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ملخص البحث
     بذل مصنفو غريب احلديث جهوداً كرب يف دراسة األلفاظ وتتبع معانيها، 
من  جزء  تكريس  عىل  والبالغية  األدبية  العلوم  تدوين  جانب  إىل  وعملوا 
مساعيهم لرشح وتفسري األلفاظ الغريبة يف النصوص ونجحوا يف مساعيهم 
تلك ، ومتكنوا من تدوين جوامع لغوية يسهل الرجوع اليها، وخلفوا وراءهم 
آثارا قيمة يف مضامر تدوين غريب احلديث. لذا ارتأينا أن يكون مدار بحثنا 
(الغريب يف كالم اإلمام عيلّ بن أيب طالبيف كتب غريب احلديث دراسة يف 
ضوء نظرية حلقول الداللية- احلقول الدالة عىل صفات اإلنسان انموذجا-).

ويتلخص اهلدف من إقامة هذا البحث بعدة أمورٍ منها:
باأللفاظ  العريب  املعجم  رفد  يف   طالب أيب  بن  عيل  اإلمام  كالم  أثر  تبيان 
العربية الفصيحة التي وردت يف كتب غريب احلديث، وكذلك إحياء الرتاث 
متون  يف   طالب أيب  بن  عيل  اإلمام  كالم  عىل  الضوء  تسليط  عرب  اللغوي 

غريب احلديث ودراسته يف ضوء علم اللغة احلديث .
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Abstract :
     The work of great foreign writers in this field, alongside the 
codification of literary and rhetorical sciences devote part of 
their efforts to explaining and interpreting strange words in 
the texts and succeeded in their endeavours to pass through 
centuries of hard work , creativity and writing to document 
linguistic repertoire convenient  to have recourse to codify 
language mosques easy to reference , the strange in the words 
of Imam Ali bin Abi Talib in the books of the strange , it is a 
modern study in the light of the theory of the fields of semantics 
that characterize the features of the human model. The purpose 
of this research study is to supply the Arabic dictionary with 
the clear formal Arabic words mentioned in the books of the 
strange and revive the linguistic heritage by highlighting the 
words of Imam Ali in such a source to be studied in the light of 
modern linguistics.
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الغريب يف كالم اإلمام عيلّ بن أيب طالب يف كتب غريب احلديث دراسة يف ضوء نظرية احلقول الداللية..

املقدمة:
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ودليال  فضله،  من  للمزيد  وسببا  لذكره،  مفتاحا  احلمد  جعل  الذي  هللا  احلمدُ   
وقدمه يف  بالضياء،  أرسله   ، عبده ورسوله  حممداً  أنَّ  وأشهد   ، آالئه وعظمته  عىل 

االصطفاء، وجعله خاتم االنبياء ، صىلَّ اهللا عليه وعىل آله الطيبني الطاهرين.
وبعد...

فمام الشك فيه أن لكالم اإلمام عيلّ  أثراً بالغاً وأمهية جليلة، فقد حو يف طيّاته 
فنوناً بالغية مجيلة من ناحية اللفظ وصوراً كالمية نادرة من ناحية املعنى ، باإلضافة 
اىل الصورة الذهنية التي جتمع بني اإلدراك احليس، والرؤية العقلية ، والبُعد اجلاميل 
البحث ليسلط الضوء عىل كالمه لذا فقد جاء هذا   . مما جيعل لكالمه أمهيةً كبريةً 
 يف كتب غريب احلديث ، ودراسته يف ضوء علم اللغة احلديث، فانتقينا األلفاظ 
والرتاكيب الدالة عىل صفات اإلنسان. واقتضت طبيعة هذا البحث أن يقسم عىل 
متهيدٍ ومبحثني وخامتة. واشتمل التمهيد عىل ثالثة أقسام؛ تناولنا يف القسم األول 
بالغة االمام عيل بن أيب طالب. والقسم الثاين اشتمل عىل التصنيف يف غريب 
احلديث والتأليف فيه. يف بداية األمر تناولنا فيه مفهوم الغريب، ونود اإلشارة اىل أن  
الغريب عىل نوعني، (غريب احلديث) و(احلديث الغريب) وبينهام فرق واملقصود 
ا احلديث  من غريب احلديث هو ما وقع يف متن احلديث من لفظ غريب أو نادر ،وأمّ
الغريب فهو ما تفرد به الرواة.  والقسم الثالث :تناولنا فيه نظرية احلقول الداللية 

بني القديم واحلديث.
ن  وتضمّ  ، لإلنسان  احلسنة  الصفات  عىل  اشتمل  فقد  األول  املبحث  وأما      
للصفات  الداليل  واحلقل   ، (املفردات)  احلسنة  للصفات  الداليل  :احلقل  فيه 
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احلسنة(املركبات)، والتزمنا هبذا التقسيم الداليل يف املبحثني عرب دراسة وصفية مع 
بينها ضمنياً.  فيام  الداللية  العالقات  وبيان  والرتاكيب  لأللفاظ  األبجدي  الرتتيب 
واملبحث الثاين تناولنا فيه الصفات السيئة بيد ان بعض الناس اتصفوا هبذه الصفات 
التي حيارهبا الدين االسالمي ؛ كالفسق ، والنفاق، والبغض ، وغريها من الصفات 

املذمومة. واهنيت البحث بخامتة ملا توصل اليه من نتائج .
      والبد من اإلشارة إليه انّ الغوص يف دراسة كالم اإلمام عيل وبيان كنه 
حةٌ من العلم اإلهليّ وفيه عبقةٌ من   سْ ؛ ألنَّه هو الكالم الذي عليه مَ املعاين ليس باهلنيّ
،-كام قال السيد الريض-  فقد  حوت ذاكرته القوية من ألفاظ القرآن  الكالمِ النبويّ
الكريم والسنة النبوية الرشيفة حتى انطبع أسلوبه بطابع عجيب يعلو أساليب البلغاء 
من البرش يف القديم واحلديث ،والسيام إذا كان هناك تشبيهات، واستعارات، وفنون 
املُصنَّفات  كثرة  وكذلك  بلغائها.  وأبلغ  العرب  فصحاء  أفصح  من  صادرة  بيانية 
التي أُلِفت يف كتب غريب احلديث أغلبها معجمية إضافة اىل ذلك اختالف متون 
أحاديث اإلمام  يف الزيادة والنقصان، بيد أين وثقت من كالمه وأقواله وأحاديثه 

ما اعتمدنا عليه يف الدراسة من مصادر عديدة ، والسيام هنج البالغة.
     نرجو أن نكون قد قدمنا بحثنا هذا منهج سليم فإن وفقنا إىل ذلك فبفضل من 
اهللا –تعاىل –وتوفيقه ، وإن كانت األخر فلنا من حسن النية ما نعتذر به إليكم.  
العيل  باهللا  إالّ  توفيقنا  وما  الكريم.  لوجهه  خالصاً  العمل  هذا  جيعلَ  أن  اهللا  نسألُ 

العظيم عليه توكلنا وإليه ننيب.
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التمهيد:
 أوالً: بالغة اإلمام عيل بن أيب طالب

ممّا الشك فيه أنّ من(( يروم اقتحام هذا امليدان عليه أن يعدّ الكتب واملجلدات 
بعض  إىل  التطرق  إىل  إالّ  هندف  ال  ونحن  االمور))(١)،  حقائق  بعض  حييص  علّه 
  املؤمنني  أمري  كلامت  رشح  يف  للخوض  التمهيد  أجل  من  املقتضبة  اإلشارات 
والتي نراها أفضل طريقة. فقد هتيأ لإلمام عيل  مامل يتهيأ ألحد من الناس، نشأ 
يف ربوع البالغة ،ويف املحيط الذي تسمو فيه امللكات ،وتنمو عىل الفطرة القويمة 
،وقد تربى يف حجر رسول اهللا الذي دانت له أساليب البيان ،وتلقى عنه رسالته 
بكل ما فيها من إيامن وصدق وحرارة باإلضافة اىل هذا االستعداد اهلائل واملوهبة 
الفذة التي حباه اهللا هبا. فكان يستعمل من األلفاظ ما يدعو اىل التأمل فيها(٢)،وهذا 
مامنحه اهللا من علم انفرد به عن أقرانه فكان قوي احلجة ،ساطع الربهان صادقا يف 
أقواله وخطبه التي يرجتلها ارجتاال دون حتضري سابق ، وكان يكشف معادن الناس، 
 أقواله جتري جمر ا من  تلقائية(٣).لذلك نجد كثريً ويصف أخالقهم وطباعهم يف 
األمثال السائرة ،واحلكم البليغة من حيث صدقها وعموميتها التي جتعلها صاحلة 
كمهِ وكنزٌ ال ينضبُ  لكل زمان ومكان ،فالرتاث العريب بحرٌ من علمه وثراء من حِ
ينيَّة  الدِّ الكلم  وثواقب  العربيَّة،  البالغة  وجواهر   ، الفصاحة  غرائب  من  ففيه   ،
. إذ كانَ أمريُ  ا يف كالمٍ ، وال جمموع األطرافِ يف كتابٍ ة ما ال يوجدُ جمتمعً نيويَّ والدُّ

ة وموردها(٤) . أَ البَالغَ نشَ ةِ ومَ عَ الفَصاحَ ننيَ  مَرشَ املُؤمِ
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ثانياً: التصنيف يف غريب احلديث والتأليف فيه: 
       اهتم العلامء بلغة القرآن الكريم منذ عصور مبكرة بدأت بعصور الصحابة ،إذ 
يمثل تفسري ابن عباس أللفاظ القرآن الكريم بداية هذه الدراسات، فبدأت الدراسة 
يف هذا امليدان من ميادين اللغة بالبحث عن معاين األلفاظ الغريبة يف القرآن الكريم 
التي كان يندر تداوهلا يف اللغة العربية، فصنف بعض العلامء كتباً صغرية يف غريب 

الفاظ القرآن(٥) .
احلديث(٦)، حني  تدوين غريب  بدأ  الثالث  القرن  وبداية  الثاين  القرن        ويف 
إلينا ،وبعضها اآلخر مل  دعت احلاجة اىل هذا اللون من التصنيف، فبعضها وصل 
بغريب  نِيَتْ  عُ كام  احلديث  بغريب  العناية  اىل  الدراسات  هذه  اجتهت  فقد   . يصل 
القرآن ،إذ متثل كتب غريب احلديث معاجم ترصد ما ورد يف االحاديث من غريب 
األلفاظ وتفرسه بلغة القرآن الكريم والشعر العريب(٧) ، لذا حيتاج الباحث يف العربية 
تتبع  . وعند  انفردت، ملعرفة ما حتمله من مضامني  التي  املصنفات  وقفة عند هذه 
) من  بَ رَ املخزون اللغوي املوروث ملعرفة مصطلح (الغريب) نجدها من أصل(غَ
ودالالهتا  معانيها،  ووفرة  وترصيفاهتا  اشتقاقاهتا  بتعدد  تتميز  التي  اللغوية  املواد 
تنحى،  أي  باً  رْ غَ بُ  رُ غْ يَ نَا  عَ فالنٌ  بَ  رَ وغَ الوطن.  من  اب  االغرتِ بَة:  رْ ومنها:((الغُ
ريب: الغامض من الكالم وغربت الكلمة غرابة،  تُه أي نحيته....، والغَ بْ رَّ أغربته وغَ

. والغاربُ أعىل املوج، وأعىل الظهر))(٨). بٌ رِ غْ وصاحبه مُ
      ويستدل عىل أنّ لفظ (غريب) وترصيفاهتا قد وردت يف حديث النبيقوله: 
أمره  أول  يف  كان  إنه  أي  للغرباء))(٩)،  ،فطوبى  غريبا  وسيعود  غريبا  اإلسالم  ((بدأ 
كام  غريبا  الوقت، وسيعود  ذلك  املسلمني يف  لقلة  له؛  أهل  الذي ال  الوحيد  كالغريب 

كان(١٠).
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وذكر اخلطايب يف مقدمة كتابه عن معنى الغريب واشتقاقه، فقال:)) الغريب من 
الكالم إنام هو الغامض البعيد من الفهم، كالغريب من الناس إنام هو املنقطع عن 
األهل، ثم إن الغريب من الكالم يقال به عىل الوجهني:  احدمها ان يراد بعيد املعنى 
من  يراد  أن  اآلخر:  والوجه  فكر،  ومعاناة  بعد  عن  إال  الفهم  يتناوله  وال  غامضه 
بعدت به الدار ونأ به املحل من سواء قبائل العرب ،فإذا وقعت إلينا من لغاهتم 

استغربناها))(١١) .
 ومما تقدم يتضح لنا أنَّ داللة لفظ (غرب) واشتقاقاهتا تدور حول معانٍ عدة هي: 
البعد، والندرة، والغموض  ومن الطبيعي أنّ أصحاب الغريب قصدوا الغريب: بأنه 
الغامض والبعيد عن الفهم ، كام ذكر الزخمرشي بأن الكالم الغريب((هو الغامض 

أو النادر))(١٢) .
ةٌ عامّ وقَعَ يف متون األحاديثِ من األلفاظ  ف عىل أنّهُ ((عبارِ ا يف االصطالح فيعرّ أمّ
ف غريب احلديث بأنه: اخلفي  همِ لقلةِ استعامهلا))(١٣)،ويعرّ الغامضةِ البعيدةِ عن الفَ
الغامض، والبعيد عن الفهم واملشكل الذي حيتاج اىل بيان(١٤) يف ضوء معرفة علوم 

العربية نحوها ورصفها وبالغتها، ومعرفة لغاهتا وغري ذلك.
الذين  املتقدمني  العلامء  من  احلديث  غريب  رشح  عىل  يقدم  مل  أنه  نجد  وهلذا 
وابن  سالم(٢٢٤هـ)،  كابن  كاد؛  أو  االجتهاد  رتبة  بلغ  مـن  إال  الفن  هذا  افتتحوا 
اجلوزي(٥٩٧هـ)،  وابن  واخلطايب(٣٨٨هـ)  (٣٨٥هـ)،  واحلريب   ، قتيبة(٢٧٦هـ) 
فإن هؤالء وغريهم مجيعاً أخذوا بأكرب احلظ من علوم الرواية والدراية، ورحلوا، 
وسمعوا وفقهوا، مما يرس األمر عىل من أتى بعدهم ممن مجع كالمهم وهذبه كابن 
األثري(٦٠٦هـ) ىف هنايته، وال ننسى الزخمرشي(٥٣٨هـ) يف الفائق ، وال خيفى قدر 
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الفن ومل خيل عرص  هذا  التأليف يف  تنقطع سلسلة  فلم  اللغة،  الزخمرشي ىف علوم 
من العصور من اجلامعني فيه(١٥)إال أهنا عىل كثرهتا، متشاهبة يف مادهتا وشواهدها، 
الرتتيب  اتبع  ومنهم  كتبهم،  مواد  ترتيب  يف  املسانيد  بأصحاب  تأثر  من  فمنهم 
املعجمي :وهي طريقة ترتيب املادة حسب الرتتيب اهلجائي حلروف املعجم بالنسبة 
للكلامت الغريبة  فقد شكلت كتب غريب احلديث مصادر أساسية لصناعة املعاجم 

من حيث املادة اللغوية.

ثالثاُ: نظرية احلقول الداللية بني القديم واحلديث:
نص  يف  املستعملة  لأللفاظ  تصنيف  ا  بأهنَّ اللغة  علامء  عند  الداللية  احلقول  عرفت 
باحلقل  بينها بحقل داليل معني(١٦)،ويقصد  فيام  ترتبط  اللغات  لغة من  أو  النصوص  من 

الداليل))جمموعة من الكلامت املتقاربة يف معانيها جيمعها صنف عام مشرتك بينها))(١٧).
واحلقول الداللية ليست بمعزل عن بعضها، ولكنها ترتابط مع بعضها، وتنتظم 
لتشكل حقوال جديدة أكرب عىل شكل نظام أعىل حتى حترص مجيع الفاظ اللغة حتت 
تلك احلقول(١٨). وبذلك أصبحت نظرية احلقول الداللية من أهم النظريات التي 
فرضت نفسها عىل حتليل املفردات يف بعض احلقول أو املجاالت املتصلة باملعنى(١٩).
ويتفق اصحاب هذه النظرية عىل جمموعة من املبادئ واألسس التي قامت عليها 
نظرية احلقول الداللية(٢٠)،وهذه النظرية حتاول شمول مجيع مفردات اللغة بضم كل 
مفردة اىل حقل داليل معني، مثال عىل ذلك الكلامت الدالة عىل األلوان، والكلامت 
عىل  النظرية  هذه  وحترص  اآلالت...،  عىل  الدالة  والكلامت  النبات،  عىل  الدالة 
أخذ السياق ضمن اهتامماهتا عند دراسة الكلمة(٢١) بالنظر اىل املعنى بوصفه وظيفة 
داللتها(٢٢).  اللغوية  العنارص  منه  تستقي  الذي  املنبع  هو  فالسياق  معني،  سياق  يف 
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وتكمن أمهية هذه النظرية التعريف بالعالقات بني العنارص اللغوية داخل النص، 
والذي يصب كله يف مساحة واحدة هو جتلية املعنى وإزالة اللبس عنه(٢٣).

