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َّ
ملخص البحث
يرصد البحث احلقول الداللية لأللفاظ يف دعاء يستسقي فيه اإلمام احلسن

 ،فيظهر أ َّنه حيرص عىل توظيف طائفة من األلفاظ التي تتم َّتع بالداللة عىل املاء
النازل من السامء داللة خمصوصة تتمثَّل يف كثرة هذا املاء َ
وغدَ قه وبركته ،مع اإلشارة
السحاب ًّ
وتعم الربكة،
رشا؛ لغرض أن ترخص األسعار،
َّ
إىل أن يكون نزوله من َّ

املرجوة يف هذا السياق تأيت منسجمة مع كثرة احلاجة له
و ُيفقد الغالء .وكثرة املاء
َّ
مثلام يكشف عنها السياق اخلارجي املحيط هبذا الدعاء و ظروفه.

اخلاصة الداللية هلذه األلفاظ يف اخلطاب احلسني لتعطي من جهة أخرى
وتأيت
َّ

درسا يف الدعاء ،وأدواته ينفتح فيه عىل
داللة تربوية تتجلىَّ يف رغبته  أن يضع ً

رضورة عدم التضييق بني يدي اهلل تعاىل الواسع الكريم .ومما ال َّ
شك فيه َّ
أن هذا
الصنيع يدخل يف آداب الدعاء أملح اإلمام  يشري إليه عىل نحو غري مبارش.

أيضا َّ
ويظهر ً
أن اخلطاب احلسني قد تعاطى يف هذا السياق مع ألفاظ ذات داللة

عىل عنارص الطبيعة ذات اآلفاق الواسعة أو املرتفعة؛ إذ ذكر البطون ،واألودية،
واألباطح ،والسهول ،واجلبال يف سياق الداللة عىل كثرة املاء الذي يستسقيه يف

دعائه .وال خيفى َّ
يكرس الداللة عىل الكثرة ً
أيضا.
أن هذا ِّ

أن هذه االختيارات اللسانية التي َّ
َّ
لعل من املناسب اإلشارة إىل َّ
وظفها اإلمام

احلسن يف خطابه الدعائي االستسقائي تأيت من صميم التط ُّلعات احلياتية
الوارفة التي يروم اإلمام  إنتاجها ،واللفت إىل إمكان أن حيظى هبا اإلنسان ،يف
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إشارة إىل َّ
بحجة اهلل تعاىل يف
متاحا متى ما َّ
أن ذلك يكون ً
تعزز االرتباط ،واإليامن َّ

ً
أرضه ،وبرضورة االقتداء بإمامته وفضله .ما يعني هنا َّ
ارتباطا بني املواقف اإلهلية
أن
من األرض َّ
احلجة اإلهلي من جهة ثانية.
وسكاهنا من جهة ،واملواقف البرشية من َّ

هكذا يأيت هذا البحث ليقرأ التوظيف اللساين اللفظي يف املنظومة الدعائية

االستسقائية م َّت ً
اخلاصة الداللية ملجموعة الدوال اللفظية طري ًقا توصل
خذا من
َّ

مهمة ِّ
أؤكد رضورة استثامرها يف التحليل الداليل هلذا
إىل أهداف تربوية وعقدية َّ

اخلطاب الدعائي ،واللفت إليها عىل الرغم من املحدِّ دات السياقية التي حتيط هبذا
اخلطاب ،وظروفه ،وغاياته؛ فيضع اإلمام احلسن يف قصده اللساين األدوات

التي تتح َّقق هبا هذه األهداف عىل نحو تتامهى فيه اللسانية ،والرتبوية ،والعقدية

فضلاً عن احلاجة املادية املتم ِّثلة يف املاء يف هذا الدعاء .

معنى هذا َّ
أن التحليل الداليل املجايل هلذا اخلطاب الدعائي ينتج جمموعة

األهداف التي تدخل يف صياغة بنية فكرية واضحة ،وتقديمها يف ضوء مرشوع

داليل منهجي له أهدافه الكربى التي َّ
تتوخى التنمية البرشية ،وتط ُّلعات اإلنسان،
وواقعه الفكري ،وبناءه العقدي .مع حضور ألثر منهج احلقل الداليل يف ترجيح ما
جاء خمتل ًفا عىل مستوى املتن املروي من خالل االحتكام إىل السياق .بمعنى َّ
أن النظر

يف ألفاظ هذا الدعاء بلحاظ حقوهلا الداللية س ُيظهر أثر اختالف الرواية يف بيان

حقل اللفظة ِّ
التجمع الداليل
حمل االختالف؛ وصولاً إىل إمكان حتديدها يف ضوء
ُّ

الغالب.

الكلامت املفتاحية :دعاء االستسقاء؛ اإلمام احلسن؛ احلقول الداللية؛ املتن

اخلاصة الداللية؛ األهداف العقدية؛ األهداف الرتبوية؛ التنمية البرشية.
الروائي؛
َّ
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ABSTRACT
The present paper reconnoiters the semantic fields in the waterpraying supplication of imam Al-Hasan and exerts itself to manifest certain
utterances employing water in panoramic shades of meaning: the water
that falling from the sky could be rain in drops to bid high prices slump;
bless to be spread . However there is a sense of erudition in the Al-Hasan
discourse manipulating the phenomenon; vales, mounts and brooks that
usher water abundance in such a supplication of the imam .
The meant diversity in diction grants the system of water-praying
supplication a pathway to erudition and edification and reflects the
faith the imam ensconces in his heart. Ultimately the study takes hold
of the semantic discourse analysis to cull the targets propagating an
evident intellectual structure for the sake of the human development, the
inspiration of man and his intellectual reality and doctrinal essence.
Keywords: Imam Al-Hasan, water-praying supplication, semantic
fields, narratology, semantic trait, intellectual targets, educational targets,
human development.
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ِّ ...
املقدمة ...
يقف هذا البحث عىل متن لساين ينتمي إىل خطاب الدعاء الذي له خصائصه

واخلاصة الداللية .وملَّا كان هذا املتن
اللسانية ،والتعبريية التي تضمن له التوصيل
َّ

الدعائي يدعوبه اإلمام احلسن استسقا ًء كان قد َّ
ركز عىل املضامني امل َّتصلة
بطلب نزول املاء من السامء ،مع إشارات إىل طبيعة هذا املاء ،والغرض من االستسقاء
وآثاره يف احلياة واملعاش.

بدا َّ
أن دراسة هذا الدعاء االستسقائي يف ضوء منهج احلقل الداليل تتك َّفل يف

الكشف عن منظومته الداللية املتامسكة؛ ذلك َّ
بأن التوزيع احلقيل أللفاظه يالمس
مضمونه ،ويضع املصفوفات الداللية الدقيقة التي أنتجت املعنى عىل نحو قصدي.
بمعنى أ َّننا أمام منهج حتلييل دقيق يكتشف املهيمنات اللسانية اللفظية َّ
املوظفة يف هذا
َّ
املتن؛ وصولاً إىل َّ
تتشكل بوجودها اهلوية املعرفية ،واملضمونية
أن هذه املهيمنات

هلذا املتن.

