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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمة املؤسسة

ها اأتمدأ م مم  عمم م نعم   قمد   احلمد هلل عىل ما أنعم  لهما اهرمبام أمم أام  لاهبمما  أمم

لآهما اخااما  ع  لأفضمهاا مممد سداها لاهصمة  لاهالمةم عمىل امن اهمم    أاللسب غ آ

 .امه  تطانا  جس لطا  ذهب اهلل عما  اهام  اهذي  أ

 ا أعد:أم  

ه  أنصف أهل اهعه  لاهفبام اإلمام عيل أ  ايب طاهب عهاا اهالمةم ه جمدلا أهمام    

مجاع احلق ل املعامفاة إن مل يب  ها اهمصاب االلفام لاهالا  اخعظ    اهبعض مماما لمما 

( إال لاحد  اخديباإلمام عيل عهاا اهالةم   اهرتاث هذ  اهامساهة امل س مة أم )أهام كةم 

 :اهعهماة ههبتاأة   أمامي  مامني تالتماض اخقةمم  اهد اسات املمصفة اهتي 

كبن م  املصمفني   املعا ف لاهعهم م اإلسمةماة لال  حج  اهظه  اهذي جما  :ألال  

مام عميل أم  ايب طاهمب عهاما اهالمةم تغااب كةم اإل اةل ل اخدب لاههغة م أه سام
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 .ها لسه آاهلل ل س ها صىل اهلل عهاا لعىل  ىل غن  جتاميا  إلحت يها أاهمالبة 

مام عيل أ  ايب طاهمب عهاما اهالمةم انتااك حق ق املهباة اهفبامية هإل ،ااملاخمام اآل

 فام ه  عمهت أا املمظمت احلق قاة   عامل اها م.

غة لحاا  أمن املؤممني عيل عمى أعه م كتاب هنج اهبةاهتي تلنح  م  هذ  املؤسالة 

مماد  لهاققامة  لمم  همذا اهبحممل امل سم م اهمذي يعمد  يب طاهب عهاا اهالةم لفبمام  أأ  

لاهعمامهني   جممال حقم ق  اهبماحبني  نمدع ا امتببت لق ع هذ  اهرسقات   جمااا املعم

ات اهتمي لقعمت   اهمرتاث املهباة اهفبامية اىل اعتمد همذ  اهقضماة لأامان حجم  اهرسمق

اإلسةمي لمعا فا اهعديد  لاهتمي تعم د   اصمهاا اىل اإلممام عميل أم  ايب طاهمب عهاما 

نحمم  اهرممعا  »لمتممت تقتامما لنالممبتاا اىل غممن ، لهمم  اهقاقممل عهامما اهالممةم: اهالممةم 

لاخصحاب، لاخلزنة لاخأ اب، لال تؤتى اهبا ت إال م  أأ اهبا ، فم  أتاهما مم  غمن 

 .«ا سمي سا قا  أأ اهب

فجزى اهلل اهباحمل ع  عمها   هذ  اهد اسة كل ان، فقد أذل فااا جاد  هبامان 

حق م  حقم ق اإلممام عميل عهاما اهالمةم   همذا احلقمل املعمام ، لآامام دع انما )أن 

 .احلمد هلل  ب اهعاملني(

 

 

 رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة
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ÏŸÅŒ∏\
ا ال حييص عدده العادون، وال يبلغ كنهه املجتهدون،  احلمد هللا ربِّ العاملني محدً
د  له وال ينتهي آخره، والصالة والسالم عىل خري األنام حممّ ، يصعد أوّ ا دائامً محدً

وآله الكرام.
أمري  كالم  ختصّ  دراسة  م  نقدِّ أن  والرسور  البهجة  دواعي  من  فإنّه  وبعدُ ... 
بمثلها،  الكالم  هذا  دُرس  أن  يُسبق  مل  دراســة   طالب أيب  بن  عيل  املؤمنني 
القرن  هناية  حتى  العريب  النثر  يف   عيل اإلمام  كالم  «أثر  عنوان  حتت  فكانت 

الثاين للهجرة».
دراسة  إنّ  مها:  ألمرين  الصعبة  كراكب  الدراسة  هبذه  أين  يقينًا  علمت  وقد 
األثر والتأثري دراسة شاقة، وعامدها األساس هو الباحث - أي باحث - الذي 

يتوىلّ هذهِ املهمة.
واألمر الثاين إن التنقيب عن أثر كالم أمري املؤمنني يف النثر مشقة وجسامة 
 الكريم النبي  ولكالم  احلكيم،  للقرآن  ترمجان  هو  الكالم  هذا  كون   ،أخر
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أثر  فرز  بمكان  الصعوبة  من  وعليه  جدا،  كبري  شبه  الثالثي  هذا  بني  إنّ  بمعنى 

النص القرآين عن أثر النص النبوي عن أثر النص العلوي.
وهو  ت،  للمهامّ املدعوُّ  فهو  كلّها،  أموري  يف  حسبي  اهللا  جعلت  أن  وبعد 
أثرٍ  اكتشاف  إىل  أفضت  أتوقعها  أكن  مل  ق  طرُ أمامي  فُتحت  امللامت،  يف  املفزع 

ة الدراسة. مهيب لكالم اإلمام عىل مجيع الكتاب الذين قرأت هلم مدّ
وبعد هذه النتائج التي حصلت عليها من عرشات الكتاب، قدمت للدكتورة 
عت عىل متهيد ومخسة فصول، وبعد املناقشة والتعديالت أذنت  املرشفة خطةً توزّ
الثالث  الفصل  إىل  وصويل  عند  ولكن  األساس،  هذا  عىل  بالكتابة  ورشعت  يل 
صفحة.  الثالثامئة  عىل  تنيف  أو  تقلُّ   - الثالث  بالفصول   - الرسالة  أنّ  يل  الح 

وهنا كنت أمام خيارين:
UÿflÂ¯\

هذهِ  بث  إمكان  عدم  بسبب  مجعتها،  التي  ة  املتأثرّ النصوص  من  االنتقاء 
النصوص يف رسالة أو أطروحة واحدة، بل األمر حيتاج إىل أكثر من ذلك، وهذا 
اخليار مل أفضله ألنّ النصوص التي تبقى بعد االنتقاء - وهي األكثر بكثري - ال 
النص  إليها  ينتمي  التي  الزمنية  ة  املدّ أنّ  اعتبار  عىل  جديد  من  تُدرس  أنّ  يمكن 

دُرست هبكذا دراسة.
UÈ›]m’\

األديبني  من  أيا  أنّ  علامً  املقفع،  وابن  البرصي  احلسن  عن  كتبته  بام  االكتفاء 
ينهض بدراسة تامة، لكنّي فضلت اجلمع بينهام - بعد أن اخترصت من كالمهام 
أثر  بدوره  يعزز  التعزيز  هذا  ألنّ  باآلخر،  احدمها  تعزيز  أجل  من  أيضا -  املتأثر 
كالم اإلمام من جهة، ومن جهةٍ أخر حتى ال يكون هنالك إشكال أو تساؤل 



٩مقدمة .............................................................................. 
.مفاده ملاذا تأثّر األديب الفالين دون غريه بكالم اإلمام

لته وحاورت بهِ الدكتورة املرشفة فوجهتني  وهذا اخليار الثاين هو الذي فضّ
 ثم تفضلت عيلّ باملوافقة، فأصبح العنوان بحلتهِ النهائية «اثر كالم اإلمام عيل
أنموذجا».  املقفع  وابن  البرصي  احلسن  الثاين  القرن  هناية  حتى  العريب  النثر  يف 

وكان قد حصل هذا يف الشهر الثامن من عام ٢٠١٢ م.
لعرشات  عائدٍ  نثرٍ  من  مجعها  تمَّ  التي  املتأثرة  النصوص  باقي  وبخصوص 

خرها لدراسات الحقة بعونه تعاىل. الكتاب وعددها باملئات ندّ
ا املنهج الذي اتبعته، فكان عىل النحو اآليت: أمّ

UÅË‚⁄i’\

وفيه تمَّ التعرض ملفهوم األثر والتأثري يف اللغة واإلصطالح.
التوثيق  حيث  من   عيل اإلمام  «كالم  عنوان  حتت  فكان  األول  الفصل  ا  أمّ

والتأثري».
ا  لـزامً كان  والثاين  األول  القـرن  يف   اإلمـام كالم  أثـر  نـدرس  هـنا  ونحن 
حتى  نًا  ومدوّ وحمفوظًا  ا  جمموعً أثره  يُدرس  الذي  الكالم  كان  هل  نبنيّ  أن  علينا 
مهام  شوطًا  قطعنا  إننّا  يعني  فهذا  بنعم،  اجلواب  كان  فإن  ال؟  أم  ويؤثِّر  قرأ  يُ
يف  بجمعه  أهتُمَّ  ملاذا  وإالّ  وتأثريهِ،  الكالم  هذا  فاعلية  إىل   - مبدئيًا   - وتوصلنا 

ذلك الزمن املبكر جدا. فكانت هذه النقطة األوىل من املبحث األول.
الشبهات  دحض  يف  تُسهم  التي  القطعية  األدلة  بعض  عىل  الباحث  عثر  وملّا 
 ةٍ أخر هت لبعض كالم أمري املؤمنني، آثر أن يسجلها ويردفها بأدلّ جّ التي وُ

ا، فكانت هذهِ النقطة الثانية من املبحث األول. خاض غامرها الباحثون مسبقً
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ونحن نخوض غامر اثر كالم أمري املؤمنني كان من الواجب أن نقف عىل 
ص املبحث  صِّ مجالية هذا الكالم، وأسباهبا، وما قيل فيها قديامً وحديثًا. وهلذا خُ

الثاين.
وجاءَ الفصل الثاين معنونًا بـ «أثر كالم اإلمام عيل يف نثر احلسن البرصي».

وعىل وفق املادة التي تم مجعها تمّ تقسيم هذا الفصل عىل أربعة مباحث:
UÿÂ¯\

أثر كالم اإلمام عيل يف خطب البرصي.
UÈ›]m’\Â

أثر كالم اإلمام عيل يف رسائل البرصي.
يف  قها  وفرَّ كاملة  علوية  خطبة  من  أكثر  عىل  أتى  قد  البرصي  وجدنا  وملا 
املبحث  يف  ذلك  فكان  الفعل،  هذا  عىل  حيا  ا  شاهدً نورد  أن  آثرنا  ة  عدّ نصوصٍ 

الثالث، وحتت عنوان «أثر خطبة املتقني لإلمام عيل يف نثر احلسن البرصي».
U√d\Ö’\

أثر كالم اإلمام عيل يف مواعظ البرصي،
مظاهرهِ  إىل  األثر  تقسيم  عىل  سار  كونهِ  مع  الباحث  إىل  هنا  اإلشارة  وجتدر 
إالّ  مستقلة،  وبنقاط  األديبني  لكال  النثري  النتاج  ضمن  تشخص  التي  املتعددة 
أنّه رأ من املستحسن عدم إفراد كلِّ مظهر - يف املباحث الثالثة األوىل - بنقطة 
من  جـمع  إالّ  هـي  ما  طـوهلا -  وعـىل  وخطبه -  البرصي  رسائل  ألن  منفصلة، 
كالم اإلمام فكان جيعل مقدمة الرسالة - مثالً - من نصٍّ علوي كأن يكون 
، وإىل ثالث يوردهِ بإجياز... وهكذا.  هِ باملعنى، ثم ينتقل إىل نصٍّ آخر فيوردهِ بنصّ



١١مقدمة .............................................................................. 
نقطة  يف  منها  جزء  أجزاء،  إىل  الرسالة  مت  قُسِّ إذ   - هذه  واحلال   - األمر  فكان 
العلوي  األثر  تبيان  عدم  النتيجة  أخر،...تكون  نقطة  يف  والثاين  التضمني، 
ءها، وعىل هذا  بطريقة تبني ما فعله البرصي كدراستنا لتلك الرسالة دون أن نجزِّ
ا يف بيان األثر أكثر - أن نشري إىل هذه املظاهر ضمنًا، وذلك عندما  لنا - طمعً فضّ

نتسلسل بالرسالة أو اخلطبة.
وتكفّل الفصل الثالث واألخري ببيان «أثر كالم اإلمام يف نثر ابن املقفع»، 

امً عىل أربعة مباحث رئيسة هي: وجاء هذا الفصل مقسّ
UÿÂ¯\

بمظاهر  ظهر  قد  األثر  هذا  وكان  الكبري،  األدب  رسالة  يف  اإلمام  كالم  أثر 
هي:

أوالّ: التضمني بنوعيه النيص واملحور.
ثانيًا: التلفيق.
ثالثًا: البسط.

ا: اإلجياز. رابعً
UÈ›]m’\

اثر كالم اإلمام يف رسالة األدب الصغري. وكان ظهور هذا األثر بمظاهر 
ال ختتلف عن سابقتها.

Un’]m’\

أثر كالم اإلمام يف رسائل أخر البن املقفع، وكان ذلك يف نقاط ثالث:
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أوالً: أثره يف رسالة الصحابة.

ثانيًا: أثره يف رسالة الدرة اليتيمة.
ثالثًا: أثره يف رسائل متفرقة أخر البن املقفع.

اإلشارة  متّت  بل  السابق،  التقسيم  بحسب  م  تقسَّ مل  لقرصها  الرسائل  وهذه 
لنوع األثر فيها ضمنًا.

U√d\Ö’\

.تكرار ابن املقفع لكالم اإلمام
إليها  توصلّت  ة  عدّ نتائج  ضمّت  حيث  البحث،  رحلة  آخر  اخلامتة  وكانت 

الدراسة.
أن  إالّ  يسعني  ال  لذا  اخلالق،  يشكر  مل  املخلوق  يشكر  مل  من  فإنّ  هذا  وبعد 
اجلبوري  جنان  الدكتورة  املساعدة  األستاذة  للمرشفة  اجلزيل  بالشكر  أتقدم 

لرعايتها وتوجيهاهتا ووقوفها مع الباحث ونرصهتا إياه يف يومٍ عزَّ فيه النارص.
كاظم  عيل  الدكتور  املساعد  األستاذ  لفضيلة  املوصول  بالشكر  أتقدم  كام 

املصالوي باذر بذرة الرسالة، وها هي إحد ثمراهتا بني يديه السخيتني.
كذلك الشكر لألستاذ الدكتور األديب عبود جودي، فهو ممّن شجعني عىل 
هذهِ الدراسة، حيث قال يل عندما شكوت له رفض املوضوع: «يا بنيَّ موضوعك 

.« مجيل فتمسك بهِ
اإلسالمي  األدب  أستاذ  غضيب  شاكر  أمحــد  الدكتور  األستاذ  وأشكر 
منه  طلبت  عندما  يل  كتب  ملا  مميّزة  جذوة  بداخيل  أشعل  فهو  بغداد،  جامعة  يف 
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ا «املوضوع يف غاية الروعة واجلامل، وسيكون دراسة تأسيسية ملا بعده  استشهادً

ا أينام حلَّ وارحتل. دً من دراسات»وأشكره جمدّ
كذلك أقدم شكري وامتناين لسامحة اخلطيب الشيخ عبد احلميد املهاجر، فهو 
االً يف هذا املوضوع - وإن كان ال يدري - كوين حفظت بعض  أسهم إسهاما فعّ
وجعلني  أعانني  من  هو  الكالم  هلذا  حفظي  فكان  بسببه،   عيل اإلمام  كالم 

أشخصه ملَّا كنت أفتش عنه يف خبيئات النثر العريب.
ا فإينّ من اناسٍ سجيَّتهم النقص، وحليفهم التقصري والقصور،فأدعو  وأخريً
ل  اء املعاملة باللطف ال بالعدل، واحلمل عىل التفضّ اهللا وأولياءه، وأرجو من القرّ

د وآله األطيبني األطهرين.  ال عىل االستحقاق، وصىل اهللا عىل حممّ





١٥
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إىل  اللغوية  املعجامت  إليه  أشارت  ما  وفق  عىل  الثالث  املسميات  هذه  تعود 
الفعل الثالثي (أثر). قال اخلليل بن أمحد (ت ١٧٥ هـ): «األثر بقية ما ير من 

كل يشء...واألثارة البقية من اليشء واجلمعُ أثارات، ومنه قوله تعاىل:
ثَاَرٍة ِمْن ِعلٍْم﴾(١)»(٢).

َ
ْو أ

َ
﴿أ

رهِ  ا ابن منظور (ت ٧١١ هـ)، فقال: «األثر بقية اليشء... وخرجت يف إثَ أمّ
فيه  ترك  اليشء:  يف  وأثـّر  اليشء،  يف  األثر  إبقاء  والتأثري   ... بعده  أي  أثرهِ  ويف 

له. ويف التنزيل: ا»(٣). وآثره عليه فضّ أثرً

(١) األحقاف ٤. 
(٢) معجم مقاييس اللغة ٥٤/١ - ٥٥ باب (أثر). 

(٣) لسان العرب ٥/٤ مادة (أثر). 



................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب ١٦

﴿لََقْد آثََرَك اُهللا َعلَْيَنا﴾(١)»(٢).
عالقة  له  التأثـّر  أنَّ  نستنتج  اللغوية  التعريفات  هذه  خالل  ومن  هذا  وبعد 
فكلّام  التَّفضيل؛  درجة  عىل  تتوقَّفُ  التَّأثـُّرِ  درجة  أنَّ  أي  بالتفضيل،  مبارشة 
ا من  كان هذا التفضيل أكثر كان أثره أبلغ وأبني عىل املتأثر الذي يسعى جاهدً
إذا   - بالطبع   - هذا  ة  عدّ ا  طرقً ذلك  أجل  من  ا  متَّبعً عمله،  يف  تسخريه  أجل 

أديبًا. املتَّأثـِّرُ  كان 
 يُر أن  يمكن  الباقي  األثرَ  هذا  أنَّ  هو  إستنتاجه  يمكن  الذي  اآلخر  واألمر 
ا لو طُبِّق يف ميدان األدب، كون األثر  أو ال يُر(٣). وهذا اإلستنتاج مناسب متامً

األديب يُقسم عىل قسمني:
UÿÂ¯\;€âŒ’\

األثر الظاهر، أو هو ذلك األثر الذي يُر كاإلقتباس، والتضمني...
UÈ›]m’\;€âŒ’\

األثر غري الظاهر وهذا األثر - بطبيعة احلال - ال يُر ولكن حيتاج إىل بصرية 
نافذة إلثباته.

غنى  ال  طبيعية،  ظاهرة  ا  إهنّ معرفة  من  البُد  الظاهرة  هذه  معرفة  يف  وللتدرج 
 ةً يؤثر وأخر بِل عىل هذا األمر، فمرّ لإلنسان عنها، فهو بطبعهِ كائن اجتامعي جُ
يتأثّر باآلخرين - وبشتى الوسائل - ألنّه ومهام أويت من قوة ال يستطيع تكوين 

(١) يوسف ٩١. 
(٢) لسان العرب ٧/٤ مادة (أثر). 

(٣) ينظر التأثري والتأثر يف النص النقدي العريب ٤. 



١٧التمهيد ............................................................................. 
دَّ له من معنيٍ يعينه بُغية ذلك التكوين. والذي هيمنا  نفسه «من ال يشء»(١)، بل ال بُ
بالتثقيف  وأسموه  العرب،  النقاد  كبار  إليه  دعا  ما  وهذا  األديب،  التكوين  هو  هنا 
س بام جاءت بهِ قرائح الفحول من األدباء أخر، إذ أنّ هذا التثقيف  ة، والتمرّ مرّ
، ال شك بأهنا من  أو التمرس بتلك اآلثار، وبطرق عدة: حفظًا، ورواية، ودراسةً
أهمِّ الروافد التي تسهم يف تكوين األديب و «تُظهـِر التَّأثريَ والتأثّر عىل سطحِ نتاجِ 
.(٢)« ةٍ ه، فهو مدينٌ لغريهِ فيام سيبلُغ أو بلغَ من منزلةٍ شعريَّ الشاعر مهام حاولَ إخفاءَ
ابق  وكان من أوائل أولئك النُّقاد الذين دعوا إىل إفادة الالّحق من كالم السَّ
ته هند حسني طه - ابن طبا طبا العلوي (ت٣٢٢  اقة(٣) - مثلام سمَّ وّ هو الناقد الذّ
بأنّ  ا  ومقتنعً ا  معتقدً كان  فقد  املسألة،  هذه  عىل  يؤكد  كان  ما  ا  كثريً والذي  هـ)، 
األُدباء الذينَ عارصهم يف حمنة وهذهِ املحنة عربَّ عنها بقوله: «واملحنة عىل شعراء 
بـِقوا إىل كلِّ معنًى  م قد سُ نْ كان قبلهم، ألهنَّ زماننا يف أشعارهم، أشدُّ منها عىل مَ

.(٤)«.... ، وخالّبةٍ ساحرةٍ ، وحلية لطيفةٍ ، ولفظٍ فصيحٍ بديعٍ
ويبدو أنّ هذه األزمة أو املحنة التي مرّ هبا أدباء زمانه كانت إحد األسباب 
الرئيسة التي حدت بابن طباطبا أن ينصح األديب يف أن «يُديم النَّظر يف األشعار 
التي أخرتناها لتلصقَ معانيها بفهمه، وترسيخ أصوهلا يف قلبه، وتصري مواد لطبعه، 
ه مما نظر  عرِ أدّ إليه نتائج ما استفادَ ويذربُ لِسانهُ بألفاظها؛ فإذا جاشَ فكره بالشِّ
األصناف  مجيع  من  مفرغة  كسبيكة  النتيجة  تلك  فكانت  األشعار،  تلك  من  فيه 

(١) خصام ونقد ٢٥٧. 
(٢) أبو العالء املعّري والشعر العريب يف األندلس دراسة حتليليَّة يف التأثري والتأثر ١١. 

(٣) ينظر: النّظريّة النقديّة عند العرب ٢٣٣.
(٤) عيار الشعر ٨ - ٩. 



................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب ١٨
ته سيولٌ جارية من شعابٍ  التي خترجها املعادن. وكام قد أغرتف من وادٍ قد مدَّ
خمتلفة، وكطيبٍ تركـّب من أخالطٍ من الطيب كثرية، فيستغرب عيانُه، ويغمض 
فإنّه   ،(١) القرسيِّ اهللاِ  عبد  بن  خالدٍ  عن  كى  حيُ ما  إىل  ذلك  يف  ويذهب  مستبطنُه، 
ذلكَ  بعد  دْ  أرِ فلمْ  فتناسيتُها؛  ها،  تناسَ  : يلَ قال  ثمّ  خطبة  ألف  أيب  ظني  حفّ قال: 
، وهتذيبًا  هِ فظُه لتلك اخلطب رياضةً لفهمِ . فكان حِ لَ عيلَّ هُ شيئًا من الكالم إالّ سَ

.(٢)« ، وسببًا لبالغته ولسنهِ وخطابتهِ ةً لفصاحتهِ ، ومادّ ا لذهنهِ ، وتلقيحً لطبعهِ
التي  النقديَّة  الكتب  أخصب  من  عدُّ  يُ الذي  املذكور  كتابه  يف  طبا  طبا  فابن 
س برتاث اآلخر كون هذا التمرس ينتجُ  وصلتْ إلينا(٣)، يشريُ رصاحةً إىل التَّمرُّ

التَّأثر الذي يستبني من خالل ما يبقى من أثر.
أكـَّدها  بل  هـ)،  اجلُرجاين (ت٣٦٦  القايض  ذهن  عن  الفكرة  هذه  تغبْ  ومل 

.(٤)«... بقوله: «وما زالَ الشاعرُ يستعنيُ بخاطرِ اآلخر، ويستمدُّ من قرحيتهِ
سن  حُ عن  فيه  ث  حتدَّ فصالً  عقد  فقد  العسكري (ت٣٩٥هـ)  هالل  أبو  ا  أمّ
األديب  ا  شبِّهً مُ باآلخر،  التأثر  رضورة  عىل  خالله  من  ا  مؤكـِّدً وطرقه  األخذ 
حيح إالّ بعد استامعه من البالغني، فقال  املُبتدئ بالطفل الذي ال يتعلمُ النُّطق الصَّ
«ولوال أنّ القائل يؤدّ ما سمع ملا كان يف طاقته أن يقول، وإنام ينطقُ الطّفلُ بعد 

والبرصة  والكوفة  ٨٩هـ،  سنة  مكة  ويل  املشهورين.  اخلطباء  أحد  القرسي  اهللا  عبد  بن  خالد   (١)
سنة١٠٥ هـ. سجنه يوسف بن عمر وعذبه، ثّم قتله يف أيام الوليد بن يزيد سنة ١٢٦ هـ. ينظر: 

األعالم ٢/ ٢٩٧. 
(٢) عيار الشعر ١٠. 

(٣) ينظر: النظرية النقدية عند العرب ٢٣٣. 
(٤) الوساطة بني املتنبي وخصومه ١٨٥. 



١٩التمهيد ............................................................................. 
استامعه من البالغني»(١).

باألديب،  املُحيطِ  حيط  للمُ هالل  أبو  أعطاه  الذي  املتناهي  غري  الدور  وهذا 
تنبّهَ إليه الدكتور طه حسني، ورأ أنّ الفردَ ال يستطيعُ تكوينَ نفسهِ «من ال يشء 
رتهُ  الً، ومل يكدْ ير النّور حتَّى تلقتهُ احلياةُ اإلجتامعيَّة فصوّ وإنام جاء من أرسته أوّ
ىص. فعنرص الفرديّة  يف صورهتا، وصاغتهُ عىل مثاهلا وأخضعتهُ ملؤثِّراهتا التي ال حتُ
من  كثريٍ  يف  يرد  نفسه  وامتيازه   ، الفردُ هذا  يمتازَ  أن  إالّ  حيسُّ  يكاد  ال  ضئيلٌ  فيه 

.(٢)« األحيانِ إىل احلياةِ اإلجتامعيَّةِ التي أنشأتـْهُ
ا ابن رشيق القريواينُّ (ت٤٥٦ هـ) - ومن خالل توصياته لألديب - فإنّه  أمّ
هالل،  أيب  أمثال:  النقاد  من  سبقه  من  بعض  لتوصيات  املوافقة  متام  ا  موافقً بدا 
واخلرب،  الشعر  بحفظ  نفسه  «وليأخذ  قوله:  ذلك  ومن  وغريهم.  طباطبا  وابن 
اآلثار،  ذكر  من  يريده  فيام  ذلك  بعض  ليستعمل  العرب؛  وأيام  النسب،  ومعرفة 

ورضب األمثال، وليعلق بنفسه بعض أنفاسهم ويقو بقوة طباعهم»(٣).
يستغني  «ال  بأنْ  الشـُّعراء  موصيًا  آخر  بنص  املسألة  هذه  القريواينُّ  ويؤكد 
املأخذ،  وقرب  اللفظ،  حالوة  من  فيها  ملا  املولدين؛  أشعار  تصفح  عن  املولد 

وإشارات امللح، ووجوه البديع الذي مثله يف شعر املتقدمني قليل»(٤).
ومهام يكن من يشء فإنّ هذه اإلحاطة بالرتاث األديب التي دعا إليها النُّقاد كان 
النُّصوص  بنائِه  يف  ه  إبداعُ جديد «يتمثلُ  إبداعيٍّ  نص  تكوين  ورائها  من  القصدُ 

(١) الصناعتني ٢٠٢. 
(٢) خصام ونقد ٢٥٧. 
(٣) العمدة ١/ ١٩٧. 
(٤) العمدة١/ ١٩٨. 



................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب ٢٠
النُّصوصِ  توظيفُ  عادُ  يُ التي  ة  اخلاصَّ قوانينه  ا  طارحً ها  زُ ويتجاوَ عليه  ابقة  السَّ

القديمة من خالهلا»(١).
وإذا ما انتقلنا إىل حازم القرطاجنّي (ت٦٨٤ هـ) وجدناه يشايعُ أسالفه من 
لألديب  جعل  حني  فلسفيّة  مسحة  فيها  بطريقةٍ  األمرَ  هذا  ا  مربزً العرب  اد  النّقّ
ة  القوَّ يف  ا  ثمرهتُ تكونُ   - الرمحن  عبد  منصور  الدكتور   ير كام   -  قو ثالث 
تكون  ة  القوّ هذه  ولكن  التأليف،  عىل  األديب  مقدرة  فيها  تربز  التي  الصانعة، 

تني سابقتني: خاضعة لقوَّ
U∞Â¯\

الطة  ة احلافظة، أي الذاكرة وهذه القوة ال تتأتى لألديب إالّ عن طريق خمُ القوّ
النُّصوص والتّبرصُّ بمنهاج القول.

UÏË›]m’\

اجلامل  مواضع  يتبنيّ  أنْ  األديب  هبا  يستطيع  التي  ة  القوّ تلك  املائزة،  ة  القوَّ
وأسبابه، وينتقي منها ما يُالئم احلاجة(٢).

ولعملية التأثري والتأثر والتي أسامها الدكتور داوود سلوم بـ(اإلنتقال) ثالثة 
حدود تقوم عليها هي:

UÿflÂ¯\;Å¢\

ا، أو فكرة. املرسل من األدب املؤثـِّر، وقد يكون كتابًا، أو تيّارً

(١) إشكاليات القراءة والتأويل ٢٥٧. 
(٢) ينظر: معايري احلكم اجلاميل يف النقد األديب ٢١٠ - ٢١٢. 



٢١التمهيد ............................................................................. 

UÈ›]m’\;Å¢\

األخذ ويقصد بهِ املتلقي، أو هو ذلك النتاج الذي وقَع عليه التأثري(١).
د عىل أساس هاتني اجلهتنيِ  دَّ وير الباحث - هنا - أنَّ درجة التأثري تقف وحتُ
ة األوىل وإبداعها، ومد إيامن - اإليامن الباطني(٢) -  ين، أي بمد قوّ أو احلدَّ
الثانية  مـن  التقـبل  كان  أكثـر،  األوىل  مـن  اإلبـداع  كان  فـكلام  الثانية،  وتـقـبـُّلِ 
لَ عـىل ذلك  نستدِّ ويـمـكن أنّ  أبلغ، ومـن ثمّ كان األثـرُ أوضح،  والتأثري عليها 
وكان  ا،  بليغً واللفظ  ا،  رشيفً املعنى  كان  «فإذا  هـ):   ٢٥٥ (ت  اجلاحظ  بـقـول 
 ، ا عن االختالل مصونًا عن التكلفِ ا منَ االستكراهِ ومنزهً ، بعيدً صحيحَ الطـبعِ

.(٣)«... بةِ الكريمةِ صنعَ يف القلبِ صنيعَ الغيثِ يف الرتُّ
Un’]m’\; ćÅ¢\

(٤). وهذا احلدُّ - مثلام يراه الباحث - ليس  الوسيطُ وهو الذي قامَ بنقلِ ذلك العملَ
ا من األدباءِ تأثرَ بعضهم باألخر دون احلاجة إىل  لني، إذ نر كثريً ين األوّ حتميًا كاحلدَّ

ةِ الواحدةِ، أم بنيَ أدبنيِ ألمتني خمتلفتني. هذا احلد، سواءً ذلك داخل أدب األمّ

(١) ينظر دراسات يف األدب املقارن التطبيقي ٢١. 
قرارة  يف  هم  بينام  الظاهر،  يف   اإلمام ناوأت  التي  اإلسالمية  اجلهات  إىل  بذلك  الباحث  يشري   (٢)
أنفسهم يعتقدون صحة منهجه، وعىل ذلك أكثر من دليلٍ ودليل، فعندما دخل رضارُ بن ضمرة 
معاوية  عليه  ألحَّ  ولكن  رضار،  فأبى   املؤمنني أمري  يصف  أن  األخري  منه  طلب  معاوية  عىل 
رُ العلمُ  فقال رضار: «...فكان واهللا بعيد املد، شديد القو، يقول فصالً، وحيكم عدالً، يتفجّ
من جوانبه، فبكى معاوية وقال: رحم اهللا أبا احلسن، فلقد كان كذلك...»، زهر اآلداب ٧٨/١. 

(٣) البيان والتبيني ١/ ٦١. 
(٤) دراسات يف األدب املقارن التطبيقي ٢٨. 



................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب ٢٢
د  نحدِّ أو  نتبنيّ  خالهلا  من  التي  الطرق  إىل  اإلشارة  جتدر  التأثر  حدود  وبعد 

ذلك األثر، والَّتي يمكن حرصها يف طريقتني:
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ومثال  ما،  بأديب  تأثر  بأنّه  املتأثر،  األديب  قبل  من  التَّرصيح  أو  االعرتاف 
جكَ يف  ئِلَ ما الّذي خرَّ ١٣٢ هـ ) حني سُ ذلك ما قاله عبد احلميد الكاتب (ت 
«اعرتاف  هكذا  يكون  احلال  وبطبيعة  األصلع»(١).  كالم  «حفظُ  قال:  البالغة، 

مفتاح البحث املثمر األكيد»(٢).
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يف  منها  دَّ  بُ ال  رضورة  عدّ  يُ والذي  األدبيَّة،  األعامل  بني  التشابُه  أي  التشابه، 
اكتشاف  لنا  تُتيح  الّتي  وريّة  الرضّ البدء  متثِّل «نقطة  كوهنـا  والتأثُّر،  التأثري  دراسة 
ا  تفسريً بأثرٍ  ا  أثـرً  َ نفـرسِّ أنْ  بالتَّايل  لنا  وتتيح  ذلك،  غـريَ  أو  اقتباس،  أو  تأثُّر 
إذ  والترصيح،  اإلعرتاف  وجود  مع  حتى  إليها  يلجأ  الطريقة  وهذه  جزئيًا»(٣). 
ولكن  التأثُّر،  إلثبات  بينهمـا  مقـارنة  وعـمـل  ني  النَّصَّ إىل  الرجـوع  مـن  دَّ  بُ ال 
النَّصني  بني  التشابه  هذا  «يكون  أن  من  باحلسبان  واألخذ  واحلذر  احليطة  مـــع 
املشرتكة  املواضيع  من  أو  صدفة،  نتيجة  األديب  التشابه  يكون  قد  بل  ا...،  خادعً

بني قرائحِ اإلنسانيَّة»(٤).
ات: ومن هذا نستنتج أنَّ هنالك نوعني من التشاهبُ

(١) ثامر القلوب يف املضاف واملنسوب ٦١، وينظر: رسائل البلغاء ١٧. 
مات للتطبيق ١٠.  (٢) يف األدب املقارن مقدِّ

(٣) األدب املقارن ( فان تيغيم) ٢٠. 
مات للتطبيق ١١.  (٤) يف األدب املقارن مقدِّ
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UÿÂ¯\

ة،  هُ جاء نتيجة للتأثُّر، وهـذا بطبيعته يكون فـي املعاين اخلاصّ سلَّم بأنَّ تشابُه مُ
. وكذلك يكون يف األخذ النيصِّ كاإلقتباس، والتضمنيِ
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رِ أمْ ال، ودرجة  ك، وينتابُه عدم اليقني من كونه جاء نتيجةً للتأثُّ تشابه يلفهُ الشِّ
الشكِّ هذه تتوقف عىل درجة التشابه، إذ كلَّام كان التشابه أكرب، قابله شكٌ أقل.

دَّ كلَّ  ا عىل الباحث أن ال يعُ وإذا كان األمر هكذا - وهو كذلك - كان لزامً
ا  أثرً راسة -  الدّ مدة  األدباء -  من  غريهِ  وكالم   املؤمنني أمري  كالم  بني  تشابهٍ 
الكريم،  القرآن  ها  وأمهُّ مشرتكة،  الكالميني  مصادر  بعض  كون  العلوي،  للنَّصِّ 
واألسلوب،  اللَّفظ،  طريق  عن  مبارش  ـُمـا  هلُ أوّ بطريقتني:  ه  أثــرُ ظهـر  الذي 
والغرض، واملعنى. واآلخر غري مبارش وذلك حني مكـّنَ العرب من اإلختالط 
حجرِ  األثر «من  هذا  نقلهم  حتى  ائعة(١)،  الرَّ احلضارة  ذواتِ  مَ  األمَ ن  مِ مُ  بغريهِ

فعةِ مُرتامي األطراف»(٢). لكٍ واسعِ الرِّ ضبٍّ إىل مُ
وألسباب  األدباء،  ألولئك  منهالً  اآلخر  هو  عدُّ  يُ الذي  النبوي،  احلديث  ثمَّ 
ة منها: إنه نقل لنفسه ما للقرآن مـن أثر جليل فـي اللغة العـربية وآداهبا فصار  عدّ
يف  أثر  الرشيف  النبوي  احلديث  أنّ  أي  عاكسة،  مرآة  هو  أو  الغرس،  لذلك  نبتًا 
تأثروا  الذين  أوائل  من  وكان  القرآن(٣).  فيها  أثر  التي  بالكيفية  العربية  اللّغة 

(١) ينظر: اثر القرآن الكريم يف اللغة العربية ١١ - ١٢. 
(٢) م. ن ١١. 

(٣) ينظر: أثر األدب النبوي يف األدب العريب حتى هناية العرص األموي ٩. 
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يدعو،  بجنب،  «جنبًا  القرآن  مع  يسري  فكان   ،املؤمنني أمري  الكريم  بالقرآن 

وهيدي، ويبني»(١). مثلام تأثرَ بالرسول وقد أوضح جانبًا من هذا بقوله:
امً  لَ عَ الَقِهِ  أَخْ نْ  مِ مٍ  وْ يَ لِّ  كُ يفِ  يلِ  عُ  فَ رْ يَ هِ  أُمِّ رَ  ثَ أَ يلِ  صِ اَلْفَ بَاعَ  اِتِّ هُ  بِعُ تَّ أَ نْتُ  كُ دْ  لَقَ «وَ

.(٢)« اءِ بِهِ تِدَ قْ ينِ بِاالِ رُ أْمُ يَ وَ
واإلبداعات  االبتكارات  معرفة  من  يمنع  ال   - صعوبته  عىل   - هذا  ولكن 

ها األدباء فيام بعد. التي أحتف هبا االمام األدب العريب، وتأثرّ
النص  ذلك  هو  املتأثر  النصَّ  أنّ  عرفنا  أن  بعد  أنّه  إىل  هنا  اإلشــارة  وجتدر 
غريه»(٣).  نصٍّ  عـىل  كتابته  قـبل  أطّلع  قـد  صاحبه  يكن  لـم  مـا  يكتب  مل  «الذي 
األصالة  مع  يتناىف  وال  عيب،  بمـدعاة  يكن  مل  ورد  طريقةٍ  وبأي  األثـر  هـذا  فهل 
مثلام قال: (بول فالريي): «ال شـيء أدعـى إلـى إبراز أصـالة الكاتب وشخصيته 
مـن أن يتغذ بآراء اآلخرين، فام الليث إالّ عدة خرافٍ مهضومة»(٤). أم ينبغي 
- من أجل االحتفاظ بمرشوعية عملية التأثري والتأثر - السري عىل وفق رشوط 

وقواعد لتبتعد هذه العملية عن مفهوم الرسقة؟
نا هنا هو أن األثر يظهر بمظاهر  وحقيقة هذا أمر قيل فيه كثري جدا، وأهم ما هيمّ
عدة يف نتاج األديب املتأثر، كالتضمني، واإلحتذاء، والبسط، وغري هذا، والرتكيز 
عىل هذه املظاهر من حيث هي وإثبات أنّ األديبني املخصوصني بالدراسة سلوكها 

أهم بكثري من اخلوض يف أنّ التضمني هل هو رسقة حمضة، أم إبداع؟.

(١) عيلٌّ من املهدِ إىل اللَّحدِ ٧٣. 
(٢) هنج البالغة ٣٤٨.

(٣) األدب املقارن (جمدي وهبة) ١٥. 
(٤) األدب املقارن (د. حممد غنيمي هالل) ١٨. 
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وبعبارة أخر «إنَّ األخذ، أو الرسقة، أو التقليد، أو اإلتِّباع موجود يف فنون 
يراها  ومثلام  املصطلحات  هذه  فكل  الشعر»(١).  فنِّ  عىل  تقترص  ومل  ا،  مجيعً النثر 
الباحث والدات - سواءً أكانت رشعية أو غري رشعية - للتأثّر، وإالّ ملاذا يرسق 
النص  بذلك  تأثّر  ألنّه  أليس  ما،  نصا  خيتزل  أو  حيتذي،  أو  ن،  يضمِّ أو  األديب، 

ورغب يف أن يكون ضمن دائرة عطائه األديب.
األثر  هذا  أنّ  هل  مفاده  سؤال  هنالك  يبقى  األثر  حتديد  تمَّ  لو  هذا  بعد  ثمَّ 
مٌ بالعفوية  مٌ بعدم القصدية... بشكل عفوي، غري مقصود»(٢)، أم هو متَّسِ «متَّسِ

.(٣)والقصد والوعي الكامل تارةً أخر ، وعدم القصد تارةً
ا الباحث فري أنَّ هذهِ التأثريات - لو ثبتت - فهي مقصودة يف معظمها،  أمّ

رَ مرَّ بمرحلتني: عىل إعتبار أنّ النَّصَّ املُتأثِّ
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صدره.  يف  وإعتالجه  املُتلقي،  فكر  إىل  األديب  النَّصَّ  من  هذا  التأثري  انتقال 
الباحث   وير كام  املتلقي،  وبإرادة  مقصودة،  كوهنا  أحد  نكِرُ  يُ ال  املرحلة  وهذهِ 
ما  نصٍّ  يف  د  سيُحدَّ الذي  األثر  ألنّ  الحقتها  من  أهمُّ  املرحلة  هذهِ  أنّ  ا -  أيضً  -

متوقِّف عليها، ومرتبط هبا.
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املرحلة  أنّه  وبام  أدبيًا.  كان  إذا  األديب  هِ  نصِّ إىل  املتلقي  فكر  من  التأثري  انتقال 

(١) الرسقات األدبية ٦٦. 
(٢) املسبار النقدي ١٣٩. 

(٣) ينظر: قضايا احلداثة ١٥١. 
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املدة  تباعدت  وإن  ا،  أيضً مقصودة  الثّانية  تكون  األرجح  فعىل  مقصودة،  األوىل 
ما  الثانية  املرحلةُ  حدثت  متى  هيمنا  ال   :أخر وبعبارة  املرحلتني،  بني  منيّة  الزّ
دامت تلك الصور، أو التأثريات التي رغب هبا األدباء «كامنةً يف خميِّلتهم، حتى 

ة التي يُريدوهنا»(١). ورَ فوا منها الصُّ حينيَ الوقتُ فيؤلِّ

(١) يف النقد األديب ١٦٧. 



 
 

 

 الفصل األول

كالم اإلمام علي 

 من حيث التوثيق والتأثري
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هذا  أنّ  وهي  منها،  مفرَّ  ال  حقيقة  جيدُ   املؤمنني أمري  تراث  عىل  املطّلع  إن 
أمهها  عدة:  أسباب  من  نابع  وهـذا  إلقائه،  سـاعةَ  ن  ودوِّ فِظ  حُ بعضه،  أو  الكالم 
الم  الكّ مـن  غريه  فاقت  ميزات  مـن  حيمله  ما  ألنّ  به؛  والتأثر  الكالم،  هذا  تأثري 
ر  مبكّ وقت  منذ  األولوية  وإعطائه  به  االهتامم  إىل  ودعت  نحوه،  التوجه  حتّمت 
ألمـري  كالمـاً  مجع  مـن  ل  أوّ هـو  يكن  مل  الرّيض  الرشيف  إنّ  يعـني  وهـذا  ـداً،  جّ

ةٌ ثالثة: بِقَ إىل ذلك بقرون، وأمامنا عىل ذلك أدلّ املـؤمنني، بل سُ
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سـبـقـت  مـصـادر  مـن  جـاءت  التي  والرصحية  الواضحـة  الترصحيات 
اجلـاحظ  قـال   .املؤمنني أمري  كـالم  جـمع  ـدت  أكّ والـتي  الريض  الشـريف 
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مشهورة،  لدة  وخمـّ حمفـوظة  ونة  مـدّ  اهللا رسـول  خطب  «هـذه  (ت٢٥٥هـ) 
ن  دوّ والتبيني  البيان  وفـي  وعــيل»(١)  وعثامن  وعـمر  بكر  أيب  خطب  وهذه 
عليها  علق  ثم   (٢)« نُ سِ حيُ ما  إنسانٍ  لِّ  كُ املؤمنني: «قيمةُ  أمري  حكمة  اجلاحظ 
بقوله: «فلو مل نقف من هذا الكتاب إالّ عىل هذهِ الكلمة لوجدناها كافية شافية 
الغاية»(٣)  عن  ة  مُقرصِّ وغري  الكفاية  عىل  فاضلة  لوجدناها  بل  مغنية،  وجمزية 
فقول اجلاحظ: «فلو مل نقف من هذا الكتاب...» ير فيه الباحث من املمكن 
مجعـت  الـتي  الكتب  أحـد  هـو  اجلاحظ  عليهِ  وقـف  الذي  الكتاب  يكـون  أن 
اجلاحظ  أنَّ  علامً  املذكورة،  احلكمة  منه  اجلاحظ  فأخذ   ،املؤمنني أمـري  ـالمَ  كَ
أنّ  عىل  بوضوح  يدلّ  وهذا  وحمفوظة،  نه  مدوَّ عيل  خطب  بأنّ  قال  الذي  هو 
يكون  أن  ويمكن  منها.  فأخذ  اجلاحظ  يدي  بني  كانت   املؤمنني أمري  خطب 
أيضاً  ويدعمه  األصوب  هو  األول  لكنّ  والتبيني  البيان  كتاب  هو  الكتاب 
هذه  عىل  فيه  ووقف  كتاباً  قرأ  أنّه  العبارة  هذه  من  فاد  ويُ نقف...»  مل  قوله: «لو 
ن يف هذا الكتاب، أو لو مل نُودِع يف  احلكمة، وإالّ لو كان كتابه لقال: لو مل ندوّ

الكتاب. هذا 
دَ لنا ابن واضح اليعقويب (ت٢٩٢) هـذه احلقيقة بقوله: «كان  بعد اجلاحظ أكّ
جـديداً،  ثـوباً  يلبس  مل  أنّه  إالّ  باحلرب،  كلّها  امه  أيّ مشتغالً   طالب أيب  بن  عيل 
به،  ق  يتصدّ مما  والبغيبغاء  بينبع  كان  ما  إالّ   ، مالٍ عىل  يعقد  ومل   ، ضيعةً يتخذ  ومل 
وهي  عـنه،  حفظت  خطبة،  بأربعـامئة  خطب  فأنّه  اخلطب،  عـنه  الناس  وحفظ 

(١) البيان والتبيني ١٢٧/١.
(٢) م. ن ٦١/١.
(٣) م. ن ٦١/١.



٣١الفصل األول: املبحث األول: نظرة توثيقية.......................................... 
التي تدور بني النّاس، ويستعملوهنا يف خطبهم وكالمهم»(١).

ا املسعودي (ت٣٤٦ هـ) هو اآلخر أحىص خطب أمري املؤمنني فقال:  أمّ
مقاماته أربعامئة ونيّف وثامنون يوردها  سائر  حفظ الناس من خطبهِ يف  «والذي 

.(٢)« عىل البدهية وتداول الناس ذلك عنه قوالً وعمالً
ومن الذين أخربوا بأنّ كالم أمري املؤمنني كان جمموعاً سبط ابن اجلوزي 
من  إيلَّ  املرتىض (ت٤٣٦هـ)قال: «وقعَ  الرشيف  إىل  حديثه  مسنداً  (ت٦٥٤هـ) 

خطب أمري املؤمنني أربعامئة خطبة»(٣).
ناً وحمفوظاً، بل كان فاعالً  من هذا نعرف أنَّ كالم أمري املؤمنني كان مدوّ
سيكون  احلال  وبطبيعة   ، بهِ ويستشهدون  يستعملونه  الناس،  بني  يدور  ومؤثراً، 
أين  من  ويعرفون  مهنة  أصحاب  كوهنم  الشأن،  هذا  من  األوفر  احلظ  لألدباء 

ينهلون لدعم كالمهم.
أمري  كالم  تأثري  عىل  وأكـّدت  شهدت  التي  الرصحية  االعرتافات  هذه  وبعد 

اً، وهو كاآليت: ال يستنتج الباحث استنتاجاً يراه مهامَّ جدّ املؤمنني بشكل فعَّ
ثوا عن أعدادٍ متقاربة  يض، أو الذين حلقوه حتدّ إنّ الذين سبقوا الرشيف الرّ

خلطب أمري املؤمنني
ابن واضح: أربعامئة خطبة.• 
املسعودي: أربعامئة ونيف وثامنون.• 

(١) مشاكلة النّاس لزماهنم ١٥.
(٢) مروج الذهب ٤١٩/٢.

(٣) تذكرة اخلواص ١٢٨.
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ابن اجلوزي: أربعامئة.• 

وهـذه األعـداد عىل األرجح هـي أعـداد اخلطب والرسائـل معـاً إذ مـن غـيـر 
ث عنها وال  تَحدَّ عِ الرسائل ومل يُ عَ اخلـطب ومل جتمَ مَ املتوقع، وغـيـر املعقول أن جتُ

عن أرقامها.
بني  وعرشين»  «ثالثامئة  البالغة  هنج  فـي  فـجمع  الــريض  الشـريـف  ــا  أمّ
لكالم  جـمـعـه  بعـدم  أقـرَّ  انّه  اإلعـتبار  بعـيـن  نـأخذ  أن  وينبغـي  ورسالة.  خطبة 
أمري  موالنا  كالم  خمتار  عىل  حيتوي  «كتاب  قال:  بل  كامال،   املؤمنني أمـيـر 
األعداد  قلَّت  االصطفاء  عىل  القائم  االختيار  أي  السبب  وهلذا   .(٤)«املؤمنني

ثَ عن سابقوا الريض. يف هنج البالغة عن األعداد إيلَ حتدَّ
اخلطب  وأردف  البالغة  هنج  مستدرك  صاحب  جاء  احلديث  العرص  ويف 

والرسائل التي مجعت يف النهج بـ(مائة وثامن وثالثني) بني خطبة ورسالة.
أي أنّ «عدد اخلطب يف هنج البالغة (٢٤١) + عدد اخلطب يف مستدرك هنج 

البالغة (٩٣) = ٣٣٤.
مستدرك  فـي  الرسـائـل  عـدد   +  (٧٩) البـالغـة  نـهـج  فـي  الرسـائـل  عـدد 

نـهـج البالغة (٤٥) = ١٢٤.
املجموع:٣٣٤+١٢٤=٤٥٨»(٥).

إذاً احلصيلة شبه النهائية التي حصلنا عليها هي (٤٥٨) خطبة ورسالة وهذه 
فـي  صدرت  التي  باألعـداد  قارنّاها  لو  العرشين  القرن  يف  جاءت  التي  احلصيلة 

(٤) هنج البالغة ٨. 
(٥) مع املشككني يف هنج البالغة ٨٢. 
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اً، كام هو عند: القرون األوىل لوجدنا بينهام قرباً قريباً جدّ

بن واضح: أربعامئة• 
املسعودي:أربعامئة ونيف وثامنني• 
ابن اجلوزي: أربعامئة• 

يقابلها أربعامئة وثامن ومخسون من النهج ومستدركه، وهذا مل حيدث بمحض 
عن  ورسائل  خطب  من  صدر  ملا  رشعيّة  طبيعية  نتيجة  هو  وإنّام  مطلقاً،  الصدفة 
يدعم  احلديث  العدد  فإنّ  هذا  وعىل  عليه»،  اهللا  «صلوات  املؤمنني  أمري  موالنا 

. بشدة األعداد القديمة، واألعداد القديمة تؤكد ما صدر حديثاً
UÈ›]m’\

أسامء الكتب التي وصلتنا والتي اختصت بجمع كالم أمري املؤمنني ومنها 
عىل سبيل املثال ال احلرص:

١ـ كتاب «خطب أمري املؤمنني عىل املنابر يف اجلمع واألعياد وغـريها»لزيد 
بن وهب اجلهني الكويف ت ٩٦ هـ (١).

٢ـ كتاب «خطب أمري املؤمنني» ملسعدة بن صدقة العبدي (ت١٨٣هـ)، 
أيب  وعن  الصادق (استشهد١٤٨هـ)،  اهللا  عبد  أيب  عن   رو حممد،  أبا  يكنّى 

احلسن الكاظم (استشهد١٨٣هـ)(٢).
(ت١١٠٩هـ)  البحراين  هاشم  السيد  زمن  يف  موجوداً  كان  الكتاب  وهذا 

(١) ينظر: الفهرست للطويس ١٣١. 
(٢) ينظر: رجال النجايش٣٢٢.



................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب ٣٤
ونقل عنه كثرياً يف تفسري «الربهان»وذكره يف مقدمة التفسري(١).

٣ـ كتاب «خطب عيل»أليب احلسن عيل بن حممد بن عبد اهللا بن أيب سيف 
وكتاب   ،النبي رسائل  كتاب  منها:   أخر كتب  وله  املدائني(ت٢٢٥هـ). 

(املغازي)، وكتاب (الرسايا)(٢).
٤ـ كتاب «مائة كلمة ألمري املؤمنني» أختارها ومجعها اجلاحظ (ت٢٥٥هـ).

قال عنها اخلوارزمي (ت٥٦٨) بحديث مسند: «قال أبو الفضل امحد بن أيب 
ألمـيـر  إنّ   : زمـانـاً لـنا  يـقـول  اجلاحظ  كان  اجلاحظ:  عثامن  أيب  صاحب  طاهر(٣) 
لّ كلمة منها تفي ألف كلمة من حماسن كالم العرب.  الـمـؤمنني مائة كلمة، كُ
ويتغافل  هبا  يعدين  وكان  عيلَّ  ويمليها  جيمعها  أن  بعيداً  دهراً  أسأله  وكنت  قال: 
اتِ مصنفاته،  ج يوماً مجلةً من مسودّ عنها ضنَّاً هبا. قال: فلام كان أخر عمره أخرَ
لـو  هـذهِ  املـائة  الكلامت  فكانت  بخطّه  إيلَّ  وأخرجها  الكلامت  تلك  فيها  فجمع 

.(٤)«... ـفَ يل الغطاءُ مـا ازددت يقيناً شِ كُ
كتاب  تأليف  يف  املبارش  السبب  الكلامت  هلذهِ  اجلاحظ  مجع  كان  ذلك  وبعد 
هذا  احتجَّ  فقد  (ت٥٥٠هـ)،  اآلمدي  الواحد  لعبد  الكلم»  ودرر  احلكم  «غرر 
م  يقدّ وهو  قال  لذا  فقط،  املائة  هذه  عىل  إلختصارهِ  اجلاحظ،  عىل  ة  بشدّ األخري 

(١) ينظر: مصادر هنج البالغة ١ /١٤٧. 
(٢) ينظر: الفهرست البن النديم (ت٣٨٠هـ) ١٤٧ـ ١٤٩. وينظر: معجم األدباء ١٣/ ١٣١.

املصنّف  بغداد  كتاب  لهُ  وراوياً  شاعراً  وكان  البلغاء،  تَّاب  الكُ من  كان  طاهر  أيب  بن  أمحد  هو   (٣)
تأريخ  ينظر:  (٢٨٠هـ)  سنة  بالشام  وتويف  (٢٠٤هـ)  سنة  بغداد  يف  ولِدَ  اخللفاء  أخبار  يف 

.٤٣٣/٤ بغداد 
(٤) مناقب اخلوارزمي ٣٣٨ - ٣٤٠.
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حَ  لكتابه املذكور: «فإنّ الذي حداين عىل ختصيص فوائد هذا الكتاب... مـا تبجّ
عن  مجعها  التي  حكمة...  املائة  مـن  ده  نفسه...وحـدّ عـن  اجلاحظ  عثامن  أبـو  بهِ 
وهو  جل  الرَّ هذا  من  العجب!  ياهللا  فقلت:   .طالب أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري 
الكثري  من  وريض  املنري؟  البدر  عن  عيشَ  كيف  أقرانه...  ووحيد  زمانه،  عالمة 
خيرس  حكمه...  قصري  من  يسرياً  مجعتُ  البال...  كسوف  مع  وإين  باليسري؟... 

م ودُرر الكلم»(١). كَ رر احلِ البلغاء عن مساحته... سميته غُ
«أمثال  واسامها  بروكلامن  حديثاً  ها  أكدّ للجاحظ  ونسبتها  كلمة  املائة  وهذه 
فـي  قـتـيـبة  ابـن  ذلك   رو كـمـا  اجلاحظ،  إلـى  ـها  جـمـعُ يُنسب  عـيل،  سيِّدنا 

عـيـون األخبار(٢)»(٣).
Un’]m’\

يدلُّ  بام   ،املؤمنني أمري  كالم  تركها  التي  ا  جدَّ والكثرية  الكبرية  التأثريات 
عىل أنّ كالمه كان جمموعاً منذ القرن األول للهجرة، وهذا ما ستتكفَّل الدراسة 

بيانهِ يف الفصلني القادمني.
ا بالنسبة للمصادر التي من املُحتمل أن يكون جامع هنج البالغة نقل عنها  أمّ
. وقبل  اً كوهنا روت كالم أمري املؤمنني املوجود يف هنج البالغة فهي كثرية جدّ

احلديث عن بعضها جتدر اإلشارة إىل أمرين مهمني مها:

(١) غرر احلكم ودرر الكلم ١٤.
الكتاب  إسم  يف  أشتبه  بروكلامن  ا  فأمّ فيه  هذا  أجد  مل  األخبار)  (عيون  كتاب  إىل  الرجوع  بعد   (٢)
مطبوع  كلمة)  (املائة  كتاب  فإن  األحوال  كلِّ  وعىل  بالكتاب.  عبثت  يدٌ  ا  وإمّ عنه  نقلَ  الذي 

باملكتبات. ومتوفر 
(٣) تأريخ األدب العريب ١٧٩/١.



................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب ٣٦
يف  وأودعــه   املؤمنني أمري  كالم  مجع  عندما  الــريض  الرشيف  إنّ  ١ـ 
تأرخييَّاً  أو  فقهيَّاً  كتاباً  يكون  أن  لهُ  يُرد  مل  البالغة)  (هنج  أسامه  الذي  الكتاب 
أدبياً  كتاباً  يكون  أن  لهُ  أراد  بل  وتوارخيها،  واألحداث  باألسانيد  مدعوماً 
وجواهر  الفصاحة،  وغرائب  البالغة،  عجائب  من  «يتضمن  هو:  قال  ومثلام 
ودليل  األسانيد.  تلك  ذكر  عن  عاجزاً  يكن  مل  الريض  أنّ  علامَّ  العربية...»(١) 
كان  املؤمنني  أمري  خصائص  كتابه  وفـي  نفسه  الريضَّ  أنّ  ذلك  عىل  الباحث 
 كالمه «ومن  فقال:  التام،  سندهِ  مع   املؤمنني أمـري  عـن  كالماً  ذكر  قـد 
حدثنا  قال:  موسى  بن  هارون  حدثني  التَّامم  عىل  النَّخعي  زياد  بن  لكميل 
د  حممّ بن  جعفر  اهللا  عبد  أبو  حدثنا  قال:  اإلسكايف  مهام  بن  د  حممّ عيل  أبو 
احلسني  بن  عيسى  حدثنا  قال:  خلف  بن  عيل  بن  حممد  حدثنا  قال:  احلسيني 
عن  الكلبي  عن  الكويف  إبراهيم  بن  إسحاق  عن  العلوي  زيد  بن  عيسى  بن 
بن  عيل  املؤمنني  أمري  بيدي  أخذ  قال:  النَّخعي  زياد  بن  كميل  عن  صالح  أيب 
قال:  ثم  الصعداء،  سَ  تنفّ أصحر  فلام  اجلبّانة،  إىل  فأخرجني   طالب أيب 
ما  عنّي  فأحفظ  أوعاها،  ها  فخريُ  ، أوعيةٌ القلوبَ  هذهِ  إنَّ  زياد،  بن  ياكميلَ 

.(٢)«... ثالثةٌ الناس  لك:  أقول 
زياد  بن  كميل  إىل  مرفوعاً  الكالم  هذا  الــريض  ذكر  البالغة  هنج  يف  بينَام 
أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  بيدي  زياد:أخذ  بن  كميل  السند «قال  هبذا  املرور  دون 

طالب فأخرجني إىل اجلبانة...»(٣).

