  اآلداب،  مطبعة   ،اخلوئي
االرشف، ط1 )د.ت(. 

القاسم . 81 القران: اليب  املفردات يف غريب 
بالراغب  املعروف  حممد  بن  احلسني 
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األصفهاين )ت502#( حتقيق حممد سيد 
كيالين، دار املعرفة، بريوت )د.ت( 

بن . 82 أمحد  احلسني  اللغة: أليب  املقاييس يف 
فارس )ت 395#( حتقيق: شهاب الدين 
بريوت  الفكر،  دار  ط2،  عمرو،  ابو 

1418# 1998م. 
يزيد . 83 بن  حممد  العباس  ابو  املقتضب: 

اخلالق  عبد  حممد  حتقيق   )#285( املربد 
عضيمة، عامل الكتب، بريوت. دت.

املمتع يف الترصيف: ابن عصفور، حتقيق . 84
منشورات  ط3،  قباوة،  الدين  د.فخر 
 #1398 بريوت  اجلديدة،  االفاق  دار 

1978م.
مصطفى . 85 د.  والنحو:  اللغة  قضايا  من 

جامعة  مطبوعات  ط1،  النحاس، 
الكويت، الكويت 1415# 1995م.

البالغة: . 86 هنج  رشح  يف  الرباعة  منهاج 
اهلل  هبة  بن  سعيد  الدين  قطب 
اللطيف  عبد  تح  )ت#573(  الراوندي 

الكوهكمري، مكتبة املرعيش#1406.
البالغة: . 87 هنج  رشح  يف  الرباعة  منهاج 

السيد حبيب اهلل بن السيد حممد املوسوي 
ابراهيم  تصحيح  )ت#1324(  اخلوئي 
املكتبة  منشورات  ط4،  امليانجي، 

اإلسالمية طهران.
الرتاث وعلم . 88 اللغوي بني  البحث  منهج 

دار  ط1،  زوين،  عيل  د.  احلديث:  اللغة 
الشؤون الثقافية العامة، بغداد 1986م.

الوجوه . 89 علم  يف  النواظر  االعني  نزهة   
والنظائر: ابن اجلوزي، حتقيق حممد عبد 
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ملخص البحث

كان الدافُع الذي حفزين للكتابِة يف هذا االطار مركبًا من أسباٍب عدة، أمهها: 
ُكتبت  التي  والدراسات  الكتب  تستنفذ كل  مل  اذ  املوضوع،  متثله حيوية  ما  األول: 
بخصوصه من حيويته، بل تكاد مل تنتقص من حيويته، ال سيام ان اجلدل واالختالف 
البحوث والدراسات، وهو  بارزٌة يف تلك  التفسريات واملقاربات ظاهرٌة  وتناقض 
ما يعطي دافعًا أكرب للباحث من أجل النظر يف هذه االختالفات ومناقشة بعضهم.

 الثاين: حماولة بناء ُمعطى تصوري ينفع يف جمال املقارنة بني حكومة اإلمام عيل
التي ُطبعت بلمسته، فكانت نوع حكم اكتسَب فرادته ومتيزه السيايس واحلقوقي، 
االسالم  تتخذ  التي  احلكومات  تلك  وحتى  واحلديثة،  القديمة  احلكم  نامذج  وبني 
 شعارًا بينام هي يف اجلوهر عىل أقىص البعد والتنائي. الثالث: كون اإلمام عيل
 بجميع مقوماته ومكوناته، ومل  األكرم  الرسول  بعد  املثل األعىل لالسالم  هو 
ُيؤثر عن غريه من خلفاء املسلمني مثلام أوثَر عنه يف بيان أحكام االسالم، وفلسفة 
ترشيعاته السيام  ان مدة قيادته للدولة االسالمية قد شهدت أنواعًا شتى من الفتن 
املجال  يف  الرشعية  األحكام  من  العديد  إفراز  يف  رئيسًا  سببًا  متثل  كانت  الداخلية 
من  أنتجه  بام  السيايس  الفقه  مكتبة   عيل اإلمام  أثرى  فقد  ثم  ومن  السيايس، 
أحكاٍم رشعيٍة مستوحاة من جوهر الرشيعة االسالمية، وما أسسه الرسول األكرم 
  وعليه فان البحث ينطلق من فرضية مفادها أن لإلمام عيل بن أيب طالب .
والعمق  بالشمولية  تتسم  السلم،  باب  يف  السياسية  األحكام  بيان  يف  مميزة  رؤية 
والتطبيق العميل لتلك األحكام من جهة، وامكانية االستفادة من هذه الرؤية ملعاجلة 

اشكاليات األحكام السياسية يف واقعنا املعارص من جهٍة أخرى.
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. . . Abstract . . .

The mere impetuses  that stimulate me into having such a locus are 
respectively ; the locus dynamicity ,though it is tackled but still there is 
soil to dig deep and that results from the controversies, interpretations 
and differences ; it is of congeniality in the research fields to have so ; 
the conceptualized vision serves the acts of comparison between both 
Imam Ali government  that flourishes under his hands and the old and 
modern regime , even the government that takes Islam as a camouflage . 
The niche of Imam Ali as the highest paragon after the prophet Moham-
med; though his leadership passes through a turbulent reign, he enriches 
the theology repertoire with legitimate rules emanating from the heart of 
Islamic traditions and what the Messenger produces. Consequently the 
study papers elucidates that Imam Ali vision is distinguished on the scale 
of peace and covers universality, depth and practicality. It could make use 
of such a vision in our everyday life.
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... املقدمة ...

احلمُد هللِ الذي جتىل للقلوب بالعظمِة، واحتجب عن االبصار بالعزةوصىل اهلل 
النجاة، وعىل  بيته مصابيح اهلدى وسبل  تعاىل عىل رسوله الصادق األمني، وأهل 

صحبه املنتجبني األخيار. 

وبعُد.... 

بتنظيِم  اخلاصِة  الرشعيِة  األحكاِم  تناوِل  عىل  يقترُص  ال  االسالمي  الفقه  فان 
عالقة االنساِن باهلل تعاىل، واملتمثلة بالصالِة والصياِم وسائِر العباداِت األخرى كام 
قد يبدو اىل أذهاِن بعضهم، بل يتسُع ليشمَل نواحي احلياة عامًة سواًء عىل مستوى 
اجلانب الفردي أم السيايس أم االجتامعي وما سوى ذلك، وهذا ظاهٌر يف األدياِن 
السامويِة السابقة فضاًل عن الديِن االسالمي اخلاتم، اذ يأمُر الباري جَل وعال بأعامل 
ونشاطات ال يمكن أن ُيؤتى هبا دون تنظيٍم. ومن تلكم األعامل ما يتعلُق بموضوعة 
فقه السلم 0 والفقُه الذي خيتُص بدراسِة هذه األحكام اصُطلح عىل تسميتِه من لدن 

العلامء بالفقِه السيايس أو السياسة الرشعية. 

ولعَل املتتبع املستقري ملحتوى املكتبة الفقهية االسالمية يمكنه أن ُيؤرش عىل 
ظاهرة تواضع املنتج املعريف يف هذا احلقل اذ ما قيس بأقسام الفقه األخرى. 

من هنا كانت فكرة تتبع واستقراء ما أسسه وأنتجه اإلمام عيل  من أحكاٍم 
سياسية يف هذا احلقل، وبالرغم من أن ذلك ليس أمرًا يسريًا وذلك لتعدد الدراسات 
التي ُكتبت بشأن اإلمام عيل  بشكٍل عام، وعن حكومته بشكٍل خاص، والتي 
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قد َخُلص بعضهم منها اىل استنتاجاٍت هامة ورصينة عىل صعيد البحث العلمي وملا 
تتطلبه هذه الدراسة من مالحقة لألسس النظرية والقيمية التي شكلت بمجموعها 
فلسفة هذه األحكام من جهة، ومتابعة اجلوانب املوضوعية والفعلية يف سياسة تلك 

احلكومة وحتليلها من جهة ثانية هذا. 

وقد اقتضت طبيعة البحث أن يقسم عىل مطلبني سبقهام متهيد وأعقبهام خامتة، 
أما املطلب األول فقد تناول مفهوم السلم يف اللغة وحضور ذلك املفهوم يف املنظور 
 . عيل  اإلمام  عند  السلم  سياسة  عىل  وقف  فقد  الثاين  املطلب  وأما  القرآين، 
وختامًا أوُد أن أشري اىل أن هذه الدراسة ال تدعي الريادة والكامل اذ الكامل هلل تعاىل 
النبي  بعد  اسالمية  شخصية  أعظم  اىل  واالنتامء  املحاولة،  رشف  وحسبها  وحدُه، 

، وآخُر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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املطلب األول

مفهوم السلم يف اللغة واملنظور القرآين

أحاول هنا أن أسلط الضوء يف البحث عن مفهوم السلم يف أمات املعجامت 
العربية، وحضور ذلك املفهوم يف املنظور القرآين، وعليه سأتعرض اىل ما يأيت: 

الفرع األول: مفهوم السلم يف اللغة 

من  اسٌم  والسالُم:  والباطنة،  الظاهرة  اآلفات  من  التعري  والسالمُة:  الَسلُم 
أسامء اهلل تعاىل، قيل: ُوِصَف بذلك إذ ال تلحقه العيوب واآلفات التي تلحق اخللق. 
ْلِم  ِذيَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا يِف السِّ االَّ َ ﴿َياَأهيُّ والسالُم والِسلُم والَسلُم: الصلح. قال تعاىل: 

ْلِم﴾)2(.  ًة﴾)1(، وقال تعاىل: ﴿َوإِن َجَنُحوْا لِلسَّ َكآفَّ

وقيل: الِسلم بازاء احلرب، واالسالم: الدخول يف الَسلم، وهو أن ُيسلم كل 
واحد منهام أن يناله من أمل صاحبه. 

أنه سليٌم من اآلفات،  والَسلُم والسالُم: شجٌر عظيم، كأنه ُسمي العتقادهم 
والِسالُم: احلجارة الصلبة)3(. 

وجاء يف لسان العرب، أن الَسلم، الِسلم: الصلح، بفتح وكرس وُيذكر وُيؤنث. 
والَسلم: السالم كالِسلم، وقد ساملُه مساملة وسالمًا. والِسلم: املسامل، تقول: أنا ِسلٌم 

ملن ساملني. وقوٌم ِسلٌم وَسلٌم: مساملون، وكذلك امرأٌة ِسلٌم وَسلُم. 
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وعن ابن األثري: أن )َسلاًم(، ُيروى بكرس السني وفتحها، ومها لغتان للصلح. 
وقال اخلطايب: الَسَلم بفتح السني والالم: االستسالم واالذعان، والِسلُم: الصلح. 
وُحكَي: الِسلُم والَسلُم: االستسالم وضد احلرب أيضًا)4(. وورد يف املعجم الوسيط: 

َسلم، ِسلم: سالم، أمان، وصلح خالف احلرب)5(. 

ويف ضوء املعنى اللغوي ُندرك أن: الِسلم والَسلم، بفتح السني وكرسها ُيشري 
اىل الصلح مقابل احلرب. 

إال أن ثمَة من الباحثني َمن يرى أن ملصطلح السلم والسالم معنى شموليًا، فال 
يقترص استعامله يف املجال السيايس فحسب، بل له يف كل جماالت العلم واملعرفة، 
وله دوٌر يف خمتلف احلياة االنسانية، اذ ما من أمٍر يتعلق بشؤون االنسان اال وللسالم 
أم  االقتصادية  أم  االعالمية  أم  السياسية  امليادين  يف  ذلك  أكان  سواًء  فيه  عالقة 
السلم  بمفهوم  ُيعنى  سوف  هنا  البحث  أن  بيد  وغريها.  العسكرية  أم  االجتامعية 

والسالم الذي ُيقابل احلرب أو الدفاع كام سنرى. 

الفرع الثاين: مفهوم السلم يف املنظور القرآين

وردت مادة )س ل م( يف القرآن الكريم بصيغ ودالالت خمتلفة وذلك يف مائة 
ومنها  االسم  بصيغة  واثني عرش موضعًا  مائة  وأربعني موضعا)6(. وقد جاءت يف 
َعىَل اهلّلِ﴾)7( ووردت يف ثامنية  ْل  َوَتَوكَّ هَلَا  َفاْجَنْح  ْلِم  لِلسَّ ﴿َوإِن َجَنُحوْا  قوله تعاىل: 
َعَلْيِه  وا  آَمُنوا َصلُّ ِذيَن  الَّ ا  َ َأهيُّ ﴿َيا  الفعل، منها قوله تعاىل:  وعرشين موضعًا بصيغة 

ُموا َتْسِلياًم﴾)8(.  َوَسلِّ

ثامنية معان رئيسة،  دالًة عىل  الكريم  القرآن  اللغوية يف  املادُة  وقد وردت هذه 
باالضافة اىل معناها اللغوي وهو الصلح، وهي: إسم من أسامء اهلل تعاىل، االسالم، 
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والية اإلمام عيل واألئمة املعصومني ، التحية املعروفة، السالمة من الرش، 
الثناء احلسن، اخلري وخلوص اليشء من كل شائبة، وفيام يأيت بياهنا: 

أما السالم بمعنى اسم من أسامء اهلل تعاىل، فقد ورد يف قوله عز وجل: ﴿ُهَو 
اَلُم﴾)9(. فالسالم يف اآلية اسم من أسامئه  وُس السَّ ُ الَِّذي اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو امْلَِلُك اْلُقدُّ اهللَّ
ِْم﴾)10(. فداُر  َرهبِّ ِعنَد  اَلِم  السَّ ْمَداُر  ﴿َلُه  القبيل قوله عز وجل:  سبحانه، ومن هذا 

السالم هنا تعني دار اهلل)11(. 

َبَع ِرْضَواَنُه  اتَّ ِاهلّلُ َمِن  وأما السالم بمعنى االسالم فمنه قوله تعاىل: ﴿هَيِْدي بِه 
اَلِم﴾)12(، أي طرق السالمة من العذاب باالسالم)13(. ونحو قوله تعاىل:  ُسُبَل السَّ
ًة﴾)14(. العيايش عن الصادق: ))السلم  ْلِم َكآفَّ ِذيَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا يِف السِّ ا الَّ َ ﴿َياَأهيُّ

والية عيل  واألئمة  واألوصياء من بعده(()15(. 

﴿َوإَِذا َجاءَك  التحية املعروفة، فقد وردت يف قوله تعاىل:  وأما السالم بمعنى 
 أو  َعَلْيُكْم﴾)16(، فالسالم هنا بوساطة رسوله  َفُقْل َساَلٌم  بِآَياتَِنا  ُيْؤِمُنوَن  ِذيَن  الَّ
انه من الرسول  مبارشة، وهو عىل كال االحتاملني دليٌل عىل القبول والرتحيب 
ُموا  َفَسلِّ ُبُيوتًا  َدَخْلُتم  ﴿َفإَِذا  تعاىل:  املعنى يف قوله  والتفاهم واملحبة)17(، ومثل هذا 

َعىَل َأنُفِسُكْم﴾)18(. 

الرجل  دخل  ))اذا  قال:   ،الباقر اإلمام  عن  املباركة  اآلية  تفسري  يف  جاء 
منكم بيته فان كان فيه أحد ُيسلم عليهم، وان مل يكن فيه أحد فليقل: السالُم علينا 

من عند ربنا، يقول اهلل تعاىل حتية من عند اهلل تعاىل مباركة طيبة(()19(. 

والسالُم كذلك بمعنى السالمة من كل رش، ومن ذلك قوله تعاىل: ﴿ِقيلَ َياُنوُح 
بَِساَلٍم آِمننَِي﴾)21(.  ﴿اْدُخُلوَها  نَّا﴾)20(، ومن هذا القبيل قوله تعاىل:  بَِساَلٍم مِّ اْهبِْط 

فالسالم هنا ُيشري اىل السالمة من أي أذًى وأمل، واالمن من كل خطر)22(. 
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ومن معاين السالم يف املنظور القرآين الثناء اجلميل، ومنه قوله تعاىل: ﴿َساَلٌم 
َعىَل ُنوٍح يِف اْلَعامَلنَِي﴾)23(. فبعد حتمل نوح  الصعاب واآلآلم منحه اهلل سبحانه 
﴿َساَلٌم َعىَل  وتعاىل وسامًا خالدًا يفتخر به يف العاملني)24(. ونحو ذلك قوله تعاىل: 

إِْبَراِهيَم﴾)25(. 

َخاَطَبُهُم  ﴿َوإَِذا  تعاىل:  قوله  ذلك  من  اخلري،  القرآن  يف  السالم  معاين  ومن 
الذي هو عالمة  التحية  بمعنى سالم  هنا ال  فالسالُم  َساَلمًا﴾)26(،  َقاُلوا  اِهُلوَن  اجْلَ
النايشء  بالعظمة، وليس  املقرتنة  الالمباالة  الصداقة، بل هو عالمة  املحبة ورابطة 
سالم  احلمقى،  اجلهلة  حيال  باملثل  املقابلة  عدم  عىل  الدال  والسالم  الضعف  عن 
َعْنُهْم  ﴿َفاْصَفْح  تعاىل:  املعنى يف قوله  املرتوية)27(. ومثل هذا  الوداع القواهلم غري 

َوُقْل َساَلٌم﴾)28(.

قوله  قبيل  فمن  شائبة  كل  من  اليشء  خلوص  بمعنى  هو  الذي  السالم  وأما 
تعاىل: ﴿َوَرُجاًل َسَلاًم لَِّرُجٍل﴾)29(. أي خالصًا لواحٍد ليس لغريه عليه سبيل)30(. 

ومن ذلك يتبني تنوع داللة مفهوم السلم والسالم يف املنظور القرآين بحسب 
املعاين املتقدمة، والتي جاوزت يف ذلك داللة اللفظة يف اطارها اللغوي. 

وما خيص البحث هو النظر اىل معنى الصلح من بني تلك الدالالت القرآنية 
املتعددة فاملالحظ ان االسالم يرغب يف السالم وحيرص عليه، ويدعو اليه، ويعده 
تعاليمه وأحكامه وآدابه. وهوأيضًا يكره  يتجىل ذلك يف  هدفًا أصياًل لدعوته، كام 
احلرب وينفر منها، وحيرص عىل أن يتفاداها ما استطاع، واذا ما وقعت حياول أن 

ُيضيق دائرهتا، وأن يقلل خسائرها، وخُيفف من آثارها ما وجد اىل ذلك سبياًل. 

ومن دالئل ذلك ان السالم واالسالم -من الناحية اللغوية- مشتقان من مادة 
ًة َواَل  ْلِم َكآفَّ ِذيَن آَمُنوْا اْدُخُلوْا يِف السِّ ا الَّ َ واحدة هي: )س ل م( وقد قال تعاىل: ﴿َيا َأهيُّ
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بنٌِي﴾)31(. وقد ٌفرست كلمة السلم يف اآلية  ُه َلُكْم َعُدوٌّ مُّ ْيَطاِن إِنَّ بُِعوْا ُخُطَواِت الشَّ َتتَّ
بالسالم املقابل للحرب)32(. وهبذا تكون اآلية دعوة للمؤمنني أن يدخلوا يف السالم 

مجيعًا، وال ُيعرضوا عنه اذا ُدعوا اليه. 