وهذا ما يظهر عىل نحوجيل يف دعاء اإلمام احلسن ،فقد توزَّ عت ظهوراته

اللفظية عىل ست جمموعات يتمحور حوهلا اهلدف االستسقائي .تصدَّ ى البحث
اختصت املجموعة األوىل بألفاظ الغيث
لدراسة هذه املجموعات الرئيسة ،إذ
َّ

السحاب وأوصافها وحركتها.
ونزوله وأوصافه واملجموعة الثانية وقفت عىل ألفاظ َّ

وجاءت املجموعة الثالثة لتتناول ألفاظ األسعار واملكاييلَّ .أما املجموعة الرابعة

تضمنت الكالم عىل ألفاظ
فدرست ألفاظ الطبيعة األرضية .واملجموعة اخلامسة َّ

التجمعات البرشية .وقد حرصت
الذات اإلهلية .وكانت الفقرة السادسة يف ألفاظ
ُّ
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احلرص ك َّله عىل تفريع هذه املجموعات الرئيسة إىل جمموعات صغرية أتابع من

خالهلا الداللة املخصوصة لأللفاظ َّ
املوظفة يف الدعاء .وعمدت قبل هذه الفقرات
إىل ذكر متن الدعاء وتوثيقه ،وذكر مواضع االختالف فيه.
األول :الدعاء احلسني يف االستسقاء :عرض وتوثيق

()1

شهد اإلمام احلسن بن عيل بن أيب طالب  بني والدته سنة  3للهجرة،

مهمة ،وحافلة باألحداث املؤ ِّثرة يف حياة
واستشهاده سنة  49للهجرة حقبة تارخيية َّ

اإلسالم؛ فام كان منه إلاَّ أن تكون له رؤيته الواضحة ،ومواقفه احلاسمة يف سياق
()3
()2
«جتسدت
هذه األحداث ؛ فهوأصيل الرأي ،عميق التفكري ،ذوإدراك واسع َّ ،

فيه طاقات اإلسالم وعنارصه ومقوماته ،فهوبحكم قابلياته ونزعاته ّ
فذ من أفذاذ

«رمزا للذكاء
العقل اإلنساين ،ومثل من أمثلة التكامل البرشي»( .)4ولقد كان بحق ً
والعبقرية»( .)5ومن املالحظ أ َّنه  نشأ نشأة خمصوصة؛ ذلك بأنهَّ ا كانت «يف كنف

رسول اهلل  ،وكنف أمري املؤمنني  ،يف بيت فصاحة وبالغة وعلم وورع،
فكان  ...خطي ًبا َل ِسنًا ال يعرف احلرص له سبيلاً »(.)6
من هنا كان هلذا اإلمام السبط  منجزه القويل ذواملضامني العقدية

واالجتامعية والتارخيية الذي َّ
يرصعه بألفاظه
متكنت منه خصائص البالغة؛ إذ كان ِّ

اجلميلة وسمومعانيه()7؛ َّ
فإن «من أروع صفاته البالغة والفصاحة يف الكالم،

فقد كان  من أبرع البلغاء يف إصابته للمناسبات ،ومن أقدرهم عىل اإلجياز

واإلعجاز واإلبداع يف الكالم»( .)8و ُتروى عنه  يف هذا السياق جمموعة من

األدعية والتسابيح واألحراز ،يأيت من بينها دعاء واحد يف االستسقاء .ومن

خصوصيات هذا الدعاء َّ
عليا  طلب من ابنه احلسن  أن يدعو
أن اإلمام ًّ

بدعوات يف االستسقاء ،وكان ذلك عندما حرض قوم عنده يشكون ً
قحطا أصاهبم،
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وحبس الغيث عنهم ،ويطلبون أن يستسقي هلم بدعاء ،فأوكل اإلمام عيل 

اب
الس َح َ
َّ
املهمة للسبطني؛ فكان أن دعا السبط األكرب  قائلاً « :ال َّل ُه َّم هَ ِّي ْج َلنَا َّ
اس ِقنَا ُم ِ
اب ِ
اب بان ِ
وانس َك ٍ
ْص َب ٍ
ور َب ٍ
األبواب َبماَ ٍء ُع َب ٍ
غدق ًة ُمونِق ًة
ت ْفت َُح
َ
اب ،يا َو َّه ُ
ابَ ،
اب ْ

وس ِّه ْل ْ
س ْ
َب ُروق ًة ،فت ِّْح ْ
وع ِّج ْل ِس َيا َق َها باألن ِْد َي ِة يف
إطلاَ َق َها(َ ،)9
أط َبا َق َهاَ ،
أغلاَ َق َها ،و َي رِّ ْ
ب املَ ِ
اء( ،)10يا َف َّع ُ
ُب ُط ِ
بص ْو ِ
اس ِقنَا َم َط ًرا َق ْط ًراَ ،طلاًّ ُم ِطلاًّ َ ،ط َب ًقا ُم َط ِّب ًقا،
األو ِد َي ِة َ
ون ْ
ال ْ

َعا ًّما ِم َعماًّ ِ ،رهمْ ً ا( )11بهُ ْ ماً َ ،رجمْ ًا(َ ،)12ر ًّشا ُم ِر ًّشاَ ،و ِ
اس ًعا َك ِاف ًياَ ،ع ِ
اجلاً َ ،ط ِّي ًبا َمريئًا
َاط ُح األ َب ِ
ار ًكاُ ،سلاَ ِط ًحا ُبلاَ ِط ًحاُ ،ين ِ
واس ِق
ُم َب َ
اط َحُ ،مغْ َد ْو ِد ًقا ُم ْط َب ْوبِ ًقا ُمغْ َر ْو ِر ًقاْ ،

()13

ار َنا ،و ُت َبا ِر َك َلنَا يف َص ِ
اعنَا،
وحضرَ َ َنا ،ح َّتى ُت َر ِّخ َ
وج َب َلنَا ،و َبدْ َو َناَ ،
َس ْه َلنَاَ ،
أس َع َ
ص به ْ
()14
وجو ًداَ ،
والغلاَ َء َم ْف ُقو ًدا» .وعىل الرغم من تشكيك غري واحد
الرزْ َق َم ُ
ُ
وم ِّد َنا  ،أ ِر َنا ِّ

سن من دعا؛ َّ
فإن أبواب
من احلارضين بمدى االستجابة اإلهلية بسبب من حداثة ِّ
السامء قد انفتحت بغيث غزير بعد أن أهنى السبطان عليهام السالم دعاءمها(.)15
َّ

يظهر َّ
عليا  ئوضع ولديه يف موضع التحدي واالمتحان؛ ل ُيظهر
أن اإلمام ًّ

عظم كرامتهام عند اهلل تعاىل ،ومقامهام املحمود لديه .ومن هنا تظهر غايته الكربى
 يف الداللة عىل هذه املكانة التي للسبطني من جهة ،وإظهار ما هلام من براعة

لسانية يف سياق الدعاء ،وإنتاج اخلطاب من جهة ثانية .فضلاً عن َّ
أن ذلك يدخل يف

سياق حرصه )16(يف مناسبات متعدِّ دة عىل تنمية هذه املقدرة لدهيام .
الثاين :املجموعات اللفظية لدعاء االستسقاء احلسني

غاية ما يف منهج احلقل الداليل يف اللسانيات الداللية أن يعمد املح ِّلل اللساين

إىل فرز األلفاظ بلحاظ َّ
خاصتها الداللية ،مع وقوف عىل
قطاعاهتا؛ وصولاً إىل
َّ

مسائل التأثيل ،والعالقات البنائية هلذه األلفاظ .وأحسب َّ
أن هذا املنهج يفتح الباب

أمام التط ُّلع إىل اآلثار احلضارية والفكرية التي ال تعدم فيه ً
أيضا.
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وبدا يل َّ
تكونه من ثالثة مقاطع :يتمثَّل
أن هذا الدعاء يمكن النظر إليه بلحاظ ُّ

السحاب وسوقه والتط ُّلع إليهَّ .أما املقطع الثاين فيتك َّلم
املقطع األول يف الكالم عىل َّ

عىل الغيث وأوصافه وبركته .ويأيت املقطع الثالث ليذكر السقي واالنتفاع باملاء
النازل من السامء.