(١) هنج البالغة ٨.
.٨٦ (٢) خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب

(٣) هنج البالغة ٥٧٨.
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البالغة  هنج  يف  أسانيد  هكذا  كانت  لو  األديب  الذوق  جانب  ومن  وحقيقة 
اململّة  العنعنة  هبذه  منشغالً  يبقى  القارئ  كون  الكثري،  ورونقه  متعته  من  لذهب 
النّص  مع  التفاعل  يريد  املتلقي  ألنّ  التلقي،  عىل  سلباً  تؤثر  والتي  ما،  حدَّ  إىل 
وما يثريه فيه من عاطفة وخيال... بعيداً عن هكذا أسانيد هي ليست من وكدهِ، 
 ، ولعلَّ الريض كان متنبِّهاً لذلك، كونه أديباً يعرف أين تتحققُ املتعة األدبية كاملةً

. ، وأيّ نصٍّ يف أيِّ طريقةٍ
يمكن  ال  زمنه  يف  أو  الريض،  يدي  بني  متوفرة  كانت  التي  الكتب  إنَّ  ٢ـ 
ومل  جهة.  من  اً  جدّ كثرية  كانت  ألهنا  وأسامئها،  بإعدادها  الدقيق  التَّكهن 
السيد  ألخيه  كانت  فقد   .أخر جهةٍ  من  اإلناء  كصبابة  صبابة  إالّ  منها  يبق 
مِّرت  دُ ولكنها  كتاب،  ألف  ثامنني  عىل  حتتوي  مكتبة  (ت٤٣٦هـ)  املرتىض 
عـباد  بن  الصاحب  مكتبة  هـذه  قبل  أحرقت  مثلام   ،(١) السالجقة  قبل  من 
(دار  مكتبة  أما   .(٢) جملّدات  عـرش  فـقـط  فـهارسها  كانت  الـتي  (ت٣٨٥هـ) 
أغنى  من  كانت  والتي  (ت٤٥٠هـ)  أردشري  سابور(٣)بن  سها  أسَّ التي  العلم) 
لإلحراق(٤)،   األخر هي  تعرضت  فقد  العباسيني،  عاصمة  يف  الكتب  دور 
كانت  منها  كتباً  أحسنُ  الدنيا  يف  يكن  «مل  (ت٦٢٦هـ):  احلموي  عنها  قال 
مـن  قَ  أُحرِ فيام  واحرتقت  ة،  املحررّ وأصوهلـم  املعتربة  األئمـة  بخطوط  كلها 

.١١٠(١) ينظر: املحرقة الكرب
(٢) ينظر: م. ن ١٢٩.

رات وكان كاتباً شديداً  رَ لبهاء الدولة أيب نارص بن عضد الدولة ثالث مّ زِ (٣) هو سابور بن أردشري وَ
أسس يف بغداد مكتبة أسامها دار العلم فيها أكثر من عرشة آالف جملّد أحرقت عند جميء طغرل 

بك.تويف ببغداد سنة٤٥٠ هـ. ينظر: املنتظم يف تأريخ امللوك واألمم٤٩/١٦. 
(٤) ينظر: الشايف يف اإلمامة ١٠/١.
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بـغـداد  إىل  السلجوقـية  مـُلوك  ل  أوَّ بك  طـغـرل  ورود  عـنـد  الكرخ  مـحال 
بلغ  التي  الفاطميني  كتب  ذهبت  أيضاً  املصري  هذا  وإىل  سنـة٤٤٧هـ»(١)، 

كتاب(٢). ألف  وستامئة  مليون  عددها 
ومن هذه األمثلة ما أورده صاحب كتاب شذرات الذهب يف معرض ترمجته 
حممد  بن  جعفر  اهللا  عبد  أبو  ة  النبوّ ساللة  «..اإلمام  فقال:   ،الصادق لإلمام 
كتاباً  الصويف  حيان  بن  جابر  تلميذه  ألف  قد  الباقر...  حممد  اإلمام  بن  الصادق 
وال  الكتاب  ال  يصلنا  مل  مخسامئة»(٣)ولكن  وهي  رسائله  ن  يتضمَّ ورقة  ألف  يف 

اخلمسامئة رسالة.
ضت هلا أمات املصادر العربية  والذي هيم الدراسة من هذهِ املجازر التي تعرّ
وأخذ  قرأها  والتي  الريض،  الرشيف  يدي  بني  كانت  التي  الكتب  هي  كم  هو 
عنها؟ ثمَّ كم هو العدد الذي وصلنا منها؟ أليس «الباقي من الكتب التي ألفها 

املسلمون..إالّ نقطة من بحر مما أحرقه الصليبيون، والترت،...»(٤).
من  خطبتان  أو  خطبة  بقيت  إذا  أحد  يُالم  فهل  هكذا  األمر  كان  وإذا 
أن  ذلك  من  واألعجب  النهج؟  سبق  كتاب  يف  عليها  يُعثر  مل  البالغة  هنج 
ما  بل  بسند،  أحد  يطالبها  مل  السنني  بمئات  النهج  بعد  جاءت  كتبًا  هناك 
وصاحبه  األعشى  صبح  كتاب  مثالً  خذ  تشكيك  وبدون  بهِ  يؤخذ  فيها  جاء 

(١) معجم البلدان ٥٣٤/١.
البالغة  هنج  مصادر  ينظر:  ا  أيضً املوضوع  هذا  وعن   .٢٣١/٣ اإلسالمي  التمدن  تاريخ  ينظر:   (٢)

 .٢٦/١ - ٣٧
(٣) شذرات الذهب٢٢٠.
.١٤١ (٤) املحرقة الكرب
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ت(٧٥٦هـ). القلقشندي 

وعىل أية حال فلامّ ظهرت هذه الشبهة حديثاً - شبهة املصادرـ إنرب هلا من 
الباحثني وذكروا للنهج من املصادر الكثرية ومنهم: عبد الزهراء الكعبي يف كتابهِ 
«مصادر هنج البالغة وأسانيده»إذ ذكر فيه مائة وتسعة مصادر لنهج البالغة (١). 
ومعجم)  دراسة  البالغة  هنج  كتابه (مع  يف  رائي  السامّ إبراهيم  الدكتور  وكذلك 
رائي  فكان قد جعل لنهج البالغة ذكراً من سبعة مصادر(٢)، ولكن مصادر السامّ

ليست فيها زيادة تذكر عىل مصادر الكعبي.
«التعازي  كتاب  وهو  واحــدٍ  بمصدرٍ  املصادر  تلك  فــريدف  الباحث  ــا  أمّ
من  كثرية  مقطوعات  الكتاب  هذا  يف  د  املربّ ذكر  فقد  واملراثي»للمربد(ت٢٨٥). 
هنا الرشيف الريض يف هنج البالغة ومن ذلك:  كالم أمري املؤمنني كان قد دوّ
اه عن ابنٍ له  م اهللا وجهه لألشعث بن قيس (٣)وقد عـزّ «قال عيلّ بن أيب طالب كرّ
ففي  تصرب  وإن  الرحم،  منك  ذلك  أستحقَّت  فقد  ابنك  عىل  جتزع  إن  أشعث،  يا 
اهللا اخللف -يا أشعث-، إنّكَ إن صربت جر عليك القدر وأنت مأجور، وإن 
جزعت جر عليك القدر وأنت مأزور»(٤). فهذا الكالم موجودٌ يف هنج البالغة 
يف   املؤمنني ألمري  بحكمٍ  املربد  استشهد  فقد  هذا  وغري   .(٥) طفيف  تغيري  مع 

(١) ينظر مصادر هنج البالغة وأسانيده ٢٧ـ ٣٧.
(٢) ينظر: مع هنج البالغة دراسة ومعجم ٣٠.

رشك  داً  حممّ أنجب  كندة  مـن  وهـو  رأسـه  لشعث  األشعث  وسمي  قـيس  بن  يكرب  معـدِ  هــو   (٣)
 .وهـو رشك يف قتل أمري املؤمننيوجعدة التي سمت احلسن فـي مقتل اإلمـام احلسني

ينظر: طرائف املقال ١٦٥/٣. وينظر: الكنى واأللقاب ٢/ ٣٤ - ٣٥. 
(٤) التعازي واملراثي: ٢٠٥ـ ٢٠٦.

(٥) ينظر: هنج البالغة ٦٠٦.
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الرشيف  رجع  املمكن  فمن  البالغة)،  (هنج  يف  بعد  فيام  نــت  (١)دوّ ة  عدّ مواطن 

. الريض إىل هذا الكتاب وأخذ منه تلك احلكم، أو إىل غريهِ
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عدُّ من نافلة  لعلّ احلديث عن الشكوك التي أثريت عىل كالم اإلمام عيل يُ
الدفاع  يف  وتسهم  األمر  هبذا  تتعلّق  مسائل  للباحث  عنّت  أن  د  بعَ ولكن  القول، 
 كالمـه حـول  شـبه  مـن  أُثري  ما  بدحض   املؤمنني أمري  كالم  حياض  عـن 

اها بردود سابقة. زاً إيّ لها معزّ وبخاصة املجموع منه يف هنج البالغة، سجَّ
مع وأصبح شهيداً ينبغي  قبل اخلوضَ يف هذهِ الشكوك، وإىل كلِّ من ألقى السَّ
كالم  حـول  أُثيـرت  الـتي  اإلثــارات  كـلَّ  دان  يبدِّ رئيسني  سببني  إىل  اإللـتفات 
مشكلتان:  املقام  هذا  يف  «عندنا  بقوله:  مبارك  زكي  الدكتور  خلَّصهام   اإلمـام
األوىل عبقرية عيل بن أيب طالب، عبقريته اخلطابية واإلنشائية، والثانية ضمري 
اخلطب  من  جمموعة  له  طالب  أيب  ابنَ  إنَّ  معروفاً  كان  فقد  الريض...  الرشيف 
أيب  ابن  آثار  تضيع  أن  يعقل  وهل  الثالث،  القرن  مطلع  يف  اجلاحظ  عنها  ثَ  حتدّ
فأين  اخلطباء،  أفصح  من  خصومه  وبشهادة  زمانه  يف  مطلقاً وكان  ضياعاً  طالب 
ذهبت آثاره يف اخلطابة واإلنشاء؟ وهل يعقل أن تضيع آثاره وحوله أشياع حيفظون 
ب إليه؟ هل يعقل أن حيفظ الناس أشعار العابثني واملاجنني من أهل  لَّ ما يُنسَ كُ
ومن  احلروب؟  أبطال  من  ألوفاً  بسيفه  تلَ  قَ خطيب  آثار  وينسوا  األموي  العرص 
خطب  وتنسى  واليهود   النصار أشعار  حتفظ  العربية  الذاكرة  أنَّ  يتصور  الذي 
الريض  الرشيف  ضمري  أما  الفتن؟...  أيام  من  يومٍ  يف  بدمه  لَ  سِّ غُ الذي  الرجل 
بهات، وهو خدم التشيّع بالصدق ال باإلفرتاء، فإن كان مجع  فهو عندي فوق الشُّ

(١) ينظر: التعازي واملراثي ٢، ٩، ٩٧، ١١٨، ٢٠٦، ٣٠٢. 
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آثار عيل بن أيب طالب خدمة سياسية ملذهب التشيع فهو ذلك ولكنها خدمة 
بأسلوب مقبول، هو إبراز آثار أمري املؤمنني، وال يُعاب عىل الرجل أن خيدم 
مذهبه السيايس بجميع الوسائل واألساليب ما دام يف حدود العقل والذوق»(١).

دان الشكوك مها: إذاً هنالك دعامتان أساسيتان متنعان وتبدَّ
، وكلِّ  ِع كالمه، وقدرته عىل اإلبداع يف كل حنيٍ ١ـ عبقرية الشخص الذي مجُ

موضوع.
٢ـ وثاقة ونزاهة الشخص الذي مجع هذا الكالم.

الــدسِّ  من   - البالغة  هنج   - الكتاب  حفظ  وهــي  بثالثة  نردفها  ثم  ٣ـ 
(ت٦٥٦هـ)  أملعتزيل  احلميد  عبد  إىل  وصلت  التي  النسخة  ألنّ  والتحريف؛ 
نسخاً  هناك  أنّ  عن  فضالً  نفسه(٢)،  الريض  بخطِّ  هي  رشحه  يف  واعتمدها 
طهران  يف  الطباطبائي  حممد  السيد  مكتبة  يف  منها  البالغة  لنهج  اليوم  موجودة 

وتأرخيها (٥١٢هـ) وغريها(٣).
وعليه فالكتاب سامل من التحريف، واجلامع موثوق، ومنشئ الكالم عبقري، 

إذاً من أيِّ باب يدخل الشك؟.
جامع  بني  رسيعة  مقارنة  عمل  الباحث  يودّ  الرَّيض  وثاقة  ذكر  ورد  دام  وما 
النهج (الريض)، وبني باذر بذرة التشكيك األوىل (ابن خلكان ت٦٨١)؛ ليتبنيّ 

قُّ التصديق واإلتباع؟ نْ منهم يستحِ مَ

(١) عبقرية الرشيف الريض ١/ ٢٢٢ - ٢٢٣. 
(٢) ينظر: رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٢٠/١٢، ١٩/ ٣٧٤.

(٣) ينظر: هنج البالغة ملن ٥٤(اهلامش).
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ضمريه  أنّ  من  مبارك:  زكي  الدكتور  عنه  قاله  فام  يض،  الرّ الرشيف  ا  أمّ
العلم.  أهل  عند  عليه  ع  مَ جمُ  ، قديامً معروف   ، بهِ مسلَّمٌ  أمر  هو  بهات،  الشّ فوق 
حممد  احلسن  أبو  «هو  يض:  الرّ معارصي  من  وهو  (ت٤٢٧هـ)  الثعالبي  قال 
بن  حممد  بن  جعفر  بن  موسى  بن  إبراهيم  بن  حممد  بن  موسى  بن  احلسني  بن 
الزمان،  أبناء  أبدع  اليوم  وهو   ...طالب أيب  بن  عيل  بن  احلسني  بن  عيل 
بأدب  املنيف،  ومفخره  الرشيف،  حمتدهِ  مع  يتحىلّ  العراق،  سادة  وأنجب 
من  الطالبيني،  أشعر  هو  ثمّ  وافر،  النّاس  مجيع  من  وحظٍّ  باهر،  وفضل  ظاهر 
أبعد  مل  قريش  أشعر  إنّه  قلت  ولو  شعرائهم...  كثرةِ  عىل  غرب  ومن  منهم  مىض 
العدل  «خربُ  عنه:  وقال  عدالً  يسميه  احلديد  أيب  ابن  وكانَ  الصدق»(١).  عن 

به»(٢). معمول 
شاكر  وابــن  (ت٧٦٤)،  الصفدي  عـنه  ــال  ق فقد  خلكان،  ــن  اب ـــا  وأمّ
: «وكانَ له ميلٌ  الكبّي(ت٧٦٤هـ)، ومها أقرب أصحاب الرتاجم لهُ زمناً وفكراً

ة، يقال إنّه (....)(٣) إىل بعض أوالد امللوك ولهُ فيه األشعار الرائعّ
ثم قال ألصفدي: أخربين.. القايض مجال التربيزي... قال: كان الذي هيواه 
القايض شمس الدين هو امللك املسعود، وكان قد تيّمه حبّه فكنت أنام عنده يف 
أنت،  نم  يل  فقال  عنده  من  النّاس  راح  أن  إىل  الليايل  بعض  يف  فتحدثنا  العادلية 
وألقى عيلَّ فروة، وقام يدور حول الربكة يف العادلية ويكرر هذين البيتني إىل أن 

أصبح وتوضأ وصلينا. والبيتان املذكوران:

(١) يتيمة الدهر ١٥٥/٣.
(٢) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٣٢٨/١٨.

(٣) اخلرب ال يليق ذكره هنا.
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سالمتي مــن  آيــس  هــالــك  واهللا  أنـــــا 
قيامتــي أقامت  قد  التي  القامة   أر أو 

فقال:  عليه  فألحَّ  فاستعفاه  عنه  دمشق  أهل  يقوله  عام  بعض  سأل  إنّه  ويقال 
ا  أمّ فقال:  الغلامن،  وحتب  احلشيشة،  وتأكل  نسبك،  يف  تكذب  إنّكَ  يقولون 
إىل  أو  العباس،  إىل  أنتسب  فكنت  منه  بدّ  وال  كان  فـإذا  فـيه  والكذب  النسب 
بقيّة  هلم  يبق  مل  قومٍ  إىل  النسب  ا  وأمّ الصحابة،  أحد  إىل  أو  طالب،  أيب  بن  عيل 
وإذا  م،  حمرّ ارتكاب  فالكلّ  احلشيشة  ا  وأمّ فائدة،  فيه  فام  جموس  فرس  وأصلهم 
ا حمبة الغلامن فإىل غدٍ أُجيبك عن  كان وال بد فكنت أرشب اخلمر ألنّه ألذ، وأمّ

املسألة»(١) هذهِ 
نخلص من النص إىل ما يأيت

١ـ كان البن خلكان ميلٌ شديد للغلامن !
ة  مرّ قال  حسبام  نفسه  خيريّ  كان  بل  معيّناً،  نسباً  لنفسهِ  خلكان  ابن  جيد  مل  ٢ـ 
ذلك  ألنّ  هلم  ينتسب  فلم  املجوس  ا  أمّ  املؤمنني ألمري   وأخر عباس  البن 

ليس فيه فائدة !
٣ـ كان يفضل اخلمرة عىل احلشيشة ؛ألن األوىل ألذ !

ومل  نامذج.  هكذا  إالّ  فيه  ويقدح   املؤمنني أمري  لرتاث  يتعرض  مل  وفعالً 
يدافع عنه إالّ الرشيف الريض وأمثاله.

وعىل الرغم من ذلك ينبغي الوقوف عىل بعض التشكيكات، والتي منها:

(١) الوايف بالوفيّات ٢٠٣/٧ــ ٢٠٤، وينظر: فوات الوفيات ١٥٥/١ - ١٥٦.
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لبذرةِ  رائـداً  خلكان  ابن  عـدُّ  يُ التأرخيية  املصادر  وبحسب  سبق،  مثلام 
وذلك  البـالغـة،  هنـج  فـي  املجمـوع   املؤمنني أمـري  كالم  فـي  التشكـيـك 
بن  عيل  كالم  من  املجموع  البالغة  هنج  كتاب  يف  النّاس  اختلف  «وقد  بقـوله: 
يض.  أيب طالب (ريض اهللا عنه)، هل هو مجعه - أي املرتىض - أم مجعُ أخيه الرّ
وضعه،  الذي  هو  إليه  ونسبه  مجعه  الذي  وإنّام  عيل،  كالم  ليس  هُ  أنّ قيل  وقـد 

العامل»(١). واهللا 
ة منها: وكالم ابن خلكان هذا مردود بنظر الباحث من وجوه عدّ

أ - إن هذه التهمة قائمة عىل عبارتني ومها يف احلقيقة جمهولتني بوضوح «وقد 
مل  ملاذا  قالوا؟  أو  اختلفوا  الذين  الناس  هؤالء  من  قيل».  وقد   - الناس  اختَلفَ 
وهو  حلجتهِ  دعامً  وترصحياهتم  أسامءهم  خلكان  ابن  يذكر  مل  وملاذا  هم؟  يتكلموا 

ةَ ملن يدعمه ويعضد ما ذهب إليه؟ املؤسس ومن ثم يكون بحاجة ماسَّ
والنقاد  األدباء  أين  ثمّ  خلكان،  ابن  سبقوا  الذين  والنقاد  األدباء  أين   - ب 
العباقرة الذين عارصوا الريض أو جاؤوا بعده؟ إذ املدة التي تفصل هنج البالغة 
لِ تشكيك هي ما يقارب ٢٨٠ عاماً؛ ألنّ النهج أُلِفَّ يف متام املائة الرابعة  عن أوّ
ة املديدة عرفت من األدباء،  للهجرة، وابن خلكان (ت٦٨١هـ) علامً أنّ هذه املدّ
عليهم  خفي  فكيف  بمثلهم  يأيت  أن  الدهر  أعجز  ما  الذوق  وأصحاب  والنقاد، 

ذلك؟

(١) وفيات أألعيان ٣١٣/٣.
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ج - ليس يف كالم ابن خلكان يشءٌ واضح يستطيع أحدُ الردَّ عليه إالّ قوله: 
«هل هو مجعه أم مجع أخيه «ويف هذه العبارة اعرتف ابن خلكان من حيث يدري 
أو ال يدري بأن الكالم هو ليس من إنشائهام، بل هو من مجع أحدمها هذا أوالً، 
وبشهادة  الريض،  الرشيف  قبل  من  مجعه  ومؤكد  مثبت  البالغة  هنج  إنّ   : ثانياً
كتابنا  يف  النظر  فلينعم   ...» التأويل):  (حقائق  كتابهِ  يف  قال  إذ  نفسه  الريض 
النبوية):  (املجازات  كتابه  يف  وقال  البالغة»»(١).  «هنج  بـ  ووسمناه  ناه  ألفّ الذي 
هبا  م  قدّ التي  مقدمته  عن  فضالً  هذا  البالغة»(٢)  هنج  كتاب  يف  ذكرناه...  «وقد 
الريض  ترمجة  يف  قـال  الـذي  كالنّجايش(ت٤٥٠هـ)  معارصيه  شهادة  ثمّ  للنهج. 
«حممد بن احلسني بن موسى... لـهُ كتب، مـنـها: حـقـائـق الـتـنزيـل،... كـتـاب 
أشد  من  عدَّ  يُ الذي  ضيف -  شوقي  ومنهم  املعارصين  وشهادة  البالغة»(٣)  هنـج 

املشككني - الذي قال: «فالكتاب من عمل الرشيف الريض»(٤).
نْ سار عىل هنجه ومنهم الذهبي (ت ٧٤٨هـ) الذي  وبعد ابن خلكان سارَ مَ
الرشيف  احلسيني  العلوي  احلسني  بن  «عيلّ  املرتىض:  للرشيف  ترمجته  يف  قال 
ة، ومات سنة ست وثالثني  لَويّ املرتىض املتكلم الرافيض املعتزيل... ويلَ نقابة العَ
بأنّه  جزم  البالغة  هنج  طالع  ومن  البالغة..  هنج  بوضع  املتهم  وهو  وأربعامئة.. 
عىل  اح  الــرصُّ السبّ  ففيه  عنه)..  اهللا  (ريض  عيل  املؤمنني  أمري  عىل  مكذوب 
الركيكة،  واألشياء  التناقض  وفيه  عنهام،  اهللا  ريضَ  وعمر  بكر،  أيب  السيدين 

(١) حقائق التأويل ١٦٧.
(٢) املجازات النبوية ٣٩١.

(٣) رجال النجايش ٣٩٨.
(٤) الفن ومذاهبه يف النثر العريب ٦٢.
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نْ له معرفة بنفس القرشني الصحابة ونفس غريهم ممن يعدهم  والعبارات التي مَ

رين جزم بأنّ الكتاب أكثره باطل»(١). من املتأخِّ
وهذا مردودٌ أيضاً بالتايل:

. نْ مجع النهج فقد عرفتَها سابقاً ا هتمة اخللط بني مَ أ - أمّ
ب - املرتىض مل يكن معتزلياً، بل هو من علية أتباع مدرسة أهل البيت، وإالّ 
قال  من  هو  الذهبي  أليس  ثم   ، نفسهُ الذهبي  قال  لَوية»مثلام  العَ نقابة  كيف «ويل 
احلسني...  بن  عيل  طالب  أبو  اإلمامية  املرتىض: «عامل  عن  له -  آخر  كتاب  يف   -
ة يعد  الرشيف املرتىض»(٢). إذاً فام هذا التناقض عند الذهبي بني كتاب وآخر؟ مرّ

ه معتزليا؟ املرتىض علويا رافضيا إماميا، وأخر يعدّ
ةُ ركاكة يف العبارة، بل الذين طلب الذهبي الرجوع  ج - ليس يف الكتاب أيّ
عىل  أمجعوا  بل  القرشيني..»ذهبوا،  بنفس  «معرفة  هلم  م  إهنّ عنهم  قال  أو  إليهم 
احلديد  أيب  ابن  قال  احلديث.  أو  القديم  يف  سواءً  متاماً،  الذهبي  عاه  ادّ ما  خالف 
قد  نْ  «مَ  : آخرهِ إىل  أولهِ  من  وتناسقهِ  األسلوبية   املؤمنني أمري  كالم  وحدة  يف 
أنسَ بالكالم واخلطابة، وشدا طرفاً من علم البيان، وصار له ذوقٌ يف هذا الباب 
واألفصح،  الفصيح  وبني  والفصيح،  الركيك  الكالم  بني  قَ  يفرَّ أن  من  دَّ  بُ ال 
حنا  تصفّ ولو  ونقدهِ،  بالشعر  معرفتنا  مع  إنّا   تر أال  واملولّد،...  األصيل  وبني 
ديوان أيب متام، فوجدنا قد كتب يف أثنائهِ قصائد أو قصيدة واحدة لغريه، لعرفنا 
سه، وطريقتهِ ومذهبه يف القريض، أال تر أنّ  بالذوق مباينتها لشعر أيب متام ونَفَ
ملذهبه  ملباينتها  إليه،  منحولة  كثرية  قصائد  شعرهِ  من  حذفوا  الشأن  هبذا  العلامء 

(١) ميزان االعتدال١٢٤/٣.
(٢) تذكرة احلفاظ ١٠٩/٣.
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وأسلوباً  واحداً،  ماءً  كلَّه  «وجدته  البالغة  «هنج  تأمّلت  إذا  وأنت  الشعر...  يف 
واحداً، كاجلسم البسيط الذي ليس بعض من أبعاضه خمالفاً لباقي األبعاض يف 

.(١)« له كأوسطه، وأوسطه كآخرهِ املاهية، وكالقرآن العزيز، أوّ
هنج  يف  امليزة  هذه  ت  أكدّ التي  األصوات  علت  فقد  احلديث  العرص  يف  ا  أمّ
يف  أحد  عند  شك  من  «ليس  احلميد:  عبد  الدين  حميي  حممد  قال  فقد  البالغة، 
املعـروف  النهج  عىل  جـارٍ  الكتاب  تضمنّهُ  مـا  إنّ  يف  أحـد  عـند  وليس  ذلك، 
من  والعلامء  األدباء  حيفظهُ  الذي  لإلسلوب  موافق   ،املؤمنني أمـري  عـنـد 
كالم  يف  هذه  اإلسلوبية  الوحدة  ت  دّ عُ حتى  إليه»(٢)،  بنسبته  املوثوق  كالمه 
 ،عنه القطعي  وصدورهِ  اإلمام  كالم  صحة  عىل  اً  قويّ سنداً   املؤمنني أمري 
جيمعها  خمتلفة  بقطعات  انفرد  كتاباً   نر نكاد  «ال  اهلنداوي:  األستاذ  قال  إذ 
هنج  يف  نراه  كام  الواحد،  واإلسلوب  الواحدة  الشخصية  من  واحد  سلك 
واحد  لشخصٍ  إالّ  يكون  أن  يمكن  ال  النهج  إنّ  ر  ونكرِّ ر  نقرّ لذلك  البالغة، 

واحد»(٣). نفس  فيه  خَ  نَفَ
معرفة  هلم  الذهبي  عنهم  قال  الذين  أولئك  شهادات  من  فٌ  طَرَ هو  هذا 
ال  بام  متاماً  جاءت  رياحهم  لكنّ  وغريهم،  الصحابة  من  القرشيني  بنفس 
واحدة  بعبارة  ولو  يستشهد  أن  بالذهبي  األجدر  وكان  ه،  شكِّ سفينةُ  تشتهيه 
بيّنة  عىل  القارئ  وجيعل  عاه،  ادّ ما  يثبت  حتى  كيكة  بالرّ وصفها  التي  تلك  من 

ذلك. من 

(١) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٣٠٤/١٠.
(٢) جملة تراثنا ع١٠٣/١.

(٣) فضائل اإلمام عيل ٧٢ (اهلامش).
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إذاً فنهج البالغة ينتظمه إسلوب واحد رفيع املستو، ومن طرازٍ خاص،ال 

صه. يصدر إالّ عن واحد، وال يستطيع أحدٌ أن يتقمّ
ميََّزان  ثمَّ من هذا الذي وصل إىل هذا املستو وكتب بإسلوب وبالغةٍ ال يُ
ه حتى ينال من اخللود ما ناله أمري  عن كالم أمري املؤمنني؟ ملاذا ال يُظهر نفسَ
املؤمنني يف هذا اجلانب؟ بل كيف خفي قديامً وال يزال خمفيّاً عند قومٍ ال خيفى 

عليهم هكذا أمر لشدة تقديسهم له؟
ما  صحة  عن  ئِلَ  سُ ملّا  أرسالن  شكيب  األمري  رأي  إيراد  هنا  املناسب  ومن 
هل  واضعه؟  هو  فمن  موضوعاً  البالغة  هنج  كان  «إذا  فقال:  البالغة،  هنج  يف 
م أربعني  هو الرشيف الريض؟ فقالوا له: نعم. فقال: إنَّ الرشيف الرّيض لو قُسِّ
رجالً ما استطاع أن يأيت بخطبةٍ واحدة قصرية من خطب هنج البالغة، أو مجلة 

من مجله»(١).
أشار  لكنه  الذهبي،  قال  مثلام  الرصاح  السب  البالغة  هنج  يف  يكن  مل   - د 
رائي -  السامّ إبراهيم  الدكتور  عنها  قال  التي  الشقشقية،  اخلطبة  إىل  هذا  بكالمهِ 
-: «وليس لدارسٍ أن يقول أن الشقشقية ليست  وهو من طائفة املشككني طبعاً
مما  نفسه  يف  يعـتلج  كان  ما  إلـى  رصحية  أشارات  تشري  وهـي  له،  هي  بل  لعيل، 

.(٢)« لِبَ ـه قـد سُ يشعر أن حقّ
ابن  متعددة.قال  وبطرقٍ  املؤرخون  أكدها  وقد  خطبه  من  والشقسقية 
ا كالمه - يعني اإلمام عيل - واهللا لقد  اخلشاب(٣) (ت٥٦٧هـ): «وإين ألعلم أهنّ

(١) أعيان الشيعة ٥٤٠/١. 
(٢) مع هنج البالغة دراسة ومعجم ١٠. 

اب،كان أعلم أهل زمانه بالنحو وكانت له =  (٣) هو عبد اهللا بن أمحد بن عبد اهللا بن نرص بن اخلشّ
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ولقد  سنة،  بامئتي  الريض  لقَ  خيُ أن  قبل  تْ  نِّفَ صُ تُبٍ  كُ يف  اخلطبة  هذهِ  عىل  وقفت 
وأهل  العلامء  من  هو  مَن  خطوط  وأعرف  أعرفها،  بخطوطٍ  مسطورة  وجدهتا 
أيب  ابن  قال  ذلك  وبعد  الريض»(١)،  والد  أمحد  أبو  النقيب  خيلق  أن  قبل  األدب 
القاسم  أيب  شيخنا  تصانيف  يف  اخلطبة  هذهِ  من  كثرياً  أنا  وجدت  «قد  احلديد: 
البلخي(٢)...ووجدت أيضاً كثرياً منها يف كتاب أيب جعفر(٣)بن قبة أحد متكلمي 

اإلمامية وهو الكتاب املشهور املعروف بكتاب (اإلنصاف)»(٤)
ا الباحث فيؤكد هذه اخلطبة من خالل طريق آخر ال يقبل الضالل أيضاً،  أمّ
دليل  وهذا  فقراهتا،  بعض  عىل  اللغوية  املعجامت  أصحابِ  بعض  اعتامد  وهو 
دعاهم  السبب  وهذا  العريب،  للكالم  األصيل  املؤسس  املنبع  من  صدورها  عىل 
من  بعضٍ  عىل  فيها  عثرنا  التي  املعجامت  تلك  ومن  منها.  بكثريٍ  لإلستشهاد 

الرد  صنّفَ  احلديث،  من  كثرياً   واهلندسة.رو واحلساب  والفلسفة  واللغة  باحلديث  =معرفة 
٥٦٧هـ)   ) سنة  تويف  كثري  وغريمها  يتمه  ومل  جني  البن  اللمع  مقاماته.ورشح  يف  احلريري  عىل 

ينظر: الوايف بالوفيات ١٧ / ١١.
(١) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٥٨/١.

عندهم  طائفة  وأسس  املعتزلة،  متكلمي  من  القاسم  أبا  يكنى  حممود  بن  أمحد  بن  اهللا  عبد  هو   (٢)
ينظر:تأريخ  ٣١٩هـ).  سنة  هناك(  وتويف  هبا  فأقام  بلخ  إىل  عاد  ثم  ببغداد  أقام  بالكعبية.  تسمى 

بغداد ٣٩٢/٩. وينظر: وفيات األعيان ٤٦/٣.
كان  الكالم  العقيدة،قوي  حسن  القدر  عظيم  متكلّم  الرازي  قِبَة  بن  الرمحن  عبد  بن  حممد  هو   (٣)
ه منها (املستثبت) و (اإلنصاف يف اإلمامة) نقل منه الشيخ  . له كتب عدّ معتزليّا ثم ًأصبح إمامياً
معجم  وينظر:   ،١٣٦  /١٦ احلديث  رجال  معجم  ينظر:  واملحاسن.  العيون  كتاب  يف  املفيد 

املؤلفني ١٠/ ١٨٤ - ١٤٩.
(٤) رشح هنج البالغة ١٥٩/١.
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فقرات اخلطبة الشقشقية:

١ـ النهاية يف غريب احلديث، فقد ذكر منها:
ت»(١). - «حديث عيلِّ يف خطبةٍ له:تلك شقشقةٌ هدرت ثمَّ قرَّ

اء»(٢). - «حديث عيلٍّ ريض اهللا عنه: أصولَ بيدٍ جذّ
- «حديث عيل: والناس حويل كربيضة الغنم»(٣).

٢- لسان العرب، فقد ذكر منها:
- «ويف حديث عيلٍّ (رضوان اهللا عليه) يف خطبة له تلك شقشقة هدرت ثمَّ 

ت»(٤). قرَّ
اء»(٥). م اهللا وجهه: أصول بيدٍ جذّ - «ويف حديث عيلٍّ كرّ

- «ويف حديث عيل ريض اهللا عنه: والناس حويل كربيضة الغنم»(٦).
،البن  ٣- القاموس املحيط، فقد جاء فيه: «واخلطبة الشقشقية العلوية لقولهِ

ت»(٧). عباس،... هيهات، تلك شقشقة هدرت ثم قرَّ
٤ - تاج العروس، استشهد ببعضها فقال:

(١) النهاية يف غريب احلديث ٤٩٠/٢.(باب الشني مع القاف).
(٢) م. ن١/ ٢٥٠ (باب اجليم مع الذال).

(٣) م.ن ٢/ ١٨٥.(باب الراء مع الباء).
(٤) لسان العرب ١٠/ ١٨٥ مادة (شقق). 

(٥) م. ن ٣/ ٤٧٩ مادة (جذذ). 
(٦) م. ن ٧ /١٥٣ مادة (رض). 
(٧) القاموس املحيط ٣/ ٢٥١. 
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لقولهِ  بذلك:  سميت  العلوية...  اخلطبة  وهي  الشقشقية:  «واخلطبة   -
البن عباس ريض اهللا عنهم ... يا ابن عباس هيهات، تلك شقشقة هدرت ثم 

ت»(١). قرَّ
- «ويف احلديث: كربيضة الغنم»(٢).

: ويف احلديث دون أن ينسبه ملَِن.  وصاحب املعجم املذكور هنا اكتفى بقولهِ
ف ممّا مىض. رِ ولكنهُ عُ

اء»(٣). - «ويف حديث عيلٍّ ريض اهللا عنه: أصول بيدٍ جذّ
ت»(٤). ٥- املعجم الوسيط: «ويُقال: شقشقة هدرت ثمَّ قرَّ

وأصحاب هذا املعجم مل يذكروا صاحب هذا القول وأكتفوا بـ(يُقال)، وبحسب 
ظنّي األمر يعود إىل أن من بني مؤلفي هذا املعجم هو األستاذ الكبري أمحد حسن 
الزيّات، والزيّات هو من املشككني بكالم أمري املؤمنني وهلذا ذكر هذه الكلامت 

ألمهيتها دون ذكر قائلها حتى ال يكون حجة عىل املشككني هو وغريه.
اخلطبة  من  أُخــذت  التي  اجلمل  وبعض  املعجامت  لبعض  ذكــر  هو  هــذا 

الشقشقية.
اجلوزي  ابن  هو  عليها  ــدوا  وأكّ اخلطبة  هذه  وثـَّقوا  الذين  أولئك  ومن 

(١) تاج العروس ٢٥٠/١٣ باب (شفلق).
(٢) م. ن ٥٧/١٠ باب (ربض).
(٣) م. ن ٣٥٤/٥ باب (جذذ).

الوسيط  املعجم  وينظر:  الشني).  (باب   ٤٩١/١ وآخرون  مصطفى  إبراهيم  الوسيط  املعجم   (٤)
إبراهيم أنيس وآخرون ٤٨٩/١ (باب الشني). 
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(ت٦٥٤)، الذي قال عنها: «ذكر بعضها صاحب هنج البالغة وأخلَّ بالبعض، 
ابن  عن  بإسناده  النّفيس  القاسم  أبو  شيخنا  هبا  أخربنا  مستوفاة:  هبا  أتيتُ  وقد 
عىل  وهو  الصف  من  رجل  ناداه  باخلالفة   املؤمنني أمري  بُويِعَ  ملا  قال:  عباس 
: أما واهللا لقد تقمصها فالن وهو يعلم  املنرب: ما الذي أبطأك إىل اآلن؟ فقال بدهياً

حا... الخ اخلطبة»(١). أنّ حميلَّ منها حملُّ القُطب من الرَ
وواضح هنا من كالم سبط ابن اجلوزي إنّه مطلع عىل اخلطبة من غري طريق 
هنج البالغة، بل هي برواية شيخه أيب القاسم وبسند إىل عبد اهللا بن عباس، ثمَّ 
عنده  التي  اخلطبة  أي  اخلطبتني،  بني  اجلوزي  ابن  سبط  أجراها  التي  املقارنة  بعد 
لة هي إن الرّيض مل ينقلها  واخلطبة التي دوهنا الريض يف هنج البالغة خرج بمحصّ

كاملةً بل «ذكر بعضها... وأخلَّ ببعض».
صفوت  زكي  أمحد  الكبري  األستاذ  ذكره  ما  مع  نقف  أن  هنا  املناسب  ومن 
السابق  احلديد  أيب  ابن  كالم  من   - األستاذ  أي   - ذكره  ما  فبعد  اخلطبة،  حول 
: «من ذلك يتبني لك أن الشقشقية كانت معروفة  الذكر حول اخلطبة رصح قائالً
إهتامه  إىل  سبيل  وال  عليه،  إذن  تبعة  طريق.فال  من  أكثر  من  الريض  مولد  قبل 
بإنتحاهلا ولكنّا مع ما نر فيها من جزالة اللفظ، وروعة األسلوب التي تغرينا 
ماثالً  الشك  بحُ  شَ يبدو  حني  نرتاجع   . واحدٍ سلك  يف  عيل  كالم  مع  ننظمها  أن 

فيها...»(٢).
بأهنا  يـقـرُّ  هـنا  فاألستاذ  يشء؛  الغرابة  من  فيه  األستاذ  كالم  ذيل  يف  جاء  فام 
ها هـذا مـن ناحـية  كانت مـوجـودة قـبـل الرشيف الريض، ثم جـاء الريض وأكـدّ

(١) تذكرة اخلواص ١١٧.
.١٣٤ (٢) ترمجة اإلمام عيل بن أيب طالب
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ا من ناحية األسلوب فقد رأ األستاذ أهنا داخلة  الـسنـد والـروايـة التأرخيية. أمّ
. ولكن مع هذا كله ملاذا تراجع األستاذ الكبري؟ ثمَّ  ضمن إسلوب اإلمام وطريقتهِ
أيُّ دليل تقتضيه الوثاقة أكثر من الدليلني اللذين ذكرمها هو: الرواية التأرخيية، 

وموافقة األسلوب؟
⁄ÏË›]m’\;ÏÕÊ’\

È÷¡;‹]Ÿ¸\;‹˜—;∫;ÿÊŞ’\;Ï‚eå;√Ÿ;ÏÕÂ

 املؤمنني أمري  خطب  بعض  يف  ورد  الذي  الطول  الباحثني  بعض  ــذَ  اختّ
كاخلطبة املسامة بالقاصعة وبعض رسائله كعهدهِ ملالك األشرت(رضوان اهللا عليه) 
ذريعة للتشكيك يف هنج البالغة. فقد ذكر الدكتور نايف معروف يف كتابه األدب 
وهـذا  الكثرة  هـذه  وطوهلا،ألنّ  اخلطب  «كثرة   : قائالً الشبهة  هذه  اإلسالمي 

التطويل مما يتعذر حفظه، وضبطه قبل عرص التدوين»(١).
يف  الشك  نفوسنا  خيالج  «فإنّا  صفوت:  زكي  أمحد  املرحوم  األستاذ  وقال 
ألنّا  والعمرانية،  السياسية  النظريّات  من  فيه  ورد  ما  حيث  من  ال  األشرت  عهد 
ال نستبعد صدور مثل هذا من اإلمام... وإنّام خياجلنا الشك فيه من حيث طوله 

وإسهابه»(٢).
وبنظر الباحث هذا مردود بالتايل:

اً عىل ما ذكره الدكتور نايف معروف؛ فإهنا  أ - أما بالنسبة لكثرة اخلطب، وردّ
مع هنج البالغة، بل حتى قبل أن تُعقد للريض  ة قبل أن جيُ كانت معروفة ومؤكدّ

(١) األدب اإلسالمي ٥٤.
(٢) ترمجة اإلمام عيل بن أيب طالب ١٢٨.
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نُطفة، بل إنّ الذين حتدثوا عن عدد خطب أمري املؤمنني ومن سابقي الريض 
ن يف النهج (٢٤١) خطبة، أي  ثوا عن (٤٨٠ ونيف) خطبة، بينام الريض دوّ حتدّ

.(١) قاً نصف العدد املذكور تقريبا ً، وهذا ما أفرغ منه الباحث سابَّ
فَ عند  رِ ب - وبالنسبة لإلطالة يف اخلطب، وبصورة إمجالية، فهذا أمرٌ قد عُ
اجلاحظ  لنا  نَقل  فقد  عنه،  أطرافاً  مصنفاهتم  يف  املصنفات  أربابُ  وذكرَ  العرب، 
وال  كلمةً  فيها  أعاد  فام  الليل  إىل  : «يوماً  بخطبةٍ خطب  أنه  خارجة  بن  قيس  عن 
ن. ولنهب أنَّ يف  نَتَصور هنا كم سيمأل هذا اخلطاب املذكور لو دوّ معنى»(٢). ولْ
من  ضحى  أو   ، يومٍ بنصف  خطب  أنّه  ولنفرتض  املبالغة،  من  شيئاً  الكالم  هذا 
القاصعة  اخلطبة  أو  العهد  سيبقى  وهل  الكراريس؟  من  سيمأل  كم  أيضاً  هنار 

طويالن؟. قباله 
ا ما ذكره الدكتور بدوي طبانة من أنّ «اخلطيب صار فيه انحناء فساعدته  أمّ
العصا عىل انتصاب قامته»(٣) أليس هذا اإلنحناء راجع إىل طول املوقف وطول 

املوقف عائدٌ بدورهِ إىل طول اخلطبة؟
أمري  قبل  موجودة  ذلــك  يف  اخلطيب  بة  ورغَ اخلطب  يف  فالطول  وعليه 

.املؤمنني
ج - لوعدنا للتطويل عند اإلمام عيل بخاصة، لوجدناه من مزايا خطابه التي 
فَ هبا قـبل أن جيمع بعض كالمه يف هنج البالغة. وهـذا ما أكـّده اجلاحظ  رِ قد عُ
بقوله: «لـم يكن عـمـر مـن أهـل اخلطب الطـوال، وكان كالمــه قصرياً، وإنـّمـا 

(١) تنظر: الرسالة ٣ـ ٤.
(٢) البيان والتبيني ٧٩/١.
(٣) الرسقات األدبية ٢١.
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صاحب اخلطب الطـوال عيلُّ بن أيب طالب»(١)؛ فاجلاحظ الذي هو مضطلع 
أمري  عند  اخلطب  طول  ميزة  إىل  متنبِّهاً  كان  اجلميع،  باتفاق  العريب  األدب  يف 

املؤمنني دون غريهِ من الصحابة.
لَّ مَن استعان بغري الكالم  وقال ابن دأب(٢): «فأدركتُ النّاس وهم يعيبون كُ
جل الذي يتكلّم ويرضب بيده عىل  الذي يشبه الكالم الذي هو فيه، ويعيبون الرّ
. وهـم يقـولون:  بعض جسمه، أو عىل األرض، أو يدخل يف كالمه ما يستعني بهِ
ال  الشمس  تزول  أن  إىل  ضحوةٍ  من  فيتكلم  يقوم  املؤمنني -  أمري  أي   - كان

.(٣)« يدخل يف كالمه غريَ الذي تكلَّم بهِ
وهذه هي ميزة ممتازة أخر من مزاياه فعندما يعمد إىل التطويل ال يدخل 
املعـنى  يف  ومسبوك  مصبوبٍ  غري  بكالم  يستشهد  وال  منه،  طائل  ال  ما  كالمه  يف 
دونام  وشوقٍ  شدٍّ  حالةِ  يف  املتلقي  يُبقي  فـإنه   كالمـه طـال  ومهـام  أراد.  الذي 
ماللةِ أو سأم حتى غدا ينتج اخلطب والعهود الطوال بطريقة خاصة تتميز عن كل 
لوا نسج  لوا يف ذلك، وهلذا قال هبة الدين الشهرستاين: «إنّ اخلرباء لو تأمّ من طوّ
... املنيشء هلذا العهد أمري عريب  هذا العهد العلوي وموادهِ حكموا مبدئيّاً عىل أنّ
أديب. قضائي. فقيه. فلسفي. سيايس.إداري. روحاين. اجتامعي. ومل يسمح الدهر 
للعرب برجل جامع هلذه املزايا بعد حممد وعيل حتى وال يدنو من ذلك نفسيّة 

»(٤). ولـربمـا نيس الشهرستاين أن يـقـول:عسكري. الرشيف الريض أيضاً

(١) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٢٦٥/١٢.
(٢) هو عيسى بن يزيد بن بكر بن دأب يكنّى أبا الوليد كان من أكثر زمانه علامً وأدباً ومعرفةً بأخبار 

الناس. وكان معارصاً ملوسى اهلادي العبايس.ينظر: الكنى واأللقاب٢٨١/١ - ٢٨٢.
(٣) االختصاص ١٥٥.

(٤) الراعي والرعية ٦ - ٧.
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ا قيل يف قدرة أمري املؤمنني عىل تطويل اخلطب والرسائل. أما  هذا بعض ممّ

ث عن هذا األمر فقال: هو فقد حتدّ
ثتُكم من غدوةٍ إىل  ئتُ حلدَّ ، ولو شِ كُم مائةَ م فجمعتُم من خيارِ «واهللاِ لو أمرتُكُ

مس؛ ال أخربتكم إال حقا»(٥). أن تغيب الشّ
وبرشطٍ  املهيب  التطويل  ذلك  عىل  قادرٌ  هُ  أنّ عىل   البيان أمري  د  أكَّ فهنا 
إالّ  أخربتكم  «ال  والصدق  احلق  دائرة  ضمن  جعله  وهو  مستصعب  صعبٍ 
أ   معصوم واملعصوم ال يتوكَّ حقا». وهذا غري داخل يف باب املبالغة البتّة ألنهُ

عىل عنرص املُبالغة.
باألدلة  فعِت  دُ فقد  طويل.  .ألنّه  حرصاً بالعهد  اخلاصة  الشكوك  أما   - د 
 - بالعرشات  وهي  والتأثر  التأثري  عىل  قائمة   أخر بأدلة  تُدفع  مثلام  السابقة، 
ستأيت بعونهِ تعاىل - ومنها: قال أبو هالل العسكري (ت ٣٩٥هـ): «ومن حسن 
اإلتباع..قول إبراهيم بن العباس(٦)حيث كتب: إذا كان للمحسن من الثواب ما 
وانقاد   ، رغبةً اإلحسان  يف  املحسن  ازداد  يقمعه،  ما  العقاب  من  وللميسء  يقنعه 
به  أخربنا  عنه)  اهللا  طالب (ريض  أيب  بن  عيلّ  قول  من  رهبة.أخذه  للحقِّ  امليسء 
أبو أمحد، قـال: أخربنا أبو بكر اجلوهري(٧) قـال:أخربنا أبو يعىل أملنقري(٨) قـال: 

(٥) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٢٦٢/٦.
ديوان  لهُ  مشهور  وكاتب  شاعر،  البغدادي  ألصويل  صول  بن  حممد  بن  العباس  بن  إبراهيم  هو   (٦)
شعر. وهو ابن أخت العباس بن األحنف الشاعر.أتصل بذي الوياستني (الفضل بن سهل ثم 
٢٤٣ هـ.ينظر:وفيات األعيان  َّ من رأ سنة  تنقل يف أعامل السلطان ودواوينه إىل أن تويف برسُ

٤٤/١. ينظر: الوايف بالوفيات ١٩/٦.
ثقة  مشهور،  ث  وحمدِّ معروف،  مقرئ  البغدادي،  اجلوهري  بكر  أبا  يكنى  شاذان  بن  حممد  هو   (٧)

صدوق. تويف سنة ٢٨٦هـ ينظر: تاريخ بغداد ٢/ ٤٢٨.
د أملنقري من أهل البرصة.كان من جلساء األصمعي.ينظر: =  ا بن حييى بن خالّ (٨) أبو يعىل زكريّ
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اهللا  (ريض  طالب  أيب  بن  عيلّ  قـال  قـال:  جرير(١)  بن  الفضل  بن  العالء  أخربنا 
د أعوانه، حتى ال خيفى عليه إحسان  عنه) جيب عـىل الوايل أن يتعهد أموره، ويتفقّ
ذلك  ترك  فـإن  جـزاء،  بغـري  منهـام  واحـداً  يرتك  ال  ميسء.ثمَّ  إساءة  وال  حمسن 
هتـاون املحسن، واجـتـرأ امليسء..»(٢) وهذا املقطع من كالم أمري املؤمنني من 

مقاطع العهد، لكن الريض أودعه هنج البالغة مع تغيري طفيف: 
لِ  َهْ يداً ألِ هِ زْ لِكَ تَ إِنَّ يفِ ذَ ، فَ اءٍ وَ لَةٍ سَ نْزِ كَ بِمَ نْدَ ءُ عِ اَملُْيسِ نُ وَ سِ ونَنَّ اَملُْحْ كُ الَ يَ «وَ

.(٣)« ةِ اءَ سَ ِ لِ اَإلْ َهْ يباً ألِ رِ تَدْ ، وَ انِ سَ حْ ِ انِ يفِ اَإلْ سَ حْ ِ اَإلْ
ا، فقال: «ثمّ عىل  ثمّ إنـنا نجد ابن املقفع (ت ١٤٢هـ) أخذ هـذا الكالم أيضً
إحسان  عليهم  خيفى  ال  حتى  أمورهم  وتفقد  عامهلم  تعاهد  ذلك،  بعد  امللوك 
جزاء،  بغري  حمسناً  يرتكوا  ال  أن  ذلك،  بعد  عليهم،  ثمّ   . ميسءٍ إساءة  وال  حمسن 
هتاون  ذلك  تركوا  إن  فإهنم  والعجز.  اإلساءة  عىل  عاجزاً  وال  مسيئاً،  وا  قرَّ يُ وال 

، واجرتأ امليسء»(٤). املحسنُ
د لطيف أمور  اً عن العهد قوله: «حقُّ الوايل أن يتفقَّ ومما أخذه بن املقفع مؤكدّ
ال  موضعاً  وللجسيم   ، بهِ ينتفع  موضعاً  للّطيف  فإنّ  جسمها،  عن  فضالً  رعيته، 

يُستغنى عنه»(٥).
=الثقات ٢٥٥/٨.

ميزان  ٢٢٠هـ.ينظر  سنة  إىل  حيَّا  اهلذيل.بقي  أبا  يكنى  امللك  عبد  بن  الفضيل  بن  العالء  هو   (١)
االعتدال ١٠٤/٣.

(٢) الصناعتني٢٢٠.
(٣) هنج البالغة ٥٠٤.

(٤) األدب الصغري واألدب الكبري ١٤٦.
(٥) األدب الصغري واألدب الكبري٣١.
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: فـهـذا عن قولهِ

كَ  لُطْفِ نْ  مِ ريِ  يَسِ لِلْ إِنَّ  فَ ا،  هَ يمِ سِ جَ ىلَ  عَ االً  اِتِّكَ مُ  هِ ورِ أُمُ لَطِيفِ  دَ  قُّ فَ تَ عْ  تَدَ الَ  «وَ
.(١)« نْهُ نُونَ عَ تَغْ سْ قِعاً الَ يَ وْ يمِ مَ سِ لِلْجَ ، وَ عُونَ بِهِ نْتَفِ عاً يَ ضِ وْ مَ
:فَع قول اإلمام اً هنا كيف أخذ ابن املقّ فواضح جدّ

«تفقّد لطيف أمورهم اتكاالً عىل جسيمها».
وقال:

«يتفقد لطيف أمور رعيته فضالً عن جسيمها».
:وقول اإلمام

.« نْهُ نُونَ عَ تَغْ سْ قِعاً الَ يَ وْ يمِ مَ سِ لِلْجَ ، وَ عُونَ بِهِ نْتَفِ عاً يَ ضِ وْ كَ مَ نْ لُطْفِ ريِ مِ يَسِ إِنَّ لِلْ «فَ
وللجسيم   ، بهِ ينتفع  موضعاً  للّطيف  «فإنَّ  املقفع:  ابن  قليالً  ره  حوَّ الذي 
العهد  تركها  التي  التأثريات  هي  جدا  كثريةٌ  هذا  وغري  عنه».  يُستغنى  ال  موضعاً 

عىل نتاجات ابن املقفع، وسيعرف هذا الحقاً بعونهِ تعاىل.
موجوداً  كان  اخلطابة  يف  والطول   . راً ومؤثِّ ومقروءاً  موجوداً  كان  فالعهد  إذاً 

.أيضاً وبخاصة عند أمري املؤمنني
أمري  عـند  والرسائل  اخلطب  طـول  وراء  املهمة  األسباب  مـن  إنّ   - هـ 
بني  العالقة  ألن  نفسه؛  القرآن  نعم  القرآن،  هو  الباحث   ير مثلام   املـؤمـنني
ناحية  من  سواء   بمد حتدَّ  أن  يمكن  ال  متداخلة  وطيدة  عالقة  وترمجانه  القرآن 
وفيها  البقرة  سورة  فيه   - معلوم  هو  كام   - والقرآن  املضمون.  أو  الكيلّ  الشكل 

(١) هنج البالغة ٥٠٧.
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(٢٨٦) آية، وفيه سورة الكوثر وفيها(٣) آيات.

وهكذا كان كالم أمري املؤمنني ففيه العهد ما يقارب (٢٨٥) سطراً، وفـيه 
يكون  أن  جـداً  الطبيعي  فمن  هـذا  وعـىل  ا»(١)  لوُ هِ جَ ما  أعداءُ  «النّاسُ  احلكـمة 
 فـورثها التطـويل،  مسألة  املؤمنني  أمري  عـىل  بظالله  ألـقى  فيام  ألقـى  القرآن 

عن القرآن.
و - «ما وقع بني املسلمني من إختالف مذهبي وسيايس أوجب عىل اخلطيب 
اإلطالة إيضاحا لفكرتهِ ودفاعاً عن مذهبه وتفنيداً ألقوال خصومه. ومن اخلطب 

الطوال...طائفة من خطب عيل»(٢).
 - مـراعـاة مقتىض احلال، قال الدكتور زكي مبارك: «وكان من اخلطباء من 
وبأنّه  بالتطويل  فَ  رِ عُ الذي  وائل  بن  وسحبان  يوجز...  من  منهم  وكان  يطيل، 
كان خيطب أحياناً نصف يوم أُثِرت عنه اخلطب القصرية املوجزة... وذلك يدلُّ 
عىل أنّ الفطرة كانت غالبة عىل ذلك العرص وأن القاعدة املطردة مل تكن شيئاً آخر 
وعهوده  ووصاياه  وخطبه   طالب أيب  بن  عيل  ورسائل  الظروف.  مراعاة  غري 
إىل والته جتري عىل هذا النمط، فهو يطيلُ حني يكتبُ عهداً يبني فيه ما جيب عىل 
يف  خواصه  بعض  إىل  يكتب  حني  ويوجز  يرعاه،  الذي  القطر  سياسة  يف  احلاكم 

نيٍ ال يقتيض التطويل»(٣). شأنٍ معَّ
ه بأن ال يقرصِّ ال يف حقوق  فأمري املؤمنني عندما كان يكتب ملن والّه يأمرُ
اخلالق وال املخلوق، موضحاً له صغائر األمور وكبارها ويف وظائف الدولة كافة 

(١) م. ن ٥٨٤. 
(٢) اخلطابة العربية يف عرصها الذهبي ٤١.

(٣) النثر الفني يف القرن الرابع اهلجري ٦٩/١.