وُفرست أيضًا كلمة )السلم( بـ )االسالم()33( أي: ادخلوا يف ُشعب االسالم 
احلقيقي  السلم  يف  بذلك  فتدخلوا  وترشيعاته،  واخالقياته  وعباداته  عقائده  كافة 

سواًء أكان ذلك مع أنفسكم أم مع جمتمعاتكم أم مع الناس كافة. 

حتية  وجعله  املجتمع،  يف  السالم  كلمة  اشاعة  أيضًا  ذلك  عىل  الدالئل  ومن 
)الفتح  بـ  احلديبية  صلح  سمى  أنه  الشأن  هبذا  القرآنية  االلتفاتات  ومن  االسالم 
ْم  املبني(، وُيعرب القرآن عن ذلك يف سورة الفتح بقوله تعاىل: ﴿َوُهَو الَِّذي َكفَّ َأْيِدهَيُ
َة ِمن َبْعِد َأْن َأْظَفَرُكْم َعَلْيِهْم﴾)34(، فهو هنا ال يمتن  َعنُكْم َوَأْيِدَيُكْم َعْنُهم بَِبْطِن َمكَّ
عن  املؤمنني  أيدي  بكف  أيضًا  يمتن  بل  فقط،  املؤمنني  عن  املرشكني  أيدي  بكف 
َة﴾، وهذا من أنصع الدالئل عىل حتبيب  املرشكني أيضًا ﴿َوَأْيِدَيُكْم َعْنُهم بَِبْطِن َمكَّ

اشاعة السالم بني الطرفني. 

من ذلك يتبني أن األصل السلمي هو الركيزُة األساس يف الترشيع االسالمي 
والقرآين يف خمتلف جماالت العالقات االنسانية سواًء أضاق اطار هذه العالقات أم 
املضامني  من  السلمي  »فاملضمون  نطاقاته  بأوسع  االنساين  االجتامع  ليشمل  اتسع 
ا  َ الثابتة يف الترشيع االسالمي«)35(، وهذا ما يدل عليه بوضوح قوله تعاىل: ﴿َيا َأهيُّ
َأْكَرَمُكْم  إِنَّ  لَِتَعاَرُفوا  َوَقَبائَِل  ُشُعوبًا  َوَجَعْلَناُكْم  َوُأنَثى  َذَكٍر  ن  مِّ َخَلْقَناُكم  إِنَّا  النَّاُس 

َ َعِليٌم َخبرٌِي﴾)36(.  ِ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللَّ ِعنَد اهللَّ

من  حيصل  أن  اليمكن  مبدأ  وهو  التعارف،  مبدأ  القرآين  النص  هذا  ويؤكد 
الناحيتني النفسية والعملية من دون جو وإطار سلميني. 



362

فالذي جيب أن ينبثق من حالة التنوع، هو تنمية العالقات السلمية بني اجلامعات 
أنه ال جيوز أن  الناس، وهذا يعني  التكامل بني  املتنوعة ليكون مآل ذلك اىل حالة 
اجلامعات  ُيبعد  تناقض  اىل  التكاميل  التواصل  امكانية  الذي حيمل  التحول  يتحول 

االنسانية عن حالة السلم)37(. 

مستويات  بأعىل  املقابل  مع  التعامل  عىل  حتث  كثرية  قرآنية  تطبيقات  وثمة 
ِذيَن  َها الَّ السلوك السلمي، وان مل يتعامل اآلخر سلميًا، كام جاء يف قوله تعاىل: ﴿يا َأيُّ
يَن اْلَبْيَت  ْهَر اْلَحراَم َواَل اْلَهْدَي َواَل اْلَقالئَِد َواَل آمِّ وا َشعائَِر اللِه َواَل الشَّ آَمُنوا ال ُتِحلُّ
ُكْم َشَنآُن  اْلَحراَم َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمْن َربِِّهْم َوِرْضوانًا َوإِذا َحَلْلُتْم َفاْصطاُدوا َوال َيْجِرَمنَّ
َوال  َوالتَّْقوى  اْلبِرِّ  َعَلى  َوَتعاَوُنوا  َتْعَتُدوا  َأْن  اْلَحراِم  اْلَمْسِجِد  َعِن  وُكْم  َصدُّ َأْن  َقْوٍم 
اْلِعقاِب﴾)38(. وهبذا تكون  َشِديُد  اللَه  إِنَّ  اللَه  ُقوا  َواتَّ َواْلُعْدواِن  اإِلْثِم  َعَلى  َتعاَوُنوا 
معنى  فعٍل صدامي ال حيمل  مع  التعامل  اىل  قد دعت  الكريمة  القرآنية  اآلية  هذه 

سلميًا بترصٍف سلمي بمستوى الرب والتقوى. 

ويف الوقت الذي حيث القرآن الكريم املؤمنني باهلل تعاىل عىل الدخول يف سلٍم 
عام وشامل وكيل مع الناس مجيعًا، فانه يعد خُمالفة ذلك بعمٍل عدواين من خطوات 
آَمُنوْا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأهيُّ ﴿َيا  تعاىل:  اهلل  يقول  الناس،  بني  الوقيعَة  هبا  ُيريُد  التي  الشيطان 

بنٌِي﴾)39(. ُه َلُكْم َعُدّوٌ مُّ ْيَطاِن إِنَّ بُِعوْا ُخُطَواِت الشَّ ًة َواَل َتتَّ ْلِم َكآفَّ اْدُخُلوْا يِف السِّ

آَمُنوْا  ِذيَن  الَّ ﴿إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف  القرآين  الترشيع  يف  السلم  أولوية  وتتضح 
ُأْوَلـئَِك  وْا  َنرَصُ وَّ آَووْا  ِذيَن  َوالَّ اهلّلِ  َسبِيِل  يِف  َوَأنُفِسِهْم  بَِأْمَواهِلِْم  َوَجاَهُدوْا  َوَهاَجُروْا 
ٍء َحتَّى  ن َشْ ن َواَلَيتِِهم مِّ َما َلُكم مِّ اِجُروْا  هُيَ َومَلْ  ِذيَن آَمُنوْا  َوالَّ َبْعٍض  َأْولَِياء  َبْعُضُهْم 
يَثاٌق  يِن َفَعَلْيُكُم النَّرْصُ إاِلَّ َعىَل َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهم مِّ وُكْم يِف الدِّ اِجُروْا َوإِِن اْسَتنرَصُ هُيَ
َواهلّلُ باَِم َتْعَمُلوَن َبِصرٌي﴾)40(. فامليثاق السلمي حمرتٌم يف االسالم ومقدٌم، وان كان فيه 
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بعض الرضر عىل بعض املسلمني. كذلك مل جُيوز االسالم مقاتلة من ُيلقي السلم، 
ِذيَن َيِصُلوَن  وال ُيامرس احلرب عىل املسلمني، يؤيد هذا املعنى قوله تعاىل: ﴿إاِلَّ الَّ
إِلى َقْوٍم َبْيَنُكْم َوَبْيَنُهْم ِميثاٌق َأْو جاُؤُكْم َحِصَرْت ُصُدوُرُهْم َأْن ُيقاتُِلوُكْم َأْو ُيقاتُِلوا 
َطُهْم َعَلْيُكْم َفَلقاَتُلوُكْم َفإِِن اْعَتَزُلوُكْم َفَلْم ُيقاتُِلوُكْم َوَأْلَقْوا  َقْوَمُهْم َوَلْو شاَء اللُه َلَسلَّ

َلَم َفما َجَعَل اللُه َلُكْم َعَلْيِهْم َسبِياًل﴾)41(.  إَِلْيُكُم السَّ

أما يف حالة صد العدوان عىل املسلمني، فقد أباح االسالم املواجهة باملثل من 
الفعل  إطار  حٍد  عن  خيرج  فعٍل  أي  يُبح  مل  أنه  اال  واألمن،  السالمة  رضورة  أجل 
ُرَماُت ِقَصاٌص  َراِم َواحْلُ ْهِر احْلَ َراُم بِالشَّ ْهُر احْلَ العدواين املقابل. يقول اهلل تعاىل: ﴿الشَّ
ُقوْا اهلّلَ َواْعَلُموْا َأنَّ اهلّلَ  َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم َفاْعَتُدوْا َعَلْيِه بِِمْثِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكْم َواتَّ

َمَع امْلُتَِّقنَي﴾)42(. 

واألصالة  األولوية  أن  يظهر  املتقدمة،  القرآنية  الترشيعية  النصوص  ومن 
تكونلحالة السلم، أما حالة املواجهة والقتال أو احلرب فهي حتى مع كوهنا مرشوعة 
وذات صفة دفاعية، فاهنا جتري يف سياق واقعي مفروض يكون مالكه الدفاع عن 

النفس ومتعلقاهتا. 
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املطلب الثاين

سياسة السلم عند اإلمام عيل

للمنظور  احلقيقي  التمثيل  باهنا   عيل اإلمام  عند  السلم  سياسة  متتاز 
االسالمي السلمي -املار الذكر- سواًء أكان ذلك عىل الصعيد النظري أم الصعيد 

التطبيقي العميل ويمكن بيان ذلك فيام يأيت: 

الفرع األول: اجلانب النظري

فمن الناحية النظرية نجد أن اإلمام عيل قد أكد مبدأ السلم بوصفه أصاًل 
ما يربز يف نصوٍص عدة،  التعامل مع اآلخر، وهذا  الصدارة يف  له  أن يكون  جيب 
ومنها قوله ألحد قادة اجليش ملا أنفذه اىل الشام: ))... وال ُتقاتلَن اال َمن قاتلك ... 

وال تدُن من القوم دنَو َمن ُيريد أن ينَشب احلرب...(()43(. 

اليه عدوك وهلل  ))... وال تدَفَعَن ُصلحًا دعاك  وقوله يف عهده ملالك األشرت: 
فيه رضا، فان يف الصلح دعة جلنودك، وراحة من مهومك وأمنًا لبالدك ...(()44(. 
اشارٌة  ذلك  »يف  قوله:  النص  هذا  عىل  الدين  شمس  مهدي  حممد  تعليق  يف  وجاء 
السلم،  منها، وهو  أوىل  هلا هو  البديل  وان  وليست خيارًا،  احلرب رضورة  ان  اىل 
وان احلرب ال تكون ألجل احلاكم... وليس هلا أهداٌف عدوانية، ومن هنا تبدو لنا 

 .)45(»أولوية السلم يف نظر اإلمام عيل
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وارتكازات  أسس  من  له  بام  السلم  اىل  ينظر   عيل اإلمام  فان  وهكذا 
رشعية توجب اعتامده واألخذ به من جهة، وبام له من انعكاسات موضوعية تثمر 
أخرى.  جهة  من  اجيابية  بنتائج  البالد  وأمن  واالجتامعية  االنسانية  العالقات  عىل 
»واحلاكُم الناجح هو الذي يواجه بحزم االحقاد االجتامعية، والُعقد النفسية ويضع 
يف  يتضح  ما  وهذا  االجتامعي«)46(.  واملصلح  املريب  االنسان  منظار  من  العالج  هلا 

قوله  يف عهده لألشرت: ))أطلق عن الناس عقدة كل حقد(()47(. 

وجتدر االشارُة اىل أن املساملة عند اإلمام عيل التعني -مطلقًا- االستسالم 
أو اخلضوع املذل أمام العدو بداللة ماجاء يف قوله: ))ُوجدت املساملة ما مل يكن وهن 
يدعو  العدو حني  الصلح مع  أولوية  تعني  القتال(()48(. وال  أنجع من  يف االسالم 
ما  وهذا  الحقًا،  عليها  االجهاز  يستهدف  كفريسة  ومكائده  رشاكه  يف  الوقوع  هلا 
يظهر يف قوله  لألشرت بعد أن دعاه اىل تقديم الصلح عىل القتال، ولكن برشوٍط 
موضوعيٍة للصلح: ))... ولكن احلذر كل احلذر من عدوك بعد صلحه، فان العدو 

ربام قارب ليتغفل فخذ باحلزم واتم يف ذلك حسن الظن ...(()49(. 

الفرع الثاين: اجلانب العميل

وأما من اجلانب التطبيقي والعميل، فاننا نجد ان السياسة السلمية لألمام عيل 
 متتد جذورها اىل ما قبل تأريخ قيادته للحكومة االسالمية، فمنذ رحيل قائدها 
السياسية،  للقيادة   عيل اإلمام  تويل  وحتى   حممد األكرم  الرسول  األول 
وعىل طول تلك املدة الزمنية نرى ان اإلمام  كان يترصف بمقتىض كونه اإلمام 
املستخلف عىل حفظ الرشع والرسالة االسالمية، وعىل صياغة الواقع االسالمي، 

وان مل يكن هو احلاكم فعليًا. 



366

وتتضح فحوى هذه السياسة باعالنه الرصيح: ))لقد علمتم أين أحُق هبا من 
غريي، وواهلل ألسلمن ما سلمت أمور املسلمني ومل يكن فيها جوٌر اال عيَل خاصة 

التامسًا ألجر ذلك وفضله وزهدًا فيام تنافستموه من زخرفه وزبرجه(()50(. 

ما  اىل  الواقع االسالمي  انحدار  املبدئي برضورة عدم  االلتزام  وقد كلفه هذا 
كمجتمع  للمسلمني  فرقة  أكثر  هو  ما  واىل  كعقيدة،  االسالم  عىل  خطرًا  أشد  هو 
الشخصية  والسياسية، وعىل مستوى حقوقه  الدينية  غاليًا عىل صعيد حقوقه  ثمنًا 
قاطعه  فقد  االسالمية  للحكومة   عيل اإلمام  قيادة  انطالق  ومنذ  كذلك)51(. 
مجاعٌة ومل يبايعوه، اال أنه تعامل معهم بأعىل حاالت السلم)52(. ومل يكن موقفه من 
النفر اال أن جُييبهم، وال يمسهم بسوء، وكانت سياسته أن يظل متحاججًا  هؤالء 

معهم بحجة احلق)53(. 

ومن اوىل مواقف االضطراب واالختالف التي واجهتها حكومة اإلمام عيل 
 هو املوقف الذي أعقب مقتل عثامن اذ جاءته مجاعة، فقالوا لألمام : لو 
عاقبَت قومًا ممن أجلب عىل عثامن)54(. فاجاهبم اإلمام : ... إن الناس من هذا 
األمر -اذا ُحرك- عىل أمور فرقة ترى ما ترون، وفرقة ترى ما ال ترون، وفرقة ال 
ترى هذا وال ذاك، فاصربوا حتى هيدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ احلقوق 

مسمحة)55(. 

وجواب اإلمام عيل يف الوقت الذي يدل فيه عىل أولوية املعاجلة السلمية 
حلوادث االضطراب، فانه يف الوقت نفسه ُيشري اىل درايته العميقة ومعرفته الواسعة 
مليوالت  الدقيق  وتصنيفه  الزمنية،  املدة  تلك  يف  االسالمي  املجتمع  باجتاهات 
ما  األمَر  ))وسأمسك  ذاهتا:  املناسبة  يف    وقال  اجلامعات.  هذه  واصطفافات 
استمسك واذا مل أجد بدًا فآخُر الدواء الكي(()56(. وهذا النص من أكثر النصوص 
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رصاحة بأن ممارسة القمع باجتاه التمرد ال ُيمثل اال اخليار األخري يف سياسة اإلمام 
. بل حتى عندما اختذ موقُف التمرد من حكومة اإلمام عيل صفًة مجاعية 
وتشكيل املعسكرات القتالية املعادية والتي أعلنت جهارًا االبتداء باحلرب إذ متثل 
ذلك بجامعات الناكثني والقاسطني واملارقني. نجد ان سياسة اإلمام  اجتاه هذه 
التمردات واالنشقاقات املسلحة قد استفرغت اجلهد يف اعتامد احلل السلمي قبل 

االضطرار اىل احلل العسكري والقتايل. 

»إن اإلمام عيل عالج حركة التمرد معاجلًة تربوية كأٍب يتعامل مع أبنائه 
األوضاع  هتدئة  واجبه  أن  يرى  حاكاًم  كونه  أساس  عىل  يتعامل  مل  فهو  األشقياء، 
بالقوة... ولو كان اإلمام متلهفًا للحكم لواجه املتمردين عىل حكمه بقوِة السالح 

ومن أول حلظة، وأجهز عليهم حتى ال يسترشي وجودهم ويطغى«)57(. 

الرشوط  أهم  من  رشطًا  تتطلب  الصالح  احلكم  قيادة  ان  فيه  شك  ال  ومما 
املوضوعية يف ادارة احلكم بمختلف شؤونه واستحقاقاته، وهو رشط سعة الصدر 
يف شخصية احلاكم. يقول اإلمام عيل يف ذلك ))آلُة الرياسة سعُة الصدر(()58(. 

ويعني هذا رضورة احلرص عىل الرعيِة والتامس العذر هلا من احلاكم)59(. 

ولقد كان اإلمام  -دون شك- بمنتهى سعة الصدر »ُيفكر باخلصم املسلم 
باجتهاده السيايس أو الديني، وحيسب مجيع احلسابات للعناية به خشية الظلم، ودفعًا 

للنزاع، واعطاًء للفرصة«)60(. 

هذا وقد أشار أحد الباحثني اىل أن السياسة السلمية التي اعتمدها اإلمام عيل 
وثانيها:  النصح،  تقديم  اوالها:  ثالثة،  مبادئ  عىل  ارتكزت  قد  حكومته  يف   
التحاور، وثالثها: املصاحلة. ويرى الباحث ان السياسة السلمية لإلمام  يمكن 

تلخيصها باالجتاهات االتية:
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أواًل: حرية البيعة وعدم االجبار 

وذلك ان اإلمام عيل مل جُيربأحدًا مسلاًم كان أم غري ُمسلم عىل البيعِة له، 
بل اطلق احلريَة كاملة للناس يف البيعة أو عدمها، وذلك ما ُيشري اليه  بالقول: 
))... وبايعني الناس غري مستكرهني وال جُمربين بل طائعني خُمريين ...(()61(. وذكر 
ذلك أيضًا يف صدد حديثه عن جيش اجلمل املعادي بالقول: ))... يف جيٍش ما منهم 
رجٌل اال وقد أعطاين الطاعة وسمح يل بالبيعة طائعًا غري مكره ...(()62(. وباملضمون 
نفسه أيضًا احتج اإلمام عيل عىل طلحة والزبري)63(. وهبذا املعنى يأيت قوله يف 

أمر البيعة: ))مل تكن بيعتكم اياي فلتة ...(()64(. 

أبى قوتل ...(()65(.  ))... فان َشَغَب شاغٌب اسُتعتب، فان   : وأما قوله 
السلمي يف سياسة  املبدأ  ُيكرس أصالة  وانام  اطالقًا،  اىل عكس ذلك  ُيشري  فانه ال 

اإلمام  احلكومية. 

ثانيًا: أولوية النصح وتأخري القتال 

اآلخر،  مع  بالقتال  للبدء   عيل اإلمام  بكراهية  التاريخ  مصادر  فاضت 
وإيثاره للهداية والنصح، ودفعه للحرب ما استطاع اىل ذلك سبياًل. 

