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 o  العاطفة موضوعا سيميائيا قراءة يف خطابات النبي األعظم حممد

       ملّخص البحث
     بال شك ان خطاب النبي حممد o يمثل مركزية ثرية حاملة لتجربة من انساق وأنظمة 
ومعارف  حتيل اىل دالالت متنوعة يف بنى تعبريية خمتلفة تؤسس لنمط من الوعي والبالغية 
املقصودة يف تكوين سريورة قابلة للتطبيق يف جمال التفكري الواقعي، كون ذلك التمثل ينطلق 
من ذات مليئة باألحاسيس واملشاعر وتعي إنسانية االنسان وعواطفه وما يستشعره من حاالت 
متثلها ثنائيات الوجود يف عمليتي التوالد والتحقق ، فهو املوصوف سامويا بانه : ))وإنك لعىل 
ُخُلق عظيم (([القلم : 4 ] وقيل فيه يف املأثور : ))لقد كان خلقه القرآن(( )1( ومن تلك الرؤيتني 
.o تتوالد منطقة  العاطفة يف خطابه دون االبتعاد عن االجراء السلوكي يف افعاله وحركاته

الن  أتاح  الوجودية  املمكنات  عىل  مفتوحة  رمزية  بنية  بوصفه   o خطابه  انفتاح  ولعل 
املعاين واملفاهيم وتنتج  فتتبلور حقيقة   o البعد العالمايت لديه  بارزا يف تكثيف  يمثل معلام 
حقائق منطق الفهم للوجود يف بعدها الوجداين املشرتك، فتحويل األشياء اىل عالمات يعني يف 
كل احواله اعالء قيمة املوجودات كدوال هلا أمهيتها ترتبط بسياقاهتا لتحقق يف النهاية غاياهتا 

القصدية اخلطابية بوساطة تلك البنى العالماتية التعبريية املنفتحة.
الكلامت واالشياء بام تيش  العالقة بني  تقنيني لضبط  ويف احلقيقة ان هذا االدراك هو 
به الثقافة واملجتمع يف نسق املألوف واالعتياد، لذلك يلحظ ان اسرتاتيجية النبي o يف 
توصيف تلك االوارص كعالمات عاطفية مل خترج عن املهيمنات املقبولة عقليا ودينيا عند 
عملية  يف  منها  والواقعي  القبول  المتياح  املفاهيم  تلك  به  تتكامل  بشكل  اجلمعي  التلقي 
التشكيل، كل ذلك متثل يف استنطاق مدخل يقوم عىل بيان السيميائية املنظور واالجتاهات، 
ومن ناحية أخرى قراءة العاطفة بني التحليلني السيميائي والنفيس ومن ثم مركزية العاطفة 
الصيغية  التحديدات  األوىل  رؤيتني  يف  املتمثل  البحث  حمور  اىل  وصوال   o خطابه  يف 
للعاطفة يف خطابه o، والثانية التحديدات التوترية )العوارض( أي املتغريات العاطفية 
املالئمة يف انتاج احلدث وتناميه صعودا ونزوال وفقا الرتباطها بسياقات احلدث ومقاماته، 

اىل االنتهاء بخامتة البحث ونتائجه ومصادره .
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Abstract 
                 Undoubtedly, the speech of the Prophet Muhammad (PBUH) 
represents a rich central focus of experience of patterns, systems and 
knowledge and refers to different meanings in various expression 
structures to establish a pattern of perception pragmatics. Such intends 
to form a process applicable to the field of realistic thinking. As described 
in the Glorious Quran: (And you are on an exalted standard of character) 
[Pen: [٤ It was said in the adage: (His entire ethics is the Quran). Thus, it is 
from these visions that the area of emotion is traceable in these. Perhaps 
the opening of his speech as a symbolic structure to the existential 
possibilities allows him to represent a milestone in intensifying the 
dimension of these signs.
        So the truth crystallizes meanings and concepts and produces the 
facts of the logic to understand the existence in its common emotional 
dimensions. To render certain issues into signs means, in all cases, to grant 
value to these issues as important trench marks pertinent to their contexts 
to achieve, at the end, the purposes of the rhetorical intention via these 
open expressive structures. In fact, such perception comes as austerity of 
the nexus between words and issues in conformity with the culture of the 
society, familiarity and conventionality. It is noted that the strategy of the 
Prophet to describe these bonds as emotional signs does not derail from 
the mental, religious and accepted axioms when perceiving collectively 
such signs. Then the concepts of acceptance and realism are integrated 
into the process of formation. In the aggregate , all these signs give entry 
to semiotics , apparent , with certain destinations on the one hand , and 
reading the emotion , by psychological and semiotic analysis, centrality of 
the emotion in the discourse of the prophet, the changes of the emotional 
structure in his discourse and the tense challenges , the locus of the 
study, that is to say , hindrances , the change of emotion according to the 
trajectory of the event, high and low, the context and its situation on the 
other hand . Finally there are conclusion, results and works sited.
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مدخل اىل التصورات

أوال: السيميائية املنظور واالجتاهات: 

        يف احلقيقة ان املقرتب االبستمولوجي يف فحص السيميائية تارخييا ومنهجا 
يفيض اىل القول باهنا احد املسالك املعرفية التي فطن اليها قديام يف وصفها عالمة  دالة 
عىل األشياء او باهنا علم حييل اىل ممارسات قصدية يف حقول حمددة، اما االجرتاح 
االصطالحي هلا فهي : � علم  يدرس  العالمة  ومنظوماهتا.. كام يدرس اخلصائص 
يتعاطى  منهجًا  بوصفها  ارتبط   )2(  �. بمدلوالهتا  العالمة   عالقة   هبا   متتاز   التي 
مع املوجودات عىل يد دي سوسري فقد وظفها مع املناهج األخرى لقراءة الدوال 
اللغوية وغري اللغوية وفق تقنيات واليات حمددة دون قطيعة مع الفنون واملعارف 
من  منطقة  يف  االشتغال  حد  .اىل  ذلك  وغري  والفلسفة  والسينام  كاملرسح  األخرى 