................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب ٦٠
.دَّ من أن يطول كتابه وعىل هذا ال بُ

وهنا بودِّ الباحث اإلشارة إىل أنّ األثر الذي تركه العهد بخاصة كان ظهوره 
ظلهم  وحتت  أروقتهم  يف  كان  ومن  احلكام  طبقة  وهي  ة  خاصّ طبقة  عىل  جليّاً 
قابل  يف  سيُعرف  ما  وهذا  املقفع  وابن  احلميد،  عبد  أمثال  الكتاب  من  وأمرهتم 
 - احلديد  أيب  ابن  ذكره  فيام  يكمن  ذلك  يف  السبب  ولعل  اهللا.  شاء  إن  البحث 
د  وهو الراجح عند الباحث - إذ قال يف حديث مسند: «أنّ عليّاً ملا كتب إىل حممّ
بن  عمرو  عليه  ظهر  فلام  بأدبه،  ويتأدب  فيه  ينظر  كان  الكتاب،  هذا  بكر  أيب  بن 
هذا  يف  ينظر  معاوية  فكان  معاوية  إىل  هبا  فبعث  أمجع،  كتبه  أخذ  وقتله،  العاص 
قبة، وهو عند معاوية، وقد رأ إعجابه  ب منه، فقال الوليد بن عُ الكتاب ويتعجَّ
الوليد:  فقال  لك!  رأي  ال  ه؛  مَ معاوية:  فقال  حترق،  أن  األحاديث  هبذهِ  رْ  مُ به: 
نَ الرأي أن يعلم الناس أنّ أحاديث أيب تراب عندك تتعلَّمُ منها! قال معاوية:  أفَمِ
وحيك! أتأمرين أن أحرق علامً مثلَ هذا! واهللا ما سمعتُ بعمل هو أمجع منه وال 
أحكم.فقال الوليد: إن كنت تعَجبُ من علمه وقضائه فعالمَ تقاتله! فقال: لوال 
أنّ أبا تراب قتل عثامن ثم أفتانا ألخذنا عنه. ثمَّ سكت هنيهة، ثمَّ نظر إىل جلسائهِ 
من  هذه  نقول:  ولكن  طالب؛  أيب  بن  عيل  تب  كُ من  هذهِ  إنّ  نقول:  ال  إنّا  فقال: 
قال  منها.  ونأخذ  فيها،  ننظر  فنحن  حممد  ابنه  عند  كانت  الصديق  بكر  أيب  تب  كُ
- أي الراوي ـ: فلم تزل تلك الكتب يف خزائن بني أمية؛ حتى ويل عمر بن عبد 

.(١)«العزيز فهو الذي أظهر أهنا من أحاديث عيل بن أيب طالب
ويف هذه الرواية يبدو أنّ الذي أُخذ بعد إستشهاد حممد بن أيب بكر (رضوان 
ة «أخذ كتبه أمجع»، «إنّ هذهِ من كتب...  اهللا عليه) أكثر من كتاب، بل كتب عدّ

(١) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٢٢٣/٦.



٦١الفصل األول: املبحث األول: نظرة توثيقية.......................................... 
اإلمام  عهد  الكتب  تلك  بني  من  يكون  أن  فيمكن  األحوال  كلّ  وعىل  كانت». 
أن  «األليق  الرواية  هلذهِ  ذكره  بعد  احلديد  أيب  ابن  عنه  قال  حيث  األشرت،  ملالك 
ويقيض   ، بهِ ويفتي   ، منهُ ويعجب  فيه،  ينظر  معاوية  كان  الذي  الكتاب  يكون 
إىل  صار  العهد  وهذا  األشــرت...  مالك  إىل   عيل عهد  هو  وأحكامه  بقضاياه 
مَّ األشرت ومات قبل وصوله إىل مرص؛ فكان ينظر فيه ويعجب منه،  معاوية ملا سُ

وحقيق من مثله أن يقتنى يف خزائن امللوك»(١).
عىل  تَّاهبم  كُ أطلعوا  قد  بعده  جاء  ومن  معاوية  أنّ  القول:  يمكن  هذا  وبعد 

. هم بهِ العهد املذكور وهلذا كثُر تأثّرُ
Ïm’]m’\;ÏÕÊ’\

ÏËŸ˜“’\;k]t˜Şê¸\Â;ÏËâ÷’\;«Ëë’\;Ï‚eå

È6¸\;ÿÅ¬’\Â;ÅËtÊi’\;€÷¡;nt]eŸ;Â^

العقائد  عن  احلجاج  يتضمن  بأنه «علم  التوحيد  علم  أو  الكالم  علم  ف  يُعرَّ
اخلالص  النتاج  هو   - أعتقد  فيام   - العلم  وهــذا  العقلية،  باألدلة  اإليامنية 
اشتهر  فقد   ،املؤمنني أمري  هو  املسلمني  أولئك  أوائل  ومن  للمسلمني»(٢) 
ة غري  بالبحث الدقيق واملعمق يف هذا العلم، ألنّه أراد نرش الصفات اإلهلية احلقّ
ة بالرتسبات اليهودية واملسيحية مثل التجسيم والتشبيه وهذه العملية «مل  املتلبسّ
ما  بأعزّ  واملخاطرة  املجازفة  رضوب  من  رضباً  كانت  بل  أبداً  سهلة  عملية  تكن 
اإلهلية،  الذات  أنصف  من  وحده  هو  العلم  وهذا  التوحيدي»(٣).  املبلِّغُ  يملكه 

(١) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٦ / ٢٢٣ـ ٢٢٤.
(٢) نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم ٣٠.

(٣) اإلمام عيل يف الفكر املسيحي املعارص ٣٩٥.



................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب ٦٢
م «خلقوا أهلتهم بأيدهيم»(١). وهو الذي ردَّ ويردَّ عىل أولئك الذين كأهنّ

اإلسالمي  الدين  أنّ  عىل  التأكيد  رام  قد  تلك  بنهضته   املؤمنني وأمري 
د وجـود اهللا، وانّـه خالق  احلنيف هـو مثلام قـال الدكتور نظمي لوقا: «دين يـؤكّ
هُ الكامل املتفرد بالكامل، بيده األمر، وهو عىل كل يشءٍ قدير... ويؤكد  اخللق، وانّ
كذلك  ر اإلله...ويلزم  يف تصوُّ التعددية  عقابيل  يقيض عىل  توحيداً  اهللا  وحدانية 
نزلق إىل التجسيم الذي طاملا وقعوا فيه  أن يؤكد هذا الدين التنزيه هللا، حتى ال يُ

لِّ دعوةٍ للتوحيد بني غلبة احلسِّ عليهم»(٢). بعد كُ
رضيبة  دفعوا  العلم،  هذا  بسفراء  تسميتهم  يمكن  الذين   البيت أهل  لكن 
املجتمع  ذلك  يف  التوحيدية  العلوم  هذه  ونرشهم  محلهم  نتيجة  هذا  عملهم 
وعىل  هذا  كالمهم  يف  كَ  كِّ شُ أن  الرضيبة  تلك  من  وكان  املتناقض(٣)،  الفلسفي 
«واستوجب  البالغة:  هنج  يف  اً  مشككَّ أمني  أمحد  قـال   .املؤمنني أمري  رأسهم 
ق، وصناعة لفظية...»(٤). وإىل هـذا  : ما يف بعضه من سجع منمّ الشكَّ هذا أمورٌ
مل  املنطقي  األسلوب  هذا  «أنّ  بحجة  صفـوت  زكي  أمحد  األستاذ  أيضاً  ذهـب 
يعهد يف كالم العرب، ومل يستعمله العلامء إالّ بعد ترمجة املنطق والعلوم الدخيلة، 

وذلك العرص مل يدركه اإلمام»(٥).
د جواد مغنية:  ردَّ العلامء عىل هذه الشبهة بردود عدة، ومن ذلك ما قاله حممّ

(١) م. ن٣٩٥.
(٢) م. ن ٣٩٣.

(٣) ينظر: م. ن ٣٩٥.
(٤) فجر اإلسالم ١٤٩.

(٥) ترمجة اإلمام عيل بن أيب طالب ١٤٤.



٦٣الفصل األول: املبحث األول: نظرة توثيقية.......................................... 
«... والغريب أنّ هؤالء املنكرين ال يستكثرون عىل ابن خلدون الكالم يف 
علم اإلجتامع قبل أن يعرفه روسو ومنتسيكو، وأن يقولوا عن علومه ومعارفه: 
تدفق فجائي وحدس باطني وأختامر ال شعوري، ثم يستكثرون عىل باب مدينة 
بعد  به  الناس  أعرف  وهو   ... بجاللهِ تليق  بصفات  البارئ  يصفَ  أن  العلم.. 

الرسول»(١).
أما الباحث فيدحض هذه التهمة بطريقني:
ÿÂ¯\;œÁÖŞ’\

€÷¬’\;\É‚d;ÏËî]∏\;ÑÊë¬’\;ÖŸ;Ì÷¡;ÏïÁÖ¬̨’\ „hÖ‚å

فت عن أمري املؤمنني، وهو الذي  رِ ت التي عُ إنّ هذا العلم هو من املسلامّ
فمثالً  العصور.  مرَّ  عىل  مصنفاهتم  يف  املصنفات  وأصحاب   ، الفنّ مهرةُ  أكده 
الكليني (ت٣٢٨هـ) وبعد أن نقل عن أمري املؤمنني إحد خطبه يف التوحيد 
وهي  العامة،  إبتذهلا  لقد  حتى   ، خطبهِ مشهورات  مـن  اخلطبة  «وهـذه  قال: 
اجلنّ  ألسنُة  اجتمع  فلو  فيها،  ما  وفهم  تدبّرها  إذا  التوحيد  علم  طلب  ملن  كافية 
واإلنس ليس فيها لسان نبيّ عىل أن يبيّنوا التوحيد بمثل ما أتى به - بأيب وأمي - 

ما قدروا عليه ولوال إبانته ما علم الناس كيف يسلكون سبيل التوحيد»(٢).
فواضح إذاً من كالم الشيخ الكليني أنّ هذه اخلطبة يف التوحيد من مشهورات 
أن  قبل  تويف  والكليني  العامة.  بني  تداوهلا  كثرة  من  مبتذلةً  أصبحت  بل   ، خطبهِ

. جيمع هنج البالغة بـ(٧٢)عاماً

(١) فضائل اإلمام عيل ٧٣.
(٢) الكايف ١/ ١٣٦.



................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب ٦٤
التوحيد والعدل  يف أماليه: «اعلم أنّ أصول  فقد قال  املرتىض(ت٤٣٦)  ا  أمّ
مأخوذة من كالم أمري املؤمنني - صلوات اهللا عليه - وخطبه، فإهنا تتضمن من 
ذلك ما ال زيادة عليه، وال غايةَ وراءه، ومن تأمّل املأثور يف ذلك من كالمهِ علم 
لتلك  تفصيل  هو  ومجعه،إنّام  تصنيفه  يف  بعد  من  املتكلمون  أسهب  ما  مجيع  أنَّ 

اجلمل، ورشح لتلك األصول»(١).
وصف  يف   قوله منها  ذلك  عىل  عدة  بأمثلة  املرتىض  الرشيف  استشهد  ثم 

اهللا تعاىل:
.(٢)« ياسِ النَّاسِ قَاسُ بِقِ ، وال يُ سِ مْ اسِ اخلَ وَ َسُّ باحلَ «ال تشبهه صورة، وال حيُ

كثرهتا،  عىل   املؤمنني أمري  مناقب  أعىل  العلم  هذا  احلديد  أيب  ابنُ  عدّ  وقد 
التوحيد  أنّ  «واعلم  فقال:  املضامر،  هذا  يف  أخذ  فعنه  بعده  جاء  من  مجيع  وإنّ 
فَتْ إالّ من كالم هذا الرجل،... وهذهِ  رِ والعدل واملباحث الرشيفة اإلهليّة، ما عُ

.(٣)«الفضيلة عندي أعظمُ فضائله
كثرياً  نقل  فقد  (ت٧٤٥)  بالعلوي  ونختمهم  هؤالء  بأسامء  تطول  والقائمة 
والتعليق  رشحها  يف  عَ  توسّ وقد  الصدد،  هبذا  وخطبه   املؤمنني أمري  حكم  من 
إالّ  والعدل  ه،  تتومهّ أالّ  «التوحيد   عيل اإلمام  كالم  أورد  أن  فبعد  عليها، 
كثرهتا،  عىل  التوحيد  علوم  وحازتا  مجعتا  قد  الكلمتان  «هاتان  قال:   (٤)« مهُ تتهَّ
أمري  كالم  يف  يكن  مل  ولو  وأوجزها.  عبارةٍ  بألطف  غزارهتا،  عىل  احلكمة  وعلوم 

(١) أمايل املرتىض ١٦٢/١ - ١٦٣.
(٢) م. ن١٦٣/١.

(٣) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٤١٠/٦.
(٤) الطراز املتضمن ألرسار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز ٢٥١/٢.



٦٥الفصل األول: املبحث األول: نظرة توثيقية.......................................... 
املؤمنني يف علوم التوحيد والعدل إالّ هاتان الكلمتان لكانتا كافيتني يف معرفةِ 

فضله، وإحرازهِ لدقيق علم البالغة وجزله..»(١).
وهنا بودِّ الباحث أن يتساءل:

هذهِ  يف  زاً  مربّ كان  املؤمنني  أمري  بأنّ  دوا  وأكّ حوا  رصّ الذين  هؤالء  لَّ  كُ هل 
لني؟  غفّ م اهللا - أم كانوا مُ احللبة أي حلبة علوم التوحيد كانوا يكذبون؟ - أجلهّ

أم كانت يف كالمهم حماباة؟ وألي جهةٍ كانت هذهِ املحاباة؟ أم كانوا ماذا؟.
إذا مل تكن هذهِ اخلطب العظيمة ألمري املؤمنني إذاً ملن هي؟ ملاذا مل يرصح 
زه األوائل؟ وملاذا املشككون مل ينسبوها  هبا صاحبها وحيز ذلك الفضل الذي مل حتُ

حتى نعرف قائلها؟.
أين علامء القرن الثاين والثالث بل الرابع واخلامس وحتى القرن الثالث عرش 
م - من هذا التشكيك؟ هل يعقل خفي األمر  هُ مَ كْ - وقد رأيت معي ملَِنْ كان حُ
احلديث  العرص  يف  يأيت  حتى  (١٠٠٠)عــام؟  يقارب  ملا  العلم  جهابذة  عىل  هذا 
األستاذ الكبري أمحد أمني وخيالف ذلك واألستاذ الكبري أمحد زكي صفوت الذي 
غ ألنفسنا أن نقول: من اجلائز أن يكونَ بعضُ غالة الشيعة قبل  قال: «وإنّنا نسوَّ
الرشيف الريض قد دسوا عىل اإلمام بعض اخلطب..»(٢). وهل هذا صحيح تأيت 
هكذا شخصيات هلا قدم راسخُ يف جمال ختصصها وتنفي تراث عظيم قد شهد بهِ 
.أال يعلم وهو اخلبري أن الباحث العلمي  غَ «لنفسهِ اجلميع؛ ألنّ األستاذ قد «سوّ

ارة. غه النفس األمّ يميل مع الدليل ال مع ما تسوِّ

(١) م. ن ٢٥١/٢.
(٢) ترمجة اإلمام عيل بن أيب طالب ١٥٨.



................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب ٦٦

È›]m’\;œÁÖŞ’\

Ž„d;Öl_fli’\Â;ÍÖmfi’\;fl’\;\É·;3l_h;œÁÖö

فبعد أن رسخت قدم أمري املؤمنني يف هذا العلم وانترشت خطبه التوحيديه 
اإلسالمية  األيديولوجيا  انتشار  عملية  يف  األساس  ر  حجَ الحقاً  ستشكل  «التي 
الناس»(١)  بني  أوسع  نطاقٍ  عىل  تَنترش  أن   الرسول أرادها  التي  التوحيدية... 
انترشت بالفعل، وأخذت صداها الواسع يف التأثري، فكان من أوائل الذين تأثّروها 
  (استشهد٩٥هـ) ونذكر منهم علامً واحداً وهو اإلمام السجاد .أبناؤه وأحفاده

فمام روي عنه من هذا النوع من الكالم قوله يف الصحيفة السجادية:
تْ  ، الّذي قَرصُ دهُ ، واآلخرِ بال آخرٍ يكونُ بعَ هُ لٍ كان قبلَ لِ بال أوّ «احلمدُ هللاِ األوّ

فِني»(٢). اصِ هامُ الوَ يتهِ أبصارُ الناظرين، وعجزت عن نعته أوْ عن رؤَ
 منها قوله: وشبيه هذا كثري يف خطب اإلمام عيلٍّ

خرُ ال  لُ ال يشء قبلهُ واالّ «وأشهد أن ال إله االّ اهللا وحده ال رشيك له: األوّ
دُ القلوب منه عىل كيفيّة...»(٣). قَ عْ غاية له، ال تقعُ األوهام له عىل صفة، وال تُ

ومنها:
ال  أنْ  بَ  وجَ آخر،وبأوليتَّه  لِّ  كُ بعد  واآلخرِ   ، لٍ أوَّ لِّ  كُ قبلَ  لِ  األوّ هللا  «احلمدُ 

لَ له، وبآخريتّه وجب أن ال آخر له..»(٤). أوَّ

(١) اإلمام عيل يف الفكر املسيحي املعارص ٣٩٣.
(٢) الصحيفة السجادية ٢٧.

(٣) هنج البالغة ١٢٥.
(٤) م. ن ١٦٦.



٦٧الفصل األول: املبحث األول: نظرة توثيقية.......................................... 
: وقال اإلمام السجاد متأثراً بجدهِ أيضاً

تْ العقولُ عن كنه  «احلمدُ هللا الذي...كلّت األلسنُ عن غايةِ صفته وأنحرسَ
معرفته..»(١).

:وهنا تضمني لكالم أمري املؤمنني
.(٢)«.. نهِ معرفتهِ «احلمدُ هللاِ الذي انحرست األوصافُ عن كُ

بـل  فحسب،   البيت وأهل  املؤمنني  بأمري  اً  خمتصّ األمر  يعد  مل  ذلك  وبعد 
 - املعـتزلـة  أولئك  رأس  وعـىل  هـذه،  اإلمـام  بخطب  خترج  مـن  هـناك  أنّ  نجدُ 
هـذا  الناس  تعلّمَ  ومنهـم  النظر،  وأرباب  والعـدل،  التوحيد  أهـل  هـم  الذين 
الفـن - فهم تالمذته - أي اإلمام - وأصحابه؛ ألنّ كبريهـم واصل بن عـطاء 
أبيه،  تـلـمـيذ  هــاشـم  وأبـو  احلـنـفـيّة،  بن  د  حممّ بن  اهللا  هاشم(٣)عـبد  أيب  تلـمـيـذ 

.(٤) وأبـوه تلمـيذهُ
ومن  التوحيدية   املؤمنني أمري  بخطب  التأثر  كثري  كان  عطاء  بن  فواصل 

خطبهِ التي بان فيها هذا األثر قوله:
ه...»(٥). هِ، ودنا يف علوّ نوّ «احلمد هللا...الذي عال يف دُ

:وهذا كقوله

(١) الصحيفة السجادية ٢٥١.
(٢) هنج البالغة ٢٤٩.

واية تويف يف  (٣) هو عبد اهللا بن حممد بن عيل بن أيب طالب يكنُىّ أبا هشام كان كثري العلم والرِّ
خالفة سليامن بن عبد امللك سنة ٩٨. ينظر: تأريخ دمشق ٢٧٢/٣٢.
(٤) ينظر: رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٢٣/١. ينظر: الثقات ٢/٧.

(٥) مجهرة خطب العرب ٥٠١/٢.



................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب ٦٨
.(١)« لَنَ ، وبَطَنَ فعَ بَطَنَ رَ فَ هَ نا، وظَ دَ الَ فَ نَأ، وعَ بَ فَ «قرُ

:  أيضاً وكقولهِ
بَ يف الدنو فال يشء أقربُ منه»(٢). «سبقَ يف العلوِّ فال يشء أعىل منه، وقرُ

أمـيـر  عـن  ورثـهـا  بشحناتٍ  الـتـوحـيديـة  العـلوم  قـطـار  يسري  كان  وهـكذا 
واصفاً  قال  الذي  الصايب(٣)(ت٣٨٤هـ)،  إسحاق  أيب  إىل  ليصل   املؤمنني
جتوزه  وال  الصفات،  ه  حتدُّ «ال   :عيل اإلمام  من  إستقاها  بأوصافٍ  تعاىل  اهللا 
العيون  تتمثَّله  وال  زمان،  مرور  يغريه  وال  مكان،  قرارة  حترصهُ  اجلهات،وال 
ه الصفات» عن  بنواظرها، وال تتخيله القلوب بخواطرها...»(٤). فقوله: «ال حتدّ

:قول أمري املؤمنني
«الذي ليس لصفتهِ حدُّ حمدود...»(٥) .

(١) هنج البالغة٣٥٨.
(٢) م. ن ٨٢.

(٣) هو أبو إسحاق إبراهيم بن هالل،األديب البليغ صاحب الرسائل املشهورة كان صابئيّاً مرشكاً 
وكان كاتب اإلنشاء ببغداد عن اخلليفة عز الدولة بختيار بن معز الدولة سنة(٣٤٩) كان يصوم 
وسنِّ  لسانه  طرف  عىل  يدور  حفظاً  القرآن  وحيفظ  للمسلمني  عرشة  وحسن  موافقة  رمضان 
أرأيت  األعواد  عىل  محلوا  من  أرأيت  منها:  مشهورة  بقصيدة  الريض  رثاه  تويف  وعندما  قلمه. 
كيف خبا ضياء النادي.وعاتبه الناس عىل ذلك فقال إنّام رثيت فضله ت (٣٨٤هـ) ينظر: سري 
أعالم النبالء ٥٢٣/١٦. وينظر: وفيات األعيان ٢١٢/١. وينظر: النثر الفني يف القرن الرابع 

اهلجري ٣٥٣/٢.
(٤) النثر الفني يف القرن الرابع اهلجري ٣٦٠/٢.

(٥) هنج البالغة ١٥.



٦٩الفصل األول: املبحث األول: نظرة توثيقية.......................................... 
:وقوله: «ال تتمثّله العيون بنواظرها» كقوله

«ال تدركه العيون بمشاهدة العيان»(١).
إسحاق  أيب  عىل   املؤمنني أمري  ألثر  تنبَّه  مبارك  زكي  الدكتور  أن  ويبدو 
الصايب، وإالّ كيف قال: «ولو أننّا قارنا هذه العبارات بأمثاهلا مما تكلم بهِ الرشيف 
ي  الذّ املنبع  نفس  من  يستقي  الصايب  لرأينا  طالب  أيب  بن  عيل  لسان  عىل  الريض 

استقى منه الرشيف»(٢).
وينبغي هنا لفتُ االنتباه إىل نكتة وهي أن أبا إسحاق تويف (٣٨٤هـ) أي قبل 
اخلطب  تلك  أنّ  عىل  آخر  دليل  وهذا   ،( عاماً عرش  بــ(ستة  البالغة  هنج  مع  جيُ أن 

كانت معروفة ومؤثرة قبل مجع النهج.
وصفوة القول هنا إنّ العلوم التوحيدية أو مباحث العدل اإلهلي التي برع هبا 
أمري املؤمنني كانت موجودة وفاعلة ومؤثّرة، وإلثباهتا سلكت الدراسة أكثر 

ةٍ بيضاء. من حمجّ
Ï¬d\Ö’\;ÏÕÊ’\

√qâ’\;Ï‚eå

U ⁄Ï∆’;√qâ’\

قال اخلليل بن أمحد (ت١٧٥هـ): «سجع الرجل إذا نطق بكالم له فواصل 
سجعاً  ويسجع  قَل..  دَ ها  رُ ومتَ بَطلٌ  ها  لصُّ قيل:  كام  وزن،  غري  من  الشعر  كقوايف 

(١) م ٠ ن ٢٩٨.
(٢) النثر الفني يف القرن الرابع اهلجري ٢٦١/٢.



................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب ٧٠
اعة»(١). اع، وسجَّ فهو ساجع، وسجّ

الكلمتان  فتصبح  واحد،  رويِّ  عىل  املنثور  الكالم  جميءُ  فهو   : اصطالحاً أما 
من  رضباً  النثر  يكتسب  أن  بغية  معني،  حرف  عىل  أكثر  أو  فقرتني  كلِّ  آخر  يف 
املوسيقى والتنغيم، وجيازي عاطفة قائله، ويثري نَفس سامعه(٢). وكان له «منزلةً 
ر كالمهم»(٣). والسجع «مل خيلُ منه عرص  سنّيةً بني العرب يف اجلاهلية وكان يغمُ
جاء  وهكذا  صدر اإلسالم»(٤).  عرص  ذلك  من  نستثني  وال  األدب،  عصور  من 

: السجع العلوي مزدانًا بالعفوية، كقولهِ
السيوفَ  وا  روّ أو   ، ةٍ حملَّ وتأخريِ   ، مذلّةٍ عىل  وا  فأقِرُّ  ، القتالَ مُ  استطعموكُ «قد 

وا من املاء»(٥). ماء تروَ منَ الدِّ
الكبار  الباحثني  بعض  أختذه  البالغة  هنج  يف  جاء  الذي  السجع  هذا  ولكنّ 
ذريعةً للتشكيك يف الكتاب.قال الدكتور شوقي ضيف «وكأنّ الرشيف الريض 
لُّ  وجد مادةً صاغ منها كتابه، وهي مادة بُنيتَ عىل السجع، ويف ذلك نفسه ما يدُ

عىل كذب نسبتها إىل عيل...»(٦).
سجع  يف  كَ  شكّ من  عىل  يردّ  وكأنّه  بدلوهِ  أدىل  فقد  زكي  أمحد  األستاذ  ا  أمّ
يسجعَ  أن  ببدعِ  فليس  السجع  من  كالمهِ  يف  ورد  ما  ا  «أمّ فقال:   ،عيل اإلمام 

(١) كتاب العني٢١٤/١.
(٢) ينظر: جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة ع١١٤/٢٧.

(٣) البديع يف ضوء أساليب القرآن ١٢٥.
(٤) تطور األساليب النثرية يف األدب العريب القديم ٢٠٧.

(٥) هنج البالغة ٨٣.
(٦) الفن ومذاهبه يف النثر العريب ٦٢.



٧١الفصل األول: املبحث األول: نظرة توثيقية.......................................... 
طَبَ  لتَ خُ تسق ال يُستَوحشُ منه. وأنت إذا تأمَّ عيل، وقد جاءَ فيه سجع مقبول مّ
بْنى  ... والقرآن ال خيلو من هذهِ احللية، وقد تُ اجلاهلية ألفيتَ كثرياً منها مسجوعاً
مريم  سورة  انظر  واحدة -  قافية  عىل  كاملة  طويلة  سورة  بل  العدد  وفرية  آياتٍ 
عىل   .–- والقمر والرمحن والدهر - وكذلك وردَ السجع يف كالم الرسول
أين أخالك تسلّم معي بأن اخلُطب املسجوعة - سجعاً غري متنافر - هلا رنني يف 
ويأخذ بمجامع األلباب. وعيلُّ يف خطبه يبغي أن يلني القناة  النفس هيزُّ األفئدة 

اجلامدة وجيمع األهواء الشاردة، ويستهوي األفئدة املستعصية..»(١).
ألنّ   ،عيل اإلمــام  عند  بالسجع  يقرُّ  ال  مَن  عىل  ووافٍ  كافٍ  ردٌ  وهذا 
السجع موجودٌ يف اجلاهلية كخطبة قيس بن ساعده األيادي التي ينقل اجلاحظ 

أن الرسول األكرم نقلها:
مات  ومــن  ــات،  م ــاش  عَ من  وعــوا.  فاسمعوا،  اجتمعوا،  الناس  ــا  «أهيُّ

فات...»(٢).
وموجودٌ يف القرآن مثلام استشهد األستاذ بأربع سورٍ قرآنية، ثمّ دعمَّ األستاذ 

:رأيهُ باألسجاع التي وردت يف الكالم النبوي الرشيف ومـن ذلك قـولـه
.(٣)«... ، وصلّوا والناّسُ نيّامُ امَ وا الطَّعَ ، وأطعِمُ المَ وا السَّ : أفشُ ا النَّاسُ «يا أهيُّ

وميزة السجع عند اإلمام عيل وبحسب رأي األستاذ أيضاً هو «مقبول متسق 
هِ ختم  ال يستوحش منه «ألنّه كان»يبغي أن يلني القناة اجلامدة... «. ومع هذا كلّ

(١) ترمجة اإلمام عيل بن أيب طالب ١٥١.
(٢) البيان والتبيني١٨٦/١.

(٣) سنن الرتمذي ٦٥/٤.



................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب ٧٢
األستاذ كالمه بعبارة فيها يشءٌ من الغرابة ملا قال: «عىل إنّنا مع هذا كلّه ال نطمئنّ 

ع، وال نرتاح إىل الثقة بهِ ثقةً مطلقة»(١). إىل مجيع ما وردَ يف النهج من كالم مسجّ
بعامة  السجع  انتشار  عن  م  قدّ ما  م  قدَّ الذي  وهو  األستاذ  يقول  هكذا  فلامذا 
هلا؟  يطمئِنُّ  ال  التي  األسجاع  هذهِ  هي  ما  ثمَّ  بخاصة؟   املؤمنني أمري  وعند 

حبذا لو ذكر عنها خطبة أو مجلة، ليتبني سبب عدم قبوله هلا.
اً مثلام عرف يف  ومل يقل أحدٌ بأنَ ما ورد من أسجاع يف كالمهكان متكلفّ
لف، وكان زينةً تزدان  العرص العبايس، بل كان عفوي اخلاطر، مصوناً من التكَّ
الكالم  صنوف  مجيع  يف  يكن  «مل  هكذا  كان  إذا  والسجع  ورسائله،  خطبه  هبا 
أحسن منه»(٢). فمن أسجاعه العجيبة ما جاء يف كتابهِ الذي بعثه إىل عبد اهللا بن 

عباس (ت٦٧هـ):
د بن أيب بكرِ رمحه اهللا قد أستشهد؛ فـعـند  ، فإنَّ مرص قد أفتتحت وحممّ «أما بعدُ
 .(٣)«... كناً دافـعـاً رُ عاَ، وَ اطـِ يفـاً قَ ادِحاً، وسَ ـامـِالً كَ لداً نَاصحاً، وعَ بُه وَ اهللاِ نحتَسِ

كارهاً،  ــدءاً،  بَ (جهراً،  منصوبـة  كلـهـا  بكلـمـاتٍ  الـفـواصل  فجـاءت 
الفصاحة  إىل  قال: «أنظر  إذ  تعليقاً،  عليها  احلديد  أيب  ابن  أحسن  وقد   (... كاذباً
األلفاظ  هلـذه  وأعجب  زمامها؛  ومتلّكهُ  قيادهـا،  الرجل  هـذا  تعطي  كيف 
من  تتدفق  سهلة،  سلسة  وتطاوعه؛  تواتيه  كيف  بعضاً  بعضها  يتلو  املنصوبة، 
أو  كتابٍ  يف  رشعوا  إذا  الفصحاء  من  وغريك  وأنت  تكلُّف...  وال  فٍ  تعسُّ غري 
منصوبة،  وتارةً  جمرورة،  وتارةً  مرفوعة،  تارة  والفواصل  القرائن  خطبة،جاءت 

(١) ترمجة اإلمام عيل بن أيب طالب ١٥٢.
(٢) الصناعتني ٢٦٧.

(٣) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٣٠٠/١٦.



٧٣الفصل األول: املبحث األول: نظرة توثيقية.......................................... 
، وعالمةٌ واضحة،  ٌ فإن أرادوا قرسها بإعرابٍ واحد ظهر منها يف التكلّف أثرٌ بنيِّ

وهذا الصنف من البيان أحد أنواع اإلعجاز يف القرآن»(١).
القنصلية  يف  الكتاب  رئيس  الكاتب (نرسيسيان)  عدّ  أسجاع  هكذا  وبسبب 
السهل  من  فيه  ما  لكثرة  عريب  كالم  كلَّ  عىل  قاً  متفوَّ البالغة  هنج  عدَّ  الربيطانية 

: املمتنع وأنقياد األسجاع الصعاب دونام تكلّف(٢) مستشهداً بقولهِ
نـطـفـةً   ، األسـتارِ ـفِ  ـغٌ وشُ األرحـام،  ـلـمـات  ظُ فـي  أنشـأهُ  الـذي  هـذا  «أم 

.(٣)«... دهـاقـاً، وعـلقـةً حمـاقـاً، فجنيناً وراضـعـاً، ووليداً ويافعاً
: «لو كان يرقى هذا اخلطيب العظيم منرب الكوفة  ثمَ قال هذا الكاتب متمنَّياً
ج بقبَّعات إالفرنج لإلستقاء من  يف عرصنا هذا لرأيتم مسجدها عىل سعته يتموَّ

بحر علمهِ الزاخر»(٤).

(١) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٣٠١/١٦.
(٢) ينظر: ما هو هنج البالغة ٧.

(٣) هنج البالغة ١٢٠.
(٤) ما هو هنج البالغة ٧.





٧٥
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 حممد النبي  وكالم  الكريم،  القرآن  بعد  كالم  العريب  الرتاث  يف  يشتهر  مل 
كاشتهـار كـالم أمري املؤمنني، فقد أشـرق فـي مملكة األدب إرشاق الشمـس 
اإلعجاز»(١)،  حـدِّ  مـن  بأنّـه «قـريـبـاً  ـفَ  صِ وُ تـأثيـره  ـدة  ولشّ النّهـار،  رابعـة  فـي 
وقيل هو «دونَ كالم اخلالق وفوق كالم املخلوقني»(٢)، وما قرب من حدِّ اإلعجاز 
جلّه  يُدرك  ال  ما  ولكن  بمثله،  اإلتيان  أو   ، مضاهاتهِ عن  عجزوا  حتامً  األنام  فإنَّ 
ملن  معني  خريُ  فهو  ؛  بهِ لإلستعانة  الكالم  هذا  صوب  األدباء  كلّه،فراح  يرتك  ال 
إذ  الريض،  الرشيف  به  شهد  ما  وهذا  رائجة،  سوقاً  األديب  لنتاجهِ  جيعل  أن  أراد 
ها،  عَ الفصاحةِ وموردَ ه: «كان أمـري املـؤمنني مشـرَ م لكالم جدّ قال وهو يقدّ

(١) يف رحاب هنج البالغة ١٨، وينظر: تأريخ األدب العريب ١٨٧.
(٢) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٢٨/١.



................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب ٧٦
وعـىل  قوانينُها؛  ذت  أُخِ وعنه  مكنوهنا،  ظهر   ومنه ومولدها؛  البالغة  ومنشأ 
لُّ قائلٍ خطيب، وبكالمه استعان كلُّ واعـظ بليغ. ومع ذلك فقد  أمثلته حـذا كُ

روا»(١). م وتأخّ سبق وقرصوا، وقد تقدَّ
البالغة  عرش  عىل  عاً  مرتبَّ  طالب أيب  بن  عيلّ  من  جعل  الذي  ما  ولكن 

والفصاحة مالكاً بزمامهام تدوران معه حيثام دار؟.
أو  سببني  إىل  هذه  البالغية   املؤمنني أمري  عبقرية  الباحثني  أغلب  أرجع 
إىل  اجلانب  هذا  يف  اإلمام  سمو  أرجع  الزيّات  حسن  أمحد  األستاذ  فمثالً  ثالثة، 
«وهو  فقال:  سنّه  حداثة  منذ  اخلطابة  عىل  ومرانه   ،بالرسول أمرين:خالطه 
ة  باإلمجاع أخطب املسلمني، وإمام املنشئني... وما نظنُّ ذلك قد هتيّأ له إالّ لشدّ
ه للرسول، ومرانته مـنـذ احلـداثة عـىل اخلطـابـة له واخلطابة فـي سبيله»(٢). خالطـِ

العبقرية  تلك  وراء  من  إنّ  ار  الصفّ مرهون  إبتسام  الدكتورة  رأت  حني  يف 
قدرةَ  يمثَّلُ  اً  مجّ تراثاً  يمتلك  اإلمام  إنّ  فقالت  الكريم،  القرآن  األدبية  العلوية 
ة العظيمة عىل اخللق واإلبداع متمثَّلة بقابليّة اإلمام البالغية وقدرتهِ يف  هذه األمّ
التعبري عن شتى املعاين بإسلوب رائع مؤثر. وقد استمدَّ معانيه وأفكاره من معني 

ي هنل أدبه، وارتو من آياته(٣). القرآن الذّ
أنتجت  التي  وحدها  هي  تكن  مل   - القصو أمهيتها  عىل  األسباب -  وهذه 
الذين  الفصاحة(٤)،ألنّ  صولة  وقائد  البالغة،  دولة  زعيم  املؤثّر،  البليغ  ذلك 

(١) هنج البالغة ٨ - ٩.
(٢) تاريخ األدب العريب ١٨٧، وينظر: تأريخ األدب العريب (العرص األموي) ٢٣٣.

(٣) ينظر: أثر القرآن يف األدب العريب ١٨٦.
(٤) ينظر: رشح هنج البالغة ملحمد عبده ٥.



 ................................... ٧٧الفصل األول: املبحث الثاين: عبقرية اإلمام عيل
يصلوا  مل  ولكنّهم  كثريون،  النبّوي هم  واحلديث  وكتبوا وتعلّموا القرآن  حفظوا 
إىل ما وصل إليه ومل يبلغوا ما بلغ، بل املتأمل يف شخصيته وتأرخيه جيد أسباباً 
نته من هذا اإلبداع األديب،  ة اجتمعت يف شخصه دون أن تتوفّر لغريه، مكّ عدّ

والتي أوجبت فيام بعد التأثري العميق عىل األدباء. ومن هذه األسباب:
⁄̂ flÂ^
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ة عربية خالصة، فأبوه أبو طالب (رضوان  لِدَ عيلُّ بن أيب طالب من أرسّ وُ
هُ فاطمة  اهللا عليه) كان رشيفاً عظيامً «يمتلك ناصية اخلطابة وله شعر جيد»(١). وأمُّ
وقال   ،(٢) هاشميّاً ولدت  هاشمية  لُّ  أوّ وهي  مناف،  عبد  بن  هاشم  بن  أسد  بنت 

هُ هاشميّان من اخللفاء»(٣). لدَ لُ من وَ املسعودي(ت٣٤٦هـ): «وكانَ أوّ
سليل    فعيلُّ ذلك  من  أبعد  بل   ،اإلمام والدي  عىل  األمرُ  يقترص  ومل 
الدوحة اهلاشمية التي امتازت بمزايا كريمة وخالل محيدة سواءً يف اجلاهلية، أو 

اإلسالم، فقال هو يف ذلك:
.(٤)« ، وجاهلِيَّتُنَا ال تُدفعَ عَ مِ نا قد سُ «فإسالمُ

ما  وهذا  أحد»(٥).  ينكره  ال  اجلاهلية  يف  رشفنا  «إنّ  أي  تدفع  ال  وجاهليتنا 

(١) روائع البيان يف خطب اإلمام: ٧٧.
(٢) ينظر: احلياة األدبية يف عرص صدر اإلسالم ١٣٥.

(٣) مروج الذهب ٣٥٠/٢.
(٤) هنج البالغة ٤٥٢.

(٥) رشح هنج البالغة ملحمد عبده: ٣٧٦.



................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب ٧٨
ه الرسول األكرم يف أكثر من ترصيح فمن ذلك قال مفتخراً بنفسه: «إنّ  أكدّ
إبراهيم  ولدِ  من  واصطفى  خليالً،  ذه  واختّ  ، إبراهيمَ اّدم  ولد  من  اصطَفَى  اهللا 
بني  هاشم  بني  من  اصطفى  ثم  هاشم،  بني  قريش  من  اصطفى  ثمَّ   ،... إسامعيلَ

عبد املطلب ثمَّ اصطفاين من بني عبد املطلب»(١).
كبار  بشهادة  تُنكر  ال  التي  ميِزاهتم   إحد فكانت  والبالغة  الفصاحة  ا  أمّ
املطلب  عبد  بني  لَّ  وجَ عزّ  اهللا  «أعطى  (ت٦٧هـــ):  عباس  ابن  قال  املسلمني. 
وحب  والعلم،  واحللم،  والشجاعة،  والسامحة،  والفصاحة،  الصباحة،  سبعاً 
أكـّدَ  قـد  (استُشهد٩٥هـ)   السجـاد اإلمام  نجد  ذلك  بعـد  إنّنا  ثم  النساء»(٢) 
معاوية،  بن  يزيد  جملس  يف  خطبها  التي  خطبتهِ  يف  وذلك  هذه  السـامء  مـواهـب 

والتي أفتتحها بقوله:
 ، والسامحةَ  ، واحللمَ  ، العلمَ أُعطينا  بسبع:  لنا  وفُضَّ ستّاً،  أُعطينا  الناس  «أهيا 

، والشجاعة، واملحبّة يف قلوب املؤمنني....»(٣). والفصاحةَ
دوراً  تلعب  التي  الفاعلة  اجلوانب  من  الوراثي  اجلانب  فإنّ  حال  أيّة  وعىل 
 ، احلديثَّ اجلينات  علم  يراه  ما  وهذا  هاهتا.  توجِّ بشتى  الشخصية  رسم  يف  بارزاً 
اها من كلٍّ من  ن أساساً من موروثات نوعية يتلقّ دَ عىل أنّ وراثة الفرد تتكوّ فقد أكّ
لُّ  والديه عند احلمل، إذ إنّ اخلليتني عند األبوين اللذين نشأ منهام الفرد حتتوي كّ
منهام عىل مئات اآلالف من جزئيّات دقيقة تسمى باملوروثات، وهذه اجلزيئات 
املوروثة هي املسؤولة عن انتقال الصفات الوراثية من األبويني واألجيال السابقة 

(١) ذخائر العقبى ١٠.
(٢) م. ن ١٥.

(٣) بحار األنوار ١٣٨/٤٥.



 ................................... ٧٩الفصل األول: املبحث الثاين: عبقرية اإلمام عيل
إىل الفرد(١). وما هيمُّ الدراسة من هذا األمر هو أن أحد األسباب الكامنة وراء 
بالغة اإلمام عيل ما ورثه عن آبائه من مقدرةٍ عالية يف هذا اجلانب، ثمَّ تعزيزهِ 

إياها بروافد أُخر، فكان مثاالً لقول معروف الرصايف:
وخريُ النّاس ذو حسبٍ قديم أقامَ لنفسهِ حسباً جديدا(٢) (الوافر)

⁄]Ë›]l
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 ،املؤمنني أمري  وبني   ،األكرم الرسول  بني  العالقة  عن  للحديث 
منها  األدبية  وبخاصة  اإلبداعية   اإلمام مسرية  عىل  العالقة  هذهِ  وإفرازات 

ينبغي تكرار أمرين هامني:
UÿÂ¯\

ذلك  هو  العظيمة  شخصيته  جوانب  من  جانب  ويف   حممد النبي  إنّ 
األديب العريبّ األسمى الذي بزّ أهل الفصاحة يف وقت وصلوا فيه إىل الذروة يف 

هذا امليدان، فقال:
يدَ أينّ من قريش»(٣). «أنا أفصحُ العربِ بَ

وقـال:
اد»(٤). نْ نطقَ بالضّ «أنا أفصحُ مَ

اء ٣٥. (١) ينظر: سيكولوجيّة الفروق الفردية يف الذكَّ
صايف ٩٨/١. (٢) ديوان معروف الرّ

(٣) التلخيص احلبري ١٤/٤.
(٤) السرية احللبية ٣٠/١.



................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب ٨٠
الرافعي  قال  مثلام  نته  مكَّ هبا  يمتاز  كان  التي  العالية  القدرة  هذه  أنّ  مَ  رَ جَ وال 
عْ من العرب قبله، ومل  من: إنتزاع املذاهب البيانية، واقتضاب ألفاظٍ كثريةٍ مل تُسمَ
يف  مثلها  ألحدٍ  يتفق  مل  البيان،  حسنات  مـن  تُعـَـدُّ  وهي  كالمها،  م  متقدِّ يف  توجد 

سن بالغتها(١). حُ
UÈ›]m’\

العامة   لــد معرفتهام  من  الرغم  وعــىل   بينهام العالقة  أو  القرابة  إنّ 
شئت  فإن  ودقائقها،  بتفاصيلها  اط  حيُ أن  من  بكثري  أصعب  ا  أهنّ إالّ  واخلاصة، 
االصطفاء  عىل  قائمة  عالقة  هبارون»(٢)  موسى  عالقة  نوع  عالقة «من  أهنا  قلت 
من جانب املصطفى «إكراماً لعيل، ويف روح عيلِّ كانت االستجابة حارضة، 
منّي  «عيلٌّ  بقوله:  املصطفى  احلبيب  وصفها  مثلام  هي  أو  قة»(٣).  متشوِّ مرسعة، 
بمنزلة رأيس من جسدي»(٤). علامً أنّ هذه القرابة القريبة بني هذين العظيمني مل 
عدُّ بدورهِ أدقّ من وصفها، وأبلغ من عربَّ عنها  خيلُ منها الذكر احلكيم، والذي يُ

وذلك يف قولهِ تعاىل:
ــنَا  سَ نفُ أَ كُم وَ ــآءَ نِسَ ا وَ نَ ــآءَ نِسَ ــم وَ كُ بنَآءَ أَ ــا وَ نَ بنَآءَ ــدعُ أَ لَــواْ نَ ا عَ ــل تَ قُ ﴿فَ

م﴾(٥). ــكُ سَ نفُ أَ وَ
املنثور:  الدر  يف  (ت٩١١هـ)  السيوطي  أورد  ما  بحسب  «أنفسنا»  بــ  فاملراد 

(١) ينظر: تأريخ آداب العرب ٢٦٢/٢.
(٢) عيلُّ سلطة احلق ٧٥.

(٣) م. ن ۷٥.
(٤) ميزان احلكمة ١٤٤/١.

(٥) آل عمران ٦١.



 ................................... ٨١الفصل األول: املبحث الثاين: عبقرية اإلمام عيل
.(١)«وعيل رسول اهللا»

أمـّا أمريُ املؤمنني فكثرياً مـا كان يتغـنّى هبـذه العالقة وقـد وصفها بـ :
(وليد)  ولَـدٌ  وأنا  حجـرهِ  فـي  عَني  وضَ  ، ةِ يصَ صِ اخلَ لةِ  واملَنْزِ  ، ريبَةِ القَ ةِ  رابَ «القَ
ه... ولقد كنت أتَّبعه اتِّباع  دَ سَ ني جَ سُّ مِ يُ ه وَ نُفني يف فراشِ كْ رهِ، ويَ دْ ني إىل صَ مُّ يَضُ

ه»(٢). رَ أُمّ الفصيلِ أثَ
ل من صىلّ  لِّ الظروف واألوقات ففي السلم «كان عيلُّ بن أيب طالب أوّ يف كُ
ة، ألهنا دجمت ذات عيلٍّ بذات النبي القائد  تَلئة بالقوّ مع النبي، فكانت البدايةُ ممُ
نجلَ املوت الذي يالحق رؤوس  دجماً ال فجوةَ فيه»(٣). ويف احلرب «كان عيلُّ مِ
ب  قريش من أعداءِ دين اهللا فيقطفها قطفاً و... كان املؤيّد دائامٍ برسول اهللا املقرّ
إليه املرموق منه بعني احلب والرعاية.مل تفت بهِ فرصةٌ واحدة مذ دخوله املدينة 

إال إجتباه الرسول دون سواه»(٤).
من  «أفصح  هبا  يمتاز  كان  التي  العظمى  األدبية  القيمة  فإنّ  حال  أية  وعىل 
نطق بالضاد »وبفعل تلك القرابة القريبة - بينه وبني أمري املؤمنني - التي 
دت يف «السرية، والسلوك، وفـي األفكار واحلياة اليوميّة»(٥) ألـقـت بظالهلا  جتسَّ
الصعب  من  أصبح  حتى  منها  األدبية  السيّام   ،املؤمنني أمـري  مـسرية  عـىل 
ـام بحسب وصف الرشيف الريض (ت٤٠٦هـ):  التمييز بني بعض كالمهـام ألهنّ

(١) الدر املنثور ٣٩/٢. وينظر: تفسري القرآن العظيم:٥٥/٢. وينظر: تفسري امليزان ٢٦٥/٣. 
(٢) هنج البالغة ٣٤٨.

(٣) عيلُّ سلطة احلق ٦٤.
(٤) املجموعة الكاملة لإلمام عيل بن أيب طالب ٦٣/١.

(٥) عيل سلطة احلق ٦٤.



................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب ٨٢
نوب(٢)»(٣). وغهام من ذَ (١)، ومفرُ لِيِبٍ ـام مـن قََ ستقاهُ «مُ

ومـنهـا  فكثرية،  النبوي  األثـر  فـيهـا  برز  التي  اإلمـام  كالم  مـواطن  ا  أمّ
خـطبته التي قـال فيها:

ه»(٤). ِ عِظ بِغَريْ نْ وُ ...والسعيدُ مَ هَ بَنَ نفسَ «املغبُونُ من غَ
:فآخر اخلطبة تضمني حريف لقول سيد املرسلني

.(٥)« عِظ بغريهِ «السعيد من وُ
:أيضاً قوله ومن تضمينه لكالم الرسول

«ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق»(٦).
:فهذا أيضاً تضمني حريف لقول املصطفى

«ال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق»(٧).
]⁄m’]l

È÷¡;‹]Ÿ¸\;‹˜—;∫;È›`ÖŒ’\;Öl¯\

اللغة  عىل  نزوله  حال  العزيز  اهللا  كتاب  أحدثه  الذي  الواسع  األثر  خيفى  ال 

(١) القليب: البئر ومجعها قُلُب ينظر: لسان العرب مادة (قلب) ٦٨٩/١.
لو فيها ملؤها أو قريبٌ منه، وقيل هي املأل وال يقال هلا وهي فارغة ينظر: م.ن  نوب: الدَّ (٢) الذَّ

مادة (ذنب) ٣٩٢/١.
(٣) هنج البالغة ٥٩٣.

(٤) م. ن ١٢٧.
فا بتعريف حقوق املصطفى ٨٠/١. (٥) الشّ

(٦) هنج البالغة ٥٨٣.
(٧) نور اليقني يف سرية سيد املرسلني ٢٧/١.



 ................................... ٨٣الفصل األول: املبحث الثاين: عبقرية اإلمام عيل
العربية والناطقني هبا عموماً، فقد كان هذا األثر واضحاً يف اإلسلوب، واملعاين 
واأللفاظ، حتى أصبحت اللغة العربية بفعله ال تزداد يف «كرِّ الغداة ومرِّ العيشِّ 

إالّ قداسةً وجالالً، جعلها تتشبث بالبقاء ومتيش إىل اخللود»(١).
الذي  التطور  وهذا  اجلديدة  النقلة  هذهِ  مبكر  وقت  يف  األُدبــاء  أدرك  لقد 
أحدثه القرآن الكريم، والذي مل يكن بحسبان أحدٍ منهم، فحاولوا «أن يصوغوا 
قيقة  الدَّ وحاشيته  الكريمة  ديباجته  هبدي  مهتدين  ونثرٍ  شعرٍ  من  األدبية  آثارهم 
وعباراته السلسة، وعكف عليه علامء اللغة وفنوهنا فهيمن عىل عقوهلم وامتلك 
ه يف مجيع فنوهنم فظهرت للقرآن نتائجُ فريدةُ يف  هُ أذواقَهم حتى أينعت ثامرُ مقادُ
عىل  متفاوتاً  ظلَّ  القرآين  التأثري  هذا  أنّ  غري  والنقد»(٢).  والبالغة  واألدب  اللغة 
أمري  عىل  الذروة  بلغ  ولكنّه  آلخر،  شخص  من  وغريها  اإلسالمية  الشخصيات 
تعاىل  اهللا  لكالم  الواعي  التطبيق  وفعله  احلي،  املثال  كالمه  دَّ  عُ حتى   املؤمنني

وغدت تربطهام عالقة محيمة وصداقة صدوقة خالدة بخلود احلديث الرشيف:
.(٣)« دا عيلَّ احلوضَ رِ قا حتّى يَ «لَنْ يفرتَ

ونواهيه  أوامره  الكريم:  القرآن  بمباديء  املطلق   إيامنه إىل  ده  مرّ وهذا 
صعيد  عىل  الكريم  القرآن  مع  بذله  الذي  اجلهيد  اجلهد  إىل  أيضاً  دهُ  ومرّ مجيعاً، 
«اتّفق  (ت٦٥٦هـ):  احلديد  أيب  ابن  فقال  احلفظ  ا  أمّ والتفسري  واجلمع،  احلفظ، 

(١) أثر القرآن الكريم يف اللغة العربية: ٣١.
(٢) نظرية اإلعجاز القرآين وأثرها يف النقد العريب القديم ١٨٤.

(٣) احلديث: «إين تارك فيكم الثقلني أحدمها أكرب من اآلخر كتاب اهللا...وعرتيت أهل بيتي وإهنام لن 
» مسند أمحد بن حنبل ١٧٠/١٧. وينظر: املعجم الكبري ٦٥/٣.  يفرتقا حتى يردا عيلَّ احلوضَ

وينظر: املعجم األوسط ٣٧٤/٣. وينظر: السنن الكرب للنسائي ٤٥/٥.
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ثمّ  حيفظه،  غريه  يكن  ومل   الرسول عهد  عىل  القرآن  حيفظ  كانّ  أنّه  عىل  الكلُّ 
هُ  : «فأقسم أنّ ح ابن النديم قائالً هو أولُّ من مجعه»(١). وهبذا - أي اجلمع - رصّ
ع  مجَ حتى  ام  أيّ ثالثة  بيته  يف  فجلس  القرآن  جيمع  حتى  ه  رداءَ ظهرهِ  عن  يضع  ال 
ل مصحف مجع فيه القرآن من قلبه... ورأيتُ أنا يف زماننا عند أيب  القرآن؛ فهو أوّ
يعىل محزة احلسني رمحه اهللا مصحفاً قد سقط منه أوراق بخطِّ عيل بن أيب طالب 

مان، وهذا ترتيب السور من ذلك املصحف»(٢). يتوارثه بنو حسن عىل مرِّ الزَّ
وهذه العملية - أي عملية مجع القرآن - أصبح من املتاح وامليسور الكشف 
ددة؛ كوهنا أثمرت وأصبحت سبباً  لياهتا يف نتاجه، وبأنواعه وأغراضه املتعّ عن جتِّ

. هاً رئيساً يف جعل عيل بن أيب طالب (صلوات اهللا عليه) خطيباً مفوَّ
اهللا  لكالم  وتفسريه  علمه  يف   برع الكريم  للقرآن  واجلمع  احلفظ  د  بعَ ثمَّ 
أيب  بن  فعيلُّ  فيهم  واملؤيد  ين  املفرسِّ صدر  ا  القرطبي (ت٦٧١): «فأمّ قال  تعاىل، 
من  أخذتُ  قال: «ما  الذي  عباس»(٣)  بن  اهللا  عبد  ويتلوه  عنه،  اهللا  ريض  طالب 

تفسري القرآن فعن عيلِّ بن أيب طالب»(٤).
 ، حقيقتهِ إىل  يرقى  ال  املضامر  هذا  يف   املؤمنني أمري  وصفَ  من  لَّ  كُ ولكن 
وال إىل ما وصف بهِ نفسه، ألنه أعلم بنفسه من غريه، وهلذا جاء تصويره ملنزلته 
علمه  واصفاً   فقال اجلانب،  هذا  يف  األقل  عىل  فيه  قيل  مما  بكثري  أدق  العلمية 

بالكتاب العزيز:

(١) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٣٠/١.
(٢) الفهرست البن النديم ٤١.

(٣) اجلامع ألحكام القرآن ٣٧/١.
(٤) م ٠ ن ٣٧/١.
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لت،  نْ نزلت، وأينَ نَزَ ي املصحفِ من آية االّ وقد علمتُ فيمَ حَ َ لوْ «.. ما بَنيَ
تـفـقـدوين  أن  قـبل  فسلـوين  اً،  مجّ لعـلامً  جوانحي  بنيَ  وإنَّ  جبل،  فـي  أو  سهـلٍ  يف 

ـم مـثـلَ حديثي»(١). ثكُ فـإنّكـم إن فـقـدمتـوين لـم جتـدوا مـن حيـدِّ
هو  القويم  اإلمام  كالم  عىل  الكريم  القرآن  تركه  الذي  العظيم  األثر  وهذا 
ئِل  الذي دفع كرينكو - أستاذ اآلداب العربية يف كليّة عليكرة اهلندية - عندما سُ
عن اإلعجاز القرآين إىل القول: «إنّ للقرآن أخاً صغرياً يسمى هنج البالغة فهل 
عن  الدراسة  لنا  غ  يسوِّ حتّى  الصغري  األخ  هذا  بمثل  يأيتَ  أن  منَّا  أحدِ  إمكان  يف 
وعلامً  يعاً  مهَ طريقاً  البالغة  هنجَ  عدَّ  قد  هذا  بكالمه  الكبري»(٢).فاملسترشق  األخ 
عدُّ من املسلَّامت عند املسلمني ألنّ  ً عىل فهم النِّص القرآين، وهذا األمر لربّام يُ داالّ
، وهو أيضاً صوتٌ صادح بآيات الكتاب  كالمه من القرآن منطلقٌ وعليهِ دالٌّ
من  كثرياً  وأستخرجوا  هم  جهدَ الباحثون  عليه  سلّط  ما  وهذا  ومعانيه.  والفاظهِ 

رر القرآنية الكامنة يف النص النهجي(٣). الدُّ
 قوله تعاىل: واهد القرآنية التي أثَّرت يف كالمهِ ومن الشّ

َويَُكوَن  اجَّاِس  بَلَ  ُشَهَداَء  حِكَُكونُوا  َوَسًطا  ًة  مَّ
ُ
أ َجَعلَْناُكْم  ﴿َوَكَذلَِك 

الرَُّسوُل َعلَْيُكْم َشِهيًدا﴾(٤).

فالـباحـث ير أنّ اآليـة لكريمـة هـي التي دعـت أمري املؤمنني يقول:

(١) أمايل املفيد ١٥٢.
(٢) املستويات اجلاملية يف هنج البالغة ٣٤.

يف  دراسة  البالغة  هنج  يف  القرآين  األثر  منها:  دراسة  من  أكثر  يف  املوضوع  هذا  الباحثون  درس   (٣)
الشكل واملضمون، ومنها: األثر الداليل للقرآن الكريم يف هنج البالغة.