فقد ذكر اليعقويب يف معرض حديثه عن مقدمات حرب اجلمل حينام اصطف 
املعسكران قبالة بعضهام، ان اإلمام عيل قال ألصحابه: ))ال ترموا بسهم، وال 
تطعنوا برمح، وال تضبوا بسيف... اعذروا((، ومل يأذن ألصحابه باحلرب اال بعد 
أن ُقتل منهم ثالثة نفر ُرموا بسهاٍم من العدو، فأشَهَد اهلَل تعاىل عىل ذلك، وكانت 
ويسأله  يدعوه  معاوية  اىل   عيل اإلمام  وجه  صفني  حرب  ويف  احلرب)66(. 

الرجوع، واال يفرق األمة بسفك الدماء، فأبى اال احلرب)67(. 
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وحينام استبطأ الكثري من جيش اإلمام  اذنه هلم بمبارشة القتال ضد اجليش 
األموي اهتموه اهتاما عجيبًا، وهو ان اإلمام عيل قد كره املوت فاجاهبم حينئٍذ 
بالقول: ))... أما قولكم أكُل ذلك كراهية املوت، فواهلل ما أبايل دخلُت اىل املوت أو 
خرج املوُت ايَل، وأما قولكم شكًا يف أهل الشام، فواهلل ما دفعُت احلرَب يومًا اال وأنا 
أطمُع أن تلحَق يب طائفٌة فتهتدي يب وتعشوا اىل ضوئي وذلك أحُب ايَل من أن اقتلها 

عىل ظالهلا وان كانت تبوء بآثامها(()68(. 

ويتوفر هذا النص عىل معنًى ُيمكن أن ُتستخلص منه قاعدًة ذهبيًة يمكن أن 
أن احلرب ال تصح  بداللة  العسكري االسالمي  الدفاعي  املذهب  اطار  تندرج يف 
أو ال تكون مرشوعة حينام تكون استجابة ملصالح عسكرية أو اقتصادية أو جغرافية 
مؤرشًا  ُتعد  التي  املسوغات  من  غريها  أو  والفعالية  القوة  زيادة  أو  التوسع  هبدف 
رئيسًا يف صياغة اخلطط العسكرية التي تتحدد عىل أساسها حركة اجليوش القديمة 

واحلديثة، السيام جيوش الدول التي هلا تأثري عىل مرسح األحداث. 

كان اإلمام عيل حريصًا كل احلرص عىل دعوة اآلخر اىل احلق قبل مبارشة 
احلروب  كل  يف  احلاكم  املبدأ  هو  بالقتال  االبتداء  عدم  مبدأ  كان  وقد  معه،  القتال 
أم  بنفسه  قادها  التي  تلك  سواًء    اإلمام  خاضها  التي  العسكرية  واملواجهات 
التي انتدب اليها أحد قادته أو عامله. وقد جاء هبذا املعنى يف احدى وصاياه: ))... 
وال ُتقاتلَن اال َمن قاتلك... وال تدُن من القوم دنَو َمن ُيريد أن ُينشَب احلرب وال 
عىل  شنآهنم  حيملنكم  وال  أمري،  يأتيك  حتى  البأس  هياب  َمن  تباُعد  عنهم  تباعد 
قتاهلم قبل ُدعائهم واالعذار اليهم(()69(. وهذا النص يؤسس اىل احلكم بعدم جواز 
البدء بالقتال أو احلرب مع اآلخر، وان كانت عداوة املعسكر املقابل بادية ويف حالة 

استعار، من دون دعوهتم اىل مسالك احلق، وباملنطق اللني الرصيح. 
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وبخصوص النص العلوي املتقدم ُيعلق حممد مهدي شمس الدين بالقول: »ان 
الفكرة التي ُتسيطر عىل النص وتشع منه، هي فكرة السالم، فالقتال ال يكوُن اال ردًا 

عىل عدوان يكشف عن تصميم العصاة عىل االنحراف ...«)70(. 

وُيشابه املعنى املتقدم ما جاء يف وصية اإلمام عيل جليشه قبل لقاء العدو 
يف صفني: ))ال تقاتلوهم حتى يبدؤكم، فانكم بحمد اهلل عىل ُحجة، وترككم اياهم 
مدى  عن  يكشف  النص  وهذا   .)71())... عليهم  لكم  أخرى  ُحجة  يبدؤكم  حتى 
حرص اإلمام  عىل عدم البدء بالقتال بالرغم من اليقني الراسخ بأنه وأصحابه 

عىل ُحجة. 

  ...(( اخلوارج:  حركة  وبني  بينه  املواجهة  أسس  وصف  يف  أيضًا    وقال 
ولكنا انام أصبحنا ُنقاتل اخواننا يف االسالم عىل ما دخل فيه من الزيغ واالعوجاج 
والُشبهة والتأويل، فاذا طمعنا يف خصلة يلُم اهلُل هبا َشَعثنا ونتدانى هبا اىل البقيِة فيام 
بيننا، رغبنا فيها، وأمسكنا عام سواها(()72(. وهذا يكشف عن الرغبِة األكيدة لدى 
اإلمام عيل يف االجتامع عىل قاسٍم مشرتك حتصل من خالله نتيجة السلم، وتنأى 

عىل أساسه عن أسباب احلرب والقتال. 

عامل  أحد  اىل   عيل اإلمام  أرسلها  مكاتبٍة  يف  ورد  ما  املعنى  هذا  ويؤكد 
األمصار)73( بعد انقضاء حرب اجلمل يقول  فيها: ))... فأعذرُت يف الدعاء، 
وأقلُت العثرة، وناشدتم عهد بيعتهم، فأبوا اال قتايل، فاستعنُت باهلل عليهم فُقتل َمن 
ُقتل، وولوا مدبرين اىل مرصهم، وسألوين ما كنُت دعوتم اليه قبل اللقاء، فقبلُت 

العافية، ورفعُت السيَف ...(()74(. 
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ثالثًا: تصنيف اآلخر بني قاصٍد للباطل وبني ُمشتبٍه ال قاصد 

اهلائلة عىل  قدرته   عيل اإلمام  شخصية  يف  الذاتية  الصفات  أهم  من  لعل 
التمييز بني حمتوى احلق وحمتوى الباطل، وتلمس االلتباسات التي جتعل من العسري 
التمييز بينهام بداللة تعريفه البليغ للشبهة حني ُسئل عن علة تسميتها بذلك اذ يقول 

: ))... وانام ُسميت الشبهُة شبهًة الهنا تشبه احلق ...(()75(. 

ويف موضع آخر قال : ))... فلو أن الباطل َخَلَص من مزاج احلق مل خيَف 
املعاندين،  انقطعت عنه ألسن  الباطل  َلبِس  املرتادين، ولو أن احلق خلَص من  عىل 

ولكن يؤخذ من هذا ضغٌث ومن هذا ضغٌث فُيمزجان ...(()76(. 

ومما ال شك فيه ان هذه املعرفة املميزة تكشف عن اختصاصه بالشأن الترشيعي، 
وقد انعكست هذه املعرفة عىل جُممل سلوكه القيادي اجتاه التمردات واألزمات التي 

واجهتها حكومته منذ البدء وحتى هناية املطاف. 

حركة  بني  املوضوعي  ومتييزه  تقييمه  االطار  هذا  يف  ذكره  يمكن  ما  وأبرز 
اخلوارج وبني حركة معاوية. اذ رصح  يف هذا اخلصوص بالقول: ))ال ُتقاتلوا 
اخلوارَج بعدي. فليَس َمن طلَب احلَق فأخطاه كمن طلَب الباطَل فأدركه(()77(. أما 

قوله : ))كمن طلَب الباطَل فأدركه(( ففيه اشارٌة اىل معاويَة وأصحابه)78(. 

وجديٌر بالذكر: االستفهام عن علة هني اإلمام عيل عن قتل اخلوارج بعده. 
انتفاء العلة املوجبة لذلك، بمعنى: ان علة استحقاق القتل تتمثل يف  وجوابه: هو 
استحقاق  وهو  الزمها،  فينتفي  حقهم  يف  منتفية  لكنها  باطل،  ألنه  الباطل  طلب 

القتل)79(. 
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امتداد  األمر  واقع  يف  هي  والتي  للسلم،  العلوية  السياسة  حول  بيانه  تم  مما 
للمنظور القرآين الترشيعي وترمجة له تربز أحكاٌم عدة، ومنها: 

ان مبايعة القائد العام للدولة جيب أن تكون عىل أساس االختيار املحض، وال . 1
جيوز فيها االجبار واالكراه حتت أي مسوغ. 

جيب امليل والركون اىل السلم بوصفه الركيزة األساس يف الترشيع االسالمي . 2
والقرآين، وعدم االنجرار اىل سبل احلرب والقتال اال يف حال االضطرار اىل 

ذلك 

ان الترشيع االسالمي، وما أكده اإلمام عيل يف سياسته القولية والفعلية . 3
تؤكد وتوجب مبدأ هداية اآلخر والنصح واالعذار له، قبل اللجوء اىل منطق 

القوة والقتال. 

ان االعتقاد باصطفاف احلق وامتالك احلجة، واليقني ببطالن اآلخر ال ُيسوغ . 4
املبادرة عىل البدء بالقتال، بل لقد أكدت سياسة اإلمام عيل السلمية اكراه 

االبتداء بالقتال مع اآلخر. 

جيب التمييز بني النوايا اجلوهرية لآلخر، أكان معاندًا ُمرصًا عىل كفره وظالله، . 5
أم ُمشتبٌه عليه أم ُمغرر به، ولكٍل حينئٍذ معياٌر ُيكاُل به.

البقرة: 208.. 1
االنفال: 61.. 2
االصفهاين . 3 بالراغب  املعروف  حممد  بن  احلسني  القاسم  أبو  القرآن،  غريب  يف  املفردات 

)ت502#(، ضبط: هيثم طعيمي، دار احياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، ط1، 2008م، 
ص248. 

لسان العرب، ابن منظور، املجلد الثاين عرش، ص289.. 4



373

والنرش . 5 للطباعة  العريب  الرتاث  احياء  دار  وآخرون،  أمحد  سيد  د.نصار  الوسيط،  املعجم 
والتوزيع، ط1، 2008م، 287/1.

ينظر: املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم، حممد فؤاد عبد الباقي، ضبطها ورتبها: حممد . 6
سعيد الفحام، دار املعرفة، بريوت، لبنان، ط5، 2007م.

االنفال: 61.. 7
االحزاب: 56.. 8
احلرش: 23.. 9

االنعام: 127.. 10
ينظر: تفسري الصايف، الفيض الكاشاين، 502/1.. 11
املائدة: 16.. 12
تفسري الصايف، الفيض الكاشاين، 402/1.. 13
البقرة: 208.. 14
تفسري الصايف، الفيض الكاشاين، 178/1.. 15
االنعام: 54.. 16
االمثل يف كتاب اهلل املنزل، نارص مكارم الشريازي، 211/4.. 17
النور: 61.. 18
تفسري الصايف، الفيض الكاشاين، 540/2.. 19
هود:48.. 20
احلجر:46.. 21
األمثل يف كتاب اهلل املنزل، نارص مكارم الشريازي، 60/8.. 22
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تفسري الصايف، الفيض الكاشاين، 3/ 242.. 30
البقرة: 208.. 31
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القرآن الكريم
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ملخص البحث

األكرم  الرسول  وكالم  الكريم،  القرآن  بعد  كالم  العريب  الرتاث  يف  يشهد  مل 
 ماشهده كالم أمري املؤمنني من شهرة فقد أرشق يف مملكة األدب إرشاق 
الشمس يف رابعة النهار، ولشّدة تأثريه ُوِصف بأّنه »قريب حد اإلعجاز« وقيل هو: 
»دون كالم اخلالق وفوق كالم املخلوقني«. فراح األدباء واصحاب الذوق الرفيع 
نحو هذا الكالم لالستعانة به، فهو خري معني ملن أراد أن جيعل لنتاجه األديب سوًقا 

رائجة، ولوعظه قلًبا َصاغًيا. 

فكان من أولئك احلسن البرصي، وهذا الرجل له حظوة كبرية يف نفوس كثرٍي 
من املسلمني، فقد عّدوه وصنفوه يف الطبقة األوىل من طبقات الوعاظ، بل رباّم كان 
هو األول بني األدباء الوعاظ، والذي هيمنا هنا أكثر من غريه اّن الزاوية األساس 
التي ارتكز عليها هذا األديب األملعي وجعلت ألدبه نفوًسا عاشقة هو كالم أمري 
البحث  هذا  ويف  واملتأثر  املؤثِّر  بني  الكبري  اخلالف  من  الرغم  عىل    املؤمنني 
سنسلط الضوء عىل تأثري كالم اإلمام عيل يف نثر هذا الرجل اذ كان االسلوب 

العلوي مهيمنًا واضحًا يف نتاجه شكاًل ومضمونًا.



382

. . . Abstract . . .

No speech in the Arab heritage reaches the nth sublimity after the 
Glorious Quran`s and Mohammed`s but the commander of the believ-
ers (Peace be upon him) surges into horizon as sun and described as 
miracle:"Beneath the Creator`s higher the creature`s". So the litterateurs 
revert into such a source and one of these litterateurs is Al-Hassan Al-
Basri, reputed and loved by all Muslims and ranked him as sapient .In the 
mere research paper, it is of essentiality to focus upon the impact of Imam 
Ali repertoire on the artworks, prose, on the man.
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... املقدمة ...

احلمد هلل ربِّ العاملني محًدا ال حييص عدده العادون، وال يبلغ كنهه املجتهدون، 
محًدا دائاًم، يصعد أّوله وال ينتهي آخره، والصالة والسالم عىل خري األنام حمّمد وآله 

الكرام وصحبه األخيار. 

أمري  كالم  ختّص  دراسة  م  نقدِّ أن  والرسور  البهجة  دواعي  من  فإّنه  وبعُد...   
بمثلها،  الكالم  هذا  ُدرس  أن  ُيسبق  مل  دراسة    طالب  أيب  بن  عيل  املؤمنني 
فكانت حتت عنوان )أثر كالم اإلمام عيل يف خطب احلسن البرصي(. ونرى 
من املستحسن هنا ان نقدم هلذه الدراسة بشئ عن مسرية احلسن البرصي ومنزلته 

 .األدبية ومرجعيتها،ثم عالقته باإلمام عيل

ا)1(.   ولد احلسن بن أيب احلسن البرصي عام 21# ، من أٍب نرصاين جيء بِه مسبيًّ
نشأ البرصي يف مدينة رسول اهلل  ويف جمتمعها املسلم)2(، وبقي فيها مدة ما تبّقى 
من خالفة عمر بن اخلّطاب، ثمَّ خالفة عثامن بن عفان كّلها، وعندما بايع الّناُس أمري 
املؤمنني ليكون اخلليفة الرابع، نزح احلسن البرصي مع أرسته، لينزَل البرصة، 
جانًحا عن األحداث التي حدثت مّدة خالفة أمري املؤمنني، ولكن بعدما حكم 
األمويون خرج للعمل يف ظلِّ سلطتهم)3(، إذ »صاَر كاتًبا يف ُأمرة معاوية للربيع بن 
َ قضاء البرصة لعمر بن عبد  زياد)4(«)5(. نظرًا لفصاحتِه وبالغة قلمه)6(. وبعدها »ُويلِّ

العزيز«)7(. 
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وعىل الرغم من أّن هناك رأًيا يقول إنَّ احلسن البرصي »الزَم عيلَّ بن أيب طالب 
ناشًئا«)8(، إاّل أّن هذا مل يقم عليه دليل َفِمن هذا الطرف من حياة البرصي نستدل 
 ،املؤمنني أمري  مع  خالف  عىل  كان  بأنه  تقول  كانت  التي  األخبار  صّحة  عىل 
وبينهام جفّوة بيِّنة، وما نزوحه عن املدينة عندما آلت القيادة ألمري املؤمنني، ثم 
تسّنمه مناصب مهمة إّبان حكم بني أمية إاّل شاهًدا ال يضّل، فضاًل عن ترصحياتِه يف 
هذا الشأن كقوله: »لو كان عيلٌّ يأكل احلشف باملدينة لكان خريًا لُه مما دخَل فيه«)9(. 
ومن الصفات التي امتاز هبا البرصي انه »كان بادي احلزن، فإذا أقبل فكأنه أقبل من 
دفن محيمه، وإذا جلس فكأنه ُأِمَر برضب ُعُنِقِه «)10(. ولكن هلذِه اخلصلة سبًبا غري 
ا فانية زائلة، بل السبب وراء حزنه هو  الذي هو رائج من كونه قد طّلَق الدنيا ألهنَّ
دعاء أمري املؤمنني عليه. فقد روي أن اإلمام  رأى البرصي يتوّضأ ويرسف 
دماِء  من  املؤمنني  أمرُي  أراَق  ما  فقال:  حسن؛  يا  كثريًا  ماًء  أرقَت  له:  فقال  املاء  يف 

ًءا)11(. املسلمني أكثر! قال: أو ساَءَك ذلك؟ قال: نعم. قال: فالزلت مسوَّ

ابن أيب احلديد: »قالوا: فام زال احلسن البرصي عابًسا قاطًبا مهموًما إىل  قال 
أن مات«)12(. أّما ما أورده الطربيس -من أعالم القرن السادس اهلجري- يف كتابه 
جهة،  من   املؤمنني بأمري  البرصي  تأثر  مدى  بوضوح  بنّي  فقد  )االحتجاج( 
افتتح -أي  »ملّا  الكتاب  فقد جاء يف هذا  وعدم رىض األخري عنه من جهٍة أخرى 
البرصة- أمري املؤمنني اجتمع الّناس عليه وفيهم احلسن البرصي ومعه األلواح 
ام لفظ أمري املؤمنني بكلمٍة كتبها. فقال أمري املؤمنني بأعىل صوته:  فكان ُكلَّ
َث هبا بعدكم. فقال أمري املؤمنني: أما إنَّ  ما تصنع؟ فقال: نكتُب آثارُكم لنحدِّ
لُكلِّ قوٍم سامري وهذا سامريُّ هذِه األمة، أما إّنُه ال يقول ال مساس)13( ولكن يقول 

ال قتال«)14(.
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 إذًا فاحلسن البرصي وبشهادته يكتُب ُكلَّ كلمة يتحّدُث هبا أمري املؤمنني
لتكون سالحه املضاء -فيام سنرى- يف خطبه ورسائله وحكمه. 

أما عن قول اإلمام  للبرصي: ))إّنَك ستقول ال قتال((، فهذا فعاًل ما نجده 
فقد كان أهم متبنّياته، فبمرور الزمن وعندما فتَك احلجاج )ت:97#( باملسلمني، 
ثنيهم  حماواًل  ذلك،  عن  يثبِّطهم  البرصي  أخَذ  ملحاربته،  املسلمني  بعض  واجتامع 
وفّل ُعرى عزيمتهم، طالًبا منهم التوجه إىل الدعاء والترضع، فقال: »أهّيا الّناس إّنُه 
اَج عليكم إاّل عقوبًة فال ُتعارضوا عقوبَة اهلل بالسيف، ولكن  واهلل ما َسّلَط اهلل احلجَّ
َع«)15(. ومثَل هذا قال عندما خرج يزيد ابن املهّلب ملحاربة  كينة والترضُّ عليكم السَّ

أهل الشام)16(. 