اخلالف بني الدارسني يف كوهنا اما للسانيات ام فرعا منها ؟

       هتدف السيميائية يف املامرسات اإلجرائية عند روادها اىل النظر بشكل علمي 
اىل اللغة بتصوراهتا املختلفة يف كوهنا رموزا دالة هلا دالالهتا وحقائقها يف الوجود 
علمية  تصورات  من  نابعة  الفلسفة  وتلك   ، فحسب  جمردة  كلامت  تكون  ان  دون 
انبثقت من املناهج التجريبية ونظرهتا اىل اللغة بوصفها رموزا الغري . حمطتها النهائية 
دراسة األنظمة االشارية بوصفها عالمات للتواصل  يف املحيط الثقايف العام . بعيدا 
حقل  يف  االعتباطية  عىل  تقوم  اللغة  فمفردات  واملدلول  الدال  بني  القصدية  عن 
االستعامل السياقي والداليل والتداويل كام هو معروف يف مباديء دي سوسري. اما 

بريس فريى ان العالمة أي السيمياء  :
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       � مكونة من :أوال :الصورة ويقابلها الدال عند دي سوسري.  وثانيا : مفرسة 
ويقابلها املدلول عند دي سوسري. وثالثا: املوضوع  وليس له مقابل عند دي سوسري 
تتجسد  حتى  تترصف  أن  يمكنها  ال  التي  النوعية  :العالمة  هي  أنواع  ثالثة  وهي 
،والعالمة العرفية وهي املتواضع عليها ،والعالمة املتفردة وهي اليشء املوجود فعال 
أو الواقعة الفعلية� )3(. وبذلك يمثل بريس منحى اخر يف تصوراته اىل العالمة عند 
للموصوف من  العالمايت  التشكل  الدوال واملدلوالت واملوضوعات يف  اىل  النظر 

األشياء .
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ثانيا : العاطفة بني حتليلني (السيميائي والنفيس) :

     اذا كانت العاطفة كمفهوم متثل  حالة من املالزمة لالنفعاالت فاهنا تعني: � كل 
التغريات التي جتعل الناس يغريون اراءهم فيام يتعلق باحكامهم وتكون مصحوبة 
باللذة واالمل (()4( �  كام يقول ارسطو ،  اذ ترتبط ببنية منتجة حلدث يقود اىل اتصاف 
املشاعر  باالنبثاق او الضمور  يف حركة االنسان احلياتية  من وقت الخر. ومل تقف 
عنده فقد شغلت حيزا  كبريا يف النزعة التفكريية عند املنظريني الغربيني لعلم النفس 
وصوال اىل إرساء بنية من التجاور يف االشتغال عىل هذا املوضوع يف حقل السيمياء 
عىل يدي  برتينكو ومايكل كولو يف جممل ابحاثهام عن االحاسيس واملشاعر يف بنى 
بقراءة  السيميائية الرسدية  الفردي ، وصوال اىل غريامس وسعيه يف تطوير  التفكري 
قيمة احلدث والذات املنتجة للتصورات اإلنسانية يف رؤية تؤسس ملالمح االدراك 
وبحذر  تدرجييا  العاطفي  البعد  إدخال  لقدتم   �  : الباحثني  احد  يقول   ، العاطفي 
لذلك  باّلذات،  بارتباطها  تتميز  فالعواطف واألحاسيس  السيميائية  الدراسات  يف 
اخلروج  إىل  أحيانا  هبا  يؤدي  ما  وهذا  النفس،  بعلامء  االهتامم  دراستها  تستدعي 
العاطفي  البعد  بناء داللة هلذا  للسيمياء متثل يف  بالنسبة  الرهان  أن  عن جماهلا، غري 
يف اخلطابات، إذ ال تؤخذ العاطفة من جانب تأثريها يف الذوات احلقيقية )اجلانب 
النفيس(، بل من جانب كوهنا تنتج معاين مّشفرة ومسجلة يف اخلطابات، وهي هبذا 
بتثمني بعض  فيقوم  العاطفي،  اخليال  ُتثري  ثقافية خمتلفة  إنتاج متثيالت  تساهم يف 
التداخل واالختالف حيددمها  فان مساحة  )5(  وبذلك  العواطف دون األخرى � 
من  وغريها  واالنفعال  والفرح  )التوتر  من  املنطقة  تلك  يف  االشتغال  عند  العلامن 
جتليات العاطفة( ماتعيه السيميائية وتؤرشه هو الرصيد الداليل املعبأ من وراء ذلك 
احلدث االنفعايل يف مظهره اخلطايب وجتليه سمة بادية لقراءته فحصا وتأويال .اذ � 
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تتجىل االهواء يف اخلطاب حاملة الثار معنوية بالغة اخلصوصية� )6( وتلك االهواء 
ال تكون يف حالة ثبات بل حيكمها التغري والتبدل ارتباطا بحدث اإلنتاج وقيمته .
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:o ثالثا : مركزية العاطفة لدى النبي 

        لعل البعد العاطفي املتمثل يف شخص النبي o يمثل مركزية حارضة يف 
يتجىل  وخطابه  ممارساته  جممل  من  انفتح  الذي  فالفضاء  اقواله،  و   o سلوكياته 
ببعده اإلنساين املستشعر لقيمة املوجودات برشية او غريها ، وهو ما دونته املنظومة 
الرتاثية بحقوهلا املختلفة حني تقف عند مرتكزات تلك الشخصية وعظمتها ، يقول 
سيد قطب � كان قلب رسول اهلل o وهكذا كانت حياته مع الناس . ما غضب 
لنفسه قط . وال ضاق صدره بضعفهم البرشي . وال احتجز لنفسه شيئًا من أعراض 
وبره  . ووسعهم حلمه  ندية  يداه يف سامحة  ما ملكت  أعطاهم كل  بل  احلياة  هذه 
وعطفه ووده الكريم . وما من واحد منهم عارشه أو رآه إال امتأل قلبه بحبه نتيجة 
ملا أفاض عليه o من نفسه الكبرية الرحيبة .وكان هذا كله رمحة من اهلل به وبأمته 
والنظام  النفوس  يف  آنذاك  السلوك  من  املغاير  حتتوي  حلركة  اسسه  ما  وهذا   )7(  �
والسلوكيات  الن صناعة النموذج سواء اكان : )نظاما ، ذواتٍ ، معنى ، ممارسة( 
يف كل اشكاله هو الية لتشكيل واقع قابل للتأثري يف فروضه و إجرائيات ، يقول احد 
الباحثني : �ان العامل _ الوجود _الكون_ الطبيعة _االشياء� يأخذ حدوده  وابعاده 
أي معناه تبعا للنموذج الذي ينظر اليه من خالله � )8( وتلك الصناعة مل تغب عن 
لتلك  املؤسس  فهو  الثقافة   لتلك  التأسيس  يف  االجرائي  وفعله   o النبي  ذاكرة 
املنظومة الفاعلة يف سياقاهتا املختلفة ، ويف املنحى العاطفي يمكن ان يلحظ ان ذلك 