 وهذا ما وجدناه عند علامئنا القدامى ،فعرفوا احلقول الداللية انطالقا من اللغة 
أنَّ  عىل  يدل  أللفاظها(٢٤).وهذا  شامال  تصنيفا  الوقت  ذلك  يف  تضمنت  إذ  نفسها 
الداللية  احلقول  فكرة  اىل  مبكر  وقت  يف  وممارسة  تطبيقا  تفطنوا  العرب  اللغويني 
،أو  العرب  الدارسني  عند  املتداول  باملفهوم  النظرية  يعرفوا  مل  اهنم  الرغم من  عىل 
الغربيني يف العرص احلديث(٢٥) ،أال أننا نجد أنَّ بعض لغويينا القدماء قد وسع من 
دائرة احلقول الداللية استنادا اىل توزيع األلفاظ اللغوية عىل أساس ما حيكمها من 

عالقات داللية خمتلفة . 
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احلقول الدالة عىل صفات اإلنسان أنموذجا:
املبحث األول:الصفات احلسنة:

األنبياء  هبا  اتَّصف  التي  احلسنة  واألخالق  الكريمة،  الصفات  من  الشجاعة 
واملرسلون(٢٦)، وامتاز هبا نبينا حممد إذ كان أحسن الناس خلقا، وأجود الناس، 
واشجعهم، وألمهية الشجاعة عدها قدامة بن جعفر من الصفات اخللقية األساسية(٢٧).

فَ أمري املؤمنني  هبذه الصفة، فقد كان أشجع الناس وأقواهم  رِ    وقد عُ
وأشدهم صالبة وأمضاهم عناناً يف احلروب ويف كل امليادين فهو الذي إذا نزل إىل 
ميدان القتال والنزال ال يرتاجع إىل الوراء ...، هذا وكانت شجاعته  تسبقه. وقد 
  عندما كان اإلمام ، جتلت هذه الشجاعة يف كل حروبه بني يدي رسول اهللا
فتى يافعاً شاباً يف مقتبل العمر، فلم يكن رسول اهللا   يبعثه يف مهمة وقد تردد 
الشجاع  وهو  االمثال،  هبا  يرضب  مشهورة  احلرب  يف  ومقاماته  تراجع،  أو  عنها، 
القائل:((واهللا  وهو  املوت،  هياب  وال  كتيبة(٢٨)،  من  ارتاع  وال  قط،  فرَّ  ما  الذي 
احلديد:  أيب  ابن  . وقول  أمه))(٢٩)  بثدي  الطفل  باملوت من  أيب طالب آلنس  البن 
واعلم، أنه  أقسم أن القتل أهون من حتف األنف، وذلك عىل مقتىض ما منحه 
  اإلمام  شجاعة  ن  مُ وتَكْ  . البرش(٣٠)  لعادة  اخلارقة  الشجاعة  من  به  تعاىل  اهللا 
متنحه  باهللا -تعاىل-   إيامنه  ة  قوّ اهللا، وكانت  ذات  النافذة يف  إيامنه وبصريته  قوة  يف 
فقد    االمام  هبا  اتصف  التي  وحدها  الشجاعة  وليست  واالطمئنان.  الشجاعة 
بنفسه قبل ان يكون  الكريم وكان متعظاً  ِعت الصفات احلسنة كلها يف شخصه  مجُ
 عىل درجة عالية من العلم واليقني بالغيبيات ،إذ كان منذ  واعظاً لغريه، وكان 
 ، القِهِ نْ أخْ لْامً مِ م عِ وْ لِّ يَ فَعُ له يفِ كُ رْ ، يَ هِ رَ أُمِّ أَثَ يلِ   صِ فَ بَاعَ الْ صغره يتبع النبي اتِّ
 (٣١) رُّ غُ ، يَ لَّمَ سَ يْهِ [واله]وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ انَ صَ ةَ كَ يَ اوِ عَ يثِ مُ دِ يفِ ((حَ . وَ اءِ بِهِ تِدَ ه بِاالقْ رُ أْمُ يَ وَ
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أبواب  البيت  أهل  :((وعندنا  بقوله  يشري  املعنى  هذا  وإىل   .(٣٢)(( لْمِ عِ بِالْ لِيًّا  عَ
وارث  فهو  عليه،  اهللا  أفاضه  االمامعلم غزير  فعلم  االمر))(٣٣)  احلكم، وضياء 
علم النبيني، واملرسلني .وهناك أحاديث كثرية  تدل عىل غزارة علمه ومنها: عندما 
ئِلَ ابن عباس عن علمه بالنسبة لعلم اإلمام عيل (عليه) ،فقال :((علمي بالقرآن  سُ

لْمِ عيلّ كالقرارة يف املثعنجر))(٣٤).                          يف عِ
 ، مَ احلُكام بغريِ صوابٍ يف كثريٍ من األحكامِ تي لوالها حلَكَ الّ ومن غزارة علمه 
بأنَّه  سيوقنُ  وحياته  وتارخيه،  الم)  السَّ (عليه  عيلٍّ باإلمام  معرفة  أدنى  له  من  لُّ  فكُ
اإلنسانُ الكاملُ بعد رسول اهللا(صىلَّ اهللا عليه واله وسلّم) فكان الرتاث العريب بحراً 
ا ال ينضبُ (٣٥). لذا ارتأينا أن يكون مدار بحثنا من  ، وكنزً كمهِ من علمه، وثراءً من حِ
األلفاظ والرتاكيب الدالة عىل الصفات احلسنة التي وردت يف كالمه يتبني ذلك 

يف احلقول الداللية اآلتية: 
احلقل الداليل للصفات احلسنة (املفردات):

ح شَ حْ       ١ - الشَّ
اخلطيبُ  ا  ذَ هَ  : الَ قَ فَ الً خيطُب،  جُ رَ  َأ رَ هُ  :((أَنَّ   املؤمنني  أمري  يثِ  دِ      يف حَ
ح)،  شَ حْ ها الرشيف الريض(٣٧) من الغريب هي(الشَّ ))(٣٦). املفردة التي عدَّ حُ شَ حْ الشَّ
ل فِيهِ املَْنْع،  َصْ َاء األْ احلْ ني وَ حّ يف اللغة من:((الشِّ )، والشُ حّ والشحشح من اصل(شَ

.(٣٨)(( صٍ رْ عَ حِ لُ مَ هوَ البُخْ ، وَ حُّ لِك الشُّ نْ ذَ . مِ رصٍ ا مع حِ نْعً ونُ مَ ثُمَّ يَكُ
املاهر  وَ  :هُ الشحشح  معنى  بأنَّ  احلديث(٤٠)  وغريب  اللغة(٣٩)،  اصحاب  امجع   
هلم:  ح ،وذلك((من قَوْ شَ حْ وَ شَ م أَو سري فَهُ الَ ا. وكل ماضٍ يفِ كَ بَةِ املايضِ فِيهَ طْ بِاخلْ
 فقوله شحشاح))(٤١).  أَة  رَ امْ وَ شحشح.  وناقة  حادة  رسيعة  شحشح  قطاة 
(الشحشح) من املجاز يريد املاهر باخلطبة املايض فيها، فقد تطورت داللة اللفظة 
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حّ أي البخل اىل الفصيح اللسان البليغ، أو مأخوذ من معنى رسعة القطاة  من الشُ
اللغة   االمام  أثر وقد  االثري(٤٣).  ابن  وتبعه  الزخمرشي(٤٢)  ذكر  كام  يف سريها، 
لفظة  يف  املقاطع  تكرار  أثر  يُلحظ  كام  املفردة  استعامله  عند  جديدة  بمعانٍ  العربية 
�الشحشح� يف الداللة عىل تكرار احلدث مما أد اىل الرسعة. و((الشحشح يف غري 

هذا املوضع البخيل املمسك)) (٤٤).
  ٢ –املتح 

         وألمري املؤمنني خطبة له يف بيان خطته املستقبلية يف عبارات قصرية، 
طَنّ  وقارعة بتوعد العدو مع تنبئة بام ستؤول إليه هذه املعركة(٤٥) قال فيها: ((ألَفْرِ
يس))(٤٦). واملفردة  رون عنه بريّ وال يعبّون بعده يف حِ دُ ه ال يَصْ ضا أنا ماحتِ وْ هلم حَ
َاء  احلْ التَّاء وَ ِيم وَ ه)،واصلها من (املتح)، قال ابن فارس:((املْ الغريبة هي قوله(ماحتِ
وَ  هُ ا، وَ تْحً تَحُ مَ مْ تَحَ يَ اء ; مَ تِقَ سْ وَ االِ هُ ...،واملَْتْح وَ تِهِ إِطَالَ ءِ وَ ْ دِّ اليشَّ ىلَ مَ لّ عَ دُ يل يَ أصَ
تَحَ اليشءَ  ال: مَ قَ طْع، ويُ ...))(٤٧)واملَتْح: القَ اءِ شَ لِكَ ملَِدِّ الرِّ إِنَّامَ قِيلَ ذَ . وَ تُوحٌ مَ اتِحٌ وَ مَ

ى بِهِ (٤٨). مَ تَخَ بِهِ إِذا رَ مَ ه وَ لْحِ تَحَ بِسَ : مَ الُ يقَ ، وَ ه إِذا قطعه من أصلهِ تَخَ ومَ
       ويف كتب الغريب ورد معنى (املتح)، قال اخلطايب: ((متح الدلو من البئر وهو 
ت أعناقها من  ء ،أَي مدَّ ْ مدك إياها وجذبك الرشاء هبا))(٤٩)،ومتحت أعناقها إِىلَ يشَ

بِئْر))(٥١). ىلَ الْ نْ أعْ و مِ لْ بِئْرِ بالدَّ نَ الْ ي مِ تَقِ لْو(٥٠)، و((املَاتِح: املُسْ متح الدَّ
بهام من  ه)، هذه كناية عن احلرب وما يتعقّ ضا أنا ماحتِ وْ طَنّ هلم حَ وقوله:(ألَفْرِ
إفراط احلوض جلمعه  البيعة وأراد حماربة احلق، فـاستعار  القتل واهلالك ملن نكث 
اجلند وهتيئة أسباب احلرب ،وكنى بقوله:(أنا ماحته) إنه هو املتويل لذلك ، أي: 
أنا خبري به، ويتضح من قوله: ألمألن هلم حياض احلرب التي هي دربتي  وعاديت، 
  أو ألسبقنهم إىل حياض حرب أنا متدرب هبا جمرب هلا(٥٢).ويف ختصيص اإلمام
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، وهتديدٌ  لعلمهم ببأسه ،وقوته(٥٣). نفسه باملتح تأكيدٌ
أينّ سأفرط يف هذا  تعني  ) ال  قوله: (ألفرطَنَّ أنّ  إىل  االلتفات  وهنا البدّ من 
السبيل، بل املراد أينّ سأبذل قصار جهدي لسد مجيع الطرق واملنافذ عىل العدو. 
ها  دَ رَ وَ إذا  التي  احلقيقية  احلياض  كهذه  ليس  أي   ( بريّ عنه  يصدرون  (وال  وقوله 
بعده  يعبّون  ،وال  يوف  السّ جزر  وهم  إالّ  عنه  يصدرون  ال  بل  غليله   رو الظمآن 
ب (٥٤) ، فكنى عن أن الوارد  يسْ ؛ ألهنم هلكوا ، فال يرشبون بعده البارد العذْ يف حِ
  منهم ال ينجو منه فهو بمنزلة من يغرق منه فال يصدر عنه. ومقتىض مراد اإلمام
من هذه العبارة أنّه سيجعل من ميدان معركة اجلمل مستنقعاً خطرياً حيث ال يسعهم 
((حزب الشيطان درسا  نَ قَّ اهلروب منه.  وبشجاعته، وقوته أمخد الفتنة يف مهدها ،ولَ
قاسيا ال ينساه أبدا فمن ثبت من هذا احلزب للقتال فنصيبه املوت ال حمالة ، ومن فر 

فلن يعود اىل القتال ثانية))(٥٥). فيُلحظ أنَّ داللة املفردة تدل عىل القوة والشجاعة.
م  رْ القَ

يف  وردت  التي  الغريبة  م))(٥٦).املفردة  رْ القَ نٍ  سَ حَ أَبو  عيل:((أَنا  االمام  قال   
ماً  رْ قَ م  رِ قْ يَ الصبيُّ  م  رَ قَ ويقال:((  يِّد(٥٧).  السَّ بمعنى:  اللغة  نجدها يف  قوله:(القرم) 

وماً ))(٥٨).  رُ وقُ
رمه  كَ أْنه وَ م لعظم شَ ال املقرَ جَ ي السيِّد الرئيس من الرِّ    وقال ابن سالم:((سمِّ
نْدهم))(٥٩) ويتضح من قول اخلطايب ، والزخمرشي :أنَّ القرم :السيد الكريم من  عِ
أيب  بن  عيل  هو  القرم  احلسن  آخر:((أبو  موضع  يف  اخلطايب  وقال  الرجال...(٦٠)، 
الَ  قَ طالب))(٦١). ومل يذكر ابن اجلوزي كنيته –كنية ابن ايب طالب -وإنام قال:((وَ
  كِرتْ مناسبة كالم اإلمام ذُ يم وَ رِ كَ يِّد الْ وَ السَّ هُ م أَنا القرم))(٦٢). وَ الَ يْهِ السَّ لَ يلّ عَ عَ

يف كتب غريب احلديث(٦٣). 
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(٦٤). هذا  أْيِ م  يفِ الرَّ دَّ : املُقَ )، أَيِ مُ رْ وقال ابن االثري: قوله  (أنا أبو حسنٍ القَ
وان دلَّ عىل يشء، فإنَّام يدل عىل الفخر لعظم شأنه وكرمه عندهم كام قال ابن 
ظَّم).  يِّدُ املُْعَ : السَّ الِ جَ نَ الرِّ مُ مِ رْ سالم، وكذلك قول ابن فارس –كام مرَّ ذكره- :(القَ
وبذلك يكون استعامل اإلمام هذه املفردة يف الرتكيب بداللتها املعجمية التي تدل 

يد املعظَّم.   عىل السِّ
احلقل الداليل للصفات احلسنة (املركبات):

ي حيدرة      ١- سمتني أُمِّ
ي حيدرة))(٦٥).  فَذكر  ي سمتني أُمِّ له : ((أَنا الَّذِ وْ ن قَ ئِلَ آل أَبى طَالب عَ        سُ
متْهُ أسدا  ائِب فَسَ أَبُو طَالب غَ ة بنت أَسد ولدت عليا وَ يلّ بن أَيب طَالب فَاطِمَ انّ أم عَ

امهُ عليا(٦٦).  م َأَبُو طَالب سَ دِ لَامَّ قَ ا فَ باسم أَبِيهَ
  وذكر علامء اللغة أنَّ حيدرة: اسم من أَسامء األسد إالّ اخلليل، فقال :((حيدرة: 
ي  أُمّ تْني  مَّ سَ الذي  أنا  فقال:  زَ  وارجتَ  ، التوراة  يف   -- طالب  أيب  بن  عيل  اسم 
 : ادِرٌ يٌّ حَ ةُ يفِ األسد مثل املَلِك يفِ النَّاس.. وحَ رَ ة))(٦٧)، ويف التهذيب:((احلَيْدَ رَ يْدَ حَ

 .(٦٨)(( عٌ ْتَمِ جمُ
وَ حادر: إِذا غلظ  وذكر اصحاب الغريب أنَّ  أصل(حيدرة) من((حدر حدار فَهُ
وقال  سد..))(٧٠)،  األْ ء  أَسامَ من  م  اسْ (حيدرة):((  قتيبة  ابن  وقال  مه))(٦٩).  سْ جِ
بَعْضِ  ٍّ يفِ  يلِ عَ اسم  ة)  رَ يْدَ (حَ بأنَّ  الناس  االول: قول بعض  آراء  ثالثة  الرسقسطي 
نْ  ...،عَ الِثٌ ثَ ريٌ  سِ فْ تَ فِيهِ  ، والثالث قال:((وَ قتيبة  ابن  ، والثاين: ذكر تفصيل  تُبِ كُ الْ
تُقَّ  أاشْ نْهُ  مِ وَ  ، ادِرٌ حَ حٌ  مْ رُ وَ  ، ادِرٌ حَ مٌ  الَ غُ  : الُ قَ يُ  ، عِيُّ مَ َصْ األْ الَ  قَ  : الَ قَ  ، وبَ قُ عْ يَ
ظَمِ  عِ تِهِ وَ ارَ َدَ غِريٌ حلِ وَ صَ هُ ، وَ مِ سْ ا االِ َذَ بُ هبِ لَقَّ انَ يُ ، كَ لَمُ اهللاَُّ أَعْ لِيًّا وَ أَنَّ عَ ...، فَكَ ةُ رَ يْدَ حَ
بَلْ  قِيلَ  وَ داً.  أسَ تْه  مَّ سَ أهنَا  ة  رَ يْدَ حَ لِهِ  وْ بقَ دُ  يُقصَ االثري:((  ابن  ،...))(٧١).وقال  نِهِ بَطْ
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م خيرب قال: (٧٣)  وْ يلّ  يفِ يَ امُ عَ زَ اإلمَ جَ لَامَّ رَ ة))(٧٢)، فَ رَ يْدَ ته حَ مَّ سَ
حيـــدرة ـــي  أُمِّ ســـمتني  ي  ـــذِ الَّ أنـــا 

املنظـــرة                                   كريـــه  غابـــات  كليـــث 
قسوره كنت  وَ آجام  رضغام 

أَوفيهم بالصاع كيل (السندرة)(٧٤)