ومقابل هذه األخبار التي حتدثت عن وجود قطيعة وجفوة بني احلسن البرصي 
وأمري املؤمنني، توجد هنالك أخبار تربرها، مثاًل ملا ُسئَِل البرصي عن اإلمام 
والفقه  واحلكمة  والعلم  والفضل  الّسابقة  له  كانت  فيه!  أقول  »ما  قال:   عيل
يف  كان  ا  عليًّ إنَّ  والقرابة،  والقضاء  والزهد  البالء  و  والّنجدة  حبة  والصُّ والرأي 
ا... فقلُت -أي الراوي-: يا أبا سعيد، فام هذا اّلذي ُيقاُل عنك إّنك ُقلَته  أمره عليًّ
؟ فقال: يا ابن أخي ُاْحِقُن دمي من هؤالء اجلبابرة، ولو ال ذلك لَشالْت يَب  يف عيلٍّ

اخُلُشب«)17(. 

 عيل اإلمام  علم  لو  إذ  الراجح،  هو  الثاين  الرأي  يكن  مل  الباحث  وبنظر 
صدق رسيرة البرصي وإخالصه القلبي ملا دعا عليه مثلام سلف هذا من جانب، ومن 
جانب آخر لو كان البرصي صادًقا ملا ترك أمري املؤمنني، ودخل ضمن الدائرة 
األموية. فعليه كان أموي اهلوى. ومثلام قال إحسان النص يف كتابه )اخلطابة العربية 

يف عرصها الذهبي(: »من املحقق أّن احلسن مل يكن متحّمًسا لعيل وشيعته«)18(.
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أما موارد ثقافته، فقيلت فيها آراُء عّدة، فمثاًل شوقي ضيف يرى إّن من وراء 
. ثقافة البرصي القرآن الكريم، وهدي الرسول

بالقرآن،  تأثروا  والوّعاظ  الكّتاب  كبار  من  وغريه  البرصي  أّن  جدال  وال 
والرسول، وأصحابه الكرام، غري أّن الباحث يرى يف هذا التقسيم إلتفافا وتعتياًم 
عىل اثر كالم أمري املؤمنني عىل البرصي مصدره احلسن البرصي نفسه، ثم من 
البرصي يف  الذين ذكرهم  أسامء األشخاص  اعتمدنا عىل  إذا  قوله، ألّننا  ساَر عىل 
نتاجاته األدبية، وقلنا إهّنم هم حرصًا من تأّثر هبم؛ فإنَّ أمري املؤمنني لن يكون 
له أيُّ نصيب يذكر بينهم يف هذا الشأن، كون البرصي مل يذكر إسَم اإلمام  يف 
نتاجاتِه وال مّرًة واحدة -بحسب قراءة الباحث- وهذا إجحاف كبري بحقِّ اإلمام 
فكان   ، اإلمام  كالم  عىل  مهيبا  اعتامًدا  اعتمد  الذي  البرصي،  قبل  من   

يغرتف منه اغرتاًفا ويسكبه سكًبا يف مجيع نتاجاته دون استثناء. 

ويف بعض األحيان عندما ُيطلب من البرصي ذكر صاحب احلديث أو املوعظة 
ن مها؟ فيجيب: »وما تصنع بعّمن؟ أّما أنت فقد نالتك موعظته، وقامت عليك  عمَّ
اّن هـذا السائل  الّرواية، إذ نستنتج منها:  ُحّجته«)19(. وهنا البّد من وقفة مع هذِه 
عـلم أو شّك، أو الح له أّن ما حتدث بِه البرصي هو ليس له، وإاّل ملاذا سأله عن 

ُمبدع ذلك احلديث. 

ونستنتج من هذا أيًضا اّن عائدية احلديث هذا هي جلهات ثالث ال غري. أّما 
اجلهة األوىل فهي البرصي نفسه، وهذا مردود، إذ لو كان احلديث الذي حتّدث به 
قيمة  من  ذلك  يف  ملا  تأخري،  أو  حتّرج  دون  اسمه،  ذكر  إىل  ألرسع  له  هو  البرصي 

وفضٍل كبريين. 
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أّما اجلهة الثانية فتكون متمّثلة بالرسول األكرم  أو غريه، ولو كان احلديث 
هلذِه اجلهة لذكرها البرصي -مثلام فعل يف مواطن كثرية من نثره- ونحن ال ننكر 
تأثره بالرسول  وال باملوارد املتقدمة، ولكننا نتحّرى َمْن هي اجلهة التي يتحّرج 
بل وامتنع البرصي من ذكر اسمها، مع أخذِه عنها، وملاذا. إذًا بقـيت لنا جهـة واحدة 
الباحث،  يتبّناه  ما  وهذا   ،املؤمنني ألمـري  املوعظة  أو  احلديث،  عـائدية  وهـي 

وعليه أدلة عدة منها: 

فقال:  تصنع؟  املؤمنني:ما  أمري  سأله  ملّا  السالف  البرصي  قول  األول: 
َث هبا بعدكم.  نكتب آثاركم لنحدِّ

الوقت  ويف   ،املؤمنني أمري  آثار  يكتب  كان  البرصي  باعرتاف  إذًا  الثاين: 
نفسه كان البرصي كاتًبا -مدة عطائه بتاممها- يف ظلِّ الدولة األموية، وهذه الدولة 
رافضة لكلِّ ما يتصل بأمري املؤمنني من كالم، ومنهج، وذرية، وعليه فالبرصي 
ال يستطيع ذكر اسم اإلمام ، وذكره هذا يستوجب مدحه  يف معقل مناوئيه. 

الثالث: وهذه أهم األدّلة، إذ تبنّي بعد عرض نتاجات البرصي عىل كالم أمري 
املؤمنني أّن هذه املواعظ هي له  بشكل قطعي ال يقبل الطعن. 

وهناك خرب طريٌف عده كثرُي من املهتمني بالبالغة سبًبا رئيًسا يقف خلف بالغة 
َسلَمة  أمُّ  فتعطيه  فيبكي  أمه رّبام غابت  قالوا »وكانت خرية)20(  إذ  البرصي  احلسن 
له بِه إىل أن جتيء أّمه فيدرُّ ثدهيا فرشبه، فريون أنَّ تلك احلكمة والفصاحة  ثدهيا تعلِّ

من بركة ذلك«)21(. 

ويف نظر الباحث -وبدعم كامل من نتائج الدراسة- مل ينصف الشيخ البرصي 
قال:  إذ  )ت#436(،  املرتىض  الرشيف  إاّل  القدماء  من  وتأثرِه  ثقافته  جانب  من 
»وكان احلسن البرصي بارع الفصاحة، بليغ املواعظ، كثرَي العلم. ومجيع كالمِه يف 
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أمري  لفظ؛ من كالم  أو معًنى دون  لفًظا ومعًنى،  ه مأخوذ  أوجلُّ الدنيا  الوعظ وذم 
املؤمنني عيل بن أيب طالب فهو القدوة والغاية«)22( وهذِه شهادة نقدية ودليل 

 .ثاقب وثابت عىل تأثره بأمري املؤمنني

ومن املحدثني الكاتب حممد أمني النواوي بقوله: »وهل كان احلسن البرصي 
، وقطرة من حميط أدبه، فُفتَِن الّناس  يف زواجر وعظه، وبالغ منطقِه إاّل أثًرا من عيلٍّ
العليم واإلمام احلكيم عيلُّ  الباهبم بجمله، فكيف يكون األستاذ  بعبادته، وخلَب 

 .)23(»ابُن أيب طالب

الدراسة  تعوزمها  تبقى  أهنام  الرأيان طرفة عني، غري  الصواب هذان  مل جيانب 
املقارنة بني الكالميني حتى تثبتهام. وإىل جانب هذه اآلراء، هنالك من يقول: »إنَّ 

مرجعية البرصي األدبية وتعليلها أمٌر حرّيَ القدماء«)24(. 

والباحث يقول: ال حرية بعد هذه الدراسة ألّن الذي وصلنا مـن عطايا البرصي 
النثرية يكفي للخروج بنتيجة مرضّية ورصحية حول املنبع األكرب الذي استقى منه 
ثقافته بطريقة ال تقبل الشّك، ولكن لو وصلتنا آثارُه كاملة لكان ذلك أفضل من 
املرض طلب من  ثُقل عليه  بعدما  كتًبا عّدة)25(، ولكن  لُه  أّن  ُذِكر  فقد  دون ريب، 
ولده عبد اهلل أن جيمعها فجمعها، ثمَّ أمر خادمه أن يسجر التنور، فأمره هبا وُأحرقت 

غري صحيفة واحدة)26(. 

ذهبي  عرص  وهو  األموي  العرص  فـي  عطائه  أغلب  البرصي  احلسن  عـاش 
العربية، ألسباب عّدة، يمكن أن يكون عىل رأسها  -مثلام هو معروف- للخطابة 

الدافع العقائدي، والدافع السيايس. 
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ماشى البرصي عرصه بتطورِه اخلطايب وبلغ فيه شأًوا رفيًعا، وُأشري إليه بالبنان. 
قال عنُه اجلاحظ »أخطب النَّاِس صاحُب العاممة السوداء بني أخصاص)27( البرصة، 

إذا شاء خطب، وإذا شاء سكت«)28(. 

وللخطب أنواع عّدة، غري اّن البرصي برز يف اخلطب الدينّية منها: »إذ كان من 
أعالمها البارزين يف القرن األول اهلجري«)29(. 

اعتمد احلسن البرصي يف خطبه الدينية عىل موضوعات طرقها أمري املؤمنني 
 قبله برمتها كالتخويف من املوت، والزهد يف الدنيا واليأس منها، واالستعداد 
لبيت الغربة والوحشة. وأغلب خطبه تلك -إن مل تكن مجيعها- كان ألثر الكالم 
العلوي حضوٌر مهيمٌن عليها، حتى إّننا نجد خطًبا طوااًل للبرصي ما هي إاّل تلفيًقا 
ومجًعا خلطب اإلمام  ومواعظه، فمن خطبة له  حذر فيها من الدنيا، منها: 
ُيوبُِقُه(()30(. وقال  مِمَّا  اِْسَتْكَثَر  ِمْنَها  اِْسَتْكَثَر  َوَمِن  ُيْؤِمُنُه،  مِمَّا  اِْسَتْكَثَر  ِمْنَها  َأَقلَّ  ))َمْن 
 يف أخرى: ))َمْن َساَعاَها َفاَتْتُه، َوَمْن َقَعَد َعْنَها َواَتْتُه(()31(. فأمري املؤمنني 
يدعو إىل ترك الدنيا، ألّن احلصول عليها ال يأيت بأن يقيض املرء عمره يلهث وراءها، 
فكلام  داء  الدنيا  وكأّن  اآلخرة،  من  ه  بحظِّ وأجحف  الدنيا  فاتته  هذا  فعل  من  ألنَّ 

استكثر اإلنسان منها فإّنه مستكثٌر مّما هيلكُه واملقلُّ منها مستكثر مما يؤمنه. 

نظر البرصي إىل هذا املعنى واستهلَّ بِه إحدى خطبه، فقال: »إّن الُدنيا داُر عمٍل 
هادِة فيها سعَد هبا ونفعتُه صحَبُتها، وَمْن صحبها عـىل  من صَحَبها بالّنقِص هلا، والزَّ

 .)32(» ِة هلا شقَي هبا وأجحَف بحّظه مـن اهلل عزَّ وجلَّ غـبة فيها، واملحبَّ الرَّ

اعتمدها  التي  الطريقة  إىل  أيًضا  ، ويذهب  اإلمام  قاله  ما  يرى  فالبرصي 
النتيجة:  ثم  الرشط  عىل  القائمة  الطريقة  تلك  الفكرة،  توصيل  أجل  من   
فالرشط عند اإلمام )من أقل منها( تكون النتيجة )استكثر مما يؤمنه(، عند البرصي 
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يغفل  مل  أيًضا  والبرصي  هبا(.  )سعد  النتيجة  تكون  منها(  بالنقص  صحبها  )من 
املقارنة التي اعتمدها اإلمام  بني من أقل ومن استكثر من الدنيا والتي اعتمد 
الطباق فيها كقوله : ))ساعاها - قعَد عنها((، وقوله : ))فاتته - واتته((، 
وقوله : ))أقلَّ - استكثر((، وقوله : ))يؤمنه - يوبقه((، فقال البرصي: 

)الزهادة فيها - الرغبة فيها(، وقوله: )سعد - شقي(. 

التوكيدية،   » »إنَّ مّرة من خالل  بقوة،  املعنى  ـَّد هذا  أك البرصي  أّن  واملالحظ 
وأخرى من خالل تكرار »الدنيا« -التي هي موطن الشاهد- إّما بلفظها، وهذا ورد 
مّرًة واحدة، أو بالضمري العائد عليها )صحبها، فيها، هبا ...( وهذا ورد ثامين مرات. 
ومتاُعها  »فأمُرها صغرٌي،  الدنيا:  نفسها، واصًفا  اخلطبة  البرصي يف  قال  وبعد هذا 
خطابه  يف   املؤمنني أمري  كقول  وهذا   .)33(»... مكتوٌب  عليها  والفناُء  قليٌل، 
قُتِك ثالًثا ال َرْجَعَة ِفيَها! َفَعْيُشِك قصري،  للدنيا: ))يا ُدنيا يا ُدنيا، إليَك عنِّي... َقْد طلَّ

وَخَطُرِك َيسرْي، وأمُلِك حقري(()34(.

وليَس املعنى وحده شقَّ طريقُه إىل خطاب البرصي، بل حتى صياغة اجلملة 
))فعيشك  قال:    فاإلمام  بّيًنا عنده كذلك:  القرص جتده  القائم عىل  العبارة  أو 
قصري((. وعند البرصي: »فأمرها صغري«. وقال اإلمام : ))وخطرك يسري((. 

وعند البرصي: »ومتاعها قليل«.

ثّم اعتامد البرصي عىل اسلوب اإلخبار الذي انتهجه اإلمام ، ولكن مما زاد 
ًبا )قصري، يسري، حقري(  يف وقع عباراتِه  اهّنا جاءت مجيعها مسجوعة سجًعا حمبَّ
وبألفاٍظ ذات داللة واضحة عىل تصغري وحتقري الدنيا، يف حني خال كالم البرصي 

من هذا الفن البديعي. 
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وال زال البرصي واصًفا الدنيا حمذًرا منها يف اخلطبة نفسها، حتى قال: »فإهّنا قد 
آذنْت بزواٍل، ال يدوُم نعيُمها، وال يؤَمُن فجائِعها، يبىل جديُدها، ويسَقُم صحيُحَها، 

ها مّيالٌة بأهِلها، لّعاَبٌة هبم عىل كلِّ حاِل«)35(. ويفتقُر غنيُّ

فبداية كالمه ال خيتلف عن اخبار اإلمام  عن الدنيا: ))َوَقْد آَذَنْت بَِبْينَِها، 
آَذَنْت  ))َقْد  التحقيقية  فاجلملة  واِل(()36(.  بالزَّ َنْفَسَها  َوَنَعْت  بإْنِقَطاِعَها،  َوَناَدْت 
يغري  فلم  الفراق  مصريها  الدنيا  أّن    اإلمام  أكد  خالهلا  من  والتي  بَِبْينَِها(( 

البرصي فيها شيًئا يذكر: ))قد آذنت بزوال((. 

ا َبْعُد  وباقي كالم البرصي، فهو من خطبة أخرى لإلمام ، منها قوله: »َأمَّ
َفْجَعُتَها.  ُتْؤَمُن  َواَل  ا،  هُتَ َحرْبَ َتُدوُم  اَل  ٌة...  َخرِضَ ُحْلَوٌة  ا  َ َفـإهِنَّ ْنَيا،  َالدُّ ُرُكُم  ُأَحذِّ َفإيِنِّ 

اَلٌة«)37(.  اَلٌة َغوَّ اَرٌة، َحائَِلٌة َزائَِلٌة...َأكَّ اَرٌة رَضَّ َغرَّ

وإذا عرفنا أّن )احلربة( يف قول اإلمام  معناها: النعمة، أو النعمة التامة)38(، 
فعليه أنَّ كالم البرصي: »ال يدوم نعيمها وال يؤمن فجائعها«، بنصه عن كالم اإلمام 
ا، َواَل ُتْؤَمُن َفْجَعُتَها((. ومثلام يرى الباحث استعامل الفعل  ُتَ : ))اَل َتُدوُم َحرْبَ

املضارع )تؤمن( مع املؤنث )الفجيعة( أكثر دقة من استعامل )يؤمن( معها. 

ويف كالم اإلمام  عن الدنيا وحقارهتا نجده يستعمل صيغة املبالغة )غّرارة، 
رّضارة، أّكالة، قّوالة( وما هذا إاّل إلعطاء هذِه املعاين بعًدا عميًقا، وتأكيًدا بالًغا. مل 

ابة«. يغفل البرصي هذا بل جنح إليه ملا قال: »مّيالة، ولعَّ

وأّما قول البرصي: »يبىل جديدها«. فهو مّما ورَد نظريه يف إحدى خطب اإلمام 
بالًيا،  جديُدها  صاَر  أي  البايل)40(.  هو  ثُّ  والرَّ رثًّا(()39(.  جديُدها  ))َوَصاَر   :

وعليه ال فرق متاًما بني معنى كالم اإلمام  ونصِّ البرصي. 
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العلوي،  النهج  التي نحن بصددها متاًما عىل  البرصي يف خطبتِه  وهكذا ساَر 
فإىل  أمُرها  بدالَك  قد  داٍر هَي الفظُتَك وكأْن  اليوم يف  أنَت  آَدَم  ابَن  »يا  قال:  حتى 
الرصاِم ما يكوُن رسيًعا، ثمَّ يفيض بأهلها إىل أشدِّ األموِر وأعظمها خطًرا«)41(. وهو 
هنا حتدث عن ثالثِة معاٍن حول الدنيا: كوهنا الفظتك، بمعنى أّن الدنيا ستخرجك 
الدنيا مـن عقبٍة  أبناء  ثمَّ حذَر  منها قرسًا، وإّن رصمها وانقطاعها سيكون رسيًعا، 

كؤود ال ُبّد من عّدة صاحلة الجتيازها. 

 وهذه املعاين، وبعض ألفاظها نجدها يف جانب من خطبٍة ألمري املؤمنني
َكَيْوَم  َفَكاَنْت  ِحْضنَِها،  ِمْن  َوَأْخَرَجْتُهْم  بَِأْهِلَها،  ْنَيا  َالدُّ َمِت  َواِْنرَصَ  ...(( فيها:  جاء 
َامْلََقاِم،  َمْوِقٍف َضْنِك  يِف  َغّثًا،  َوَسِميُنَها  َرّثًا،  َجِديُدَها  َوَصاَر  اِْنَقىَض،  ََشْهٍر  أو  َمىَض، 

َوُأُموٍر ُمْشَتبَِهٍة ِعَظاٍم(()42(. 