التشكل العالمايت جتسد يف بعدين :
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 املحور االول:

ويمثل   )9(   * فونتاين  راي  عىل  )املكونات(  بـ  مايسمى  و  الصيغة  التحديدات   
حقل الدوال اللفظية بام انطوى عليه من متثالت تستوعب )احلب، واملدح، والذم، 
والتأدب ، والفخر، والوعيد، والشوق، والعتاب، والكربياء(  ومثال ذلك قوله : 
o: � الرامحون يرمحهم الرمحن ، ارمحوا من يف األرض يرمحكم من يف السامء� )10( 
فاملتمعن يف النص ال خيطئ يف ادراك التصور املوسوم عن نموذج �الراحم�  وهو 
عالمة عاطفية ال متثل نسقا حمدودا بالزمان واملكان بل هو وصف ممتد يتجرد عن 
 ، الرمحة  وهي  املؤرشة  السمة  بتلك  املمدوح  النوع  جممل  ليشمل  األحادية  الذات 
التي ختتزل بعدا شعوريا يستجيب ملنظومة من السجايا العالية املؤطرة لقيمة االنسان 
الفاعل يف تلك احلياة ، فالرمحة هي : � اسم موضوع يف اللغة العربية لرقة اخلاطر 
وانعطافه نحو حّي بحيث حتمل من اتصف هبا عىل الرفق باملرحوم واإلحسان إليه 
 ، انفعال  النفسانية ألهنا  الكيفيات  فهي من   . املشاق  وإعانته عىل  الرض عنه  ودفع 
وعىل  استطاعته  بقدر  وجودية  أفعال  عىل  صاحبها  حيمل  اندفاع  الكيفية  ولتلك 
قدر قوة انفعاله ، فأصل الرمحة من َمُقولة االنفعال وآثاُرها من مقولة الِفعل ، فإذا 
وصف موصوف بالرمحة كان معناه حصول االنفعال املذكور يف نفسه ، وإذا أخرب 
عنه بأنه رحم غريه فهو عىل معنى صَدر عنه أثر من آثار الرمحة ،� )11(  استعملت يف 
خطابه o الثارة املنحى النفيس يف التالطف بني العباد حني تشتد نوازع الكراهية 
وتغيب سمة املحبة يف التواصل والتواد ، مقرونة بالتذكري اجلزائي ملن تلبس بذلك 
السلوك وهو ادراك الرمحة اإلهلية يف يوم احلساب، عامدا o يف كل ذلك اىل حتقيق 
هذا امللحظ بالتمثالت اللفظية االشتقاقية املتكررة  مخس مرات)الرامحون ، يرمحهم  

،الرمحن ، ارمحوا ،  يرمحكم  ( سعيا يف ترسيخ ذلك النموذج يف الصبغة اإلنسانية .
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ويف إحساس ناتج عن بعد انفعايل يروم تقويم السلوك البرشي يف فعله املنحرف 
يؤسس النبي oاىل مثال من القيم النموذجية يف التأطري العام يقول: o: )) ال 
يدخل يف اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرةٍ من كرب (()12( والكرب : � خلق يف النفس 
وهو االسرتواح والركون إىل اعتقاد املرء نفسه فوق التكرب عليه ، فإن الكرب يستدعي 
متكربًا عليه ومتكربًا به وبذلك ينفصل الكرب عن العجب فإن العجب ال يستدعي 
غري املعجب وال يكفي أن يستعظم املرء نفسه ليكون متكربًا فإنه قد يستعظم نفسه 
ولكنه يرى غريه أعظم من نفسه أو مماثاًل هلا فال يتكرب عليه ، وال يكفي أن يستحقر 
يتكرب  مل  نفسه  مثل  ولو رأى غريه  يتكرب  مل  أحقر  نفسه  رأى  لو  ذلك  مع  فإنه  غريه 
بل أن يرى لنفسه مرتبة ولغريه مرتبة ثم يرى مرتبة نفسه فوق مرتبة غريه ، فعند 
يف  فيحصل  فيه  تنفخ  العقيدة  وهذه  الكرب  خلق  حيصل  الثالثة  االعتقادات  هذه 
فتلك  ذلك  بسبب  نفسه  يف  وعز   ، اعتقد  ما  إىل  وركون  وفرح  وعزة  اعتداد  نفسه 
العزة واهلزة والركون إىل تلك العقيدة هو خلق الكرب� )13( فبتلك املتوالية العاطفية 
يؤرش اىل فعل مذموم وهو الكرب حينام يكون راسخا يف القلب يؤل يف النهاية اىل بعد 
اخروي يتمثل يف سوء العاقبة حيث احلرمان من الرمحة اإلهلية املتمثلة باجلنة ، وهو 
يف  الكرب  هو  واملوضوع  الذات  هي  فاملوصوفة  واملوضوع  الذات  بني  التعالق  قمة 
ترابط افىض اىل توتر عند الذات املرسلة املتمثلة بالنبي o يف اجتناب تلك الثيمة 
من احلدث  وكام يرى غريامس فان  � الذات باعتبارها موجودا ال يمكن من الناحية 
الكيفية ان تتأثر اال من خالل توسط استثامر املوضوع�)14( وهو ما استثمره النبي 