املجموعة األوىل :ألفاظ الغيث ونزوله وأوصافه
ويف هذه املجموعة ثالثون لفظة متثَّلت يف:
 .1ألفاظ استسقاء الغيث ونزوله وجريانه
االستمطار واالستسقاء هوما يلجأ إليه العريب عند احتباس املطر وندرته؛

رغبة يف عطاء السامء( ،)17وغيثها .معنى هذا َّ
أن االستسقاء يأيت يف ظروف تمُ نع فيها
السامء .ويف هذا الدعاء ثالث عرشة لفظة يف االستسقاء واجلريان .رتَّبتها يف ضوء
َّ
تراتبية الدعاء بفتح األبواب ،فالنزول ،فاجلريان ،فالسقي:

اب :و« َفت ِّْح» و«األ ْب َواب» هنا للداللة عىل الرمحة ،أوالسامء(.)18
َت ْفت َُح األ ْب َو َ
تح» ،و« َفت ِّْح» استعامل مصحوب بالرشاقة ،والطلب الواعي ،الذي
واستعامل « َت ْف ُ

يستبطن االستئذان واخلضوع من جهة ،وحيفظ الداللة عىل ِع َظم احلاجة ،وشدَّ ة

القحط من جهة أخرى .ومن هنا َّ
اب» هي يف طلب
فإن ألفاظ « َت ْفت َُح ،و َفت ِّْح ،وأ ْب َو َ

َّ
وكأن اإلمام 
نزول املاء ،عىل نحومن الكثرة ،وإحلاح احلاجة ،ورجاء اإلجابة.
أراد اإلشارة إىل أ َّنه يعرف الطريق إىل فتح أبواب السامء باخلري والرمحة.

ْ
األغلاَ ق :مجع َ
الغ َلق الذي ُيغلق به الباب .وهذا االستعامل يأيت كناية عن رفع

موانع نزول الغيث ،يف إشارة إىل معايص العباد()19؛ فيأيت لفت اإلمام  إىل َّ
أن
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توجه العباد ،وعدم إخالصهم .وهكذا
حبس السامء لغيثها يكون بسبب من عدم ُّ
يستثمر اإلمام  هذا املوضع من الدعاء ملامرسة نقد اجتامعي عبادي ،يريد منه

أن يؤوب العباد إىل بارئهم.

«الع َباب» للداللة عىل السيل الكثري املرتفع ذي األمواج(.)20
َماء ُع َباب :يأيت ُ

ُّ
ويدل «املَاء»
وإرادة الداللة عىل الكثرة واالرتفاع( )21واضحة يف سياق هذا الدعاء.

يف هذا السياق عىل الغيث .غري أ َّنه هبذا االستعامل ِّ
يؤكد االنتفاع هبذا املاء مبتعدً ا عن
احيائه بام يرض أويهُ ِلك ،فهوماء غيث ال مطر هالك.
سمي العرب ماء السحاب َم َط ًرا( .)22وهذه التسمية تكون بلحاظ
املَ َطرُ :ت ِّ

خاصة ما عىل مستوى الوقت أوالكمية .وقد استعملت يف
عام من دون النظر إىل َّ
فع ُ
اس ِقنَا َم َط ًرا َق ْط ًراَ ،طلاًّ ُم ِطلاًّ ،
الدعاء موصوفة بأوصاف َّ
مجة ،يقول « :يا َّ
ال ْ

َط َب ًقا ُم َط ِّب ًقاَ ،عا ًّما ِم َعماًّ ِ ،رهمْ ً ا بهُ ْ ماً َ ،رجمْ ًاَ ،ر ًّشا ُم ِر ًّشاِ ،
واس ًعا َك ِاف ًياَ ،ع ِ
اجلاً َ ،ط ِّي ًبا َمريئًا
األباطحُ ،مغْ َد ْو ِد ًقا ُم ْط َب ْوبِ ًقا ُمغْ َر ْو ِر ًقا» .وهذه
ناطح
َ
ار ًكاُ ،سلاَ ِط ًحا ُبلاَ ِط ًحاُ ،ي ُ
ُم َب َ
املتتاليات الوصفية جتعل النص حييط بدرجات االتساق من جهة ،ويتم َّلك العمق

الداليل من جهة أخرى.

وعىل الرغم من ارتباط داللة املطر يف االستعامل القرآين بالعذاب واهلالك(،)23

وأثر ذلك يف إنتاج الداللة عىل مستوى االستعامل العام؛ َّ
حممد احلسن
فإن اإلمام أبا َّ

 ذهب هبذه الداللة السلبية ملَّا جعل مفهوم «املَاء» هواملحور ،واملمر الداليل
لبيان دالالت مفاهيم مطرية أخر.

رسيعا.
َص ْوب املَاء :معناه انصباب املاء ،وجميء السامء باملطر( ،)24ونزوله
ً
وهنالك إشارة إىل أ َنه قد يكون يف الدعاء «ضرَ ْ ب املاء» للداللة عىل جريانه ورسعته.

َّ
ولعل الصوب أظهر( )25يف هذا السياق.
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ومن املالحظ َّ
تكرر يف الدعاء؛ لتكريس
أن «املَاء» هواملفهوم الوحيد الذي َّ

الس َحاب ومقطع الغيث؛ ذلك بأ َّنه
الداللة عىل االنتفاع؛ وليكون الرابط بني مقطع َّ

استعمل يف املقطعني.

ان ِ
الرباب.
ْص َباب ْ
وإس َكاب :يأيت استعامهلام وص ًفا للامء الذي ينزل من َّ
السحاب َّ

األبواب ٍ
ٍ
ٍ
ور ٍ
بامء ُع ٍ
وإسكاب» .و«االنصباب»
بانصباب
باب
«تفتح
يقول :
َ
ُ
بابَ ،

صب املاء إذا أراقه من مكان عال( .)26و«اإلسكاب» من سكب املاء سك ًبا،
من َّ

صبه( .)27ويأيت يف هذا السياق قوله تعاىل﴿ :و َم ٍ
اء َم ْس ُك ٍ
وب﴾
وتسكا ًبا إذا َّ

()28

اخلاصة الداللية للخطاب
بمعنى مصبوب()29؛ ليظهر أثر اخلطاب القرآين يف إنتاج
َّ
احلسني يف هذا املقام.