رُ األَسد ألَجل  كِنْهُ ذِكْ مْ لَمْ يُ تْنِي أُمي أَسداً)، فَ مَّ ي سَ ي قال :قوله :(أَنا الَّذِ   عن ابن برّ
ة) ؛ألَن  رَ يْدَ َ عىل سبيل االستعارة باسم آخر من أسامء األسد وهو(حَ ، فعربَّ افِيَةِ قَ الْ
نِ ابْنِ  رُ مِ ذْ عُ ا الْ ذَ هَ تْهُ أَسداً...(٧٥) وقال ابن منظور: ((وَ مَّ ، وإِنام سَ ةَ رَ يْدَ هِ حَ مِّ ْ تُسَ ه ملَ أُمّ
َّا  اءَ ممِ فٍ شَ رْ ىلَ أَي حَ ايفِ عَ وَ قَ ٌ يفِ إِطالق الْ َريَّ ))(٧٦)، فاإلمام عيلّ  خمُ هُ تِمُّ لَ يٍّ الَ يَ بَرِّ
ظ أنَّ كالم ابن منظور هو الصواب عينه، فكيف يصعب  (٧٧)، ونَلْحَ هُ نُ لَ زْ وَ يمُ الْ تَقِ سْ يَ

ذلك عىل اإلمام وهو أمري البيان!
إِىلَ  ا  ابً هَ ذَ إذ(( مل يقل: سمتني أسدا   ( الذ سمتني امي حيدرة  انا    ):قوله 
ا  عً اسِ سد(٧٩) أقتلكم قتال وَ سد))(٧٨)، كأنه قال: أَنا األْ ء األْ نى واحليدرة: من أَسامَ املَْعْ
(٨٠)، فاستعار لفظ(حيدرة) ملا هلا من املزية والفخامة ،.وقد تلطف  ملا أراد إثباته 

له من فرط الشجاعة حتى جعله كاليشء الذي جيب له الثبوت واحلصول وكاألمر 
العظيمة. الشجاعة  تلك  تكون  ان  ،فوجب  بوجوده  يقطع  دليل  له  نُصبَ  الذي 
إنَّام يدلُّ عىل  (٨١) والعالقة بني الكلمتني عالقة ترادف .هذا وان دلَّ هذا الرتكيب 

شجاعته والشجاعة من الصفات احلسنة.
ْتُ      جمَ ٢- انْدَ

بِهِ املتنوعة وإشاراته ما يستلزم حصول مرتبة الفخر  طَ  وخُ هِ الْمِ          ورد يف كَ
يف  يَةِ  شِ األرْ طرابَ  اضْ طَربتم  الضْ به  بُحتُ  لو  لمٍ  عِ عىل  ْتُ  جمَ انْدَ قوله:((بل  منها 

(٨٢)البَعيدة))(٨٣).                                                             ِّالطَّو
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ه أحد منكم  لَمَ عْ يْتُ عىل علمٍ مل يَ لمٍ )، أي بمعنى انْطوَ ْتُ عىل عِ جمَ  قوله :( انْدَ
منظور  ابن  قال   ،( جَ مَ اجلذر(دَ من   ( (اندجمتُ ظ  فلَفْ الضطربتم...(٨٤)،  أظهرته  لو 
جَ  مَ لِكَ انْدَ ذَ كَ ، وَ مَ فِيهِ كَ تَحْ اسْ لَ يفِ اليشءِ وَ جَ اليشءُ دموجاً إِذا دَخَ مَ يف اللسان ((دَ

.(٨٥)(( َ فِيهِ تَرتَ اسْ لَ يفِ اليشءِ وَ ا إِذا دَخَ ذَ لُّ هَ الِ ،كُ يدِ الدَّ دِ ، بِتَشْ جَ مَ وادَّ
لقد كان االمام أمري املؤمنني أعلم أهل البيت  بعد النبي، فقد عاش يف بيت 
ل من آمن به، ومل يفارقه منذ بعثته  إِىل حني  رسول اهللاّ  منذ طفولته وكان أوّ
تي كان يكلّفه هبا خارج املدينة. فالشك أنَّ علياً الذي  وفاته إِال يف تنفيذ املهامت الّ
نفسها  املدرسة  هذه  من  هنل  اآلخر  املباهلة-هو  آلية  طبقاً   -الرسول نفس  هو 

وتلقى العلم اللدينّ ،فقد ورث علمه وشجاعته وكرمه وهي من الصفات احلسنة.
 نجد نوعاً من التقابل اللطيف اخلفي ،واملعنوي بني   ومن مجلة روائع كالمه 
الفعلني ( اندجمت - بحتُ )، ونجد ختصيص احلكم لشخصه الكريم ومما يزيد الكالم 

قوة فقد خصص حكم الفعل له بأنَّ هذا االندماج سابق أمره يف ضوء حتديد الزمن.
ط العلم   فَ ٣- هذا سَ

ط العلم))(٨٦).  فَ ورد عن أمري املؤمنني  قال :((سلوين قبل أن تفقدوين ، هذا سَ
كة  حمرّ ط  فَ السَّ اللغة:  أهل  ذكر   ، العلم)  ط  فَ قوله(سَ يف  ورد  الذي  الغريب  الرتكيب 
فيط بوزن(فعيل)  عبَّى فيها الطيب ونحوه. (٨٧)ويقال: السَ اط التي يُ فَ د األسْ العني: واحِ

ال(٨٩)    جَ نَ الرِّ يُّ مِ خِ يط السَّ فِ صيغة مبالغة: السخي الطيب النفس(٨٨).وقالوا: السَّ
اللغة،  ط العلم) فالسفط: ما يعبأ فيه الطيب(٩٠) كام ذكر أهل  فَ قوله (هذا سَ
فاستعار  األصيل  وضعه  عن  باللفظ  عدل  ،وإنّام  املعنى  هذا  يقصد  مل    فاإلمام 
لذلك لوجود العالقة بني املعنيني فجاءت اللفظة جمازا، ما يدل عىل ذلك الرتكيب، 
والقرائن التي وردت يف السياق ، فداللة اللفظة يف الرتكيب قد اتسعت، واصاهبا 
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عبَّى فيها الطيب أضحت دالة عىل أمر  التطور وذلك بعد أن كانت اللفظة تدل ما يُ
ادراكي أال وهو العلم .

٤- سلونى قبل أن تفقدوين
      من روائع كالمه وغزارة علمه قوله:(( سلونى قبل أن تفقدوين)) (٩١). قال 
لَتْ  صِ فإذا وُ لْ  ف مهزَ سَ قاطبةً حتذِ ، والعربُ  سألةً ؤاالً ومَ أَل يسألُ سُ اخلليل:((سَ
ني  فارس:((السِّ ابن  وقال   . واسأل))(٩٢)  فاسأل،  كقولك:   ، تْ ِزَ مهُ واوٍ  أو  بفاءٍ 
نسان  ا يسأَله اإلِ ؤال: مَ ...)) (٩٣)، والسّ أَلُ أَلَ يَسْ الُ سَ قَ ة. يُ دَ احِ ة وَ لِمَ م كَ الالَّ ة وَ زَ َمْ اهلْ وَ

يريد به الطلب (٩٤).
ويّ عن أيب جعفر االسكايف يف كتاب (( نقض العثامنية عن      ويف هنج البالغة رُ
عيل بن اجلعد ...، قال: ليس ألحد من الناس أن يقول عىل املنرب : سلوين  إال عيل 
بن أبى طالب ))(٩٥) ،وذلك ؛ألنه كان واسع العلم بأحداث املايض و احلارض و 
املستقبل بحيث جييب، عىل كل سؤال بشأن املعارف و األحكام، وهو العلم الذي 
تعلمه من رسول اهللا الذي أخذه عن الوحي(٩٦)، ولذا يسكت القلم إجالالً أمام 
كلامته الرائعة، والتنغيم والسجع  املنتظم وهو خيطب عىل املنرب ويقول :((فاسألوين 
هِ ال تسألوين عن يشء فيام بينكم وبني الساعة،  قبل أن تفقدوين ، فوالذي نَفْيسِ بِيَدِ
والعن فئة هتد مئة ،أو تضل مئة ، إال نبأتكم...))(٩٧) وهذه اخلطبة ذكرها مجاعة 
من أصحاب السري، وهى متداولة منقولة ،ومستفيضة ، خطب هبا اإلمام  بعد 
تْ ال يسع املقام لذكرها منها  انقضاء حرب النهروان (٩٨) . وهناك روايات كثرية ذُكرِ
:ذكر املجليس واألميني خطبة أمري املؤمنني  بقوله:(( سلوين واهللا ال تسألوين عن 
يشء يكون إىل يوم القيامة إال أخربتكم ، وسلوين عن كتاب اهللا ، فو اهللا ما من آية 

إال وأنا أعلم... ))(٩٩).
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 بعلمه نفوساً ضلت عن الطريق وقلوباً    ومن هذا املنطلق رفع االمام عيل 
بُوا  حِ تَصْ اسْ النِّاسُ  ا  :((أهيُّ   بقوله  إياها  خماطبا  سامية  بروح  الربيق  عنها  خفت 
(( رِ دَ كَ نْ الْ قَتْ مِ وِّ دْ رُ ٍ قَ نيْ وِ عَ فْ نْ صَ وا(١٠٠)مِ تَاحُ ، وامْ تَّعظٍ اعظٍ مُ بَاحِ وَ صْ ةِ مِ لَ عْ نْ شُ مِ
(١٠١)، وهو هبذا حيث أصحابه عىل أن ينتفعوا بعلمه، ويصلحوا أنفسهم بوعظه 

وإرشاده؛ ألنه نفس النبي ، ووارثه وإنه يسري هبم يف طريق احلق والنجاة ،ومن 
ذلك قوله  مرارا وتكراراً:(سلونى قبل أن تفقدوين) (١٠٢) نعم، فقد امجع الناس 
كلهم عىل انه مل يقل احد من الصحابة ، وال احد من العلامء (سلونى) غري اإلمام  
عيل بن أبى طالب (١٠٣)، كام يقال : سلهم، ويقال: سل أمم من أرسلنا فيكون 
 قوله: اسألوين ما  السؤال هاهنا عىل جهة التقرير والرتغيب(١٠٤).ومفاد كالمه 
دمت بينكم، فليس ألحد بعدي أن يرد عىل ما يدور يف أذهانكم، آنذاك ليس لكم 

سو الندم . وقال الشاعر أبيات رائعة عن لسانه  منها(١٠٥): 
 سلوين عن طرق الساموات إنّني          هبا عن سلوك الطرق يف األرض أعلم.

 هذا وإن دل عىل ذلك إنام يدل عىل عظم املحل يف العلم.    
َ الفتنة نيْ ٥- فقأت عَ

هنج  يف    كالمه  ورد  كام  الفتنة))(١٠٦)،  عني  فقأت  :((أنا  اإلمام  قال        
عني  فقأت  فإين  الناس!  قال:((....أهيا   - وجلَّ هللا-عزَّ  والثناء  احلمد  بعد  البالغة 
لبها ))(١٠٧). تَدَّ كَ الفتنة، ومل يكن ليجرتئ عليها أحد غريي بعد أنْ ماج غيهبها، واشّ

   قال ابن فارس :((الفاء والقاف واهلمزة يدل عىل فتح اليشء وتفتحه...يقال 
تفقأت السحابة عن مائها إذا ارسلته كأنه تفتحت عنه...))(١٠٨). وقيل تفقأت :أي 
قِيلَ قَلعها  ها. وَ َ : أي كرسَ أَتْ قَّ فَ أَتْ وتَ قَ فَ أً فانْ قْ تشققت وانفقأت عينه أي :انشق ، وفَ
ريت... وْ ها(١٠٩) .وعن رسول اهللاّ (صىل اهللا عليه و آله ) قال:((ال ير أحدٌ عَ قَ وبَخَ
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هُ إىل  ادَ فَ لَعَ مَ قَ تَحَ ،انْ قَ ،انفَ نى انفقأ :انْشَّ عْ أت عيناه))(١١٠) يتبني من ذلك أنَّ مَ قَ إالّ انْفَ
يْلِ واجلمع غياهب))(١١١) وادِ اللَّ ةُ سَ دَّ وال. وكذا معنى(( الغيهب : الظلمة وشِ الزّ

  الرتكيب الغريب يف قوله (فقأت عني الفتنة)، أما معنى (فقأت) فال يمكن 
حتديد معناها إال بمالحظة الوحدات التي تقع جماورة هلا(١١٢)،من أجل ذلك يكون 
الفتنة  أي: إقدامه عليها حتى أطفأ  الفتنة)،وفقؤهعني  الرتكيز عىل معنى (عني 
 ، عينها  ففقأ  عليها  هو  فأقدم   ، الناس  هياهبا  حمدقة  عينا  للفتنة  جعل  أي:  نارها، 
الفتنة بشبح  ، فقد شبه  باب االستعارة  بعد حركتها وهيجاهنا  وهذا من  فسكنت 
 ،وحيش كارس، وإذا فقأت عينه سلبت قدرته وحيويته، استنادا اىل قوة مالحظته
وثقته بشجاعته بتخصيص احلكم بالضمري املتصل التي تعود لشخصه الكريم، فقد 
تزول  فالفتنة  إىل مراكزها األصلية ورموزها األساسية  للفتنة  يتجه يف جماهبته  كان 
هلا  ومثبت  الرشيعة  مقرر  هو    علياً  اإلمام  أن  فلوال  مركزها...(١١٣)،  مازال  إذا 
وشجاعته يرضب هبا املثل ملا اجرتأ عىل سل السيف يف وجه أهل الفتن يف يوم اجلمل، 
الشبهات.  ودفع  الفتن  عىل  للقضاء  الكفوء  وحده  هو  ألنه  عليها؛  أحد  أقدم  وما 
الفتنة فقد خلع صفة برشية أال  العني هي املضافة اىل  ان  الفتنة) نجد  وقوله (عني 
وهي(العني) عىل ظاهرة معنوية وهذا من باب التشخيص.  هذا وان دلَّ عىل يشء 

فإنِّام يدلُّ عىل شجاعته والتاريخ يشهد له بذلك وهذه من الصفات احلسنة.
٦- كيال بغري ثمن    

له  أن  لو  ثمن  بغري  كيال  ويلمه   )): اإلمام  حديث  الغريب  أصحاب  ذكر 
فَتِ  ذِ ه، ثُمَّ حُ لُ أُمِّ يْ ه وَ لِمِّ يْ لُ وَ وعاء))(١١٤) قال ابن منظور يف أصل كلمة (ويلمه):((أَصْ
 ):(١١٥). وقوله ((  ...، ِيمِ املْ ةِ  َ رسْ لِكَ باعاً  إِتْ يْل  وَ وا المَ  رسَ لِ وكَ امَ تِعْ سْ االِ ةِ  ثْرَ لِكَ ةُ  زَ َمْ اهلْ
كلْتُ  مصدرُ   : يْلُ والكَ  . املِكيالُ  : يْلُ الكَ اجلوهري:((  اسامعيل  ،قال  ثمن)  بغري  كيال 
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 .(١١٦)((...، الكيلَةِ نُ  حلَسَ إنَّه  يقال:  بالكرس.   ، الكيلَةُ واالسم  كاالً...،  ومَ يْالً  كَ الطعامَ 
اع  دّ لذلك كالصّ عَ مُ ها بواسطة مكيال  د مقدارَ دَّ ها: حَ ويقال:((...،كال احلُبُوبَ وغريَ
إِالَّ  ا  سً نَفْ لِّفُ  نُكَ طِ الَ  سْ قِ بِالْ انَ  ِيزَ املْ وَ يْلَ  كَ الْ فُوا  أَوْ وَ  } ونحوه))(١١٧)، كام يف قوله تعاىل: 
ة بال عوض  َمَّ لوم اجلْ ا}(١١٨). فقوله( كيال بغري ثمن) يريد بذلك أن يَكيِل العُ هَ عَ سْ وُ
إال إنّه ال يصادف واعيا للعلم وحامال له بحق(١١٩)، لو وجد عقوالً عاقلة واعية ألباح 
له  أجد  لو  بني جنبي علام مجا  إن  :((ها  قوله  مثل  بال عوض، وهذا  من علومه 
محلة))(١٢٠)، فالشك أنّه ربيب النبي حممد وباب مدينة علمه وهو القائل:((إنَّ 

من وراء قافٍ عامل ال يصل اليه أحد غريي...))(١٢١).  
دَ له نفوسا  جَ دَ له حامال، أو وَ جَ فحو كالمه  انه ال جيد من يعي هذه العلوم، لو وَ
 ، ظَةِ عِ املَوْ يف  اإلبْالَغُ   ، هِ بِّ رَ رِ  أَمْ نْ  مِ ِّل  محُ ما  إالَّ  اإلمامِ  عىل  ليس  إذ((  علومه.  من  ألباح 

ا))(١٢٢).  يِهَ قِّ تَحِ سْ ىل مُ دِ عَ ُدوُ ةُ احلْ امَ ، وإِقَ نَّةِ يَاء لِلْسُّ حْ اإلِ ، وَ ةِ يحَ تِهادُ يف النَّصِ جْ واالْ
ومن روائع كالمه عدل باللفظة يف الرتكيب عن وضعها اللغوي ،فقد استعمل 
:مكيال  اللغة  يف  ،فالكيل   كالمه  يف  السياق  غريب  من  وهذا  جمازا،  (كيال)  لفظة 
كانت  بعدما  داللتها  اتسعت  ،فقد  الداللة  تطور  باب  من  وهذا  وغريها  احلُبُوب 

للمحسوسات فقد استعملها اإلمام للمدركات.
مَ  تي لوالها حلَكَ يلحظ يف ضوء الرتاكيب التي وردت يف كالمه غزارة علمه الّ
هُ بذلك واخلرب مشهور  رُ لَ مَ َفَ عُ رتَ احلُكام بغريِ صوابٍ يف كثريٍ من األحكامِ ،وقد اعْ

وقوله: ((أعوذ باهللا من معضلة ليس هلا أبو حسن عيل بن أيب طالب))(١٢٣).