o يف تفعيل كيفية تاليف املوضوع )الكرب( من الذات الفاعلة بالوعيد والتنبيه .
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 o ويتمثل األساس االستهوائي يف بعده العاطفي حينا آخر يف خطاب النبي 
ثنائيات  o عىل  ينشطر خطابه  اذ   ، القيم  من  للسائد  مناقضة  مفاهيم  انتاج  عند 
o: � خريكم خريكم  يقول  املستظرف واملقبول،  بعدها  النفس يف  تستجيب هلا 
 )16(   � خريا  بالنساء  استوصوا   �  :o ويقول   )15(  � ألهيل  خريكم  وأنا  ألهله، 
ويقول : o � إن من أعظم األمور أجًرا النفقة عىل األهل �  )17( فالقبح الكامن 
إذا  املراة  كانت  اذ �  االجتامعي حينئذ  املخيال  املرأة يف  املضاد لصورة  النقيض  يف 
من  يمنعها  أن  هذا  ومعنى   . ثوبه  عليها  فألقى  وليه  جاء  زوجها  ومات  تزوجت 
إرادهتا!  وال  برغبتها هي  عربة  ال   ، تزوجها  أعجبته  فإن  أحد  يتزوجها  فال  الناس 
وإن مل تعجبه حبسها حتى متوت فريثها . أو أن تفتدي نفسها منه بامل يف هذه احلالة 
أو تلك .  وكان بعضهم يطلق املرأة ويشرتط عليها أال تنكح إال من أراد . إال أن 
تفتدي نفسها منه بام كان أعطاها . وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا زوجته عىل 
الصبي فيهم حتى يكرب فيأخذها . وكان الرجل تكون اليتيمة يف حجره ييل أمرها ، 
فيحبسها عن الزواج ، رجاء أن متوت امرأته فيتزوجها! أو يزوجها من ابنه الصغري 
طمعًا يف ماهلا أو مجاهلا فهذه كانت نظرة اجلاهلية إىل املرأة عىل كل حال. حتى جاء 
فعلته. وجيعلها  ويغلظ  الوأد  وينهى عن   . ويقبحها  العادات  يشنع هبذه  اإلسالم. 
افرز معادال موضوعيا  القيامة . �)18(  قد  موضوعًا من موضوعات احلساب يوم 
لنموذج مغاير يوسم باألفضلية ويعلو اىل مرتبة من التحفيز حني يكون املمثل لتلك 
الصفة الكريمة هو القمة يف اهلرم أي النبي حممد o.ومن ثم فان البعد العاطفي 
يف املعنى املنتج من اللفظ )االهل( كام هو وارد يف النص يمثل إحالة اىل ترغيب ذلك 

السلوك واملغايرة يف النظر اىل ما هو مألوف بعيدا عن قدسيته .
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وتارة تستعمل جمموعة من املتضادات تعبريا عن لومه وعتابه ومدحه وتشجيعه 
يف آن  لغياب وحضور تلك الصفات يف املجتمع اإلسالمي وقد جاء لينهاهم عن 
 : يقول   ، منها  املمدوح  احتذاء  اىل  ،ويدفعهم  املرفوضة  السلوكيات  تلك  ممارسة 
o � ))إنَّ الرفَق ال يكون يف يشء إال زاَنه، وال ُينَزع من يشء إال شانه((� )19(  
، وإن الكذب  َدْع ما َيريُبك إىل ما ال َيريُبك؛ فإنَّ الصدَق ُطمأنينةٌ  � :o ويقول 
ريبةٌ �)20( فالتقابل بني ) ال يكون يف يشء /وال ينزع من يشء( و )زانه و/ شانه( 
ويف النص االخر: )الصدق / الكذب(   يؤرش اىل متوالية من القيم ذات احلجج 
بفعل   o النبي  منها  يتطلع   ، حياته  يف  االنسان  تعرتض  التي  والسلبية  اإلجيابية 
عالمايت يمثله طرفان مها الرتغيب والتنفري يف سلوك تلك املعطيات ذات العالقة 
باملنحى التكاميل لإلنسان يف مسريته حتقيقا للتوازن يف النظام اإلهلي املرسوم للبرش.

o )السالم  اذ استعمل   ، التواصل واملحبة واضحة يف االلفاظ  وتبدو مالمح 
)التحية( والزيارة  )العودة(  واحلضور )التشييع(  يف قوله :o : �من حق املسلم 
عىل املسلم إذا لقيه أن يسلم عليه ، وإذا مرض أن يعوده ، وإذا مات أن يشيع جنازته 
� )21(  فسيمياء التواصل يف تلك احلاالت متتد لرتسيخ عالقة قلبية بني االفراد عند 
تطبيق تلك  املفاصل يف احلياة وهي إشارات لتحويل تلك االبعاد اىل سلوك ال يعدو 

ان يكون عالمة فحسب بل اىل ثقافة تستشعر وتدرك وتستدعى عند حدوثها .

ُحيِبُّ  ما  ُحيِبَّ ألخيه  أحُدُكْم حتَّى  ُيؤِمُن  ))ال   � :o قوله  ومثل ذلك 
لنفسه ((  �)22( فصفة االيامن للفرد محلت بعدا سيميائيا هو نوع اخر من التمثل 
 ، احلقيقي  مرآة لإليامن  لنفسه  االنسان  االيامن حيث حب االخرين كحب  حلقيقة 
وطبيعة احلال ان لفظ )احلب( املتكررة هنا هي إحالة اىل عالمة اجتامعية أيضا وان 
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كان املضمون دينيا، فاإليثار نسق اجتامعي يعرب عن صورة من التامسك والرتاحم 
يف بنية التكوين االجتامعي وهو املغزى البعيد لتلك العالمة.

بناء  oيف  خطابه  يف  أحيانا  االجتامعية  الداللة  عىل  السيميائية  العالمة  وتنفتح 
الفرد يقول  دينيا واجتامعيا حني تتجىل مثوال حلقيقة  املمدوحة واملذمومة  الصورة 
ُجَل َلَيْصُدق  ْدَق َهيِْدي إىَِل اْلرِبِّ َوإِنَّ اْلرِبَّ َهيِْدي إىَِل اجْلَنَِّة َوإِنَّ الرَّ o : � ))إِنَّ الصِّ
يًقا َوإِنَّ اْلَكِذَب َهيِْدي إىَِل اْلُفُجوِر َوإِنَّ اْلُفُجوَر َهيِْدي إىَِل النَّاِر َوإِنَّ  َحتَّى َيُكوَن ِصدِّ
)الصدق  بنيتي  فالتجاور بني   )23(  � )) اًبا  َكذَّ اهلل  ِعنَْد  ُيْكَتَب  َحتَّى  َلَيْكِذُب  ُجَل  الرَّ
والكذب( يعطي قيمتني متناقضتني اجتامعيا ودينيا فالصدق مرآة عاكسة للعواطف 
التي تبوح بمشاعر اخلري ألنه هيدي اىل الرب ويستدعي املدح يف عني اهلل )عزوجل( 
قارة تعكس  النقيض من ذلك فهو عالمة  ، والكذب عىل  فيكون صديقا  والناس 

داللة امليل اىل اخلطايا واالنحراف وسوء العاقبة يف النظام الكوين دينيا واخرويا .