(٤) البقرة ١٤٣. 
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سـطـى بـهـا يلحقُ التّايل، وإليها يرجعُ الغايل»(١). قـةُ الـوُ ـرُ «نحن النُمْ

مجيل  تشبيه  وهـذا  الصغرية(٢)،  الوسـادة  هي  ثةٌ  مثلَّ ةٌ  قَ والنُمرُ ق  والنّمرُ
«النمرقة  أو  الـوسـادة  بـهِ  والـمـشـبه   ،البيت أهـل  »أي  «نحنُ املشبّه  فيه  كِرَ  ذُ
قال  مثلام  فهي  التشبيه  أجلها  من  جاء  التي  الغاية  أو  الشبه،  وجه  ا  الوسطى»أمّ
الظهر  لراحة  الوسادة  إىل  يُستند  كام  الدين  أمور  يف  اليهم  عبده: «اإلستناد  حممد 
الكل  فكأنَّ  هبا،  النّامرق  سائر  إلتصال  بالوسطى  ووصفها  األعضاء  واطمئنان 
الوسط  الرصاط  عىل  البيت  وآل  بجانبه،  ما  بواسطة  أو  مبارشةً  ا  إمّ عليها  يعتمد 
العدل، يلحق هبم من قرصَّ ويرجع إليهم من غال وجتاوز»(٣). ولو قال املرحوم: 

اإلستناد إليهم يف أمور الدين والدنيا لكان أدق.
ح  د الرتابط بني اآلية الكريمة وبني قول أمري املؤمنني ما رصّ والذي يعضّ
وجهه:  اهللا  م  كرَّ عيلٍّ  اآللويس: «عن  قال  فقد  املسلمني،  مجهور  من  املفرسون  بهِ 

نحن الذين قال اهللا تعاىل فيهم:
ًة َوَسًطا﴾»(٤). مَّ

ُ
﴿َوَكَذلَِك َجَعلَْناُكْم أ

هُ قال: تشهد ١١٤هـ) إنّ وعن اإلمام لباقر (إسُ
.(٥)« ، ونحنُ شهداءُ اهللاِ عىل خلقهِ «نحنُ األمةُ الوسطُ

األثر  هذا  أنّ  هو  غريه  من  أكثر  ها  وهيمُّ هنا  الدراسة  تعنيه  الذي  األمر  ا  أمّ

(١) هنج البالغة ٥٧٠ - ٥٧١.
(٢) ينظر: القاموس املحيط ٢٨٧/٣.

(٣) رشح هنج البالغة للشيخ حممد عبده ٤٧٢.
(٤) روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم ٣٩/٢. أو ٤/٢.

(٥) جممع البيان ٤١٧/١.
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من  التي  املهمة  أحد اإلشعاعات  املؤمنني كان  أمري  عىل كالم  العظيم  القرآين 

ذَ كالمه إىل قلوب املتلقني حامالً معه أبلغ التأثري وأعذبه. فَ خالهلا نَ
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اً قلَّ نظريها،  من الالفت للنظر يف النص العلوي أنّه يمتاز بشمولية واسعة جدّ
عىل  جتلياهتا  ظهرت  والتي  املحدودة،  غري  لثقافته  واضح  إنعكاس  إالَّ  هذا  وما 
عن  كاحلديث  املعرفة،  مستويات  تَلَف  نَ «خمُ تضمّ الذي  كالمه  يف  املهيب  التنوع 
وعنارص  وحيوان  وبرش  وكواكب  وأرضٍ  سامءٍ  من  املختلفة،  وظواهره  الكون 
واإلجتامعية  والرتبوية  النفسيّة  الظواهر  عن  احلديث  يتضمن  وكذلك   أخر
لكلِّ  مفتاحاً   كالمه كان  هنا  ومن  والتأرخيية»(١)،  واإلقتصادية  والسياسية 
العلوم، بيدهِ أبجديات املعارف التي حتتاجها البرشية. وقد أوصل بعضهم هذهِ 
 العلوم إىل مائتي علمٍ مُستخرج من هنج البالغة(٢). وهذهِ الظاهرة يف كالمه
ردَ  داً هبا، قال الريض: «ومن عجائبه التي انفَ فت عنه سابقاً، وكان متفرِّ رِ ممّا عُ
ن املشاركةَ فيها، أنّ كالمه الوارد يف الزهد واملواعظ، والتذكري والزواجر،  هبا وأَمِ
ر، وخلع من قلبه أنّه كالم... من الحظَّ له يف  رَ فيه املتفكِّ ل، وفكّ لهُ املتأمَّ إذا تأمَّ
غري الزهادة، وال شغلُ له بغري العبادة، قد قبعَ يف كرس بيت، أو انقطعَ إىل سفحِ 
ه وال ير إالّ نفسه، وال يكاد يوقنُ بأنه كالمُ من ينغمس  جبل، ال يسمع إالّ حسَّ

(١) خمترص تأريخ األدب العريب يف ضوء املنهج اإلسالمي ٩٣.
(٢) ينظر: علوم هنج البالغة١٠. وللمزيد عن هذهِ العلوم وأمثلتها يف كالم أمري املؤمنني ينظر: م. ن 
١١ـ ١٦٢. وينظر: االجتاهات الفكرية عند اإلمام عيل: ٢٧٧ - ٣٠٠. وينظر: اإلعجاز العلمي 

.١٥ - ٧١ عند اإلمام عيل
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دماً،  ينطف  به  ويعود  األبطال،  لُ  وجيدِّ قاب،  الرِّ  (١) فيقطُّ سيفه  مُصلتاً  احلرب  يف 
اد وبدل األبدال. وهذه من فضائلهِ  هّ ويقطرُ مهجاً، وهو مع تلك احلال زاهد الزُّ

العجيبة وخصائصهِ اللطيفة، التي مجع هبا بني األضداد»(٢).
يف  الرشَّ بوصف  تأثَّر  (ت٧٥٠هـــ)  احليلّ  الدين  صفي  الشاعر  أنّ  ويبدو 
كالم  يف  ةً  سويّ جدت  وُ التي  األضداد  بتلك  تأثر  كام  هذا،  الريض(ت٤٠٦هـ) 

 فقال: اإلمام عيلّ
األنداد (اخلفيف) لك  ت  عزّ فلهذا  األضدادُ  صفاتك  يف  ِعت  مجُ
جــواد فقريٌ  ناسكٌ  فاتكٌ  شجــاعٌ  حليــمٌ  حاكــمٌ  زاهــدٌ 
(٣) الــعــبــادُ نَّ  مثلَهُ حـــــاز  وال  قـط  بشـرٍ  َيف  ــعــن  مجُ مــا  شــيــمٌ 

مجع  من  لِ  أوّ الفاخوري: «من  قال  مثلام   انّه اجلمع  هذا  مظاهر  من  وكان 
ة عقائده،  يف اخلطبة الواحدة بني الدين والسياسة، وكان هدفه إقناع جنوده بصحّ

وهكذا كانت خطبه ترتكز عىل العقيدة اإلسالمية»(٤).
وجتدر اإلشارة إىل أنّ كالمه يف األمور واملسائل العلمية البحتة وعىل الرغم 
مما تتطلبه الكتابة فيها من مجود وبعد عن املتعة األدبية، إالّ أنّه وبعد أن يسكب 
عىل  أ  تتوكّ فنية  «بلغة  ممتازةً  خيرجها  افة  فَّ الشّ وروحه   الكرب مواهبه  من  عليها 

. ينظر: لسان العرب ٣٨٠/٧  ضاً رْ (١) قطَّ يقطُّ قطاَّ بالقط هو قطع اليشء الصلب، وقيل هو القطع عَ
مادة (قطط).

(٢) هنج البالغة:١٠ـ ١١.
(٣) ديوان صفي الدين احليل ٨٩.

(٤) اجلامع يف تاريخ األدب العريب ٣٥١/١.
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ورةِ وسائر عنارص الفن»(١). أي أنّ اسرتاتيجيته التي كان يتوخاها  اإليقاع والصُّ
من  ولعلّه  الفنية.  الناحية  من  واحدة   (٢) تعدده -  من  الرغم  عىل  اخلطاب -  يف 
وراء ذلك أراد ألفكاره ومن خالل كالمه أن تشقَّ طريقها إىل النفوس مصحوبةً 
ة البالغة يف اإلقناع، فضالً عن دفع املاللة والسأم عن املتلقي.  بقوة التأثري، واحلجّ
دة،  وبام إنّ «عيلّ بن أيب طالب، وهو احلاوي عىل مجيع سامت العبقريّات املتعدّ
يف  األستاذ  وهو  الفيلسوف،  وهو  العظيم،  املحارب  وهو  القائد،  اخلليفة  فهو 
والفلك،  باحلساب  العامل  القايض،  الفقيه،  وهو  النحو،  لعلم  واملؤسس  العدل 
 اهللا رسـول  د  حممّ لـرتاث  واحلافـظ  واحلكيم،  والشاعـر،  البالغـة  أمـري  وهـو 
عنه  يتعلم  أن  املرء  يستطيع  يشء.  كل  يف  واألنموذج  الرفيع،  األخالقي  وهو 
التي  املوسوعية  هذه  فإنّ  مثله»(٣).  يكون  أن  يستطيع  ال  ولكن  كثرية،  أشياء 
وهذا  كِرت،  ذُ التي  األصناف  هذه  كلِّ  عىل  أثراً  ولّدت  شخصيتهِ  عليها  انطوت 
يتنفسون  كانوا  الواعظني  أشهر  أنّ  الدراسة  وجدت  فمثالً  الدراسة  تنشده  ما 
احلسن  هؤالء  رأس  وعىل  املعنى  أو  بالنص  به  الناس،  يعظون  ثم   كالمه
البرصي (ت١١٠هـ)، وعمر بن عبد العزيز (ت١٠١هـ)، وهكذا كان الفالسفة 
أمري  عن  التوحيد  علم  هنل  الذي  عطاء (ت١٢٧هـ)  بن  واصل  مثل  واملتكلمني 
تاب الدولة ومدبري  اً لد الباحث عىل كُ املؤمنني، ثمَّ بصمته الواضحة جدّ
وليس  احلرب  خطط  وواضعي  اجلند،  ومنظمي  واخلارجية،  الداخلية  سياستها 

(١) خمترص تأريخ األدب العريب يف ضوء املنهج اإلسالمي ٩٤.
بنيته  البالغة  هنج  يف  اخلطاب  ينظر:  املؤمنني  أمري  عند  اخلطاب  وتعدد  شمولية  حول  للتوسع   (٢)
وأنامطه ومستوياته دراسة حتليلية ١٢١ـ ١٢٢. وينظر: اخلطاب يف هنج البالغة دراسة موضوعية 

فنية ٦٦ـ ٧٥.
(٣) عيل سلطة احلق: ٤٣.



................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب ٩٠
الصحابة  رسالة  يف  الدراسة  أوجدهتا  التي  الكبرية  التأثريات  من  ذلك  عىل  أدلُّ 
البن املقفع (ت١٤٢) والعهد الذي كتبه عبد احلميد الكاتب (ت١٣٢هـ) عىل 

لسان مروان بن حممد (ت١٣٢) إىل ولده(١).
لٌّ منهم بعلم أو  ص كُ ولكن مع هذا وعىل الرغم من إنّ هؤالء الكتاب قد ختصّ
 فـنٍ مـن فنون القول، إالّ أنّ مرجعيته وإمامه الذي ال يضل هـو عيل بنُ أيب طالب
جيده  كالمه  يقرأ  الذي  ألنّ  إليه،  يصلوا  أن  دون  منه  التعلُّمَ  استطاعوا  بذلك  فهم 
مثلام قال السيد اخلوئي: «وهذه خطبه يف هنج البالغة، فإنّه حينام يوجه كالمه فيها 
إىل موضوع ال يدع فيه مقاالً لقائل، حتى ليُخال من ال معرفة له بسريته أنّه قد قىضّ 
لُّ فضيلة، وتنتهي  عمره يف حتقيق ذلك والبحث عنه»(٢) لذلك غدا: «تعز إليه كُ
ذرها ؛...  لُّ طائفة، فهو رئيس الفضائل وينبوعها، وأبو عُ إليه كل فِرقة، وتتجاذبه كُ

.(٣)«لُّ من بزغ فيها بعده فمنه أخذ، وله اقتىض، وعىل مثالهِ احتد كُ
] ⁄âŸ]|
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األشخاص  بعض  هبا  يتميّز  شعورية  ال  تلقائية  قوة  «بأنّه  اإلهلــام:  ف  يعرّ
فتمنحهم، من حيث ال يدري أحد من أين القدرة عىل اإلبداع واخللق يف ومضة 

خاطفة»(٤).

 لد املتأثرة  النصوص  وادخرنا  هبام  أكتفينا  والبرصي  املقفع  بابن  الرسالة  هنضت  أن  بعد  لكن   (١)
عبد احلميد وأمثاله إىل دراسة قابلة إن شاء اهللا.

(٢) البيان يف تفسري القرآن ٧٧.
(٣) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٢٢/١.

(٤) اإلبداع يف الفن ٨١.
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كان  فقد  بهِ  وحمفوفاً  زاً  عزَّ مُ كان  الذي   طالب أيب  بن  عيلّ  اإلمام  إهلام  ا  أمّ
وايات واألحداث اإلسالمية إىل رعاية السامء  عظمُ الرّ معروف املصدر، إذ تشريُ مُ
ا بأمرٍ من  له يف كثري من جوانب العظمة واإلرتقاء(١)، وهذا األمر جاءَ واضحاً إمّ

:أنهُ قال ألمري املؤمنني اهللا تعاىل، فعن النبي
«إنّ اهللا أمرين أن أُدنَيك وال أُقصيَك، وأنْ أُعلِّمك أن تعيَ وحقُّ عىل اهللا أن 

ُذٌن َواِقَيٌة﴾(٢)»(٣).
ُ
، قال فنزل قوله تعاىل: ﴿َوتَِعَيَها أ تعيَ

 ا ما كان يدعو لتسديد خطى أمري املؤمنني أو بدعوات الرسول فكثريً
ورد عـن اإلمام  فقد  بابه الواسع،  من  احليّز  هذا  دخلت  هذه الدعوات  حتى أن 

عـيل أنه قـال للنبي حني بعـثـه يف إحـد املهامت:
سيهدي  اهللا  فقال:إنّ  فيهم؟  القضاء  فكيف  منّي  أسنُّ  قومِ  إىل  تبعثني  «إنّكَ 

قلبك، ويثبِّتُ لسانَك. قال فام تعاَييتُ يف حكـومةٍ بعد»(٤).
 أكدّ  وهـذهِ وثقية ثمينة، وشهادة رصينة من الرسول األكرم بحق عيلِّ
هذا  من  أكثر  البالغة  تبتغيه  يشءٍ  لسانه.وأيَّ  وتثبيت  قلبهِ  هداية  عىل  خالهلا  من 

: فالكالم ينبع من القلب ثمّ يرتمجه اللسان، ومثلام قال عيلٌّ
.(٥)« نَانِ «اللِّسانُ تُرمجانُ اجلَ

إنّ  اعتبار  عىل  النبوي،  اإلهلام  من   املؤمنني أمري  عىل  إفاضة  اإلهلام  إنّ  أو 

(١) ينظر: عيل كام وصف نفسه ٤٩.
(٢) احلاقة ١٢.

(٣) جممع البيان ١٠٧/١٠. وينظر: لباب النقول ٢٠١.
(٤) خصائص أمري املؤمنني ٣٧.

(٥) غرر احلكم ودرر الكلم ٢٠٥.



................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب ٩٢
النبي  «بذات  ذاته  أُدجمت  الذي  الويص  إىل  بعضه  أو  هُ  كلّ انتقل  النبوي  اإلهلام 
والسـلوك،  السيـرة  يف  ة  متجسدّ الربيب  صورة  فكانت  فـيه  فجوة  ال  دجماً  القائد 
التي  هي  املعرفة  املعقدة  العالقة  هذه  ولربّام  اليومية»(١).  واحلـياة  األفكار  ويف 
العـطاء  إىل  النبوي  اإلهلام  إنتقال  يؤكد  أن  إىل  البستاين  حممود  بالدكتور  حدت 
العلوي، فقال: «يمكن القول إنّ أجود ما عرفه تأريخ البرشية هو ما أنتجه اإلمام 
. نسوق هـذه احلقيقة وأمامنا وثيقـتان:إحـدامها نتاج  مقاً، وفنّاً  فكراً، وعُ عيلُّ
فـهـي   ،األخر الوثيقـة  ـا  وأمّ تَّاب...  الكُ عـىل  تأثرياً  عكس  حيث  نفسـه  اإلمـام 

احلـديث املعـروف عـن النبي القائل:
«أنا مدينة العلم وعيلٌّ باهبا»(٢).

هي  بل  وباهبا،  املدينة  عىل  أ  تتوكَّ فنية  إستعارة  د  جمرّ ليس  احلديث  هذا  إنّ 
أو  بالغة  مُ عىل  أ  يتوكّ ال   املعصوم أنّ  نعرفُ  حيث   ، احليّ واقعها  هلا  حقيقة 
 النبي أهلم  تعاىل  اهللا  أنّ  يعني  املذكور  احلديث  فإنّ  لذلك  خيال،  أو  وهم؛ 
املعرفة التي مل يُلهمها لآلخرين...وأنّ عليّاً هو الشخصيَّة الوحيدة التي يمكنها 
أن تكون بمثابة باب إىل دخول املدينة، وهذا يعني أيضاً أنّ النبي قد أوصل 
نيابة  باملعرفة  يتكلَّم  رسميّاً  لساناً  وجعله    عيلّ إىل  اه  إيَّ اهللاُ  منحها  التي  املعرفة 

.(٣)«النبي عن 
طريق  عن  أو  الغيبي،  اجلانب  مصدره  عطائه  من  كبري  قسمٌ  كان  وهكذا 
اإلمام  فلسفة  من  إلينا  يتبادر  ما  لُ  «أوَّ بقوله:  الفاخوري  عنه  عربّ  الذي  الوحي 

(١) عيلُّ سلطة احلق ٦٤.
(٢) عيلُّ إمام الربرة ٩٦/٢. وينظر: املستدرك ١٣٧/٣.

(٣) خمترص تأريخ األدب اإلسالمي يف ضوء املنهج اإلسالمي ٩٣.
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 ، النَّطاقِ فواسعُ  الوحيُ  ا  أمّ العقل.  وطريق  طريقُ الوحي،  طريقني:  للمعرفة  إنّ 

وخربهُ حقُّ اليقني»(١).
نمُّ عن قدرة إهلّية من خالل ما أويت  ا العقاد فقد عدَّ كالم أمري املؤمنني يَ أمّ
من حكمة، فقال: «فكل نمط من أنامط كالمه، شاهد له بامللكة املوهوبة يف قدرة 
وأوتوا  األسامء  علموا  الذين  آدم  أبناء  من  شك  وال  فهو  التعبري،  وقدرة  الوعي 

احلكمة، وفصل اخلطاب»(٢).
بلغة  لقال:  اجلانب  هذا  لبيان  ودعوناه  نفسه   املؤمنني أمري  إىل  عدنا  ولو 

الواثـق، مفتتحاً قـولَه بالقسم:
نا -  نْدَ ، وعِ تِ لامِ َامَ الكَ متَ ، وَ اتِ َامَ العِدَ ، وإمتْ تِ االَ سَ بْلِيغَ الرِّ لِّمتُ تَ «تَاهللاِ لقد عُ

.(٣)« ياءُ األَمرِ ضِ ، وِ كمِ أهلُ البيتِ - أبَوابُ احلُ
وقـال:

ـم»(٤). ـتَـفَ بكُ ظُوا إنْ هَ م، واستيقُ لُوبَكُ وهُ قُ م، وأَحرضِ انيِّكُ بّ وا مِن رَ عُ تَمِ اسِ «فَ
وهو  احلكيم،  الذكر  بحسب  الواعية  األذن  صاحب  هو   املؤمنني فأمري 
ثابت القلب واللسان، وهو باب مدينة العلم بحسب الوثيقة النبوية، وهو ربّاينُّ 
صاحبُ  وهو  نفسه،  به  وصف  ما  بحسب  الكلامت  متام  لِّمَ  عُ ومن  األمة  هذه 
صاحبُ  وهو  العقاد،  وصف  بحسب  كالمهِ  من  نموذجٍ  لِّ  كُ يف  اإلهلية  القدرة 

(١) اجلامع يف تأريخ األدب العريب: ٣٤٥/١.
(٢) العبقريات اإلسالمية ٢/ ١٤٥. 

(٣) هنج البالغة٢٠٢ - ٢٠٣.
(٤) م.ن ١٨٠.
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وهو  الفاخوري،  حنّا  كالم  بحسب  منها  أ  يتجزّ ال  جزءاً  الوحي  يشكل  فلسفةٍ 
ناه مع غريمها من وجوه البيان، وملّكاه أعنّة  ز بنفحٍ إهليِّ وإهلام قديس مكّ زِّ من عُ

الكالم، بحسب وصف حممد أيب الفضل إبراهيم(١).
احلقيقة  هذه  بيان  إىل  هؤالء  سبق  فقد  هـ)  (ت٦٥٤  اجلوزي  ابن  سبط  أما 
ينطق  عيل  فقال: «كانَ  عميق،  رٍ  تأثُّ عىل  دالٍ  بوصفٍ  ووصفه   اإلمام كالم  يف 
املهابة؛  عليه  اهللاُ  ألقى  كالمٌ  احلكمة،  بميزان  ويتكلَّم  بالعصمة،  فَّ  حُ قد  بكالم 
واملالحة،  احلــالوة  بني  له  اهللا  مجع  وقد  فهابه،  وراقــه  ه  سمعَ طرق  من  لُّ  فكُ
ة، أعجز الناطقني،  والطّالوة والفصاحة، ومل يسقط منه كلمة، وال بارت له حجّ
بق يف السابقني»(٢). فابن اجلوزي إذاً أرجع غالبية بالغة اإلمام  وحاز قصبَ السَّ
فّ بالعصمة» «كالمٌ ألقى اهللا عليه املهابة»  ف اإلهلي «قد حُ ومهابة كالمه للتّرصّ

«قد مجع اهللا له...».
هُ ذاب متاماً  ؛ ألنّ وهذا الدعم اإلهلي مل يأت من فراغ، بل هو إستحقاق لهُ

نْ يتميز هبذا يكون مصداقاً فعليّاً لقولهِ تعاىل: يف اهللا سبحانه وتعاىل، وطبيعي مَ
يَن َجاَهُدوا فِيَنا َجَهِدينَُّهم ُسُبلَنا﴾ (٣). ّ ﴿وا

يصة؛ ألنه جمتبى ومعد  ونر أيضاً أنّ اهللا - سبحانه وتعاىل - حباه هبذه اخلصّ
:ملواصلة املسرية النبوية بشهادة قول املصطفى

ي»(٤). هُ ال نبيَّ بَعْدِ ونَ من موسى إال أنّ ارُ لَةِ هَ نِّي بَمنزِ «أنتَ مِ

(١) ينظر: رشح هنج البالغة البن أيب حديد ٥/١ حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم.
(٢) تذكرة اخلواص ١١٤.

(٣) العنكبوت ٦٩.
.٣١٧ (٤) صحيح مسلم ١٢٠/٧، وينظر: مناقب اإلمام أمري املؤمنني
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والعجيب إنّ هارون مل يكن وصيّاً ملوسى فحسب، بل كانَ فصيحاً أيضاً، 

قال تعاىل حكاية عىل لسان نبيّهِ موسى:
أخافُ  إينّ  ني  يُصدقُ ءاً  دْ رِ عِيَ  مَ هُ  لْ سِ فأرْ اناً  لِسَ منِّي  حُ  أفَصَ وَ  هُ ونَ  هارُ «وأخي 

.(١)« بونِ أنْ يُكذِّ
ا رضورة مـن  وهـكذا كان أمري املؤمنني أيضـاً مدعـوماً هبـذه الصفـة، ألهنّ

سايل اهلادف. الرضورات التي ينبغي توافرها يف املبلّغ الرّ
وجتدر اإلشارة إىل أنَّ الباحث - وهبذا التوجيه الذي جييء اإلهلام من خالله 
ة خفيّة  - ال يتّفق مع تعريف عز الدين إسامعيل للعبقرية واإلهلام، فهو يرامها «قوّ

تدبُّ يف اإلنسان مستقلّة عن جمهوداته اخلاصة»(٢).
اإلهلي،  اإلهلام  هذا  إنّ  من  ريب  وال  شكَ  فال  هذا،  بعد  أمرٍ  من  يكن  ومهام 
والنفح القديس الذي جتىلّ يف كالم أمري املؤمنني كان من افرازاتهِ ذلك النصيب 

الكبري من التأثري عىل القارئ.
⁄]àÄ]à
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، ويف   يف بيئةٍ كان األدب أرقى وأثمن ما يُمتَلك، فكان عند قومهِ ولد عيلُّ
فاألديب  أصحاهبا؛  ومتجيد  هبا،  التفاخر  حيلو  التي  املزجاة  البضاعة  تلك  بيئتّه 
وهذا  حقوقها،  عن  واملحامي  عنها،  والذائد  املدافع  القبيلة  لسان  لدهيم  يمثل 
يف  فاق  حمارباً  خرس  فإنّه  خصيّة  الشَّ تلك  أو  الصنف  هذا  يمتلك  ال  من  إنّ  يعني 

(١) القصص ٣٤.
(٢) األدب وفنونه دراسة ونقد ٣٥.



................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب ٩٦
هائلة  أدبية  ثروة  هلم  أصبحت  هذه  العرب  أمهيّه  وبسبب  السيف.  وقع  لسانه 

ي والفنّي. ومتميزة عىل الصعيدين الكمّ
اإلمام  لِدَ  وُ طاء  بالعَ مٌ  فعَ مُ األديب  والعمل  البيئة  تلك  ويف  األثناء،  هذه  يف 
املتتبع  بل  قومه،  ببضاعة  يتأثّر  ال  أن  املعقول  غري  طالب،فمن  أيب  بن  عيل 
مَّ روائع البيان اجلاهيل الصايف املتَّحد بالفطرة السليمة إحتاداً  لنتاجه جيده قد «ضَ
واملنطق  السليمة  بالفطرة  دُ  املتَّحِ ب  املهذّ الصايف  اإلسالمي  البيان  إىل  مبارشاً 
عنده  ورد  فقد  البعض»(١)  عن  بعضها  العنارص  فصل  فيه  جيوز  ال  ا  احتادً القوي 
فمن  عدة،  مواطن  يف  وحكمة  ومثل  شعرٍ  من  اجلاهيل  باملوروث  اإلستشهاد 
التضمني الشعري املبارش أو النيص متثله يف خطبته الشقشقية بقول األعشى إىل 

ابن احلطاب:
(الرسيع) جابر(٢)  أخي  حيَّانَ  ويــومُ  كورها  عىل  يومي  ما  شتَّان 

:ومن التضمني باملعنى قوله
إِالَّ  أتَى  فِيامَ  ظِّ  احلَ من   ، لِهِ أهْ غريِ  وعن   ، هِ حقِّ غريِ  يف  وفِ  املعرُ عِ  اضِ لِوَ لَيس  «وَ

.(٣)«... ئامِ ةُ اللِّ دَ حممَ
فالباحث ير أن هناك شبها ًكبرياً بني قول اإلمام هذا وبنيَ بيت لزهري أبن 

، قال فيه: سلمى يف معلقتهِ
(٤) (الطويل)  اً عليه ويندمِ ومن جيعل املعروفَ يف غري أهلِه يكنْ محدهُ ذمّ

(١) روائع هنج البالغة ١٠.
(٢) هنج البالغة ٢٦. والبيت لألعشى الكبري، ينظر: ديوانه ١٤٧.

(٣) م.ن ٢٢٨.
(٤) ديوان زهري بن أيب سلمى ١١١.



 ................................... ٩٧الفصل األول: املبحث الثاين: عبقرية اإلمام عيل
أمري  به  أبتدأ  ما  وبني  البيت  صدر  بني  وبخاصة  متاماً  واضــحٌ  هنا  فالشبه 

: املؤمنني كالمهُ
، وعند غري أهله». هِ «وليس لواضع املعروف يف غري حقِّ

 ها يف غـري ما موطن من كالمه، حيث جاء يف إحد أمـّا األمثال، فـقـد وظّفَ
خطبه:

قِنيَ  رِّ تَفَ مُ مْ  اكُ أَرَ تَّى  حَ يلِ  وْ قَ رِ  آخِ ىلَ  عَ آيتِ  امَ  فَ يِ  لْبَغْ اَ لِ  أَهْ ادِ  هَ جِ ىلَ  عَ مْ  ثُّـكُ أَحُ «وَ
بأ»(١). ادِيَ سَ يَ أَ

ويرضب  ــعــرب(٢)،  ال عند  املشهورة  األمــثــال  سبأ»مـن  «أيــادي  فـقـوله 
قني، وأصله(٣) قوله تعاىل: للمتفرِّ
﴿ومزَّقناُهم لُكَّ ُممَّزق﴾(٤).

وبعد أن عرفنا أن املثل يرضب للمتفرقني؛ فإنّ توظيفه من قبل اإلمام كان من 
اه، فكان هذا املعنى  د بهِ تشتت أنصاره عنه، وخذالهنم إيّ الرباعة بمكان، إذ عضّ

:الركيزة األساس والصورة الواضحة للخطبة التي ورد فيها املثل ومنها قوله
م أوىل باحلقِّ  م، ليس ألهنَّ الءِ القومِ عليكُ نَّ هؤُ رَ ه، لَيَظْهَ ي نَفْيس بِيَدِ ا والذّ «أَمَ
بَحتِ  م عن حقّي. ولَقْد أصَ بِهم، وإبطائِكُ م إىل باطلِ صاحِ هِ اعِ م، ولكِنْ إلرسَ منكُ
مَ  كَ احلِ م  عليكُ أتلُو  رعيّتي...  لمَ  ظُ افُ  أَخَ وأصبَحتُ  عاهتَا،  رُ لمَ  ظُ افُ  ختَ األُممُ 

(١) هنج البالغة:١٦١.
(٢) ينظر: جممع األمثال ٢٧٦/١.

(٣) رشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد ٣٦/٤. 
(٤) سبأ ١٩.



................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب ٩٨
ونَ عنها»(١). رقُ تَتَفَّ ةِ فَ ظَةِ البالِغَ عِ م باملوْ ظُكُ أَعِ رونَ منها، وَ تَنْفِ فَ

دة  متعدّ مواطن  يف  حصلَ  قد  األديب  لإلرث  توظيفاً  أنَّ  إىل  اإلشارة  وجتدر 
هو  اإلرث  هذا  من  اسة  الدرّ هيم  والــذي   .(٢)طالب أيب  بن  عىل  كالم  من 
التي  واألمثال  األبيات  وأنصاف  األبيات  تلك  عىل  أجراه  الذي  التضمني  أنَّ 
ه، عائدُ إىل رغبته يف التوصيل التام ألفكاره املبتغاة،  يفهمُ قصتَها وأحداثَها قومُ
عىل  النص  انفتاح  نتائج  ن  مِ ألنّ  الحقيهم،  وعىل  عليهم  التأثري  شدة  ثمَّ  ومن 
نصوص اآلخرين، وحماكاهتا، وتوظيفها برباعة هو «خلق جوِّ إبداعيٍّ له القدرة 
يف  إالّ  يتوفّر  ال  وهذا  العصور،  مرِّ  عىل  اآلخرين  يف  وتأثريه  هيمنته،  فرض  عىل 
تنفتح  التي  النصوص  من  كغريه  هو  والذي  النهجي،  كالنص  متعاليةٍ  نصوصٍ 

عىل نصوصٍ سابقةٍ هلا أثرها يف مرجعية اإلمام الثقافية»(٣).
] ⁄¬d]à
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اخلطيب  آداب  شيخو  لويس  األب  ها  عدَّ التي  الثالث  الصفات  هي  هذه 
الرئيسة(٤).

داد وبحسب ما وردَ يف املعاجم اللغوية فإنّ معناه: اإلصابة يف املنطق،  ا السَّ أمّ
.(٥) داً وأن يكونَ الرجلُ مسدَّ

(١) هنج البالغة ١٦١.
(٢) ينظر عىل سبيل املثال ال احلرص: هنج البالغة ٢٥، ٥٢، ٦٧، ٧١، ١٨٠، ٤٧٧، ٤٨٨. 

(٣) االقتباس والتضمني يف هنج البالغة ١٦.
(٤) ينظر: علم األدب ٤٨/٢.

(٥) ينظر: غريب احلديث ٢/ ٦٢.



 ................................... ٩٩الفصل األول: املبحث الثاين: عبقرية اإلمام عيل
وعلمه  العقل  يعني «أَصالة  الذي  اإلصطالحي  معناه  من  جداً  قريبٌ  وهذا 
السامع  يثق  بحيث  املشاكل  ومعضالت  األمور  لوجوهِ  ومتييزه  بالقضية  التام 
دَّ للخطيب صاحب الرأي السديد من  بقول اخلطيب وينقادُ إىل كالمه»(١). وال بُ
امع بالبيِّنات  «إيراد قضيّته عىل صورةٍ جليّةٍ قريبة املنال... ومتكينها يف ذهن السَّ

وتفنيدها»(٢). اخلصم  اعرتاضات  الساطعة...واستدراك  والشواهد  الالمعة 
 ؛ فإنّ أمريَ املؤمنني ةِ حال فإنَّ هـذه الرشوط إن انطبقت عـىل أحدٍ وعـىل أيّ
عن  فضالً  تام،  رأيِّ  بسدادِ  يريد  ما  إيراد  يف  ز  املربَّ هو  كان  إذ  الطليعة،  يف  يأيت 

:أقواله التي كان يؤكد من خالهلا عىل هذا اجلانب، كقوله
.(٣)« فـقُ يف األَفعـالِ ، والرِّ ـوالِ ادُ األقْ ـدَ بالِ سَ قْ «مـن عـالماتِ اإلِ

فأمـري املؤمنني حتدثّ هنا عن التأثري والذي أسامه بـ «اإلقبال»ألنّ اإلقبال 
هو نتيجة متوقعة للتأثري، فكلامَّ كان التأثري أبلغ كان اإلقبال أوسع، ولكن هـذا 
اإلقبال أرجعه أمري املؤمنني إىل «سداد األقوال»علامً أنّ سدادَ القول راجع إىل 

حجر أساس وهو سداد العقل.
 ،املؤمنني أمري  عند  الرأي  سداد  بيَّنت  التي  واملناظرات  احلــوادث  ا  أمّ
ولعل  السديد.  الرأي  عىل  استدالالً  كالمه  مجيع  يكن  مل  إن  اً،  جدّ كثرية  فهي 
من املناسب هنا ذكر كالمه الذي كلّم به كليب اجلرمي(٤) مرسول أهل البرصة 

(١) علم األدب ٤٨/٢.
(٢) م. ن ٤٩/٢.

(٣) غرر احلكم ودرر الكلم ٢١٠.
عيل  اإلمام  إىل  قومه  بعثه  محري  من  لوان  حُ بن  بَّان  رَ بن  جرم  بني  إىل  منسوب  اجلرمي  كليب  هو   (٤)

يستعلم حاله أهو عىل حجة أم عىل شبهة. ينظر: رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٩٧/٩.



١٠٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
منه  طلب  الرجل  وصول  وعند  اجلمل،  ألهل  معسكراً  أصبحت  ا  بعدمَ لإلمام 

اإلمام أن يبايع فقال: 
فقال لو أنّ الّذينَ  حدثاً حتى أرجع إليهم.  ، وال أُحدث  «إينّ رسولُ قومٍ
 ، ُم عن الكأل واملاءِ عْتَ إليهم وأخربهتَ جَ ، فرَ م مساقِطَ الغَيثِ بعثوكَ رائداً تبتغي هلَُ
م  هُ تاركَهم وخمالِفَ كنتُ  انِعاً؟ قال:  صَ نتَ  كُ ، ما  ادبِ إىل املَعاطِشِ واملجَ الَفوا  فَخَ
أن  أستطعت  ما  اهللا  فو  ل:  جُ الرَّ فقال  ك.  يَدَ إذاً  دْ  دُ امْ فَ  :قال  . واملاءِ الكألِ  إىل 

.(١)« ةِ عيلَّ فبايعتهُ جَّ أمتنع عند قيام احلُ
لِ سداد رأيه يرشد املسرتشد ويفحم اخلصم بأدلّة قاطعة  وهكذا كان وبفعْ
وبراهني ساطعة، وهذا املثال أحدها، حتى قال عنه ابن أيب احلديد (ت٦٥٦هـ): 
«وال يشءَ ألطف وال أوقع وال أوضح من املثال الذي رضبه عليه السالم،وهو 

ةٌ الزمة ال مدفع هلا»(٢). جَّ حُ
جاء تأثري كالم اإلمام من مثاله الذي رضبه من الواقع الذي يعيشه الفرد 
العريب آنذاك؛ فالكأل واملرعى هو عامد احلياة العربية البدوية، واملثال جاءَ عليها 
 أخر جهةٍ  ومن  جهة.  من  هذا  املقصد  واضحة  الفهم،  سهلة  جليّة  وبطريقة 
شبّه  عندما  وبخاصة  احلجة،  إيراد  عند  صورها  أروع  يف  بالبالغة    احتفاظهِ
بهِ  يتغنّى  ما  وهذا  واملاء»،  الغَيث..الكالء  «مساقط  بـ  ومعسكره  جهته  أو  نفسه 

العريب ويرنو إليه أينام حلَّ وارحتل.
«املعاطش  بـــ  شبههم  فقد  اجلمل  بأصحاب  واملتمثِّلون  خصومه  ــا  أمّ
ف من اإلصطدام به يف أيِّ مكان،  واملجادب»، وهذا ما ينفرُ منه السمع، ويُتخوَّ

(١) هنج البالغة ٢٨٢ـ ٢٨٣.
(٢) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٩٧/٩.



 ................................... ١٠١الفصل األول: املبحث الثاين: عبقرية اإلمام عيل
وبالتايل فإنَّ إيراد هذا التشبيه سيكون تأثريه بإجتاهني متعاكسني: األول هو تثبيط 
الرجل، وإبعاده عن معسكره، والثاين هو ترغيبهِ بالدخول يف حظرية الصواب، 
املتمثّلة بمعسكر أمري املؤمنني. وهكذا جاء جواب املبعوث بام خطط لهُ عيل 

بن أيب طالب: «كنتُ تاركهم وخمالفهم إىل الكإلِ واملاء».
ومهام يكن من يشء فإنّ هذا كله وسيلة وليس غاية؛ ألن الغاية التي ابتغاها 
ةِ  (صلوات اهللا عليه) قول اجلرمي: «فواهللا ما استطعتُ أن أمتنعَ عند قيامِ احلُجّ

.«عيلَّ فبايعته
حت بهِ املعاجم  وبعد سداد الرأي يأيت صدق اللهجة. واللهجةُ عىل وفق ما رصّ

اللغوية تعني اللسان، ويُقال فالن فصيح اللهجة(١). وجاء يف احلديث النبّوي:
لتِ الغرباءُ ذيِ هلجةٍ أصدق من أيب ذر»(٢). اءُ وال أقَّ رضْ «وال أظلّتْ اخلَ

مدِّ  يف  يسهم  كونه  اخلطيب،  به  يتحىلّ  أن  ينبغي  ما  أهمِّ  من  اللهجة  دق  وصِ
امعني خلوص نيّتهِ واستقامة  يثبت لد السّ جسور الثقة بني اخلطيب ومجهورهِ «لُ
تصديقه»(٣).  إىل  م  وركوهنُ رأيه  إىل  ميلُهم  فيزيدُ  احلقيقة،  عىل  وحرصه  عمله 
رصاحة  فأسامها   املؤمنني أمري  هلا  تنبه  هذه  البالغـة  اللهجة  صدق  وفضيلة 

حيث قال:
تُه»(٤). جّ تْ حُ تُه صحَّ نْ صدقت هلجَ «مَ

حيتذ فيها وهذا ما نتلمسه يف ترصحيات عدة  مثاالً  فكان  وجسدها واقعا، 

.( جَ (١) لسان العرب مادة (هلََ
(٢) سبيل اهلد والرشاد يف سرية خري العباد ٢٤١/١١. 

(٣) علم األدب ٤٩/٢.
(٤) غرر احلكم ودرر الكلم ٢١٩.



١٠٢................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
له، من نحو قوله:

.(١)«.. بْتُ ذِّ بْتُ وال كُ ذَ «ما كَ
: وقوله أيضاً

ي بعـثَهُ باحلقِّ - يعـني الرسـول األكـرم صىل اهللا عليه وآله ــ، واصطَفـاهُ  «والذّ
عىل  م  أحثُّكُ ما  واهللا -  إنّـي -   ، اسُ النـّ ـا  أهيُّ  ... ادِقـاً صَ إالَّ  قُ  أنْطـِ مـا   ، اخللقِ عـىل 

م عنها»(٢).  ى قبلكُ ناهَ مْ عن معصية إالَّ وأتَ م إليها، وال أهناكُ بقُكُ طاعةٍ إالّ وأسْ
غاية  يف  الناس...الخ»إطاللة  «أهيــا  األخــري  قوله  يف   علينا يطلُّ  وهنا 
ــ،أال  ورعيته  مجهوره  يف  راً  مؤثّ القائد  أو  الواعظ  يكون  أن  أجل  من   - األمهية 
عليه)  اهللا  هو (صلوات   ير مثلام  الكالم -  ألنّ  يقول،  ملا  الفعيل  التطبيق  وهي 
- إذا كان قائله مطبِّقاً إياه وبلهجة صادقة خرج من القلب وإذا خرج من القلب 
سقط يف القلب أي كان مؤثّراً،.بينام إذا خرج من اللسان؛ فإنه سيفقد ذلك التأثري 

املرجو فـقـال يف ذلك:
ان مل  رجتْ من اللسِّ قَعْت يف القلبِ وإذا خَ تْ منَ القلبِ وَ جَ رَ «الكلمةُ إذا خَ

جتاوز اآلذان»(٣).
وهكذا كان يصوغ قوانني نفسانية خالدة تؤثر يف ما ال حيىص من النفوس 

دون أن يؤثر عىل صالبتها، وصحتها، وديمومة فاعليَّتها زمان أو مكان.
ملك   املؤمنني أمري  أنّ  وهي  إليها،  اإلشارة  جتدر  هنا  مهمة  مسألة  وتبقى 

(١) هنج البالغة ٥٨٥.
(٢) م. ن ٢٨٩ - ٢٩٠.

(٣) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٤٤٦/٢٠.



 ................................... ١٠٣الفصل األول: املبحث الثاين: عبقرية اإلمام عيل
وهذا  احرة،  السّ البالغة  وبني  اللهجة  صدق  بني  كالمه  يف  التام  التوفيق  ناصية 
بني  اجلمع  استحالة  أو  صعوبة  من  الرغم  عىل   عنده العبقريات  اكرب  من 
رَ متديِّن صادق اللهجة مفلقاً يف شعره»(١). األمرين حتى «قال بعض احلكامء مل يُ
دُّ  دُ أو التحبب إىل السامع. وتعُ ا ثالث ركائز اخلطيب الرئيسة، فهو التودّ وأمّ
بنفسه،  أيضاً  هبا  يويص  كان  ما  وكثرياً   املؤمنني أمري  ميزات  من  الركيزة  هـذه 

ةً قـال: فمرّ
.(٢)« دُ إىل النّاسِ رأسُ العـقلِ «الـتودُّ

وأخـر قـال:
.(٣)« دُ نِصفُ العـقلِ «التـودّ

وثالثة قال:
.(٤)« دُ إلـى النّاسِ ها الـتودُّ ةِ طـالقةُ الـوجهِ وآخـرُ ل املـروءَ «أوَّ

يؤثرَ  وأن  والنّزاهة،  والوفَاء،  ن،  والتصوّ الوقار،  منها:  موجبات  دِ  وللتودّ
اخلطيب أمر الرعيّة عىل شؤونهِ اخلاصة(٥) وهذه املوجبات كانت جمتمعة يف شخص 
أمري املؤمنني، فمن الوقار املمزوج بالتودد ما وصفه به صعصة بن صوحان(٦)  

(١) اإلتقان يف علوم القرآن ٣٢٥/٢.
(٢) غرر احلكم ودرر الكلم ٤٤٥.

(٣) هنج البالغة ٥٧٧.
(٤) غرر احلكم ودرر الكلم ٢١١.

(٥) علم األدب٤٩/٢ ـ٥٠.
(٦) هو صعصعة بن صوحان بن احلجر بن احلارث من ربيعة وكان يكنى بأيب طلحة، وكان خطيباً، 
ينظر:  األشرت.  ملالك  عهده  عنه   اجلمل،ورو معه  طالب،شهد  أيب  بن  عيل  أصحاب  ومن 

الطبقات الكرب ٢٢١/٦، ينظر: ورجال النجايش ٢٠٣.



١٠٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
نّا  ، وسهولةُ قيادةٍ، وكُ عِ ةُ تواضُ ، وشـدَّ (ت٦٠هـ): «كان فينا كأحـدنا، لنيُ جـانبٍ
ن والنزاهة  يّافِ الواقف عىل رأسه»(١). ومن التصوّ هنابُه مهابهَ األسري املربوط للسَّ

نْ غريه قـال أو يقـول: فَمَ
يَيْتُ من راقِعِها»(٢). عتي هذهِ حتّى استَحْ رَ دْ «واهللاِ لقد رقَّعتُ مِ

بعض  رغبة  مع  متامهياً  له،  يراها  حقوق  عن  التنازل  آثر  اإليثار  جانب  ويف 
املسلمني، فقال:

أمورُ  لَمِت  سَ ما  نَّ  لمِ ُسَ ألَ وواهللاِ  غريي؛  مِن  ا  َ هبِ النّاسِ  أحقُّ  أينَّ  تُم  لِمْ عَ «لَقَد 
هـداً  ، وزُ لِهِ ـضْ ، التِامساً ألجـر ذلك وفَ ةً ورٌ إالَّ عيلَّ خاصّ نْ فيها جَ كُ ملَ يَ ؛ وَ لمنيَ املُسْ

.(٣)« برجهِ زِ فه وَ خرُ نْ زٌ وهُ مِ فـيام تنافـستـُمُ
ولُبُّ القول الذي تذهب إليه الدراسة هو أنّ هذهِ الصفات الثالث - سداد 
ألرأي، وصدق اللهجة، والتودد إىل السامع - إجتمعت متآنسة فيام بينها بكالم 
أمري املؤمنني، وكان بعضها يدعم بعضاً حتى أنجبت إنجابات رشعية بضمنها 
ذلك التأثري العظيم الذي تركته عىل نفوس عشاق األدب الرفيع،وطالبي احلقيقة 

ة بثوبٍ من البالغة الساحرة. املقدمّ
]⁄fiŸ]l

]6;ô flÖ¬h;9’\;fl,\

 د عرفنا يف السابق موجزاً عن نشأة أمري املؤمنني وعالقته بالرسول حممّ

(١) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٢٩/١.
(٢) هنج البالغة ٢٦٣.

(٣) هنج البالغة ١٠٣ـ ١٠٤.



 ................................... ١٠٥الفصل األول: املبحث الثاين: عبقرية اإلمام عيل
والتي كانت عىل مرحلتني:

U∞Â¯\

متتد إىل نزول الوحي وتبشري الرسول بالنبوة.
UÏË›]m’\

أمري  خطاب  عىل  يلحظ  والــذي  ـــ).  ١٠ه (سنة   النبي رحيل  إىل  متتد 
عـنرص  بروز  هـو   - هنا  الدراسة  بهِ  هتتم  ما  وهذا   - املدة  هذه  بعد   املؤمنني
«لكي  قال:  ملا  بودلري  أصــابَ  وقد  كالمه.  يف  الــرّىض  وعدم  والتأملّ  كاية  الشّ
تكتشف عـقليّة.. ما، أو عىل األقـل تكـتشف ما يشغـل فكره أساساً دعـنا نفتِّش 
عامّ  الكلمة  هـذه  تعـربِّ  فسوف  كثرياً،  عـنده  ترتدد  التي  الكلامت  أو  الكلمة  عـن 
يستحوذ تفكريه»(١). فكان مـن بواكري هـذه الكلامت واخلطابات التي بيَّنت سـأم 

اإلمام قوله عند دفن زوجته الزهراء سنة (١٠هـ):
 ، دٌ مَ ْ ين فَرسَ زْ ا حُ ي...أمّ قّ عنها جتلّدِ رَ ي، وَ ِ ربْ يَّتكَ صَ فِ «قلَّ يا رسولَ اهللاِ عن صَ
ها  فِ فأَحْ ا،  هَ مِ ضْ هَ عـىل  تِكَ  أُمّ رِ  بتَضافُ نتُكُ  ابَ تُنَبِّئُكَ  وسَ  ... دٌ هَّ سَ مُ فَ لَييل  ا  وأمّ

.(٢)« هـا احلاَلَ ربْ ، واستَخْ ـؤالَ السُّ
وأستمـرَّ هذا اللون اخلطايب االّ أنّه بدأ يظهر جليّاً عنده، ألنهُ كان «يعيش 
لِّ جانب»(٣) متَثّلَ جانبٌ منها باملعارك  أصعب مراحل التأريخ فالفتن تأخذه من كُ
املنعم  عبد  حممد  األستاذ  قال  مثلام  جعلته  والتي  خالفته  يف  وقعت  التي  الظاملة 
رة خرجت عليه عائشة بالبرصة ومعها  خفاجي: «يف كفاحٍ دائمِ وحروب مستمّ

(١) االجتاه األسلويب يف النقد األديب ١٧٠.
(٢) هنج البالغة ٣٧٠ ـ٣٧١.

(٣) جملة تراثنا ع١٧١/١.



١٠٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
طلحة والزبري، ومعركة اجلمل املشهورة ثمَّ استمرت احلروب بينه وبني معاوية 
بن أيب سفيان... ومنها موقعة صفـني ثم كان أمر التحكيم الـذي قبله عيلُّ عـىل 
كره منه»(١). ثمَّ اخلوارج الذين هـم يف األصل أصحابه، كام متثّلت تلك الفتن 
هذهِ  ويف  غنائمها،  ويتصيَّدون  األحداث  موج  يركبون  الذين  يني  باإلنتهازّ أيضاً 
املرحلة أدرك اإلمام عيل أن جذور الفتنة ترضب يف أعامق النفس فتوجه إليها 
خطيباً وواعظاً عىل السواء، ومن يقرأ ما يف هنج البالغة تنكشف له هذهِ احلقيقة 

قاتل: التي هي أم احلقائق فيه (٢). فكان يف هذا - مثلام قال هو - يُ
(٣)« يهِ لَ نَعَ الّذي عَ رَ مَ ، وآخَ ى ما لَيْسَ لهُ عَ الً ادَّ : رجُ لَنيِ «رجُ

بدا  ما  وهذا  املُّعني،  قلة  هو   اإلمام حمن  يف  زاد  الذي  اآلخر  اجلانب  ا  أمّ
واضحاً يف خطبة الشقشقية:

يَةٍ عميّاء»(٤).  َ عىل طَخْ اء، أو أصربِ قْتُ أرتئِي بنيَ أنْ أصولَ بيدٍ جذّ فِ طَ «وَ
كانت   املؤمنني أمري  بأنّ  لنا  ينقل  مل  فالتأريخ  (٥)؛  املقطوعة  هي  اء  واجلـذّ
يده مقطوعة، بل كالمه هذا كناية عـن قـلة األنصار، وهذا ما بدا جليّاً يف قوله:
أَوىل  م  ألَهنَّ ليس  عليكم،  ومُ  القَ هؤالءِ  نَّ  رَ لَيَظْهَ  ، هِ بيدِ نَفْيس  ي  والذّ «أما 
قِّي.  حَ عن  م  وإِبْطَائِكُ بِهم،  احِ صَ باطِلِ  إىل  اعِهم  َ إلرسْ ولكِنْ  م،  منكُ باحلقِّ 
 ... رعيَّتي  لمَ  ظُ أخافُ  وأصبَحتُ  ا،  عاهتِ رُ لمَ  ظُ افُ  ختَ مُ  األُمَ بَحتِ  أصَ ولَقد 

(١) احلياة األدبية بعد ظهور اإلسالم ١٣٢.
(٢) ينظر:جملة تراثنا ع١٧١/١.

(٣) هنج البالغة ٢٨٦.
(٤) هنج البالغة ٢٥.

.٤٧٩/٣( ذَ ذَ (٥) ينظر: لسان العرب مادة(جَ



 ................................... ١٠٧الفصل األول: املبحث الثاين: عبقرية اإلمام عيل
م،املُبْتَىل  هُ واؤُ أهَ تَلِفةُ  املُخْ م،  قُوهلُ عُ م  عنهُ الغائِبَةُ  ُم،  أبداهنُ ةُ  دَ اهِ الشَّ ومُ  القَ ا  أهيُّ
امِ  الشَّ أهلِ  بُ  احِ صَ وَ تَعْصونَه،  تُم  وأنْ اهللاَ  يُطيعُ  مُ  بُكُ احِ صَ م.  هُ راؤُ مَ أُ هبم 

يُطيعونه»(١). م  هُ وَ اهللاَ  يَعْيصِ 
 وبام إنّ الدراسة - يف هذا الفصل - تبحث يف بعض أسباب حمن اإلمام عيل
 اإلمام قلب  يف  ة  وغصّ حرسة  شكل  قد  كان  ثالث  جلانب  التعرض  فينبغي 
النَّفي  طريق  عن  ا  إمّ يه،  حواريّ وبني  بينه  التفريق  يف  متثّل  اخلانقة  عيشته  يف  وزاد 
ه  مثلام حدث مع أيب ذر الغفاري (ت٣١هـ) الذي قال عنه طه حسني: «وإنّام سريّ

.(٢)« عثامن إىل الربذةِ منفيا فأقام فيها حتى مات غريباً
وصفه  الــذي  (٣٧هـــ)  سنة  األشــرت  مالك  كإغتيال  السيايس  اإلغتيال  أو 

االمام ملّا جاءَ خرب نعيه:
لْداً،  ! واهللا لو كان جبالً لكان فِنْداً، ولو كان حجراً لكانَ صَ ا مالِكٌ الِكُ ومَ  «مَ

.(٣)« ، وال يُويف عليه الطائرُ تقيه احلافِرُ ال يرِ
وقال فيه أيضا:

.(٤)« حمَ اهللاُ مالكاً فلقد كان يل كام كنتُ لرسول اهللاِ «رَ
 أو القتل يف احلرب كقتل حممد بن أيب بكر سنة (٣٧هـ) الذي أبّنه اإلمام

بقوله:

(١) هنج البالغة ١٦٠ـ ١٦١.
.١٦٤ (٢) الفتنة الكرب

(٣) هنج البالغة ٦٣٢.
(٤) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٢٠/١٩



١٠٨................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
.(١)« بيباً م نَقَصوا بغيِضاً، ونَقَصنا حَ ، إالَّ أهنَّ م بهِ هِ ورِ ُ رِ رسُ دْ نَا عليه عىل قَ زنَ «إنّ حُ

قلب  قرارة  من  نابعة  بكلامت  مضوا  الذين  أصحابه  يؤبِّن   كان ما  فكثرياً 
يعترصه األمل واألسى:

ابنُ  وأينَ  ؟  رٌ عامَّ أين  ؟  احلقِّ عىل  وا  ضَ مَ وَ  ، يقَ الطَّرِ كِبُوا  رَ ينَ  الَّذِ اينِ  إخوَ «أَينَ 
اقدوا  تَعَ الّذينَ  ِمُ  واهنِ إخَ مِن  م  هُ نُظَراؤُ وأينَ  (٣)؟  تَنيِ هادَ الشَّ ذو  وأينَ  انِ (٢)؟  التَّيِّهَ
عىل  بيده  رضب  ثم  الراوي:  فقال  !؟  ةِ رَ جَ الفَ إىل  م(٤)  هِ ؤوسِ برُ وأُبردَ   ، املنَّيةِ عىل 
رآنَ  القُ ا  وُ لَ تَ الّذينَ  إخواين  عىل  هِ  أَوِّ  :قال ثم  البكاء،  فأطال  الرشيفة،  حليته 

وه...»(٥). امُ ه، وتدبّروا الفرضَ فأقَ وُ مُ فأحكَ
ومماته  حمياه  جعلت  والتي   هلا ض  تعرّ التي  والفتن  املحن  من  جانب  هذا 
كلها  حياته  إنّ  وبام  الشهيدة»(٦).  املطمئنة  والنفس  املعذبة،  للفضيلة  دامياً  تأرخياً 
ؤه  كفاح، ونضال، وحزن ويأس(٧)من قومه؛ فقد تولّد عنده اإلنفعال الذي منشَ

(١) م. ن ٦١١.
(٢) ابن التَّيِّهان: هو أبو اهليثم بن التَّيِّهان، وأسمه مالك، وأسم أبيه مالك أيضا ابن عبيد بن عمرو 
بن عامر األنصاري قيل: إنهُ تويف سنة عرشين. وقيل انهُ أدرك صفّني، وشهدها مع عيل وقتل 

فيها وهو األكثر. ينظر:رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٢٩٠/١٠.
(٣) ذو الشهادتني: هو خزيمة بن ثابت األنصاري من األوس جعل رسول اهللا شهادته كشهادة 

تِلَ بصفني بعدَ أن شهدها إىل جانب أمري املؤمنني. ينظر: م.ن ٢٩٠/١٠ـ ٢٩١. رجلني قُ
معسكر  أمراء  هنا  والفجرة  هبا  للبشارة  الفسقة  إىل  الربيد  مع  رؤوسهم  محلت  برؤوسهم:  أُبرد   (٤)

الشام.ينظر: م. ن ٢٩١/١٠.
(٥) هنج البالغة ٣٠٦.

(٦) تأريخ األدب العريب ١٣٥.
(٧) ينظر: أدب العرب ١٥٦.



 ................................... ١٠٩الفصل األول: املبحث الثاين: عبقرية اإلمام عيل
«اإلحتاد املبارش بني العـبـقـري وبني املوضوع الذي يشغله»(١)والذي يراه - أي 
تـولد  الذي  اإلنفعـال  هـذا  إنّ  ثمّ  األبــداع»(٢)،  «جوهر  برجسون   - اإلنفعـال 
تولَّد  مثلام  اليها(٣)،  يدعو  وما  اخلطابة  بواعـث  أهـمِّ  مـن  كان  الفتن،  هاتيك  مـن 
عاش  اإلغرتاب(٤)،  أو  الغربة  عنرص  األحداث  لتلك  متوقعة  وكنتيجة   عنده
غريباً ألنه القى من اإلعوجاج والعداوة ما تئِنُّ له اجلبال ال ليشء االّ أنه أراد أن 
ألنّه  يعدلون  ال  وهم  يعدل  ،ألنه  نفسٍ لُّ  كُ تتمثلهُ  يشء،وأن  لِّ  كُ يف  العدل  يقيم 

ينتصف من نفسهِ وال ينتصفون ألنّه يأمتر باهللا وال يأمترون(٥)فكانت النتيجة:
منهم،  خرياً  هبم  لني  فأَبْدِ ئِموين،  وسَ تهم  ئمِ وسَ لُّوين  ومَ لِلتُهم  مَ قَد  إينِّ  م  «اللهُ

هبم كام يُامثُ امللحُ يف املاء»(٦). لُوَ ثْ قُ نِّي، اللهم مِ اً مِ َّ م يب رشَ هلُْ بْدِ وأَ
عاش غريباً إلنهُ مثلام قال جربان خليل جربان: «مل يعرف العرب حقيقة مقامه 
مبتسامً  هُ  أمتثّلُ أنني  غري  وافية.  كاملةً  رسالته  العاملَ  تبلغَ  أن  قبل  مات  ومقداره... 
قبل أن يغمض عينيه عن هذه األرض. مات شأن مجيع األنبياء والبارصين الذين 
يأتون إىل بلد ليس ببلدهم وإىل قومٍ ليس بقومهم ويف زمنٍ ليس بزمنهم ولكن 

لربِّك شأنٌ يف ذلك وهو أعلم»(٧).