'



٩٥

الغريب يف كالم اإلمام عيلّ بن أيب طالب يف كتب غريب احلديث دراسة يف ضوء نظرية احلقول الداللية..

جدول احلقل الداليل للصفات احلسنة (املركبات)

الداللة يف كالم االمامالداللة املعجميةاملركبت

ي حيدرة١ الداللة عىل الشجاعةاسم من اسامء األسدسمتني أُمِّ

اندجمت٢
جَ اليشءُ دُموجاً  مَ دَ
لَ يفِ اليشءِ  إِذا دَخَ

مَ فِيهِ كَ تَحْ اسْ وَ
ه أحد لَمَ عْ يْتُ عىل علمٍ  مل  يَ انْطوَ

ط العلم ٣ فَ هذا سَ
السفط: ما يعبأ فيه 

الداللة عىل غزارة علمهالطيب

سلونى قبل أن ٤
تفقدوين

نسان يريد به  ا يسأَله اإلِ مَ
احلث عىل االنتفاع بعلمهالطلب

فقأت عني الفتنة٥
الفـقـأ: يدل عىل فتح 

اليشء ، وتفقأت: أي 
تشققت

جماهبته للفتنة إىل مراكزها األصلية 
ورموزها

كيال بغري ثمن٦
د  دَّ الكيل من (كال): حَ

ها بواسطة مكيال  مقدارَ
اع دّ لذلك كالصّ عَ مُ

ة  َمَّ م اجلْ لوُ يريد بذلك أن يَكيِل العُ
بِال عوض إال إنّه ال يصادف واعيا 

للعلم وحامال له بحق

       
جدول احلقل الداليل للصفات احلسنة (املفردات)

الداللة عند االمامالداللة املعجميةالكلمةت

ح١ شَ حْ الفصيح اللسان املاهر باخلطبة البخيل املمسكالشَّ
املايض فيها.

اءماحته٢ تِقَ سْ وَ االِ هُ املَْتْح وَ
سيجعل من ميدان معركة 

اجلمل مستنقعاً خطرياً حيث 
ال يسعهم اهلروب منه

يِّد القرم٣ : السَّ الِ جَ نَ الرِّ م مِ رْ القَ
ظَّم أْيِاملُْعَ م  يفِ الرَّ دَّ املُقَ
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ثانياً: الصفات السيئة:
     تنكشف حقيقة الصفات النفسية السيئة، كالنفاق ، واحلسد، والغرور، عند 
االفراد ويظهر ذلك عند االحتكاك هبم فيغلب عليهم احلرص الشديد يف أمور الدنيا 
؛ وألجل ذلك تظهر عليهم صفة البخل والصفات الذميمة األخر . وسنبني هذه 
األلفاظ والرتاكيب التي وردت  يف كالم االمام بطريقة أكثر جتميعا ضمن احلقول 

الداللية اآلتية:
احلقل الداليل للصفات السيئة(املفردات):

١-اجلذم
هُ يَد))(١٢٤).  ذم لَيست  لَ ة أَجْ يَامَ قِ م الْ وْ ي اهللاَّ يَ قِ ته لَ  قال اإلمام عيل : ((من نكث بيعَ
ها اصحاب الغريب من الغريب من اصل(جذم).قال ابن  التي عدّ ذم):  مفردة (أَجْ
ا.  مً ذْ جَ ءَ  ْ اليشَّ تُ  مْ ذَ جَ الُ  قَ يُ  . طعُ قَ الْ وَ  هُ د،وَ احِ وَ ل  أَصْ ِيم  املْ وَ ال  الذَّ وَ يم  فارس:(اجلِْ
طُوعُ  : املَْقْ مُ ذَ َجْ األْ . وَ ابِعِ َصَ طُّعِ األْ يَ لِتَقَ مِّ امُ سُ ُذَ اجلْ هِ. وَ ِ ريْ غَ َبْلِ وَ نَ احلْ ة مِ طْعَ قِ ة الْ مَ ذْ اجلِْ وَ

.(١٢٥)(( مُ ذَ وَ أَجْ هُ اىلَ وَ يَ اهللاََّ تَعَ قِ يَهُ لَ آنَ ثُمَّ نَسِ رْ قُ لَّمَ الْ عَ نْ تَ : ((مَ يثِ َدِ يفِ احلْ . وَ يَدِ الْ
طُوع  املَْقْ وَ  هُ ذم  أَجْ له:  وْ سالم:((قَ ابن  قال  ذم)،  أَجْ ة  يَامَ قِ الْ م  وْ يَ اهللاَّ  ي  قِ قوله(لَ
فا  اليشء  جذمت  الُ  قَ يُ أجذم  األقطع  سمى  وبه  القطع  فاجلذم   .(١٢٦) يَد...))  الْ
ةِ  رَ خِ اآلْ  ِ ريْ خَ نْ  مِ لِ  التَّنَاوِ نِ  عَ يَدِ  الْ طُوعَ  قْ مَ  : مَ ذَ أَجْ اهللاََّ  يَ  قِ لَ احلريب:((  (١٢٧)،وقال  نجذم 

يْئًا)) (١٢٨). شَ
ي  الَّذِ أَنه  يَد، والثَّاينِ  الْ طُوع  قْ مَ أَوهلَا:  ال  وَ أَقْ ة  ْسَ ابن اجلوزي يف كتابه مخَ    وذكر 
ابِع  الرَّ وَ ا...،  كلهَ أعضاؤه  ذهبت  ي  الَّذِ املجذوم  والثَّالِث:  كفيه...  ابِع  أَصَ ذهبت 
ة...(١٢٩)  والقول اخلامس هو الذي  جَّ طُوع احلْ س املَْقْ َامِ اخلْ بَب...، وَ طُوع السَّ أَنه املَْقْ

يقصده اإلمام  ،أي: ال حجة له.
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يثِ  دِ يْسَ يفِ حَ نًى لَ عْ ر اليَدِ مَ كْ ٍّ بذِ يلِ يص االمام عَ ْصِ  ويتضح من قول ابن األثري يف ختَ
ه يفِ  ع املُْبَايِعُ يدَ و أَنْ يَضَ ، وهُ اءِ ضَ َعْ نْ بَنيْ األْ ها اليَدُ مِ َنَّ البَيْعة تُبارشُ ، ألِ آنِ رْ قُ يان الْ نسْ

يْهِ (١٣٠). لَ ها عَ ذِ د البَيْعة وأخْ قْ امِ عنْد عَ مَ ِ دِ اإلْ يَ
تَمل  يه وتَشْ وِ ويلحظ قول ابن األثري أقرب اىل الصواب، فكنَى اإلمام باليَدِ عامَّ حتْ
و  فُ عْ يَ مْ وَ يكُ دِ بَتْ أَيْ سَ بِامَ كَ يبَةٍ فَ صِ ن مُّ م مِّ ابَكُ ا أَصَ مَ ، كام يف قوله تعاىل: {وَ ِ َريْ نَ اخلْ يْهِ مِ لَ عَ

}(١٣١) . فهذه كناية عامَّ اجرتمتم من اآلثام فيام بينكم وبني ربكم . ثِريٍ ن كَ عَ
٢- القسط

تُ بقتال الناكِثني  رْ ذكر أصحاب املعجامت والغريب حديث االمام عيل  قوله:((أُمِ
ها اصحاب غريب احلديث من  قني))(١٣٢).مفردة (القاسطني) التي عدَّ طني واملارِ والقاسِ
وط: امليل عن احلق(١٣٣)،  سُ ط ، والقُ طُ :اذا جار، فهو قاسِ سِ قْ ) يَ طَ الغريب من أصل (قَسَ
. (١٣٤) يلحظ  وَ العادِلُ : هُ طُ سِ نَى املُقْ ُسْ اىلَ احلْ : اذا عدل، ويفِ أَسامء اهللاَِّ تَعَ طُ سِ قْ ) يُ طَ و(أَقْسَ
الظلم)(١٣٥). (عدل)،أو(أزال  والثانية  (ظلم)،  األوىل  تفيد  حيث  و(أقسط)  (قسط)، 

ا  أَمَّ  }: يزِ زِ عَ الْ يلِ  التَّنْزِ اجلائر))(١٣٦).ويفِ  القاسط  ادِل،  عَ الْ اجلوزي((واملقسط  ابن  وقال 
أهل  هم    اإلمام  حديث  يف  }(١٣٧).و(القاسطون)  باً طَ حَ نَّمَ  َهَ جلِ فَكانُوا  طُونَ  قاسِ الْ

م جاروا يف حكمهم وبغوا عىل إمام زماهنم. صفني؛ ألهنّ
٣- املرق 

تُ بِقتال  رْ       ذكر أصحاب الغريب و املعجامت حديث االمام عيل  قوله:(( أُمِ
يث اإلمام اآلخر بقوله:  دِ ابن األثري حَ قني))(١٣٨).وذكر  طني واملارِ الناكِثني والقاسِ

قِني)) (١٣٩).     تَالِ املارِ تُ بِقِ رْ ((أُمِ
قال   .( قَ رَ أصل(مَ من    حديثه  يف  قِني)  الغريبة(املارِ املفردة  ورود  يلحظ 
اخلليل:((املُروق: اخلروج من يشء من غري مدخله. واملارقة: الذين مرقوا من الدين 
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روقاً))(١٤٠).  قُ السهم من الرمية مُ رُ مْ كام يَ
نْ  ءٍ مِ ْ وجِ يشَ رُ ىلَ خُ لُّ عَ دُ يحٌ يَ حِ لٌ صَ اف أَصْ قَ الْ اء وَ الرَّ ِيم وَ وقال ابن فارس:((املْ
من  خرج  أي  روقاً،  مُ يَّةِ  مِ الرَ من  السهمُ  قَ  رَ اجلوهري:((مَ وقال   .(١٤١)((.... ءٍ ْ يشَ
كام  الدين  من  قونُ  رُ مْ يَ  �  : لقوله   ، ةً قَ مارِ اخلوارجُ  يت  سمِّ ومنه  اآلخر  اجلانب 

(١٤٣)(( اقٌ رَّ قِ مُ يَّة �))(١٤٢). و((مجع املَارِ هم من الرمِ قُ السَ رُ مْ يَ
مل خيتلف علامء غريب احلديث وعلامء اللغة يف بيان معنى (املارقني)، وير ابن 
مية ؛  م من الرَّ لِك السهْ ين مروق ذَ قُونَ من الدَّ رُ مْ ج يَ ارِ َوَ سالم تأويل احلديث أَن اخلْ

ِم(١٤٤).  ا مل يعلق هبِ نْهَ ا ثُمَّ خرج مِ نِي إِذا دخل فِيهَ عْ يَ
نِ  زِ ىلَ وَ وقِ عَ املُْرُ ةُ  عَ ْ : رسُ اقُ َ رتِ مْ ءِ ، واالِ ْ نَ اليشَّ مِ وجُ  ُرُ وق: اخلْ املُْرُ وذكر احلريب: 
نْهُ  مِ وَ  . لَ دَخَ هُ  ابُ بَ ،وَ رِ  خَ اآلْ َانِبِ  اجلْ نَ  مِ جَ  رَ خَ يَّةِ  مِ الرَّ نَ  مِ مُ  هْ السَّ قَ  رَ مَ وَ ال(١٤٥).  تِعَ افْ
تَالِ  بِقِ تُ  رْ قوله(أُمِ يف  األثري  ابن  َرصح  كام   ،(١٤٦)  ( ةً قَ ارِ (مَ جُ  ارِ َوَ اخلْ يَتِ  مِّ سُ
امَ  ونَه، كَ دَّ يتَعَ نِي اخلوارج، وبنيّ معنى(يمرقون)أي: جيوزونَه وخيرقونَه وَ عْ قِني) يَ املارِ

ج منه (١٤٧).  يّ به وخيْرُ ء املَْرمِ هم اليشَّ رقُ السَّ خيَ
، وهم الفاسدون، فعاثوا يف  فاملارقون هم اخلوارج الذين خرجوا عن متابعة احلقّ
حون بخلعه،  ون عىل خمالفة اإلمام املفروض طاعته، واملرصّ االرض فسادا واملرصّ
اهللا  رسول  أخربه  ما  وهذا  اإلسالم،  بيضة  عىل  (١٤٨)حفاظاً  عيلّ االمام  فقاتلهم 
[وآله]  يْهِ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ ولُ اهللاَِّ صَ سُ ينِ رَ رَ  لإلمام عيل  فـ((عن أيب حارث قال: أَمَ
))(١٤٩) وهذا من باب التخصص الداليل  طِنيَ اسِ قَ الْ قِنيَ وَ املَْارِ تَالِ النَّاكِثِنيَ وَ لَّمَ بِقِ سَ وَ
التي  الصفات  وهذه   . اللغوي  باالستعامل  خصصت  عامة  اللفظة  كانت  أن  فبعد 

اتصف هبا هؤالء اجلامعة تدل عىل اخليانة وهي من الصفات السيئة.
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 ٤- النكث
بِقتال  تُ  رْ أُمِ قوله:((   عيل االمام  حديث  والغريب  املعجامت  أصحاب  ذكر 

قني))(١٥٠).      طني واملارِ الناكِثني والقاسِ
البد  املفردة  هذه  استعامل  داللة  عن  وللكشف   .( ثَ اجلذر(نَكَ من  (الناكثون) 
ثاً،  ثُه نَكْ نْكُ يَ ثَ العهد  من معرفة معناها يف اللغة يتبني ذلك عند اخلليل قوله:(( نكَ
ه(١٥٢)،  لِحُ ه وتُصْ دُ قِ عْ ا تَ ضُ مَ ثَ البيعة))(١٥١) هو نَقْ أي: نقضه بعد إحكامه ونَكَ
يْهُ  لَ دَ عَ ىف بِام عاهَ نْ أَوْ مَ هِ وَ سِ ىل نَفْ ثُ عَ نْكُ إِنَّام يَ ثَ فَ نْ نَكَ كام ورد يف قوله تعاىل:{ فَمَ
صوف  من  لق  اخلْ َيط  اخلْ النكث:  قتيبة:((  ابن  قال   .(١٥٣){ ظِيامً عَ راً  أَجْ تِيهِ  يُؤْ فَسَ اهللاََّ 
أَن  لِكَ  ذَ وَ ينْقض،  أَي:  ينْكث  هُ  َنَّ ناَكثا ألِ إِنَّامَ سمي  وَ أنكاث  مجعه  أَو وبر وَ أَو شعر 
ا  ذَ هَ من  وَ يد...،  َدِ اجلْ عَ  مَ فيعاد  اَوْ وبره  ليؤخذ شعره  إِذا أخلق ورث نقض  َبل  احلْ
ث:  طَاك من نَفسه: ناكث ...))(١٥٤). والنِّكْ ا أَعْ ء ثمَّ نقض مَ ْ بَايِعك عىل يشَ قيل ملن يُ
ثُمَّ  وهُ  عُ ايَ بَ انُوا  م كَ ِمْ أهلَ وقْعة اجلَمل؛ ألهنَّ اسم(١٥٥)كالنقض للحبل(١٥٦)، وأرادَ هبِ

تَه وقاتَلوه(١٥٧).  يْعَ ضوا بَ نَقَ
فالناكثون هم الذين ينقضون عقد بيعتهم املوجبة عليهم الطاعة، واملتابعة إلمامهم 
إمامهم، وخرجوا عن حكمه،(١٥٨) وخالفوا  اً وصدفوا عن طاعة  بايعوه حمقّ الذي 
  االمام  عىل  وأفسدوا  كلمتهم،  شتتوا  الذين  هم  والناكثون  رهبم(١٥٩).  وعد  ما 
بنقضهم البيعة، وحتريض مجاعتهم ضد اإلمام عيل (١٦٠)  إذ قال فيهم:((إهنا الفتنة 
ة))(١٦١) . فهو خصيم الناكثني وهو القائل: ((أنا حجيج  الباغية فيها احلَمّ واحلُمَّ
املارقني وخصيم الناكثني))(١٦٢) .لذا نجد هناك تطورا يف داللة اللفظة فكان لكالم 
االمام دور يف توسع اللفظة فقد اضاف اىل معناها األصيل معنى جديداً غري مسبوق 
له، إذ مل يكن املعنى الذي ورد يف كالمه معروفا عند العرب ، فقد أضفى االمام 
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ظال جديدا عليه ، بتوسع داللة اللفظ من األصل الذي كان عليه (النقض للحبل) 
إىل ما آل إليه من معنى(نقض عقد البيعة) لرضب من املجاز وهذه املفردة يف ظالهلا 
اجلديد تدل عىل اخليانة وهي من الصفات السيئة التي اتصف هبا مجاعة من الناس 