احْلََياُء  َكاَن  َلْو   �   :o اهلل  َرُسوُل  َقاَل   : الداللة  تصوير  يف  فاعليتها  وللعالمة 
َرُجال َلَكاَن َرُجال َصاحِلًا ، َوَلْو َكاَن اْلُفْحُش َرُجال َلَكاَن َرُجَل َسْوءٍ �  )24( فـ )احلياء 
الصفات   املمدوح واملمذوم يف  بعض  والفحش( اشارتان سيميائيتان  يستظهران 
بشكل يربز القيمة اجلاملية واألخالقية للحياء وعىل النقيض يف ابراز قيمة الفحش  
من خالل ذلك التحول املجازي يف التعبري واضفاء التشخيص عليهام ليكونا اكثر 
تلك  قيمة  عن  تعبري  للحياء  السيميائية  فالداللة  واملعنى،  والداللة  البيان  يف  احياء 
داللته  يف  فانه  الفحش  وكذلك  الصالح  للرجل  صفة  تكون  حتى  تعنيه  بام  الصفة 

السيميائية متثيل حلقيقة الرجل اليسء.
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بالداللة  املكتنز  العاطفي  املوضوعي  الرتميز  من  حالة  يمثل  فانه  أمهيته  وللون 
املفتوحة عىل انساق خمتلفة ، دون ان ينحرص يف اطار اللفظ وحدوده من ذلك قول 
البياض فإهنا من خري  ثيابكم  البسوا من  رسول اهلل صىل اهلل عليه واله وسلم : � 
اللبس  حالتي  يف  هنا  املختار  األبيض  فاللون    )25(  � موتاكم  فيها  وكفنوا  ثيابكم 
والتكفني ما هو اال إشارة نفسية متتاح من احيائاته سيمياء النقاء والطهارة والصفاء 
والسكينة والسالم واالطمئنان فهو حمور مفتوح عىل كل تلك الدالالت فضال عن 
داللته  عىل التواضع وعدم الكرب واخليالء والعجب ، قال الراغب : � واألبيض: 
عرق سمي به لكونه أبيض، وملا كان البياض أفضل لون عندهم كام قيل: البياض 
أفضل، والسواد أهول، واحلمرة أمجل، والصفرة أشكل، عرب به عن الفضل والكرم 
بالبياض، حتى قيل ملن مل يتدنس بمعاب: هو أبيض اللون. وقوله تعاىل: {يوم تبيض 
وجوه} [آل عمران/106]، فابيضاض الوجوه عبارة عن املرسة، واسودادها عن 
الغم، وعىل ذلك {وإذا برش أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا} [النحل/58]، وعىل 
نحو االبيضاض قوله تعاىل: {وجوه يومئذ نارضة} [القيامة/22]، وقوله: {وجوه 
انعكاساته  له   )26(  �  [39  - [عبس/38  مستبرشة}  ضاحكة   *** مسفرة  يومئذ 
مع  دالليا  تتناسب  باجرائية  ورحيال  مظهرا  االنسان  بحياة  اختلط  حني  النفسية 

العمق الوجداين لإلنسان فيام يستسيغه او ينبو عنه .
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املحور الثاين: 

من  العاطفة  يعرتض  ما  أي  بالعوارض)  تسمى  ما  او  اّلتوترية   اّلتحديدات   
تّوترات عاطفية بدرجاهتا املختلفة( )27( وهي حمور حلاالت العاطفة املتغرية بحكم 
احلدث الواقع وقيمته شدة وخفة عاجال ام اجال وغري ذلك ، وهو حمكوم بال شك 
بفاعل الزمن وظروفه ووقائعه ، وال خيفى ان ذلك مّثل مؤرشًا راهنًا يف زمن النبي 
املواقف  لتغيري  حمطة  والديني  والسيايس  االجتامعي  املناخ  اصبح  حني   o حممد 
 o خيتزل كل ذلك قوله  o واحلاالت تأييدا او رفضا رسا كان او علنا  مع النبي
: � : يا عم ، واهلل لو وضعوا الشمس يف يميني ، والقمر يف يساري عىل أن أترك هذا 
األمر حتى يظهره اهلل )عزوجل(، أو أهلك فيه ، ما تركته � )28( فهذا الرفض هو 
تعبري عن جممل االحداث التي ارادت ان تثنيه o يف مرشوعه الرسايل ، وهو ما 
نتج عنه بام سمي بالتحديدات التوترية التي هي بال شك نابعة من موقف واحد يف 
النظر اىل االمور وان تغري الزمان واملكان دون احلدث ، الن العاطفة )شديدة كانت 
او هابطة مؤملة او متوسطة ( هلا عالقة باحلدث ومن ثم التعبري عنه، من ذلك قوله 
o: � وعن جابر األنصارّي )ريض اهلل عنه( قال : قال رسول اهلل o يف مرضه 
اّلذي قبض فيه لفاطمة )عليها السالم( بأيب وُامّي أنت أرسيل اىل بعلك فادعيه يل 
فقالت : فاطمة للحسني )عليهام السالم( : انطلق اىل أبيك فقل : يدعوك جّدي ، 
قال : فانطلق اليه احلسني  فدعاه فأقبل أمري املؤمنني  حّتى دخل عىل رسول 
اهلل o وفاطمة )عليها السالم( عنده وهي تقول : واكرباه لكربك يا أبتاه ، فقال 
هلا رسول اهلل o ال كرب عىل أبيك بعد اليوم يا فاطمة ، إّن النبّي o ال يشّق 
بالويل ولكن قويل كام قال  عليه احلبيب ، وال خيمش عليه الوجه وال يدعى عليه 
أبوك عىل إبراهيم : تدمِع العينان وقد وجع القلب وال نقول : ما يسخط الرّب و إّنا 
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بك يا إبراهيم ملحزونون � )29(  اذ يمكن متثيل ذلك املسلك اخلطايب بمراحل ثالث 
تقود اىل انتاج ذلك التوتر العاطفي املرحلة األوىل تؤرش اىل الرتكيب العاطفي يف بنية 
النص فمحور احلديث يتعلق باحلزن والفقد والبكاء بني املخاطبني والثانية مرحلة 
االستعداد وهي تبادل احلديث يف حمور املوضوع وهو احلزن واملرحلة الثالثة عملية 
التحسيس وفيها تولد الشوق واحلزن عىل املفقود كام هو باد يف قوله o يف مقطعه 

األخري.