فقول البرصي: »أنت اليوم يف دار هي الفظتك« املحىّل بالكناية عن املوت هو 
ِمْن ِحْضنَِها((. وقوله: »وكأن  املعنى: ))َوَأْخَرَجْتُهْم   يف هذا  من كناية اإلمام 
عن  خيتلف  ال  باإلستعارة،  املحىل  رسيًعا«  يكون  ما  الرصام  فإىل  امُرها  بدالك  قد 
ْنَيا بَِأْهِلَها((. أما حتذيره يف آخر املقطع  َمِت َالدُّ استعارة اإلمام يف هذا املعنى ))َواِْنرَصَ

 . من خماطر ما بعد احلياة، فنجدها يف آخر كالم اإلمام

حمطة  هي  تكون  أن  يف  رّغَب  الدنيا،   املؤمنني أمري  َذمَّ  الذي  الوقت  ويف 
  َاْلَبَقاِء(()43(. كنى اِم  يَّ َاْلَفَناِء أِلَ اِم  ُدوا يِف َأيَّ تزّود ملحطات الحقة، فقال: ))َفَتَزوَّ
عن الدنيا بـ ))أيام الفناء(( بإعتبار ما ستؤول إليه الدنيا هو الفناء احلتمي، وكنى بـ 
))أيام البقاء(( عن اآلخرة كوهنا ال موت فيها، إّما نعيٌم دائم، أو جحيٌم دائم. جتنب 
البرصي الكناية هذه وبارش املعنى مبارشًة، فقال يف اخلطبة نفسها: »وليكْن سْعُيَك 

يف ُدنياَك آلخرتَِك«)44(. 
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وكثرًيا ما كان اإلمام  يقارن بني الدين والدنيا، ويويص الرعية بأن يكون 
مههم حفظ دينهم وإن أرضَّ ذلك يف دنياهم، ألن صون دينهم حسنة ال ترضُّ معها 
اَل  ُه  ))َوإِنَّ فقال يف إحدى خطبه:  تنفع معها حسنة،  الدين سيئة ال  سيئة، وتضييع 
ُه اَل َيْنَفُعُكْم َبْعَد  ٍء ِمْن ُدْنَياُكْم َبْعَد ِحْفِظُكْم َقائَِمَة ِدينُِكْم. َأاَل َوإِنَّ ُكْم َتْضيِيُع َشْ َيُضُّ
ٌء َحاَفْظُتْم َعَلْيِه ِمْن َأْمِر ُدْنَياُكْم(()45(. اعتمد البرصي هذا املعنى يف  َتْضيِيِع ِدينُِكْم َشْ
َك الذي  ، فقال يف اخلطبة التي نحن بصددها: »وحيك يا ابَن آدم ما يرضُّ أكثر من نصٍّ
نيا إذا خلَص لك خرُي اآلخرة«)46(. وقال يف نص آخر: »ابن  أصاَبَك من شدائد الدُّ
ك ما ُزوَي عنَك من ُدنياك إذا ُاّدخر َ لَك خرُي آَخرتَِك، وما ينفعُك  آدم! إّنُه ال يرضُّ

خرُي ما أصبت منها إذا ُحِرْمَت خرَي آخرتِك«)47(.

املذكور؛  البرصي  كالم  من  يشء  ُكلِّ  عىل  مهيمًنا  العلوي  األثر  يربز  وهنا 
فمقدمة كالم اإلمام مل يغرّي فيها شيًئا سوى أنه استبدل لفظة )تضييع( بـ )ُزِوَي(. 
وحتى التضاد الذي نجده عند اإلمام كقوله )يرّضكم - ينفعكم( استعمله البرصي 

َك - ينفعك(.  نفسه، فقال: )يرضُّ

اسلوب  من  جزء  فهو  حديثه  البرصي  بِه  افتتح  الذي  آدم(  ابن  )يا  النداء  أما 
اعتاده، إذ عندما يأخذ املقطع من كالم أمري املؤمنني يقدم لُه -يف مواطن عدة- 
هبذِه العبارة. وعىل هذا النهج هي خطب احلسن البرصي، حتى أّنك ال تكاد جتد 
خطبة واحدة من خطبه خالية من أثٍر لكالم أمري املؤمنني، فمن خطبة لُه نجده 
فإنَّ صغرَيُه  منه شيًئا،  ِقُروا  حَتْ َوال  اخلرَي  ))اْفَعلوا   :اإلمام عيل يأيت عىل حكمة 
افتتح  فقد  اخلري؛  بفعل  ب  ُيرغِّ وهو   املؤمنني فأمري  كثرٌي(()48(.  َوَقِليَلُه  َكبرٌي 
حكمته بفعل األمر )افعل(، ثم هنى عن حتقري اخلري بال الناهية، مؤكّدًا عىل أّن صغري 

اخلري وإن قلَّ فهو كبري؛ ألّن اهلل سبحانه وتعاىل ينمي احلسنات. 
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َع عليها،  أخذ البرصي هذِه احلكمة، بعًضا منها بنّصه، واآلخر بمعناه، وتوسَّ
ِقَرنَّ من  ا عاّم هنى عنه اإلمام ، فقال: »فال حَتْ َد اإلمام ، وناهيًّ دًا بام أكَّ مؤكِّ
َك مكاَنه، وال حَتِقَرنَّ من الرشِّ شيًئا فإنََّك  اخلرِي شيًئا وإْن هو صغر، فإّنَك إذا رأيته رسَّ
إذا رأيته ساَءَك مكاُنه«)49(.  فبداية كالمه »فال حتقرن من اخلري شيئا« تضمني حمور 
ِقُروا منه شيًئا((. وكالمُه »وال حتقرن  لبداية حكمة اإلمام  ))اْفَعلوا اخلرَي َوال حَتْ
من الرش شيئا... الخ« يمثل بؤرة التوّسع أو البسط التي أجراها عىل كالم اإلمام 
ًبا، وأنفَق قصًدا،  . ثم قال البرصي يف اخلطبة ذاهتا: »فرحَم اهلُل رجاًل كسَب طيِّ
صياغتِه،  يف  كبري  حدٍّ  إىل  يشبه  الكالم  وهذا  وفاقته«)50(.  فقره  ليوم  فضاًل  َم  وقدَّ
وأسلوبه، ومعناه فاحتًة إلحدى خطب أمري املؤمنني، جاء يف بعضها: ))َرِحَم 
العبارة  اإلمام  استعمل  فمثاًل  صاحًلا...(()51(.  وَعَمَل  خالًصا،  َم  أَمرًءا..َقدَّ اهلُل 

َم خالًصا...((. وهكذا البرصي أيًضا »قّدم فضال«.  املسجوعة القصرية ))َقدَّ

يف  حّور  وبعضها  بعينها،    اإلمام  ألفاظ  بعض  استعمل  البرصي  ونجد 
ثوهبا، كقوله )كسَب طّيًبا( فهو ال خيتلف عن كالم اإلمام  )عمل صاحًلا(، إذ 

جعل )كسب( بداًل من )عمل(، و)طيًبا( بداًل من )صاحًلا(. 

ويف اخلطبة نفسها يطالعنا أثر آخر لكالم أمري املؤمنني يف قول البرصي: 
لقول  شكيٌل  حتويٌر  إاّل  هذا  وما  تسوُقكم«)52(.  اعَة  والسَّ الّناَس،  تسوقوَن  »أنتْم 
قول  فبداية  حْتدوُكْم(()53(.  اَعَة  السَّ وإنَّ  أَماَمُكْم،  النَّاَس  ))فإنَّ   :املؤمنني أمري 
الناس ماتوا وهم اآلن أمامكم. وهذا ما  إّن  البرصي فيه كناية عن املوت، بمعنى 
نجدُه يف اجلملة األوىل عند اإلمام  ))فإنَّ النَّاَس أَماَمُكْم((، وبام أّنه ال فرق بني 
)حتدوكم( و)تسوقكم( حيث ُيقال: حدا اإلبل أي ساقها)54(، فال فرق بني املقطعني 

اآلخرين من الّنّصني، إذ كّل ما عمله البرصي أبدل )حتدوكم( بـ )تسوقكم(. 
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العلوي،  املقطع  إىل  يعمد  كان  إّنه  البرصي  احلسن  عىل  الدراسة  تسجله  ومّما 
ا من جهة أخرى، وأمثلة هذا كثرية  فيقدم ويؤخر فيه من جهة، ثم حيّور فيه شكليًّ
يف  قال  املوت،  وبغتة  الغفلة  من  فيها  حّذَر   املؤمنني ألمري  خطبة  فمن  ا،  جدًّ
َجاَلبِيِب  ِمْن  َواِْسَتْخَرَجُهْم  َمْعِصَيتِِهْم،  َجَزاِء  َعْن  ْم  هَلُ َكَشَف  إَِذا  ))َحتَّى  بعضها: 
َيْنَتِفُعوا باَِم َأْدَرُكوا ِمْن َطِلَبتِِهْم، َواَل  َغْفَلتِِهْم اِْسَتْقَبُلوا ُمْدبِرًا، َواِْسَتْدَبُروا ُمْقباًِل، َفَلْم 
اَم  ُرُكْم، َوَنْفيِس، َهِذِه َامْلَْنِزَلَة. َفْلَيْنَتِفِع اِْمُرٌؤ بَِنْفِسِه، َفإِنَّ باَِم َقَضْوا ِمْن َوَطِرِهْم. إيِنِّ ُأَحذِّ

، َواِْنَتَفَع بِاْلِعرَبِ(()55(.  َر، َوَنَظَر َفَأْبرَصَ َاْلَبِصرُي َمْن َسِمَع َفَتَفكَّ

أخذ البرصي بعض هذا مفتتحًا بِه إحدى خطبه، فقال: »رحَم اهلُل أمرًءا عرف 
، ثمَّ أبرَص فبرص، فإنَّ أقواًما عرفوا فانتَزَع اجلزُع أبصارهم، فال هم أدركوا  ثمَّ َصرَبَ
َة البعيدَة من اهللِ«)56(.  ما طلبوا، وال هم رجْعوا إىل ما تركوا، اّتقوا هذه األهواَء امُلِضلَّ
فأول كالم البرصي هو مما جاء يف هناية كالم اإلمام ، إذ كان األثر العلوي فيه 
ا سواء من ناحية املعنى الذي أّكَد وحّث فيه اإلنسان عىل التفكر والتدبري يف ما  جليًّ
يسمعه، ثم النظر بالعني والتبرص بالقلب. أو من ناحية صياغة اجلملة، فتجد اإلمام 
أّنه مل يغرّي يف قول   اعتمد عىل مجٍل قصرية مسجوعة، وهكذا البرصي. حتى 
أّما ألفاظ  ا فقط حني قال: )ثم أبرص فبرص(   )ونظر فأبرص( إاّل شكليًّ اإلمام 
اإلمام  )سمع، تفكر، نظر، أبرص، انتفع( فحاَم حوهلا البرصي بألفاظِه )عرف، 
صرب، أبرص، برص(. أّما قوله »فإّن أقواًما عرفوا...« بمعنى تبنّي هلم ما كانوا فيه، وما 
قدّموه من عمل، فكان ينظر فيه إىل قول اإلمام  املذكور ))حتى إذا كشَف هلم 

عن جزاء معصيتهم...((. 

تغِن عنهم شيًئا، وهي  مل  متأخرة، فهي  القوم جاءت معرفتهم   ولكن هؤالء 
 عن هذا املعنى بأسلوب العكس اجلميل )استقبلوا  يف وقٍت مثلام عرب اإلمام 
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أمرا كان يف ظنهم واعتقادهم مدبًرا  ُمقباًل(. واملعنى »استقبلوا  مدبًرا، واستدبروا 
ُلوه من األوالد  عنهم، وهو الشقاء والعذاب... وتركوا وراء ظهورهـم ما كانوا َخوِّ
))َفَلْم   : قال  مثلام  عاقبتهم  فكانت  هكذا،  إهنم  وبام  النَّعم«)57(.  و  األموال  و 
َيْنَتِفُعوا باَِم َأْدَرُكوا ِمْن َطِلَبتِِهْم، َواَل باَِم َقَضْوا ِمْن َوَطِرِهْم((. إذ جتد اإلمام  هنا 
يصوغ هاتني اجلملتني بصورة فيها طوٌل عىل العكس من الحقاهتا، وكان البرصي 
مّتكًئا عىل لفظ ومعنى وصياغة هذا املقطع بقوله: »فال هم أدركوا ما طلبوا، وال هم 

رجعوا إىل ما تركوا«.

ومّما يؤخذ عليِه اّنه مل ينقل ما جيده عند اإلمام  من ألفاظ، وفنون، وصور، 
ومعاٍن إىل عالقة جديدة أو توظيف مغاير، بل يتكىء متاًما سويًة عىل اللفظ واملعنى 

والصياغة.

 : اإلمام  بكالم  وختمها  عاد  علوي  بأثر  خطبته  البرصي  افتتح  ومثلام 
ُه َمْن مَلْ ُيَعْن َعىَل َنْفِسِه َحتَّى َيُكوَن َلُه ِمْنَها َواِعٌظ َوَزاِجٌر، مَلْ َيُكْن َلُه ِمْن  ))َواْعَلُموا َأنَّ
موعظة  أي  أّن  يؤكد  ثّم  يأمر   املؤمنني فأمري  َواِعٌظ(()58(.  َواَل  َزاِجٌر  اَل  َغرْيَِها 
خارجية بدون استعداد وتقبل داخيل ال تؤدي دورها يف إحداث التغيري املرجو. نظر 
البرصي إىل الشق األول من هذا الكالم، فقال: »إنَّ العبَد ال يزاُل بخرٍي ما كان لُه 

ه«)59(.  واعٌظ من نفسِه، وكانت املحاسبة من مهِّ

ولو أمعّنا النَّظَر أكثر يف قول البرصي »كان لُه واعٌظ من نفسِه« فنجده ال خيتلف 
الفعل  فاستبدل  َوَزاِجٌر((  َواِعٌظ  ِمْنَها  َلُه  ))َيُكوَن   : اإلمام  مقطع  يف  وَرد  عاّم 
املضارع الناقص )يكون( بـ )كاَن(. ولعل )يكون( آثُر استعماًل من )كان( لداللتِه 
عىل اإلستمرارية والنفس حتتاج إىل الوعظ باستمرارية متواصلة. أّما )منها( فاهلاء 
هنا عائدة عىل النفس بمعنى من نفسه، وهذا ما ذكره البرصي رصاحة )من نفسه(.
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ال  النفوس  من  ألّن  بالزجر،  أردفُه  بل  بالوعظ،  يكتِف  مل    اإلمام  ونجد 
يكفيها الوعظ، بل هي بحاجة إىل كبح مجاحها وزجرها، ولكنَّ البرصي أمهل هذا 

مكتفيا بالوعظ. 

أغلب خطب البرصي من هذا النوع، حيث جيعل منشُئها هيكلّيَتها من مقدمة 
أو استهالل، ووسط، ثم اخلامتة من كالم أمري املؤمنني، وهذا إن دلَّ عىل يشء 
فأول ما يدّل عىل الرغبة والغرام هبذا الكالم حتى جعاله بِه يفتتح، وبه يعرض، وبه 
ابن آدم، بع دنياَك  البناء قوله: »يا  ُبنَِيت عىل هذا  التي  خيتتم. ومن خطبه األخرى 
بآخرتك تربحُهام مجيًعا، وال تبع آخرتك بدنياك فتخرسمُها مجيًعا«)60(. فنهيه عن بيع 
 :لولدِه احلسن اآلخرة بالدنيا، تضمني حريف ملا ورَد يف وصية اإلمام عيل
عبارة  البرصي  يضّمن  أن  وقبل  بُِدْنَياَك(()61(.  آِخَرَتَك  َتبِْع  َواَل  َمْثَواَك،  ))َفَأْصِلْح 
اإلمام  التي استعار فيها لفظة البيع لآلخرة، كان قد ذكر هذا املعنى، بمعنى أّنه 
كرر املعنى العلوي مرتني، األوىل عن طريق العكس، والثانية بالنص وهذا التكرار 

لرتسيخ معًنى واحد، هو تفضيل اآلخرة عىل الدنيا. 

وبعد هذه املقدّمة انتقل البرصي إىل موعظة أخرى، دعا فيها إىل منافسة أهل 
اخلري يف اخلري، واالبتعاد عن أهل الرش، فقال: »يا بن آدم إذا رأيتَّ النَّاَس يف اخلري 
ِّ فال تغبطهم عليه«)62(. فكالمه هذا يشبه إىل حدٍّ  فنافْسهم فيه، وإذا رأيتُهم يف الرشَّ
َعَلْيِه،  َفَأِعيُنوا  َرَأْيُتْم َخرْيًا  ))َفإَِذا   : كبري بعض ما جاء يف إحدى خطب اإلمام 
ًا َفاْذَهُبوا َعْنُه(()63(. فاملعنى هو املعنى بني النصني، واأللفاظ نفسها،  َوإَِذا َرَأْيُتْم رَشّ
وحتى التي غرّي فيها البرصي فإهّنا بقيت حتوم حول داللة األلفاظ يف نص اإلمام 
: فقول البرصي »فنافسهم فيِه« من قول اإلمام  ))فأعينوا عليه((. وقوله 

»فال تغبطهم عليه« من قول اإلمام  ))فاذهبوا عنه((.
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أّما صياغة املوعظة والتي ابتدأها اإلمام  بـ )إذا( الرشطية -وهي ظرف ملا 
يستقبل من الزمان- وما تالها من فعل الرشط ومفعوله )رأيتم خرًيا(، ثم جواب 
الرشط املقرتن بالفاء )فأعينوا عليه(، ثم اجلملة التي جاءت بعد هذِه والتي كانت 
فوجد  فيه(،  )عليه،  وجمرور  جار  من  اجلملتني  بِه  أختتم  ما  ثم  متاًما،  غرارها  عىل 

ه أسوة حسنة، فسار عليه خطوة خطوة.  البرصي يف هذا كلِّ

موضوعات  إىل  منها  الواحدِة  يف  تعّرضه  البرصي  خطب  عىل  ُيلحظ  والذي 
وعظية عّدة، يربط بني كلِّ موضوع وآخر بعبارة يا أبن آدم، أو يا فالن، أو غريمها، 
أّدى إىل غياب اإلنسجام والسبك عن خطبه، ومرّد هذا -مثلام يرى  وهذا بدورِه 
الباحث وستكشفه الدراسة- إىل أّن البرصي جيمع يف اخلطبة الواحدة حكاًم ومقاطع 
من خطب علوية عّدة، فبعد أن انتهى من حث الناس عىل املنافسة يف أعامل اخلري 
تكم، وقد ُأرِسَع  تكم آخر األمم، وأنتم آخر أمَّ انتقل إىل موعـظٍة أخرى، فقال: »أمَّ
بخياركم، فامذا تنتظرون«)64(. فالبرصي هبذا يشايع أمري املؤمنني يف هذا املعنى 
الذي أورده بطريقة مجيلة، حيث قال: ))َأْيَن َأْخَياُرُكْم َوُصَلَحاُؤُكْم ! َوَأْيَن َأْحَراُرُكْم 
َقْد  َأَلْيَس   ! َمَذاِهبِِهْم  يِف  ُهوَن  َوَامْلَُتَنزِّ َمَكاِسبِِهْم،  يِف  ُعوَن  َامْلَُتَورِّ َوَأْيَن   ! َوُسَمَحاُؤُكْم 
نِيَِّة(()65(. فقول البرصي »وقد ُأرِسَع بخياركم« يرى  ْنَيا َالدَّ َظَعُنوا مَجِيعًا َعْن َهِذِه َالدُّ
بأّن  مبارشة   مل يرصح  اإلمام  أّن  إاّل   ، اإلمام  اختزااًل لكالم  الباحث  فيه 
ع هبم، بل اعتمد عىل االستفهام املكرر يف ثالث مرات متتالية،  األخيار ظعنوا أو ُأرْسِ
وذلك حتى يلفت انتباه السامع إىل ما أجاب بِه ))أليس قد ظعنوا مجيًعا((، أو ألّنُه 
أراد أن تكون اإلجابة من املخاطب نفسِه، فعىل الرغم من إن االستفهام يستعمل 
»لطلب الفهم ملا ليس مفهوما، أو ملا هو غامض أو لطلب حصول الصورة الذهنية 
بواسطة أدوات حمددة، ولكن االستعامل اخلاص لالستفهام يفرغ هذه األدوات من 
داللة االستفهام إىل دالالت بديلة يعكسها السياق الذي ترد فيه«)66(. ومثاهلا كالم 
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اإلمام  املذكور، فهو يعلم أين ذهب األخيار والصلحاء، ويعلم أّن الناس أو 
احلتمية،  العاقبة  هـذه  يتناسوا  ال  أن  منهم  أراَد  لكّنه  بذلك،  يعلمون  خاطبهم  من 
وتكون نصب أعينهم. ولذا فإّن كالَم البرصي مل يكن له هـذا اجلذب والشد الذي 

 .وجدناه يف هـذا املقطع من خطبة أمري املؤمنني

ومن شّدة تأثر البرصي هبذا املعنى عاَد وكرّر -يف اخلطبة نفسها- قوله السابق 
َع بخياركم وأنتُم  بنّصه مع زيادة فيها أثر علوي أيًضا، فقال: »َوَربِّ الكعبِة قد ُأرْسِ

ُكِل يوٍم َتْرذلون فامذا تنتظرون؟«)67(. 