بنقضهم البيعة إلمام زماهنم .
واملغتلمني،  (املارقني،  بني  ترادف  هناك  األلفاظ  بني  الداللية  العالقات  ومن    
الّون واخلارجون عن اإلسالم. وهذه من الصفات السيئة فيهم. والناكثني)؛ألهنم هم الضَّ
طني  والقاسِ الناكِثني  بِقتال  ت  رْ بقوله:((أُمِ   عيل  االمام  حديث  وخالصة   
املقدر  من  كان  التي  الفتن  نريان  أشعلوا  الثالث  الفرق  هؤالء   (١٦٣) قني))  واملارِ
ومقاتلتهم   بوجههم،  الوقوف   سو سبيل  من  لإلمام  يدع  مل  إمخادها،   لإلمام
لِ  َمَ يِ اجلْ مَ وْ تَهُ يفِ يَ اعَ جَ شَ ، وَ تَهُ امَ َ رصَ ، وَ هُ َ ربْ فقىض عليهم، وشهدتْ ساحة احلرب صَ
لقتالِ  جيشه   جتهيز  عن  ،فضال   (١٦٤) انِ وَ رَ النَّهْ مِ  وْ يَ يفِ  لَهُ  فَضْ وَ تَهُ  الَ بَسَ وَ  ، نيَ فِّ صِ وَ
؛ لذا يعد أمري املؤمنني  مثاال يف التضحية والدفاع عن الدين االسالمي  املغتلمنيَ
احلشد  من  الرجال  اولئك   لد وجتسدت  ثامره  وتدلت  افانينه  فامتدت  اخلالص، 
الشعبي واجليش العراقي األفذاذ الذين صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فهم كام يقول 
بَهُ  ٰ نَحْ ن قَىضَ م مَّ نْهُ يْهِ  فَمِ لَ وا اهللاََّ عَ دُ اهَ ا عَ قُوا مَ دَ الٌ صَ جَ نِنيَ رِ مِ نَ املُْؤْ -عز من قائل:{ مِّ
يالً .}(١٦٥) اولئك الرجال هم من اختذوا من الصرب  بْدِ وا تَ لُ دَّ ا بَ مَ نتَظِرُ  وَ ن يَ م مَّ نْهُ مِ وَ
من  ،وانتهلوا  البرشية  تاريخ  مدرستني يف  أعظم  من  دثارا وشعارا ؛ألهنم خترجوا 
املعني الصايف يف تلبية نداء االسالم ملواجهة جيوش التكفري ،ومحلة الفكر الظالمي 
فلم يرتابوا، والتوانوا يف االندفاع اىل ساحات القتال، وهم يسجلون أروع األمثلة 
يف الذود عن حياض الوطن، ودفاعا عن حرماته ومقدساته(١٦٦) . وكانت غايتهم 
الفوز بإحد احلسنيني إما النرص، وإما الشهادة ، فـ ((ال يعدم الصبور الظفر وإن 

طال به الزمان))(١٦٧).
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احلقل الداليل للصفات السيئة (املركبات):
طغام األحالم

))(١٦٨). وذكر املربد  المِ ام األحْ ا طَغَ ٍّ  قوله:((يَ يلِ يثِ اإلمام عَ دِ        ذكر ابن األثري حَ
عليه،  وأثنى  اهللا  ، فحمد  بن حسان  قتل عامله حسان  بلغه   حني  االمام عيل  خطبة 
آلِه ) وقال:((... فأنتم من السيف أفر يا أشباه الرجال  يْهِ وَ لَ ىلَّ اهللاَُّ عَ وصىل عىل نبيه (صَ

وال رجال ويا طغام األحالم، ويا عقول ربات احلجال...))(١٦٩). 
الطَّغام:  انظارنا (طغام األحالم) ،قال اخلليل((:        الرتكيب الغريب الذي يلفت 
طَغامة  دة  ،الواحِ والطَّغامة  و((الطَّغام   ، سواء))(١٧٠)  واجلميع  الواحد  الناس،  أوغاد 
ذالُ  ا أَيضاً أَرْ فُ له اشتقاقٌ ومهُ رَ عْ لٍ وال يُ نْطَق منه بِفعْ للذكر واألُنثى مثلُ نَعامةٍ ونَعامٍ وال يُ
 .(١٧١)(( َقِ طَغامةٌ ودَغامة واجلَمعُ الطَّغامُ رب تقول للرجل األَمحْ الناسِ وأَوغادُهم....،العَ
      قوله:(يا طغام األحالم)، فـ(الطغام) عند العرب جماز هو الذي ال عقل 
ول  قُ عُ ن الْ قد يكنى عَ له، وال معرفة عنده وكانوا يقولون: طغام أهل الشأم (١٧٢). وَ
م  هُ مُ الَ مْ أَحْ هُ رُ أْمُ - { أَمْ تَ اىلَ الَ اهللا –تَعَ ا(١٧٣) كام قَ نْهَ َن األحالم تكون عَ باألحالم؛ ألِ
يلٍّ  لفئة من الناس يف العراق( يا  }(١٧٤). وقولُ االمام عَ ونَ مٌ طَاغُ وْ مْ قَ ا ،أَمْ هُ َٰذَ هبِ
المِ )؛ وذلك أَن الطَّغام ملا كان ضعيفاً استجاز أَن يصفهم به كأَنه قال يا  طَغامَ األَحْ
لَ له  قْ نْ ال عَ ، أي: (يا ضعاف العقول) معناه مَ المِ ةَ األَحْ المِ ويا طاشَ عافَ األَحْ ضِ
التي ذكرها أمري  الصفات  م(١٧٥) . فهذه  الناسِ وأَرذاهلُ غادُ  أَوْ فةَ وقيل هم  رِ عْ مَ وال 

املؤمنني يف خطبته منها؛( طغام األحالم) هي من الصفات الرذيلة. 
٢-انك خلروط

اهُ  أَتَ م) ((أَنه  الَ السَّ يْهِ  لَ يثه (عَ دِ الغريب يفِ حَ ابن سالم وتبعه اصحاب        قال 
م]: إِنَّك  الَ يْهِ السَّ لَ يلّ [عَ هُ عَ الَ لَ قَ ون فَ هُ ارِ هُ كَ نحن لَ ا يؤمنا وَ ذَ وا: إِن هَ الُ قَ ل فَ جُ قوم بِرَ

ون)) (١٧٦). هُ ارِ خلَروط أتؤم قوما هم لَك كَ
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       الرتكيب الغريب الذي ورد يف حديثه(إِنَّك خلَروط)، كام ورد يف اللغة: اخلروط  
الُ  قَ يُ من الدواب : الذي جيتذب رسنه من يد ممسكه، ثم يميض عائراً خارطاً(١٧٧). وَ
 ِ ريْ نْ غَ ه مِ : ركِب فِيهِ رأسَ طَ َرَّ ر وختَ جلُ يفِ األَمْ طَ الرَّ رَ تَدَّ ، وانْخَ ا امْ ُ إِذَ ريْ ِمُ السَّ طَ هبِ وَّ رَ اخْ
ء وبالفعل(١٧٨) . ِّ ل اليسَّ وْ قَ م بالْ يْهِ لَ أَ عَ رَ طَ فالنٌ علينا، أَي: اندَ رَ ةٍ  وانْخَ فَ رِ عْ الَ مَ لم وَ عِ

ا  أسه يفِ كل مَ ور ويركب رَ ُمُ ر يفِ األْ ي يتهوّ ذِ نِي الَّ عْ         قوله (إِنَّك خلَروط) يَ
َمر بجهله بالفرس  قلة املْعرفَة باألمور، فقد شبهه يفِ هتوره وهتافته يفِ األْ لِ وَ َهْ يد بِاجلْ رِ يُ
لٌ  جُ ي جيتذب رسنه من يَد ممسكه ويميض هائام(١٧٩).،كام يقال: رَ وَ الَّذِ هُ اخلروط وَ
يِّئِ والفعل  لِ السَّ وْ قَ أَ بِالْ رَ ا انْدَ يْنَا، إِذَ لَ طَ عَ رَ الُ انْخَ قَ يُ ، وَ هُ أْسَ بُ رَ كَ رْ رٌ يَ وِّ تَهَ : مُ وطٌ رُ خَ
(١٨٠)،  كام ورد يف اللغة . وفحو كالم االمام يف معنى(إِنَّك خلَروط)، أي: أنَّك 

متهورٌ يف األمور.  ومن  العالقات الداللية وجود عالقة التشابه بني الرتكيبني(إنك 
خروط - طغام االحالم) ؛ألهنام وردا يف السياق اللغوي بملمح مشرتك بينهام وهو 
فإذا  الرذيلة.  بالصفات  الرتكيبني  كال  ويشرتك  باألمور  املْعرفَة  قلة  وَ لِ  َهْ اجلْ ملمح 
الكلامت؛  الرتادف بني  الرتكيب يف كالمه النتفى  جنا األلفاظ عن جماهلا يف  خرّ
ألن كل واحدة من هذه الكلامت وردت بمعانٍ مل ترد هبا األخر يف جماالت(١٨١) 

غري هذين املجالني.        
             جدول احلقل للصفات السيئة (املركبات)

الداللة يف كالم االمامالداللة املعجميةاملركبت

ياطغام األحالم١
الطغام: أوغاد الناس

األحالم: العقول
يصفهم بضعف العقل وقلة املعرفة

إنّك خلروط٢
اخلروط:  من الدواب : 

الذي جيتذب رسنه من يد 
ممسكه، ثم يميض عائراً 

خارطاً
َمور بجهله املتهور واملتهافت يفِ األْ
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         جدول احلقل الداليل للصفات السيئة (املفردات)
الداللة عند االمامالداللة املعجميةاملفردةت

منقطع احلجةاجلذم: القطعأجذم١

اجلائرون يف حكمهم وبغيهم عىل القسط: اجلورالقاسطني٢
إمام زماهنم

املارقني٣
املروق: خروج اليشء 
ءٍمن غري مدخله، أي:  ْ نْ يشَ ءٍ مِ ْ وجِ يشَ رُ خُ

 ، اخلارجني عن متابعة احلقّ
ون عىل خمالفة اإلمام  واملرصّ

املفروض طاعته

النكث: النقض بعد الناكثني٤
نقض بيعتهم املوجبة عليهمإحكامه
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  اخلامتة ونتائج البحث :
 وبعد التقيص اجلاد والبحث الدقيق توصل البحث اىل النتائج اآلتية:-

  اهتامم العلامء بألفاظ الغريب منذ عصور مبكرة، فقد بدأ تدوين غريب احلديث .١
مل  ،وبعض  إلينا  فبعضها وصل   ، التصنيف،  اللون من  اىل هذا  احلاجة  حني دعت 

يصل  إال أهنا عىل كثرهتا، متشاهبة يف مادهتا وشواهدها.
  اهتامم العلامء بكالم أمري املؤمنني  الذي ال ينفك عن املعاين القرآنية، بل إنَّ .٢

الكثري من عباراته الرشيفة فيها تضمني واقتباس من اآليات القرآنية الكريمة ،فقد 
التعبري يف تصويره ،ومكنته فصاحته وبالغته من  بأرقى أساليب  توسمت عباراته 
استعامل ألفاظ، وتراكيب مل يسبقه اليها أحد ،وال توجد هذه األلفاظ إالّ يف كالمه

عْ من غريه فهي حتتاج اىل بيانٍ ،وإيضاح مَ ،ومل تُسْ
 فقد أدخل اإلمام عيل  ألفاظاً جديدة يف املعجم العريب مما أد إىل ثراء مادة .٣

املعجم وألفاظه.
ةِ لأللفاظِ يف كالم اإلمام عيل مقارنة .٤ الالت املجازيَّ رَ البحث شيوعَ الدَّ  - أظهَ

ا ؛ ليصل اىل مراده ، فبعباراتِهِ احلقيقية  غم من كثرهتِ الالتِ احلقيقيَّة فيها عىل الرَّ بالدَّ
ا املجاز فال يفهمه إالَّ اخلواص من النَّاسِ ، ومن  اء والسامعني ، وأمَّ مُ كل القرَّ فهِ يُ

الالتِ احلقيقيَّة . ةِ لأللفاظِ يف كالمه عىل الدَّ الالت املجازيَّ هنا جاءت غلبة الدَّ
كلفظة .٥ املفرد  اللفظ  غريب  منها:  عدة  أنواع  اإلمامعىل  كالم  يف  والغريب   

(الشحشح)  وغريب الرتكيب والنوع الثاين الغريب يف املعنى ،نتيجة اختالف البيئة 
واألسلوب وتداول اللفظة يف أكثر من جمال واستعامل اللفظة بني احلقيقة واملجاز.
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التوصيات واملقرتحات
االهتامم بكالم أمري البيان ؛ألن كالمه قطب الرحى الذي تدور حوله العربية..١
ا .٢ درسً هبا  والعناية  إليها  االلتفات  ينبغي  لغوية  ثروة  احلديث  غريب  كتب  إنَّ   

بدراسة  يتعلق  ما  سيام  ال  لغوية  مسائل  من  فيها  مما  واإلفادة  ملادهتا،  وحتليال 
التغريات التي طرأت عىل األلفاظ مما يساعد يف صناعة املعجم التارخيي للغة 

العربية.
هذا .٣ عىل  والعكوف  القدماء  علامئنا  بجهود  االهتامم  علينا  آخرا  وليس  وأخريا 

عميقة،  ،وآراء  اضاءات  من  فيه  ما  ولبيان  للناس  وإخراجه  املكتنز  الرتاث 
وأويص الدارسني أن ينهلوا من هذا املنبع الثّر وجيعلوه موضوعات لدراستهم؛ 
ألن هذا البحث املتواضع ما هو إال كقطرة يف بحر أمام غزارة الظواهر اللغوية 
غريب  كتب  يف  كان  سواء    اإلمام  كالم  يف  البالغية  االستعارات  وكثرة 

احلديث أم يف غريها.
وبعد ذلك ال يسعني إالّ أن أمحد اهللا العيل العزيز عىل توفيقه، وحسن تسديده، .٤

البحث  هذا  يف  وقع  إن  الزلل  ،أو  النقص  من  الشيطان  أنساين  مما  به  وأعوذ 
العاملني  رب  هللا  احلمد  أن  دعوانا  وآخر   - جالله  جل   – وحده  هللا  ،فالكامل 

،والصالة والسالم عىل حممد وآله الطاهرين.
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اهلوامش
١- نفحات الوالية،١٥/١.

٢- ينظر: مقدمة هنج البالغة برشح ميثم البحراين (ت٦٧٩هـ): ٧.
٣- ينظر: م ن:٧.

٤- ينظر: هنج البالغة برشح ابن أيب احلديد(ت٦٥٦هـ): تح حممد أبو الفضل إبراهيم : ١/ ٢٤ .
٥- ينظر: املعجم العريب: حسني نصار:٣٩ .

٦- معاجم غريب احلديث واالثر واالستشهاد باحلديث واللغة والنحو: الرشقاوي: ٥٥.
٧- ينظر: املعجم العريب: د حسني نصار: ٣٣.

٨-العني: اخلليل بن أمحد الفراهيدي (ت ١٧٥هـ):(غرب)٤١٠/٤-٤١١،  وينظر:الصحاح 
:(غرب)١٩١/١،  (ت٣٩٦هـ)  اجلوهري  محاد  بن  إسامعيل  العربية:  وصحاح  اللغة  تاج 
العروس:  وتاج   ،٦٤٠/١-٦٤١ (غرب)  مادة  منظور(ت٧٧٤هـ):  ابن  العرب:  ولسان 

الزبيدي(ت١٢٠٥هـ):(غرب) ٤٦٠/٤ ، واملعجم الوسيط،:(غرب)٦٤٧/٢.
٩- صحيح مسلم :النيسابوري (ت ٢٦١هـ) : تح : حممد فؤاد عبد الباقي : ١ / ١٣٠ .

١٠- ينظر: لسان العرب :(غرب) ٦٣٩/١.
١١- غريب احلديث: ٧٠/١-٧١.

١٢- أساس البالغة: (غرب) ٤٤٧/١.
الدين  :نور  تح  ،(ت٦٤٣هـ):  الرمحن  عبد  بن  عثامن   : احلديث  علوم  أنواع  معرفة   -١٣
عرت:٢٧٢/١ ، وينظر: فتح املغيث يف رشح ألفية احلديث للعراقي: شمس الدين حممد بن عيد 
واالثر  احلديث  غريب  ومعاجم  عيل:٢٤/٤،  حسني  :عيل  تح  السخاوي(ت٥٠٩هـ)،  الرمحن 

واالستشهاد باحلديث يف اللغة والنحو، الرشقاوي: ٢٦.
١٤-ينظر: معاجم غريب احلديث واألثر واالستشهاد باحلديث يف اللغة والنحو:الرشقاوي:٢٦.
٤٣٨هـ)،فقد  (ت  النديم  ابن  هو  احلديث  غريب  املؤلفة  الكتب  ذكر  من  العلامء  ومن   -١٥

ذكر(٢٤) مؤلفاً وال يسع املقام ذكره . الفهرست: ١١٥-١١٦.
١٦- ينظر :علم الداللة، أمحد خمتار عمر:٧٩.

التعريف مرادف  ١٧- مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب، حممد حممد يونس : ٣٣، وهذا 
لتعريف أمحد خمتار يف علم الداللة ويسميه باحلقل املعجمي:٧٩ .

١٨- ينظر: علم الداللة ،كلود جرمان وريمون طحان :٦١.
١٩- ينظر: معاجم املوضوعات يف ضوء علم اللغة احلديث ، حممود سلامن : ٣١٣.



١٠٧

الغريب يف كالم اإلمام عيلّ بن أيب طالب يف كتب غريب احلديث دراسة يف ضوء نظرية احلقول الداللية..