َاطح :جاء « ُين ِ
ُين ِ
بقوة وكثرة يف األ َباطح ،ح َّتى كأ َّنه
َاطح» للداللة عىل اجلريان َّ

نطحا(.)30
ينطحها ً

واس ِقُّ :
السقي عىل إعطاء الرشاب ملن يريده( .)31وهذان االستعامالن
اس ِقنَا ْ
ْ
يدل َّ

يتحمالن الداللة عىل الغاية االستسقائية ،و ُيظهران من جهة أخرى
يف سياق الدعاء َّ

أن ً
َّ
فيستدر بذلك رمحة اهلل تعاىل ،لتفتح السامء
ريا يعيشه طالبو االستسقاء؛
عطشا كب ً
ُّ

أبواهبا باملاء.

 .2ألفاظ أوصاف الغيث وآثاره
أربعا وعرشين لفظة .وقد وزَّ عتها بلحاظ
وتأيت هنا جمموعة من األلفاظ بلغت ً

الداللة عىل كمية املاء ،وأثره يف إنتاج اخلري والربكة:

أ :ألفاظ الغيث الكثري :وألفاظه يف استسقاء اإلمام احلسن املجتبى اثنتا

عرشة لفظة:
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َّ
والعام :داللة هذه األلفاظ عىل املطر العام
الط ْبق وا ُملط ِّبق وا ُمل ْط َب ْوبِق َ

()32

ُّ
وتدل «ا ُمل ْط َب ْوبِق» عىل املبالغة يف إحاطة الغيث
الكثري الذي ُيطبِق عىل األرض.

ريا ال يرتك منطقة من غري أن
باألرض( .)33بمعنى أ َّنه أراد أن يكون ماء استسقائه كث ً
يب َّلها ،ويمألها ،ويغطيها( ،)34ويسقيها ،ويصيبها بخريه.

«الر ْجم» عىل القتل والقذف َّ
الر ْجمُّ :
َّ
ولعل هذا
والرمي(.)35
َّ
والطرد َّ
يدل َّ

االستعامل جاء يف هذا السياق للداللة عىل رسعة املطر( )36بلحاظ داللة اللفظ عىل
«رحمْ ً ا»؛ ذلك َّ
بأن املصاحبات الداللية
«الرجم» وليس ُ
الرمي واحلركة .وبدا أ َّنه َّ
َّ
أوالنسيج اللفظي املصاحب يتك َّلم عىل نزول املاء وكثرته وحركته .لع َّله أراد هلذا
املطر أن يكون رحيماً  ،يف إشارة إىل الداللة عىل الر َّقة.

السُّلاَ ِطح وال ُبلاَ ِطح :يستعمالن عىل اإلتباع للداللة عىل اجلبل( .)37ومها
«مغْ دَ ْو ِد ًقا»،
يف الدعاء للداللة عىل كثرة املاء وارتفاعه .وكذلك عندما يستعمل ُ
وأغدَ َق املطرْ ،
و«مغْ َر ْو ِر ًقا» فتأيت الداللة عىل املبالغة يف كثرة ال َق ْطر(ْ .)38
واغدَ ْو َد َق
ُ

إذا ك ُثر قطره ،وماؤهْ ،
واغ َر ْو َر َقت العني إذا َغ ِر َقت يف دموعها( .)39وهاتان صفتان

أيضا .ومها ال خيلوان من توظيف مجايل ِّ
للغيث بلحاظ كميته ً
يوظف التصوير الفني
«و ِ
اس ًعا»،
إلنتاج املعنى يف هذا السياق .ويريد اإلمام احلسن  أن يكون الغيث َ
َ
و«ع ِ
اجلاً »؛ فيذكر هذه الصفات التي تلحظ كمية الغيث ووقته.
و«ك ِاف ًيا»َ ،

حممد املجتبى
ب :ألفاظ الغيث القليل :وألفاظه يف استسقاء اإلمام أيب َّ

ثامين ألفاظ:

ال َّندى :يستعمل للداللة عىل الث ََّرىَّ ،
والشحم ،،والكأل ،والبلل ،واملَ َطر(،)40

جمموعا
وال سيام «ما يسقط ليلاً »( )41من السامء من قطرات ماء .وجاء يف الدعاء
ً

ِ
ِ
ِ
ِ
بصوب
األودية
بطون
باألندية يف
«عجل سيا َقها
للداللة عىل الكثرة .يقولِّ :
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ِ
َّ
ولعل السياق جيعل داللتها عىل املطر الغزير ،وال سيام أ َّنه يريده أن يمأل بطون
املاء».
األودية .لك َّنه استعمل «األن ِْد َية» طل ًبا للداللة عىل االنتفاع ،مع لفت إىل منظر الندى

وآفاقه التصويرية.

ال َق ْطر :يستعمل للداللة عىل املاء القليل( .)42وهوهنا يف دعاء االستسقاء

للداللة عىل املطر كبري ال َق ْطر( ،)43وكثريه.

ُّ
َّ
وخف( .)44أوهوال َّندى وما
الطل وا ُمل ِط ُّل :يدلاَّ ن عىل ما ضعف من املطر

فوقه( ،)45أواملطر احلسن ا ُملعجب امل ِ
رشف يف نزوله علينا( ،)46دائم ال َق ْطر( .)47بمعنى
أ َّنه يف كالم اإلمام ُ تلحظ داللته عىل ما كان دائماً ومعج ًبا وقري ًبا من الغيث.

معنى هذا أ َّنه استوعب هبذا الدليل اللفظي دالالت متعدِّ دة تتصل بالشكل والكمية
والوقت .وإذا كانت داللته يف هذا السياق عىل الغيث الضعيف؛ فهذا يعني َّ
أن

معا.
اإلمام  يطلب الغيث بنوعيه القوي والضعيف؛ إلحراز الفائدة منهام(ً )48
وتظل داللته يف هذا السياق عىل الغيث ذي ِّ
ُّ
الطل ايل ُينتج الندى بعد الغيث ليلاً ،
أوالغيث احلسن الذي ُيعجب( ،)49عىل نحومن النزول والوقت.