(١) اإلبداع يف الفن ٨٠.
(٢) م. ن ٨٠.

(٣) ينظر: احلياة األدبية بعد ظهور اإلسالم ١٣٤.
(٤) ير أغلب الدارسني أن الفيلسوف األملاين هيجل هو من طرح مصطلح األغرتاب وأكدَّ عليه 

ودرسه بتعمق. ينظر: االغرتاب وأنواعه ٥.
(٥) ينظر: األغرتاب عند اإلمام عيل من خالل هنج البالغة ١١٢.

(٦) هنج البالغة ٥٢.
(٧) الراعي والرعية ٤٧.



١١٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
ا أسهمت  والذي هيمُّ الدراسة من هذهِ املحن وما ولدته يف تأريخ اإلمام، إهنّ
 ذي فاعلية فاعلة عىل التأثري ألنهُ أديبٌ من طرازٍ  االً يف جعل كالمهِ إسهاماً فعّ
خاص عانى من أزمات خانقة - واألديب الذي يعيش املشكلة يكون أقدر من 
غريه يف اإلفصاح عنها - ومحل مهوم الرعية صغريها وكبريها، ممّا انعكس إجياباً 
كبَ عليها حرارة روحهِ  طائهِ األديب، فصاغ ما عاناه بكلامت وصور أدبية سَ عىل عَ
لَ نواةً  املعذبة، فجعلها تشقُ طريقاً مهيعاً إىل قلوب السامعني. وهذا بدوره شكّ

مقتدرة عىل خلق التأثري.
دون   -  املؤمنني أمري  شخص  يف  اجتمعت  أسباب  جمموعة  هي  هذه 
سالمة  منها:  أُخر  أسباب  بمساعدة  مهيباً  توظيفاً  ها  يوظفَّ أن  استطاع   - غريه 
ابن  فقد قال عنه  فرط،  مُ أمتاز به من ذكاء  ما  وكذلك  الصافية(١)،  ذوقه وروحه 
عن  فضالً  طالب»(٢)،  أيب  بن  عيلِّ  من  أذكى  قط  رأيتُ  «ما  (ت٦٨هـ):  عباس 
لفريق  تُوضع  فهي «مل  مثلها،  آثارها  جاءت  التي  اإلنسانية  ،وروحه  نيّتهِ خلوص 
د  جِ وطِبَ هبا اإلنسان أنّى وُ ، وإنّام خُ دون فَريق، ومل يُراع فيها شعبٌ دون شعبٍ
رح، وتكفكف كلَّ دمعة، كانت  لَّ جُ دُ كُ ، وتُضمِّ لَّ قلبٍ ا تُالمس كُ وكان. وألهنّ

لكاً للناس أمجعني، وكانت خالدةً عند الناس أمجعني»(٣). مُ
الدكتور  كان   اإلمام كالم  يف  ة  عدّ صفات  هناك  أنّ  إىل  اإلشارة  وجتدر 
املفردات  ختريّ  هي:   اإلمام كالم  تأثري  وراء  تقف  أهنا   ير احلويف  حممد  أمحد 
ة التعبري وسهولته، وقرص املفردات وتوازهنا،  وإنسجامها مع النّاحية الصوتية وقوّ

(١) ينظر:اجلامع يف تأريخ األدب العريب ٣٥٢/١.
(٢) األغاين٨١/١.

(٣) دراسات يف هنج البالغة ١١.
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وكثرة الصيغ اإلنشائية (١).

البالغة:اللب،  عامد  مها  بجناحني  لق  حّ قد  كان   املؤمنني فأمري  إذا 
واإلسلوب فــ «األثر الفني الكامل يف نظري - والكالم لتوفيق احلكيم - هو 
إالّ  هذا  حيدث  باإلرتفاع...وقلّام  الكامل  الشعور  ذلك  فينا  حيدث  الذي  ذلك 
عن طريق السمو يف اللبّ واالسلوب»(٢)، وتلك سمتان جليّتان يف أدب أمري 
والضوء  بالنّار  احلرارة  إندماج  باملعنى  الشكل  «يندمج  فبكالمه   ،املؤمنني
ا من حيث األسلوب، فعيلُّ  بالشمس واهلواء باهلواء...هذا من حيث املادة. أمّ
بن أيب طالب ساحر األداء. واألديب ال يكون إالّ بإسلوب، فاملبنى مالزمٌ فيه 
طالب  أيب  بن  عيلّ  قسط  وإنّ  ة...  املادّ عن  يشءٍ  يف  تقلُّ  ال  والصورة  للمعنى، 
من الذوق الفنّي - أو الذوق اجلاميل - ملّام يندر وجوده...وإنّ رشوط البالغة 
لعيلِّ  اجتمعت  كام  عريب  ألديب  جتتمع  مل  احلال  ملقتىض  الكالم  موافقة  هي  التي 

بن أيب طالب»(٣).
أمري  كــالم  يف  اجتمعت  التي  الصفات  هـذه  فـإنّ  األحـــوال  كــلِّ  وعــىل 
شاعر  كُل  عريب،  كاتب  كلِّ  عريب،  فٍ  مثقّ «كلِّ  من  جعلت  التي  املؤمننيهي 
مدينُ  الدنيا  يف  مسلم  لُّ  كُ كان  فإذا  عيل.  لإلمام  مدين  عريب  خطيب  لِّ  عريب،كُ
فٍ عريب مدين لنهج البالغة  للقرآن الكريم يف تكوين عقليّته وتفكريهِ فإنَّ كلَّ مثقّ
يف تقويم قلمه»(٤) إذ «لوال كالم عيلِّ بن أيب طالب وخطبه وبالغته يف منطقه ما 

(١) ينظر:عيل سلطة احلق ٥٤٧ - ٥٥٩.
(٢) فن األدب ٧٦.

(٣) اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية ٥٢٩/١.
يسه ٢٢٥. (٤) اإلمام عيل أسد اإلسالم وقدِّ
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هي  التي  احلقيقة  وهذه  رعيّة»(١)،  إىل  وال  جند،  أمري  إىل  يكتب  أن  أحدٌ  أحسن 
عني الصواب - ملا سيتضح الحقاً - وتأثّر الكتاب بأمريهم إىل هذه الدرجة، مل 
ل عنه، والرباعة  ب إليه، والبالغة تُنقَ م وجدوا «الفصاحة تُنسَ يكن عبثاً بل ألهنَّ
تفاوت  عىل  الفُصحاء  فيه..فعصابة  غريزة  والبيان  املعاين  وعلم  منه،  تُستفاد 

طبقاهتم دونه، وزمرة البلغاء عىل تباين حاالهتا عيالٌ عليه»(٢)
مؤثر.  بوصف  وصفها  فقد   املؤمنني أمري  بالغة  وصف  من  كل  وهكذا 
اخلالقة  األدبية  واملقدرة  السليمة  والفطرة  الصايف  الذوق  ألمرين:  راجع  وهذا 
األدب  قي  متذوِّ عىل   كالمه تركه  الذي  العظيم  وللتأثري  الواصفني   لد
الرفيع، فعـن عامر الشعـبي (ت١٠٦هـ) أنّـه قـال: «تكلّم أمري املؤمنني بتسع 
وقطعن  احلكمة،  جـواهر  وأيتمن  البالغة،  عـيون  فقأنَ  ارجتاالً  نّ  ارجتلهُ كلامت 
يف  منها  وثالث  املناجاة،  يف  منها  ثالث   ، منهنَّ بواحدةٍ  اللحاق  عن  األنام  مجيع 
فى يب عزا  ا الالئي يف املناجاة، فقال: إهلي كَ احلكمة، وثالث منها يف األدب. فأمّ
بّ فاجعلني كام  اً أنت كام أُحُ أن أكونَ لكَ عبداً، وكفى يب فخراً أن تكونَ يل ربّ
امرؤُ  هلك  وما  نُه،  سِ حيُ ما  امرئٍ  لِّ  كُ قيمةُ  فقال:  احلكمة،  يف  الألئي  ا  وأمّ  ، بُّ حتُ
عىل  امنُنْ  فقال:  األدب،  يف  الالئي  ا  وأمّ لسانه.  حتت  خمبوءُ  واملرءُ  ره،  قدَ عرفَ 
شئت  نْ  مَ إىل  واحتجْ  ه،  نظريَ ن  تكُ شئت  ن  عمَّ واستغن  ه،  أمريَ تكن  شئت  نْ  مَ

ه»(٣). ن أسريَ تكُ
حتى  هبا،  وتتلمذوا  عليها،  اتَّكأوا  األدبية  الثروة  هذه  األدباء  أدرك  أن  وبعد 

(١) اإلختصاص ١٤٨ـ ١٤٩.
(٢) مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول ١٧٨.

.٦٢ (٣) ميزان احلكمة ٥٧/١، وينظر: من أروع ما قاله اإلمام عيل
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القديم  ففي  وحديثاً،  قديامً  األدب  ميادين  يف  راسخة  قدم  بفضلها  هلم  أصبحت 
ه اإلنفاق  قال ابن نباتة اخلطيب(١)(ت٣٧٤هـ): «حفظتُ من اخلطابة كنزاً ال يزيدُ

، حفظتُ مائةَ فصلٍ من مواعظ عيلِّ بن أيب طالب»(٢). إالّ سعةً وكثرةً
لُّ الباحث - فضالً عن التأثر املهيب بكالم اإلمام  ومن كالم ابن نباتة يَستَدِ
- عىل أنّ كالم اإلمام كان جمموعاً وهذا ما وضح يف قول األديب «مائة فصل من 
مواعظ...»وإالّ كلمة فصل ال يمكن أن تُطلق عىل خطبة، وال عىل رسالة، وال 

عىل حكمة، بل هي جزء من كتاب جمموع.
بعض  بني  مقارنة  عمل  (ت٦٥٦هـ)  احلديد  أيب  ابن  أنّ  إىل  اإلشارة  وجتدر 
بق من اخلطباء؛ وللنّاس غرامٌ عظيم بخطبه  خطب ابن نباتة «الفائز بقصبات السّ
تعليليّة،  بأحكام  املقارنة  تلك  امتازت   املؤمنني أمري  كالم  وبني  وكالمه»(٣)، 
وشاعر.  ولغوي،  بصري،  كبري،وناقد  مؤرخ  من  صادرة  كوهنا  علمية؛  ونتائج 
كانت خالصة تلك املقارنة هي «أنَّ سطراً واحداً من كالم هنج البالغة يساوي 
ألف سطر منه - أي كالم ابن نباتة - بل يزيد ويُريب عىل ذلك، فإنَّ هذا الكالم 

نباتة  ابن  والثاين  حممد.  بن  الرحيم  عبد  أوهلم  ثالثة:  رجال  العريب  األدب  يف  نباتة  بابن  اشتهر   (١)
ينظر:  (ت٧٦٨هـ).  العيون)  (رسح  صاحب  املرصي  نباتة  ابن  والثالث  السعدي(ت٤٠٥). 
بن  حممد  بن  الرحيم  عبد  األول  ١٩٢/١.ومقصودنا  اهلجري  الرابع  القرن  يف  الفني  النثر 
وهبا  حلب،  خطيب  وكان  األدب،  علوم  يف  إماماً  كانَ  املشهورة؛  اخلطب  صاحب  إسامعيل 
اجتمع باملتنبي يف خدمة سيف الدولة.ينظر:وفيّات األعيان ١٥٦/٣. وله ديوان خطب مطبوع 

.يُعرف بـ «ديوان اخلطب النباتية» متأثر به كثرياً بكالم أمري املؤمنني
(٢) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٢٨/١.

(٣) م. ن ١٤٤/٧.
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جنة»(١). لفة وهُ ق عليهِ آثار كُ لزَّ مُ

املحبني  حدود  جتاوزَ  تأثريها  أن   البالغة أمري  لبالغة  بقوة  ل  يسجّ ومما 
من  شيعته: «جئتكُ  أحد  قال له  ملّا  معاوية  هو  فهذا   ،املناوئني له أشدَّ  ليسحر 
عند أعيا الناس. قال له: وحيك وكيف يكون أعيا النّاس! فواهللا ما سنَّ الفصاحةَ 

ه»(٢). لقريش غريُ
بحدود  أو  قومية،  طائفة،أو  أو  بعينهِ  أديب  عىل   كالمه تأثري  يكن  مل  ثم 
الفاريس  األديب  فمثالً  األُطر  هذه  عن  خارجة   بالغته بل  معني،  عرص 
عيل»(٣)  اإلمام  بالغة  يف  املنشودة  تهِ  ضالّ عىل  «عثر  أن  بعد  الشريازي  سعدي 
سالة اخلامسة  سبك عهده ملالك األشرت - عىل طوله - شعراً، وسكبه نثراً يف الرِّ

الست (٤). رسائله  من 
 ،اإلمام كم  حِ عىل  الرائعة  أبياتهِ  بعض  يف  معتمد  املتنبي(ت٣٥٤)  وكان 
يصول  كان  ما  كثرياً  املتنبي  الغطاء (٥): «إنّ  كاشف  آل  حسني  حممد  المه  العّ قال 
كم أمري املؤمنني فيأخذ معانيها ثم ينظمها  كم األئمة وخصوصاً حِ عىل حِ

يف أقواله...خذ مثالً املتنبي يقول:

(١) م. ن ١٤٦/٧.
(٢) نوادر وقصص من رشح هنج البالغة ١٢/١.

(٣) األثر العريب يف أدب سعدي٣٨٠.
(٤) ينظر:.ن ٣٧٨.

(٥) هو الشيخ حممد حسني بن الشيخ عيل بن الشيخ حممد رضا كاشف الغطاء، من كبار رجال اإلسالم 
يف  سنة(١٣٧٣هـ)  تويف  اللسان.  فصيح  البيان،  ساحر  بارع،  خطيب  بأنّه  فَ  صِ ووُ املعارصين 

فِن فيها. ينظر: علامء يف رضوان اهللا ٤٤١ـ ٤٤٤. النجف ودُ
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ةٍ فلعلَّة ال يظلِمُ (١) (الكامل) ذا عفَّ د   الظّلمُ من شيم النفوس فإن جتَ

: أخذها مـن قول عيلٍّ
فيه»(٢). عفُ خيُ ةُ تُبديه، والضَّ ، القوَّ نٌ يف النُّفوسِ «ألظُّلمُ كامِ

وغري هذا كثريُ عند املتنبي، فقوله:
وإذا كانت النّفوس كباراً   

رادها األجسام (٣) (اخلفيف) تعبت يف مُ     
:نتلمَّس من ورائه حكمة أمري املؤمنني

.(٤)« هُ تُ روءَ ت مُ ، وكثُرَ تُهُ لَتْ مهَّ نْ عَ باً مَ «أتْعَبُ النّاسِ قلْ
إىل  الشاعر  يعمد  أن  املؤمننيهي  أمري  بكالم  الشعراء  تأثُّر  طُرق  ومن 
وصف اإلمام ومناجاته مع اهللا سبحانه وتعاىل، ويمدح هبا من يشاء؛ فالبحرتي 

(ت٢٨٤هـ) يصوغ بيتني يف املديح–خماطباً هبا ابن املدبر - من أمجل أبياته:
ــــــوتَ قـــــدرا ــــــل ـــــعـــــاً وع ــــــــــوتَ تـــــواضُ دن
ـــر) ـــواف ـــدارٌ وارتـــــــفـــــــاعُ (ال ـــحــــ ــاك ان ــأن ــشـــ ـــ ف
ـــســـامـــى تُ أن  ــــدُ  ــــعُ ــــب تَ ــــسُ  ــــشــــمّ ال كــــذلــــك 

(١) رشح ديوان املتنبي للربقوقي ١٨٦/٤.
(٢) مصادر هنج البالغة٤٣/١.
(٣) رشح ديوان املتنبي ٤٨/٤.

(٤) غرر احلكم ودرر الكلم ٢٠٦.
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(١) ـــــاعُ ـــــشـــــع ـــــوءُ مـــنـــهـــا وال ـــــض ويـــــدنـــــو ال

: معتمداً عىل مناجاة ووصف أمري املؤمنني للباري عـزّ وجلَّ
بَ فنأ، وعال فدنا»(٢). رُ «قَ

: ووصفه أيضاً
وِّ فال يشءَ أقربَ منه»(٣). نُ بَ يف الدُّ رُ قَ ، وَ نْهُ ىلَ مِ ءَ أعْ الَ يشَ وِّ فَ لُ بَقَ يف العُ «سَ

ينبوعاً  عليه)  اهللا  (صلوات  عيل  اإلمام  كالم  زال  ما  احلديث  األدب  ويف 
ثرا، ومنهالً عذباً، يلجأ إليه أدباء إلمتام وتقويم شخصيّاهتم ومواهبهم األدبيّة، 
يدرس هنج البالغة ال يمكن أن  وهذا ما أشار إليه اجلواهري بقوله: إنَّ أدبياً مل 
يكونَ شاعراً وال كاتباً أبداً، ولو قرأ مليون مليون رواية، أو كتاب أجنبي، ولو 

لَّ النّظريّات والعقائد واملبادئ (٤). استوعَب كُ
الثّانية  كيزة  الرّ البالغة  هنجَ  عدَّ  فقد  اليازجي،  ناصيف  األديب  الشيخ  ا  أمّ
بعدَ القرآن الكريم، ومها معاً أسهام يف تكوينه الثّقايف وإتقانه الكتابة، فقال: «ما 
العربية  كنز  فهام  القويم  البالغة  وهنج  العظيم  القرآن  بدرس  إالّ  الكتابةَ  أتقنتُ 
تأدَّب. وهيهات أن يظفرَ أديب بحاجته من هذهِ اللغة  ا للمُ الذي ال ينفذ وذخريهتُ

رِ يف عايل أساليبهام»(٥). الرشيفة إن مل حييِِِِِِِِِ ِلياليَهُ سهراً يف مطالعتهام والتّبحُّ

(١) ديوان البحرتي ٦٩/٢.
(٢) هنج البالغة ٣٥٨.

(٣) م. ن ٨٢.
(٤) ينظر: لغة الشعر بني جيلني ٦٩.

(٥) ما هو هنج البالغة ٢٠. 



 الفصل الثاني

اإلمام علي  أثر كالم

يف نثر احلسن البصري





١١٩

ÍÖëe’\;flâ¢\
بهِ  جيء  نرصاين  أبٍ  من  هـ)   ٢١) عام  البرصي  احلسن  أيب  بن  احلسن  ولد 

مسبيا وكانت والدته يف املدينة لسنتني بقيتا مـن خالفة عـمر بن اخلطاب(١).
نشأ البرصي يف مدينة رسول اهللا ويف جمتمعها املسلم(٢)، وبقي فيها مدة 
ى من خالفة عمر بن اخلطّاب، ثمَّ خالفة عثامن بن عفان كلّها، وعندما بايع  ما تبقّ
أرسته،  مع  البرصي  احلسن  نزح  الرابع،  اخلليفة  ليكون   املؤمنني أمري  النّاسُ 
 ،املؤمنني أمري  خالفة  ة  مدّ حدثت  التي  األحداث  عن  ا  جانحً البرصة،  لينزلَ 
ولكن بعدما حكم األمويون خرج للعمل يف ظلِّ سلطتهم(٣)، إذ «صارَ كاتبًا يف 

أُمرة معاوية للربيع بن زياد(٤)»(٥).

(١) ينظر: الروض املعطار ١ / ٥٣١.
(٢) ينظر: النثر عند احلسن البرصي ٧.

(٣) ينظر: تأريخ األدب العريب العرص اإلسالمي ٤٤٥. 
(٤) هو الربيع بن زياد بن الربيع احلارثي واله معاوية عىل سجستان ثم عىل الكوفة بعد وفاة واليها 

ا. تويف ٥٣هـ. ينظر الوايف بالوفيات ٢ /١٩٠. املغرية بن شعبة. وتوىل خراسان أيضً
(٥) م. ن.



١٢٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
عبد  بن  لعمر  البرصة  قضاء   َ يلِّ «وُ وبعدها  قلمه(١).  وبالغة  لفصاحتهِ  نظراً 

العزيز»(٢).
أيب  بن  عيلَّ  «الزمَ  البرصي  احلسن  إنَّ  يقول  ا  رأيً هناك  أنّ  من  الرغم  وعىل 
حياة  مـن  الطرف  هـذا  ن  فَـمِ دليل  عليه  يقـم  مل  هـذا  أنّ  إالّ  ناشئًا»(٣)،  طالب 
ة األخبار التي كانت تقول بأنه كان عىل خالف مع أمري  البرصي نستدل عىل صحّ
ألمري  القيادة  آلت  عندما  املدينة  عن  نزوحه  وما  بيِّنة،  ة  جفوّ وبينهام   ،املؤمنني
 ، يضلّ ال  ا  شاهدً إالّ  أمية  بني  حكم  إبّان  مهمة  مناصب  تسنّمه  ثم   ،املؤمنني
باملدينة  احلشف  يأكل  عيلٌّ  كان  «لو  كقوله:  الشأن  هذا  يف  ترصحياتهِ  عن  فضالً 

لكان خرياً لهُ مما دخلَ فيه»(٤).
أقبل  فإذا  احلزن،  بادي  «كان  انه  البرصي  هبا  امتاز  التي  الصفات  ومن 
»(٥). ولكن هلذهِ  هِ نُقِ رَ برضب عُ مِ فكأنه أقبل من دفن محيمه، وإذا جلس فكأنه أُ
بل  زائلة،  فانية  ا  ألهنَّ الدنيا  طلّقَ  قد  كونه  من  رائج  هو  الذي  غريُ  سببًا  اخلصلة 
 رأ عليه. فقد روي أن اإلمام السبب وراء حزنه هو دعاء أمري املؤمنني
ما  فقال:  حسن؛  يا  كثرياً  ماءً  له: «أرقتَ  فقال  املاء  يف  ويرسف  أ  يتوضّ البرصي 
نعم.  قال:  ذلك؟  كَ  أوساءَ قال:  أكثر!  املسلمني  دماءِ  من  املؤمنني  أمريُ  أراقَ 

ا»(٦). ءً مسوَّ فالزلت  قال: 

(١) ينظر: األساليب النثرية ٤١.
(٢) العقد الفريد ٤/ ٢١٧.
(٣) األساليب النثرية ٤١. 

(٤) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٤ / ٣٠٥. 
(٥) البيان والتبيني ٢ / ٨٣. وينظر: املعارف ٤٤١.

(٦) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٤ / ٣٠٥.



١٢١الفصل الثاين: احلسن البرصي .......................................................
ا إىل  ا قاطبًا مهمومً قال ابن أيب احلديد: «قالوا: فام زال احلسن البرصي عابسً

أن مات»(١).
كتابه  اهلــجــري»يف  الــســادس  القرن  أعــالم  «مــن  الطربيس  أورده  ما  ــا  أمّ
جهة،  من   املؤمنني بأمري  البرصي  تأثر   مد بوضوح  بنيّ  فقد  (اإلحتجاج) 
 - أفتتح  «ملّا  الكتاب  هذا  يف  جاء  فقد   أخر جهةٍ  من  عنه  األخري  رىض  وعدم 
ومعه  البرصي  احلسن  وفيهم  عليه  النّاس  اجتمع   املؤمنني أمري  البرصة -  أي 
 املؤمنني أمري  فـقـال  كتبها.  بكلمةٍ   املؤمنني أمري  لفظ  لَّام  كُ فكان  األلواح 
أمري  فقال  بعدكم.  هبا  ثَ  لنحدِّ م  آثاركُ نكتبُ  فقال:  تصنع؟  ما  صوته:  بأعىل 
ال  يقول  ال  هُ  إنّ أما  األمة،  هذهِ  سامريُّ  وهذا  سامري  قومٍ  لِّ  لكُ إنَّ  أما  املؤمنني: 
لَّ  كُ يكتبُ  وبشهادته  البرصي  فاحلسن  إذاً  قتال»(٣).  ال  يقول  مساس(٢)ولكن 
ثُ هبا أمري املؤمنني لتكون سالحه املضاء - فيام سنر - يف خطبه  كلمة يتحدّ

ورسائله وحكمه.
فقد  نجده  ما  فعالً  فهذا  قتال،  ال  ستقول  إنّكَ  للبرصي:  اإلمام  قول  عن  أما 
باملسلمني،  هـ)   ٩٧ احلجاج (ت  فتكَ  وعندما  الزمن  فبمرور  متبنيّاته،  أهم  كان 
واجتامع بعض املسلمني ملحاربته، أخذَ البرصي يثبِّطهم عن ذلك، حماوالً ثنيهم 
ا النّاس  ر عزيمتهم، طالبًا منهم التوجه إىل الدعاء والترضع، فقال: «أهيّ وفلّ عُ

(١) م. ن ٣٠٥. 
اذهب فإنَّ لكَ يف احلياةِ أن  (٢) أشارَ إىل قوله تعاىل حكاية عن النبي موسى� إذ قال للسامري: ﴿وَ
اس﴾ طه /٩٧.قال اجلبائي: معناه ال مساس ألحدٍ من النّاس ألنّ السامري جعل  سَ تقولَ ال مَ

هييم يف الربيّة مع الوحوش. ينظر: البيّان يف تفسري القرآن ٧/ ٢٠٠.
(٣) االحتجاج ٢٠٩/١.



١٢٢................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
اجَ عليكم إالّ عقوبةً فال تُعارضوا عقوبةَ اهللا بالسيف،  لّطَ اهللا احلجَّ هُ واهللا ما سَ إنّ
»(١). ومثلَ هذا قال عندما خرج يزيد ابن املهلّب  عَ كينة والترضُّ ولكن عليكم السَّ

ملحاربة أهل الشام(٢).
احلسن  بني  وجفوة  قطيعة  وجود  عن  حتدثت  التي  األخبار  هذه  ومقابل 
البرصي  ئِلَ  سُ ملا  مثالً  تربرها،  أخبار  هنالك  توجد   ،املؤمنني وأمري  البرصي 
العـلم  و  الفضل  و  ابقة  السّ له  كانت  فـيه!  أقـول  «ما  قال:   عـيل اإلمام  عن 
حبة والنّجدة و البالء والزهد والقضاء والقرابة،  واحلكمة والفقه و الرأي والصُّ
قالُ  إنَّ عليا كان يف أمره عليا...فقلتُ - أي الراوي ــ: يا أبا سعيد، فام هذا الّذي يُ
نُ دمي من هؤالء اجلبابرة، ولو ال  ؟ فقال يا ابن أخي اُْحقِ لتَه يف عيلٍّ عنك إنّك قُ

ب»(٣). التْ يبَ اخلُشُ ذلك لشَ
 عيل اإلمام  علم  لو  إذ  الراجح،  هو  الثاين  الرأي  يكن  مل  الباحث  وبنظر 
صدق رسيرة البرصي وإخالصه القلبي ملا دعا عليه مثلام سلف هذا من جانب، 
ضمن  ودخل  املؤمنني،  أمري  ترك  ملا  ا  صادقً البرصي  كان  لو  آخر  جانب  ومن 
كتابـه  يف  النص  إحسان  قـال  ومثلام   .اهلـو أموي  كان  فعليه  األموية.  الدائـرة 
ا  سً متحمّ يكن  مل  احلسن  أنّ  املحقق  «من  الذهبي»:  عرصها  يف  العربية  «اخلطابة 

لعيل وشيعته»(٤).
إنّ   ير ضيف  شوقي  فمثالً  ة،  عدّ آراءُ  فيها  فقيلت  ثقافته،  موارد  أما 

 .٧ / ١٦٤ (١) الطبقات الكرب
(٢) ينظر: تأريخ الطربي ٤ / ٨٤.

(٣) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٤ / ٣٠٥ - ٣٠٦. 
(٤) اخلطابة العربية يف عرصها الذهبي ٣٤٩. 



١٢٣الفصل الثاين: احلسن البرصي .......................................................
وصحابته   ،الرسول وهـدي  الكريم،  «القرآن  البرصي  ثقافة  وراء  من 
أقـواله  مـن  كثرياً  عـنه  يروي  فإنّه  اخلطاب،  بن  عـمر  ة  وخاصّ الورعـني، 

وعظاته»(١).
بالقرآن،  تأثروا  اظ  والوعّ الكتّاب  كبار  من  وغريه  البرصي  أنّ  جدال  وال 
وتعتيامً  إلتفافا  التقسيم  هذا  يف   ير الباحث  أنّ  غري  وأصحابه،   ،والرسول
عىل اثر كالم أمري املؤمنني عىل البرصي مصدره احلسن البرصي نفسه، ثم من 
سارَ عىل قوله، ألنّنا إذا اعتمدنا عىل أسامء األشخاص الذين ذكرهم البرصي يف 
م هم حرصاً من تأثّر هبم؛ فإنَّ أمري املؤمنني سوف مل  نتاجاته األدبية، وقلنا إهنّ
 يكن له أيُّ نصيب يذكر بينهم يف هذا الشأن، كون البرصي مل يذكر إسمَ اإلمام
ةً واحدة - بحسب قراءة الباحث - وهذا إجحاف كبري بحقِّ  يف نتاجاتهِ وال مرّ
فكان   ،اإلمام كالم  عىل  مهيبًا  ا  اعتامدً اعتمد  الذي  البرصي،  قبل  من  اإلمام 

ا ويسكبه سكبًا يف مجيع نتاجاته دون استثناء. يغرتف منه اغرتافً
أو  احلديث  صاحب  ذكر  البرصي  من  يُطلب  عندما  األحيان  بعض  ويف 
موعظته،  نالتك  فقد  أنت  ا  أمّ ن؟  بعمّ تصنع  «وما  فيجيب:  مها؟  ن  عمَّ املوعظة 

ته»(٢). جّ وقامت عليك حُ
واية، إذ نستنتج منها: إنّ هـذا السائل عـلم أو  وهنا البدّ من وقفة مع هذهِ الرّ
بدع  مُ سأله عن  ملاذا  وإالّ  ليس له،  البرصي هو  حتدث بهِ  ما  الح له أنّ  أو   ، شكّ

ذلك احلديث.
ا  ا إنّ عائدية احلديث هذا هي جلهات ثالث ال غري. أمّ ونستنتج من هذا أيضً

(١) تأريخ األدب العريب (العرص اإلسالمي) ٤٤٧.
(٢) عيون األخبار ٢ / ١٣٧. وينظر: أمايل املرتىض ١ /٢١٧. وينظر: وفيات األعيان ٢ / ٧٠. 



١٢٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
ث  اجلهة األوىل فهي البرصي نفسه، وهذا مردود، إذ لو كان احلديث الذي حتدّ
ج أو تأخري، ملا يف ذلك من قيمة  به البرصي هو له ألرسع إىل ذكر اسمه، دون حترّ

وفضلٍ كبريين.
ا اجلهة الثانية فتكون متمثّلة بالرسول األكرم واخللفاء الثالثة الراشدين  أمّ
مواطن  يف  فعل  مثلام   - البرصي  لذكرها  اجلهة  هلذهِ  احلديث  كان  ولو  األوائل، 
ث  يتحدّ عندما   الرسول ذكر  من  ج  يتحرّ ال  إنّه  اعتبار  عىل   - نثره  من  كثرية 
هبذهِ  يتأثر  مل  أنّه  نزعم  ال  هنا  ونحن  األوائل.  الثالثة  اخللفاء  من  وال  بحديثه، 
ج بل وامتنع البرصي من ذكر  نْ هي اجلهة التي يتحرّ  مَ اجلهة العظيمة، بل نتحرّ

اسمها، مع أخذهِ عنها، وملاذا.
ألمـري  املوعظة  أو  احلديث،  عـائـديـة  وهـي  واحـدة  جهـة  لنا  بقـيت  إذاً 

املؤمنني، وهذا ما يتبنّاه الباحث، وعليه أدلة عدة منها:
UÿÂ¯\

«نكتب  فقال:  تصنع؟  ما   املؤمنني أمري  سأله  ملّا  السالف  البرصي  قـول 
ثَ هبا بعدكم». آثاركم لنحدِّ

UÈ›]m’\

نفسه  الوقت  ويف   ،املؤمنني أمري  آثار  يكتب  كان  البرصي  باعرتاف  إذاً 
وهذه  األموية،  الدولة  ظلِّ  يف   - بتاممها  عطائه  مدة   - كاتبًا  البرصي  كان 
وذرية،  ومنهج،  كالم،  من   املؤمنني بأمري  يتصل  ما  لكلِّ  رافضة  الدولة 
 مدحه يستوجب  هذا  وذكره  اإلمام،  اسم  ذكر  يستطيع  ال  فالبرصي  وعليه 

مناوئيه. معقل  يف 



١٢٥الفصل الثاين: احلسن البرصي .......................................................

Un’]m’\

أمري  كالم  عىل  البرصي  نتاجات  عرض  بعد  تبنيّ  إذ  ــة،  األدلّ أهم  وهــذا 
املؤمنني أنّ هذه املواعظ هي له بشكل قطعي ال يقبل الطعن.

خلف  يقف  ا  رئيسً سببًا  بالبالغة  املهتمني  من  كثريُ  عده  طريفٌ  خرب  وهناك 
بالغة احلسن البرصي إذ «قالوا وكانت خرية(١) أمه ربّام غابت فيبكي فتعطيه أمُّ 
احلكمة  تلك  أنَّ  فريون  فرشبه،  ثدهيا  فيدرُّ  ه  أمّ جتيء  أن  إىل  بهِ  تعلِّله  ثدهيا  ة  لمَ سَ

والفصاحة من بركة ذلك»(٢).
الشيخ  ينصف  مل   - الدراسة  نتائج  من  كامل  وبدعم   - الباحث  نظر  ويف 
البرصي من جانب ثقافته وتأثرهِ من القدماء إالّ الرشيف املرتىض (ت ٤٣٦ هـ)، 
إذ قال: «وكان احلسن البرصي بارع الفصاحة، بليغ املواعظ، كثريَ العلم. ومجيع 
كالمهِ يف الوعظ وذم الدنيا أوجلُّه مأخوذ لفظًا ومعنًى، أو معنًى دون لفظ؛ من 
شهادة  وهذهِ  والغاية»(٣)  القدوة  فهو   طالب أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  كالم 

.نقدية ودليل ثاقب وثابت عىل تأثره بأمري املؤمنني
احلسن  كان  «وهل  بقوله:  النواوي  أمني  حممد  الكاتب  املحدثني  ومن 
حميط  من  وقطرة   ، عيلٍّ من  ا  أثرً إالّ  منطقهِ  وبالغ  وعظه،  زواجر  يف  البرصي 
األستاذ  يكون  فكيف  بجمله،  الباهبم  وخلبَ  بعبادته،  النّاس  تِنَ  ففُ أدبه، 

طبقات  ينظر:   ،املصطفى النبي  زوج  سلمة  ألمّ  خادمة  كانت  البرصي  احلسن  ام  اسم  خرية   (١)
الفقهاء٩١. 

(٢) املعارف ٤٤٠ ٠ وينظر: طبقات الفقهاء ٩١.
(٣) أمايل املرتىض ١ / ١٦٧.



١٢٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
طالب»(١). أيب  بنُ  عيلُّ  احلكيم  واإلمام  العليم 

مل جيانب الصواب هذان الرأيان طرفة عني، غري أهنام تبقى تعوزمها الدراسة 
املقارنة بني الكالميني حتى تثبتهام.

األدبية  البرصي  مرجعية  إنَّ  يقول:  من  هنالك  اآلراء،  هذه  جانب  وإىل 
َ القدماء(٢). وتعليلها أمرٌ حريّ

عطايا  مـن  وصلنا  الذي  ألنّ  الـدراسة،  هـذه  بعـد  حرية  ال  يقول:  والباحث 
األكـرب  املـنبع  حـول  ورصحية  مرضيّة  بنتيجة  للخروج  يكـفي  النثرية  البرصي 
، ولكن لـو وصلـتنا آثـارهُ كاملة  الـذي استقـى مـنه ثقافته بطريقة ال تقـبل الشكّ
ل عليه  ة(٣)، ولكن بعدما ثقُ كِر أنّ لهُ كتبًا عدّ لكان ذلك أفضل دون ريب، فقد ذُ
يسجر  أن  خادمه  أمر  ثمَّ  فجمعها،  جيمعها  أن  اهللا  عبد  ولده  من  طلب  املرض 

التنور، فأمره هبا وأُحرقت غري صحيفة واحدة(٤).

(١) مصادر هنج البالغة ١ /٦٩.
(٢) ينظر: اخلطابة العربية يف عرصها الذهبي ٣٦٢.

 .٧ / ١٧٤ (٣) ينظر: الطبقات الكرب
(٤) ينظر: م. ن ٧ /١٧٤ - ١٧٥، وينظر: سري أعالم النبالء ٤ / ٥٨٤. 



١٢٧
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عـصـر  وهـو  األمـوي  العـرص  فـي  عـطائه  أغـلب  البـصـري  احلـسـن  عـاش 
ة، يمكن أن يكون عىل  ذهبي - مثلام هو معروف - للخطابة العربية، ألسباب عدّ

رأسها الدافع العقائدي، والدافع السيايس.
إليه  وأُشري  ا،  رفيعً ا  شأوً فـيه  وبلغ  اخلطايب  بتطورهِ  عرصه  البرصي  ماشى 
بني  السوداء  العـاممة  صاحبُ  النَّاسِ  «أخطب  اجلاحظ  عـنهُ  قـال  بالبنان. 

أخصاص(١) البرصة، إذا شاء خطب، وإذا شاء سكت»(٢).
ة، غري إنّ البرصي برز يف اخلطب الدينيّة منها: «إذ كان  وللخطب أنواع عدّ

من أعالمها البارزين يف القرن األول اهلجري»(٣).

يَ بذلك ملا فيه من اخلصاص وهي  مِّ (١) أخصاص: مجع خصّ هو بيت من الشجر أو القصب، وسُ
التّفاريج. ينظر: لسان العرب: ٧ / ٢٦ مادة (خصص). 

(٢) البيان والتبيني ١ / ٣٢٠. 
(٣) النثر عند احلسن البرصي ٣٢.



١٢٨................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
أمري  طرقها  موضوعات  عىل  الدينية  خطبه  يف  البرصي  احلسن  اعتمد 
منها،  واليأس  الدنيا  يف  والزهد  املوت،  من  كالتخويف  برمتها  قبله   املؤمنني
مجيعها  تكن  مل  إن   - تلك  خطبه  وأغلب  والوحشة..  الغربة  لبيت  واالستعداد 
طواالً  خطبًا  نجد  إنّنا  حتى  عليها،  مهيمنٌ  حضورٌ  العلوي  الكالم  ألثر  كان   -
ا خلطب ومواعظ اإلمام، فمن خطبة له حذر  ا ومجعً للبرصي ما هي إالّ تلفيقً

فيها من الدنيا، منها:
 .(١)« هُ وبِقُ َّا يُ ثَرَ ممِ تَكْ ا اِسْ نْهَ ثَرَ مِ تَكْ نِ اِسْ مَ ، وَ نُهُ مِ ؤْ َّا يُ ثَرَ ممِ تَكْ ا اِسْ نْهَ لَّ مِ نْ أَقَ «مَ

:فـي أخـر وقـال
.(٢)« تْهُ اتَ ا وَ نْهَ ـدَ عَ ـعَ ـنْ قَ مَ ، وَ تْهُ اتَ ا فَ اهَ اعَ نْ سَ «مَ

فأمري املؤمنني يدعو إىل ترك الدنيا، ألنّ احلصول عليها ال يأيت بأن يقيض 
من  بحظِّه  وأجحف  الدنيا  فاتته  هذا  فعل  من  ألنَّ  ورائها،  يلهث  عمره  املرء 
اآلخرة، وكأنّ الدنيا داء فكلام استكثر اإلنسان منها فإنّه مستكثرٌ ممّا هيلكهُ واملقلُّ 

منها مستكثر مما يؤمنه.
نيا  الدُ «إنّ  فقال:  خطبه،   إحد بهِ  واستهلَّ  املعنى  هذا  إىل  البرصي  نظر 
صحبَتُها،  ونفعتهُ  هبا  سعدَ  فيها  هادةِ  والزَّ هلا،  بالنّقصِ  بَها  صحَ من  عملٍ  دارُ 
اهللا  مـن  بحظّه  وأجحفَ  هبا  شقيَ  هلا  واملحبَّةِ  فيها،  غـبة  الرَّ عـىل  صحبها  نْ  ومَ

.(٣)« وجـلّ عزَّ 

(١) هنج البالغة ١٨٩. 
(٢) م. ن ١٠٩. 

(٣) حلية األولياء ٢ / ١٤٠. 



١٢٩الفصل الثاين: املبحث األول: أثر كالم اإلمام عيل يف خطب احلسن البرصي ............. 
 ا إىل الطريقة التي اعتمدها فالبرصي ير ما قاله اإلمام، ويذهب أيضً

من أجل توصيل الفكرة، تلك الطريقة القائمة عىل الرشط ثم النتيجة:
فـالشـرط عند اإلمام «من أقل منها» تكون النتيجة «استكثر مما يؤمنه».

عند البرصي «من صحبها بالنقص منها» تكون النتيجة «سعد هبا».
ومن  أقل  من  بني   اإلمام اعتمدها  التي  املقارنة  يغفل  مل  ا  أيضً والبرصي 

استكثر من الدنيا والتي اعتمد الطباق فيها كقوله: «ساعاها - قعدَ عنها».
وقوله: «فـاتـتـه - واتته».
وقوله: «أقلَّ - استكثر».
وقوله: «يؤمنه - يوبقه».

فقال البرصي: «الزهادة فيها - الرغبة فيها».
وقوله: «سعد - شقي».

التوكيدية،   « «إنَّ خالل  من  ة  مرّ بقوة،  املعنى  هذا  أكـّدَ  البرصي  أنّ  واملالحظ 
ا بلفظها، وهذا ورد  وأخر من خالل تكرار «الدنيا» -التي هي موطن الشاهد- إمّ
ةً واحدة، أو بالضمري العائد عليها «صحبها، فيها، هبا...» وهذا ورد ثامن مرات. مرّ

 ، صغريٌ ها  «فأمرُ الدنيا:  ا  واصفً نفسها،  اخلطبة  يف  البرصي  قال  هذا  وبعد 
.(١)«... ، والفناءُ عليها مكتوبٌ ها قليلٌ ومتاعُ

وهذا كقول أمري املؤمنني يف خطابه للدنيا:
كِ قصري،  يْشُ عَ ا! فَ ةَ فِيهَ عَ جْ ا ال رَ دْ طلَّقتُكِ ثالثً نيا، إليكَ عنِّي...قَ نيا يا دُ «يا دُ

(١) م. ن ٢/ ١٤٠. 



١٣٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
، وأملُكِ حقري»(١). كِ يَسريْ طَرُ وخَ

وليسَ املعنى وحده شقَّ طريقهُ إىل خطاب البرصي، بل حتى صياغة اجلملة 
أو العبارة القائم عىل القرص جتده بيّنًا عنده كذلك:

فـاإلمــام قــال: «فعيشك قصري».
وعند البرصي: «فأمرها صغري».

وقــال اإلمــام: «وخطرك يسري».
وعند البرصي: «ومتاعـها قـليل».

مما  ولكن   ،اإلمام أنتهجه  الذي  اإلخبار  إسلوب  عىل  البرصي  اعتامد  ثمّ 
يسري،  حمبَّبًا «قصري،  ا  سجعً مسجوعة  مجيعها  جاءت  ا  إهنّ   عباراتهِ وقع  يف  زاد 
حقري» وبألفاظٍ ذات داللة واضحة عىل تصغري وحتقري الدنيا، يف حني خال كالم 

البرصي من هذا الفن البديعي.
ا  ا منها يف اخلطبة نفسها، حتى قال: «فإهنّ ا الدنيا حمذرً وال زال البرصي واصفً
مُ  ويسقََ ها،  جديدُ يبىل  فجائِعها،  نُ  يؤمَ وال  ها،  نعيمُ يدومُ  ال   ، بزوالٍ آذنتْ  قد 

.(٢)« ةٌ هبم عىل كلِّ حالِ ابَ ا، ويفتقرُ غنيُّها ميّالةٌ بأهلِها، لعّ هَ صحيحُ
فبداية كالمه ال خيتلف عن اخبار اإلمام عـن الدنيا:

.(٣)« والِ ا بالزَّ هَ سَ فْ نَعَتْ نَ ا، وَ هَ طَاعِ قِ ادَتْ بإنْ نَ ا، وَ نَتْ بِبَيْنِهَ دْ آذَ قَ «وَ

(١) هنج البالغة ٥٦٣. 
(٢) حلية األولياء ٢ / ١٤١.

(٣) حتف العقول ٢١١. 



١٣١الفصل الثاين: املبحث األول: أثر كالم اإلمام عيل يف خطب احلسن البرصي ............. 
أنّ  عىل  اإلمام  أكد  خالهلا  من  والتي  ا»  بِبَيْنِهَ نَتْ  آذَ دْ  «قَ التحقيقية  فاجلملة 

الدنيا مصريها الفراق فلم يغري البرصي فيها شيئًا يذكر: «قد آذنت بزوال».
وباقي كالم البرصي، فهـو من خطبة أخر لإلمام، منها قوله:

الَ  وَ ا،  َ هتُ َ ربْ حَ ومُ  تَدُ ...الَ  ةٌ َ رضِ خَ ةٌ  وَ لْ حُ َا  ـإِهنَّ فَ يَا،  نْ اَلدُّ مُ  كُ رُ ذِّ أُحَ إِينِّ  فَ ـدُ  عْ بَ ا  «أَمَّ
.(١)« الَةٌ وَّ الَةٌ غَ ...أَكَّ ةٌ ائِلَ ةٌ زَ ائِلَ ، حَ ةٌ ارَ َّ ةٌ رضَ ارَ رَّ ا. غَ ـتُهَ عَ نُ فَجْ مَ تُؤْ

وإذا عـرفـنا أنّ «احلربة» يف قـول اإلمام مـعـناهـا: النعـمة، أو النعـمة التامة(٢)، 
عـن  بـنـصه  فجائعـها»،  يؤمن  وال  نعـيمها،  يدوم  «ال  البـرصي:  كالم  أنَّ  فعليه 

:كـالم اإلمـام
ا». تُهَ عَ نُ فَجْ مَ الَ تُؤْ َا، وَ هتُ َ ربْ ومُ حَ «الَ تَدُ

«الفجيعة»  املؤنث  «تؤمن»مع  املضارع  الفعل  إستعامل  الباحث   ير ومثلام 
أكثر دقة من استعامل «يؤمن»معها.

ويف كالم اإلمام عـن الدنيا وحقارهتا نجده يستعـمل صيغة املبالغة:
الة». الة، قوّ ارة، أكّ ارة، رضّ «غرّ

ا. مل يغفل البرصي  ا بالغً ا، وتأكيدً ا عميقً وما هذا إالّ إلعطاء هذهِ املعاين بعدً
ابة». هذا بل جنح إليه ملا قال: «ميّالة، ولعَّ

خطب   إحد يف  نظريه  وردَ  ممّا  فهو  جديدها».  «يبىل  البرصي:  قول  ا  وأمّ
:اإلمام

(١) هنج البالغة ١٨٨.
 .( ربََ (٢) ينظر: لسان العرب ١٥٨/٤ مادة (حَ



١٣٢................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
ها رثا»(١). ارَ جديدُ صَ «وَ

معنى  بني  ا  متامً فرق  ال  وعليه  باليًا،  ها  جديدُ صارَ  أي  البايل(٢).  هو  ثُّ  والرَّ
كالم اإلمام ونصِّ البرصي.

ا عىل النهج العلوي،  وهكذا سارَ البرصي يف خطبتهِ التي نحن بصددها متامً
ها فإىل  مَ أنتَ اليوم يف دارٍ هيَ الفظتُكَ وكأنْ قد بدالكَ أمرُ حتى قال: «يا ابنَ آدَ

ا»(٣). ا، ثمَّ يفيض بأهلها إىل أشدِّ األمورِ وأعظمها خطرً الرصامِ ما يكونُ رسيعً
وهو هنا حتدث عن ثالثةِ معانٍ حول الدنيا: كوهنا الفظتك، بمعنى أنّ الدنيا 
أبناء  حذرَ  ثمَّ  ا،  رسيعً سيكون  وانقطاعـها  رصمها  وإنّ  قرساً،  منها  ستخرجك 

ة صاحلة إلجتيازها. دّ من عدّ الدنيا مـن عـقـبةٍ كؤودا ال بُ
 وهذه املعاين، وبعض ألفاظها ما نجدها يف جانب من خطبةٍ ألمري املؤمنني

جاء فيها:
، أو  ىضَ مَ مَ يَوْ انَتْ كَ كَ ا، فَ نِهَ ضْ نْ حِ مْ مِ تْهُ جَ رَ أَخْ ا، وَ لِهَ يَا بِأَهْ نْ تِ اَلدُّ مَ َ اِنْرصَ «..وَ
ورٍ  أُمُ وَ  ، امِ ملَْقَ اَ نْكِ  ضَ قِفٍ  وْ مَ يفِ  ثّاً،  غَ ا  ينُهَ مِ سَ وَ اً،  ثّ رَ ا  هَ يدُ دِ جَ ارَ  صَ وَ  ، اِنْقَىضَ رٍ  هْ َشَ

.(٤)« ظَامٍ ةٍ عِ تَبِهَ شْ مُ
املوت  عن  بالكناية  املحىلّ  الفظتك»  هي  دار  يف  اليوم  «أنت  البرصي:  فقول 

ا». نِهَ ضْ نْ حِ مْ مِ تْهُ جَ رَ أَخْ هو من كناية اإلمام يف هذا املعنى: «وَ

(١) هنج البالغة ٣٢٦.
 .( ثثََ (٢) ينظر: لسان العرب ١٥١/٢ مادة (رَ

(٣) حلية األولياء ٢ / ١٤١.
(٤) هنج البالغة ٣٢٦.



١٣٣الفصل الثاين: املبحث األول: أثر كالم اإلمام عيل يف خطب احلسن البرصي ............. 
ا» املحىل باإلستعارة،  ها فإىل الرصام ما يكون رسيعً وقوله: «وكأن قد بدالك امرُ

ا». لِهَ يَا بِأَهْ نْ تِ اَلدُّ مَ َ اِنْرصَ ال خيتلف عن استعارة اإلمام يف هذا املعنى «وَ
كالم  آخر  يف  فنجدها  احلياة،  بعد  ما  خماطر  من  املقطع  آخر  يف  حتذيره  أما 

.اإلمام
هـي  تكـون  أن  يف  ـبَ  رغّ الدنيا،   املـؤمنني أمـري  مَّ  ذَ الـذي  الوقـت  ويف 

د ملحطات الحـقـة، فـقـال: مـحطـة تـزوّ
.(١)« ـاءِ لْبَقَ امِ اَ َيَّ ـنَاءِ ألِ لْفَ امِ اَ يَّ وا يفِ أَ دُ وَّ تَزَ «فَ

الفناء  هو  الدنيا  إليه  ستؤول  ما  بإعتبار  الفناء»  «أيام  بــ  الدنيا  عن   كنى
ا نعيمٌ دائم، أو  احلتمي، وكنى بــ «أيام البقاء» عن اآلخرة كوهنا ال موت فيها، إمّ

جحيمٌ دائم.
نفسـها:  اخلطبة  يف  فقال   ، مبارشةً املعنى  وبارش  هـذه  الكناية  البرصي  جتنب 

.(٢)« نياكَ آلخرتِكَ يُكَ يف دُ «وليكنْ سعْ
ا ما كان اإلمام يقارن بني الدين والدنيا، ويويص الرعية بأن يكون  وكثريً
ترضُّ  ال  حسنة  دينهم  صون  ألن  دنياهم،  يف  ذلك  أرضَّ  وإن  دينهم  حفظ  مههم 

معها سيئة، وتضييع الدين سيئة ال تنفع معها حسنة، فقال يف إحد خطبه:
هُ  إِنَّ . أَالَ وَ مْ ةَ دِينِكُ ائِمَ مْ قَ ظِكُ فْ دَ حِ عْ مْ بَ يَاكُ نْ نْ دُ ءٍ مِ ْ يِيعُ يشَ مْ تَضْ كُ ُّ هُ الَ يَرضُ إِنَّ «وَ

.(٣)« مْ يَاكُ نْ رِ دُ نْ أَمْ يْهِ مِ لَ ظْتُمْ عَ افَ ءٌ حَ ْ مْ يشَ يِيعِ دِينِكُ دَ تَضْ عْ مْ بَ كُ عُ نْفَ الَ يَ

(١) هنج البالغة ٢٥٤. 
(٢) حلية األولياء ٢/ ١٢٤. 

(٣) هنج البالغة ٢٨٧. 



١٣٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
نحن  التي  اخلطبة  يف  فقال   ، نصٍّ من  أكثر  يف  املعنى  هذا  البرصي  اعتمد 
نيا إذا خلصَ  كَ الذي أصابَكَ من شدائد الدُّ بصددها: «وحيك يا ابنَ آدم ما يرضُّ

لك خريُ اآلخرة»(١).
إذا  نياك  دُ من  عنكَ  ويَ  زُ ما  ك  يرضُّ ال  هُ  إنّ آدم!  «ابن  آخر:  نص  يف  وقال 
خريَ  تَ  مْ رِ حُ إذا  منها  أصبت  ما  خريُ  ينفعكُ  وما   ، رتِكَ آخَ خريُ  لكَ   َ خــر  دّ اُ

آخرتِك»(٢).
املذكور؛  البرصي  كالم  من  يشء  لِّ  كُ عىل  مهيمنًا  العلوي  األثر  يربز  وهنا 
«تضييع»بــ  لفظة  استبدل  أنه   سو شيئًا  فيها  يغريّ  لـم  اإلمــام  كالم  فمقدمة 
ينفعكم»   - كم  «يرضّ كقوله:  اإلمام  عند  نجده  الذي  التضاد  وحتى   .« يَ وِ «زُ

كَ - ينفعك». استعمله البرصي نفسه، فقال: «يرضُّ
مـن  جزءُ  فهـو  حـديثه  البرصي  بهِ  أفـتتـح  الـذي  آدم»  ابن  «يـا  النداء  أمـا 
يـقـدم   الـمـؤمنني أمري  كالم  مـن  املـقـطع  يأخذ  عـندمـا  إذ  اعـتاده،  إسلوب 

لهُ - يف مواطن عدة - هبذهِ العبارة.
خطبة  جتد  تكاد  ال  أنّك  حتى  البرصي،  احلسن  خطب  هي  النهج  هذا  وعىل 
واحدة من خطبه خالية من أثرٍ لكالم أمري املؤمنني، فمن خطبة لهُ نجده يأيت 

 :عىل حكمة اإلمام عيل
.(٣)« هُ كثريٌ لِيلَ قَ بريٌ وَ هُ كَ وا منه شيئًا، فإنَّ صغريَ رُ قِ ْ ال حتَ لوا اخلريَ وَ عَ افْ

(١) حلية األولياء ٢ / ١٤٣.
(٢) آداب احلسن البرصي ٧٠.

(٣) هنج البالغة ٦٢٩. 



١٣٥الفصل الثاين: املبحث األول: أثر كالم اإلمام عيل يف خطب احلسن البرصي ............. 
األمر  بفعل  حكمته  افتتح  فقد  اخلري؛  بفعل  يُرغِّب  وهو   املؤمنني فأمري 
اً عىل أنّ صغري اخلري وإن قلَّ  «افعل»، ثم هنى عن حتقري اخلري بال الناهية، مؤكدّ

فهو كبري؛ ألنّ اهللا سبحانه وتعاىل ينمي احلسنات.
عَ عليها،  ه، واآلخر بمعناه، وتوسَّ ا منها بنصّ أخذ البرصي هذهِ احلكمة، بعضً
اخلريِ  من  نَّ  رَ قِ ْ حتَ فقال: «فال  اإلمام،  عنه  هنى  عامّ  وناهيا  اإلمام،  أكـَّدَ  بام  مؤكـِّداً 
نَّ من الرشِّ شيئًا فإنَّكَ  رَ قِ كَ مكانَه، وال حتَ شيئًا وإنْ هو صغر، فإنّكَ إذا رأيته رسَّ

كَ مكانُه»(١). إذا رأيته ساءَ
:فبداية كالمه: «فال حتقرن من اخلري شيئا» تضمني حمور لبداية حكمة اإلمام

وا منه شيئًا». رُ قِ ْ ال حتَ لوا اخلريَ وَ عَ «افْ
البسـط  أو  ـع،  الـتوسّ بـؤرة  شيئا...الخ»يمـثل  الرش  من  حتقرن  «وال  وكالمهُ 

.التي أجـراهـا عـىل كالم اإلمـام
ا،  ثم قال البرصي يف اخلطبة ذاهتا: «فرحمَ اهللاُ رجالً كسبَ طيِّبًا، وأنفقَ قصدً

مَ فضالً ليوم فقره وفاقته»(٢). وقدَّ
 إلحد فاحتةً  ومعناه  وأسلوبه،   ، صياغتهِ يف  كبري  حدٍّ  إىل  يشبه  الكالم  وهذا 

خطب أمري املؤمنني، جاء يف بعضها:
ا..»(٣). لَ صاحلً مَ ا، وعَ مَ خالصً دَّ ا..قَ رءً مَ اهللاُ أمَ حِ «رَ

ا..». مَ خالصً دَّ فمثالً استعمل اإلمام العبارة املسجوعة القصرية «قَ

(١) حلية األولياء ٢ / ١٤٣.
(٢) م. ن ٢ / ١٤٣.

(٣) هنج البالغة ١٠٥.



١٣٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
م فضال». ا «قدّ وهكذا البرصي أيضً

ر يف ثوهبا،  ونجد البرصي استعمل بعض ألفاظ اإلمام بعينها، وبعضها حوّ
ا»، إذ جعل  كقوله «كسبَ طيّبًا»فهو ال خيتلف عن كالم اإلمام «عمل صاحلً

ا». «كسب»بدالً من «عمل»، و»طيبًا»بدالً من «صاحلً
البرصي:  اخلطبة نفسها يطالعنا أثر آخر لكالم أمري املؤمنني يف قول  ويف 

اعةَ تسوقُكم»(١). ، والسَّ «أنتمْ تسوقونَ النّاسَ
:وما هذا إالّ حتويرٌ شكيلٌ لقول أمري املؤمنني
.(٢)« مْ دوكُ ةَ حتْ اعَ ، وإنَّ السَّ مْ كُ امَ «فإنَّ النَّاسَ أمَ

اآلن  وهم  ماتوا  الناس  إنّ  بمعنى  املوت،  عن  كناية  فيه  البرصي  قول  فبداية 
النَّاسَ  «فإنَّ   اإلمام عند  األوىل  اجلملة  يف  رصاحة  نجدهُ  ما  وهذا  أمامكم. 
اإلبل  حدا  يُقال:  حيث  و«تسوقكم».  «حتدوكم»  بني  فرق  ال  أنّه  وبام   ،« مْ كُ امَ أمَ
عمله  ما  كلّ  إذ  ني،  النّصّ من  اآلخرين  املقطعني  بني  ا  متامً فرق  فال  ساقها(٣)،  أي 

البرصي أبدل «حتدوكم»بــ «تسوقكم».
وممّا تسجله الدراسة عىل احلسن البرصي إنّه كان يعمد إىل املقطع العلوي، 
هذا  وأمثلة   ،أخر جهة  من  شكليا  فيه  ر  حيوّ ثم  جهة،  من  فيه  ويؤخر  فيقدم 
املـوت،  وبغـتة  الغفلة  مـن  فيها  رَ  حذّ  املؤمنني ألمري  خطبة  فمن  جدا،  كثرية 

قـال فـي بعضها:

(١) حلية األولياء ٢/ ١٤٣.
(٢) هنج البالغة ٢٨٠. 