٢٠- ينظر: علم الداللة: د. أمحد خمتار عمر:٨٠ ، وعلم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية : ٨٠ ، ١٧٥.
٢١- ينظر: علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية :د. فريد عوض حيدر:١٧٤-١٧٥.

٢٢-ينظر: مقدمة يف علمي الداللة والتخاطب:٢٧.
٢٣-ينظر: احلقول الداللية يف هنج الفصاحة: عيل رضا حممد رضايي، وعبري اجلادري: ١٨.

٢٤- ينظر: أصول تراثية يف نظرية احلقول الداللية ،أمحد عزوز:٢٢، وعلم الداللة: د. أمحد خمتار: ١٠٩.
٢٥-ينظر: أصول تراثية يف نظرية احلقول الداللية: أمحد عزوز: ٢٢.

٢٦- ينظر: رشح أصول الكايف:٨٥/٦، واالمثل يف تفسري كتاب اهللا املنزل:٣٤٢/١٤.
٢٧- ينظر: االغاين :٩/٣.

٢٨- ينظر: هنج البالغة برشح ابن ايب احلديد :٧/١.
  ٢٩- هنج البالغة برشح ابن أيب احلديد:٢١٣/١، جواهر املطالب يف مناقب االمام عيل
،شمس الدين أبو الربكات الدمشقي(ت٨١٧هـ)،تح: حممد باقر املحمودي :٣٠٦/١، نفحات 

الوالية :٢٩٤/١-٢٤٧. 
٣٠- ينظر : هنج البالغة: ٧/ ٣٠١.

ه أَي زقَّه�. لسان العرب :(غرر)،١٨/٥،ويف  خَ رَّ الطائرُ فَرْ : غَ الُ قَ اه ،يُ ه إِيّ مُ لْقِ ٣١- يغره: أَي �يُ
اً. الزاهر يف معاين كلامت  ه  زقّ اً) . فتفسريه: يزقُّ رّ رُّ عليّاً بالعلمِ غَ رواية أخر( كان رسول اهللا يغُ

الناس: أبو بكر األنباري (ت ٣٢٨هـ) :٣٥٨/٢.
احلديث  غريب  يف  النهاية  وينظر:   ،١٨٥/١  : (ت٣٦٠هـ)  للطرباين  الصغري  املعجم    -٣٢

واألثر:٣٥٧/٣،
٣٣- هنج البالغة برشح ابن ايب احلديد:٢٨٨/٧.

الفائق   ،١٢٢/١ اجلوزي:  ابن  احلديث:  احلديث:اخلطايب،٢٠٢/٢،غريب  غريب   -٣٤
،بحار  واألثر،٣٨/٢١٢،٤/١  احلديث  غريب  يف  النهاية   ،١٨١/٣: احلديث  غريب  يف 
أصحاب  أمجع  لقد   ،٢٣٨/٣ األنوار:١٩٦/١،  بحار  يف  احلديث  غريب  االنوار:٤٠/٥٤، 
..لسان  ماء  البحر  مايف  أكثر  ،واملثعنجر:   الصغري  :الغدير  القرارة  معنى  بأن  والغريب  املعاجم 

سطه. املعجم الوسيط :(باب الثاء) ٩٦/١. وَ ر وَ بَحْ يْل الْكثري ومن الْ العرب: و(املثعنجر) السَّ
٣٥- ينظر: هنج البالغة: الرشيف الريض حممد بن احلسني بن موسى(ت٤٠٦هـ) ، تح: السيد 
هاشم امليالين مقدمة املؤلف:٣٤،وهنج البالغة برشح ابن أيب احلديد: مقدمة املحقق:٤، و ١/ 
٢٤ ، وكذلك ورد يف البداية والنهاية حديث (أعوذ باهللا من معضلة وال أبو حسن هلا.) ذكره ابن 

كثري يف كتابه :٣٥٩/٧.
)٢٥٥/٣، ، الغريبني يف القرآن  ٣٦-غريب احلديث :ابن سالم:٤٤١/٣، هتذيب اللغة : (شحّ
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واحلديث:٩٧٦/٣، الفائق يف غريب احلديث  :٢٢٥/٢ ، غريب احلديث :ابن اجلوزي:٥٢١/١، 
وذلك  الزبيدي:(  وقال   ،٥٠٠/٦( العروس:(شحّ تاج   ، احلديث:٤٤٩/٢  غريب  يف  النهاية 
انَ من أَفصح النَّاس). تاج العروس:(شحح) ٥٠٠/٦. كَ ، وَ بْديّ وحانَ العَ ة بن صُ صَ عْ جل صَ الرَّ

٣٧- ينظر: هنج البالغة:٥٢٩.
 /٣( ٣٨- مقاييس اللغة: (شح)١٧٨/٣، وينظر: العني: (شح)١٣/٣،وهتذيب اللغة:(شحّ

٢٥٥،واملخصص :٢٤٨/١.
ولسان  (شح)١٧٩/٣،  اللغة:  ومقاييس  العني:(شح)١٣/٣،  ٣٩-ينظر: 

.٥٠٠/٦( العرب:(شح)٤٩٦/٢ ، وتاج العروس(شحّ
القرآن واحلديث:٩٧٦/٣،  والغريبني يف  :ابن سالم:٤٤١/٣،  احلديث  ينظر: غريب   -٤٠
والفائق يف غريب احلديث:٢٢٥/٢، وغريب احلديث :ابن اجلوزي:٥٢١/١ ، والنهاية يف غريب 

احلديث واألثر:٤٤٩/٢.
واحلديث:٩٧٦/٣،   القرآن  يف  الغريبني  ،وينظر:   ٢٢٥/٢: احلديث  غريب  يف  الفائق   -٤١

وغريب احلديث :ابن اجلوزي:٥٢١/١ ، والنهاية يف غريب احلديث واألثر:٤٤٩/٢.    
٤٢- ينظر: الفائق يف غريب احلديث :٢٢٥/٢.     

٤٣- ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر:٤٤٩/٢.     
٤٤- هنج البالغة:٥٢٩، وينظر: غريب احلديث :ابن سالم:٤٤٢/٣، ولكن ابن االثري وضع 
هذه املفردة حتت اجلذر(شحشح)  وذكر حديث االمام فقط ال غريه وله معنى خاص ،وهو 
اللفظة معنى معجمياً).ينظر:  لذا نجد االمام قد اسس هلذه  املايض يف خطبته،  اللسان  الفصيح 

النهاية يف غريب احلديث:٤٤٩/٢.
٤٥- ينظر: هنج البالغة برشح ابن ايب احلديد:٣٣/٢، ونفحات الوالية:٣٣٠/٥-٣٣١.

 ( يسْ ، و لفظة (احلِ ٤٦-بحار االنوار :٥٣/٣٢، غريب احلديث يف بحار األنوار :٣٢٧/١ 

إِىل  تَهى  انْ فإِذا   ، املَْطَرِ ماءُ  فَ  نَشِ لُ  مْ الرَّ طِرَ  مُ فإِذا   ، لْدٌ صَ بَلٌ  جَ أَسفله  اكِمُ  َ املُْرتَ لُ  مْ �الرَّ  : اللغة  يف 
ساء). أحْ ْعه  ومجَ  ...، املَْاءَ فَ  نَشِّ يُ أَن  الشمسِ  رَّ  حَ الرملُ  نَعَ  مَ وَ املاءَ  كَ  سَ أَمْ فلَه  أَسْ ي  ذِ الَّ َبَلِ  اجلْ
غريب  يف  النهاية  وينظر:   ،٤٢٨ (حيس)٣٧/  العروس:  تاج  العرب:(حيس)١٧٧/٤،  (لسان 

احلديث:٣٨٧/١، وغريب احلديث يف بحار األنوار: ٣٢٧/١.
٤٧- مقاييس اللغة:(متح) ٣٩٢/٥.

بِئْرِ يَمأل  لِ الْ فَ ونُ يفِ أَسْ ي يَكُ ذِ : الَّ يَاءِ ، بِالْ (املَْايِحُ ٤٨- ينظر: هتذيب اللغة: (متح) ٢٦١/٤، وَ
ا مَألها).(لسان  ها: إِذَ يحُ مِ ها يَ َا وماحَ ياً هلَ تقِ سْ هبا مُ ا جذَ تْحاً، إِذَ ا مَ هَ تَحُ مْ وَ يَ لْ تَحَ الدَّ : مَ ولُ قُ لْو. تَ الدَّ

العرب،(متح) ٢٩١/٤.
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الغريب يف كالم اإلمام عيلّ بن أيب طالب يف كتب غريب احلديث دراسة يف ضوء نظرية احلقول الداللية..

٤٩- غريب احلديث: ٣٢٠/٢.
٥٠- ينظر: الغريبني يف القرآن واحلديث:١٧٢٢/٦، والفائق يف غريب احلديث: ٣٤٣/٣ ، 

والنهاية يف غريب احلديث:٢٩١/٤،وتاج العروس: (متح) ٧/ ١٠٩.
٥١- النهاية يف غريب احلديث واالثر :٢٩١/٤، وينظر: الفائق يف غريب احلديث: ٣٤٣/٣، 

ولسان العرب:(متح)٢٩١/٤ .
٥٢- ينظر: هنج البالغة برشح ابن أيب احلديد :٢٤٠/١، وبحار األنوار: ٥٣/٣ ، وغريب 

احلديث يف بحار األنوار: ٣٢٧/١.
٥٣- وقد حذف املضاف اليه (ماتح) يف احلقيقة ،وتقديره أنه ماتح ماؤه إذ احلوض ال يوصف 

باملتح.  (ينظر: هنج البالغة برشح البحراين:٢٨٦/١.)
٥٤- ينظر: هنج البالغة برشح ابن أيب احلديد: ٤٩٥/١، وينظر: هتذيب رشح هنج البالغة 

البن أيب احلديد :تح: عبد اهلادي الرشيفي :٤٥٩/١.
٥٥- يف ظالل هنج البالغة:١٢١/١.

اجلوزي:٢٣٨/٢،  :ابن  احلديث  :١٩٣/٢،غريب  :اخلطايب  احلديث  غريب   -٥٦
لسان  واألثر:٤٩/٤،   احلديث  غريب  يف  النهاية   ،  ٢٣٢/٢: احلديث  غريب  يف  الفائق 

العرب:(قرم)٤٧٣/١٢: تاج العروس،(قرم)، غريب احلديث يف بحار األنوار:٢٤٤/٣
٥٧- ينظر: مقاييس اللغة:(قرم)٧٥/٥، ولسان العرب: (قرم)٤٧٣/١٢.

٥٨- املخصص: ابن سيده:٥٣/١.
ولسان   ،  ١٢٠/٩: اللغة  هتذيب  وينظر:   ، احلديث:٢٥٠/١  غريب   -٥٩

العرب:(قرم)٤٧٣/١٢.
٦٠- ينظر:غريب احلديث:١٩٣/٢، والفائق يف غريب احلديث :٢٣٢/٢.

٦١- غريب احلديث :٦٨٦/٢ .  
٦٢- غريب احلديث:٢٣٨/٢.

٦٣- ينظر :غريب احلديث: اخلطايب:١٩٣/٢، والفائق يف غريب احلديث :٣٢٢/٢، والنهاية 
يف غريب احلديث :٤٩/٤.

األنوار:  بحار  يف  احلديث  غريب  واألثر:٤٩/٤،  احلديث  غريب  يف  النهاية  ينظر:   -٦٤
الراء، وال معنى له ،  الواو بدل  رم)  الروايات (القَ بأنّ أكثر  ٢٤٤/٣ وكذلك ذكر قول اخلطّايب 

ب االُمور. (م ن٢٤٤/٣ ). م يف املعرفة وجتارِ دَّ وإنّام هو بالراء ؛ أي املُقَ
٦٥-غريب احلديث: ابن قتيبة :١٠١/٢، الدالئل يف غريب احلديث:٦٦٩/٢،  غريب احلديث: 
اخلطايب: ١٧٩/٢، الفائق يف غريب احلديث:٢٦٦/١، غريب احلديث: ابن اجلوزي:١٩٧/١، 
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هنج البالغة برشح ابن ايب احلديد:١/١: لسان العرب:(حدر)،و(سندر)،غريب احلديث يف بحار 
األنوار:٣٠٥/١ .

احلديث:٦٧٠/٢،   غريب  يف  والدالئل   ،١٠١/٢: قتيبة  :ابن  احلديث  غريب  ينظر:   -٦٦
وغريب احلديث: اخلطايب: ١٧٩/٢، والفائق يف غريب احلديث:٢٦٦/١، وغريب احلديث: ابن 
اجلوزي:١٩٧/١، ولسان العرب:(حدر)،و(سندر)، وغريب احلديث يف بحار األنوار:٣٠٥/١ 

٦٧- العني: (حدر)٣/ ١٧٩.
٦٨- هتذيب اللغة: (حدر)٢٣٧/٤، وينظر: ولسان العرب:(حدر)١٧٢/٤.

٦٩- الدالئل يف غريب احلديث: ٦٧٠/٢، والفائق يف غريب احلديث:٢٦٦/١ .
٧٠- غريب احلديث:١٠٢/٢.

٧١- الدالئل يف غريب احلديث: ٢ /٦٦٩-٦٧٠، وينظر: لسان العرب:(حدر)١٧٢/٤-١٧٣.
٧٢- النهاية يف غريب احلديث واألثر:٣٥٤/١.

غريب   ، احلديث:٦٧٠/٢  غريب  يف  الدالئل  قتيبة:١٠١/٢،  ابن  احلديث:  ٧٣-غريب 
احلديث،:بن  غريب  احلديث:٢٦٦/١،  غريب  يف  الفائق   ،١٧٩/٢ اخلطايب:  احلديث: 
التاريخ  يف  الكامل  وينظر:  واألثر:٣٥٤/١،  احلديث  غريب  يف  النهاية  اجلوزي:١٩٧/١، 
:٩٩/٢، وبحار االنوار: ٥/٢، ويف الديوان ذكر: (أكيلُكم بالسيف كيْلَ السندرة.....أرضبكم 

.٦٧:ة) . ديوان االمام عيل رضباً يبني الفقرَ
رة:  نْدَ نعة، ومنهم من قال: السَّ م الصّ كَ هام والنِّصال حمُ ٧٤- معنى (سندرة): رضب من السّ
 ، سندر)٣٤٠/٧  العني(  الوايف...(ينظر:  الكيل  نْدرة:  السَّ ويقال:  زاف،  جُ الكيل  من  رضب 
بِري كالقنقل).(الفائق:  وهتذيب اللغة:(سندر):١٠٣/١٣) ، وقال الزخمرشي :(لسندرة: مكيال كَ

٢٦٦/١)،وينظر: ابن قتيبة يف غريبه:١٠٤/٢. وابن اجلوزي يف غريبه:٥٠٣/١
٧٥- ينظر: لسان العرب: (حدر) ١٧٢/٤-١٧٣.  

٧٦- م. ن: (حدر):١٧٢/٤-١٧٣.
٧٧- ينظر :م. ن:١٧٣/٤.

٧٨- الفائق يف غريب احلديث:٢٦٦/١،وحتى داللة األسد يف ذاهتا ال حتمل داللة الشجاعة 
إنَّام جمازاً.

بِيَّ اهللاَِّ صىلّ اهللا عليه[وآله]   لَمة: ( ثم إِنَّ نَ الَ سَ ٧٩- غريب احلديث: ابن قتيبة :١٠٢/٢، وقَ
 : الَ هُ قَ ولُ سُ رَ ِبُّهُ اهللاَُّ وَ حيُ هُ وَ ولَ سُ رَ ِبُّ اهللاََّ وَ الً حيُ جُ مَ رَ يَوْ ةَ الْ ايَ َّ الرَّ طِنيَ ُعْ : ألَ الَ قَ ٍّ فَ يلِ نِي إِىلَ عَ لَ سَ وسلم أَرْ
جَ  رَ ةَ فَخَ ايَ طَاهُ الرَّ يْنَيْهِ ثُمَّ أَعْ ولُ اهللاَِّ صىلّ اهللا عليه [وآله] وسلم يفِ عَ سُ قَ رَ بَصَ ، فَ دَ مَ هُ أَرْ ئْتُ بِهِ أَقُودُ فَجِ
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الغريب يف كالم اإلمام عيلّ بن أيب طالب يف كتب غريب احلديث دراسة يف ضوء نظرية احلقول الداللية..

 : هُ اتُ كَ رَ بَ يْهِ وَ لَ اتُ اهللاَِّ عَ لَوَ ، صَ ٌّ يلِ الَ عَ قَ بُ ... فَ حَ رْ ُ أَينِ مَ يْربَ تْ خَ لِمَ دْ عَ : قَ الَ قَ ، فَ هِ يْفِ ْطِرُ بِسَ بٌ خيَ حَ رْ مَ
انَ  كَ وَ يْفِ  بِالسَّ بٍ  حَ رْ مَ أْسَ  رَ لَقَ  فَ فَ  ... هْ  املَْنْظَرَ يهِ  رِ كَ ابَاتٍ  غَ يْثِ  لَ كَ هْ  رَ يْدَ حَ ي  أُمِّ تْنِي  مَّ سَ ي  الَّذِ ا  أَنَ
هِ ). الطبقات الكرب :١١٠/٢ ، وقال ابن األثري:(كانت رضبات عيل مبتكرات ال  يْ دَ ىلَ يَ تْحُ عَ فَ الْ

عونا) .النهاية يف غريب احلديث:٢١/٤.    
٨٠- ينظر: الفائق يف غريب احلديث: ٢٦١/١.