الر ْهم وال ُب ْهمُّ :
يدل هذان االستعامالن عىل ما كان ضعي ًفا دائماً من املطر ،صغري
ِّ

ال َق ْطر( .)50مع حلاظ َّ
أن « بهُ ْ ماً « حتتمل الداللة عىل اإلنبات وكثرة العشب( .)51وقد
كان استعامل هاتني اللفظتني عىل نحواملجانسة يف الدعاء للداللة عىل أ َّنه يدعوأن
مستمرا يف نزوله ،وإن كان هذا النزول عىل نحومن الضعف .بمعنى
يكون املطر
ًّ

أن اإلمام  يضع ما ُّ
أن السياق يشري إىل َّ
َّ
عوض به ما كان
يدل عىل االستمرار؛ ل ُي ِّ

دالاًّ عىل الضعف .وملَّا استعمل «بهُ ْ ماً » للداللة عىل قطر املطر الدائم؛ َّ
فإن ذلك جيعل
« ِرهمْ ً ا» هي َ
األ ْوىل؛ ألنهَّ ا يف نسق الداللة عىل ال َق ْطر الدائم ً
أيضا .يف حني ينرصف إىل
دالليا
الداللة عىل اللون عندما يكون استعمل « َدهمْ ً ا» ،وهومما ال يتسق أوال يتامسك ًّ
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مع أفق إنتاج املعنى هنا ،إلاَّ إذا انرصف النظر اللساين الداليل إىل ارتباط هذه الداللة

يتسبب الغيث بإنباهتا.
اللونية بالنباتات التي َّ

الر ُّش للداللة عىل «نفض املاء والدَّ م والدَّ مع»(.)52
َّ
الر ُّش واملَ ِر ُّش:يستعمل َّ

رشت السامء إذا كان مطرها ًّ
ويقال َّ
رشا قليل( .)53وال خيلوهذان االستعامالن من
لفتة مجالية تشري إىل منظر املطر ِّ
الرش وصورته اهلادئة ،يف إشارة إىل دوامه ،وآثاره.

ج :ألفاظ آثار الغيث وبركته :وألفاظه يف استسقاء اإلمام السبط األكرب 

أربع ألفاظ :امل ِ َعم :جاء استعامهلا عىل نحواخلصوص؛ ذلك بأنهَّ ا ُّ
تدل عىل اخلري الذي

ُيع ُّم( .)54ويستعمل اإلمام َ 
ار ًكا» يف سياق هذا الدعاء
«ط ِّي ًبا» ،و« َم ِريئًا»ُ ،
و«م َب َ

لإلحاطة بصفات الغيث من جهة آثاره وعطائه لإلنسان واألرضَّ .
والط ِّيب:
ُّ
تستلذه النفس واحلواس(َّ .)55أما املَ ِريء :فهوما طاب من الطعام وحت َّققت
ما

مظهرا .مع حلاظ َّ
أن اخلري اإلهلي
ارك :ما ثبت خريه ،وكان للخري
فوائده( .)56وا ُمل َب َ
ً
بركته مرتبطة بأ َّنه مما ال حيدد مصدره ،وال تحُ رص كميته( .)57وقرآنية هذا االستعامل
ار ًكا﴾(.)58
الدعائي ظاهرة؛ ذلك بأ َّنه يرتبط بقوله تعاىل:
َّ
﴿ونز ْلنَا ِمن السَّماَ ِء َم ًاء ُم َب َ

وهكذا يكون هذا الدعاء قد اشتمل عىل الصفات املادية والصفات املعنوية للغيث.

الس َحاب وأوصافها وحركتها
املجموعة الثانية :ألفاظ َّ

ُّ
الدوال عىل حوامل املطر،
السحاب واستعامهلا؛ ذلك بأنهَّ ا
يأيت االهتامم بألفاظ َّ

ونواقله .ومنها يف هذا الدعاء اثنتا عرشة لفظة وزَّ عتها عىل جمموعات صغرية:
السحاب وسوقها
 .1ألفاظ مجع َّ

ويف هذا الدعاء منها ست ألفاظ:
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وه َي َجا ًنا إذا ثار ،واضطرب .ويستعملون «يوم َه ْيج» للداللة
اج َه ْي ًجا َ
هَ ِّي ْجَ :ه َ

عىل اليوم الذي فيه ريح أومطر أوغيم( .)59ويف سياق الدعاء ُّ
السحاب
تدل عىل مجع َّ
طمعا يف مائه .واستعملت هنا ألنهَّ ا تنقل املعنى يف ضوء إحاطة بداللة
وإثارته؛ ً

الرسعة ،وإظهار القحط .مع داللة عىل التكثري واضحة.

وس ِّه ْل :داللتهام عىل السهولة واضحة .ومها يضمنان الداللة يف املقام
س َ
َي رِّ ْ

الدعائي عىل الرغبة الكربى ،واحلاجة القصوى .ويشريان إىل َّ
مانعا يمنع املاء؛
أن ً

ْ
واإلطلاَ ق :يريد هبا الداللة عىل يرس إرساهلا( ،)60ورسعة
فعىل ُمريديه أن يزيلوه.

السحب( .)61وطلب
تكوهناَ .
ُّ
وع ِّج ْل ِس َيا َق َها :من َّ
السوق؛ للداللة عىل حركة ُّ
للسحاب يفرضه املقام الذي هومقام شدَّ ة وجدب.
السوق َّ
تعجيل َّ
السحاب وأوصافها
 .2ألفاظ ألقاب َّ

وألفاظها يف الدعاء احلسني االستسقائي ست ألفاظ:
الس َحاب :من ألقاب الغيم ذي املاء ،وغري ذي املاء( .)62وجاءت تسميتها
َّ

()63
جرها املاء( .)64ويف دعاء اإلمام
بلحاظ حركتها وانسحاهبا يف اهلواء  ،وبلحاظ ِّ

اب
الس َح َ
 تشري إىل ماء حممول؛ إذ جاءت يف سياق مائي .يقول« :ال َّل ُه َم هَ ِّي ْج َلنَا َّ
األبواب ٍ
اس ِقنَا ُم ِ
اب بان ِ
وإس َك ٍ
ْص َب ٍ
ور َب ٍ
بامء ُع ٍ
غد َق ًة ُمونِ َق ًة
تفتح
َ
اب ،يا َّ
وه ُّ
ُ
باب َ
اب ْ
اب ْ

وس ِّه ْل ْ
س ْ
َب ُرو َق ًةَ ،فت ِّْح ْ
إطلاَ َق َها».
أط َبا َق َهاَ ،
أغلاَ َق َها ،و َي رِّ ْ

الس َحاب األبيض( ،)65يركب بعضها فوق بعض( ،)66وتكون
َّ
الر َباب :وهي َّ

الر َباب للداللة عىل املطر نفسه( .)67واستعامهلا يف سياق دعاء
متدلية .وقد تستعمل َّ

اإلمام ِّ 
يؤكد رغبته يف كثرة الغيث؛ ذلك بأنهَّ ا ترتبط برتاكب السحاب فوق

بعض.
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ا ُملغْ ِد َقة :املَاء َ
ريا( .)68وهويف الدعاء سحابة ذات ماء كثري(.)69
الغدَ ق ما كان كث ً

وقد كان هلذا الوصف استعامل مع الغيث يف موضع آخر من الدعاء .وقد تقدَّ م

َاه ْم َم ًاء َغ َد ًقا﴾(.)70
الكالم عليه .وهواستعامل قرآين .يقول تعاىل:
﴿وأس َقين ُ
ْ
للسحب أن تكون ُم ِ
عجبة ،القحة باملطر،
وا ُملونِ َقة والبرَ وقة :أراد اإلمام املجتبىُّ 

ذات ُبروق .وقد تكون « َب ُرو َقه» باهلاء بدلاً من التاء للداللة عىل مجع الربق(.)71
و«ا ُملغْ ِد َقة» ،و«ا ُملونِ َقة» ،و«البرَ ُ و َقة» يف السياق االستسقائي تأيت لتحفل بالداللة عىل