ًدا هذا املعنى بتكرارِه واستعامل  َث البرصي عن ذهاب األخيار مؤكِّ فبعد أن حتدَّ
القسم وإيرادِه برتكيب يدّل عىل التحقيق )قد أرسع( عاد وذمِّ من خاطبهم »وأنتم 
ون من  ُكّل يوٍم ترذلون« بمعنى تصريون أرذال، والّرذيل هو اخلسيس، وقيل هو الدُّ
  السابقة، فعندما حتّدث الّناس)68( وهذا ما نجدُه متاًما يف خطبة أمري املؤمنني
عن ذهاب األخيار والصلحاء ذم من خاطبهم بقوله ))َوَهْل ُخِلْقُتْم إاِلَّ يِف ُحَثاَلٍة اَل 
َفَتاِن، اِْستِْصَغارًا لَِقْدِرِهْم، َوَذَهابًا َعْن ِذْكِرِهْم(()69(. ولكّن اإلمام  ِهُم َالشَّ َتْلَتِقي بَِذمِّ
استعمل  فنجده  أكثر وبطرق خمتلفة،  هم  ذمَّ أّكَد  القوم   ومن شّدة توجعه من 
اللفظ الدال عىل الذم كـ )ُحثالة( وهي الرديء من ُكلِّ يشء)70(. واستعمل التعبري 
َفَتاِن((  َالشَّ ِهُم  بَِذمِّ إاِلَّ  َتْلَتِقي  ))اَل  وأبلغها  الذم  درجات  اقوى  عىل  الدال  اجلميل 
هم، وال يطبق  بمعنى »ما بقيتم إاّل يف أوغاِد الّناس وأراذهلم، يأنف اإلنسان أن يذمَّ
إحدى الّشفتني منه عىل األخرى ليتكلم عنهم )استصغاًرا لقدرهم( أي ترّفعا )عن 
وهو  )بذّمهم(    قّدم  أيًضا  الذم  تأكيد  باب  ومن  هلم«)71(.  واحتقاًرا  ذكرهم( 
بينام  )تلتقي(،  فاعل  ألّنه  التقديم،  يستحّق  الذي  )الشفتان(  عىل  التأخري  يستحق 
سوى  تذكر  مجالية  اي  من  خال  الذي  السالف  بتعبريِه  املعنى  هذا  البرصي  اختزل 
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االشرتاك يف معنى الذم. ومّما كان بادًيا عىل كالم أمري املؤمنني التأوه واحلرسة 
الشديدان عىل قومه، كوهنم مل يمتثلوا أوامره وبخاصٍة مواعظه، وكفى هبا شأًنا أن 
َصائَِبًة،  َأْمَثااًل  هَلَا  ))َفَيا  بالغّراء:  املسامة  فقال يف خطبته  يسميها هو صائبة وشافية، 
َوَأْلَبابًا  َعاِزَمًة،  َوآَراًء  َواِعَيًة،  َوَأْساَمعًا  َزاِكَيًة،  ُقُلوبًا  َصاَدَفْت  َلْو  َشاِفَيًة،  َوَمَواِعَظ 

َحاِزَمًة(()72(. 

ومثل هذا نجده عند البرصي، فعندما يسوق النصائح والعظات، تراُه معّتًزا 
ا من عدم سري الناس عىل ما  ًها، ومتشكيًّ هبا معظامًّ إياها، ويف الوقت نفسه كان متأوِّ
يقول، فقال يف اخلطبة التي هي حمل الشاهد: »فيا هلا موعظًة لو وافقْت من القلوِب 
»فياهلا  فقوله:  املبنى،  بعض  يف  إاّل    اإلمام  كالم  يف  يغرّي  مل  فهَو  حياة«)73(. 
وافقت  »ولو  أمثااًل... ومواعظ((. وقوله:  ))فياهلا    اإلمام  قول  موعظة« من 

من القلوب« من قول اإلمام  ))لو صادفت قلوًبا((. 

أرشك   املؤمنني أمري  نجد  وصائبة  شافية،  املواعظ  تكون  أن  أجل  ومن 
ا حازًما وسمًعا  -وهو العارف بذلك- أكثر من حاسٍة وعضو، فرييد رأًيا عازًما وُلبًّ
واعًيا وقلًبا زاكًيا. يف حني أّن البرصي اكتفى من هذا بالقلب، ومل يرشك سواه يف 

عملية الوعظ، إاّل أّنه أكد عليه وذلك ملّا قدّمه وهـو يستحق التأخري. 

ومن كالم أمري املؤمنني الذي نجده حارًضا يف اخلطبة البرصية هذِه قوله 
يف وصّيٍة لولدِه حمّمد بن احلنفية  ملا أعطاه الّراية يوم اجلمل: ))... تِْد يف األْرِض 
له  قّدَم  إذ  ذائعة،  باتت  التي  وبطريقته  املقطع،  هذا  البرصي  ضّمن  َقَدَمَك(()74(. 
بعبارة يا ابن آدم، فقال: »يا ابن آدم ُطأ األرَض بقدمَك«)75(. فلم يغرّي البرصي هنا 
سوى لفظٍة واحدة، إذ ابدل فعل األمر )تد( بفعل األمر )طأ(، ورفع حرف اجلر من 

األرض وأدخله عىل القدم. 
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اإلمام  ألّن  حمّلِه،  يف  كان  املذكور  للفعل  البرصي  استبدال  أّن  الباحث  ويرى 
 عندما أوىص ولده كان يف ساحة حرب، وهذا يتطّلب منه فعاًل لُه داللة عىل 
َد فالن  يقال: »وتَّ َد،  الثَّبات والعزيمة واإلرصار فاستعمل األمر )تد( وهو من وتَّ

ِرجَله يف األرِض إذا ثبَّتها«)76(.

غرض  إىل  املقطع  هذا  وظيفة  جًدا-  قليل  -وهذا  غـرّي  حينام  البرصي  بينام 
تغري  املقدرة عىل  له  كانت  التغيري  الفعل، وهذا  معه  باملوت، غرّي  والتذكري  الوعظ 
بام  التذكري  الثبات والعزيمة يف ميدان احلرب إىل  املعنى من  سياق اجلملة؛ فتحول 
بقدمك،  األرَض  املايش  أهيا  طأ  يقول:  أن  أراد  وكأّنه  اإلنسان،  مصري  لُه  سيؤول 

ولكن تذّكر بأهّنا ستكون قربك قريًبا. 

وللبرصي خطبًة أخرى، خطب هبا أمام عمر بن هبرية)77(، قّسمها عىل مخسة 
مقاطع، كلُّ مقطع يبدأ بعبارة »يا عمر بن هبرية« وكاَن تعالق واضح بني هذِه املقاطع 
وبني كالم أمري املؤمنني. قال يف أوهلا: »يا عمر بن هبرية يوِشُك أْن ينزَل بَك 
ملٌك من مالئكِة اهلل تعاىل فظٌّ غليٌظ ال يعيص اهلَل ما أمَره، فيخرُجَك من َسَعِة قرِصك 

إىل ضيِق قربك«)78(. 

حّذر البرصي الوايل من رسعة أو بغتة نزول ملك املوت  فينقله قرًسا )من 
سعة قرصِه( وهو كناية عن الّنعيم، وغضارة العيش، وكامل احلرية عىل احلركة إىل 

)ضيق قربك( ومعناه عكس األول متاًما. 

ومن يمعن النظر يف مقابلة البرصي هذِه جيد ربًطا وثيًقا بينها وبني ما جاء يف 
ْهِل  َعِة ِضيقًا، َوبِاأْلَ ْرِض َبْطنًا، َوبِالسَّ إحدى خطب اإلمام : ))اِْسَتْبَدُلوا بَِظْهِر َاأْلَ
))استبدلوا... بالسعة ضيًقا(( كان    وِر ُظْلَمًة(()79(. فكالم اإلمام  ُغْرَبًة، َوبِالنُّ

مرجعية خصبة لقول البرصي »فيخرجك من سعة قرصك إىل ضيق قربك«. 
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ولكن )الّسعة( يف كالم اإلمام  هلا من الداللة أوسع وأبعد من )الّسعة( 
)سعة  القرص  بسعة  خمتصة  وجعلها  باإلضافة  عرفها  البرصي  كون  البرصي،  عند 
القرب عند الطرفني، غري أن أمري املؤمنني مل  بِه  أّما الضيق، فاملقصود  قرصك(. 
يذكر القرب باسمه الرصيح، بل استعاَض عنها بكنايات، ألن اجلميع »قد أمجع عىل 
أّن الكناية أبلغ من اإلفصاح، والتعريض أوقع مـن الترصيح«)80( فجاءت كناياته 
ُظْلَمًة(( وهذه  وِر  َوبِالنُّ ُغْرَبًة،  ْهِل  َوبِاأْلَ َبْطنًا،  ْرِض  َاأْلَ ))بَِظْهِر   مجيلة ومؤثرة: 
عامل  إىل  الدنيا  عامل  من  االنتقال  يقصد  كاَن    اإلمام  أّن  بوضوح  تبنّي  التعابري 
الربزخ، وتعطي صورة واضحة ومكربة عن وحشة تلك الدار التي ال مفرَّ منها، بام 
هلا -تلك التعابري- من داللة واسعة عىل إحداث هّزة من احلزن، والتوّجس لدى 
ِق اهلَل يعصْمك من يزيد بن  املتلقي. وبعد ذلك قال البرصي: »يا عمر بن هبرية إن تتَّ

 .)81(» عبد امللك، وال يعصُمَك يزيد عبد امللك من اهللِ عّز و جلَّ

والباحث هنا يذهب إىل ما ذهب إليه ابن أيب احلديد، حني رأى اّن هذا الكالم 
 َ أخذه البرصي مما ورد يف عهد أمري املؤمنني ملحمد بن أيب بكر: ))َواَل ُتْسِخِط َاهللَّ
ِ َخَلفًا ِمْن َغرْيِِه، وليَس ِمَن اهللِ َخَلٌف يف غريِه(()82(.  بِِرَضا َأَحٍد ِمْن َخْلِقِه، َفإِنَّ يِف َاهللَّ
ًدا أّن اهلل  فاإلمام  ينهى جازًما عن تفضيل رضا املخلوق عىل سخط اخلالق مؤكِّ
هو الكايف من كلِّ يشٍء، وال يكفي من اهلل يشء، ويف هذا برهان دقيق عىل وجوب 
االمتثال ألوامر اهلل تعاىل، إذ »ُكّلام كاَن يف اهلل َخَلُف عن غريه، وليَس يف غريِه خلٌف 

منه، فالواجب اتِّباع رضاه وأن ال ُيسخط برضا غريه«)83(. 

ومن شّدة تأثر البرصي هبذا املعنى عاَد وكرر -يف اخلطبة نفسها- ما ذكره مع 
تغيري طفيف، فقال: »يا عمر بَن هبرية! إن تك مع اهلل تعاىل يف طاعته كفاك بائقة يزيد 
بن عبد امللك، وإن تك مع يزيد بن عبد امللك عىل معايص اهلل وكلك اهلل إليه«)84(. 
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والتكرار هبذه الطريقة مل يكن يف مصلحة النص واألديب، ألّنه خاٍل من اجلّدة 
والطرافة، قال اخلطايب )ت:388#(: »وأّما ما عابوه من التكرار فإنَّ تكرار الكالم 
عىل رضبني: أحدمها مذموم وهو ما كاَن ُمستغًنى عنه، غري ُمستفاد بِه زيادة معنى مل 
يستفيدوه بالكالم األّول؛ ألّنه حينئٍذ يكون فضاًل من القوِل ولغوا، وليس يف القرآن 

يشٌء من هذا النوع«)85(.

ثّم لو أمعّنا الّنظر يف قول البرصي يف املقطع الرابع: »يا عمر بن هبرية ال تأمن 
أن ينظر اهلل إليك عىل أقبح ما تعمل يف طاعة يزيد بن عبد امللك نظرة مقت، فيغلق 
هبا باَب املغفرِة دوَنَك«)86(. لوجدناه ينهل من حكمة أمري املؤمنني: ))اِْحَذْر َأْن 
َفاْقَو  يَن، َوإَِذا َقِويَت  ارِسِ َاخْلَ َفَتُكوَن ِمَن  َوَيْفِقَدَك ِعْنَد َطاَعتِِه  ُ ِعْنَد َمْعِصَيتِِه،  َيَراَك َاهللَّ
ِ(()87(. فاملعنى واحد يف الّنصني  ِ، َوإَِذا َضُعْفَت َفاْضُعْف َعْن َمْعِصَيِة َاهللَّ َعىَل َطاَعِة َاهللَّ

وهو حتذير املرء وهنيه من أن يراه اهلل يف العاصني وال جيده مع املطيعني. 

ومثلام ابتدأ اإلمام  حكمته بإسلوب اإلنشاء آمًرا )احذر( ابتدأ البرصي 
اإلمام  األمر عند  بعد  ما ورد  وأّما  تأمن( واملعنى واحد.  ناهًيا )ال  هبذا االسلوب 
: ))أن يراك اهلل(( فقد غريَّ فيه البرصي طفيًفا، بل أقّل من القليل، ملا قال: »أْن 
ينظَر اهلُل إليك«. والّذي مل يلتزم هبذا الوعظ، فقد حّذره اإلمام  ))فتكون من 
والَيه  ملّا حذر  العلوية،  فقرات احلكمة  اخلارسين((، والبرصي مل يربح سائرًا عـىل 

بمثل هذا: »فيغلق هبا باب املغفرة دونك«. 

ه الواحد عّدة آثاٍر علوّية، إذ يف املقطع  لقد رأينا كيف كان جيمع البرصي يف نصِّ
األول نجُد أثًرا خلطبًة، ويف الثاين نجد أثًرا لرسالة، ويف الثالث حلكمة، وعىل الرغم 
البرصي عىل صعيدي  إثراء كالم  قوٌة ومقدرة عىل  لُه  العلوي  األثر  من كون هذا 
عّرَض  الطريقة  هبذِه  الباحث-  يرى  -ومثلام  البرصي  أّن  إاّل  واملضمون،  الشكل 
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الرئيسة،  عنارصها  بني  والتالحم  اإلنسجام  عدم  إىل  -معظمها-  ورسائَله  خطَبُه 
بعضها  يصلح  املواعظ  كانت  وإْن  وعظية  مجيعها  كانت  -وإْن  األول  املقطع  ألنَّ 
مع بعضها اآلخر- ال يرتبط بالثاين، والثاين ال يرتبط بالثالث وهكذا. ولذا حاول 
التخّلص من هذِه الفجوات التي حتدث بني ُكلِّ مقطع وآخر من املقاطع التي ينتقيها 
هبرية(  بن  عمر  )يا  -كتكرار  العبارات  بعض  بتكرار   املؤمنني أمري  كالم  من 

هنا- لتكون هي الرابط واملوصل بني أجزاء اخلطبة الرئيسة.

قال  عنه،  ُعرفت  قد  بعامة  البرصي  نثر  يف  امليزة  هذه  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
إحسان النص »ومن مظاهر إسلوبه عدم الربط بني الفقرات فتبدو كّل فقرة موعظة 
مستقلة بذاهتا«)88(. واألهم هنا ان عدم الربط هذا عائد إىل السبب امُلَبنيَّ قبل قليل. 
لت الّدراسة عليها  والغالبية الساحقة من خطب ورسائل البرصي التي تطول سجَّ

 . هذه الطريقة يف البناء، وذلك األثر من اإلمام

 فمن خطبة أخرى له ابتدأها قائاًل: »رِحَم اهلُل رجاًل خال بكتاِب اهللِ، فعرَض 
يادَة من فضلِه، وإْن خالفه أعتَب وأناَب،  عـليِه نفسه، فإْن وافقه مَحَِد َربَّه، وسأله الزِّ
يف  مجع  البرصي  أّن  غرَي  الشائعة،  املعاين  من  املعنى  وهذا  قريٍب«)89(.  من  وراجَع 
لالحتكام   املؤمنني أمري  فيها  دعا  ألفاظها  بعض  ومعناها  طريقة  هذِه  خطبته 
للقرآن، فقال: )) وأَعِرٌضوا ما أْشَكَل علْيُكم عىل الُقرآِن، َفام َعّرَفُه الُقرآُن فالَزموُه، 
عّرفه  ))فام  الباحث-:  فهم  -بحسب    قوله  ومعنى  فُرّدوه(()90(.  أنَكَرُه  َوما 
))وما أنكره(( أي ما  بأّنه عمٌل معروف، وقولُه:  القرآن  له  القرآن((. أي ما شهد 

شهد عليه القرآن بأنه عمٌل منكر. 

واملعنى واحٌد بني نصِّ اإلمام  ونصِّ البرصي قائٌم عىل الرجوع إىل كتاب 
اهلل الكريم وجعله فيصاًل وحكاًم، فإن طابق العمُل األمَر القرآين، فاإللتزام بذلك 
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خري.   العمل  ذلك  فإنكار  القرآن،  العمُل  خالَف  وإن  خرٌي،  منُه  واإلزدياد  العمل 
ًها للجامعة ))وأَعِرضوا  ومن الفوارق بني النَّصني: أّن حديث اإلمام  كان موجَّ
ع داللة الكالم، ومما زاَد يف وسعها  ما أْشَكَل علْيُكم عىل الُقرآن((، وهذا بدورِه وسَّ
ورود )ما( بعد فعل األمر، بمعنى اعرضوا مجيع املشاكل عىل القرآن املجيد سواء 

التي ختصَّ الفرد، أو التي بينه وبني حميطه.