٨١- ينظر :دالئل اإلعجاز:٧٢.
٨٢-األرشية : مجع رشاء وهو احلبل .لسان العرب:١٤ /٣٢٢، وينظر: هنج البالغة برشح 

.(١٩/١(طو) :لسان العرب) . ة باحلجارة : البئر املطويّ حممد عبده:٤١/١ ، والطويّ
٨٣- النهاية يف غريب احلديث واألثر: ١٣٢/٢، ، هنج البالغة برشح ابن أيب احلديد:٢١٣/١، 

بحار االنوار:٢٨ / ٢٣٤ ، تاج العروس :٥٧٩/٥، غريب احلديث يف بحار األنوار : ٣٨/٢.
حممد  برشح  البالغة  وهنج   ،١٣٢/٢ واالثر:  احلديث  غريب  يف  النهاية  ينظر:   -٨٤
عبده:٤١/١، وير شارح هنج البالغة ان اآلبار كلام كانت اعمق كان اضطراب احلبل فيها أكثر. 
نفحات الوالية:٢٩٦/١.و هذا ما نالحظه يف قول االمام   يف (الطوي البعيدة)، فكلام بعدت 

كان االضطراب أكثر.
٨٥-لسان العرب :(دمج) ٢٧٤/٢-٢٧٥.

٨٦- االختصاص: الشيخ املفيد(ت٤١٣هـ): تح: عيل أكرب وحممود الزرندي: ٢٣٥،  غريب 
احلديث يف بحار األنوار: ٢٢٨/٢.

 : املحيط  والقاموس  العرب:(سفط)٣١٥/٧:  العني:(سفط)٢١٧/٧، ولسان  ينظر:    -٨٧
(فصل السني)٦٧٠/١.

٨٨-  ينظر: الصحاح:(سفط)١١٣١/٣، مقاييس اللغة:(سفط)٨٣/٣.
٨٩-  ينظر: مقاييس اللغة:(سفط)٨٣/٣.

 .٢٢٨/٢ األنوار:  بحار  يف  احلديث  غريب  ينظر:بحاراألنوار:١٥٣/٤٠،   -٩٠
الغدير:١٩٣/٦-١٩٤.

٩١- غريب احلديث يف بحار االنوار:٢٢٨/٢.
ولسان   ،١٢٤/٣( أَلَ (سَ اللغة:  هتذيب  وينظر:  ٩٢-العني:(سأل)٣٠١/٧، 

العرب:٣١٨/١١.
)١٢٤/٣.وينظر:لسان العرب:٣١٨/١١. أَلَ ٩٣- مقاييس اللغة: (سَ

٩٤- ينظر: لسان العرب:٣١٨/١١.   
٩٥- هنج البالغة برشح ابن أيب احلديد: ٤٦/٧.

٩٦-  ينظر: نفحات الوالية:١٣٧/٤.



أ.د. جنان منصور كاظم       الباحثة : زهراء حسين جعفر

١١٢

٩٧-، هنج البالغة برشح ابن أيب احلديد: ١٤/١٠، ٢٨٦/٢، بحار األنوار : ٥١ / ٥٧.، هنج 
البالغة برشح حممدعبده:١٨٢/١.

٩٨- ينظر: هنج البالغة برشح ابن أيب احلديد:١٩٧/١٢. 
٩٩- بحار األنوار :١٣٩/٦ ، الغدير:١٩٣/٦.

: استخرجه وأخذه من مصدره.  ا، فهو ماتح،...ومتَح املاءَ تْحً ١٠٠- امتاحوا من :متَحَ يَمتَح، مَ
معجم اللغة العربية املعارصة:(متح) ٢٠٦٣/٣.

١٠١- هنج البالغة برشح حممد عبده:٢٠١/١، يف ظالل هنج البالغة:١١٤/٢.
١٠٢- ينظر: هنج البالغة برشح ابن ايب احلديد:٢٢٨/٢.

١٠٣- ينظر: هنج البالغة برشح ابن أيب احلديد: ٢٨٦/٢، وبحار األنوار:٦٧١/٣٠.
١٠٤- ينظر: الغريبني يف القرآن واحلديث:٨٥٠/٣.

١٠٥- م.ن:٧٤/٧ .
تِحانِ  االمْ تْنَة:  الفِ نَى  عْ ومَ  ،٣٣١/٣ األنوار:١٩٨/٣،  بحار  يف  احلديث  غريب   -١٠٦
يبتليهم. أي  قوما  اهللاُ  فتِنَ  يَ أن   : تنةُ ،والفِ نْتَه  تَحَ امْ ا  :إِذَ تُوناً  وفُ تْناً  فَ تِنُه  أَفْ تَنْتُه  فَ  : الُ قَ تِبار...ويُ واالخْ

هبذه  املراد  يف  اح  الرشّ أقوال  اختلفت  وقد  والنهاية:٤١٠/٣.)،  :(فتن)١٢٧/٨،  العني  (ينظر: 
من  السذج  احلرية  فيه  أصابت  حيث  اجلمل،  وقعة  هبا  املراد  أنّ  إىل  بعضهم  ذهب  فقد  الفتنة، 
األفراد، يف حني ذهب بعضهم اآلخر إىل أنّ املراد هبا فتنة اخلوارج من النهروان ألن ظاهر اخلوارج 
اح إىل أنّ  كان يتصف بنوع من الصالح والقدسية ،رغم انحرافهم الباطني..،وذهب بعض الرشّ
املراد هبا الفتنة بمفهومها العام، حيث يعتقدون  أنّ هذه الفتن قد بدأت عىل عهد رسول اهللا
 ، يف وقعة بدر واستمرت يف سائر الغزوات، ثم استفحلت وتفاقم خطرها بعد رسول اهللا
ينظر:   .اُخر أحياناً  والنذير  والتحذير  أحياناً، وبالصرب والتحمل  بالسيف   اإلمام ليواجهها 

نفحات الوالية: الشريازي:١٣٦/٤.
لب ) وهو داء  ١٠٧- هنج البالغة برشح ابن ايب احلديد:٤٤/٧، قال ابن منظور يف معنى( كَ
معروف يصيب الكالب، فكل من عضته أصيب به فجن ومات إن مل يبادر بالدواء.  لسان العرب، 
(كلب) :٧٢٢/١-٧٢٣ .ومعنى اشتد كلبها: أي اشتد رشها وأذاها. (هنج البالغة برشح ابن ايب 

احلديد:٤٦/٧).     
١٠٨- مقاييس اللغة،(فقأ):٤٤٢/٤.

١٠٩- ينظر: لسان العرب :(فقأ) ١٢٣/١.
١١٠- األمايل : الشيخ الطويس(ت٤٦٠هـ):٦٦٠، بحار االنوار:٧٨ / ٣٠٢ .

١١١- لسان العرب (غهب)٦٥٣/١.
١١٢- ينظر: علم الداللة ،امحد خمتار عمر:٦٨-٦٩.



١١٣

الغريب يف كالم اإلمام عيلّ بن أيب طالب يف كتب غريب احلديث دراسة يف ضوء نظرية احلقول الداللية..

١١٣- ينظر: هنج البالغة برشح ابن ايب احلديد:٤٥/٧، نفحات الوالية:١٣٦/٤-١٣٧.  
يف  النهاية  احلديث:٨٦/٤،  غريب  يف  الفائق   ،١٠٩/٢: قتيبة  :ابن  احلديث  غريب   -١١٤
االنوار:  العرب:٧٤٠/١١، وغريب احلديث يف بحار  غريب احلديث:٢٣٦/٥، وينظر: لسان 

 ٤/ ١/١١١،٤
وتاج  َ): ٦٤٣/١٢، (وي) ٤١٨/١٥،  ملَ (وَ وينظر  (أمم) ٣١/١٢،   : العرب  لسان   -١١٥

العروس: (ويل)١٠٦/٣١) ، القاموس املحيط: (ويل)١/ ١٠٦٩.
١١٦- الصحاح:(كيل)١٨١٤/٥، وينظر: املخصص:٤٤٠/٣.

١١٧-معجم اللغة العربية املعارصة :( ك ي ل)١٩٧٩/٣.
١١٨- سورة األنعام:١٥٢.

١١٩- ينظر: الفائق يف غريب احلديث :٨٦/٥، والنهاية يف غريب احلديث:٢٣٦/٥، وهنج 
البالغة برشح ابن أيب احلديد :١٣٣/٦.

١٢٠- هنج البالغة برشح ابن أيب احلديد:١٣٤/٦.
١٢١- الوالية التكوينية حقيقتها ومظاهرها ،عيل محود العبادي:١٧٥-١٧٦.

١٢٢- يف ظالل هنج البالغة:١١٤/٢.
١٢٣- تاريخ دمشق:٤٠٦/٤٢، وينظر: البداية والنهاية :٣٥٩/٧.

١٢٤-غريب احلديث :ابن سالم:٤٨/٣، غريب احلديث: ابن اجلوزي:١٤٧/١، الفائق يف 
غريب احلديث:١٩٩/١،  النهاية يف غريب احلديث واألثر:٢١٥/١.

١٢٥- بحار األنوار:٧٢/٢٧.
١٢٦- غريب احلديث:٤٨/٣.

١٢٧- ينظر: غريب احلديث :اخلطايب:٣٧١/٢
١٢٨- غريب احلديث :٤٢٨/٢، وينظر: الفائق يف غريب احلديث:١٩٩/١.

١٢٩- ينظر:غريب احلديث:١٤٧/١.
١٣٠- ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر:٢٥١/١-٢٥٢.

.٣٠ :١٣١- سورة الشور
١٣٢- النهاية يف غريب احلديث واالثر:٦٠/٤، ١١٤/٥، لسان العرب: ٧٧/٧ ،١٩٦/٢- 
األنوار:  بحار  ، غريب احلديث يف  العروس:٣٨٣/٢٦،  تاج  االنوار :٢٩٣/٣٢،  بحار   ،١٩٧

.٢٥١/٣
١٣٣- ينظر: (قسط)٧١/٥، ولسان العرب: (قسط) ،٣٧٨/٧.

١٣٤- ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر:٦٠/٤، و لسان العرب:(قسط):٣٧٧/٧-٣٧٨.
١٣٥- ينظر: البحث اللغوي عند العرب: أمحد خمتار عمر:١٦٤.
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١٣٦- غريب احلديث :٢٤٣/٢.
١٣٧- سورة اجلن: ١٥.

١٣٨- النهاية يف غريب احلديث واالثر:٦٠/٤، ١١٤/٥، لسان العرب: ٧٧/٧ ،١٩٦/٢- 
األنوار:  بحار  ، غريب احلديث يف  العروس:٣٨٣/٢٦،  تاج  االنوار :٢٩٣/٣٢،  بحار   ،١٩٧

.٢٥١/٣
١٣٩- النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٣٢٠/٤.

خصُ  الشَّ ق  ومرَ العرب:(مرق)٣٤١/١٠،  لسان  وينظر:  (مرق)١٦٠/٥،  العني:   -١٤٠
املعارصة:  العربية  اللغة  به.(معجم  جحد  أنكره،  ضاللة،  أو  ببدعة  منه  خرج  ين:  الدِّ من 

(مرق)٢٠٨٩/٣) .
١٤١- مقاييس اللغة: (م رق)٣١٣/٥.

١٤٢- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية:(مرق)١٥٥٤/٤.
١٤٣- النهاية يف غريب احلديث :٣٢٠/٤.

١٤٤- بنظر: غريب احلديث :٢٦٥/١-٢٦٦.
١٤٥- ينظر:غريب احلديث:٣٨٠/٢ . 

١٤٦- ينظر:غريب احلديث: ابن اجلوزي:٢٥٢/١، خمتار الصحاح:(مرق)٢٩٣/١، ولسان 
العرب:(مرق):٣٤٠/١٠-٣٤١.

١٤٧- ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: ٣٢٠/٤.
أيب  ابن  برشح  البالغة  وهنج   ،٦٠/٤ واألثر:  احلديث  غريب  يف  النهاية  ينظر:   -١٤٨
احلديد:١٨٣/٣١، البداية والنهاية :٣٣٨/٧-٣٤٠،٣٩٨ ، وغريب احلديث يف بحار األنوار: 

 .٢٥١/٣
١٤٩- البداية والنهاية :٣٣٨/٧-٣٣٩، وينظر: تاريخ بغداد :٣٤٠/٨، وقال االمام  إن 
رسول اهللا  أمرين بكل حق ،ومن احلق أن أقاتل الناكثني والقاسطني واملارقني). م ن:١٢٩/٦.

١٥٠- النهاية يف غريب احلديث واالثر:٦٠/٤، ١١٤/٥، لسان العرب: ٧٧/٧ ،١٩٦/٢- 
األنوار:  بحار  ، غريب احلديث يف  العروس:٣٨٣/٢٦،  تاج  االنوار :٢٩٣/٣٢،  بحار   ،١٩٧

.٢٥١/٣
١٥١- العني :(نكث)٣٥١/٥، وينظر: لسان العرب: (نكث) ١٩٦/٢.

١٥٢- ينظر : لسان العرب: (نكث) ١٩٦/٢.
١٥٣- سورة الفتح: ١٠.

١٥٤- غريب احلديث :٤١/٢.
١٥٥- ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر:١١٤/٥، ولسان العرب: (نكث)١٩٦/٢.



١١٥

الغريب يف كالم اإلمام عيلّ بن أيب طالب يف كتب غريب احلديث دراسة يف ضوء نظرية احلقول الداللية..

١٥٦- ينظر: التحريروالتنوير:١٥٩/٢٦.
١٥٧- النهاية يف غريب احلديث واألثر:١١٤/٥.

١٥٨- ينظر: النهاية يف غريب احلديث:١١/٥، والبداية والنهاية:٣٤٧/٧-٣٤٩.
ار(لسان العرب: (نكث) ٣٧٨/٧. ونَ الكفَّ َائِرُ مُ اجلْ ١٥٩- ينظر :تفسري الطربي:٢١٠/٢٢، والناكثون هُ

١٦٠- ينظر: غريب احلديث يف بحار األنوار:٢٨٧/٢.
السواد .   : ة  اُذيبت واُخذ دهنها . واحلُمَّ التي  بقية اإللية  امليم وتشديدها:  بفتح  ١٦١- احلمَّ 
مّ اإللية وما اسودَّ منها يف قلّة املنفعة واخلري  هم ؛ ملشاهبتهم حَ ومها استعارتان ألراذل الناس وعوامّ

بحار االنوار،٣٢/ ٥٦ ، غريب احلديث يف بحار األنوار : ٣٦٦/١.
١٦٢-غريب احلديث يف بحار األنوار:٣٦٦/١ .

١٦٣- تاريخ بغداد :٣٤٠/٨.
١٦٤- ينظر: البداية والنهاية:٣٩٨/٧.

١٦٥- سورة األحزاب: ٢٣.
املقدسة،  الكاظمية  العتبة  عن  تصدر  شهرية  نصف  صحيفة  حشدنا،  ينظر:   -١٦٦

٢٠١٧م،عدي حاتم الكاظمي:٦.
١٦٧- هنج البالغة برشح ابن أيب احلديد : ٣٦٦/١٨.

١٦٨- النهاية يف غريب احلديث:١٢٨/٣.
١٦٩- الكامل يف اللغة: ٢٠/١-٢١.

غريب  يف  والنهاية  اللغة:(طغم)٨٦/٨،  هتذيب  وينظر:  طغم)٣٨٩/٤،  ١٧٠-العني:( 
احلديث واألثر:١٢٨/٣.

١٧١- لسان العرب (طغم)٣٦٨/١٢.
١٧٢- ينظر: الكامل يف اللغة:٢٥/١،.

١٧٣- ينظر:غريب احلديث :ابن قتيبة:٣٣٢/١.
١٧٤- سورة الطور:٣٢.

١٧٥- ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر:١٢٨/٣، ولسان العرب (طغم)٣٦٨/١٢.
١٧٦-غريب احلديث : ابن سالم :٣٤٨/٤ ،وينظر: الغريبني يف القرآن واحلديث:٥٤٤/٢، 
والفائق يف غريب احلديث:٣٦٣/١ ،وغريب احلديث: ابن اجلوزي:٢٧٣/١، والنهاية يف غريب 

احلديث واألثر:٢٣/٢. 
ومقاييس  اللغة:(خرط)١٠٤/٧،  وهتذيب  ١٧٧-ينظر:العني(خرط)٢١٥/٤، 

لسان العرب(خرط)٢٤٨/٧. اللغة:(خرط)١٧٠/٢، وَ
لسان  وَ (خرط)/١٧٠،  اللغة:  ومقاييس  اللغة:(خرط)١٠٤/٧،  هتذيب  ينظر:   -١٧٨
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العرب(خرط)٢٨٥/٧.
١٧٩- ينظر: غريب احلديث: ابن سالم:٤٥٥/٣-٤٥٦، والفائق يف غريب احلديث:٣٦٣/١، 
ابن اجلوزي:٢٧٣/١،  والنهاية يف  القرآن واحلديث:٥٤٤/٢، وغريب احلديث:  والغريبني يف 

غريب احلديث واألثر:٢٣/٢. 
١٨٠- ينظر: الغريبني يف القرآن واحلديث:٥٤٤/٢، والنهاية يف غريب احلديث واألثر:٢٣/٢.

١٨١- ينظر: علم الداللة: د.فريد عوض حيدر:١٣١-١٣٢.