(٣) ينظر: لسان العرب ١٤ /١٦٨ مادة (حدا).



١٣٧الفصل الثاين: املبحث األول: أثر كالم اإلمام عيل يف خطب احلسن البرصي ............. 
مْ  تِهِ لَ فْ الَبِيبِ غَ نْ جَ مْ مِ هُ جَ رَ تَخْ اِسْ ، وَ مْ يَتِهِ عْصِ اءِ مَ زَ نْ جَ مْ عَ فَ هلَُ شَ ا كَ تَّى إِذَ «حَ
بِامَ الَ  وَ  ، مْ لِبَتِهِ طَ نْ  مِ وا  كُ رَ أَدْ بِامَ  وا  عُ نْتَفِ يَ مْ  لَ فَ بِالً،  قْ مُ وا  بَرُ تَدْ اِسْ وَ بِراً،  دْ مُ بَلُوا  تَقْ اِسْ
امَ إِنَّ ، فَ هِ سِ ؤٌ بِنَفْ رُ عِ اِمْ يَنْتَفِ لْ . فَ لَةَ ملَْنْزِ هِ اَ ذِ ، هَ نَفْيسِ ، وَ مْ كُ رُ ذِّ . إِينِّ أُحَ مْ هِ رِ طَ نْ وَ ا مِ وْ قَضَ

.(١)« ِ عَ بِالْعِربَ تَفَ اِنْ ، وَ َ أَبْرصَ نَظَرَ فَ ، وَ رَ كَّ تَفَ عَ فَ مِ نْ سَ ريُ مَ لْبَصِ اَ
ا  أمرءً اهللاُ  «رحمَ  فقال:  خطبه،   إحد بهِ  ا  مفتتحً هذا  بعض  البرصي  أخذ 
عَ اجلزعُ أبصارهم، فال هم  ا عرفوا فانتزَ ، ثمَّ أبرصَ فبرص، فإنَّ أقوامً َ ربَ عرف ثمَّ صَ
ةَ البعيدةَ  لَّ وا إىل ما تركوا، اتّقوا هذه األهواءَ املُضِ أدركوا ما طلبوا، وال هم رجعْ

.(٢)« من اهللاِ
فأول كالم البرصي هو مما جاء يف هناية كالم اإلمام، إذ كان األثر العلوي 
فيه جليا سواء من ناحية املعنى الذي أكـّدَ وحثّ فيه اإلنسان عىل التفكر والتدبري 
اجلملة،  صياغة  ناحية  من  أو  بالقلب.  والتبرص  بالعني  النظر  ثم  يسمعه،  ما  يف 

فتجد اإلمام اعتمد عىل مجلٍ قصرية مسجوعة، وهكذا البرصي.
قال:  حني  فقط  شكليّا  إالّ  فأبرص»  «ونظر   اإلمام قول  يف  يغريّ  مل  أنّه  حتى 
ا ألفاظ اإلمام «سمع، تفكر، نظر، أبرص، انتفع»فحامَ حوهلا  «ثم أبرص فبرص» أمّ

البرصي بألفاظهِ «عرف، صرب، أبرص، برص».
من  وه  قدمّ وما  فيه،  كانوا  ما  هلم  تبنيّ  بمعنى  عرفوا..»  ا  أقوامً قوله «فإنّ  ا  أمّ
جزاء  عن  هلم  كشفَ  إذا  «حتى  املذكور  اإلمام  قول  إىل  فيه  ينظر  فكان  عمل، 

معصيتهم..».

(١) هنج البالغة ٢٤٦.
(٢) حلية األولياء ٢ / ١٤٦. 



١٣٨................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
ولكن هؤالء القوم جاءت معرفتهم متأخرة، فهي مل تغنِ عنهم شيئًا، وهي يف 

وقتٍ مثلام عرب اإلمام عن هذا املعنى بأسلوب العكس اجلميل:
.« قبالً ا، واستدبروا مُ «استقبلوا مدبرً

ا عنهم، وهو الشقاء  واملعنى: «استقبلوا أمرا كان يف ظنهم واعتقادهم مدبرً
واألموال  األوالد  من  لُوه  وِّ خَ كانوا  ما  ظهورهـم  وراء  وتركوا  والعذاب... 

والنَّعم»(١).
:وبام إهنم هكذا، فكانت عاقبتهم مثلام قال

.« مْ هِ رِ طَ نْ وَ ا مِ وْ الَ بِامَ قَضَ ، وَ مْ لِبَتِهِ نْ طَ وا مِ كُ رَ وا بِامَ أَدْ عُ نْتَفِ مْ يَ لَ «فَ
العكس  عىل  طولٌ  فيها  بصورة  اجلملتني  هاتني  يصوغ  هنا   اإلمام جتد  إذ 
من الحقاهتا، وكان البرصي متّكئـًا عىل لفظ ومعنى وصياغة هذا املقطع بقوله: 

«فال هم أدركوا ما طلبوا، وال هم رجعوا إىل ما تركوا».
وصور،  وفنون،  ألفاظ،  من  اإلمام  عند  جيده  ما  ينقل  مل  إنّه  عليهِ  يؤخذ  وممّا 
اللفظ  عىل  سويةً  ا  متامً يتكىء  بل  مغاير،  توظيف  أو  جديدة  عالقة  إىل  ومعانٍ 

واملعنى والصياغة.
بـكالم  وخـتـمـهـا  عـاد  عـلوي  بأثـر  خـطبـته  البرصي  افـتـتـح  ومـثـلـام 

:اإلمـام
نْ لَهُ  كُ ْ يَ ، ملَ رٌ اجِ زَ ظٌ وَ اعِ ا وَ نْهَ ونَ لَهُ مِ تَّى يَكُ هِ حَ سِ فْ ىلَ نَ نْ عَ عَ ْ يُ نْ ملَ هُ مَ نَّ وا أَ لَمُ اعْ «وَ

.(٢)« ظٌ اعِ الَ وَ رٌ وَ اجِ ا الَ زَ هَ ِ ريْ نْ غَ مِ
(١) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٩ / ١٠٩.

(٢) هنج البالغة ١٣٥. 



١٣٩الفصل الثاين: املبحث األول: أثر كالم اإلمام عيل يف خطب احلسن البرصي ............. 
استعداد  بدون  خارجية  موعظة  أي  أنّ  عىل  يؤكد  ثمّ  يأمر   املؤمنني فأمري 

وتقبل داخيل ال تؤدي دورها يف إحداث التغيري املرجو.
نظر البرصي إىل الشق األول من هذا الكالم، فقال: «إنَّ العبدَ ال يزالُ بخريٍ 

ه»(١). ، وكانت املحاسبة من مهِّ ما كان لهُ واعظٌ من نفسهِ
ال  فنجده   « نفسهِ من  واعظٌ  لهُ  «كان  البرصي  قول  يف  أكثر  النَّظرَ  أمعنّا  ولو 
فأستبدل   ،« ــرٌ اجِ زَ وَ ظٌ  اعِ وَ ا  نْهَ مِ لَهُ  ونَ  «يَكُ  :اإلمام مقطع  يف  د  ورَ عامّ  خيتلف 
من  استعمالً  آثرُ  «يكون»  ولعل   .« «كــانَ «يكون»بــ  الناقص  املضارع  الفعل 
«كان»لداللتهِ عىل اإلستمرارية، والنفس حتتاج إىل الوعظ بإستمرارية متواصلة. 
البرصي  ذكره  ما  وهذا  نفسه،  من  بمعنى  النفس  عىل  عائدة  هنا  «منها»فاهلاء  ا  أمّ

رصاحة (من نفسه).
ال  النفوس  من  بالزجر،ألنّ  أردفهُ  بل  بالوعظ،  يكتفِ  مل   اإلمام ونجد 
أمهل  البرصي  ولكنَّ  وزجرها،  مجاحها  كبح  إىل  بحاجة  هي  بل  الوعظ،  يكفيها 

هذا مكتفيا بالوعظ.
من  هيكليّتَها  منشئُها  جيعل  حيث  النوع،  هذا  من  البرصي  خطب  أغلب 
دلَّ  إن  وهذا   ،املؤمنني أمري  كالم  من  اخلامتة  ثم  ووسط،  استهالل،  أو  مقدمة 
عىل يشء فأول ما يدلّ عىل الرغبة والغرام هبذا الكالم حتى جعاله بهِ يفتتح، وبه 

يعرض، وبه خيتتم.
دنياكَ  بع  آدم:  ابن  قوله: «يا  البناء  هذا  عىل  نِيَت  بُ التي   األخر خطبه  ومن 

ا»(٢). ا مجيعً ا، وال تبع آخرتك بدنياك فتخرسمهُ ام مجيعً بآخرتك تربحهُ

(١) حلية األولياء ٢ /١٤٦.
(٢) مجهرة خطب العرب ٢/ ٤٨٥. 



١٤٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
فنهيه عن بيع اآلخرة بالدنيا، تضمني حريف ملا وردَ يف وصية اإلمام عيل لولدهِ 

:احلسن
.(١)« يَاكَ نْ تَكَ بِدُ رَ بِعْ آخِ الَ تَ ، وَ اكَ ثْوَ لِحْ مَ أَصْ «فَ

البيع  لفظة  فيها  استعار  التي   اإلمام عبارة  البرصي  ن  يضمّ أن  وقبل 
لآلخرة، كان قد ذكر هذا املعنى، بمعنى أنّه كرر املعنى العلوي مرتني: األوىل عن 
تفضيل  هو  واحد،  معنًى  لرتسيخ  التكرار  وهذا  بالنص  والثانية  العكس،  طريق 

اآلخرة عىل الدنيا.
ة انتقل البرصي إىل موعظة أخر، دعا فيها إىل منافسة أهل  وبعد هذه املقدمّ
اخلري يف اخلري، واالبتعاد عن أهل الرش، فقال: «يا بن آدم إذا رأيتَّ النَّاسَ يف اخلري 

ِّ فال تغبطهم عليه»(٢). م يف الرشَّ هم فيه، وإذا رأيتهُ فنافسْ
:خطب اإلمام فكالمه هذا يشبه إىل حدٍّ كبري بعض ما جاء يف إحد

.(٣)« نْهُ بُوا عَ هَ اذْ اً فَ ّ تُمْ رشَ يْ أَ ا رَ إِذَ ، وَ يْهِ لَ ينُوا عَ أَعِ اً فَ ريْ تُمْ خَ يْ أَ ا رَ إِذَ «فَ
فاملعنى هو املعنى بني النصني، واأللفاظ نفسها، وحتى التي غريّ فيها البرصي 

:ا بقيت حتوم حول داللة األلفاظ يف نص اإلمام فإهنّ
» من قول اإلمام: فقول البرصي: «فنافسهم فيهِ

«فأعينوا عليه».
وقــولـــه: «فال تغبطهم عليه».من قول اإلمام:

(١) هنج البالغة ٤٥٨. 
(٢) مجهرة خطب العرب ٢ / ٤٨٥.

(٣) هنج البالغة ٢٩٤. 



١٤١الفصل الثاين: املبحث األول: أثر كالم اإلمام عيل يف خطب احلسن البرصي ............. 
«فاذهبوا عنه».

ظرف  وهي   - الرشطية  «إذا»  بــ  اإلمام  ابتدأها  والتي  املوعظة  صياغة  ا  أمّ
ثم  ا»،  خريً ومفعوله «رأيتم  الرشط  فعل  من  تالها  وما  الزمان -  من  يستقبل  ملا 
هذهِ  بعد  جاءت  التي  اجلملة  ثم  عليه»،  «فأعينوا  بالفاء  املقرتن  الرشط  جواب 
ا، ثم ما أختتم بهِ اجلملتني من جار وجمرور «عليه،  والتي كانت عىل غرارها متامً

فيه»، فوجد البرصي يف هذا كلِّه أسوة حسنة، فسار عليه خطوة خطوة.
موضوعات  إىل  منها  الواحدةِ  يف  ضه  تعرّ البرصي  خطب  عىل  يُلحظ  والذي 
أو  فالن،  يا  أو  آدم،  أبن  يا  بعبارة  وآخر  موضوع  كلِّ  بني  يربط  ة،  عدّ وعظية 
غريمها، وهذا بدورهِ أدّ إىل غياب اإلنسجام والسبك عن خطبه، ومردّ هذا - 
مثلام ير الباحث وستكشفه الدراسة - إىل أنّ البرصي جيمع يف اخلطبة الواحدة 
ة، فبعد أن انتهى من حث الناس عىل املنافسة  حكامً ومقاطع من خطب علوية عدّ
آخر  وأنتم  األمم،  آخر  تكم  فقال: «أمَّ  ،أخر موعـظةٍ  إىل  انتقل  اخلري  أعـامل  يف 

عَ بخياركم، فامذا تنتظرون»(١). تكم، وقد أُرسِ أمَّ
بطريقة  أورده  الذي  املعنى  هذا  يف   املؤمنني أمري  يشايع  هبذا  فالبرصي 

مجيلة، حيث قال:
ــنَ  يْ أَ وَ  ! مْ كُ اؤُ حَ مَ سُ وَ ــمْ  كُ ارُ ــرَ أَحْ ــنَ  يْ أَ وَ  ! مْ كُ اؤُ لَحَ صُ وَ مْ  كُ يَارُ أَخْ ــنَ  يْ «أَ
نْ  عَ ِيعاً  مجَ نُوا  عَ ظَ دْ  قَ لَيْسَ  أَ  ! مْ بِهِ اهِ ذَ مَ يفِ  ونَ  هُ ملُْتَنَزِّ اَ وَ  ، مْ بِهِ اسِ كَ مَ يفِ  ونَ  عُ رِّ ملُْتَوَ اَ

.(٢)« نِيَّةِ لدَّ اَ يَا  نْ لدُّ اَ هِ  ذِ هَ
لكالم  اختزاالً  الباحث  فيه   ير بخياركم»  عَ  أُرسِ «وقد  البرصي:  فقول 

(١) مجهرة خطب العرب ٢/ ٤٨٥. 
(٢) هنج البالغة ٢١٥ - ٢١٦. 



١٤٢................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
ع هبم، بل اعتمد  ِ اإلمام، إالّ أنّ اإلمام مل يرصح مبارشة بأنّ األخيار ظعنوا أو أُرسْ
عىل اإلستفهام املكرر يف ثالث مرات متتالية، وذلك حتى يلفت انتباه السامع إىل 
هُ أراد أن تكون اإلجابة من املخاطب  ا»، أو ألنّ ما أجاب بهِ «أليس قد ظعنوا مجيعً
، فعىل الرغم من إن اإلستفهام يستعمل «لطلب الفهم ملا ليس مفهوما، أو  نفسهِ
ولكن  حمددة،  أدوات  بواسطة  الذهنية  الصورة  حصول  لطلب  أو  غامض  هو  ملا 
اإلستعامل اخلاص لإلستفهام يفرغ هذه األدوات من داللة اإلستفهام إىل دالالت 
بديلة يعكسها السياق الذي ترد فيه»(١). ومـثاهلا كالم اإلمام املذكور، فهو يعلم 
أين ذهب األخيار والصلحاء، ويعلم أنّ الناس أو من خاطبهم يعلمون بذلك، 
لكنّه أرادَ منهم أن ال يتناسوا هـذه العـاقبة احلتمـية، وتكون نصب أعـينهـم. ولذا 
فـإنّ كالمَ البرصي مل يكن له هـذا اجلذب والشـد الـذي وجـدناه يف هـذا املـقطع 

.من خطبة أمري املؤمنني
قوله   - نفسها  اخلطبة  يف   - وكررّ  عادَ  املعنى  هبذا  البرصي  تأثر  ة  شدّ ومن 
عَ  ِ أُرسْ قد  الكعبةِ  بِّ  رَ «وَ فقال:  ا،  أيضً علوي  أثر  فيها  زيادة  مع  ه  بنصّ السابق 

ذلون فامذا تنتظرون؟»(٢). لِ يومٍ تَرْ بخياركم وأنتمُ كُ
ا عىل هذا املعنى بتكرارهِ،  ثَ البرصي عن ذهاب األخيار، مؤكـِّدً فبعد أن حتدَّ
من  وذمِّ  أرسع»عاد  «قد  التحقيق  عىل  يدلّ  برتكيب  وإيرادهِ  القسم،  واستعامل 
ذيل هو اخلسيس،  لّ يومٍ ترذلون»، بمعنى تصريون أرذال، والرّ خاطبهم «وأنتم كُ

ون من النّاس(٣). وقيل هو الدُّ

(١) جدلية اإلفراد والرتكيب ١٩٤.

(٢) مجهرة خطب العرب ٢/ ٤٨٦.
(٣) ينظر: لسان العرب ٢٨٠/١١ مادة (رذل).



١٤٣الفصل الثاين: املبحث األول: أثر كالم اإلمام عيل يف خطب احلسن البرصي ............. 
 ث حتدّ فعـندما  السابقة،   املـؤمنني أمري  خطبة  يف  ا  متامً نجدهُ  ما  وهـذا 

عن ذهاب األخيار والصلحاء ذم مـن خاطبهم بقـوله:
 ، مْ هِ رِ دْ لِقَ اراً  غَ تِصْ اِسْ  ، تَانِ فَ اَلشَّ همُ  ِ مِّ بِذَ تَقِي  لْ تَ الَ  ثَالَةٍ  حُ يفِ  إِالَّ  تُمْ  لِقْ خُ ـلْ  هَ «وَ

مْ !»(١). هِ رِ نْ ذِكْ اباً عَ هَ ذَ وَ
خمتلفة،  وبطرق  أكثر  هم  ذمَّ أكـّدَ  القوم  من  توجعه  ة  شدّ ومن  اإلمام  ولكنّ 
لِّ يشء(٢).  ثالة»وهي الرديء من كُ فنجده استعمل اللفظ الدال عىل الذم كـ»حُ

تَقِي  لْ تَ وأبلغها «الَ  الذم  درجات   اقو عىل  الدال  اجلميل  التعبري  واستعمل 
يأنف  وأراذهلــم..  النّاس  أوغادِ  يف  إالّ  بقيتم  «ما  »بمعنى:  تَانِ فَ اَلشَّ مُ  هِ مِّ بِذَ إِالَّ 
عنهم  ليتكلم   األخر عىل  منه  فتني  الشّ  إحد يطبق  وال  هم،  يذمَّ أن  اإلنسان 
ا هلم»(٣). ومن باب تأكيد  ا لقدرهم» أي ترفّعا «عن ذكرهم «واحتقارً «استصغارً
يستحقّ  الذي  عىل «الشفتان»  التأخري  يستحق  هم»وهو  م «بذمّ قدّ ا  أيضً الذم 
السالف  بتعبريهِ  املعنى  هذا  البرصي  اختزل  بينام  «تلتقي»،  فاعل  ألنّه  التقديم، 

الذي خال منه مجالية تذكر سو اإلشرتاك يف معنى الذم.
ا عىل كالم أمري املؤمنني التأوه واحلرسة الشديدان عىل قومه،  وممّا كان باديً
كوهنم مل يمتثلوا أوامره وبخاصةٍ مواعظه، وكفى هبا شأنًا أن يسميها هو صائبة 

اء: وشافية، فقال يف خطبته املسامة بالغرّ
عاً امَ أَسْ وَ  ، اكِيَةً زَ لُوباً  قُ فَتْ  ادَ صَ لَوْ   ، افِيَةً شَ ظَ  اعِ وَ مَ وَ  ، ائِبَةً صَ ثَاالً  أَمْ ا  هلََ يَا  «فَ

(١) هنج البالغة ٢١٦.
(٢) ينظر: لسان العرب ١٤٢/١١ مادة (حثل). 

(٣) منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة ٨/ ٢٣٣.



١٤٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
.(١)« ةً مَ ازِ لْبَاباً حَ أَ ، وَ ةً مَ ازِ اءً عَ آرَ ، وَ يَةً اعِ وَ

ا  ومثل هذا نجده عند البرصي، فعندما يسوق النصائح والعظات، تراهُ معتّزً
ا، ومتشكيا من عدم سري الناس عىل  هً هبا معظام إياها، ويف الوقت نفسه كان متأوِّ
من  وافقتْ  لو  موعظةً  هلا  الشاهد: «فيا  حمل  هي  التي  اخلطبة  يف  فقال  يقول،  ما 
فـقوله:  املبنى،  بعض  فـي  إالّ   اإلمام كالم  يف  يغريّ  مل  فهـوَ  حياة»(٢).  القلوبِ 

«فياهلا موعظة»مـن قـول اإلمام:
«فياهلا أمثاالً.. ومواعظ».

وقوله: «ولو وافقت من القلوب»من قول اإلمام:
ا». «لو صادفت قلوبً

 املؤمنني أمــري  نجد  وصائبة  شافية،  املواعظ  تكون  أن  أجــل  ومـن 
ا،  عازمً ا  رأيً فرييد  وعضو،  حاسةٍ  من  أكثر   - بذلك  العارف  وهو   - أرشك 
هذا  من  اكتفى  البرصي  أنّ  حني  يف  زاكيًا.  وقلبًا  واعيًا،  ا  وسمعً ا،  حازمً با  ولُ
ه  قـدمّ ملّا  وذلك  عـليه  أكـّد  أنّه  إالّ  الوعظ،  عـملية  يف  سـواه  يرشك  ومل  بالقلب، 

التأخري. يستحـق  وهـو 
ا يف اخلطبة البرصية هذهِ قوله  ومن كالم أمري املؤمنني الذي نجده حارضً
ضِ  اية يوم اجلمل: «..تِدْ يف األرْ د بن احلنفية ملا أعطاه الرّ يف وصيّةٍ لولدهِ حممّ

.(٣)« كَ مَ دَ قََ

(١) هنج البالغة ١١٥.
(٢) مجهرة خطب العرب ٤٨٥/٢. 

(٣) هنج البالغة ٣٥.



١٤٥الفصل الثاين: املبحث األول: أثر كالم اإلمام عيل يف خطب احلسن البرصي ............. 
يا  بعبارة  له  مَ  قدّ إذ  ذائعة،  باتت  التي  وبطريقته  املقطع،  هذا  البرصي  ن  ضمّ

.(١)« ابن آدم، فقال: «يا ابن آدم طُأ األرضَ بقدمكَ
فلم يغريّ البرصي هنا سو لفظةٍ واحدة، إذ ابدل فعل األمر «تد»بفعل األمر 

«طأ»، ورفع حرف اجلر من األرض وأدخله عىل القدم.
 ألنّ اإلمام ، وير الباحث أنّ استبدال البرصي للفعل املذكور كان يف حملّهِ
عـندما أوىص ولده كان يف ساحة حرب، وهـذا يتطـلّب مـنه فـعـالً لهُ داللة عـىل 
دَ  ، يـقـال: «وتَّ الثـَّبات والعـزيمة، واإلرصار فأستعـمـل األمر «تد»وهـو مـن وتَّدَ

جلَه يف األرضِ إذا ثبَّتها»(٢). فالن رِ
غرض  إىل  املقطع  هذا  وظيفة  ا-  جدً قليل  وهذا   - غـريّ  حينام  البرصي  بينام 
الوعظ والتذكري باملوت، غريّ معه الفعل، وهذا التغيري كانت له املقدرة عىل تغري 
سياق اجلملة؛ فتحول املعنى من الثبات والعزيمة يف ميدان احلرب إىل التذكري بام 
سيؤول لهُ مصري اإلنسان، وكأنّه أراد أن يقول: طأ أهيا املايش األرضَ بقدمك، 

ا ستكون قربك قريبًا. ولكن تذكـّر بأهنّ
مها عىل مخسة  وللبرصي خطبةً أخر، خطب هبا أمام عمر بن هبرية(٣)، قسّ
هذهِ  واضح بني  هبرية»، وكانَ تعالق  بن  بعبارة «يا عمر  يبدأ  مقطع  مقاطع، كلُّ 
أنْ  كُ  يوشِ هبرية  بن  عمر  أوهلا: «يا  يف  قال   .املؤمنني أمري  كالم  وبني  املقاطع 
كَ من  ه، فيخرجُ ينزلَ بكَ ملكٌ من مالئكةِ اهللا تعاىل فظٌّ غليظٌ ال يعيص اهللاَ ما أمرَ

(١) مجهرة خطب العرب ٢/ ٤٨٦.
(٢)  لسن العرب ٤٤٤/٣ مادة (وتد).

يزيد  خالفة  إبان  هـ   ١٠٣ سنة  العراق  والية  له  مجُعَت  الفزاري،  معاوية  بن  هبرية  بن  عمر  هو   (٣)
لَ بخالد القرسي. ت ١٠٧ هـ تقريبًا. ينظر: سري أعالم النبالء ٤/ ٥٦٢.  زِ بن عبد امللك، ثم عُ



١٤٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
ك إىل ضيقِ قربك»(١). ةِ قرصِ عَ سَ

ا «من  ر البرصي الوايل من رسعة أو بغتة نزول ملك املوت فينقله قرسً حذّ
احلركة  عىل  احلرية  وكامل  العيش،  وغضارة  النّعيم،  عن  كناية  »وهو  قرصهِ سعة 

ا. إىل «ضيق قربك»ومعناه عكس األول متامً
ا بينها وبني ما جاء يف  ومن يمعن النظر يف مقابلة البرصي هذهِ جيد ربطًا وثيقً

:خطب اإلمام إحد
بِالنُّورِ  وَ  ، ةً بَ رْ غُ لِ  َهْ بِاألْ وَ يقاً،  ضِ ةِ  عَ بِالسَّ وَ بَطْناً،  ضِ  َرْ اَألْ رِ  بِظَهْ لُوا  تَبْدَ «اِسْ

.(٢)« ةً لْمَ ظُ
لقول  خصبة  مرجعية  كان  ا»  ضيقً «استبدلوا..بالسعة   :اإلمام فكالم 

البرصي: «فيخرجك من سعة قرصك إىل ضيق قربك».
عة»  عة» يف كالم اإلمام هلا مـن الداللة أوسع وأبعـد مـن «السّ ولكن «السّ
عند البرصي، كون البرصي عرفها باإلضافة وجعلها خمتصة بسعة القرص «سعة 

قرصك».
ا الضيق، فاملقصود بهِ القرب عند الطرفني، غري أن أمري املؤمنني مل يذكر  أمّ
القرب بإسمه الرصيح، بل استعاضَ عنها بكنايات، ألن اجلميع «قد أمجع عىل أنّ 
 الكناية أبلغ من اإلفصاح، والتعريض أوقع مـن الترصيح»(٣) فجاءت كناياته
» وهذه التعابري  ةً بِالنُّورِ ظُلْمَ ، وَ ةً بَ رْ لِ غُ َهْ بِاألْ ضِ بَطْناً، وَ َرْ رِ اَألْ مجيلة ومؤثرة: «بِظَهْ

(١) حلية األولياء ١٤٩/٢. 
(٢) هنج البالغة ١٩١.

(٣) دالئل اإلعجاز ٥٣.



١٤٧الفصل الثاين: املبحث األول: أثر كالم اإلمام عيل يف خطب احلسن البرصي ............. 
تبنيّ بوضوح أنّ اإلمام كانَ يقصد اإلنتقال من عامل الدنيا إىل عامل الربزخ، وتعطي 
تلك  هلا -  بام  منها،  مفرَّ  ال  التي  الدار  تلك  وحشة  عن  ومكربة  واضحة  صورة 
س لد املتلقي. ة من احلزن، والتوجّ التعابري - من داللة واسعة عىل إحداث هزّ
ك من يزيد بن  وبعد ذلك قال البرصي: «يا عمر بن هبرية إن تتَّقِ اهللاَ يعصمْ

.(١)« كَ يزيد عبد امللك من اهللاِ عزّ و جلَّ عبد امللك، وال يعصمُ
هذا  إنّ   رأ حني  احلديد،  أيب  ابن  إليه  ذهب  ما  إىل  يذهب  هنا  والباحث 

الكالم أخذه البرصي مما ورد يف عهد أمري املؤمنني ملحمد بن أيب بكر:
نَ  هِ، وليسَ مِ ِ ريْ نْ غَ فاً مِ لَ إِنَّ يفِ اَهللاِ خَ ، فَ هِ قِ لْ نْ خَ دٍ مِ ا أَحَ ضَ بِرِ طِ اَهللاَ  خِ الَ تُسْ «وَ

.(٢)« لَفٌ يف غريهِ اهللاِ خَ
اخلالق،  سخط  عىل  املخلوق  رىض  تفضيل  عن  ا  جازمً ينهى   فاإلمام
هذا  ويف  يشء،  اهللا  من  يكفي  وال   ، يشءٍ كلِّ  من  الكايف  هو  اهللا  أنّ  عىل  ا  مؤكـِّدً
لََفُ  خَ اهللا  يف  كانَ  لّام  إذ «كُ تعاىل،  اهللا  ألوامر  اإلمتثال  وجوب  عىل  دقيق  برهان 
يُسخط  ال  وأن  رضاه  اتِّباع  فالواجب  منه،  خلفٌ  غريهِ  يف  وليسَ  غريه،  عن 

غريه»(٣). برضا 
ة تأثر البرصي هبذا املعنى عادَ وكرر - يف اخلطبة نفسها - ما ذكره مع  ومن شدّ
تغيري طفيف، فقال: «يا عمر بنَ هبرية! إن تك مع اهللا تعاىل يف طاعته كفاك بائقة يزيد 

بن عبد امللك، وإن تك مع يزيد بن عبد امللك عىل معايص اهللا وكلك اهللا إليه»(٤).

(١) حلية األولياء ٢/ ١٤٩.
(٢) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٥/ ١١٤. 

(٣) رشح هنج البالغة البن ميثم ٤/ ٢٣٨. 
(٤) حلية األولياء ٢/ ١٥٠. 



١٤٨................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
من  خالٍ  ألنّه  واألديب،  النص  مصلحة  يف  يكن  مل  الطريقة  هبذه  والتكرار 
ا ما عابوه من التكرار فإنَّ تكرار  ة والطرافة، قال اخلطايب (ت٣٨٨هـ): «وأمّ اجلدّ
بهِ  ستفاد  مُ غري  عنه،  ستغنًى  مُ كانَ  ما  وهو  مذموم  أحدمها  رضبني:  عىل  الكالم 
القولِ  من  فضالً  يكون  حينئذٍ  ألنّه  ل؛  األوّ بالكالم  يستفيدوه  مل  معنى  زيادة 

ولغوا، وليس يف القرآن يشءٌ من هذا النوع»(١).
ثمّ لو أمعنّا النّظر يف قول البرصي يف املقطع الرابع: «يا عمر بن هبرية ال تأمن 
مقت،  نظرة  امللك  عبد  بن  يزيد  طاعة  يف  تعمل  ما  أقبح  عىل  إليك  اهللا  ينظر  أن 

.(٢)« فيغلق هبا بابَ املغفرةِ دونَكَ
:لوجدناه ينهل من حكمة أمري املؤمنني

 ، ينَ ِ ارسِ نَ اَخلَْ ونَ مِ تَكُ تِهِ فَ اعَ نْدَ طَ كَ عِ دَ قِ فْ يَ ، وَ يَتِهِ عْصِ نْدَ مَ اكَ اَهللاُ عِ رَ رْ أَنْ يَ ذَ «اِحْ
.(٣)« يَةِ اَهللاَِّ عْصِ نْ مَ عُفْ عَ تَ فَاضْ فْ عُ ا ضَ إِذَ ةِ اَهللاَِّ، وَ اعَ ىلَ طَ وَ عَ اقْ يتَ فَ وِ ا قَ إِذَ وَ

فاملعنى واحد بني النّصني وهو حتذير املرء وهنيه من أن يراه اهللا يف العاصني 
وال جيده مع املطيعني.

ا «احذر» ابتدأ البرصي هبذا  ومثلام ابتدأ اإلمام حكمته بإسلوب اإلنشاء آمرً
اإلمام:  عند  األمر  بعد  ورد  ما  ا  وأمّ واحد.  واملعنى  تأمن»  «ال  ناهيًا  اإلسلوب 
ا، بل أقلّ من القليل، ملا قال: «أنْ ينظرَ  «أن يراك اهللا» فقد غريَّ فيه البرصي طفيفً

اهللاُ إليك».
اخلارسين»،  من  «فتكون  اإلمــام  ره  حــذّ فقد  الوعظ،  هبذا  يلتزم  مل  ي  والــذّ

(١) بيان إعجاز القرآن ٥٢. 
(٢) حلية األولياء ٢/ ١٥٠.

(٣) هنج البالغة ٦٢٣. 



١٤٩الفصل الثاين: املبحث األول: أثر كالم اإلمام عيل يف خطب احلسن البرصي ............. 
بمـثل  واليَه  حذر  ملّا  العـلوية،  احلكمة  فـقـرات  عـىل  سائـراً  يربح  لـم  والبـرصي 

هـذا: «فيغلق هبا باب املغفرة دونك».
يف  إذ  ة،  علويّ آثارٍ  ة  عدّ الواحد  ه  نصِّ يف  البرصي  جيمع  كان  كيف  رأينا  لقد 
حلكمة،  الثالث  ويف  لرسالة،  ا  أثرً نجد  الثاين  ويف   ، خلطبةً ا  أثرً نجدُ  األول  املقطع 
وعىل الرغم من كون هذا األثر العلوي لهُ قوةٌ ومقدرة عىل إثراء كالم البرصي 
عىل صعيدي الشكل واملضمون، إالّ أنّ البرصي - ومثلام ير الباحث - هبذهِ 
بني  والتالحم  اإلنسجام  عدم  إىل   - معظمها   - ورسائلَه  خطبَهُ  ضَ  عرّ الطريقة 
كانت  وإنْ  وعظية  مجيعها  كانت  وإنْ   - األول  املقطع  ألنَّ  الرئيسة،  عنارصها 
يرتبط  ال  والثاين  بالثاين،  يرتبط  ال   - اآلخر  بعضها  مع  بعضها  يصلح  املواعظ 
لِّ  كُ بني  حتدث  التي  الفجوات  هذهِ  من  التخلّص  حاول  ولذا  وهكذا.  بالثالث 
بعض  بتكرار   املؤمنني أمري  كالم  من  ينتقيها  التي  املقاطع  من  وآخر  مقطع 
بني  واملوصل  الرابط  هي  لتكون  هنا -  هبرية)  بن  عمر  كتكرار (يا  العبارات - 

أجزاء اخلطبة الرئيسة.
قال  عنه،  رفت  عُ قد  بعامة  البرصي  نثر  يف  امليزة  هذه  أن  إىل  اإلشارة  وجتدر 
فقرة  كلّ  فتبدو  الفقرات  بني  الربط  إسلوبه...عدم  مظاهر  النص «ومن  إحسان 
موعظة مستقلة بذاهتا»(١). واألهم هنا إن عدم الربط هذا عائد إىل السبب املُبَنيَّ 

قليل. قبل 
راسة  لت الدّ والغالبية الساحقة من خطب ورسائل البرصي التي تطول سجَّ

.عليها هذه الطريقة يف البناء، وذلك األثر من اإلمام
مَ اهللاُ رجالً خال بكتابِ اهللاِ، فعرضَ  : «رحِ فمن خطبة أخر له إبتدأها قائالً

(١) اخلطابة العربية يف عرصها الذهبي ٣٦٤. 



١٥٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
أعتبَ  خالفه  وإنْ   ، فضلهِ من  يادةَ  الزِّ وسأله  بَّه،  رَ ِدَ  محَ وافقه  فإنْ  نفسه،  عـليهِ 

.(١)« ، وراجعَ من قريبٍ وأنابَ
طريقة  هذهِ  خطبته  يف  مجع  البرصي  أنّ  الشائعة،غريَ  املعاين  من  املعنى  وهذا 
لإلحتكام   املؤمنني أمري  فيها  دعا  خطبة  يف  وردت  ألفاظٍ  وبعض  ومعنى 

للقرآن، فقال:
هُ  رَ ما أنكَ ، وَ موهُ رآنُ فالزَ هُ القُ فَ ـرّ ، فَام عَ رآنِ م عىل القُ لَ عليْكُ كَ وا ما أشْ ضٌ رِ «وأعَ

وه»(٢). دّ فرُ
شهد  ما  أي  القرآن».  فه  عرّ «فام  الباحث -:  فهم  بحسب   - قوله ومعنى 
بأنه  القرآن  عليه  شهد  ما  أنكره»أي  «وما   : وقولهُ معروف،  عملٌ  بأنّه  القرآن  له 

منكر. عملٌ 
واملعنى واحدٌ بني نصِّ اإلمام ونصِّ البرصي قائمٌ عىل الرجوع إىل كتاب اهللا 
بذلك  فاإللتزام  القرآين،  األمرَ  العملُ  طابق  فإن   ، وحكامً فيصالً  وجعله  الكريم 

، وإن خالفَ العملُ القرآن، فإنكار ذلك العمل خري. العمل واإلزدياد منهُ خريٌ
ا للجامعة: هً ومن الفوارق بني النَّصني: أنّ حديث اإلمام كان موجَّ

م عىل القُرآن». لَ عليْكُ كَ وا ما أشْ ضٌ رِ «وأعَ
فعل  بعد  «ما»  ورود  وسعها  يف  زادَ  ومما  الكالم،  داللة  ع  وسَّ بدورهِ  وهذا 
املجيد سواء التي ختصَّ الفرد،  األمر، بمعنى اعرضوا مجيع املشاكل عىل القرآن 

أو التي بينه وبني حميطه.

(١) البيان والتبيني ٣/ ٦٩. 
(٢) تأريخ الطربي ٣/ ٤٩٤.



١٥١الفصل الثاين: املبحث األول: أثر كالم اإلمام عيل يف خطب احلسن البرصي ............. 
وعـىل الرغـم مـن إنّ البرصي استعمل هـذه اجلملة بطريقة واضحة «فعرض 
عليه نفسه»، إذ أبدل فعل األمر «اعرضوا» باملايض «عرض»، وأبدل «عىل اهللا»بــ 
ا - هنا - بني شبه اجلملة عند الطرفني، ألن الضمري «اهلاء»  «عليه «وال فرق مطلقً
يف كالم البرصي عائد عىل لفظ اجلاللة فيكون كالمه «عىل اهللا». ومع هذا نجد يف 
ا  هذا التبديل قد ضيّق البرصي الداللة وحدَّ من سلطة القرآن الالمتناهية - طبعً

يف هذا النص - عندما:
إىل  «اعرضوا»  من  املفرد،  صيغة  إىل  اجلمع  صيغة  من  اخلطاب  لَ  حــوَّ ١ــ 

«اعرض».
نجـد  بينام  «نفسه».  بقوله:  ده  ــدّ وح القرآن،  عىل  املعـروض  ف  عـرَّ ٢ــ 
استعمل   - سلف  مثلام   - بل  القرآن،  عىل  يُعرضُ  معينًا  شيئًا  حيدد  مل   اإلمام
هُ هو القادرُ  لفظة «ما»وهذه اللفظة بنكرهتا تبنيَّ بعض ما للقرآن من سلطة، وأنّ

عىل حل مجيع املشاكل خارج حدود الزمان، واملكان، واألشخاص.
وكأنّ   ،أخر موعظةٍ  إىل  املذكورة  خطبته  يف  البرصي  سينتقل  هذا  وبعد 
رابط  إجياد  من  دَّ  بُ ال  بذلك  وهو  أدرك  وقد  جديدة،  خطبة  بداية  املوعظة  هذهِ 
فقال:  ل،  األوّ املقطع  بهِ  ابتدأ  الذي  اهللا»  «رحم  الدعاء  ر  كرَّ لذا  املقطعني  بني 
زكاتكم  صالتكم،  صالتكم  أهيل  يا  فقال:  وأهله،  أخاه  وعظَ  رجالّ  اهللا  مَ  حِ «رَ
لعل  مساكينكم،  مساكينكم  إخوانكم،  إخوانكم  جريانكم،  جريانكم  زكاتكم، 

اهللا يرمحكم»(١).
 وكأنَّ البرصي بكالمـه هـذا قـد أقتطع مجـالً مـن وصيّة أمري املؤمنني لولده

م (لعنه اهللا)، منها: لْجَ ملا رضبه ابن مُ

(١) البيان والتبيني ٣/ ٦٩. 



١٥٢................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
 بتقو كِتايب  هُ  غَ لَ بَ نْ  ومَ لدي  ووُ بيتي  أهـلِ  يعَ  ومجَ نُ  سَ حَ يا  أوصيكَ  إينّ  مَّ  «ثُ
يف  اهللاَ  كُم...اهللاَ  ريُ غَ أحدٌ  به  لِ  مَ العَ إىل  يسبِقُكم  فَال  رآنِ  القُ يف  اهللاَ  ربِّكم...اهللاَ  اهللاِ 
الةِ  الصَّ يف  اهللاَ  اهللاَ  م...  ثُهُ رِّ يُوَ سَ هُ  أنّ نَنَّا  ظَ هبم...حتّى  أوْىص   $ النبيَّ فإنَّ  م  جريانِكُ
م...  بِّكُ بَ رَ ضَ ا تُطْفئُ غَ كاةِ فاهنَّ م. اهللاَ اهللاَ يف الزَّ ا عمودُ دينِكُ ، إهنَّ لِ مَ ا خريُ العَ فإهنّ
ل  اصْ نِيَّ بالتَّوَ مْ يا بَ ليكُ عَ ... وَ كُ اركوهم يف معايشِ اكنيِ فَشَ راءِ واملَسَ قَ اهللاَ اهللاَ يف الفُ

.(١)« قَ رُّ رَ والتَّفَ عَ والتَّدابُ اكُم والتَّقاطُ ، وإيَّ والتَّباذل والتَّبارِّ
العلوية،  الوصية  من  اجلزء  هذا  يف  منبتًا  هلا  نجد  البرصي  فقرات  فجميع 

. وبمقارنة النَّصني مجلةً بجملة يكون األثر العلوي أكثر جالءً
وبتحوير  البرصي  قـابله  أهـيل»  أوصيك..ومجيع  «إين   :اإلمـام فـقـول 

طفيف ملّا قال: «رحم اهللا رجالً وعظ أخاه وأهله».
وقـول اإلمـام: «اهللا اهللا يف جريانكم».
قابله البرصي: «جريانكم جريانكم».

وقــول اإلمـام: «اهللا اهللا يف الصالة».
قابله البرصي: «صالتكـم صالتكـم».

وقــول اإلمـام: «اهللا اهللا يف الزكاة».
قابله البرصي: «زكاتكم زكاتكم».

وقــول اإلمـام: «اهللا اهللا يف الفقراء واملساكني».
قابله البرصي: «مساكينكم مساكينكم».

(١) الكايف ٧/ ٣٥ - ٣٦. 



١٥٣الفصل الثاين: املبحث األول: أثر كالم اإلمام عيل يف خطب احلسن البرصي ............. 
.« وقــول اإلمـام: «عليكم يا بنيّ بالتواصل والتباذل والتبارِّ

قابله البرصي: «إخوانكم إخوانكم».
ومل يعتمد البرصي عىل املعنى واأللفاظ التي وجدها يف الوصية، بل أكـّد بام 
أكـّد بهِ اإلمام، وهو التكرار، كون التكرار من أهم قوانني اإليقاع(١)، لذا جاء 
بهِ اإلمام ليتم التأكيد عىل املفاهيم التي أوجزها وهو عىل فراش املوت، الفِتًا 

نظر السامع وانتباهه ومستدعيًا اهتاممه من خالل هذا الرتكيب(٢): «اهللا اهللا».
ا  وعىل الرغم من التشابه الكبري بني النصني، إالّ أنّ الباحث ير هنالك فروقً

لت عالمة فارقة بينهام، منها: شكّ
أوالً: صحيح أنّ اإلمام أوىص ولده وأهله، لكنّه بعـمق نظر، وسعة أفق، 
وصيته  جعل   ، معنيٍ زمانٍ  أو  معينة،  طائفةٍ  عىل  ا  حكرً ليس  بإنه  راسخ  وإيامن 
أو  مكانية،  او  زمانية،  حدود  أيةِ  عن  خارجة  هي  بل  والولد،  باألهل  ختتص  ال 
اكتفى  البرصي  بينام  كتايب»،  بلغهُ  نْ  «مَ  : لَّ كُ لتشمل  املفعول  سارية  شخصية، 

بوعظ: «أخاه وأهله».
اجلاللة،  لفظ  تكرار  خالل  من   اإلمام استعمله  الذي  التوكيد  إنّ  ثانيًا: 
وعىل امتداد الوصية «اهللا اهللا يف جريانكم..»، أبلغ وأوكد من تكرار البرصي ما 
أُريد اإللتزام بهِ من واجبات إنسانية وإسالمية: «جريانكم جريانكم..». ملا حيمله 

لِّ خملوق. لفظ اجلاللة من تعظيم وتقديس، وخشية ورهبة يف أعامق كُ
نجده  بالغة  ة  وحجّ ال،  فعَّ تأثري  ذات   وصيته تكون  أن  أجل  ومن   : ثالثاً

(١) ينظر: األسس اجلاملية يف النقد األديب ٢٢١. 
(٢) ينظر: املستويات اجلاملية يف هنج البالغة ٧٠. 



١٥٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
بني  بالصالة  أوىص  فعندما  أجره،  ويكشف  به،  يأمر  الذي  العمل  فضيلة  يبنيّ 
ب ربّكم». وهذا  أهنا: «خري العمل»، وعندما أوىص بالزكاة بنيَّ أهنا «تطفيء غضَ
اإلسلوب خيلق دفعة من اإلقناع بالقول أكثر من لو كان يويص بالفعل دون بيان 

هِ املتأثر. أجره وفضيلته، يف حني أنّ البرصي أمهل هذا يف نصّ



١٥٥
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ر  تتطوَّ مالحمه  بدأت  حيث  الفنّي،  النثر  فنون  من  مهامً  فنا  سائل  الرَّّ فن  عدُّ  يُ
اللة عىل النَّصِ  ِذَ هذا املصطلح للدَّ اشدي، حتى اختُ بوضوح يف أواخر العهد الرّ
ة عىل كتابة  ن واملبعوث من قبلِ شخصٍ إىل آخر(١). وقد حفّزت عوامل عدّ املُدوَّ
أطراف  عىل  الوالة  تعيني  العوامل،  هذه  رأس  عىل  كان  هبا،  واإلهتامم  الرسائل 
مرتامية من الدولة اإلسالمية العظمى آنذاك، فكانت وسيلة اإلتـِّصال الوحيدة 
بني رأس السلطة (اخلليفة)، وبني والته هي الرسائل - التحريرية أو الشفوية - 
فكان اخلليفة ينقل إىل واليه، أو الوايل إىل اخلليفة ما يشاء من أمور ختصّ الدين 

والدنيا عن طريق هذا الفن.
سائل، إالّ أنّ أبني ما طرق منها احلسن  غم من تعدد موضوعات الرَّ وعىل الرّ
ا  ألهنّ الدنيا،  عن  والرتغيب  اآلخرة،  يف  والرتغيب  الوعظ،  موضوع  البرصي 

(١) ينظر: الرسائل الفنية يف العرص اإلسالمي حتى هناية العرص األموي ١٦ - ١٧. 



١٥٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
عن  ختتلف  ال  موضوعاهتا  إنّ  بمعنى  باملوت،  والتذكري  وانتقال،  مٍ  ترصُّ دار 
راقيًا  ا  تْ «نموذجً دَّ وعُ الكثري،  الرسائل  هذه  يف  قيل  وقد  اخلطب،  موضوعات 
ا من مزايا  ألدب املواعظ يف هذا العرص، لشيوعها وغزارهتا، وملا اتّسمت بهِ أيضً
سائل، وهنلوا من  فنيّة عالية... وغدت مثاالً احتذاه منشئووا هذا اللون من الرَّ

معينها»(١).
ا كون رسائل البرصي عن بكرة أبيها  ورأي الباحث غانم جواد مل يكن دقيقً
ال  وأطوهلا  رسائلهِ  أهم  أنّ  حتى   ،املؤمنني أمري  لكالم  ا  صارخً ا  تقليدً جاءت 
نْ جاءَ بعدَ البرصي احتذ مثاله  ، إذاً فكيف مَ تعدو سو أهنا تلفيق لكالمهِ

وهنل من معينه؟
رسالة   اإلمـام كالم  مـن  مجعها  التي  الطوال  رسائلهِ  فمن  حال  ةِ  أيّ وعـىل 
أرسلها إىل عـمر بن عـبد العزيز جتاوزت اسطرها مائة سطراً، قال يف مستهلَّها: 

.(٢)«... «.. واحتاملُ املؤونةِ املنقطعةِ التي تعقبُ الراحة الطويلةَ
 عيل لإلمام  املتقني  خطبة  يف  وردت  مجلةٍ  إىل  ينظر  كان  هـذا  يف  فالبرصي 

جاء فيها:
.(٣)« ةً يلَ ةً طَوِ احَ مْ رَ بَتْهُ قَ ةً أَعْ ريَ اماً قَصِ يَّ وا أَ ُ ربَ «صَ

 ،ة مـن كالم أمري املؤمنني وكطـريقته يف اخلطب جيمع البرصي مقاطع عـدّ
عىل  املقاطع  هذه  بني  أحذرها -  هنا  وهي  الرابط -  هي  لتكون  مجلة  هلا  ويضع 
الدنيا:  من  حمـذراً  قـال  املتقني،  خطبة  مـن  ا  مقطعً أخذ  أن  فـبعد  سالة،  الرِّ امتداد 

(١) م. ن ٢٨٠ - ٢٨١.
(٢) حلية األولياء ٢/ ١٣٤. 

(٣) هنج البالغة ٣٥١. 



١٥٧الفصل الثاين: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسائل احلسن البرصي ............. 
ت  وغرَّ ها،  بخدعِ نَت  تزيَّ قد  التي  اخلاتلةَ  اخلادعةَ  الصارعة  ارَ  الدَّ هذه  «فاحذر 

لها»(١). بغرورها، وقتلت أهلَها بأمِ
وحتذيره هذا ال خيتلف عن حتذير اإلمام من الدنيا، حينام قال:

 ، الِ بِاآلْمَ لَّتْ  َ حتَ ...وَ اتِ وَ هَ بِالشَّ تْ  فَّ حُ َا..  إِهنَّ فَ يَا،  نْ اَلدُّ مُ  كُ رُ ذِّ أُحَ إِينِّ  فَ دُ  عْ بَ ا  «أَمَّ
ذِي  ، وَ تْهُ عَ دْ فَجَ ا قَ َ اثِقٍ هبِ نْ وَ مْ مِ ... كَ ةٌ ائِدَ ةٌ بَ افِدَ ، نَ ةٌ ائِلَ ةٌ زَ ائِلَ ...حَ ورِ رُ نَتْ بِالْغُ يَّ زَ تَ وَ

.(٢)« تْهُ عَ َ دْ رصَ أْنِينَةٍ قَ طُمَ
سارَ البرصي عىل أثر هذا الكالم شكالً ومضمونًا، فمثلام ابتدأ اإلمام خطبته: 

يَا». نْ مُ اَلدُّ كُ رُ ذِّ إِينِّ أُحَ «فَ
ابتدأ البرصي مقطعه من الرسالة «فاحذر هذهِ الدار».

ا  رَ اإلمام من الدنيا، بنيّ مساوئها التي توجب التحذير، معتمدً وبعد أن حذَّ
يف بعضهِ عىل قرص اجلملة التي تتكون من الفعل املايض املتصل بتاء التأنيث وما 
يف  وجدناه  ما  وهذا  بالغرور».  وتزيَّنت  باآلمال،  «وحتلَّت  اجلملة  شبه  من  بعده 

قول البرصي: «قد تزينت بخدعها وغرت بغرورها».
الفاعل  إسم  عىل  صاغها  ألفاظ  بواسطة  الدنيا  من    رَ حذّ ذلك  بعد  ثمَّ 
«حائلة، زائلة، نافذة، بائدة»، وتوظيف هكذا ألفاظ يكشف استغالل ما هلا من 
خرة، ومشاعر كامنة  قوة تعبريية تؤدّي فضالً عن معناها كلَّ ما حتمله من صور مدّ
تْ نفسها لفا حول ذلك املعنى الفعيل(٣) القائم عىل حتقري الدنيا. والبرصي سارَ  لفَّ

(١) حلية األولياء ٢/ ١٣٤. 
(٢) هنج البالغة ١٨٨ - ١٨٩. 

(٣) ينظر: فنون األدب ٧٦. 



١٥٨................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
ا بألفاظه «الصارعة، اخلادعة، اخلاتلة». عىل هذا متامً

أمري  بعثها  رسالةٍ  صوب  البرصي  هَ  إجتّ املذكورتني  باخلطبتني  تأثرهِ  وبعدَ 
املؤمنني إىل سلامن الفاريس (ريض اهللا عنه) جاء فيها:

ـمـَّا  عَ ضْ  ـرِ أَعْ فَ ا؛  هَ مُّ سَ اتِلٌ  قَ ا،  هَ سُّ مَ  ٌ لَنيِّ  : يَّةِ اَحلَْ مـَثَلُ  يَا  نْ اَلدُّ ثَلُ  مَ امَ  إِنَّ فَ دُ  عْ بَ ا  «أَمَّ
ا،  اقِهَ نْ فِرَ نْتَ بِهِ مِ قَ يْ ا، ملَِا أَ هَ ومَ ُ نْكَ مهُ عْ عَ ضَ ا؛ وَ نْهَ بُكَ مِ حَ ا يَصْ ةِ مَ لَّ ا، لِقِ ـبُكَ فِيهَ ـجِ عْ يُ
امَ  لَّ ا كُ بَهَ احِ إِنَّ صَ ا؛ فَ نْهَ ونُ مِ ا تَكُ رَ مَ ذَ َا، أَحْ ونُ هبِ ا تَكُ نْ آنَسَ مَ كُ َا؛ وَ االَهتِ فِ حَ ُّ ترصَ وََ
نْهُ إِىلَ إِحيَاشٍ  الَتْهُ عَ ، أَوْ إِىلَ إِينَاسٍ أَزَ ورٍ ْذُ نْهُ إِىلَ حمَ تْهُ عَ صَ خَ ورٍ أَشْ ُ ا إِىلَ رسُ أَنَّ فِيهَ اِطْمَ

.(١)« الَمُ اَلسَّ وَ
بصددها،  نحن  التي  رسالتهِ  منتصف  يف  كاملةً  الرسالة  هذه  البرصي  ن  ضمَّ
؛ فأعرضْ  ها يقتلُ ها وسمُّ ٌ ملمسُ ثلُ احليَّة لنيَّ ا مَ : «فاحذرها احلذر كله؛ فإهنَّ قائالً
ن  مِ عاينتَ  ملَِا  مهومها  عنكَ  عْ  وضَ منها،  بُكَ  يصحَ ا  مَ ةِ  لقلَّ فيها  يعجبُكَ  عامّ 
ترجوا  ما  رجاءَ  منها  اشتدَّ  ما  ة  دَّ شِ واجعل  فراقها،  من  به  وأيقنت  فجائِعها، 
لَّام اطمأنَّ فيها  بعدها وكنْ أرسَّ ما تكون فيها احذر ما تكونُ هلا؛ فإنَّ صاحبها كُ
عليه  رجالً  وثنيَ  منها  بيشءٍ  ظفر  وكلام  بمكروه،  عنها  أشخصتهُ  له  رسورٍ  إىل 

.(٢)«.. بهِ انقلبت 
اإلمـام  كالم  عـىل  البسيطة  التغيريات  بعض   أجر قـد  هـنا  والبرصي 
فـي  تـؤثر  لكنّها  الظاهر،  فـي  بسيطة  كانت  وإن  ـا  أهنّ غـري   ،املـؤمنني أمري 
نـص  عـىل  سلـبيًا  جتـده  أثـرهـا  عـن  فـتّـَشتَ  فـإذا  عـام،  بشـكل  النص  بنـاء 
تضميـن  هو  الـذي  يقتل».  وسمها  ملمسها،  «لنيِّ  قـولـه:  مثالً  فخذ  البرصي 

(١) هنج البالغة ٥٣٨. 
(٢) حلية األولياء ٢/ ١٣٥.



١٥٩الفصل الثاين: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسائل احلسن البرصي ............. 
ها، قاتل سمها». فهـو هبـذا التقـديم والتأخري الذي  لقول اإلمـام: «لني مسُّ
َ ذلك الوقع املحبب املتأيت  رسِ أجراه عـىل اجلمـلة الثانية مـن كالم اإلمـام خَ
«مـلمسها»  إلـى  «مسها»  وبتغيري  مها».  سُ «مسها،  يف  املوجود  السجع  من 
ذلك  وحتى  املذكورتني.   اإلمام لفظـتي  فـي  املـوجـود  اجلـنـاس  ذلك  ضيّع 
يف  املوجود  الدقيق  املعنى  بعض  حيرف  نجده  احلروف  عىل  يعملهُ  الذي  التغيري 
فيها،  تكون  ما  أرس  «ولكن  فمـنه:  البرصي،  عند  مطّرد  وهذا   اإلمام كالم 
هبا،  تكون  ما  آنس  «وكن   :اإلمام مقطع  من  هو  الذي  هلا».  تكون  ما  أحذر 
فيه  «هلا»  بــ  «منها»  البرصي  استبدال  يف  الباحث   ير منها».  تكون  ما  أحذر 
بعض اإلخفاق، ألنّ ما يقال عن الدنيا: إحذر منها أو احذرها، آنس وألطف 

هلا. احذر  من  السمع  عىل 
 وهكذا يتخريّ البرصي ما يروقه مـن خطب ورسـائل مـوالنا أمـري املؤمنني
لة هذه، فام أن انتهى من رسالة اإلمام إىل سلامن الفاريس،  ليضعه يف رسالتهِ املطوّ

ا من خطبة علوية، جاء فيها: عادَ واقتطع مقطعً
اَهللاَِّ  َا وَ إِهنَّ ا؛ فَ نْهَ ادِفِنيَ عَ ا، اَلصَّ ينَ فِيهَ دِ اهِ يَا نَظَرَ اَلزَّ نْ وا إِىلَ اَلدُّ ، اُنْظُرُ َا اَلنَّاسُ «أَهيُّ
 ، رَ بَ أَدْ ا فَ نْهَ ىلَّ مِ ا تَوَ عُ مَ جِ رْ ؛ الَ يَ نَ فَ اَآلْمِ َ عُ اَملُْرتْ جَ فْ تَ ، وَ اكِنَ يَ اَلسَّ يلُ اَلثَّاوِ زِ لِيلٍ تُ امَّ قَ عَ
ا  فِيهَ الِ  جَ اَلرِّ دُ  لَ جَ وَ  ، نِ زْ بِاحلُْ وبٌ  شُ مَ ا  هَ ورُ ُ رسُ  . يُنْتَظَرُ فَ ا  نْهَ مِ آتٍ  وَ  هُ ا  مَ   رَ دْ يُ الَ  وَ

.(١)« نِ هْ اَلْوَ عْفِ وَ إِىلَ اَلضَّ
ر البرصي يف هذا املقطع، ليقول: «رسورها مشوبٌ باحلزن،  م وأخَّ وكعادتهِ قدّ
اهد املفارق، وال تنظرْ نظرَ  عفِ والوهن، فانظر إليها نظر الزَّ وآخر احلياة فيها الضَّ
، ال يرجعُ  اكنَ وتفجعُ املغرورَ اآلمنَ ا تُزيلُ الثاويَ السَّ العاشقِ الوامق، واعلم أهنّ

(١) هنج البالغة ١٦٩ - ١٧٠. 