وعـىل الرغم مـن اّن البرصي استعمل هـذه اجلملة بطريقة واضحة )فعرض 
عليه نفسه(، إذ أبدل فعل األمر )اعرضوا( باملايض )عرض(، وأبدل )عىل اهلل( بـ 
)عليه( وال فرق مطلًقا -هنا- بني شبه اجلملة عند الطرفني، ألن الضمري )اهلاء( يف 
كالم البرصي عائد عىل لفظ اجلاللة فيكون كالمه )عىل اهلل(. ومع هذا نجد يف هذا 
التبديل قد ضّيق البرصي الداللة وحدَّ من سلطة القرآن الالمتناهية -طبًعا يف هذا 

النص- عندما: 

َل اخلطاب من صيغة اجلمع إىل صيغة املفرد، من )اعرضوا( إىل )اعرض(. . 1 حوَّ

2 .  اإلمام  نجـد  بينام  )نفسه(.  بقوله:  وحّدده  القرآن،  عىل  املعروض  ف  عرَّ
مل حيدد شيًئا معيًنا ُيعرُض عىل القرآن، بل -مثلام سلف- استعمل لفظة )ما( 
وهذه اللفظة بنكرهتا تبنيَّ بعض ما للقرآن من سلطة، وأّنُه هو القادُر عىل حل 

مجيع املشاكل خارج حدود الزمان، واملكان، واألشخاص. 

وبعد هذا سينتقل البرصي يف خطبته املذكورة إىل موعظٍة أخرى، وكأّن هذِه 
املوعظة بداية خطبة جديدة، وقد أدرك وهو بذلك ال ُبدَّ من إجياد رابط بني املقطعني 
ر الدعاء )رحم اهلل( الذي ابتدأ بِه املقطع األّول، فقال: »َرِحَم اهلل رجاّل وعَظ  لذا كرَّ
أخاه وأهله، فقال: يا أهيل صالتكم صالتكم، زكاتكم زكاتكم، جريانكم جريانكم، 

إخوانكم إخوانكم، مساكينكم مساكينكم، لعل اهلل يرمحكم«)91(. 
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  لولده وكأنَّ البرصي بكالمه هذا اقتطع مجاًل من وصّية أمري املؤمنني
)) ُثمَّ إيّن أوصيَك يا َحَسُن ومَجيَع أهِل بيتي  ملا رضبه ابن ُمْلَجم )لعنه اهلل(، منها: 
وُولدي وَمْن َبَلَغُه ِكتايب بتقوى اهللِ ربِّكم. اهلَل اهلَل يف الُقرآِن َفال يسبُِقكم إىل الَعَمِل به 
ُثُهم.  ا أّنُه َسُيَورِّ  أْوىص هبم. حّتى َظَننَّ أحٌد َغرُيُكم. اهلَل اهلَل يف جريانُِكم فإنَّ النبيَّ
ُتْطفُئ  ا  كاِة فاهنَّ ا عموُد دينُِكم. اهلَل اهلَل يف الزَّ الِة فإهّنا خرُي الَعَمِل، إهنَّ اهلَل اهلَل يف الصَّ
َغَضَب َربُِّكم. اهلَل اهلَل يف الُفَقراِء واملََساكنِي َفَشاركوهم يف معايِشُك. َوَعليُكْم يا َبنِيَّ 

َق(()92(. َفرُّ بارِّ وإيَّاُكم والتَّقاُطَع والتَّداُبَر والتَّ َواْصل والتَّباذل والتَّ بالتَّ

العلوية،  الوصية  من  اجلزء  هذا  يف  منبًتا  هلا  نجد  البرصي  فقرات  فجميع 
 : وبمقارنة النَّصني مجلًة بجملة يكون األثر العلوي أكثر جالًء. فـقول اإلمام
))إين أوصيك... ومجيع أهـيل(( قابله البرصي وبتحوير طفيف ملّا قال: »رحم اهلل 
رجاًل وعظ أخاه وأهله«. وقول اإلمام : ))اهلل اهلل يف جريانكم(( قابله البرصي: 
البرصي:  قابله  الصالة((.  اهلل يف  ))اهلل   : اإلمام  »جريانكم جريانكم«. وقول 
البرصي:  قابله  الزكاة((.  يف  اهلل  ))اهلل   : اإلمام  وقول  صالتكم«.  »صالتكم 
قابله  واملساكني((.  الفقراء  يف  اهلل  ))اهلل   : اإلمام  وقول  زكاتكم«.  »زكاتكم 
))عليكم يا بنّي بالتواصل   : البرصي: »مساكينكم مساكينكم«. وقول اإلمام 

((. قابله البرصي: »إخوانكم إخوانكم«.  والتباذل والتبارِّ

ومل يعتمد البرصي عىل املعنى واأللفاظ التي وجدها يف الوصية، بل أّكد بام أّكد 
بِه اإلمام ، وهو التكرار، كون التكرار من أهم قوانني اإليقاع)93(، لذا جاء بِه 
اإلمام  ليتم التأكيد عىل املفاهيم التي أوجزها وهو عىل فراش املوت، الِفًتا نظر 

السامع وانتباهه ومستدعًيا اهتاممه من خالل هذا الرتكيب)94(: ))اهلل اهلل((.
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وعىل الرغم من التشابه الكبري بني النصني، إاّل أّن الباحث يرى هنالك فروًقا 
شّكلت عالمة فارقة بينهام، منها: 

صحيح أّن اإلمام  أوىص ولده وأهله ، لكّنه بعـمق نظر، وسعة أفق، . 1
وإيامن راسخ بإنه ليس حكًرا عىل طائفٍة معينة، أو زماٍن معنٍي، جعل وصيته 
ال ختتص باألهل والولد، بل هي خارجة عن أيِة حدود زمانية، او مكانية، أو 
شخصية، سارية املفعول لتشمل ُكلَّ ))َمْن بلغُه كتايب((، بينام البرصي اكتفى 

بوعظ )أخاه وأهله(. 

وعىل . 2 اجلاللة،  لفظ  تكرار  خالل  من    اإلمام  استعمله  الذي  التوكيد  إّن 
امتداد الوصية ))اهلل اهلل يف جريانكم ...((، أبلغ وأوكد من تكرار البرصي ما 
ُأريد االلتزام بِه من واجبات إنسانية وإسالمية ))جريانكم جريانكم ...((. ملا 

حيمله لفظ اجلاللة من تعظيم وتقديس، وخشية ورهبة يف أعامق ُكلِّ خملوق. 

يبنّي . 3 نجده  بالغة  وحّجة  ال،  فعَّ تأثري  ذات    وصيته  تكون  أن  أجل  ومن 
بالصالة بني أهنا  به، ويكشف أجره، فعندما أوىص  يأمر  الذي  العمل  فضيلة 
رّبكم((.  غَضب  ))تطفيء  أهنا  بنيَّ  بالزكاة  أوىص  وعندما  العمل((،  ))خري 
وهذا اإلسلوب خيلق دفعة من اإلقناع بالقول أكثر من لو كان يويص بالفعل 

دون بيان أجره وفضيلته، يف حني أّن البرصي أمهل هذا يف نّصِه املتأثر.
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... اخلامتة ...

أن  تعاىل-  اهلل  -بحمد  استطعنا  واحد،  آن  يف  وشّيقة  شاقة  رحلة  هذه  كانت 
نحدد بالدليل القاطع ذلك األثر الكبري الذي تركه كالم أمري املؤمنني يف خطب 
الكالم  أمري  لكالم  اثر  من  خطبِه  من  خطبة  ايُّ  ختُل  مل  درجة  إىل  البرصي  احلسن 
أن جيعل بعض خطبه  املتأثر  األديب  األمر هبذا  فقد وصل  ذلك  وابعد من   ،
عبارة عن مجع -بامتياز- لكالم اإلمام  فقد كان يأخذ من كالمه  حكمًة 
من هنا وبعًضا من رسالة هناك، وجزًءا من خطبة، ويوصل بني هذه األجزاء النثرية 
فيجعلها خطبًة واحدة، ثمَّ بعد ذلك خيطب هبا الناَس وكأهنا له، والبرصي ساَر عىل 
هذه السرية، وانتهج هذا النهج يف كلِّ كالمه مع كالم أمري البيان ، حتى ثبت 
أو  باملعنى  أو  باحلرف   املؤمنني أمري  كالم  من  جله  أو  البرصي  كالم  مجيع  أن 
بينهام، وعىل هذا فلم يثبت من اآلراء القديمة حول مرجعية ثقافة البرصي األدبية 
إال رأي الرشيف املرتىض، الذي عدَّ كلَّ كالم البرصي أو غالبيته من كالم موالنا 

 .أمري املؤمنني

لقد حتدث كثري من األدباء، عن طريقة البرصي وأسلوبه، وعدوه ذا أسلوب 
مميز قائم بذاته، ولكن هذا ما تنسفه الدراسة نسًفا، إذ مل يكن للبرصي اسلوب ممّيز 
نثر  عىل  تامة  هيمنًة  مهيمًنا  العلوي  األسلوب  كان  فقد    اإلمام  بكالم  مقارنة 
البرصي، سواء من ناحية الشكل أو املضمون. ولكن وعىل الرغم من هذا نرى أّن 
من املؤسف أسًفا شديًدا أنَّ البرصي، مل يذكر اسم أمري املؤمنني وال مّرة واحدة 
يف نتاجاته األدبية، يف حني كان يذكر أسامء اآلخرين الذين استشهد بكالمهم، ابتدًءا 
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من لقامن احلكيم، وانتهاء بالثالثة األوائل، وهذا من التناقضات الكبرية التي وقع 
فيها املناوؤون ألمري املؤمنني فهم من جهة يعظون الناس بكالمه بعد أن يأخذونه 

 . ا، ومن جهٍة أخرى حيّرضون الناس عليه رسًّ
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ceived the pure divine teachings directly from his cousin Prophet 
Mohammed (PBUH). Based on the premise that the Islamic Faith, 
as revealed in the Holy Book of Islam, the Qur’an, strongly calls for 
tolerance, peaceful dealings and coexistence, Imam Ali Peace be 
upon him had shown a great deal of forbearance in dealing with his 
friends and enemies alike. Therefore, it can be said that the Imam 
was a tributary that flowed from the main source that is represent-
ed by the collection of Islamic teachings as conveyed meticulously 
by the Prophet.
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makes him disdain from using his skills of fighting and tend to the 
peaceful and humane approach. 

The Qur’an has noted that there is no coercion in adopting a 
religion, but has also specified that if Allah wanted, He could have 
made all people Muslims or faithful, but Allah has decided to let 
them choose their way and also see the results. Therefore, every 
person is responsible for their own conduct and acts; if they chose 
the right path, they would have done justice to themselves and if 
they chose unwisely, they would have harmed their own cause. 
This shows the tolerance, and the universalistic tone, of the Qur’an 
where faith seems to be a matter of individual conscience and as 
such, it cannot be created by coercion and compulsion (Tyler, 2008). 
According to Az-Zamakhshari (d.1144 A.D) (cited in Takim, 2007: 4), 
not only the people of the book but all human beings have the right 
to exercise free volition in choosing Islam. The ‘no coercion’ in the 
above-mentioned verse is not limited to the people of the book but 
to all people with different religions and faiths. This regards all reli-
gions and faiths as objective facts and considers this a unique right 
for all humans, which makes way for peaceful coexistence of vari-
ous religions.  Moreover, all verses that do not force anybody to ac-
cept a faith provide good grounds for peaceful political and social 
interaction for all. People are not superior to one another according 
to their faith and the superiority is peculiar to the Judgment Day 
and has nothing to do with people’s social and political rights in this 
world.

6. Conclusion:
Thus, it can be concluded that Imam Ali Peace be upon him 

had adopted a unique approach that was devoted to coexistence 
and augmented by tolerance. It must be pointed out, however, that 
Imam Ali’s approach is deeply rooted in the Islamic Faith and the 
Prophet’s teachings. This may be further supported by the fact that 
followers of Imam Ali Peace be upon him firmly believe that the 
Imam was born and bred within the Prophet’s household. 

It can also be concluded that Imam Ali Peace be upon him 
was renowned for being knowledgeable due to the fact that he re-
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Muslims, as well as religious minorities. This was gradually general-
ized to all parts of Arabia.

5. 4 The role of dialogue
The concept of dialogue has been deeply rooted in the Qur’anic 

discourse since it has not only been an important principle of Islam, 
but of all religions as well (Alikhani, 2011: 464). Let us consider the 
following verse:

Go, both of you, to Pharaoh, for he has indeed transgressed 
all bounds; *But speak to him mildly; perchance he may take 
warning or fear (Allah).
Taha (43-44) Ali (2001: 308)

In this verse, Allah orders his Prophet Moses and his brother 
Aaron to engage in dialogue with Pharaoh recommending them to 
speak in a good way. This illustrates that the Qur’an has not only 
acknowledged dialogue but also stipulated that it should be con-
ducted in the best possible manner and based on good argument.

Invite (all) to the Way of Lord with wisdom and beautiful 
preaching; and argue with them in ways that are best and most 
gracious…
An-Nahl (125) (Ali, 2001: 274)

Imam Ali Peace be upon him also attached great importance to 
dialogue with enemies as a strategic method to solve problems as 
Alikhani (2011: 464) mentions. His correspondence with Muawiyah 
was a good example of dialogue which continued right up to the 
Battle of Sif’fin. Imam Ali’s dialogues with Kharijites, who were his 
most staunch foes, are well-known. The Imam frequently told them 
that he was ready to negotiate with them to resolve ambiguities as 
in his sermons (122; 126). Moreover, when there was no negotia-
tion or they hit a deadlock, Imam Ali Peace be upon him waited 
for other opportunities. According to Imam Ali, dialogue is the only 
legitimate way for peaceful coexistence in human societies and for 
finding solutions to social and political problems. It has been clear 
that the strategies of coexistence Imam Ali followed up were com-
pletely compatible with Qur’anic discourse. However, this is what 
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to your army and relief from your worries and safety for your 
country.                                                                                     
Imam Ali (2000: 577)

This definitely shows that though Imam Ali Peace be upon him 
was a first class warrior he did not like wars at all because of their 
impact on humans whether they are brothers in religion or creation. 
Therefore, he reminded Malik to steer clear from wars as far as he 
could to avoid man killing and blood effusion. For Imam Ali, it was 
not enough to stop war for a while but he tried his best to build up 
an approach that maintained the peace even with people who be-
longed to different religions or ideologies. He ascertained that when 
there was no common ground and interest to unite humans (which 
is a very dangerous situation), it was only pacts and treaties which 
could bring people from various religious faiths together and form a 
gravitational center around which human societies can take shape. 
This is why he never allowed for breach of treaties even when a 
treaty was not beneficial. In that case, he believed Muslims should 
suffer the losses, but refrain from breaching that treaty, even when 
it has been signed with their enemy (Alikhani, 2011: 462). And this 
is clear in his saying:

Be very careful, never break your promise with your enemy, 
never forsake the protection or support that you have offered 
to him, never go back upon your words, and never violate the 
terms of treaty.
Imam Ali (2000:577-78)

In his emphasis on respect for treaties, Imam Ali (AS) supports 
the utmost importance of pacts and treaties in Islam especially 
those political and social pacts exactly as the following Qur’anic 
verse ascertains:

Fulfill the Covenant of Allah, when ye have entered into it, and 
break not your oaths after ye have confirmed them; indeed ye 
have made Allah your surety; for Allah knoweth all that ye do.
An-Nahl: 91 (Ali, 2001: 270)

It is worth mentioning that the establishment of the Islamic so-
ciety in Medina after the arrival of Prophet Mohammed (PBUH) was 
based on treaties which were signed between the Prophet and non-
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Qur’an, as Alikhani (2011: 463) mentions, has ordered Prophet Mo-
hammed (PBUH) to talk to the infidels in a way conformed to the 
fair treatment as shown in the following verses:

Say: “who gives you sustenance, from the heavens and the 
earth? “Say: “it is Allah; and certain it is that either we or ye 
are on right guidance or in manifest error!”* Say: “ye shall not 
be questioned as to our sins, nor shall we be questioned as to 
what ye do.  
Sabᾱ: 24-25 (Ali, 2001: 422)

Prophet Mohammed (PBUH) knew that he was on the right side, 
but he said so to keep the doors open to further dialogue (Alikhani, 
2011: 463).

Imam Ali Peace be upon him followed the same approach when 
he wrote a letter to people of Kufa at the time of his march from 
Medina to Basra telling them:

In any case, to whomsoever this letter of mine reaches, I appeal 
to him in the name of Allah that he should come to me and if I 
am in the right he should help me; but if I am in the wrong then 
he should try to get me to the right according to his view. 
Imam Ali (2000: 584-85)

This is a wonderful epistle in which he invites people to judge 
his intentions and actions. In his words, there is an indication of his 
respect for people even though they were not on the right path 
(Takim, 2006).

5.3 Being inclined to reconciliation
 Imam Ali’s view of peace and tolerance is shown in his em-

phasis on the importance of being inclined to reconciliation. In his 
letter to Malik, Imam Ali Peace be upon him advised him to make 
full use of any chance of peacemaking presented for the sake of Al-
lah.

Do not reject peace to which your enemy may call you and 
wherein there is the pleasure of Allah, because peace brings rest 
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If they charge thee with falsehood, say: “My work to me, and 
yours to you! Ye are free from responsibility for what I do, and 
I for what ye do!
Yunis: 41 (Ali, 2001: 208)

Another verse is: 
Let there be no compulsion in religion.
Al-Baqara: 256 (Ali, 2001: 44)

Alikhani (2011: 462) explains that what makes the Qur’an ac-
knowledge diversity of religions and faiths as a reality on the ground 
and to pave the way for interaction with them is the very existence 
of human beings. From the point of view of Islam, humans are digni-
fied and no society, regardless of its circumstances, will ever lose its 
human essence. He adds that if Allah had wanted to create people 
with the same faith, he would have done so, but He had deliberately 
not done it.

To each among you have We prescribed a Law and an Open 
Way. If had so willed, He would have made you a single People, 
but (His Plan is) hath given you: so strive as in a race in all 
virtues.
Al-Mᾱ’ida: 48 (Ali, 2001: 118)

5. 2 Not considering oneself absolutely right
Alikhani (2011: 463) claims that ‘it is natural that every person 

or religion considers their own perceptions and faith absolutely 
right and this is also true about Islam’. This may be clearly stipulated 
in the following verse:

The Religion before Allah is Islam (Submission to His Will): 
nor did the People of the Book dissent therefrom except through 
envy of each other, after knowledge had come to them. But if 
any deny the Signs of Allah, Allah is swift in calling to account.
Al-’Imrᾱn: 19 (Ali, 2001: 54-55)

However, when it comes to interaction with non- Muslims, no 
discussion can be built on the premise that one side is absolutely 
right with the opposite side being absolutely wrong. Therefore, the 
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compassionate approach to all human beings because being human 
was enough for him to love others and treat them through a respect-
ful and dignified approach. Let us consider Imam Ali’s words cited 
above.