املصادر واملراجع:



١١٧

الغريب يف كالم اإلمام عيلّ بن أيب طالب يف كتب غريب احلديث دراسة يف ضوء نظرية احلقول الداللية..

القرآن الكريم.
(ت٤١٣هـ): .١ املفيد  الشيخ  االختصاص: 

الزرندي،  وحممود  غفاري  أكرب  عيل  حتقيق: 
ط٢، ١٤١٤هـ -١٩٩٣م.

أساس البالغة : أبو القاسم جار اهللا حممود .٢
 ، (ت٥٣٨هـ)  الزخمرشي  أمحد  بن  عمر  بن 
دار   ، ط١   ، السود  عيون  باسل  حممد  حتقيق: 

الكتب العلمية ، بريوت ، ١٩٩٨م .
٣. : الليَّة  الدَّ احلقول  ة  نظريَّ يف  تراثيَّة  أصول 

أمحد عزوز، منشورات احتاد الكتَّاب العرب ، 
دمشق ، ٢٠٠٢م .

األصول يف النحو: أبو بكر حممد بن الرسي .٤
(ت  الرساج  بابن  املعروف  النحوي  سهل  بن 
٣١٦هـ) ، حتقيق: عبد احلسني الفتيل، مؤسسة 

الرسالة ، بريوت.
االمايل: شيخ الطائفة أيب جعفر حممد بن احلسن .٥

الدراسات  قسم  حتقيق:  الطويس(ت٤٦٠هـ)، 
االسالمية، ط١، دار الثقافة، قم، ١٤١٤هـ. 

املنزل: .٦ اهللا  كتاب  تفسري  يف  األمثل 
ط١،قم  الشريازي،  مكارم  نارص  الشيخ 

املقدسة،١٤٢٦هـ ق.
بحار األنوار اجلامعة لدرر األئمة األطهار : .٧

العالّمة حممد باقر املجليس ، دار إحياء الرتاث 
العريب، بريوت ، ط٣ ، ١٩٨٣م.

خمتار .٨ أمحد  د   : العرب  عند  اللغوي  البحث 
عمر :عامل الكتب ، ط٨ ، ٢٠٠٣م.

بن .٩ إسامعيل  الفداء  أبو   : والنهاية  البداية 
(ت  الدمشقي  البرصي  القريش  كثري  بن  عمر 

٧٧٤هـ)، دار الفكر، ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦م.
يد .١٠ تاج العروس من جواهر القاموس : السَّ

بيديّ (ت١٢٠٥هـ)،  حممد مرتىض احلسينيّ الزَّ
 ، وآخرون  هارون  حممد  الم  السَّ عبد   : حتقيق 

ط٢ ، مطبعة الكويت ، ١٩٩٤م.
ثابت .١١ بن  عيل  بن  أمحد  بغداد:  تاريخ 

ت  البغدادي  اخلطيب  مهدي  بن  أمحد  بن 
،بريوت،  اإلسالمي  الغرب  دار   ، (٤٦٣هـ) 

ط١، ١٤٢٢هـ - ٢٠٠٢ م.
عيل .١٢ القاسم  أيب  احلافظ  دمشق   تاريخ 

الشافعي  اهللا  عبد  بن  اهللا  هبة  ابن  احلسن  بن 
املعروف بابن عساكر(ت ٥٧١ هـ) ،دار الفكر 

للطباعة والنرش والتوزيع،د ت.
التحرير والتنوير :حممد الطاهر بن حممد بن .١٣

حممد الطاهر بن عاشور التونيس (ت ١٣٩٣هـ)، 
الدار التونسية للنرش ، تونس، ١٩٨٤هـ.

تفسري الطربي ،جامع البيان عن تأويل آي .١٤
أبو  كثري  بن  يزيد  بن  جرير  بن  حممد  القرآن:  
الدكتور  الطربي (ت ٣١٠هـ)، حتقيق:  جعفر 
دار  ط١،  الرتكي،   املحسن  عبد  بن  اهللا  عبد 
هجر للطباعة والنرش ، ١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م.

أمحد .١٥ بن  حممد  منصور  :أبو  اللغة  هتذيب 
السالم  عبد   : حتقيق   ، األزهري(ت٣٧٠هـ) 
املرصية  الدار   ، ط١   ، وآخرون  هارون  حممد 

للتأليف والرتمجة ، القاهرة ، ١٩٧٦م.
احلديد .١٦ أليب  البالغة  هنج  رشح  هتذيب   

املعتزيل ،تصحيح :عبد اهلادي الرشيفي ، ط١، 
دار احلديث للطباعة والنرش،١٤٢٦هـ.

أيب طالب: .١٧ آل  مناقب  املطالب يف  جواهر 
ابن  عيل  بن  حممد  الدين  رشيد  جعفر  أيب 

شهرآشوب ،املكتبة احليدرية ،١٣٧٦هـ.
بن .١٨ القاهر  عبد  بكر  أبو  اإلعجاز:  دالئل 
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الرمحن بن حممد اجلرجاين (ت ٤٧١هـ)،  عبد 
حتقيق: حممود حممد شاكر أبو فهر،ط٣، مطبعة 

املدين ،القاهرة ،١٤١٣هـ - ١٩٩٢م 
د قاسم بن .١٩ الئل يف غريب احلديث: أبو حممّ الدّ

هـ)،   ٣٠٢ (ت  قسطيّ الرسّ العويفّ  حزم  بن  ثابت 
مكتبة  القنّاص،  اهللا  عبد  بن  د  حممّ كتور  الدّ حتقيق: 

ياض، ط ١، ١٤٢٢ ه - ٢٠٠١ م. العبيكان، الرّ
(عليهام .٢٠ طالب  أيب  بن  عيل  اإلمامِ  ديوان 

محن املصطاوي ،  الم) : اعتنى به : عبد الرَّ السَّ
ط/٣ ، دار املعرفة ، بريوت ، ٢٠٠٥م .

بن .٢١ :حممد  الناس  كلامت  معاين  يف  الزاهر 
األنباري  بكر  أبو  بشار  بن  حممد  بن  القاسم 
(ت ٣٢٨هـ)،حتقيق، د. حاتم صالح الضامن 
هـ   ١٤١٢  ، بريوت   ، الرسالة  مؤسسة  ،ط١، 

١٩٩٢-
صالح .٢٢ حممد  الكايف:  أصول  رشح 

إحياء  دار  عاشور،  عيل  حتقيق  املازندراين، 
الرتاث العريب، بريوت ،١٤٢٩ه- ٢٠٠٨م.

٢٣. : العربية  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح 
(ت٣٩٦هـ)،  اجلوهري  محاد  بن  إسامعيل 
دار   ، ط٤   ، عطار  الغفور  عبد  أمحد  حتقيق: 

العلم للماليني ، بريوت ، ١٩٩٠م . 
احلجاج .٢٤ بن  مسلم  مسلم:  صحيح 

(ت  النيسابوري  القشريي  احلسن  أبو 
دار   ، الباقي  عبد  فؤاد  حممد  ٢٦١هـ)،حتقيق: 

إحياء الرتاث العريب ، بريوت.
بن .٢٥ حممد  اهللا  عبد  أبو   :الكرب الطبقات 

سعد بن منيع اهلاشمي البغدادي املعروف بابن 
سعد (ت٢٣٠هـ)، حتقيق: زياد حممد منصور، 

ط٢، املدينة املنورة، ١٤٠٨هـ.

اللة: أمحد خمتار عمر،القاهرة،ط٥ ، د.ت..٢٦ علم الدَّ
ة وتطبيقيَّة : فريد .٢٧ اللة دراسة نظريَّ علم الدَّ

عوض حيدر، ط١، مكتبة اآلداب ، القاهرة ، 
٢٠٠٥م.

أمحد .٢٨ بن  اخلليل  محن  الرّ عبد  أبو   : العني 
مهدي   : حتقيق   ، (ت١٧٥هـ)  الفراهيديّ 
ومكتبة  دار   ، امرائيّ  السَّ وابراهيم  املخزومي 

اهلالل (د.ت ). 
وريمون .٢٩ جرمان  كلود   : الداللة  علم 

 ، ط١   ، لوشن   اهلد نور   : ترمجة   ، لوبلون 
ليبيا   – بنغازي   ، يونس  قار  منشورات جامعة 

، ١٩٩٧م .
الغدير: عبد احلسني أمحد األميني، املكتبة .٣٠

االسالمية الكرب، ايران ، ١٤٣٠هـ .ش.
إسحاق .٣١ أبو   : احلديث  غريب 

حتقيق:   ، احلريب  إسحاق  بن  إبراهيم 
العايد،  حممد  بن  إبراهيم  بن  سليامن 

    ط١، جامعة أم القر، ١٩٨٥م .
د بن .٣٢ أبو سليامن محد بن حممّ غريب احلديث، 

(ت  إبراهيم بن اخلطّاب البستيّ املعروف باخلطّايبّ
 ، ٣٨٨ هـ)، حتقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباويّ
دار   ، النّبيّ ربّ  عبد  القيّوم  عبد  أحاديثه:  ج  وخرّ

الفكر، ١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م.
بن .٣٣ حممد  اهللا  عبد  أبو   : احلديث  غريب 

الدينوري (ت٢٧٦هـ)، حتقيق  قتيبة  مسلم بن 
العاين ،  ، مطبعة  : د. عبد اهللا اجلبوري ، ط١ 

بغداد ، ١٣٩٧هـ .
بن .٣٤ القاسم  عبيد  أبو   : احلديث  غريب 

مطبعة   ، ط١   ، (ت٢٢٤هـ)  اهلروي  سالم 
جملس دار املعارف العثامنية ، حيدر آباد – اهلند 



١١٩

الغريب يف كالم اإلمام عيلّ بن أيب طالب يف كتب غريب احلديث دراسة يف ضوء نظرية احلقول الداللية..

، ١٩٦٤م . 
أبو .٣٥ الدين  مجال   : احلديث  غريب 

اجلوزي  حممد  بن  عيل  بن  الرمحن  عبد  الفرج 
(ت٥٩٧هـ) ،حتقيق: الدكتور عبد املعطي أمني 
 ، ،بريوت  العلمية  الكتب  دار  القلعجي،ط١، 

.١٤٠٥ – ١٩٨٥
حسني .٣٦ األنوار:  بحار  يف  احلديث  غريب 

احلسيني البريجندي، حتقيق: مركز بحوث دار 
احلديث، طهران، ط١، ١٤٢١،١٣٧٩ش.

حسني .٣٧ األنوار:  بحار  يف  احلديث  غريب 
احلسيني البريجندي، حتقيق: مركز بحوث دار 

احلديث، ط١، طهران ، ١٤٢١،١٣٧٩ش.
عبيد .٣٨ أبو  واحلديث:  القرآن  يف  الغريبني 

البايب،  مصطفى  مكتبة  ط١،   ، أمحد  بن  حممد 
 - ١٤١٩هـ  السعودية،  العربية  اململكة 

١٩٩٩م. 
أبو .٣٩ واألثر،  احلديث  غريب  يف  الفائق 

اهللا  جار  أمحد  بن  عمر  بن  حممود  القاسم 
د  حممّ عيلّ  حتقيق:  هـ)،   ٥٣٨ (ت  خمرشيّ الزّ
د أبو الفضل ابراهيم، ط ٢ ،دار  البجاويّ وحممّ

املعرفة، لبنان. 
احلديث .٤٠ ألفية  رشح  يف  املغيث  فتح 

للعراقي: شمس الدين أبو اخلري حممد بن عيد 
الرمحن بن حممد السخاوي (ت٩٠٢هـ)،حتقيق 
مرص،  السنة،  مكتبة  عيل،ط١،  حسني  :عيل 

١٤٢٢هـ-٢٠٠٢م.
يف ظالل هنج البالغة : رشح: حممد جواد مغنية .٤١

، ط٣ ، دار العلم للماليني ، بريوت، ١٩٧٩م.
بن .٤٢ حممد  الدين  جمد   : املحيط  القاموس 

 : حتقيق   ، (ت٨١٧هـ)  الفريوزآبادي  يعقوب 

مكتب حتقيق الرتاث ، ط٨ ، مؤسسة الرسالة ، 
بريوت ، ٢٠٠٥م .

يزيد .٤٣ بن  حممد  واألدب:  اللغة  يف  الكامل 
املربد، أبو العباس (ت٢٨٥هـ) ، حتقيق: حممد 
 ، العريب  الفكر  دار  ط٣،  إبراهيم،  الفضل  أبو 

القاهرة ، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م.
الدين .٤٤ مجال  الفضل  أبو  العرب:  لسان 

حممد بن مكرم بن منظور املرصي(ت٧١١هـ) 
، دار صادر ، بريوت ، ٢٠٠٧م.

بكر .٤٥ أيب  بن  حممد   : حاح  الصِّ خمتار 
ازيّ (ت٧٦٠هـ) ، ط١ ، املطبعة الكليَّة  الرَّ

، مرص ، ١٣٢٩هـ.
بن .٤٦ عيل  احلسن  أبو   : املخصص 

إسامعيل األندليس املعروف بابن سيده (ت 
٤٥٧هـ) ، ط١ ، املطبعة األمريية ببوالق ، 

مرص ، ١٣١٦هـ .
واالستشهاد .٤٧ احلديث  غريب  معاجم 

الرشقاوي  السيد  والنحو:  واللغة  باحلديث 
 - ١٤٢١هـ  ،القاهرة،ط١،  اخلانجي  ،مكتبة 

٢٠٠١م. 
اللغة .٤٨ علم  ضوء  يف  املوضوعات  معاجم 

املعرفة  ،دار  ياقوت  سليامن  حممود  احلديث: 
اجلامعية ،مكتبة لسان العرب ،٢٠٠٢م.

املعجم الصغري للطرباين: للحافظ أيب القاسم .٤٩
سليامن بن أمحد بن أيوب الطرباين(ت٣٦٠هـ) ، 

بريوت، ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
كتور .٥٠ الدّ ره،  وتطوّ نشأته   - العريبّ املعجم 

ار، دار مرص للطباعة، ط٢ ،١٩٦٠ م. حسني نصّ
امحد .٥١ د.  املعارصة:  العربية  اللغة  معجم 

١٤٢٤هـ)،  (ت  عمر  احلميد  عبد  خمتار 
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ط١،عامل الكتب، ١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م.
مصطفى .٥٢ (إبراهيم   : الوسيط  املعجم 

حممد   / القادر  عبد  حامد   / الزيات  أمحد   /
اللغة  جممع   ، الدعوة  دار  النارش:   ، النجار) 

العربية ،القاهرة .
معرفة أنواع علوم احلديث: عثامن بن عبد .٥٣

بابن  املعروف  الدين  وتقي  عمر  أبو  الرمحن 
الفكر  دار  عرت،  الدين  :نور  حتقيق  الصالح، 

املعارص بريوت،١٤٠٦هـ-١٩٨٦م.
مقاييس اللغة : أبو احلسني أمحد بن فارس .٥٤

السالم  : عبد  ، حتقيق  بن زكريا (ت ٣٩٥هـ) 
والنرش  للطباعة  الفكر  دار   ، هارون  حممد 

والتوزيع، بريوت، ١٩٧٩م .
والتخاطب: .٥٥ الداللة  علمي  يف  مقدمة 

اجلديدة  الكتاب  ،دار  يونس  حممد  حممد 
،بريوت،٢٠٠٤م.

نفحات الوالية رشح عرصي جامع لنهج .٥٦
دار  ط٣،   ، الشريازي  مكارم  نارص   : البالغة 
قم-   ،((طالب أيب  بن  عيل     اإلمام  نرش 

إيران، ١٤٣٠هـ .
أبو .٥٧  : واألثر  احلديث  غريب  يف  النهاية 

اجلزري  حممد  بن  حممد  بن  املبارك  السعادات 
أمحد  طاهر   : حتقيق  ٦٠٦هـ)،  (ت  األثري  ابن 
العلمية،  املكتبة   ، الطناحي  وحممد  الزاوي 

بريوت، ١٩٧٩م .
هنج البالغة : ابن أيب احلديد (ت٦٥٦هـ) .٥٨

، حتقيق : حممد أبو الفضل إبراهيم ، ط٢ ، دار 
اجليل ، بريوت ، ١٩٩٦م .

بن .٥٩ حممد  الريض  :الرشيف  البالغة  هنج 
فارس   : حتقيق  موسى(٤٠٦هـ):  بن  احلسني 

يف  العقائدية  األبحاث  مركز   ، ط١   ، احلسون 
قم املقدسة والنجف األرشف ، ١٤١٩هـ .

هنج البالغة : كامل الدين ميثم بن عيل بن .٦٠
ميثم البحراين (ت٦٧٩هـ) ، ط١ ، منشورات 

دار الثقلني ، بريوت ، ١٩٩٩م .
عبده،:مؤسسة .٦١ د  حممّ البالغة،  هنج 

األعلمي  للمطبوعات، د.ت.
الوالية التكوينية حقيقتها ومظاهرها: عيل .٦٢

للطباعة  القارئ  دار   ، ط١   ، العبادي  محودي 
والنرش، لبنان، ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م.

الرسائل واألطاريح والدوريات:
حشدنا: صحيفة نصف شهرية نعنى بأخبار .١

احلشد الشعبي،العدد١٥،٢٠١٧م.
:عيل .٢ الفصاحة  هنج  يف  الداللية  احلقول   .

رضا حممد رضاي، وعبري اجلادري ، جملة آفاق 
 ،١ العدد   ،١٨ املجلد  االسالمية،  احلضارة 

١٤٣٦هـ.

 