١٦٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
ىل منها فأدبرَ وال يُدر ما هو آتٍ فيها فينتظر»(١). ما توَّ

قـول  إالّ  ـه،  بـنـصّ العـلوي  املـقـطع  هـذا  نـسـخَ  البـرصي  أنّ  فـواضـح 
:اإلمـام

«انظروا إىل الدنيا نظر الزاَّهدين فيها الصادفني عنها».
ا ملّا قال: «فانظر إليـهـا نظر الـزاهـد الـمـفـارق». فقد غريّ فيه طفيفً

آماهلا  وإنَّ  كاذبة،  أمانيَّها  فإنَّ  فاحذرها  مبارشة:"  البرصي  قال  هذا  وبعد 
باطلةٌ عيشها نكد وصفوها كدر وأنت منها عىل خطر»(٢).

فهـذا ال خيـتـلـف عـن وصـف اإلمـام عـيل الـدنيا، وذلـك بـقـولـه: 
.(٣)« ٌ ربِ ها صَ لوُ ، وحُ جٌ ا أجَ ، وعذهبُ نِقٌ «..وعـيشهـا رَ

نـكـد». «عـيـشـهـا  فــقـولـه: 
كقوله: «عيشها رنق».

 املؤمنني ألمـري   أخـر خطبة  فـي  فنجـده  كدر»  «وصفوها  قوله:  ا  وأمّ
ا»(٤). رَ منها ما كان صفوً منهـا قــولــه: «وكدَ

فيها  وصفَ   املؤمنني ألمري   أخر خطبةٍ  إىل  البرصي  هَ  اجتّ هذا  بَعد  ثمَّ 
عظمة اخلالق - سبحانه وتعاىل ــ، وذكر فيها صفات األنبياء: موسى، وداوود، 

(١) حلية األولياء ٢/ ١٣٥.
(٢) م. ن ٢/ ١٣٦.

(٣) هنج البالغة ١٨٩.
(٤) م. ن ٨٤.



١٦١الفصل الثاين: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسائل احلسن البرصي ............. 
.وختمهم بالنّبي اخلاتم ،وعيسى

ا،  سطـرً العـرشين  يـقـارب  مـا  اخلطبة  هـذهِ  مـن  ن  ضمّ البرصي  أنّ  يُذكر 
وعـىل عادتهِ القائمة عىل حتوير بعض الفقرات، وعىل التقديم والتأخري، فآخر ما 
 من األنبياء هو النبي حممد تكلَّم - أي يف اخلطبة املقصودة - عنه اإلمام
 ،تعز ملن  حٍ  وِّ رَ مُ وأفضل  تأسى،  ملن  هادٍ  خري  وألنّه  وخامتهم،  م  صفوهتُ هُ  ألنّ

ا، فقال: فاخللق مل يصابوا بمثلهِ أبدً
ملَِنْ  اءً  ـزَ عَ وَ ى،  أَسَّ تَ ملَِنْ  ةً  ــوَ أُسْ فِيهِ  إِنَّ  فَ   رِ هَ َطْ اَألْ يَبِ  َطْ اَألْ بِنَبِيِّكَ  تَأَسَّ  «فَ
يْئاً  شَ أَبْغَضَ  هُ  سبحانَ اَهللاَ  أَنَّ  لِمَ  عَ وَ ا،  هَ بَلَ قْ يَ أَنْ  أَبَى  فَ يَا  نْ اَلدُّ يْهِ  لَ عَ تْ  ضَ ـرِ ...عُ تَعَزَّ

.(٥)« هُ رَ غَّ يْئاً فَصَ رَ شَ غَّ صَ ، وَ هُ رَ قَّ يْئاً فَحَ رَ شَ قَّ حَ ، وَ هُ أَبْغَضَ فَ
فقال:  فيها،  زلنا  ما  التي  الرسالة  يف  جديد  ملقطعٍ  بداية  هذا  البرصي  جعل 
ها وخزائنِها، ومل ينقصه  تْ عىل نبيِّنا (صىل اهللا عليه و سلم) بمفاتيحِ ضَ رِ «ولقد عُ
هُ علم أنّ  ذلك عنده جناح بعوضةٍ فأبى أن يقبلها، وما منعه من القبول هلا إالّ أنّ

ه»(٦). عَ ضَ عَ شيئًا فوََ ضَ وَ ره، وَ ر شيئًا فصغَّ اهللا تعاىل أبغض شيئًا فأبغضه، وصغَّ
وقبل أن ينتقل البرصي إىل املقطع الثاين من خطبة أمري املؤمنني، انتقل إىل 

:تًا وبالتحديد لقوله ؤقَّ خطبةٍ علويةٍ أخر مُ
ا  َ نَّ هبِ ْ يَضِ ملَ ، وَ لِيَائِهِ َوْ اىلَ ألِ عَ ا اَهللاُ تَ هَ فِ ْ يُصْ ...ملَ ةٍ عَ لْ لُ قُ نْزِ َا مَ إِهنَّ يَا فَ نْ مُ اَلدُّ كُ رُ ذِّ أُحَ «وَ

.(٧)« ائِهِ دَ ـنْ أَعْ عَ

(٥) هنج البالغة ٢٦١. 
(٦) حلية األولياء ٢/ ١٣٧.

(٧) هنج البالغة ١٩٢.



١٦٢................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
وقال مثل ذلك يف حكمة له:

اباً  قَ عِ الَ  وَ  ، لِــيَــائِــهِ َوْ ألِ اباً  وَ ثَ ا  هَ ضَ رْ يَ  ْ ملَ اىلَ  عَ تَ اَهللاَ  إِنَّ   ، ــرُّ ُ متَ وَ  ُّ ــرضُ تَ وَ رُّ  غُ «تَ
.(١)« ائِهِ دَ َعْ ألِ

هم وحباهم  ها» للذين اختصَّ فاملعنى قائم عىل أن اهللا تعاىل منعَ الدنيا و«مل يُصفِ
سبحانه،  عادوه  من  عىل  هبا  يضن»  «مل  يبخل  ومل  أباحها،  املقابل  ويف  بواليته، 
فعاداهم، أن بسط هلم الدنيا، ليتيهوا يف غرورها وزينتها إىل أن مترَّ عليهم مرسعة 

وهم عىل هذا احلال من البعد عن احلقِّ تعاىل.
هذه  صغرِ  عىل  يدلّه  مل  «ولو  ليقول:   ، بتفاصيلهِ املعنى  هذا  إىل  البرصي  نظر 
طيعني، وأن جيعلَ عقوبتها  ا للمُ ها ثوابً ها أن جيعلَ خريَ رَ الدار إالّ أنّ اهللاَ تعاىل حقَّ
وقد  عنها،  املعصيةِ  عقوبة  وأخرجَ  منها،  الطّاعةِ  ثوابَ  فأخرجَ  للعاصني،  ا  عذابً
وبسطها  ا،  اختبارً وأحبائهِ  أنبيائهِ  عن  زواها  اهللا  أنّ  ارِ  الدّ هذهِ  رشِّ  عىل  يدلّكَ 

ا»(٢). ارً ا واغرتِ لغريهم اعتبارً
املقطع  هذا  يف  البرصي  كررها  التي  املقابالت  هذه  حتى  املعنى  عن  وفضالً 

منبتها كالم اإلمام املذكور.
وقـولـه:

ا  ا للمطيعني وأن جيعل عقوبتها عذابًً «أن اهللا تعاىل حقَّرها أن جيعلَ خريها ثوابً
للعاصني».

ا  اختبارً وأحبائه  أنبيائه  عن  زواها  تعاىل  اهللا  قال: «أن  ملا   أخر بطريقة  ره  كرَّ

(١) م. ن ٦٢٧.
(٢) حلية األولياء ٢/ ١٣٧. 



١٦٣الفصل الثاين: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسائل احلسن البرصي ............. 
ا». وبسطها لغريهم اعتبارً

وعىل أية حال فهذا التكرار مما ورد يف حكمة اإلمام:
.« ائِهِ دَ َعْ اباً ألِ قَ الَ عِ ، وَ لِيَائِهِ َوْ اباً ألِ وَ ا ثَ هَ ضَ رْ ْ يَ اىلَ ملَ عَ «إِنَّ اَهللاَ تَ

:ويف خطبته
.« ائِهِ دَ ىلَ أَعْ نْ عَ ا عَ َ نَّ هبِ ْ يَضِ ملَ ، وَ لِيَائِهِ َوْ اىلَ ألِ عَ ا اَهللاُ تَ هَ فِ ْ يُصْ «ملَ

يف   - اإلمام  عند  خمتلفني  نصني  يف  املعنى  هذا  وجدَ  عندما  البرصي  ولعلَّ 
ة ولعه هبام آثر مجعهام يف نصٍّ واحد، لكن هذه حالة  اخلطبة واحلكمة - ومن شدّ
وحتى  واحد،  مقطعٍ  يف  جاء  كونه  منه،  طائل  ال  التكرار  هذا  ألن  مرضية  غري 

ة. بدون أيِّ فاصل يُذكر، ثم إنّه ال حيمل يف طيّاته جدّ
وبعد هذا النص الذي كان بمثابة فاصلة، ولربّام كانت متوهييّة، عادَ البرصي 
األنبياء  بعض  صفات  عـن  فيها  ث  حتدَّ التي  السابقة   املؤمنني أمري  خطبةِ  إىل 
 ،م - النبي موسى هدِ يف الدنيا، ومنهم- فضالً عام تقدَّ وكيف كانوا مثاالً للزُّ

الذي وصفـه اإلمام بقـوله:
: قُولُ يْثُ يَ سلم - حَ يهِ وَ لَ ىلّ اهللاُّ عَ لِيمِ اهللاِ - صَ ى كَ وسَ نَّيْتُ بِمُ ئْتَ ثَ إِنْ شِ «وَ

ِّ ملِا أنَْزلَْت إيَِلَّ ِمْن َخرْيٍ َفِقرٌي﴾(١).
ِ ﴿َربِّ إ

ةُ  َ رضْ انَتْ خُ دْ كَ لَقَ ، وَ ضِ ةَ األَرْ لَ قْ لُ بَ أْكُ انَ يَ هُ كَ ، ألنّ هُ لُ أْكُ بْزا يَ ألَهُ إِال خُ ا سَ اهللاِ، مَ وَ
.(٢)« هِ مِ بِ حلَْ ذُّ تَشَ ، وَ الِهِ زَ اقِ بَطْنِهِ هلُِ فَ يفِ صِ فِ نْ شَ  مِ لِ تُرَ الْبَقْ

(١) القصص ٢٤. 
(٢) هنج البالغة ٢٦٠.



١٦٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
وشفيفه:  البطن  من  الظاهر  اجللد  فوقه  الذي  الباطن  «اجللد  هو  فاق  الصِ

رقيقه الذي يستشفُّ ما وراءه»(١).
صفاقِ  من  البقلِ  ةُ  خرضَ ئِي  فرُ  موسى ا  «وأمّ  : قائالً هذا  البرصي  ن  ضمّ
ا يأكلُه من جوعه»(٢). بطنهِ من هزاله.ما سألَ اهللاَ تعاىل يومَ أو إىل الظّلِّ إال طعامً

يأيت  بل  العلوية،  اخلطبة  مقاطع  بني  والتأخري  بالتقديم  البرصي  يكتفِ  فلم 
آخر  يف  اإلمام  ذكره  فام  يشاء،  ما  ويؤخر  يشاء  ما  منه  م  فيقدّ الواحد  املقطع  عىل 

وصفه للنبي الكليم:
بِ  ذُّ تَشَ وَ  ، الِهِ زَ هلُِ بَطْنِهِ  اقِ  فَ صِ يفِ  فِ شَ نْ  مِ   تُرَ لِ  الْبَقْ ةُ  َ رضْ خُ انَتْ  كَ دْ  لَقَ «وَ

.« هِ مِ حلَْ
:جعله البرصي يف أول وصفه للنبي املذكور
«فرئي خرضة البقل من صفاق بطنهِ من هزاله».

ل وصفهِ للنبي: وما ذكره اإلمام يف أوِّ
« هُ لُ أْكُ ا يَ بْزً ألَهُ إِال خُ ا سَ اهللاِ مَ «وَ

ا  طعامً تعاىل...إال  اهللا  «سأل  وجزئي:  شكيل  حتوير  مع  ا  آخرً البرصي  جعله 
يأكله من جوعه».

املؤمنني  أمري  هبا  استشهـد  التي  اآلية  حتى  أنّ  إىل  اإلشارة  ـن  مِ دَّّ  البُ وهـنا 
 أو» فقوله  خفي،  طرفٍ  من  ولكن  البرصي،  هبا  استشهد  عليه)  اهللا  (صلوات 
ذلك،  يتضح  كاملةً  وبذكرها   ،اإلمام ذكرها  التي  اآلية  إىل  إشارة  الظل»  إىل 

(١) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٩/ ١٥٥. 
(٢) حلية األولياء ١٣٨/٢.



١٦٥الفصل الثاين: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسائل احلسن البرصي ............. 
قال تعاىل:

َخرْيٍ  ِمْن  إيَِلَّ  نَْزلَْت 
َ
أ لَِما   ِّ

ِ إ َربِّ  َفَقاَل  لِّ  الظِّ إىَِل   َّ تََو ُعمَّ  لَُهَما  ﴿َفَسىَق 
َفِقرٌي﴾(١).

أن  فبعد  خطوة،  خطوة   املؤمنني أمري  حذوَ  حيذو  البرصي  كان  وهكذا 
 عيسى والنبي  داوود،  بالنبيِّ  رضب   موسى النبي  وصف  من   انتهى

: نيا قائالً مثاالً عىل الزهد يف الدُّ
ئِ  ارِ قَ ، وَ ريِ امِ ملَْزَ بِ اَ احِ دَ - صىل اهللا عليه وسلم - صَ اوُ بِدَ ثْتُ  لَّ ئْتَ ثَ إِنْ شِ «وَ
ينِي  فِ كْ مْ يَ كُ يُّ : أَ ائِهِ لَسَ قُولُ جلُِ يَ هِ، وَ وصِ بِيَدِ ائِفَ اَخلُْ فَ لُ سَ مَ عْ انَ يَ دْ كَ قَ لَ ، فَ نَّةِ لِ اَجلَْ أَهْ
 ، مَ يَ رْ مَ بْنِ  ى  يسَ عِ يفِ  لْتُ  قُ ئْتَ  شِ إِنْ  وَ ا.  نِهَ ثَمَ نْ  مِ عِريِ  اَلشَّ صَ  رْ قُ لُ  أْكُ يَ وَ ا!  هَ يْعَ بَ
 ، وعَ اَجلُْ هُ  امُ إِدَ انَ  كَ وَ  ، بَ شِ اَجلَْ لُ  أْكُ يَ وَ  ، نَ شِ اَخلَْ بَسُ  لْ يَ وَ  ، رَ جَ اَحلَْ دُ  سَّ تَوَ يَ انَ  كَ دْ  قَ لَ فَ
تُهُ  اكِهَ فَ وَ َا،  هبَ ارِ غَ مَ وَ ضِ  َرْ اَألْ قَ  ارِ شَ مَ تَاءِ  اَلشِّ يفِ  ظِالَلُهُ  وَ  ، رَ مَ لْقَ اَ يْلِ  بِاللَّ هُ  اجُ َ رسِ وَ
الَ  وَ  ، هُ نُ ْزُ حيَ لَدٌ  وَ الَ  وَ  ، تِنُهُ فْ تَ ةٌ  جَ وْ زَ لَهُ  نْ  تَكُ  ْ ملَ وَ ؛  ائِمِ بَهَ لِلْ ضُ  َرْ اَألْ نْبِتُ  تُ ا  مَ هُ  انُ َ حيْ رَ وَ

اهُ !»(٢). دَ هُ يَ ادِمُ خَ ، وَ الَهُ جْ تُهُ رِ ابَّ لُّهُ دَ ذِ عٌ يُ الَ طَمَ ، وَ تُهُ فِ لْ الٌ يَ مَ
والتأخري،  والتقديم  والتحوير،  احلريف  التضمني  بني  كلّه  هذا  البرصي  أخذ 
مقدما وصفَ النبي داوود عىل النبي عيسى، فقال: «وإن شئت ثلثته بصاحب 
، وشعـاري اخلوف،  وحِ والكلمةِ ففي أمـرهِ عجيبة، كـان يقـول: أدمـي اجلـوعُ الرُّ
الشتاء  يف  اليتي  وصِ القمر،  بالليل  ورساجي  رجيل،  ودابتي  وف،  الصّ ولبايس 
يل  وليسَ  أبِيتُ   ، واألنعامِ باعِ  للسِّ األرضُ  أنبتتِ  ما  ورحياين  وفاكهتي   ، مسُ الشَّ
يشءٌ وليس أحدٌ أغنى منّي. ولو شئت ربّعتُ بسليامن ابن داود، فليس دوهنم 

(١) القصص ٢٤.
(٢) هنج البالغة ٢٦٠ ــ٢٦١.



١٦٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
لَّ اليدَّ  ته... فإذا جنَّه الليلُ لبسَ املسوح وغَ عري يف خاصّ يف العجب يأكل خبزَ الشّ
من  عر  الشّ ويلبس   ، الطّعامِ من  نَ  اخلَشِ يأكلُ  يُصبح  حتى  باكيًا  وبات   ، نقِ العُ إىل 

الثّياب»(١).
:ل كالمه عن النبي عيسى فأوّ

.. ودابتي رجيل ورساجي بالليل القمر». «كان يقول أدمى اجلوعُ
:تضمني واضح من قول اإلمام

.« رَ مَ لْقَ يْلِ اَ هُ بِاللَّ اجُ َ رسِ ، وَ وعَ هُ اَجلُْ امُ انَ إِدَ «وكَ
 :وقوله يف الفقرة املذكورة «ودابتي رجيل» أقتنصه من آخر خطبة اإلمام

.« الَهُ جْ تُهُ رِ ابَّ «دَ
.« باع واألنعامِ ـا قـولـه: «وفاكهتي ورحياين ما أنبتت األرض للسِّ أمّ

ففيه تغيري أكثر عىل كالم اإلمام:
.« ائِمِ بَهَ ضُ لِلْ َرْ نْبِتُ اَألْ ا تُ هُ مَ انُ َ حيْ رَ تُهُ وَ اكِهَ فَ «وَ

فقد أخذه  كناية،  من  فيه  الشتاء الشمس»وما  اليتي يف  «وصِ وبالنسبة لقوله: 
:من قول اإلمام

ا». َ هبَ ارِ غَ مَ ضِ وَ َرْ قَ اَألْ ارِ شَ تَاءِ مَ ظِالَلُهُ يفِ اَلشِّ «وَ
ا - مثلام ير الباحث - عن عدم وجود مأو للنبي  وهذه كناية لطيفة جدً

نَّ له»(٢). عيسى ألنَّ «مَن كانَ كنُّهِ املرشق واملغرب فال كُ

(١) حلية األولياء ١٣٧/٢.
(٢) رشح هنج البالغة ملحمد عبده ٢/ ٢٥٢. 



١٦٧الفصل الثاين: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسائل احلسن البرصي ............. 
ا حني أبدل النبي داوود  قً ا، ومل يكن موفَّ ويف املقطع الثاين ذهب البرصي بعيدً
هو  احلديث  ألن  وذلك   ،سليامن بولدهِ  املؤمنني -  أمري  قبل  من  املوصوف   -
األنبياء  إنّ  من  الرغم  وعىل  وتعاىل،  سبحانه  اهللا  إىل  والتبتل  الزهد  عن  حديث 
ين هو  بَّاد، إالّ أنّ الذي اشتهر بالزهد من بني النبيَّني املذكورَ كلَّهم معصومون وعُ
عـندما  شجي  صوت  ذا  ا  قارئً وكان  حمراب،  صاحب  كان  فقد   ،داوود النبي 
ولذة  النَّغم  طيب  من  عنه: «أُعطِيَ  قيل  فقد  الزبور،  وهو  عليه  املنزل  كتابه  يقرأ 

ترجيع القراءة ما كانت الطيور ألجلهِ تقع عليه و هو يف حمرابه»(١).
وعىل أية حال فإنّ فـي هـذا املقـطـع نجـد البرصي يستعـيـر وصـف اإلمـام 

:للنبي عـيسى
.« بَ شِ لُ اَجلَْ أْكُ يَ ، وَ نَ شِ بَسُ اَخلَْ لْ يَ «وَ

:ليصف بـه سـليمـان
عر من الثّياب». ، ويلبس الشّ نَ من الطّعامِ شِ «يأكلُ اخلَ

كنّى  عندما  والثانية:  باللفظ،  األوىل:  مرتني  اخلشونة  كرر  هنا  والبرصي 
عنها بلبس الشعر، ولكنه لو استعمل اجلشوبة للطعام واخلشونة للباس - مثلام 

وجدمها عند اإلمام - لكان ذلك أبلغ.
وقد بدا هذا التكرار عىل نفس املعنى وبصورة أكثر جالءً بني قوله: «فإذا جنّه 

الليل لبَسَ املسوح».
 . الشعرِ من  ا  ثوبً لبسَ  بمعنى  عر(٢)،  الشَّ من  الكساء  هو  املسح  أو  واملسوح 

(١) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٩/ ١٥٥.
(٢) ينظر: لسان العرب ٥٩٣/٢ مادة (مسح).



١٦٨................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
عر من الثّياب». وقوله: «ويلبس الشّ

وهكذا تكرار مذموم ال طائل منه، ألن من يعمد إىل هذا الفن ينبغي أن يأخذ 
ة وطرافة  بحسبانه إحتاف املتلقي «بيشءٍ من التلوين اللفظي واملعنوي...، فيه جدّ

ة. ال توجد يف الفقرة السابقة»(١). بينام تكرار البرصي خال من أي جدّ
لَّ اليد إىل العنق»فال أدري ماذا  ا قول البرصي وهو يصف سليامن: «وغَ أمّ
كان يقصد هبذا، فهل غلّ اليد إىل العنق مدح؟ وهل يف هذا داللة عىل الزهد؟ أم 

فيه داللة عىل اإلنقطاع إىل اهللا وطول العبادة؟
ير الباحث إن من الصعب أن تورد هذهِ العبارة يف باب املدح، وبخاصة إذا 

تأسيَّنا بالقرآن الكريم وعرفنا أنه أوردها يف باب الذم. قال تعاىل:
َْعْل يََدَك َمْغلُولًَة إىَِل ُقُنِقَك﴾(٢).

َ
﴿َوَال جت

بغل  واإلمساك  الشح  «متثيل  هـو  أو  البخل(٣).  عن  به   َ ربِّ عُ جمازٌ  اليد  فغلُّ 
وغلّها  والعطاء..  للبذل  ا  مصدرً اليد  ختيل  عىل  مبني  متثيل  وهو  العنق  إىل  اليد 

شحا،وهو ختيل معروف لد البلغاء والشعراء»(٤).
تكون  أن  عسى  زيادةً   املؤمنني أمري  كالم  عىل  يزيد  أن  أراد  البرصي  لكن 

متميِّزة، لكن متيّزها كان سلبيًا، وقد ورد عنده مثل هذا كثري، سنشري إىل بعضه.
انتهت خطبة أمري املؤمنني، لكنّ رسالة البرصي مل تنته بعد، إذ انتقل إىل 

(١) البالغة الفنية ٢٣٨.
(٢) اإلرساء ٢٩. 

(٣) ينظر: اجلامع ألحكام القرآن ١٠ / ٢١٩.
(٤) التحرير والتنوير١٥ / ٨٤ - ٨٥.



١٦٩الفصل الثاين: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسائل احلسن البرصي ............. 
وصفٍ عـام ألولياء اهللا الذين ساروا عىل منهاج األنبياء املوصوفني، فقال: «ثمَّ 
ونظروا  القصري...  األجلِ  ةِ  دَّ مُ يف  وصربوا  منهاجهم...  بعد  الصاحلونَ  اقتصَّ 
إىل  ينظروا  ومل  مرارهتا،  عاقبةِ  إىل  ونظروا  هلا  أوَّ إىل  ينظروا  ومل  نيا،  الدُّ آخر  إىل 

ا»(١). حالوهتِ عاجلةِ 
رافقتها  هبم،  املقتدين  وصف  إىل  األنبياء  وصف  من  هذه  البرصي  وإنتقالة 

.إنتقالة من خطبة علوية إىل خطبة علوية أخر
به  وصف  الذي  اإلمام  كالم  من  القصري»،  األجلِ  ةِ  دَّ مُ يف  «وصربوا  فـقـولـه 

.(٢)« ا قصريةً امً املتقني «صربوا أيَّ
:وباقي كالمه من حكمة اإلمام

ا،  هَ رِ اهِ ظَ إِىلَ  اَلنَّاسُ  نَظَرَ  ا  إِذَ يَا  نْ اَلدُّ بَاطِنِ  إِىلَ  وا  نَظَرُ ينَ  اَلَّذِ مُ  هُ اَهللاَِّ  لِيَاءَ  أَوْ «إِنَّ 
ا..»(٣). لِهَ اجِ لَ اَلنَّاسُ بِعَ تَغَ ا اِشْ ا إِذَ لِهَ لُوا بِآجِ تَغَ اِشْ وَ

م  فقد ميّز أولياء اهللا بصفات تسع منها ما ذُكر. وأوىل هذهِ الصفات: أهنّ
نظروا إىل باطن الدنيا: أي إىل حقيقتها، وغـرض احلكمة اإلهلية مـن وجودها، ملّا 

نَظر النّاسُ إىل ظاهرها، من زينتها وقينتها(٤).
إىل هـذا أشـار البرصي بـقـولـهِ السـابـق: «ونظروا إىل آخر الدنيا ومل ينظروا 

هلا». إىل أوَّ

(١) حلية األولياء ٢/ ١٣٧. 
(٢) هنج البالغة ٣٥١.

(٣) م. ن ٦٣٠ - ٦٣١. 
(٤) ينظر: رشح هنج البالغة البن ميثم ٥/ ٥٠٣.



١٧٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
ل». فلم يستبدل سو الطباق يف حكمة اإلمام «باطن - ظاهر»بــ «آخر - أوّ

اشتغل  إذا  ورضوانه،  اهللا  ثواب  وهو  بآجلها  اشتغلوا  إهنم  الصفات:  وثاين 
اهتا(١). النّاسُ بعاجلها وحارض لذّ

إىل  ينظروا  ومل  مرارهتا،  عاقبة  إىل  «ونظروا  البرصي:  قول  يف  نجده  ما  وهذا 
عاجل حالوهتا».

من  ا  حمذرً البرصي  عـادَ  والصاحلني،  األنبياء  وصف  مـن  انتهى  وبعـدما 
رت فيها،  امها املعدودة، فقال: «.. وإنَّام الدنيا إذا فكَّ ا عىل اغـتنام أيّ عً الدنيا، مشجِّ
يأيت  ويومٌ  تغتنمه،  أن  لكَ  ينبغي  فيه  أنت  ويومٌ  ترجوه،  ال  مىض  يومٌ  ام،  أيّ ثالثة 
فحكيمٌ  أمسٌ  ا  فأمّ قبله،  متوت  لعلَّك  تدري  وال  ال؟  أم  أهله  ن  مِ أنتَ  تدري  ال 
فقد  بنفسهِ  فجعكَ  قد  كان  وإن  أمسَ  أنَّ  غريَ   ، عٌ مودِّ فصديقٌ  اليومَ  ا  وأمَّ مؤدَّب 
أبْقى يف يديك حكمتَه، وإن كنتَ قد أضعتَه فقد جاءَك خلفٌ منه وقد كانَ عنكَ 

.(٢)« حلةِ طويلَ الغيبةِ وهو اآلن عنك رسيعُ الرِّ
ام، ولو قال إنّام الدنيا ثالثة  وكأنّ البرصي هو من فكر بالدنيا فوجدها ثالثة أيّ
أيام مثلام وصفها اإلمام عيلّ بن أيب طالب لكان أقرب لألمانة. وبال أدنى شك 
 فإنّ البرصي مل يكتب هذا وال بعضه إذا مل تكن بني يديه حكمة أمري املؤمنني

التي تقول:
ال  يأيت  مٌ  وْ يَ وَ منه،  دَّ  البُ يَ  قِ بَ مٌ  وْ يَ وَ وه،  جُ تَرْ ال  ىضَ  مَ يومٌ   : ثالثةٌ امَ  األيَّ إنَّ  «أال 
دٌ  شاهِ أمس  أهلُه،  نْ  مَ ري  تدْ ال  دٌ  غَ وَ  ، ةٌ نيمَ غَ واليومُ   ، ظَةٌ عِ وْ مَ فَاألمسُ  نَه.  أمَ تَ

(١) ينظر م. ن ٥/ ٥٠٣. 
(٢) حلية األولياء ٢/ ١٣٨. 



١٧١الفصل الثاين: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسائل احلسن البرصي ............. 
، طويلُ الغيبة، أتاكَ  يعُ الظَّعنِ ِِ ك رسَ سِ دٌ يعَجلُ بِنَفْ ؤدٍ، وغَ نيٌ مُ ، واليومُ أمِ بولٌ قْ مَ

.(١)« أتهِ مل تْ وَ
يتذكر  أن  أجل  من  أقسام،  ثالثة  عىل  اإلنسان  رَ  عمُ مَ  قسَّ  عيل فاإلمام 
ألنّه  فيه  هو  الذي  يومه  يف  رز  ويتحّ زالّته،  يف  يقع  وال  باألمس  فعل  ما  اإلنسان 

سينرصم كام أنرصم األمس، ثمّ يستعد للغد عسى أن يكون من أهله.
طـول  وعـىل  هـنا   - نفـسه   َ وخريّ خطـوة،  خطـوة  هـذا  عىل  البرصي  سـارَ 
ر املعـنى بـدون  ر، وإن شـاء كـرّ ن حرفـيا، وإن شـاء حـوّ نتاجاته - فإن شـاء ضمَّ
طائل، وإن شـاء أخـذ باملعـنى. وبمـقـابـلـة الكالمني فـقـرة فـقـرة يتبني مـا يريده 
 :الباحث، فـقـوله: «وإنّام الدنيا ثالثة أيام» بتحوير طفـيف عـن حكمة اإلمـام

«أال إنّ األيـام ثالثة»
وقـــولـه: «يومٌ مىض ال ترجوه».

بنصه من احلكمة: «يومٌ مىض ال ترجوه».
ا أمسٌ فحكيمٌ مؤدَّب». ثم تكراره هلذا املعنى بقوله:  وقـول الـبصـري: «فأمّ
بسط  حكمتَه».  يديك  يف  أبقى  فقد  بنفسهِ  فجعكَ  قد  كان  وإن  أمسَ  أنَّ  «غريَ 

: «فاألمس موعظة». وتفصيل لقولهِ
وقـولـه: «ويوم أنت فيه ينبغي لكَ أن تغـتنمه».

تـوسـع وزيـادة عـلـى قـول اإلمـام: «اليوم غنيمة».
متوت  لعلَّك  تدري  وال  ال؟  أم  أهله  من  أنتَ  تدري  ال  يأيت  «ويومٌ  وقوله: 

(١) حتف العقول ٢٤٧.



١٧٢................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
ة أخـر، ألنّ اجلمـلة  قبله». وهـنا وقـع البرصي بالتكرار الـذي ال طائل مـنه مـرّ

التي بعـد السـؤال تكرار واضح ملا قبله.
نْ أهله». : «وغدٍّ ال تدري مَ وعـىل أية حال فهـذا مـن قـولهِ

.« عٌ ا اليومَ فصديقٌ مودِّ وقـول الـبـصـري: «وأمَّ
.« بـالـمـعـنـى مـن قـول اإلمـام: «والـيـوم أمني مؤدٍّ

طويل  عنك  كان  وقد  منه   - الغد  يوم  يقصد   - خلف  جاءك  «فقد  وقوله: 
الغيبة وهو اآلن عنك رسيع الرحلة».

من  وتأخري  وتقديم  باملعنى،  وأخــذ  ر،  حمــوّ وتضمني  نيص،  تضمني  ففيه 
، طويلُ الغيبة». يعُ الظَّعنِ ِِ ك رسَ سِ دٌ يعَجلُ بِنَفْ : «وغَ قولهِ

فرصة  البرصي   رأ املثمرة،  بالطريقة  اليوم  استغالل  عن  احلديث  دام  وما 
سانحة يف ذلك، ليوظف حكمة علوي أخر، جاء فيها:

.(١)«.. اكَ تَ دْ أَ ي قَ كَ اَلَّذِ مِ وْ ىلَ يَ أْتِكَ عَ ْ يَ ي ملَ كَ اَلَّذِ مِ وْ مَّ يَ لْ هَ مِ ْ ، الَ حتَ مَ ا اِبْنَ آدَ «يَ
، أو همَّ  أخذ البرصي هذه احلكمة، فقال: «وإيَّاك أن تُدخلَ عىل اليوم همَّ غدٍ

ما بعده»(٢).
هذه هي أطول رسائل البرصي، ذلك الواعظ البليغ! وبسبب هذا الطول زاد 
ا عليها - إذ كلام زاد أي نصٍّ للبرصي طوال ً ولو لسطرين  األثر العلوي وضوحً
ر، فالرسالة  زاد األثر العلوي يف ذلك النص - وفرض هيمنة تامة فاقت التصوّ
أمري  وحكم  ورسائل  خطب  من  مجع  فهيَ  حقيقتها  ا  أمّ ا،  ظاهرً البرصي  باسم 

(١) هنج البالغة ٦٠١.
(٢) حلية األولياء ٢/ ١٣٧.



١٧٣الفصل الثاين: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسائل احلسن البرصي ............. 
ا  وإفصاحً بيانًا  هبا  لكفى  الرسالة  هذهِ  االّ  البرصي  عند  تكن  مل  ولو   .املؤمنني

ن كانَ يقف خلف بالغة البرصي ووعظه. عمّ
سالة  الرّ يف  ر  مكرّ أغلبها  العزيز،  عبد  بن  لعمر   أخر رسالة  البرصي  كتب 
ا بعد إىل قوله والسالم  السابقة، وكانت عبارة عن أثر علوي من قول كاتبها: «أمّ
عليكم». نذكر منها اجلزء القليل الذي مل يُكرر يف الرسالة السالفة، فقد ورد يف 
، وليست بدار إقامة..»(١). نٍ ، اعلمْ يا أمريَ املؤمنني أنَّ الدنيا دارُ ظعْ ا بعدُ هلا: «أمّ أوّ

وهذا من خطبة اإلمام التي تقول:
.(٢)«.. ةٍ عَ ارِ نُجْ تْ بِدَ لَيْسَ ، وَ ةٍ عَ لْ لُ قُ نْزِ َا مَ إِهنَّ يَا فَ نْ مُ اَلدُّ كُ رُ ذِّ أُحَ «وَ

فالدنيا هي دار ارحتال وليست بدار قرار، والبرصي مل يقدم شيئًا يذكر ملا أبدل 
انقالع»(٣)،  أي  ةٍ  لْعَ قُ دار  «الدنيا  عن  يقال  واحد،  املعنى  ألن  «قُلعة»بــ»ظعن»، 
يعني  فهو  الظعن  وكذلك  وارحتال(٤)،  لٍ  حتوّ عىل  أي  قلعة  عىل  هم  القوم  وعن 

االرحتال. وهكذا إبداله «نجعة»بــ «إقامة».
مبلغ  وال  الرحال  حمط  ليست  أي  موضعه،  يف  الكأل  «طلب  تعني  فالنجعة 

اآلمال»(٥)، وهذا ما عربّ عنه البرصي بأن الدنيا ليست بدار إقامة.
طريق  الدنيا عن  التحذير من  تشديد  يدلّ عىل  افتتح اإلمام خطبته بام  ومثلام 
ما  إىل  ذهب  البرصي  كذلك   ،« استعامل «إنّ »ثمَّ  رُ املضارع «أحذِّ الفعل  استعامل 

(١) مجهرة رسائل العرب ٢/ ٣٢٦. 
(٢) هنج البالغة ١٩٢.

(٣) لسان العرب: ٢٩٠/٨ مادة (قلع). 
(٤) ينظر: م. ن ٢٩٠/٨ مادة (قلع).

(٥) رشح هنج البالغة ملحمد عبده ١٩١/١.



١٧٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
». إالّ أن إيصال املعنى  يشبه هذا ملّا افتتح رسالته بفعل األمر «اعلم»، ثم بــ «إنّ

« ةٍ عَ ، نُجْ ةٍ لْعَ عن طريق اإليقاع املوجود يف اللفظتني املسجوعتني «قُ
املتساويتني يف كلِّ يشءٍ من املبنى سواءً عدد احلروف، أو ما حتمله احلروف 
ا أكرب من الذي نجده يف  ا وأثرً من سكنات وحركات، أعطى كالم اإلمام وقعً

لفظتي البرصي «ظعن، إقامة».
رصعةً  وليست   ، رصعــةً حني  كلِّ  يف  ــا  «...وهل البرصي:  قال  ذلك  وبعد 
لّ  نْ آثَرها، وهلا يف كُ ها، وترصعُ مَ لُّ من أعزّ ها، وتُذِ مَ كرصعة، هي هتنيُ مَن أكرَ
ها، والغِنى  ه، فالزادُ فيها تركَُ نْ ال يعرفه وفيه حتفُ لُه مَ م يأكُ تْىل، فهيَ كالسُّ حني ٍقَ

ها»(١). فيها فقرُ
وهذا كقول اإلمام يف ذمِّ الدنيا:

الَ  زَ وَ  ، هُ وبِقُ يُ َّا  ممِ ثَرَ  تَكْ اِسْ ا  نْهَ مِ ثَرَ  تَكْ اِسْ نِ  مَ وَ  ! نُهُ مِ ؤْ يُ َّا  ممِ ثَرَ  تَكْ اِسْ ا  نْهَ مِ لَّ  أَقَ نْ  «مَ
.(٢)«... تْهُ عَ َ دْ رصَ أْنِينَةٍ إليّها قَ ذِي طُمَ ، وَ تْهُ عَ دْ فَجَ ا قَ َ اثِقٍ هبِ نْ وَ مْ مِ . كَ نْهُ لِيلٍ عَ امَّ قَ عَ

نْ يف الدنيا مرصوع ال حمالة، أكـّد أمري املؤمنني عىل هذهِ احلقيقة من  فكلُّ مَ
خالل عبارته التحقيقية «قد رصعته».

ا تأكيد هذهِ احلقيقة، عندما كرر لفظة «رصعة»أربع  ويبدو أنّ البرصي أراد أيضً
، ترصع». ، رصعة، كرصعةٍ ات بني اإلسم والفعل: «رصعةٌ مرّ

ثقل  منها  استكثر  من  ألنّ  الدنيا؛  من  اإلستكثار  من   اإلمام حذر  وقد 
لفـظـة  ا  رً مـكرّ أمـانه،  وكثر  محله  خفَّ  منهـا  أقـلَّ  ومـن  هـالكه،  ودنا  محله 

(١) مجهرة رسائل العرب ٣٢٦/٢.
(٢) هنج البالغة ١٨٩. 



١٧٥الفصل الثاين: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسائل احلسن البرصي ............. 
انّ  هو  الباحث  يراه  مثلام  التكرار  ذلك  سبب  ولعل  مرات؛  «اإلستكثار»ثالث 
ا، إما «ممّا يؤمنه»من  اإلنسان - وهـو خارجٌ مـن الدنياــ ال بدّ وأن يكون مستكثرً

األعامل الصاحلة، وإما «ممّا يوبقه»من األعامل الطاحلة.
ا املقابالت التي وجدناها عند اإلمام فإنّ البرصي قد غريّ يف ثوهبا دون  امّ

معناها فقوله:
.تــركــهــا» يـُقـابـل «مـن أقــلَّ مـنهـا» عند اإلمام»

.ـقـابـل «من استكثر منها» عند اإلمام «الغنى فيها» يُ
ا من ستة أسطر  وبعد هذا انتقل البرصي إىل خطبة املتقني ليضمن منها مقطعً

سنعرض لهُ - بعونه تعاىل - يف مبحث اخلطبة املذكورة.
ليأخذ   ،املؤمنني أمري  خطب  من  رابعة  خطبة  إىل  انتقل  املقطع  ذلك  وبعد 
ا، وعىل طريقته التي باتت واضحة بني التضمني احلريف، واملحور،  ا كبريً منها مقطعً
والقلوبُ   ، ناظرةٌ إليها  «..فالعيونُ  فقال:  والتأخري،  والتقديم  باملعنى،  واألخذ 
، فال الباقي باملايض  لِّهم قاتلةٌ ها كُ ، وهي ألزواجِ ، والنّفوسُ هلا عاشقةٌ ةٌ عليها واهلِ
جـِر، وال العارفُ باهللاِ املُصدق  زدَ لِ مُ ها عىل األوَّ رُ ملِا رأ من أثَرِ ، وال اآلخِ عتَربِ مُ
إال  هلا  النّفوس  وأبت  با،  حُ إالّ  هلا  القلوبُ  أبت  قد  كر،  دَّ مُ عنها  اخربه  حني  له 
واه، ماتَ يف طلبه،... وجاءته  ه، ومل يعقل سِ قَ شيئًا ملْ يُلهم غريَ ا، ومن عشِ عشقً
مه، وكثُرت  الً، فَعظُمَ نَدَ منيَّتُه عىل أرسِّ ما كان منها حاالً وأطول ما كان فيها أمَ
بَته، وحرسة  ا عالجَ من سكرته، فاجتمعت عليه سكرةُ املوتِ بكرْ حرستُه، مع مَ

لَ به»(١). ته، فغريُ موصوفٍ ما نَزَ صَّ الفوتِ بغُ

(١) مجهرة رسائل العرب ٢/ ٣٢٧.
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ومـا هـذا برمـته إالّ إعادة عىل الطريقة البرصية جلزء من خطبة علوية، جاء فيه:

 ، امً طْعَ مَ باً وَ َ رشْ : مَ ةً بَ أْدُ ا مَ لْتَ فِيهَ عَ جَ اراً وَ لَقْتَ دَ .. خَ بُوداً عْ مَ الِقاً وَ انَكَ خَ بْحَ «سُ
و عُ دْ يَ ياً  اعِ دَ لْتَ  سَ أَرْ مَّ  ثُ راً؛  ثِامَ وَ وعاً،  رُ زُ وَ َاراً،  أَهنْ وَ وراً،  قُصُ وَ ماً،  دَ خَ وَ اجاً  وَ أَزْ وَ
وا. تَاقُ قْتَ إِلَيْهِ اِشْ وَّ ا شَ الَ إِىلَ مَ ـبُوا، وَ غِ بْتَ رَ غَّ يامَ رَ الَ فـِ ابُوا، وَ يَ أَجَ اعِ الَ اَلدَّ ا، فَ إِلَيْهَ
يْئاً  شَ قَ  شِ عَ نْ  مَ وَ ا،  بِّهَ حُ ىلَ  عَ وا  طَلَحُ اِصْ وَ ا،  لِهَ بِأَكْ وا  حُ تَضَ اِفْ دِ  قَ ةٍ  يفَ جِ ىلَ  عَ بَلُوا  أَقْ
عُ  مَ يَسْ وَ  ، ةٍ يحَ حِ صَ  ِ ريْ غَ  ٍ بِعَنيْ نْظُرُ  يَ وَ  هُ فَ  ، بَهُ لْ قَ ضَ  رَ أَمْ وَ  ، هُ َ بَرصَ ﴿أعمى﴾  ى  شَ أَعْ
ا  يْهَ لَ تْ عَ هلَِ وَ ، وَ بَهُ لْ يَا قَ نْ اتَتِ اَلدُّ أَمَ ، وَ هُ لَ قْ اتُ عَ وَ هَ قَتِ اَلشَّ رَ دْ خَ ، قَ ةٍ يعَ مِ ِ سَ ريْ نٍ غَ بِأُذُ
ىلَ  وذِينَ عَ ملَْأْخُ  اَ وَ يَرَ هُ ، وَ اعِظٍ نْهُ بِوَ تَّعِظُ مِ الَ يَ ، وَ رٍ اجِ نَ اَهللاَِّ بِزَ رُ مِ جِ نْزَ ،.. الَ يَ هُ سُ فْ نَ
مْ  هُ اءَ جَ ، وَ لُونَ ْهَ انُوا جيَ ا كَ ِمْ مَ لَ هبِ زَ يْفَ نَ ةَ - كَ عَ جْ الَ رَ مْ وَ الَةَ هلَُ يْثُ الَ إِقَ ةِ - حَ لْغِرَّ اَ
 ُ ـريْ غَ . فَ ونَ دُ انُوا يُوعَ ا كَ ىلَ مَ ةِ عَ رَ نَ اَآلْخِ وا مِ مُ دِ قَ ، وَ نُونَ أْمَ انُوا يَ ا كَ يَا مَ نْ اقِ اَلدُّ نْ فِرَ مِ
تْ  َ ـرتَ فَ ، فَ تِ ـوْ لْفَ ةُ اَ َ رسْ حَ تِ وَ ملَْـوْ ةُ اَ ـرَ كْ مْ سَ يْهِ ـلَ ـتْ عَ عَ تَمَ ؛ اِجْ ِمْ لَ هبِ زَ ا نَ وفٍ مَ صُ وْ مَ

.(١)«... مْ ـُ اهنُ لْوَ ا أَ تْ هلََ َ ، وَ تَغَريَّ مْ هُ افُ رَ ا أَطْ هلََ
 .املؤمنني أمري  كالم  عىل  البرصي  عمله  ما  جليًا  يتّضح  املقارنة  وهبذه 
اَهللاَِّ نَ  مِ رُ  جِ نْزَ يَ بُوا»وقوله «الَ  غِ رَ بْتَ  غَّ رَ فِيامَ  الَ  وَ ابُوا،  أَجَ يَ  اعِ اَلدَّ الَ  «فَ  :فقوله

.« ظٍ اعِ نْهُ بِوَ تَّعِظُ مِ الَ يَ ، وَ رٍ اجِ بِزَ
 رأ فِام  رُ  اآلخِ وال   ، عتَربِ مُ باملايض  الباقي  «فال  بقوله:  قليال  البرصي  اختزله 

زدَجـِر». لِ مُ ا عىل األوَّ من أثَرهِ
:وقــولــه

ا». بِّهَ ىلَ حُ وا عَ طَلَحُ اِصْ ا، وَ لِهَ وا بِأَكْ حُ تَضَ دِ اِفْ «قَ

(١) هنج البالغة ١٨٣.
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وأبت  با،  حُ إالّ  هلا  القلوبُ  أبت  «قد  واملعنى:  اللفظ  بني  البرصي  أخذه 

ا». النّفوس هلا إال عشقً
:وقوله

.« هُ َ ى ﴿أعمى﴾ بَرصَ شَ يْئاً أَعْ قَ شَ شِ نْ عَ مَ «وَ
قَ شيئًا ملْ  نجده بني التضمني احلريف والتحوير يف مقطع البرصي: «ومن عشِ

واه». ه، ومل يعقل سِ يُلهم غريَ
:وقوله

اتُ  وَ هَ قَتِ اَلشَّ رَ دْ خَ ، قَ ةٍ يعَ مِ ِ سَ ريْ نٍ غَ عُ بِأُذُ مَ يَسْ ، وَ ةٍ يحَ حِ ِ صَ ريْ ٍ غَ نْظُرُ بِعَنيْ وَ يَ هُ «فَ
.« هُ سُ فْ ا نَ يْهَ لَ تْ عَ هلَِ وَ ، وَ بَهُ لْ يَا قَ نْ اتَتِ اَلدُّ أَمَ ، وَ هُ لَ قْ عَ

والقلوبُ   ، ناظرةٌ إليها  «فالعيونُ  املقطع:  أول  إىل  وقدمه  البرصي،  اختزله 
.« ، والنّفوسُ هلا عاشقةٌ ةٌ عليها واهلِ

:وقـولـه
يْفَ  كَ ةَ -  عَ جْ رَ الَ  وَ ـمْ  هلَُ ـالَـةَ  إِقَ الَ  يْثُ  حَ ةِ -  ـرَّ لْغِ اَ ـىلَ  عَ وذِينَ  ملَْأْخُ اَ   يَرَ ـوَ  هُ «وَ

.« نُونَ أْمَ انُوا يَ ا كَ يَا مَ نْ اقِ اَلدُّ نْ فِرَ ـمْ مِ هُ اءَ جَ لُونَ وَ ْهَ انُوا جيَ ا كَ ِمْ مَ لَ هبِ زَ نَ
معناه: «وجاءته منيَّتُه عىل أرسِّ ما كان منها حاالً وأطول ما  البرصي  اختزل 

.« الً كان فيها أمَ
:وقوله

.« تِ ـوْ لْفَ ةُ اَ َ حرسْ تِ وَ ةُ اَملَْوْ رَ كْ مْ سَ يْهِ ـلَ عَتْ عَ تَمَ ، اِجْ ِمْ لَ هبِ زَ ا نَ وفٍ مَ صُ وْ ُ مَ ريْ غَ «فَ
 .. ضمنه البرصي حرفيًا مع التقديم والتأخري: «فاجتمعت عليه سكرةُ املوتِ
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لَ به». زَ .. فغريُ موصوفٍ ما نَ وحرسة الفوتِ

موصوف  غريُ  القومَ  إنّ  من  األخري  املقطع  قي  اإلمام  قاله  ممّا  الرغم  وعىل 
 - والفن  املعنى  صعيدي  عىل   - تفصيلية  بلوحة  وصفهم  أنّه  إالّ  هبم،  نزل  ما 
وكأنّه  يشعر  كاملة  اخلطبة  يقرأ  عندما  القارئ  أنّ  حتى  والتأثري،  الدقة  يف  غاية 
وكيفيّة   ، بهِ سيحلّ  ملا  ا  حائرً فيتيه  ا  حرصً بذلك  املقصود  هو  وكأنَّه  يراهم، 
حيث  اخلطبة،  هذهِ  عىل  تعليقه  يف  احلديد  أيب  ابن  أجاد  وقد  منه.  اخلالص 
بعضه  الكالم  فضل  يعرف  و  البالغة  و  الفصاحة  يتعلم  أن  أراد  «من  قال: 
البهاء،  من  عليها  ما  إىل  الناظر  لينظر  اخلطبة..ثم  هذه  فليتأمَّل  بعض،  عىل 
واملخافة،  هبة،  والرّ الروعة  من  حتدثه  وما  والديباجة،  واء،  والــرّ واجلاللة، 
و  البعث  نفي  اعتقاد  عىل  مصمم  ملحد  زنديق  عىل  تليت  لو  حتى  واخلشية 

قلبه..»(١). وأرعبت  قواه،  ت  هلدَّ النشور 
ر  مكرّ بصددها  نحن  التي  البرصية  الرسالة  باقي  أنّ  إىل  اإلشــارة  وجتدر 
أمـري  كـالم  مـن  هـو  التكرار  هـذا  جـمـيع  أنَّ  ثـمَّ  السابقة،  الرسـالة  فـي  برمته 

.(٢)املـؤمنني
وال ختتلف املعاين والتوصيات التي أرسلها احلسن البرصي إىل عمر بن عبد 
فهو   ،األخر رسائلهِ  يف  كتبه  عامّ  العادل  اإلمام  صفات  فيها  بنيّ  والتي  العزيز، 
هد يف الدنيا واالستعداد  بني حاضٍّ له عىل السري بعدالة والرفق بالرعية، وبني الزّ
، قبلَ حلول األجلِ  لٍ هَ للموت. وممّا جاءَ فيها: «فاآلنَ يا أمري املؤمنني وأنت يف مَ

(١) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٧/ ١٣٨.
(٢) للمزيد ينظر الرسالة كاملة يف مجهرة رسائل العرب ٢/ ٣٢٦ - ٣٢٨، وتقارن بام بيّنه الباحث 

عن الرسالة األوىل. 
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كم اجلاهلني»(١). ، ال حتكمْ يا أمريَ املؤمنني يف عباد اهللاِ بحُ وانقطاع األملِ

أمري  طرقه  قد  الفوت،  حلول  قبل  احلياة  ام  أيّ استغالل  عىل  هذا  وتشديده 
ا، وبصورٍ شتّى، منها قوله: املؤمنني كثريً

.(٢)« لِ مَ نَ اَلْعَ دَ مِ وَّ زَ تَ ، وَ لَ َجَ رَ اَألْ ادَ بَ ، وَ لَ ملَْهَ تَنَمَ اَ ا..اِغْ مَ اهللا امرءً حِ «رَ
لَ فيها دون أن يؤخذ باملوت، أو  هِ هُ أُمْ ة احلياة مع العافية. فإنَّ فاملهل "هنا مدّ
حتلُّ بهِ بائقة عذاب، فهو يغتنم ذلك ليعمل فيه آلخرته، فيبادر األجل قبلَ حلوله 

ده من طيب العمل»(٣). بام يتزوَّ
وقـول البـرصي: «وأنت يف مهل».

ال خيتلف عن قول اإلمام: «اغتنم املهل».
وهـكذا قـولـه: «قبل حلول األجل».

بالنسبة لقول اإلمام: «وبادر األجل».
ك،  مون بام فيه بُؤسُ ا: «وال يغرنَّك الّذين يتنعّ وكتب البرصي يف الرسالة أيضً

ويأكلون الطيِّباتِ يف دنياهم بإذهاب طيِّباتِك يف آخرتك»(٤).
منها  ضمن  التي   املؤمنني أمري  كالم  يف  يضارعه  ما  نجد  هذا  وكالمه 
لَ  زَ نَ ما  موصوفٍ  «فغري  قوله:  فبعد  السابقة،  الرسالة  يف  ا  كبريً ا  مقطعً البرصي 

:هبم..». قال

(١) مجهرة رسائل العرب ٢ / ٣٢٥. 
(٢) هنج البالغة ١٠٥.

(٣) رشح هنج البالغة ملحمد عبده ١/ ١١٥.
(٤) مجهرة رسائل العرب ٢/ ٣٢٥. 
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َا،  تَّعُونَ هبِ تَمَ يَ ا، وَ ونَ فِيهَ مُ نْعَ ونَ يَ مُ نَعَّ هُ يُ اءَ رَ بْقَى ملَِنْ وَ ا...تَ هَ َعَ االً مجَ وَ رُ أَمْ كَّ تَذَ يَ «وَ

.(١)« هِ رِ هْ ىلَ ظَ ءُ عَ اَلْعِبْ هِ، وَ ِ ريْ نَأُ لِغَ ملَْهْ ونُ اَ يَكُ فَ
خر ما بوسعه من نصائح  ويف ختام هذه الرسالة بنيّ البرصي للخليفة إنّه مل يدّ
بأويل  اسامهم  من  تلك  بعظاته  يبلغ  مل  أنّه  من  الرغم  عىل  له،  قدمها  إالّ  وعظات 
ى من قبيل  النُّهى، فقال: «إينّ يا أمري املؤمنني وإن مل أبلغ بعِظَتي ما بلغهُ أولو النُّهَ

ا»(٢). ةً ونُصحً فلمْ آلُكَ شفقَ
: «وإن إىل قوله  ففي كالم البرصي هذا نشعر بوجود مجلة اعرتاضية من قولهِ
وهنا  ا»،  ونصحً شفقة  آلك  مل  املؤمنني  أمري  يا  «إين  هو  األصيل  والكالم  قبيل». 
آلُكَ  مل  «فإينّ   :احلسن لولدهِ  املؤمنني  أمري  وصيّة  يف  جاء  ما  أثر  جليًا  يتّضح 

.(٣)« نصيحةً
يألوا  أال  من  وهو  النصيحة،  يف  لك  أبطىء  ومل  اقرصّ  مل  أي  ا:  نصحً آلك  ومل 

أي قرص(٤).
والتّوسط  الطول  حيث  من   ، البنيّ التّفاوت  البرصي،  رسائل  بهِ  متيّزت  وممّا 
والقرص، فمثلام وجدنا عنده رسالة طويلة وأخر متوسطة، نجد عنده الرسالة 
 بتقو أوصيكَ  فإينّ  بَعدُ  ا  «أمَ تالمذته:  ألحد  كتبه  ما  النوع  هذا  ومن  املوجزة. 

نيا ميدانُ مسابقة، والغايةُ اجلنة أو النّار»(٥). اهللا... فإنَّ الدُّ

(١) هنج البالغة ١٨٤.
(٢) مجهرة رسائل العرب ٢/ ٣٢٥.

(٣) هنج البالغة ٤٦١
(٤) ينظر: منهاج الرباعة ٣/ ٩٧.

(٥) البداية والنهاية ٢٨٩/٩. 
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النار  أو  اجلنة  املسابقة  وهناية  مسابقة  ميدان  ا  بأهنّ للدنيا  هذا  البرصي  وتشبيه 

:ا عىل وصف أمري املؤمنني إتكأ فيه متامً
 ، بَاقَ اَلسِّ داً  غَ وَ  ، رَ امَ ِضْ اَملْ مَ  لْيَوْ اَ إِنَّ  وَ ...أَالَ  تْ ــرَ بَ أَدْ دْ  قَ يَا  نْ اَلدُّ إِنَّ  فَ  ، دُ بَعْ ا  «أَمَّ

.(١)« ةُ اَلنَّارُ ايَ لْغَ اَ ، وَ نَّةُ ةُ اَجلَْ بَقَ اَلسَ وَ
بعد  ا  قوتً لَفَ  عْ تُ أن  وتضمريها  اخليلُ  فيه  رُ  تُضمَّ الذي  «املوضع  هو  املضامر 
سمنها»(٢). واملعنى: أراد أنّ اإلنسان يف مدة عمره يستعد بالتقو ويروض 
نفسه باألعامل الصاحلة للسبقة إىل لقاء اهللا تعاىل كام أنّ الفرس يستعد بالتضمري 

إىل سبق مثله(٣).
ا  باهنّ للدنيا  البرصي  فتشبيه  ني،  النصّ بني  كبريٌ  التعالق  إنّ  من  الرغم  وعىل 

ا «مضامر». «ميدان مسابقة»من تشبيه اإلمام هلا بأهنّ
وقول البرصي: «والغاية اجلنّة أو النّار».