ويف نص اخر يتمثل العارض العاطفي بمنحى تتداخل فيه مشاعر )) ومن أعظم 
مواقف العفو اجلامعي موقفه ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ مع أهل مكة، بعدما أخرجوه 
ما   ( قائاًل:  فيهم  قام  بفتحها،  وأعزه  عليهم،  اهلل  ونرصه  اإليذاء،  أشد  وآذوه  منها 
ترون أين فاعل بكم ؟، قالوا: خريًا، أخ كريم، وابن أخ كريم، فقال: أقول كام قال 
{ امِحنَِي  الرَّ َأْرَحُم  َوُهَو  َلُكْم  اهلل  َيْغِفُر  اْلَيْوَم  َعَلْيُكُم  َتْثِريَب  ال  َقاَل   } يوسف:  أخي 

السلوك  يتمظهر  وهنا  )البيهقي(.((   )30(  ) الطلقاء  فأنتم  اذهبوا   ، )يوسف:92( 
من  نمطني  يستظهر  مسار  يف  والشجاعة(  والتسامح  )العفو  مراتب  يف  العاطفي 
انبثاق  يف  الفاعل  احلدث  ذات  املتوالية  تلك  يف  عنهام  ومانتج  والصفات  الذوات 
الشعورية متثل تصعيدا يف  القمة  ، ولعل تلك  بالعفو والتسامح  العاطفة املرتشحة 
وانتهاء    يوسف  النبوية  باملامرسة  بالتذكري  بدءا   ، احلدث  مع  التعاطي  عاطفة 
باطالق العفو عندهم يف تلك احلالة من املقدرة عىل حماسبتهم .وهو سلوك ممنهج 
خلق النموذج الثبات ان املعارضة التكون بالرد واالفحام أحيانا بل قد تؤول اىل 

القدرة يف التسامح وغض األنظار.
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بقوله:  للقتال  السالم جنده وقد أرسلهم  oحني كان: � يويص عليه   : وقال 
))تألفوا الناس، وتأنوا هبم، وال تغريوا عليهم حتى تدعوهم؛ فام عىل األرض من 
بأبنائهم ونسائهم  أهل مدر أو وبر أن تأتوين هبم مسلمني أحب إيل من أن تأتوين 
وتقتلوا رجاهلم((. )31( فالنبي o يصنع فلسفة عند حدث القتال برؤية تبتعد عن 
تلك  الن  والتسامح  والرفق  االلفة  قوامه  آخر  معادل  اىل  والتشفي  والثأر  االنتقام 
املالمح متثل الصدارة يف الرسالة اإلهلية القائمة عىل املحبة، وان كان املحدد له زمانه 
اال انه أسلوب حياة يصنع عاطفة تتلبس وعيا عند تكرار مثل هذا احلدث يف واقع 
االهواء  من  بنية  اىل  يؤسس  العاطفي  النسق  هذا  فان  ذلك  عن  فضال  املسلمني. 
والقتل  االحرتاب  من  املازوم  وقوع  تاليف  بسبب  ما  حد  اىل  واملنسجمة  املتصاحلة 
وغريه. دون ان ختتنق يف السلوك الفردي بل تتمفصل يف مالمح من صناعة الوعي 

املجتمعي عند وقوع القتال واحلرب.

اإلجرائية  يف  حتوال  متثل  ال  أخرى  عاطفية  شحنة   o النبي  خطاب  ويستحرض 
)عوارض(  توترية  حتديدات  يف  وجتىل  املوقف  من  تدفق  قار  نسيج  هو  ما  بمقدار 
ناسبها سياق املوقف فتمثلت بذلك االلتياع واحلزن يقول: o:  �صربا يا آل يارس، 
فإن موعدكم اجلنة � )32( فاملروي انه كانت قريش تعذهبم يف الرمضاء لريجعوا عن 
دينهم، ومر النبي صىل اهلل عليه وسلم هبم وهم يعذبون، فقال: � اصربوا آل يارس، 
فإن موعدكم اجلنة � .معربا o تعبريا واضحا عن حلظة الوجع التي مل تندمل اال 
بالتايس بالصرب فاألحاسيس والرغبات ال تواجه رد تعسف السلطة آنذاك اال بايكال 

االمر اىل املوىل سبحانه معتمدا يف كل ذلك  عىل الصرب.

  ويلحظ يف نوع اخر من خطاب النبي o ملمحا عاطفيا يؤكد نربة التحرس بام 
يغفل عنه االنسان يف حياته مؤكدا تالزمية يف الرتابط تكشف عن العالقة بني هوية 
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يقول:  االنسانية،  للنفس  الداخيل  الشعور  اسرتسال  خالل  من  املؤمن  وغري  املؤمن 
، فمن مل  : من رسته حسنة وساءته سيئة فهو مؤمن  ، وقال  توبة  بالندم  o: كفى 
َما   } يقول:  تعاىل  واهلل   ، الشفاعة   له  بمؤمن ومل جتب  فليس  يرتكبه  ذنب  يندم عىل 
لِلظَّاملنَِِي ِمْن مَحِيمٍ َوالَ َشِفيعٍ ُيَطاُع } )غافر/18( ( )33( )فالندم ،والرسور، واإلساءة( 
هي عالمات سيميائية تقوم عىل جتسيد لغة اجلسد فتنمو بشكل يدل عىل تنام وتصاعد 

تلك احلاالت العاطفية رسورا او حزنا عند مراجعة النفس وما تعمله .