ْ
الس َحاب األرض( ،)72وكثرهتا.
كثرة املاء وحسنه وبركته.
واألط َباق :يريد هبا إحاطة َّ

املجموعة الثالثة :ألفاظ األسعار واملكاييل
يف هذه املجوعة استعملت ثامين ألفاظ يمكن توزيعها عىل جمموعات صغرية،

تتمثَّل يف:

 .1ألفاظ األسعار والنامء
األس َعارُ :
األسعار إذا ق َّلت بعد غالء( .)73وقد َس َّعروا إذا
ُت َر ِّخص ْ
رخ َصت ْ

الس ْعر والثمن( .)73ويأيت استعامهلا جمموعة يف الدعاء؛ لتحقيق غاية من
اتفقوا عىل ِّ

غاية االستسقاء ،هي الذهاب بالغالء عىل نحوكليِّ  .وقد عبرَّ اإلمام السبط األول
 عن هذه الغاية بأن يرهيم َ
و«الرزْ َق َم ْو ُجو ًدا» .وهذا استعامل
«الغلاَ َء مفقو ًدا»،
ِّ

يسعى إىل ِّ
بث حالة من األمن عىل املستوى املعايش .وال سيام أ َّنه استعمل « َم ْف ُقو ًدا»

للداللة عىل استئصال الغالء وآثاره ،و« َموجو ًدا» للداللة عىل دوام الرزق وضامن
«الرزْ ق» بلحاظه العام؛ لينتهي منه
وجوده .ومن َّ
خاصة االستعامل هنا أ َّنه أشار إىل ِّ
إىل تأكيد اختصاص اهلل تعاىل به من جهة ،ورضورة اإليامن هبذا االختصاص من

موفورا.
جهة أخرى ،والعمل عىل تقديم ما جيعله مستح ًّقا
ً
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 .2ألفاظ املكاييل
استعمل اإلمام احلسن  يف املقطع األخري من دعائه ،الذي ذكر فيه غاية

«الصاع» فهو «أربع حفنات بك َّفي الرجل
االستسقاء مكيالني .مهاَّ :
الصاع وا ُملدُّ َّ :أما َّ

الذي ليس بعظيم الك َّفني وال صغريمها»( .)75و«ا ُملدُّ » مكيال بمقدار «ك َّفي اإلنسان
املعتدل إذا مألمها ومدّ يده هبام»( .)76ويمكن أن يكون قد أراد َّ
الرخص
«أن يف ُّ

َّ
الرخص
يسامح الناس يف الكيل والوزن وال يبخسون؛ فيحصل فيهام الربكة،
أوألن ُّ
ال يكثر رغبات الناس فتكون بركة يف الطعام»( .)77وغاية ما يف األمر َّ
أن استعامل

هذين املكيالني إلرادة الرمز هبام يف سياق الداللة عىل الربكة واخلري الذي ينتجه

الغيث .وملَّا كان قد ذكر األسعار ورخصها َّ
فإن األنسب لسياقها أن يأيت بألفاظ من

حقل املوازين .وهذا ما نجنيه من النظر الداليل لأللفاظ بلحاظ حقوهلاَّ .أما ِّ
الض َياع
وا ُملدُ ن :فإنهَّ ا تنتقل إىل ألفاظ املزارع والبلدان .مع حلاظ إمكان إرادة ِّ
الض َياع يف هذا

السياق بلحاظ ارتباطها بالوفرة واإلنبات املرتبط بالغيث ،غري َّ
أن السياق أظهر مع
املكاييل واألوزان.

املجموعة الرابعة :ألفاظ الطبيعة األرضية
يف هذه املجوعة اللفظية استعملت مخس ألفاظ من ألفاظ الطبيعة يمكن

توزيعها عىل جمموعات صغرية ،تتمثَّل يف:
 .1ألفاظ السهول

جاءت يف دعاء اإلمام احلسن  لفظتان تدلاَّ ن عىل انبساط األرض:

األ َب ِ
اطح :أماكن واسعة ذات حىص يسيل فيها املاء .ويستعملون « َت َب َّطح السيل»
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()78
سمى َس ْهل(.)79
الس ْهل :ما انبسط من األرض ُي َّ
للداللة عىل اتساعه يف البطحاء َّ .

وهكذا يكون املعنى هنا انتشار املاء واتساعه يف البطاح( ،)80والسهول.
 .2ألفاظ الوديان

األو ِد َية :جوف ِّ
كل يشء بطنه( .)81واألصل يف داللة الوادي هو «املوضع
ُب ُطون ْ

الذي يسيل فيه املاء»( .)82واستعملهام اإلمام  جمموعني؛ لإلفادة من ذلك يف

تكريس الداللة عىل كثرة الغيث وغزارته.
 .3ألفاظ اجلبال

َج َبل :ما ُ
مسقيا؛
عظم من األرض وطال فهوجبل( .)83ويضع الدعاء اجلبل
ًّ

ليستوعب بذلك مظاهر السطح األريض ك َّلها .وما كان توظيف هذه األلفاظ

الطبيعية وما ُّ
السهل ،واجلبل؛ لتأيت
تدل عليه إلاَّ لغرض بيان كثرة الغيث ،وسقيه َّ

األرض بنباهتا وزرعها؛ وصولاً إىل إشاعة روح التفاؤل َّ
بأن الغيث سيأيت ليمأل

األرض سهولاً  ،ووديا ًنا ،وجبالاً
زرعا ونبا ًتا.
ً

املجموعة اخلامسة :ألفاظ الذات اإلهلية

«الو َّهاب»
استعمل اإلمام احلسن  يف دعائه هذا َ
«الو َّهاب وال َف َّعال» ومعنى َ

َّ
أن اهلل تعاىل « ُيعطي ُكلاًّ عىل استحقاقه»()84عطاء جزيلاً ذا مجال من غري سؤال(.)85
«الفعال» فهوالذي ال يقوى غريه عىل فعل ِّ
كل يشء .غري أنهَّ ام يف سياق الدعاء
َّأما
َّ

بخاصة؛ إذ َّ
الر ْجم
إن
حيتفظان
َّ
َّ
«الفعال» كان مستعملاً مع الغيث املطبِق العام َّ
الع ِ
«الو َّهاب» يف سياق الدعاء
َ
اجل يف نزوله الطيب املبارك يف أثره .يف حني كان َ

الس َحاب وفتح األبواب باملاء والسقي به .مع حلاظ َّ
أن الكثرة قد صاحبتهام،
بسوق َّ
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فضلاً عن اإلشارة إىل رسعة جريانه عىل األرض .واختيارمها يف سياق االستسقاء

السبك؛ ذلك بأ َّننا أمام مقام يقتيض اهلبة ،واملقدرة املطلقة عىل
كان عىل غاية من َّ
الفعل.

التجمعات البرشية
املجموعة السادسة :ألفاظ
ُّ

يستعمل اإلمام احلسن  يف بيان غايات االستسقاء لفظتني تشريان إىل

و«حضرَ َ َنا» .وبدا القوم إذا خرجوا إىل البادية،
املنتفعني بالغيث ،فذكر « َبدْ َو َنا»َ ،

وهي خالف احلرض واملدن( .)86وهكذا جيمع اإلمام  هذين املفهومني ليجعل

مر من
ماء االستسقاء شاملاً مستوع ًبا أهل البوادي وأهل احلوارض؛ ليعزِّ ز بذلك ما َّ
الداللة عىل الكثرة .مع تأكيد مظاهر االنتفاع واللفت إليها عىل نحومن اإلمجال.