It is worth mentioning that the Qur’anic view of peace and co-
existence is interwoven with the view of a universal moral discourse 
that unites all human beings as Takim (2007: 1-2) states. According 
to the Qur’an, human beings are created with an innate disposition 
(Fitra) that leads to knowledge of, and belief in, Allah. The Qur’an 
posits a universal morality for humankind that is conjoined to val-
ues ingrained in the conscience of all human beings. This suggests 
a universal, ethical language that all human beings can connect to 
and engage in. 

The Qur’anic concept of a universal moral order is, thus, ground-
ed in the recognition of an innate disposition engraved in the human 
conscience. Through this notion, Islam embraced certain universal 
human values that could form the basis for interaction with a di-
verse ‘other’ (Ibid, 2007: 2). Moreover, this is what Imam Ali Peace 
be upon him draws attention to and invites people to follow it up.

Being aware of the multicultural milieu of seventh century Ara-
bia, the Qur’an addressed topics such as freedom of conscience, 
rights of minorities, human rights, and religious pluralism, issues 
that a multi-faith community is bound to encounter and grapple 
with. Thus, there are many verses which recognize other religions 
and ask their followers to act according to their own faiths and reli-
gious backgrounds.

It was We who revealed the Torah (to Moses): therein was guid-
ance and light. By its standard have been judged the Jews, by the 
Prophets who bowed (as in Islam) to Allah’s will, by the Rabbis 
and the Doctors of Law: for to them was entrusted the protec-
tion of Allah’s Book, and they were witnessed thereto; fear not 
men, but fear Me, and sell not My Signs for a miserable price.
Al-Mᾱ’ida: 44 (Ali, 2001: 117)

Allah has recognized even those who do not accept Islam. He 
has noted that they would be held responsible for what they do.
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O Malik! Infuse your heart with mercy, love and kindness for 
your subjects. Be not in the face of them a voracious animal, 
counting them as easy prey, for they are of two kinds: either they 
ar e y ou r br ot hers i n r eligi on  or  y ou r e qu al s i n c reat ion .                                                                                                    
Imam Ali (2000: 566)

This speech seems to be compatible with the Qur’anic concep-
tion of the peaceful coexistence which is built upon the view that 
human beings are united under one Allah who created them from a 
common human origin as mentioned in the following verse:

O mankind! Fear your Guardian Lord, Who created you from a 
single Person, created, out of it, His mate, and from them twain 
scattered (like seeds) countless men and women.
An-Nisᾱa: 1 (Ali, 2001:81)

This verse refers to the unity of human beings based on either 
Allah’s creation or their common genesis. It also means that people 
have to recognize and live with their differences. Another verse that 
emphasizes the common origin of humankind and considers human 
diversity as a basis for mutual understanding and peaceful coexis-
tence is as follows:

O mankind! We created you from a single (pair) of a male and 
female, and made you into nations and tribes, that ye may know 
each other (not that ye may despise [each other]).
Al-Hujurᾱt: 13 (Ali, 2001: 508)

The above verse indicates that all humans were a single com-
munity (Umma) and Allah has created them from a single man and 
a single woman (Adam and Eve) and has divided them into vari-
ous groups to know one another. This implies that human diversity 
should enhance the recognition of, rather than confrontation with, 
the other. According to exegetes, this verse commands Muslims to 
build bridges of understanding and cooperation with larger world 
community in order to create a just social life. 

It is important to note, as Alikhani (2011: 463) claims, that 
when Imam Ali Peace be upon him talked about non-Muslims, he 
did not just talk about their rights and peaceful coexistence because 
this can be ensured through laws. However, he talked about the 
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and preventing the public from resorting to the Jahilliyah norms and 
customs. He continued to help the new rulers (the Prophet’s suc-
cessors) with his wise solutions for the problems and questions en-
countered with his religious, moral as well as intellectual capacities. 
During the short time span he was the political leader of the then 
vast Islamic State, he regarded himself individually on a par with 
any other citizen but administratively in charge of implementing so-
cial justice. He was aware that the governors he appointed had to 
behave in a perfectly Islamic way so as not to cause any social-eco-
nomic pressure on the public. Thus, it can be said that the beauties 
of the ideal Islamic State was typified in Imam Ali’s administration 
that he established on the criterion of being God-fearing and God-
conscious. Therefore, he removed the corrupt regional governors of 
the Islamic State and commanded honesty, integrity, accountabil-
ity, and being compassionate from the government officials (Ibid, 
2011).

Keeping pace with the Qur’anic injunction, Imam Ali Peace be 
upon him had much concern about the concept of engagement with 
the others and maintaining rights of citizenship. On this basis, Imam 
Ali Peace be upon him laid emphasis on the following aspects:

5.1 Unity of creation and diversity of religion
When Imam Ali Peace be upon him appointed Malik Al-Ashter 

as governor of Egypt and surrounding areas, he issued to him a 
document of instructions that illustrated how he should deal with 
people regardless of their various personalities, and how to handle 
various situations. He considers being human a sufficient criterion 
to entitle every person to human and citizenship rights. He had not-
ed that this criterion could not be ignored under any circumstances, 
as part of the essence of humanity, and should not be abandoned 
by people as long as they live.  For him, all citizens in an Islamic soci-
ety may be divided into two groups. The first group consists of Mus-
lims who are religious brothers of the ruler and the second group 
includes non-Muslims who are like the ruler in creation. Imam Ali 
Peace be upon him says:
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steegh (1997), the central role in the foundation of grammar is as-
signed to Imam Ali Peace be upon him. His book ‘Nahjul Balagha’ 
(Peak of Eloquence) which was compiled by Ash-Shareef Ar-Radhi 
contained a lot of sermons, letters, and sayings whose subject mat-
ter is next only to the Qur’an in eloquence, guidance, and knowl-
edge. Ibin Abil Hadid (1996: 10) maintained that:

Ali’s eloquence is such that he is the leader of the eloquent, and 
the chief of the rhetoricians. Ali’s wordings are below the words 
of the Creator, but above the words of all the created ones, from 
him the world has learnt the art of oratory. Each time that I 
read ‘Nahjul Balagha’ new points come into my mind, with the 
conclusion that if I read it throughout my whole life, even then 
I would be unable to comprehend it fully.

This book is not only beneficial to Muslims but to all human-
kind. His code of administration as documented in Nahjul Balagha 
was quoted in the United States by the U.N. Secretary General in 
the year 2002 during the meeting of the Arab Development Fund. 
He advised the rulers and government officials to follow the prin-
ciples contained therein as a role model of governance (Akhtar, Un-
dated :9)

5. Coexistence in Imam Ali’s policy
It has been noted that though the concept of peaceful coexis-

tence has been recently used in the social and political repertoire, 
it is clearly observed in the Qur’anic discourse, prophetic Traditions, 
and the conduct of Imam Ali Peace be upon him. Alikhani (2011) 
lists a number of strategies that have been offered by Islam to its 
followers to enable them live in peace with other human beings, 
who do not share their thoughts and ideologies. These strategies 
can be taken as a modern approach to this issue to be useful to 
Muslims’ interaction with other people. Definitely, it is sufficient 
for all Muslims and non- Muslims to know that Prophet Moham-
med (PBUH) himself allowed followers of different religions to live 
in peace and perform their rituals without anybody harassing them.

After the death of the Prophet Mohammed (PBUH), Imam Ali 
Peace be upon him kept on safeguarding Islam from going astray 
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Imam Ali victoriously returned, the Prophet embraced him and 
showered him with praises including these words:

… Ali  you will be nearest to me on the Day of Judgment; you 
will be next to me at the Fountain of Kauthar; your blood is 
my blood, your flesh is my flesh, your friendship is my friend-
ship, and your enmity is my enmity; a war against you is a war 
against me!
(Akhtar, Undated: 4)

It has been obvious that Imam Ali Peace be upon him was a 
first class warrior and marshal. The study of his life shows that his 
sword was the only help which Islam received during its early days 
of struggle and wars of self-defense. It is worth noting that being the 
bravest man and the boldest warrior that history could cite does not 
mean he was hard-hearted, cruel, and bloodthirsty, rather he was 
always kind, sympathetic, responsive, and a warm-hearted person. 
These are the qualities of one who is pious and God-fearing. He was 
just treating everybody friendly: the rich, the poor, the educated, 
and the ignorant alike. This shows that Imam Ali Peace be upon him 
had a personality in which opposing characteristics had so gathered 
themselves that it was difficult to believe that such a combination 
could manifest itself in one man.

4. Imam Ali: A man of word
Allied to all the above-mentioned merits, Imam Ali (AS) was a 

philosopher, moralist, and a great teacher of religious principles and 
theology. He was also known to be very witty and could not be over-
come in debate. Concerning his knowledge, Prophet Mohammed 
(PBUH) said about Imam Ali (AS): 

I am the City of Knowledge, and Ali is the Gate. That who wants 
to reach Knowledge should come to it through the gate!
Al-Tabari (1901:104)

His vast field of knowledge included biology, medicine, astron-
omy, the origin of the universe, philology, Islamic jurisprudence, 
mathematics, rhetoric, and more. He made major contributions to 
developing the grammar of the Arabic language. According to Ver-
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The Battle of Badr alone provides an adequate example of Ali’s 
courage, valor, and unmatched fighting skills. It is hardly an exag-
geration to say that he alone was responsible for the victory in that 
battle. In this battle, about 1,000 Meccan Quraishi warriors chal-
lenged some 313 ill-prepared and poorly equipped Muslims. Imam 
Ali Peace be upon him killed several famous Arab worriers, sending 
a wave of fear through the enemy ranks and achieved the first vic-
tory for Islam (Shamsu eddin, 1985).

In the Battle of Uhud, Imam Ali was one of the four faithful and 
brave soldiers and companions of Prophet Mohammed (PBUH) 
who remained by his side to protect him. He killed 28 renowned 
Arab warriors and sustained 16 wounds. The Prophet himself was 
injured. Had it not been for Ali, the Prophet would have been killed. 
Later on, the Prophet informed the Muslims that the Angel Gabriel 
was there on the battlefield praising Ali with these words: 

There is no braver youth than Ali, and there is no better sword 
than Thul fiqar” (The name given to Imam Ali’s famous two-
pronged sword).                                                                                                                    
(Al-Mazandarani, 2000: 191)

It was also Imam Ali Peace be upon him who was responsible 
for destroying the morale of the enemy and securing  victory for the 
Muslims in the Battle of Khandaq (Trench). In this battle, Amr ibn 
Abd Wud, a famous Arab warrior, challenged Muslims to hand-to-
hand combat. Only Imam Ali Peace be upon him stood with the will 
to fight, and subsequently defeat, Amr whose name and presence 
frightened others.

When the Muslims marched against the rebellious Jewish clan 
which was holding the fortress of Khayber, the Muslim army un-
der the leadership of a different commander was defeated on two 
successive days. The Prophet gave Imam Ali the Standard of Islam 
and sent the army out under his command. Ali Peace be upon him 
fought and killed the mighty and dreaded warrior Merhab, as well 
as several other highly reputed enemy warriors. He also broke the 
gate of the fortress single handedly and flung it across the trench 
so that the Muslim army could enter and secure the fortress. When 
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while taking into consideration the Qur’anic texts as well the tradi-
tions of Prophet Mohammed (PBUH).

2. Imam Ali and Islam: A cursory look
Ali bin Abi Talib Peace be upon him was the son-in-law of 

Prophet Mohammed (PBUH). It is outside the scope of this article 
to record the numerous achievements and merits of Imam Ali. His 
exalted personality is such that even the most learned scholars are 
at a loss to fathom his greatness. Imam Ali - the trustee and legatee 
of Prophet Mohammed (PBUH) - was born inside the Kaaba, the 
House of Allah, in Mecca. Such a miraculous circumstance of his 
birth gives an indication of his unique position in relation to Allah 
(Mutahari, 1992).

Imam Ali (AS) was the first man who bore witness to Islam and 
credited with being the first male Muslim after Prophet Mohammed 
(PBUH). A cousin of Prophet Mohammed (PBUH), he was brought 
up by the Prophet. Almost 30 years younger than Prophet Moham-
med (PBUH), he was honored with receiving his moral education 
from the Prophet. When Imam Ali was at the age of ten or so, he 
witnessed the advent of Islam. Having grown up with Prophet Mo-
hammed (PBUH) was a unique opportunity for him to appreciate 
and support his Divine mission. Therefore, he was the 3rd Muslim 
next to Prophet Mohammed (PBUH)  and his wife Khadijah Peace 
be upon her. Imam Ali’s staunch belief in Islam and his readiness to 
sacrifice his life for it was exemplary and matchless (Shamsu eddin, 
1981).

3. Imam Ali: A man of sword
Imam Ali (AS) was known for his bravery. Since the opponents 

of Islam, e.g., the Meccan idol-worshippers and the Jews of Medi-
na, waged several wars on the small flourishing Islamic community, 
Muslims had to defend their religion and identity. Under such harsh 
and critical circumstances, Imam Ali’s bravery was decisive (Kittani, 
2010).
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1. Introduction
For long times, nations have lived in relative isolation to the ex-

tent that they have maintained their beliefs, religions and ideolo-
gies in solitude from each other. With the advanced means of com-
munication and increased emigration, different religious and ethnic 
groups have had to live and communicate with others in that they 
are not self-sufficient, independent or isolated from communities 
that they have belonged to. More than ever, the need of human 
beings to live with those who differ in their ideas, attitudes, and 
religious principles has become not only imperative but also one of 
the requisites in social life.

Islam is one of the religions that invites its followers to live and 
interact in peace with other human beings since humans, from an 
Islamic point of view, are divinely dignified and no society, regard-
less of its circumstances, will ever lose its human essence. It admits 
the diversity of religions and faiths and stipulates no coercion in ac-
cepting other religions, yet Islam has been portrayed in the media 
as a militant religion determined to promote violence and the killing 
of innocent civilians that believe in other religions (Takim, 2008). 
Hence, it seems urgent to tackle an issue which is of major con-
cern to millions of people that how a religion targeted as a violent 
and extremist religion invites Muslims to live and interact peacefully 
with the ‘other’. Moreover, how the concept of ‘humane or peace-
ful coexistence’ recently viewed in political and social repertoire has 
been treated in the Qur’anic discourse, Prophetic Traditions and the 
conduct of Imam Ali Peace be upon him. 

On this basis, the main question of this article is how Islam 
enables his followers to live with people who do not share their 
thoughts and ideologies. It focuses on the personality of Imam Ali 
Peace be upon him as being the boldest warrior that history has 
cited, investigating his approach to the coexistence whether being 
based upon word or sword. Imam Ali’s letters, sermons, sayings in 
his book Nahjul Balagha will be used as the basis for discussion, 
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ملخص البحث

أفكارهم  يف  عنهم  خيتلفون  الذين  اآلخرين  مع  العيِش  إىل  البرشّية  حاجة  إّن 
حياتنا  يف  األساسّية  املتطلبات  من  واحدة  أصبحت  والدينّية  النظرّية  ومبادئهم 
الرسول  وسنة  املجيد  القرآن  يف  متمثاًل  احلنيف  اإلسالمي  فالدين  االجتامعية. 
املسلمني  لتمكني  كثرية  اسرتاتيجيات  قّدم  قد   عيل اإلمام  وسرية    الكريم 
من العيش يف أمن وسالم مع باقي البرش الذين ال يشرتكون معهم يف أفكارهم أو 

أيديولوجيتهم.

أّن  كيف  مستفهمة   عيل اإلمام  شخصّية  عىل  البحثّية  الورقة  هذه  وتركز 
حماربًا مقدامًا لطاملا ذكره التأريخ ُيصبح مثاالً رائعًا للسالم.

لتحقيق  املتبناة  الرئيسة  االسرتاتيجّيات  إىل  البحثّية  الورقة  هذه  تتطّرق  كام 
السيف  عىل  قائاًم  أكان  سواء  التعايش  يف  منهجه  تستقيص  وهي  الناجح  التعايش 
البالغة قد   وخطّبه وأقواَله يف كتاب  إّن رسائَل اإلماِم عيلٍّ الطيبة.  الكلمة  أم 
النصَّ  االعتبار  بنظر  آخذين  ذاته  الوقت  ويف  والنقاش  للبحث  قاعدًة  استخدمت 

القرآينَّ املجيَد فضاًل عن األحاديث النبوّية الرشيفة.
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 Abstract
The need of human beings to live with others who differ from 

them in their ideas, attitudes, theoretical and religious principles 
has become one of the requisites in our social life.  The Islam, rep-
resented by the Qur'an, Traditions of Prophet Mohammed (PBUH) 
and the conduct of Imam Ali Peace be upon him, has offered many 
strategies to enable Muslims to live in peace with other human be-
ings, who do not share their thoughts or ideologies.

This article focuses on Imam Ali’s personality inquiring how the 
boldest warrior that history could cite comes to be the example par 
excellence of peace. It also tackles the main strategies adopted for 
successful coexistence inquiring about his approach to the coexis-
tence whether being based upon word or sword. Imam Ali’s letters, 
sermons, sayings in his book Nahjul Balagha (Peak of Eloquence) 
will be used as the basis for discussion, while taking into consider-
ation the Qur'anic texts as well the traditions of the Prophet Mo-
hammed (PBUH).
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Both of the boards, the consultation and edition, 
take hold of a constellation of study papers coming in 
line writhe the file title and do broach such readings to 
the readership and researchers to stimulate them into 
retracing the Islamic monolithic that incarnate Islam 
and deserve its incarnation, as we feel the want of what 
divulges the genuine Islam Allah, the Al-Mighty decree.



In the Name Of Allah
Most Compassionate, Most Merciful

... Edition word ...

Verily Islam is the mere doctrine religion destined to 
promulgate in line with the humanitarian profs on the 
ground as a pinnacle to mankind. Muslims bring such 
doctrines into effect and each has a mind to worship 
and dealings incarnating, for such a divine project the 
Messenger of Allah heaves into view Peace be upon 
him and his benevolent and chaste posterity as they 
buttress and sanctify these profs.

As truly as Imam Ali Binabitalib to the Messenger of 
Allah Peace be upon him and his posterity runs equal 
with Aaron to Moses Peace be upon them and comes 
as a portal of his science, so he deserves to be studied 
and prospected to contemplate what a sort of these 
doctrines the Imam incarnates that elevate Muslims into 
where they should merely be as "the best of peoples 
evolved for mankind".

Scientifically and objectively we do definitely inspire 
for such a locus to be manifested, so Al-Ameed Journal 
allots for Imam Ali individuality an exclusive edition 
and opens the floodgates to the researchers to delve 
into the issue in light of the staunch scientific research. 
Many a researcher reviews Imam Ali mind: a chronicle 
emerges in what history ensconces for Imam Ali Peace 
be upon him and a text that commemorates what The 
Road of Eloquence preserves and is set to the discussion 
and investigation lens of the verifiers.
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In the Name of Allah,
Most Gracious, Most Merciful

Allah will
Raise up to suitable ranks
And degrees, those of you
Who believe and who have
Been granted knowledge

And Allah is well acquainted
With all ye do*.

(*) Abodullah Yussif Ali, The 
Holy Quran, Text Translation 
and Comment,(Kuwait : That 
El-Salasil,1989)1509, Iyat 11, 
Sura,Mujadila, or The Woman Who 
Pleads.
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