املثقلة  العالمات  لبيان  النص  به  يتوالد  إجرائي  مفتاح  يتولد  اخر  منطلق  ويف 
باإلحياءات والدالالت حني يتوجه النص بكل عاطفته اىل شخص يراد منه  التعبري 
يف  احلضور  من  له  يكن  مل  موقفا  مثلت  )الصدق(  هي  عاطفية  خاصة سيميائية  عن 
تاريخ السابقني من املوصوفني ، وهو بالشك  استدرار يقوم عىل اثارة املتلقي بتلك 
 ، املوصوف  لقيمة  الثقافية  املامرسة  يف  وبعدا  التوظيف  يف  مجالية  متثل  التي  العالمة 
عىل اعتبار ان السيميائية : � هتتم بجميع مظاهر الفعل اإلنساين فهي أداة لقراءة كل 
مظاهر السلوك اإلنساين بدءا من االنفعاالت البسيطة ومرورا بالطقوس االجتامعية 
وانتهاء باالنساق األيديولوجية الكربى �  )34( يقول النبي o: ))ما أظّلت اخلرضاء 
وال أقّلت الغرباء عىل ذي هلجة أصدق من أيب ذر(( )35( مريدا ان صفته الصدق فام 
أظلت  � اخلرضاء � أي : السامء � وال أقلت أي : محلت ورفعت � الغرباء � أي : 
األرض � أصدق من أيب ذر  مبالغة يف صدقه  ، للتدليل عىل صورة يف النهاية تتمركز 
o يف سيمياء العاطفة بني الذات واملوضوع ، فاإلشارة اللغوية الصادرة من النبي

بتلك العالمة السيميائية لأللفاظ هلا جماهلا يف انفتاح  املعنى لتوليد املدح واملبالغة يف 
الذات املوصوفة )ايب ذر( ويف املوضوع )الصدق( من خالل اللسان املوسوم باللهجة 

.o يف تعبريه
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وتصل العالمة السيميائية ذروهتا حني يكون تشبيه الذهني باملحسوس فتحدث 
الواحد  اجلسد  كام  واملودة  باالخوة  واالستشعار  التوحد  دالالت  النتاج  املزاوجة 
ِهْم َوَتَرامُحِِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اجْلََسِد؛ إَِذا اْشَتَكى  يقول o:))َمَثُل امْلُْؤِمننَِي يِف َتَوادِّ
ى(( )36( فالتعاطف والرتاحم صورة  َهِر َواحْلُمَّ ِمنُْه ُعْضوٌ َتَداَعى َلُه َساِئُر اجْلََسِد بِالسَّ
ذهنية يعيشها االنسان داخليا يف أوارص عالقته مع االخرين بفارق مستوى تباينها 
وحضورها يف النظر لآلخر واجلسد تصوير حمسوس يراد منه اهلياة الظاهرة للعيان 
اقرتنا يف متثيل لطيف حيمل بعدا سيميائيا يدخل يف إطار التواد والرتاحم اإلنساين 

الذي اريد للبرشية غايته حتريك وعي السامع بذلك امللمح العاطفي اآلرس.

ببعد  حتديد  دون  الناس  من  قوم  وصف  يف  أحيانا  السيميائية  العالمة  وتتمثل 
تغدو  بحيث  واالتباع  االيامن  يف  األفضل  بأهنم  املوصوفني  هؤالء  عن  افقا  يرسم 
يقول:  ومعرفتهم  لرؤيتهم  شوقا  يتوق  خليال  وتنشيطا  استيضاحا  العالمات  تلك 
� o لعيل : يا عيل! واعلم أن أعظم الناس يقينا قوم يكونون يف آخر الزمان، 
النبي  النبي وحجب عنهم احلجة فآمنوا بسواد يف بياض.(( )37( فاهتامم  مل يلحقوا 
الذي  النموذج  الرمزي يربهن عن طبيعة  الدقيق هلؤالء وبالشكل  بالوصف   o
يعكس حقيقة من سيؤمن به دون ان يراه. فاإلخبار عن املستقبل استرشافا وااليامن 
دون معارصة له o استدعاء حلمولة من الداللة حتمل عاطفة يشرتك فيها اخليال 

وااليامن يف إطار من التناسق واجلامل.

وبني  بينه  العالقة  يرسم   o النبي  نجد  والديني  االجتامعي  االطار  سياق  ويف 
o: �  هذا  االمام  عيل  يف نسق من الداللة عىل احلب وااللفة حيث يقول: 
خري أهيل، وأقرب اخللق منّي، حلمه من حلمي، ودمه من دمي، وروحه من روحي، 
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وهو الوزير منّي يف حيايت، واخلليفة بعد وفايت، كام كان هارون من موسى، إاّل أّنه 
ال نبّي بعدي � )38( اذ ترتكز العالمات السيميائية يف متثالت تستشعر من العوارض 
العاطفية الدافعة هلذا القول تبليغا او ردا او اعالما ملن شكك يف تلك املنزلة . فالتنامي 
الروحي  القرب  سياقات  يف  التفصيل  اىل  واالقرب  االهل  بخري  وصفه  من  ابتداء 
واجلسدي ثم انتقاال اىل منزلته يف الرسالة بانه الوزير واخلليفة يوحي باكتناز عاطفي 
متدرج له سلم من األولويات هي يف حقيقتها تشكل يف النهاية الصورة االنموذج 

حلقيقة االمام عيل  يف منظار النبي o املوسوم قرانيا بانه الينطق عن اهلوى .
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اخلامتة

من  نسقا  العاطفية  السيميائية  ضوء  يف   o حممد  النبي  خطاب  مقاربة  تعد   =
القراءة الكاشفة عن عمق خطابه o وفاعلية تاثريه يف املتلقي وتصوراته .

= مّثل نص النبي o  مركزية  متقدمة يف تصدير استامالت يراد منها حتقيق 
املنحيني  او يف كال  قيمه وسلوكه واعتقاداته  املتكامل يف  االنسان  اهلدف من خلق 

عموديا يف عالقته مع ربه او افقيا يف عالقته بمن حوله .

= مّثل البحث عن تالزمية دالة من التاثري بني الرمزية اخلطابية وموضوع العاطفة 
يف جممل أقواله o وتعدد حقوهلا ، مما افرز بالنهاية مساحة من التوالد يف الداللة 

واملعنى العابرين حلدود الزمن قصدا وتاثريا .

= افصح البحث عن حقل متعدد من التنوع يف السياق االسلويب عنده o فبعض 
جاء قاصدا ملنظومة القيم وأخرى للسلوك وتارة لتقويم اعتقاد او توجيه وكلها قد 

ارشها  بلغة فاعلة عمدت اىل إفهام املتلقي وترغيبه يف املقصود من اخلطاب.

قصدية  عىل  اعتامدا   اخر  اىل  نص  من  العاطفة  سيمياء  يف  القويل  املحدد  تنوع   =
القول ونوع املخاطب يف اإلجرائية النصية ، اذ وظفت املحددات الصيغية أي الدوال 

اللفظية يف مناسبات قولية متعددة اسفرت بالنهاية عن مالمح تاثريية واضحة .