الصدوق ،حتقيق :حسن املوسوي اخلرسان ،ط ،7
1 .1ينظر .من ال حيرضه الفقيه ،أبوجعفر َّ
دار الكتب اإلسالمية ،إيران  .#1387ش ،ص  ،339 / 1من ال حيرضه الفقيه ،أبوجعفر
الصدوق ،حتقيق :مؤسسة إحياء الكتب اإلسالمية ،إيران  ،#1428ص  ،139–138بحار
َّ
األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،حممد باقر املجليس ،ط  ،2األمرية للطباعة والنرش
والتوزيع ،بريوت  ،2011ص  ،410–409 / 88موسوعة كلامت اإلمام احلسن،
معهد حتقيقات باقر العلوم ،منظمة اإلعالم اإلسالمي ،ط ،1دار املعروف للطباعة والنرش،
ايران  ،#1423ص .360ويف هذه املصادر اختالف يف بعض ألفاظ هذا الدعاء ،سأشري
إىل ما يم ِّثل إضافة ينفرد هبا هذا املصدر أوذاك ،أويم ِّثل انتقالاً باللفظ إىل حقل داليل آخر
يرتتَّب عىل اختالف هذه املصادر؛ ذلك َّ
بأن االختالف احلقيل لأللفاظ يالمس فكرة البحث
من جهة ،ناهيك عن َّ
أن النظر يف احلقل الداليل يقود عىل نحودقيق إىل حتديد ما اختلف فيه
وترجيحه من جهة ثانية.
2 .2ينظر .حياة اإلمام احلسن بن عيل ،دراسة وحتليل ،باقر رشيف القريش ،ط ،2دار
البالغة ،لبنان  ،1996ص ،49 ،29 / 1قبس من نور اإلمام احلسن املجتبى ،دراسة
موضوعية يف حياة اإلمام احلسن املجتبى ،حسن الشمري احلائري ،ط ،1العتبة احلسينية
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املقدَّ سة ،كربالء  ،12013ص ،140-132خطب اإلمام احلسن بن عيل بن أيب طالب
 ،مجع وحتقيق ،د .ملى عبد القادر خنياب ،ط ،1دار نيبور للطباعة والنرش والتوزيع،
العراق  ،2016ص.11 – 10
3 .3ينظر .حياة اإلمام احلسن بن عيل  – دراسة وحتليل ،ص.61 ،13 / 1
4 .4حياة اإلمام احلسن بن عيل  – دراسة وحتليل ،ص .285 / 1
5 .5حياة اإلمام احلسن بن عيل  – دراسة وحتليل ،ص .59 / 1
6 .6خطب اإلمام احلسن بن عيل بن أيب طالب  – مجع وحتقيق ،ص .11وينظر .حياة اإلمام
احلسن بن عيل  – دراسة وحتليل ،ص.64 ،59 / 1
رصعت بجامل اللفظ وسمواملعنى» .حياة اإلمام
7 .7قيل يف خصائص خطبه  إنهَّ ا« :قد ِّ
احلسن بن عيل  – دراسة وحتليل ،ص.310 / 1
8 .8حياة اإلمام احلسن بن عيل  – دراسة وحتليل ،ص.327 ،310 / 1
9 .9مل يأت ذكر َس ِّه ْل إطال َقها يف بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،ص.409/88
1010قيل إنَّه «ضرَ ْ ب املَاء» يف بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،ص.410/ 88
َ «1111دهمْ ً ا» يف بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،ص .409/88ولع َّلها «من
الصدوق ،حتقيق :حسن املوسوي اخلرسان،
وهم ال ُّن َّساخ» من ال حيرضه الفقيه ،أبوجعفر َّ
ص .339 / 1اهلامش.3 :
الصدوق ،حتقيق :مؤسسة إحياء الكتب اإلسالمية،
«رحمْ ً ا» يف من ال حيرضه الفقيه ،أبوجعفر َّ
ُ 1212