املسمى  الثاين  املحدد  يف  املقننة   االليات  من  جمموعة  توالد  عن  البحث  اثبت   =
بالتوترات أي العوارض النصية  املوافقة لسياق اإلنتاج وتوالد احلدث وأدى تأثري 
ذلك يف املخاطب كوصف الذوات والتدرج يف القيم واالنفتاح عىل االطار الديني 

واالجتامعي .



١١٩

العاطفة موضوعا سيميائيا قراءة يف خطابات النبي األعظم حممد  o ا.م.د. هادي شندوخ حميد

اهلوامش

)1( حتف العقول يف رشح اخبار ال الرسول :  3 /27

)2( أنظمة العالمات يف اللغة واالدب والثقافة : 78

)3( معجم السيميائيات :46

)4( فن اخلطابة : 104/103 / 

)5( سيمياء العواطف يف قصيدة اراك عيص الدمع :15

)6( سيميائيات االهواء : 67

)7( يف ظالل القرآن : 467/1

)8( )سيمياء أصوهلا وقواعدها:76(

)9(  سيمياء العواطف يف قصيدة  اراك عيص الدمع : 19

)10( بحار االنوار : 40/9

)11( التحرير والتنوير:28/1

)12( بحار االنوار : 12/ 26

)13( ) التحرير والتنوير: 230/1(

)14( )سيميائيات االهواء : 73(

)15( وسائل الشيعة : 20 / 169

)16( بحار االنوار : 14/ 201

)17( أصول الكايف : 4 /80

)18( )يف ظالل القرآن : 470/7(



١٢٠

ا.م.د. هادي شندوخ حميد

)19( بحار االنوار : 268/11 

)20(   وسائل الشيعة : 27/ 263 

)21( م.ن : 12 / 206

)22( م.ن :207/12

)23( بحار االنوار : 9 / 63

)24( حتف العقول :  247

)25( م.ن : 166/2

)26( )مفردات الفاظ القرآن :130/1(

)27( ) سيمياء العواطف يف قصيدة اراك عيص الدمع : 19(

)28( السرية النبوية : ابن هشام : 88/1

)29( جممع البيان:  220/3 

)30( األمثل : 7 /293

)31( تاريخ دمشق : 79 /80

)32( السرية النبوية البن كثري :1/ 494

)33( وسائل الشيعة :   332/15

)34( السيمياء  أصوهلا وقواعدها: 11

)35(   وسائل الشيعة : 5 /14

)36( صحيح البخاري : 8 /10

)37( اكامل الدين وامتام النعمة : 125

)38(  بحار االنوار    34 /132



١٢١

العاطفة موضوعا سيميائيا قراءة يف خطابات النبي األعظم حممد  o ا.م.د. هادي شندوخ حميد

مصادر البحث ومراجعه

القرآن الكريم
أصول الكايف : الكليني ، حتقيق ، عيل اكرب .1

 ، الكتب  دار  : منشورات  غفاري ط3 طهران 
.1968

الشيخ .2 تأليف:  النعمة  ومتام  الدين  اكامل 
احلسني  بن  عيل  بن  حممد  جعفر  ابو  الصدوق 
بن بابويه القمي صححه وقدم له وعلق عليه: 
منشورات  النارش:  االعلمي  حسني  الشيخ 
الطبعة: االوىل   مؤسسة االعلمي للمطبوعات 

.1991
نارص .3 املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل 

البعثة  مؤسسة  بريوت  شريازي،  مكارم 
للطباعة والنرش،ط1 ،1413.

 أنظمة العالمات يف اللغة واالدب والثقافة  .4
ونرص  قاسم  سيزا  السيموطيقيا،  اىل  مدخل 

حامد أبو زيد ، دار الياس العرصية 1986.
باقر .5 حممد  الشيخ  املجليس،  االنوار،  بحار 

مؤسسة  1983م،  1403هـ،  )ت1111هـ( 
الوفاء، بريوت، لبنان، ط2 املصححة.

،املحقق: .6 عساكر  ابن   ، دمشق  =تاريخ 
عمرو بن غرامة العمروي ،النارش: دار الفكر 
النرش: 1415  للطباعة والنرش والتوزيع ،عام 

هـ - 1995 م
الدار .7  ، عاشور  ابن  والتنوير،  التحرير 

التونسية للنرش ،تونس ، 1984.
 حتف العقول عن آل الرسول o املؤلف : .8

احلسن بن عيل بن احلسني بن شعبة احلراين ،دار 
الطباعة : مؤسسة أألعلمي بريوت – لبنان .

،  حتقيق مصطفى .9 ابن هشام  النبوية  السرية 
السقا ، إبراهيم االنباري ، عبد احلفيظ شلبي ، 

مكتبة املصطفى قم ، ط1 ، 1355.
األشياء .10 حاالت  من  االهواء  سيميائيات 

اىل حاالت النفس ، تاليف اجلري داس غريامس 
سعيد  وتعليق  وتقديم  ترمجة   ، فونتيني  جاك  و 
بنكراد دار الكتاب اجلديدة املتحدة ط1 2010.

عيص .11 اراك  قصيدة  يف  العواطف  سيمياء   
 ، لينده  عمي   ، احلمداين  فراس  اليب  الدمع 

رسالة ماجستري، اجلزائر، 2008
السيمياء أصوهلا وقواعدها ، اريفيه ميشال .12

واخرون ، ترمجة رشيد بن مالك منشورات دار 
االختالف اجلزائر 1990

صحيح البخاري  ،عني به :  الدكتور حممد .13
زهري بن نارص النارص ط3 ، 2014.

احياء .14 دار  قطب،  سيد   ، القرآن  ظالل  يف 
الرتاث العريب ،بريوت ،ط7 ،1406.

،الطربيس، .15 القرآن  تفسري  يف  البيان  جممع 
بريوت دار احياء الرتاث العريب ،1379 .

 معجم السيميائيات فيصل األمحر ،: الدار .16
العربية للعلوم نارشون منشورات االختالف ، 

تاريخ النرش: 2010 .
مفردات الفاظ القرآن الراغب االصفهاين .17

،حتقيق ، صفوان عدنان داوودي ، منشورات 
طليعة النور ، قم ،1425.



١٢٢

ا.م.د. هادي شندوخ حميد

العاميل، .18 الشيعة،  وسائل  الشيعة  وسائل 
تح:  )ت1104هـ(،  احلر  احلسن  بن  حممد 
مؤسسة آل البيتb، إلحياء الرتاث، بريوت، 

لبنان، ط2، 1424هـ-2003م.