ص.139
الصدوق ،حتقيق :مؤسسة إحياء الكتب
1313مل يأت ذكر « َم ِريئًا» يف من ال حيرضه الفقيه ،أبوجعفر َّ
اإلسالمية ،ص ،139بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،ص.409/ 88
«ض َي ِ
ِ 1414
الصدوق ،حتقيق :مؤسسة إحياء الكتب
اعنَا ُ
ومدُ نِنَا» يف من ال حيرضه الفقيه ،أبوجعفر َّ
اإلسالمية ،ص.139
1515ينظر بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،ص .410/ 88
1616لقد دأب اإلمام عيل عىل مثل ذلك يف اخلطب؛ إذ طلب من ولديه احلسنني أن خيطبا
مرة؛ ليو ِّفر فرصة الدربة واملران .ينظر
يف الناس .وكان يطلب ذلك من ولده احلسن غري َّ
حياة اإلمام احلسن بن عيل  – دراسة وحتليل ،ص ،398 ،328 / 1قبس من نور حياة
اإلمام احلسن املجتبى – دراسة موضوعية يف حياة اإلمام احلسن املجتبى ،ص121
–  ،122خطب اإلمام احلسن بن عيل بن أيب طالب  – مجع وحتقيق ،ص.15 – 14
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1717ينظر .الطبيعة يف الشعر اجلاهيل ،د .نوري محودي القييس ،ط  ،2عامل الكتب ،بريوت ،1984
ص ،56ألفاظ الطبيعة يف شعر األعشى الكبري ،عيل جاسم سلامن ،أطروحة دكتوراه ،جامعة
الكوفة ،كلية الرتبية للبنات  ،1996ص .48
1818ينظر .بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،ص .410 / 88
1919ينظر .بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،ص .410 / 88
2020ينظر .القاموس املحيط ،الفريوز آبادي ،ط ،2دار إحياء الرتاث العريب ،إعداد وتقديم :حممد
عبد الرمحن املرعشيل ،بريوت ( ،2003عبب) ،ص .116
الصدوق ،حتقيق :حسن
الصدوق ،حتقيق :أبوجعفر َّ
2121ينظر من ال حيرضه الفقيه ،،أبوجعفر َّ
املوسوي اخلرسان ،ص  .339 / 1اهلامش.1 :
2222ينظر .القاموس املحيط( ،مطر) ،ص.443
2323ينظر .مفردات ألفاظ القرآن ،الراغب األصفهاين ،ط ،2حتقيق :صفوان عدنان داوودي،
منشورات طليعة النور ،إيران( ،مطر) ،ص .770
2424ينظر .القاموس املحيط( ،صوب) ،ص .112
2525ينظر .بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،ص .410 / 88
2626ينظر .مفردات ألفاظ القرآن( ،صبب) ،ص .473
2727ينظر .بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،ص .410 / 88
2828ينظر .الواقعة.31 :
2929ينظر .مفردات ألفاظ القرآن( ،سكب) ،ص .416
3030ينظر .بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،ص .411 / 88
3131ينظر .مفردات ألفاظ القرآن( ،سقى) ،ص .415
3232ينظر .القاموس املحيط( ،طبق) ،ص .831
3333ينظر .بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،ص .411 / 88
3434ينظر .بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،ص .411 – 410 / 88
3535ينظر .القاموس املحيط( ،رجم) ،ص .1025 – 1024
3636ينظر .بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،ص .411 / 88
3737ينظر .القاموس املحيط( ،بلطح) ،ص ( ،208سلطح) ،ص .218
3838ينظر .بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،ص .411 / 88
3939ينظر .القاموس املحيط( ،غدق)( ،غرق) ،ص .842
4040ينظر .القاموس املحيط( ،ندا) ،ص .1228
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4141ألفاظ الطبيعة يف شعر األعشى الكبري( ،أطروحة دكتوراه) ،ص.49
4242ينظر .القاموس املحيط( ،قطر) ،ص .432
4343ينظر .بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،ص.410 / 88
4444ينظر .مفردات ألفاظ القرآن( ،طلل) ،ص.522
4545ينظر .القاموس املحيط( ،طلل) ،ص.944
4646ينظر .بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،ص.411 / 88
4747ألفاظ الطبيعة يف شعر األعشى الكبري( ،أطروحة دكتوراه) ،ص.48
4848ينظر .بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،ص.411 / 88
4949ينظر .بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،ص.411 / 88
5050ينظر القاموس املحيط (رهم) ص ،1029بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار،
ص.411 / 88
5151ينظر .مفردات ألفاظ القرآن( ،هبم) ،ص .149
5252القاموس املحيط( ،رشش) ،ص .550
5353ينظرالقاموس املحيط ص 550بحاراألنواراجلامعة لدُ ررأخباراألئمةاألطهار ص.411/88
5454ينظر .القاموس املحيط( ،عمم) ،ص .1052
5555ينظر .مفردات ألفاظ القرآن( ،طيب) ،ص .527
5656ينظر .القاموس املحيط( ،مرؤ) ،ص .62
5757ينظر .مفردات ألفاظ القرآن( ،برك) ،ص .120 – 119
5858ق.9 :
5959ينظر .القاموس املحيط( ،هيج) ،ص .205
6060ينظر .بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،ص .410 / 88
6161ينظر .بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،ص .411 / 88
6262ينظر .مفردات ألفاظ القرآن( ،سحب) ،ص .399
6363ينظر .ألفاظ الطبيعة يف شعر األعشى الكبري( ،أطروحة دكتوراه) ،ص .50
6464ينظر .مفردات ألفاظ القرآن( ،سحب) ،ص .399
6565ينظر .القاموس املحيط( ،ربب) ،ص .94
6666ينظر .بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،ص .410 / 88
6767ألفاظ الطبيعة يف شعر األعشى الكبري( ،أطروحة دكتوراه) ،ص .50
6868ينظر .مفردات ألفاظ القرآن( ،غدق).60 ،
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6969ينظر .القاموس املحيط( ،غدق) ،ص .842
7070اجلن.16 :
7171ينظر .بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،ص .410 / 88
7272ينظر .بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،ص .410 / 88
7373ينظر .القاموس املحيط( ،رخص) ،ص .572
7474ينظر .القاموس املحيط( ،سعر) ،ص .80
7575القاموس املحيط( ،صوع) ،ص .682
7676القاموس املحيط( ،مدد) ،ص .301
7777بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،ص .411 / 88
7878ينظر .القاموس املحيط( ،بطح) ،ص .208
7979ينظر .القاموس املحيط( ،سهل) ،ص .935
8080ينظر .بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة األطهار ،ص .411 / 88
8181ينظر .القاموس املحيط( ،بطن) ،ص .1087
8282مفردات ألفاظ القرآن( ،وادي) ،ص .862
8383ينظر .مفردات ألفاظ القرآن( ،جبل) ،ص .897
8484مفردات ألفاظ القرآن( ،وهب) ،ص .884
8585ينظر .رشح أسامء اهلل احلسنى ،أبوالقاسم عبد الكريم القشريي ،حتيق :طه عبد الرؤوف
سعد ،سعد حسن حممد عيل ،ط  ،1دار احلرم للرتاث ،القاهرة  ،2001ص .198
8686ينظر .القاموس املحيط( ،بدا) ،ص ( ،1161حرض) ،ص .352

220

املصادر املراجع
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

القرآن الكريم .
1ألفاظ الطبيعة يف شعر األعشى الكبري،
عيل جاسم سلامن ،أطروحة دكتوراه،
جامعة الكوفة ،كلية الرتبية للبنات
.1996
2بحار األنوار اجلامعة لدُ رر أخبار األئمة
األط��ه��ار ،حممد باقر املجليس ،ط،2
األم�ي�رة للطباعة وال��ن�شر وال��ت��وزي��ع،
بريوت . 2011
3حياة اإلمام احلسن بن عيل دراسة
وحتليل :باقر رشيف القريش ،ط ،2دار
البالغة ،لبنان . 1996
4خطب اإلم���ام احلسن ب��ن ع�لي ب��ن أيب
طالب  مجع وحتقيق  ،د .ملى عبد
القادر خنياب ،ط ،1دار نيبور للطباعة
والنرش والتوزيع ،العراق . 2016
5رشح أس�ماء اهلل احلسنى ،أب��و القاسم
عبد الكريم القشريي ،حتيق  :طه عبد
ال��رؤوف سعد ،سعد حسن حممد عيل،
ط ،1دار احلرم للرتاث ،القاهرة .2001
6الطبيعة يف الشعر اجل��اه�لي ،د .نوري
مح���ودي القييس ،ط ،2ع��امل الكتب،
بريوت .1984
7القاموس املحيط ،الفريوز آبادي ،ط،2
دار إحياء الرتاث العريب ،إعداد وتقديم:
حممد عبد ال��رمح��ن املرعشيل ،ب�يروت
.2003

8 .8قبس من نور اإلمام احلسن املجتبى 
دراسة موضوعية يف حياة اإلمام احلسن
املجتبى ،حسن الشمري احلائري،

ط ،1العتبة احلسينية املقدَّ سة ،العراق
.2012
9 .9م���ف���ردات أل��ف��اظ ال���ق���رآن ،ال��راغ��ب
األصفهاين ،ط ،2حتقيق :صفوان عدنان
داوودي ،منشورات طليعة النور ،إيران.
الصدوق،
1010من ال حيرضه الفقيه ،أبو جعفر َّ
حتقيق :حسن املوسوي اخلرسان ،ط،7
دار الكتب اإلسالمية إيران #1387ش.
الصدوق،
1111من ال حيرضه الفقيه ،أبو جعفر َّ
حتقيق :مؤسسة إحياء الكتب اإلسالمية،
إيران . #1428
1212موسوعة كلامت اإلم��ام احلسن،
معهد حتقيقات باقر العلوم ،منظمة
اإلعالم اإلسالمي ،ط ،1دار املعروف
للطباعة والنرش ،ايران .# 1423
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