من قـول اإلمام: «والسبقة اجلنة، والغاية النار».
مقارنة  غاية،  كليهام  والنار  اجلنة  جعل  ملا  يصب  مل  البرصي  فإنّ  هذا  ومع 
تعـليق  وبإيراد  غاية.  والنَّارَ  بقة،  سَ اجلنة  جعـل  الذي   املؤمنني أمري  بكالم 
قال  البرصي،  تأخر  حيث   م تقدَّ كم  يتضح  اإلمام  نصِّ  عىل  الرَّيض  الرشيف 
هـد يف الدنيا،  الريض (رمحه اهللا): «وأقول: إنه لو كان كالم يأخذ باألعـناق إىل الزّ

 :ويضطر إىل عـمل اآلخرة لكان هـذا الكالم...ومن أعـجـبـه قـوله

(١) هنج البالغة ٥٨.
(٢) لسان العرب ٤ /٤٩١ مادة (ضمر). 

(٣) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة ٦/٤.



١٨٢................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
.« ةُ اَلنَّارُ ايَ لْغَ اَ ، وَ نَّةُ ةُ اَجلَْ بَقَ اَلسَ ، وَ بَاقَ ـداً اَلسِّ غَ ، وَ رَ امَ ضْ ـِ مَ اَملْ لْيـَوْ إِنَّ اَ «أَالَ وَ

وواقع  التمثيل،  وصادق  املعنى،  قدر  وعظم  اللفظ،  فخامة  مع   - فـيه  فـإن 
النار]  والغاية  اجلنة  [والسبقة  قوله:  وهو  لطيفا،  ومعنى  عجيبًا،  رسا   - التشبيه 
فخالف بني اللفظني الختالف املعنيني و مل يقل [السبقة النار] كام قال: [السبقة 
صفة  وهذه  مطلوب،  وغرض  حمبوب،  أمـرٍ  إىل  يكون  إنـام  االستباق  ألن  اجلنة] 
يقول:  أن  جيز  فلم  منها  باهللا  نعوذ  النار  يف  ا  موجودً املعنى  هذا  وليس  اجلنة، 

[والسبقة النار] بل قال: [والغاية النار]...»(١).
كانَ  الذي  فكأنّ  أمري  يا   ، بعدُ ا  «أمّ قـوله:   األخر القصرية  رسائلهِ  ومـن 
وإن  الصربَ -  أنَّ  املؤمنني  أمري  يا  واعلم  نزل،  قد  كائنٌ  هو  الذي  وكأنَّ  يكن،  مل 
سن ِعاقبته، وأنّ  أذاقك تعجيل مرارته - فلنعم ما أعقبك من طيب حالوته، وحُ
اهلو - وإن أذاقك طعمَ حالوته - فلبئس ما أعقبك من مرارته وسوء عاقبته، 
بالرمحة  وفازَ  اإلقامة،  دار  يف  السالمة  عىل  حرص  نْ  مَ الفائزَ  أنّ  أمري  يا  واعلم 

لَ اجلنة»(٢). أُدخِ
لُّ مقطعٍ منها يبتدأ بــ «يا أمري املؤمنني»،  تتكون الرسالة من ثالثةِ مقاطع، كُ

.وكلُّ هذه املقاطع بُنيت من كلامت أمري املؤمنني
عبد  بن  عمر  إىل  بمفرده  وأرسله  معناه  البرصي  كرر  فقد  منها،  األول  ـا  أمّ
ل»(٣).  ا بعـد، فكأنـّكَ بالدنيا لـم تكن، وباآلخـرة لـم تزَ العـزيز: «سـالمٌ عـليكَ أمّ

ا: وهذا دون شك عن أمري املؤمنني وقد وردَ يف موضعني أيضً

(١) هنج البالغة ٥٩.
(٢) مجهرة رسائل العرب ٣٣١/٢.

(٣) حياة احلسن البرصي وسريته العلمية ١٣٦.



١٨٣الفصل الثاين: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسائل احلسن البرصي ............. 
ن البرصي بعضها حرفيًا، وقد أرشنا لذلك يف  األول قوله يف خطبة ضمّ

السابق(١):
ةِ  رَ نَ اآلْخِ ائِنٌ مِ وَ كَ ا هُ أَنَّ مَ كَ ، وَ نْ ْ يَكُ لِيلٍ ملَ نْ قَ يَا عَ نْ نَ اَلدُّ ائِنٌ مِ وَ كَ ا هُ أَنَّ مَ كَ «فَ

.(٢)« لْ زَ ْ يَ لِيلٍ ملَ امَّ قَ عَ
:الثاين قوله

.(٣)« اراً مْ دَ لْ هلَُ زَ ْ تَ ةَ ملَ رَ أَنَّ اَآلْخِ كَ راً، وَ امَّ يَا عُ نْ ونُوا لِلدُّ كُ ْ يَ ُمْ ملَ أَهنَّ كَ «فَ
نصَّ  احلديد  أيب  ابن  رشح  مثلام  وهو  األربعة،  النصوص  بني  واحد  فاملعنى 
لِيلٍ - أي  نيا سيصري عنْ قَ ائنٌ موجود من اَلدُّ اإلمام األول بقـوله: «ما هوَ كَ
مان القصري ههنا: انقضاء األجل وحضور املوت.  ا، والزّ بعدَ زمانٍ قليل - معدومً
ثم قال: إنّ الذي هو كائن وموجود من اآلخرة سيصري عن قليل - أي بعد زمان 
مان القصري ههنا هو حضور القيامة..»(٤) وبـودِّ  ا - كأنه مل يزل؛ والزّ قصري أيضً

الباحث تبيان التعالق الواضح بني النصوص األربعـة بطريقـة أوضح:
فقول البرصي: «فكأنّ الذي كانَ مل يكن»، وقـولـه: «فكأنك بالدنيا مل تكن».

اعتامد كيل عىل قول اإلمام: 
.« نْ كُ ْ يَ لِيلٍ ملَ نْ قَ يَا عَ نْ نَ اَلدُّ ائِنٌ مِ وَ كَ ا هُ أَنَّ مَ كَ «فَ

:وقوله

(١) تنظر: الرسالة ٩٨ - ٩٩. 
(٢) هنج البالغة ١٧٠.

(٣) م. ن ٣٢٢.
(٤) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٧/ ٧٤.



١٨٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
.« راً امَّ يَا عُ نْ ونُوا لِلدُّ كُ ْ يَ ُمْ ملَ أَهنَّ كَ «فَ

ا قول البرصي: «وكأنّ الذي هو كائن قد نزل»وقوله: «وباآلخرة مل تزل». أمّ
.« لْ زَ ْ يَ لِيلٍ ملَ امَّ قَ ةِ عَ رَ نَ اَآلْخِ ائِنٌ مِ وَ كَ اعتامد عىل قول اإلمام: «وكأن ما هُ

:وقول
.« اراً مْ دَ لْ هلَُ زَ ْ تَ ةَ ملَ رَ أَنَّ اَآلْخِ كَ «وَ

عاقبته»فهو  وسوء  قوله  إىل  الصربَ  «إنّ  الرسالة  من  الثاين  للمقطع  وبالنسبة 
املؤمنني التي  أمري  ملقابلة  ا  عً أو توسّ بسطاً،  معناه -  فتشتَ عن  إذا  يعدو -  ال 

أجراها بني احلقِّ والباطل:
.(١)« ءٌ يبِ يفٌ وَ فِ لْبَاطِلَ خَ إِنَّ اَ ، وَ يءٌ رِ يلٌ مَ قِ قَّ ثَ «إِنَّ اَحلَْ

أيب  ابن  رشحها  كام  العلوية  احلكمة  رشح  السالف  بتوسعه  البرصي  وكأنّ 
صاحلة،  ومغـبّته  حممودة،  عاقبته  أنَّ  إالّ  ثقـيالً  كان  إن  و  «احلق  قال:  ملا  احلديد 
لنَّ  حيمِ فال  صاحلة،  غري  مغبّته  و  مذمومة  عاقبته  أنَّ  إالّ  ا  خفيفً كان  وإن  والباطِلُ 
بُها  يتعقَّ عاجلة،  قليلة  لذةٍ  يف  خري  فال  فعله،  عىل  الباطل  عاجل  حالوةُ  كم  أحدَ

مضارُّ عظيمة آجلة..»(٢)
صَ  رِ نْ حَ ا املقطع الثالث يف الرسالة، واملتمثل بقول البرصي: «إنّ الفائز مَ أمّ
عىل السالمة يف دار اإلقامة». كقـول أمـري املـؤمنني فـي وصـف السـالـك الطـريق 

.(٣)« ةِ امَ قَ ِ ارِ اَإلْ دَ ، وَ ةِ الَمَ ابُ إِىلَ بَابِ اَلسَّ َبْوَ تْهُ اَألْ عَ افَ تَدَ إلـى اهللا سبحـانــه: «..وَ

(١) هنج البالغة ٦٢١.
(٢) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٩/ ١٨٤.

(٣) هنج البالغة ٣٩١.



١٨٥الفصل الثاين: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسائل احلسن البرصي ............. 
فظِعات  ومُ أنَّ اهلولَ األعظم،  أيضا: «واعلمْ  العزيز  عبد  بن  عمر  إىل  وكتب 
دَّ واهللاِ لك من مشاهدة ذلك ومعاينَته،  األمور أمامك مل يقطع منها بعد، وأنّه ال بُ

ا بالعطب»(١). المةِ والنجاة منه، وأمَّ ا بالسَّ أمَّ
ورسالته هذه مقتطعة - بني املعنى والتضمني والتقديم والتأخري - من خطبةٍ 

ألمري املؤمنني منها:
ا،  يْهَ لَ عَ ودِ  رُ اَلْوُ نَ  مِ دَّ  بُ الَ   ، ولَةً هُ مَ ةً  ُوفَ خمَ لَ  نَازِ مَ وَ ؤوداً،  كَ بَةً  قَ عَ مْ  كُ امَ أَمَ إِنَّ  «فَ
ا  الِبِهَ خَ بِمَ مْ  أَنَّكُ كَ وَ  ، انِيَةٌ دَ مْ  كُ وَ نَحْ ملَْنِيَّةِ  اَ ظَ  الَحِ مَ أَنَّ  وا  لـَمُ اِعْ وَ ا.  هَ ـنْدَ عِ قُوفِ  اَلْوُ وَ
.(٢)« ورِ ذُ الَتُ اَملَْحْ عْضِ مُ ، وَ ورِ ُمُ اتُ اَألْ ظِعَ فْ ا مُ نْهَ مْ مِ تْكُ َ مهَ دْ دَ قَ ، وَ مْ بَتْ فِيكُ دْ نَشِ قَ وَ

ا حتميا يف الدنيا، أال وهو إقبال املنية، وهذا ما نجده يف  ران أمرً ان يصوّ فالنّصَّ
:بداية املقطع من خطبة اإلمام

ا». هَ نْدَ قُوفِ عِ اَلْوُ ا، وَ يْهَ لَ ودِ عَ رُ نَ اَلْوُ دَّ مِ ...الَ بُ ؤوداً بَةً كَ قَ مْ عَ كُ امَ إِنَّ أَمَ «فَ
دَّ واهللا لك من مشاهدة ذلك ومعاينة».  بينام البرصي جعل هذا ثانيًا: «وإنّه ال بُ
حلظة،  كلِّ  يف  تداهم  بل  اإلذن،  تطلب  ال  املنية  إنّ  من  النصان -  أي  ران -  حمذِّ

وهذا ما جعله اإلمام يف املقطع الثاين من اخلطبة:
اتُ  ظِعَ فْ مُ ا  نْهَ مِ مْ  تْكُ َ مهَ دَ دْ  قَ وَ  ... انِيَةٌ دَ مْ  كُ وَ نَحْ ملَْنِيَّةِ  اَ ظَ  الَحِ مَ أَنَّ  وا  لَمُ اِعْ «وَ
فظِعات  ومُ األعظم،  اهلولَ  أنَّ  «واعلمْ  أوالً:  هـذا  جعـل  البرصي  بينام   .« ورِ ُمُ اَألْ

األمور أمامك».
»فعل البرصي  ومثلام أكد اإلمام هذا املعنى بفعل األمر «اعلم»ثم بــ «أنّ

(١) مجهرة رسائل العرب ٢/ ٣٣١. 
(٢) هنج البالغة ٣٧٢.



١٨٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
.« هكذا «اعلم أنّ

:وأما قول اإلمام
« ورِ ُمُ اتُ اَألْ ظِعَ فْ «مُ

ه يف رسالة البرصي. ومع هذا  ة(١) فنجده بنصِّ الذي يعنى جتاوز املقدار يف الشدّ
 ، يبقى بون بني الكالمني يف أمورٍ عدة، منها: تصوير اإلمام للمنية كأهنا كائن حيّ
بُ خمالبها فيه.  ا تتخري مـَنْ منهم ستُنشِ أقبلت تلحظ البرش عىل دنوٍّ منهـم، ثمَّ إهنّ
وهدف اإلمام من تصوير املنيّة هبذهِ اهليأة املرعبة واملقلقة هو دفع املرء لإلستعداد 

أكثر لذلك اليوم الذي ال مفرَّ منه، وهذا ما قاله رصاحة يف آخر اخلطبة:
.(٢)«وا بزادِ التقو رُ «واستَظْهِ

طول  فإنّ  املؤمنني،  أمري  يا  بعدُ  ومنها: «أما  جدا،  موجزة  رسائل  وللبرصي 
البقاء إىل فناء، فخذ من فنائِكَ الذي ال يبقى، لبقائك الذي ال يفنى، والسالم»(٣).
وما هذا املعنى واأللفاظ، واملقابلة التي أجراها بني الفناء والبقاء «فخذ من 
ألمري  طويلة  خطبةٍ  من  ا  مقطعً إالّ  يفنى»  ال  الذي  لبقائك  يبقى،  ال  الذي  فنائِكَ 

املؤمنني منها:
نَ  ثِريٍ مِ بْقَى، بِكَ يَا الَ يَ نْ نَ اَلدُّ لِيالً مِ وا قَ بَاعُ ، وَ يَارُ َخْ بَادُ اَهللاَِّ اَألْ الَ عِ حَ ْ عَ اَلرتَّ مَ أَزْ «وَ

نَى»(٤). فْ ةِ الَ يَ رَ اَآلْخِ

(١) هنج البالغة ٣٧٢.
(٢) م. ن ٣٧٢.

(٣) حياة احلسن البرصي ١٣٦.
(٤) هنج البالغة ٣٠٦.



١٨٧الفصل الثاين: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسائل احلسن البرصي ............. 
ـنْ اعـتمد يف صياغـتها  هـذه هـيَ أهـم رسائل البرصي، وبعد أن عـرفنا عـىل مَ
التفاوت  ذلك  أعني  نصيب  األمهية  من  هلا  مسألة  تبقى   - واملعنوية  اللفظية   -
الكبري بني طول هذه الرسائل وقرصها، فمثلام وجدنا عنده رسالة تربو عىل املائة 
ثالث  وقسم  بالتوسط،  متيَّزنَ  وأُخر  ــ،  املبحث  يف  األوىل  الرسالة  وهي  سطر - 
وهذه  ا.  واحدً ا  سطرً منها  الواحدة  كلامت  تتجاوز  ال  رسائل  وجدنا  بالقرص، 
ال  هذا،  إىل  يُسبَقُ  مل   املؤمنني أمري  ألنّ  ؛  خالصٌ علويٌ  أثرٌ  ا  أيضً هي  الطريقة 

منْ الذين سبقوه، وال منَ الذين عارصوه.
وصفوة القول إنَّ رسائل البرصي بلفظها ومعناها، وطوهلا وقرصها، كانت 

متوج بأثر كالم أمري املؤمنني (صلوات اهللا عليه).





١٨٩
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ألمري  مرجعيَّتها  يف  إثنان  خيتلف  ال  التي  اخلطب  من  اخلطبة  هــذه  تُعدّ 
يدعى  املقربنيّ    أصحابهِ أحد  من  طلبٍ  إىل  عائدُ  إلقائها  وسببُ   .املؤمنني

ام(١)، إذ قال: مهّ
نْ  عَ   لَ تَثَاقَ فَ مْ  إِلَيْهِ نْظُرُ  أَ أَينِّ  كَ تَّى  حَ نيَ  تَّقِ لْـمُ اَ  َ يلِ فْ  صِ نِنيَ  مِ ؤْ لْـمُ اَ ريَ  أَمِ ا  «يَ

.(٢)«.. نْ سِ أَحْ ، اِتَّقِ اَهللاَ وَ امُ َّ ا مهَ : يَ الَ مَّ قَ ، ثُ ابِهِ وَ جَ

 لَّص شيعتة أمري املؤمنني ام بنُ رشيح بن يزيد بن ثمرة بن عمرو بن جابر، يعدُّ من خُ (١) هو مهّ
عنه  وقال   .٣٠٧  /١٠ احلديد  أيب  البن  البالغة  هنج  رشح  ينظر:  ا.  عابدً ا  ناسكً وأوليائه، وكان 
هاد الثامنية.  ام ين عبادة بن خثيم، كان صاحبًا ألمري املؤمنني، وكان أحد الزُّ األميني: هو مهّ
ينظر: أعيان الشيعة ١٠/ ٢٧١. واملرتمجون مل حيددوا سنة وفاته لكن يمكن أن نجعلها بني سنة 
ام - يف ساعة إلقاء اخلطبة  ة خالفة أمري املؤمنني، ألنّه مات - أي مهّ (٣٦ - ٤١هـ )، أي مدّ

املذكورة، واخلطبة ألقاها اإلمام يف أيام خالفته. 
(٢) هنج البالغة ٣٥. 



١٩٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
وتثاقل اإلمام املروي هنا اختلف يف توجيه املفكـّرون، ولكن يف توجيه ابن 
علم  ألنه  جوابه  عن  تثاقلَ  يكون  أن  «جيوز  قال:  ملّا  اإلحاطة  بعض  احلديد  أيب 
ام  مهَّ يشدُّ  ا  شوقً التثاقل  يف   رأ لعلّه  أو  اجلواب،  تأخري  يف  تكمن  املصلحة  أنّ 
البيان  تأخري  باب  من  ر  تأخَّ إنّه  أو  التأثري،  يف  أبلغ  فيكون  للوصف،  لإلستامع 

لوقت حاجته، ال من باب تأخريه عن وقت حاجته»(١).
ام بعد تثاقل اإلمام  عن إجابته خطب اإلمام بخطبةٍ قائمة عىل  وملّا أرص مهّ
املُخاطب  من  جعلت  درجةٍ  إىل  ا،  تأثريً ها  وأشدّ خطبهِ  أروع  من  تعدُّ  الوصف، 
بحدودها.  ن  التكهّ يمكن  ال  البيان  من  مقدرة  وهذهِ  ويموت،  يصعق  املذكور 
نعم من املمكن ألمراء البيان أن يستهوي بياهنم القلب ويشغفه، ولكن إىل هذهِ 
تفارق   - اهللا  بإذن   - وجتعلها  الروح  البالغة  تالمس  بحيث  التأثري  من  الدرجة 

َِ لأللباب. اجلسد فهذا أمرٌ حمريِِّ
ام  مهّ عىل  أثَّرت  التي  هي  املبدأ  حيث  من  الصفات  إنّ  هنا  قائل  قال  فإن 
هو   - ا  مطلقً  - األمر  هذا  ليس  ولكن  نعم،  فاجلواب  حتفه،  إىل  وأوصلته 
هـي  اإلمــام  طرقها  التي  املوضوعات  هـذه  ألنّ  احلادثة،  زمــام  يملك  من 
اإلبداع  لكنّ  وغـريه،  ام  مهّ سمعها  أن  وسبق  بكاملها،  مطروقة  موضوعات 
عن  فضالً   ، صفةِ املائة  عىل  بَت  رَ بصفات  للمؤمنني  التفصييل  الوصف  يف  ن  كمَ
رسمه  الذي  برناجمهم  ويشاهد  يشاهدهم  املتلقي  وكأنّ  هلم،  الدقيق  التصوير 
الوصف،  يف  صدق  من  هذا  صاحب  وما  والليلة،  اليوم  طول  عىل   اإلمام
والكناية  واالستعارة  والتشبيه  والسجع  كالطباق  جدا  كثرية  بالغية  وفنون 

ذلك. وغري  واملجاز 

(١) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٠ /٣٠٧ - ٣٠٨. 



١٩١الفصل الثاين: املبحث الثالث: أثر خطبة املتقني ....................................... 
 جاءَ  ا إنّ جانبًا من هذهِ الدقة - التي ستمر علينا - يف وصفهِ ونر أيضً

دَ اإلمام بوصفٍ متميّز للمتقني «كأينّ أنظر إليهم». ام، ألنّه حدّ تلبيةً لطلب مهّ
استغلَّ  بل  فحسب،  سأله  نْ  مَ هبا  خياطب  مل   اإلمام إنّ  اخلطبة  يف  بانَ  وممّا 
ام،  هلم املستمع املقصود مهّ الظرفَ ليجعلَها تشمل أكثر من خماطب، إبتداءً من أوَّ
ا  مرورً والثنّاء،  الدعاء  سبيل  عىل   - وتعاىل  سبحانه   - هللا   اإلمام خماطبة  إىل 
قـول  نحوِ  من  املعرتضني(١)  باملستمعني  وإنتهاءً  املستمع،  اجلمهور  بمخاطبة 

اإلمام ألحدهـم:
.(٢)«! انِكَ ـىلَ لِسَ يْطَانُ عَ ثَ اَلشَّ امَ نَفَ إِنَّ ا، فَ ـدْ ملِِثْلِهَ عُ «الَ تَ

ويف هذه التوسعة أي توسعة من يشمله اخلطاب، توسعه ألثر اخلطبة، وفعالً 
نْ تأثّروا هبا هو احلسن البرصي، إذ  كانَ هلا أثرٌ بالغ يف النثر العريب وعىل رأس مَ
ل منهام يف ثامنية نصوص  مها عىل قسمني: جعل األوّ أتى عىل اخلطبة بكاملها وقسَّ
وسنذكر  طويلة.  خطبةٍ  يف  فجعلهُ  الثاين  ا  أمّ وموعظة،  ورسالة  خطبة  بني  تقريبًا 
كالم  قسمٍ  بكلّ  ونلحق  لذلك،  الرضورة  إلقتضاء  طوهلام  عىل  اخلطبة  قسمي 

البرصي املأخوذ عن ذلك القسم.
:قال أمري املؤمنني

نْ  عَ نِيّاً  غَ مْ  هُ قَ لَ خَ نيْ  حَ لْقَ  خلَْ اَ لَقَ  خَ  - اىلَ  عَ تَ وَ هُ  انَ بْحَ سُ  - هللاَ  اَ إِنَّ  فَ دُ  عْ بَ ا  مَّ «أَ
هُ  عُ نْفَ تَ الَ  وَ  ، اهُ صَ عَ نْ  مَ يَةُ  ـصِ عْ مَ هُ  ُّ تَرضُ الَ  هُ  َنَّ ألِ  ، مْ يَتِهِ ـصِ عْ مَ نْ  مِ ناً  آمِ مْ  تِهِ اعَ طَ
 . مْ هُ عَ اضِ وَ مَ يَا  نْ لدُّ اَ نَ  مِ مْ  هُ عَ ضَ وَ وَ  ، مْ هُ ايِشَ عَ مَ مْ  يْنَهُ بَ مَ  قَسَ فَ  . هُ اعَ طَ أَ نْ  مَ ةُ  اعَ طَ
 ، ادُ تِصَ قْ الِ اَ مُ  هُ بَسُ لْ مَ وَ  ، ابُ وَ لصَّ اَ مُ  هُ نْطِقُ مَ  : ائِلِ ضَ لْفَ اَ لُ  هْ أَ مْ  هُ ا  فِيهَ املُْتَّقُونَ  فَ

(١) ينظر: هنج البالغة يف ضوء علم اللغة اإلجتامعي ٢٥٢ - ٢٥٤. 
(٢) هنج البالغة ٢٥٤. 



١٩٢................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
مْ  هُ عَ امَ أَسْ وا  فُ قَ وَ وَ  ، مْ يْهِ لَ عَ هللاُ  اَ مَ  رَّ حَ امَّ  عَ مْ  هُ ارَ بْصَ أَ وا  ضُّ غَ  . عُ اضُ لتَّوَ اَ مُ  يُهُ شْ مَ وَ
 . اءِ خَ لرَّ اَ يفِ  لَتْ  زِّ نُ ي  الَّذِ كَ ءِ  لْبَالَ اَ يفِ  مْ  نْهُ مِ مْ  هُ سُ فُ نْ أَ لَتْ  زِّ نُ  . مْ هلَُ لنَّافِعِ  اَ مِ  لْ لْعِ اَ ىلَ  عَ
مْ  ادِهِ سَ أَجْ يفِ  مْ  هُ احُ وَ رْ أَ رَّ  تَقِ تَسْ  ْ ملَ  ( مْ يْهِ لَ (عَ مْ  هلَُ هللاُ  اَ تَبَ  كَ ي  لَّذِ اَ لُ  َجَ ألْ اَ الَ  لَوْ  وَ
مْ  هِ سِ فُ نْ أَ يفِ  الِقُ  خلَْ اَ ظُمَ  عَ  . ابِ لْعِقَ اَ نَ  مِ فاً  وْ خَ وَ  ، ابِ لثَّوَ اَ إِىلَ  قاً  وْ شَ  ، ٍ نيْ عَ ةَ  فَ رْ طَ
مْ  هُ ، وَ ونَ مُ نَعَّ ا مُ مْ فِيهَ هُ ا، فَ آهَ دْ رَ نْ قَ مَ نَّةُ كَ جلَْ اَ مْ وَ هُ ، فَ مْ يُنِهِ عْ هُ يفِ أَ ونَ ا دُ رَ مَ غُ فَصَ
 ، ةٌ ونَ مُ أْ مَ مْ  هُ ورُ ُ رشُ وَ  ، ةٌ ونَ ْزُ حمَ مْ  ُ لُوهبُ قُ  . بُونَ ذَّ عَ مُ ا  فِيهَ مْ  هُ فَ ا،  آهَ رَ دْ  قَ نْ  مَ كَ لنَّارُ  اَ وَ
ةً  ريَ قَصِ اماً  يَّ أَ وا  ُ ربَ صَ  . ةٌ يفَ فِ عَ مْ  هُ سُ فُ نْ أَ وَ  ، ةٌ يفَ فِ خَ مْ  ُ اهتُ اجَ حَ وَ  ، ةٌ يفَ نَحِ مْ  هُ ادُ سَ أَجْ وَ
مْ  لَ فَ يَا  نْ لدُّ اَ مُ  ُ هتْ ادَ رَ أَ  . مْ ُ هبُّ رَ مْ  هلَُ ا  هَ َ يَرسَّ ةٌ  بِحَ رْ مُ ةٌ  ارَ َ جتِ  . ةً يلَ طَوِ ةً  احَ رَ مْ  بَتْهُ ـقَ عْ أَ
الِنيَ  تَ مْ  هُ امَ دَ قْ أَ افُّونَ  فَصَ يْلَ  للَّ اَ ا  مَّ أَ ا.  نْهَ مِ مْ  هُ سَ فُ نْ أَ ا  وْ دَ فَ فَ مْ  ُ هتْ َ أَرسَ وَ ا،  وهَ يدُ رِ يُ
اءَ  وَ دَ بِهِ  ونَ  تَثِريُ سْ يَ وَ  ، مْ هُ سَ فُ نْ أَ بِهِ  نُونَ  َزِّ حيُ تِيالً؛  رْ تَ َا  لُوهنَ تِّ رَ يُ آنِ  رْ لْقُ اَ اءِ  ــزَ َجْ ألِ
مْ  هُ وسُ نُفُ تَطَلَّعَتْ  وَ عاً،  طَمَ ا  إِلَيْهَ نُوا  كَ رَ يقٌ  وِ تَشْ ا  فِيهَ ةٍ  بِآيَ وا  رُّ مَ ا  إِذَ فَ ؛  مْ ائِهِ دَ
ا  وْ غَ أَصْ يفٌ  وِ ْ ختَ ا  فِيهَ ةٍ  بِآيَ وا  رُّ مَ ا  إِذَ وَ  . مْ يُنِهِ عْ أَ بَ  نُصْ َا  هنَّ أَ نُّوا  ظَ وَ قاً،  وْ شَ ا  إِلَيْهَ
مْ  هُ فَ  ، ِمْ اهنِ آذَ ولِ  أُصُ يفِ  ا  هَ يقَ هِ شَ وَ نَّمَ  هَ جَ فِريَ  زَ نَّ  أَ نُّوا  ظَ وَ  ، ِمْ لُوهبِ قُ عَ  امِ سَ مَ ا  إِلَيْهَ
افِ  ــرَ طْ أَ وَ  ، مْ بِهِ كَ رُ وَ مْ  هِ فِّ كُ أَ وَ مْ  هِ بَاهِ جلَِ ونَ  شُ ِ رتَ فْ مُ  ، مْ اطِهِ سَ وْ أَ ىلَ  عَ انُونَ  حَ
 ، ءُ لَامَ عُ ءُ  امَ لَ فَحُ ارَ  لنَّهَ اَ ا  مَّ أَ وَ  . ِمْ اهبِ قَ رِ اكِ  كَ فَ يفِ  اىلَ  عَ تَ هللاَِّ  اَ إِىلَ  بُونَ  طْلُ يَ  ، مْ هِ امِ دَ قْ أَ
مْ  بُهُ سَ يَحْ فَ لنَّاظِرُ  اَ مُ  إِلَيْهِ نْظُرُ  يَ  ، احِ دَ لْقِ اَ يَ  بَرْ فُ  وْ خلَْ اَ مُ  اهُ رَ بَ دْ  قَ يَاءُ  قِ تْ أَ ارٌ  رَ بْ أَ
رٌ  مْ أَ مْ  الَطَهُ خَ دْ  لَقَ وَ ولِطُوا!  خُ دْ  لَقَ  : قُولُ يَ وَ ؛  ضٍ رَ مَ نْ  مِ مِ  وْ بِالْقَ ا  مَ وَ  ، ىضَ رْ مَ
مْ  هِ سِ فُ َنْ ألِ مْ  هُ فَ ؛  ثِريَ لْكَ اَ ونَ  ثِرُ تَكْ سْ يَ الَ  وَ  ، لِيلَ لْقَ اَ مُ  هلِِ امَ عْ أَ نْ  مِ نَ  وْ ضَ رْ يَ الَ   ! ظِيمٌ عَ

.(١)« قُونَ فِ شْ مُ مْ  هلِِ امَ عْ أَ نْ  مِ وَ  ، ونَ مُ تَّهِ مُ
من  عنه  سنذكره  ما  مجيع  إنّ  إذ  عدة،  مواطن  يف  وجعله  هذا  البرصي  أخذ 

(١) هنج البالغة ٣٥١ - ٣٥٢. 



١٩٣الفصل الثاين: املبحث الثالث: أثر خطبة املتقني ....................................... 
املتأثرة  القصار  نصوصهِ  عن  وسنعزف  املذكور،  اخلطبة  جزء  من  هي  نصوص 

هبذا اجلزء من اخلطبة، ألنّ يف الطوال منها الكفاية:
UÿÂ¯\;ífi’\

من  أدركــتُ  نْ  مَ أدركَ  منكم  رجالً  أنَّ  لو  «واهللاِ  فقال:  البرصي،  خطب 
ا، وأمسى  لف الصالح، ألصبح مهمومً القرون األوىل، ورأ من رأيتُ من السَّ
تنعمني،  ا هم كمن رأ أهلَ اجلنة يف اجلنّةِ مُ ! إنّ هللا عبادً ا النّاسُ ا،... أهيُّ مغمومً
نَ النعيم، وينتهون عامّ خالفوا  بني، فهم يعملون ملِا رأوا مِ عذَ وأهلَ النّار يف النّار مُ

من العذاب األليم.
، وأنفسهم عفيفة،  م مأمونةٌ ، ورشورهُ م حمزونةٌ ا قلوهبُ ! إنّ هللاِ عبادً ا الناسُ أهيُّ
ا  أمّ األطاول،  هـورِ  الدُّ يف  وا  جَ رَ ملِا  ؛  القالئِلَ امَ  األيّ صربوا  خفـيفة،  وجوانحهم 
م، ويسعونَ يف فكاك رقاهبم جتري  عون إىل رهبِّ الليل، فقائمون عىل أقدامهم يترضّ
لامءُ أتقياءُ  ا النّهارُ فحكامءُ عُ م، وأمّ قُ من اخلوفِ قلوهبُ من اخلشية دموعهم، وختفُ
هبم  وما  ىض،  رْ مَ اخلشية  من  ُم  ختاهلُ  ، التعفُّفِ منَ  أغنياءَ  اجلاهل  حيسبُهم  أخفياء، 
م - واهللا - كانوا فيام أحلَّ هلم أزهـدَ  ولطوا بذكر النّار وأهواهلا هلَ ، ولكنَّهم خُ مرضً
م بأبصاركم،  م منكم لدنياكَ مَ عليكم، وكانوا أبرصَ بقـلوهبم لِدينهِ رِّ منكم فيام حُ

بوا عىل سيئاتكم»(١). وهلم كانوا بحسناهتم أن تُردَّ عليهم أخوفَ منكم أنْ تُعذَّ
UÈ›]m’\;ífi’\

قال  خطبةً  خطب   ،اهللا رســول  أصحاب  يصفَ  أنْ  البرصي  ئِل  سُ ملّا 
 ، والصدقُ  ،واهلد  ، والسمتُ السيامء،  يف  اخلري  عالمات:  منهم  فيها: «ظهرت 

(١) آداب احلسن البرصي ١٢٣ - ١٢٤. 



١٩٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
 ، بالعملِ م  ومنطقهُ بالتواضع،  م  وممشاهُ باالقتصادِ،  مالبسهم   ، واخلشونةَ
تعاىل،  م  لرهبِّ بالطاعةِ  هم  وخضوعُ زق،  الــرِّ من  بالطيب  ومرشهبم  ومطعمهم 
ئت  ظمِ هم  أنفسِ من  احلقَ  هم  وإعطاؤُ هوا،  وكرِ أحبّوا  فيام  للحق  م  واستقادهتُ
مل  اخلالق،  رىض  املخلوقني  بسخطِ  وا  واستخفّ هم،  أجسامُ ونحلت  هم،  هواجرُ
 ، طوا يف غـضب، ومل حييفوا يف جور، ومل جياوزوا حكم اهللا تعاىل فـي القرآنِ يفرِّ
حني  أمواهلم  وبذلوا  استنرصهم،  حني  هم  دماءَ بذلوا  بالذكر،  نَ  األلسُ شغلوا 
وهانت  أخالقهـم،  حسنت  املخلوقني،  يف  خوفُهـم  يمنعهم  ومل  هـم،  استقرضَ

م»(١). مـؤونتُهم، وكفاهم اليسريُ من دنياهم إىل آخرهتِ
Un’]m’\;ífi’\

مَ أن  ، فواهللا ما ندِ ا يسريةً امً ا، فقال: «إنّ املؤمنَ عملَ هللا تعاىل أيَّ وخطب أيضً
وهضمها  فاستهاهنا  له  الدنيا  راقت  ولكن  ورخائِها،  نعيمها  من  أصاب  يكونَ 
د منها. فلم تكن الدنيا يف نفسه، بدار ومل يرغبْ يف نعيمها ومل يفرحْ  آلخرته، وتزوَّ
برخائِها، ومل يتعاظمْ يف نفسه يشءٌ من البالء إن نزل بهِ مع احتسابه لألجر عند 

اهللا، ومل حيتسب نوال الدنيا حتى مىض راغبًا راهبًا فهنيئًا هنيئًا»(٢).
U√d\Ö’\;ífi’\

كانوا  ا  قومً األمة  هذهِ  صدر  من  يقول: «أدركتُ  كان  أنّه  البرصي  عن  روي 
عىل  هم  دموعُ جتري  خدودَهم  يفرتشونَ  إطرافِهم  عىل  فقيامٌ  الليلُ  جنّهم  إذا 
وسألوا  هتم  رسَّ احلسنةً  عملوا  إذا  م،  رقاهبِ فكاكِ  يف  موالهم  يناجون  خدودِهم، 

(١) حلية األولياء ٢/ ١٥١. 
(٢) م. ن ٢/ ١٤٦ - ١٤٧. 
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ها هلم»(١). اهللا أن يتقبّلَها منهم، وإذا عملوا سيِّئةً ساءهتم وسألوا اهللاَ أنْ يغفرَ

UäŸ]£\;ífi’\

واهللاِ  منهم  لِّلتْ  ذُ ــل،  لُ ذٌ قومٌ  املؤمنني  «إنّ  املؤمنني:  ا  واصفً البرصي  قال 
اءُ  ألصحِّ م  وإهنَّّ مرىض،  اجلاهلُ  حيسبهم  حتى  واجلــوارح،  واألبصار  األسامعُ 
الدنيا  من  ومنعهم  هم،  غريَ يدخلْ  مل  ما  اخلــوفِ  من  دخلهم  ولكن   ، القلوبِ
، واهللا ما حزهنم حزنَ  هم باآلخرة، فقالوا: احلمد هللا الذي أذهبَ عنّا احلزنَ علمُ

الدنيا، وال تعاظم يف أنفسهم ما طلبوا بهِ اجلنّة»(٢).
UãÄ]â’\;ífi’\

لَني،  األوَّ ذمَّ  أصناف،  ثالثة  إىل  القرآن  اء  قرّ فيها  صنّفَ  له   أخر خطبة  ويف 
 ، ومدحَ الثالث، فقال فيه: «...ورجلُ قرأ القرآن، فبدأ بام يعلمُ من دواءِ القرآنِ
 وارتد باخلشوع،  وترسبل  عيناه،  واهنملت  ليله،  فسهر  قلبه،  داءِ  عىل  فوضعه 

باحلزن...»(٣).
U√d]â’\;ífi’\

 ..» منها:  العزيز،  عبد  بن  عمر  إىل  أرسلها  رسالةً  البرصي  احلسن  كتب 
واء، خمافةَ طولِ  ةِ الدَّ ه: يصربُ عىل شدَّ حَ رْ فكنْ فيها يا أمري املؤمنني كاملُداوي جَ
هم  منطقُ كانوا  الفضائل  أهلَ  فإنَّ  طويالً،  يكره  ما  خمافةَ  قليالً،  وليحتمي  البالء 
مُغميض  زق،  الرِّ من  الطيِّبُ  مهم  مطعَ بالتّواضع،  ومشيُهم  بالصواب،  فيها 

(١) البيان والتبيني ٣/ ٤٨١. 
(٢) جامع البيان عن تأويل آي القرآن ١١/ ٣٤.

(٣) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٠/ ٢٣٢. 
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يف  ودعاؤهم  البحر،  يف  كخوفِهم  الربِّ  يف  فخوفُهم  املحارم،  عن  أبصارهم 
هم  اء، لوال اآلجالُ التي كـُتِبتْ هلم، ما تقاوت أرواحُ اء كدعائهم يف الرضّ َّ الرسَّّ
هم،  ا إىل الثَّواب، عظُم اخلالقُ يف نفوسِ ا من العقاب، وشوقً يف أجسادهم خوفً
ر املخلوقون يف أعيُنهم. واعلم ْ يا أمري املؤمنني...ليس ما يفنى وإنْ كان  فصغُ
ا، واحتاملَ املؤونةِ املنقطعة  ا بأهلٍ أن يؤثرَ عىل ما يبقى وإن كان طلبُه عزيزً كثريً
باقية،  مؤونة  قِب  تُعْ منقطعةٍ  راحة  تعجيل  من  خري  الطويلة  الراحة  تعقب  التي 

طويلة..»(١). وندامة 
UflŸ]m’\;ífi’\

نْ رأ أهل اجلنّة يف  ا كمَ خطب البرصي، فقال: «إن هللا - عزَّ و جلَّ - عبادً
نْ رأ أهل النارَ يف النّار خملّدين، قلوهبم حمزونة، ورشورهم  اجلنّة خملدين، وكمَ
راحةً  تعقبُ  قصارا  أياما  صربوا  عفيفة،  وأنفسهم  خفيفة،  حوائجهم  مأمونه، 
إىل  جيأرون  خدودهم  عىل  هم  دموعَ تسيل  هم،  أقدامُ فمصافـّةٌ  الليلُ  ا  أمّ طويلة، 
إليهم  ينظر   ، القداحُ م  كأهنّ أتقياء  بررة  علامء  فحلامءُ  النهار  ا  وأمّ ربنا،  ربنا  م  رهبِّ
الناظِرُ فيحسبُهم مرىض وما بالقوم من مرض، أو خولطوا ولقد خالط القوم من 

ذكر اآلخرةِ أمرٌ عظيم»(٢).
ةً  مـرّ الـمـذكورة،  اخلـطـبة  مـن  هـي  كـرت  ذُ الـتي  النصـوص  هـذه  فجميع 
كلهـا،  الطرق  هبـذهِ  ورابعة  باملـعـنى،  وثالـثـة  طفيف،  بتغـيـيـر   وأخـر بالنص، 
ة  عـدّ ات  مـرّ العـلوية  اخلطبة  مـن  الواحدة  العـبارة  بتكـرار  البـرصي  يقـوم  أي 

كيفام شـاء، وأنـى شـاء.

(١) مجهرة رسائل العرب ٢/ ٣٢٦.
(٢) حلية األولياء ٢/ ١٤٨.
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ا  ا مبارشة أمري املؤمنني يف غرض اخلطبة نجده قد استهلّ خطبته مؤكـّدً أمّ
أصحاب  هم  فيها  «فاملتقون  الدنيا  يف  الفضائل  أصحاب  هم  املتقني  أنّ  عىل 
ملا   واألخر بالنص،  األوىل  تني؛  مرَّ للمتقني  ذكره  خالل  من  الفضائل»وذلك 
السابع: «فإنّ  نصهِ  يف  البرصي  سار  هذا  وعىل  عليهم.  الضمري «هم»العائد  ر  كرّ
». ولكنّ  ا يف التأكيد عىل ما ذكر عن طريق «إنّ بَ أيضً أهل الفضائل» فهو هنا رغّ
ا  ام ملّا أراد وصفً وصفَ اإلمام هذا جممل حيتاج إىل تفصيل(١)، وال ننسى رشطَ مهّ
والبرصي  يفصل،  بدأ  ولذا  عليه)،  اهللا  (صلوات  أمريهم  من  للمؤمنني  الً  مفصَّ

فيام بعد يأخذ ويعظ.
اإلنسان  لبّ  عىل  يدلّ  ما  أول  إن  ذلك  يف  السبب  ولعلَّ  باللسان،   فبدأ
بصاحبهِ  ام  مهّ يا  مْ  فـتوسَّ صوابًا،  املتكلم  كالم  كان  فإذا  منطقه؛  هـو  وجوهـرهِ 
فمن  ينطق،  واللسان  وهييء،  يفكر  فالقلب  بالقلب،  مرتبط  واللسان   ،التقو
إىل  انتقل  اللسان  وبعد  وإيامنه.  قلبِه  ة  صحَّ عىل  عالمة  تلك  كانت  منطقه،  صحَّ 
الصفات،  من  غـريهـام  ثم  الرجل،  مكنون  عن  ا  أيضً تفصح  كوهنا  اهليئة  وصف 

:فـقـال
وا  غضّ التَّواضع  ومشيهم  اإلقتصاد،  وملبسهم   ... واب،  الصَّ «منطقهم 

م اهللا عليهم». رَّ أبصارهم عامَّ حَ
هِ السابع حيث قال: «منطقُهم  ةً يف نصّ تني، مرّ ن البرصي هذا املقطع مرّ ضمّ
 غميض أبصارهم عن املحارم». واألخر فيها بالصواب، ومشيُهم بالتّواضع، مُ

ه الثاين،ملا قال: «مالبسهم باإلقتصاد، وممشاهم بالتَّواضع». يف نصّ
:وجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ كالم اإلمام

(١) ينظر: البعد الفكري والرتبوي يف هنج البالغة ٩٥.
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م اهللا عليهم». رَّ «غضوا أبصارهم عامَّ حَ

أخذه من قوله تعاىل:
بَْصارِِهْم﴾(١).

َ
وا ِمْن أ ﴿قُْل لِلُْمْؤِمننَِي َفُغضُّ

أي  ية،  تبعيضّ هنا  ومن  «من»برصه،  يغضّ  أن  املؤمن  دعا  الكريم  فالقرآن 
صه  بعض برصه، وأمري املؤمنني سارَ عىل هذا، فنهى عن بعض البرص، وشخّ
باللفظ  العلوي  املسلك  يقتفي  أن  آثر  البرصي  بينام  اهللا».  م  حرَّ «عامَّ  باملحرم 

غميض أبصارهم عن املحارم». واملعنى، ملّا قال: «مُ
ثمّ بعد ذلك انتقل إىل وصف أنفس املتقني، فقال:

خاء». لتْ يف الرَّ لت أنفسهم منهم يف البالء كالتي نُزِّ «نُزِّ
بمعنى أنَّ نفوسهم صلبة اإليامن ال تقنط إذا نزل هبا البالء، وال تبطر إذا حلَّ 

لُها يف احلالني الشكر(٢). غْ هبا الرخاء، بل شُ
ة يف نصوصهِ السابقة، إذ ذكره يف  ات عدّ ره مرّ أخذ البرصي هذا بمعناه وكرّ
اء  َّ هِ السابع ملا قال يف: «فخوفهم يف الربِّ كخوفِهم يف البحر، ودعاؤهم يف الرسَّّ نصّ

اء». كدعائهم يف الرضّ
وكرهوا».  أحبّوا  فيام  للحقّ  م  «واستقادهتُ قوله:  يف  وذلك  الثاين،  هِ  نصّ ويف 
البالء  من  يشءٌ  نفسه  يف  يتعاظمْ  املؤمن..مل  «إنّ  قال:  حيث  الثالث،  يف  وكذلك 
مىض راغـبًا  حتى  الدنيا  نوال  حيتسب  ومل  اهللا،  عند  لألجر  احتسابه  مع  بهِ  نزل  إن 

راهـبًا».
(١) النور ٣٠.

(٢) ينظر: البعد الفكري والرتبوي يف هنج البالغة ٩٦. 
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مـواطـن الشـاهـد:  ره يف نصٍّ آخر مل ندرجهُ مع النصوص السابقة مـنه  وكرّ

خاء، صابرٌ عىل البالء»(١). «املؤمن.. حامدٌ عىل الرَّ
بني  واحــدٌ  فاملعنى  هــذه،  البرصي  نصوص  لكلِّ  إمــامٌ   اإلمام فمقطع 
ف املؤمن  ا - فضالً عن بعض األلفاظ - قائمٌ عىل املقارنة بني ترصّ النصوص متامً
 استعمل ولذا  والفرج،  اليرس  حالة  يف  فه  وترصّ ة،  والشدَّ الكرب  حالة  يف 
«البالء»  لفظتي  بني  وذلك  الطباق،  قة  مشوِّ بصورة  املعنى  هذا  إظهار  اجل  من 
«البالء»  خاء»  «الرّ بلفظه  ة  مرّ فذكره  ا،  متامً هذا  اعتمد  والبرصي  خاء».  و«الرّ
، بل قال: «نوال الدنيا»أي عطاياها،  وأخر ذكر «البالء»ومل يذكر ما يقابله بالنصّ
اء»وقوله:  اء» و«الرضّ خاء، والباقي بمعناه وذلك يف قوله: «الرسّ وهذا معناه الرّ
املذكور   اإلمام طباق  منبتها  هذه  البرصي  طباقات  وكلّ  و«كرهوا».  «أحبّوا» 

مثلام اتضح.
الباحثة  قالت  فقد  البرصي،  مفردة  هبا  امتازت  ميزة  دَّ  عُ الطباق  إنَّ  وامللفت 
بينها،  املطابقة  ظاهرة  البرصي  احلسن  مفردات  بهِ  امتازت  صائب: «ومما  سالفة 
بــ  عرصهِ  بعد  البالغة  يف  عرف  ما  نثرهِ  من  كثرية  مواضع  يف  أورد  أنّه  بمعنى 
والرش،  اخلري  يضع  كان  احلسن -  أي  قائلة: «بأنّه -  ذلك  وعللت  «الطباق»(٢). 
يعرض  فهو  ذلك  ب  ويصوِّ هذا  فيخطِّيء  سامعيه،  أمام  واخلطأ،  والصواب 

أمامهم
م عليه»(٣). اخلطر ليحذ ِّرهم منه، ويرسم هلم سبيلَ النجاة ليدهلَّ

(١) آداب احلسن البرصي ١٣٥. 
(٢) النثر عند احلسن البرصي ٩١. 
(٣) النثر عند احلسن البرصي ٩١.
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سامعيه،  أمام  والرشّ  اخلري  البرصي  يضع  أن  قبل  إذ  هذه،  ليست  واحلقيقة 

يه، وأخذ منه فيام أخذ تلك الطباقات. وضع كالم أمري املؤمنني أمام ناظرَ
هذه  ولكن  ما قالت،  عىل  أمثلةً  رضبت  الباحثة  إنّ  ا  أيضً هنا  وجتدر اإلشارة 

.األمثلة اغلبها - إنْ مل تكن مجيعها - من كالم أمري املؤمنني
وصف  إىل  انتقل  املتقني،  أنفس  وصف  من   املؤمنني أمري  انتهى  أن  وبعد 

، وخوفهم من النار بقوله: شوقهم للجنّةِ
مْ  ادِهِ سَ مْ يفِ أَجْ هُ احُ وَ رَّ أَرْ تَقِ ْ تَسْ )، ملَ مْ يْهِ لَ مْ (عَ تَبَ اَهللاُ هلَُ ي كَ لُ اَلَّذِ َجَ لَوْ الَ اَألْ «وَ

.« ابِ لْعِقَ نَ اَ فاً مِ وْ خَ ، وَ ابِ قاً إِىلَ اَلثَّوَ وْ ٍ شَ نيْ ةَ عَ فَ رْ طَ
إىل  رغبتهم  وفــرط  الدنيا،  من  نفرهتم  غاية  إىل  «إشــارة  هــذا  وكالمه 

اآلخرة»(١).
فهو  ألفاظه،  وبعض  بمعناه  السابق  اخلطبة  مقطع  أخذ  البرصي  كان  فإن 
هنا عادَ إىل التضمني املبارش مع التقديم والتأخري ال غري، وذلك ملّا قال يف نصه 
ا  خوفً أجسادهم  يف  هم  أرواحُ تقاوت  ما  هلم،  كـُتِبتْ  التي  اآلجالُ  السابع: «لوال 

ا إىل الثَّواب». من العقاب، وشوقً
ثمّ انتقل إىل وصف منزلة الباري - جلَّ وعال - ومنزلة خلقه يف نفوس 

املؤمنني، وذلك ملّا قال:
.« مْ يُنِهِ هُ يفِ أَعْ ونَ ا دُ رَ مَ غُ مْ فَصَ هِ سِ فُ نْ الِقُ يفِ أَ ظُمَ اَخلَْ «عَ

خلقه  وصغر  أنفسهم،  يف  عظم  ولذا   ، إيامنهِ حقّ  باهللا  آمنوا  املؤمنون  فهؤالء 
صغر  املخلوق،  نفْس  يف  الباري  عظم  كلّام  إذ  عكسية،  معادلة  وهذه  أعينهم،  يف 

(١) منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة ١٢/ ١١٨.
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يف عينه خلق الباري. ومن دقة الوصف هنا عند اإلمام استعامل لفظة «أنفسهم» 
مع اخلالق، و»أعينهم»مع املخلوقني الذين كنّى عنهم بــ «ما دون ذلك»أي دون 
مؤسس  وهو   - اإلمام أنّ   نر إذ  خملوق،  فهو  اخلالق  دون  ما  وكلُّ  اخلالق، 
 - اإلله  موا  جيسِّ مل  الذين  هم  احلقيقيني  املتَّقني  أنّ  أراد  فيام  أراد   - التوحيد  علم 
مثلام فعلت اليهود والنصار - بل هو تعاىل عظيمٌ يف ظنون أفكارهم، بعيدٌ عن 
ا املخلوقون، فهم  نواظر عيوهنم، لذا قال إن املتقني عظّموا اهللا يف «أنفسهم». أمّ
يتنبه  مل  احلديد  أيب  ابن  أنّ  ويبدو  «أعني».  لفظة  معهم  استعمل  لذا  مشاهدون، 

هلـذه الدقـة يف استعـامالت اإلمام هـذه، وذلك ملا قال:
«إنَّ اخلالق عظم يف أعينهم..»(١).

ة، فمرةّ بنصه، وذلك قوله يف نصه  ره مرات عدّ ذكر البرصي هذا املقطع، وكرّ
هم، فصغُر املخلوقون يف أعيُنهم». السابع: «عظُم اخلالقُ يف نفوسِ

وا بسخط  وأخر بتحوير طفيف، من نحو ما ورد يف نصه الثاين: «واستخفّ
املخلوقني رىض اخلالق».

لدينهم  بقلوهبم  أبرص  «وكانوا  األول:  نصه  يف  قوله  وذلك  بمعناه،  وثالثة 
منكم لدنياكم بأبصاركم».

وما زال يصف درجة يقني املؤمنني املتميّزة، حيث قال:
مْ  هُ ا فَ آهَ دْ رَ نْ قَ مَ اَلنَّارُ كَ مْ وَ هُ ونَ وَ مُ نَعَّ ا مُ مْ فِيهَ هُ ا فَ آهَ دْ رَ نْ قَ مَ نَّةُ كَ اَجلَْ مْ وَ هُ «فَ

.« بُونَ ذَّ عَ ا مُ فِيهَ
علم  عن  منه،  الذروة  بلغوا  قد  م  وأهنّ باهللا،  وإيامهنم  ليقينهم  "تصوير  وهذا 

(١) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٠ / ٣١٢. 



٢٠٢................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
«النار»واو  «واجلنة»وكذلك  قوله  يف  والواو  وحماكاة»(١).  تقليد  عن  ال  وبصرية 
املعية(٢) فهو هنا ينقل صورة عن املؤمنني كأهنم يف اجلنة يتنعمون بنعيمها، وكأهنم 

يف الوقت ذاته يف النار يُقاسون عذاهبا.
هِ الثامن: «إن هللا - عزَّ وجلَّ  ا، ملّا قال يف نصّ نه البرصي أيضً فكان هذا ممّا ضمّ
النّار  يف  النارَ  أهل   رأ نْ  وكمَ خملدين،  اجلنّة  يف  اجلنّة  أهل   رأ نْ  كمَ ا  عبادً  -

خملّدين».
لكن البرصي ملّا حذف احلرف «قد»الذي أدخله اإلمام عىل الفعل املايض 
والتأكيد  التحقيق  داللة  النار»ضيّع  أهل   رأ اجلنة»و»قد  أهل   رأ «قد  تني  مرّ
ا استبداله للفظتي اإلمام «منعمون»و»معذبون»بتكرار  املتأتية من هذا الرتكيب. أمّ
لفظة «خملدين»، أذهب الطباق اجلميل املتأيت من هاتني اللفظتني، نعم صحيح إنَّ 
الضديتني  والعذاب  النعيم  لفظتي  يف  لكن  النار،  أو  اجلنة  يف  خيلد  نْ  مَ البرش  من 

ره أكثر عن النار. دافع حتفيز يدفع املتلقي أكثر نحو اجلنة، ودافع تنفري ينفِّ
املذكورتني،  اللفظتني  لهُ  وأعادَ  املقطع،  هذا  البرصي  ر  كرّ األول  ه  نصّ ويف 
نْ رأ أهل اجلنّة يف اجلنّة متنعمني، وأهل النارَ  ا كمَ ا الناس إنَّ هللا عبادً فقال: «أهيُ

يف النّار معذبني».
وبعد ذلك وجدنا اإلمام قد قال:

 ، ةٌ يفَ فِ خَ مْ  ُ اهتُ اجَ حَ وَ  ، ةٌ يفَ نَحِ مْ  هُ ادُ سَ أَجْ وَ  ، ةٌ ونَ أْمُ مَ مْ  هُ ورُ ُ رشُ وَ  ، ةٌ ونَ ْزُ حمَ مْ  ُ لُوهبُ «قُ
.« ةٌ يفَ فِ مْ عَ هُ سُ فُ نْ أَ وَ

(١) يف ظالل هنج البالغة ٢/ ١٦٥. 
(٢) ينظر: رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٣١٣/١٠. 



٢٠٣الفصل الثاين: املبحث الثالث: أثر خطبة املتقني ....................................... 
مأمونه،  ورشورهم  حمزونة،  «قلوهبم  الثامن:  هِ  نصّ يف  هذا  البرصي  ن  ضمّ

حوائجهم خفيفة، وأنفسهم عفيفة».
هِ األول: ر هذا التضمني يف نصّ وكرّ

 ، ةٌ يفَ فِ مْ عَ هُ سُ فُ نْ أَ ، وَ ةٌ ونَ أْمُ مْ مَ هُ ورُ ُ رشُ ، وَ ةٌ ونَ ْزُ مْ حمَ ُ لُوهبُ ا قُ ا الناس إنَّ هللا عبادً «أهيُ
.« ةٌ يفَ فِ مْ خَ ُ اهتُ اجَ حَ وَ

ثم قال يف وصفهِ للمتقني:
باأليام  الدنيا  عن   فكنّى  .« ةً يلَ طَوِ ةً  احَ رَ مْ  بَتْهُ قَ أَعْ  ، ةً ريَ قَصِ اماً  يَّ أَ وا  ُ ربَ «صَ

القصرية، وعن اجلنة ونعيمها بالراحة الطويلة.
ولعل قوله هذا من قولهِ تعاىل:

وا َجنًَّة وََحِريًرا﴾(٣). ﴿وََجَزاُهْم بَِما َصرَبُ
ة من نحو ما ورد يف  ات عدّ ره مرّ لكن البرصي اعتمد الوصف العلوي، وكرّ

ا تُعقبُ راحة طويلة». ا قصارً امً هِ الثامن: «صربوا أيّ نصّ
قطعية  داللة  حيمل  كونه   - املايض  الفعل  استعمل   اإلمام أنّ  واملالحظ 
البرصي  أن  إالّ  اآلخرة،  نعيم  أعقبهم  الدنيا  يف  املؤمنني  صرب  عدّ  ملّا  تني،  مرّ  -
له إىل املضارع «تعقب»أهدرَ  حني أبدل الفعل الثاين «أعقب»عند اإلمام وحوّ
ولعل  بالراحة،  صربهم  سيُعْقب  هؤالء  إنّ  املعنى  وصار  احلتمية،  الداللة  تلك 
التي  القطعية  اليقني  درجة  عكس  التسويف،  من  الدرجة  وهذه  بعيد،  هذا  أمدَ 
ا»فهو تقصري آخر، كونه  ا إبداله «قصرية»بــ «قصارً ألفيناها عند أمري البيان. أمّ
العلويّتني  اللفظتني  بني  والسجع  الوزن  يف  املحبب  االتفاق  أضاع  التحوير  هبذا 

(٣) اإلنسان ١٢.



٢٠٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
«قصرية»و «طويلة».

هِ األول:  ا فـيه مـا شـاء، وذلك فـي نصّ رً وثانية كرر البرصي هـذا املقـطع، حموِّ
ام القالئل، ملِا رجوا يف الدهور األطاول». «صربوا األيّ

هِ  وثالثة رأ من املستحسن أن يزيد أكثر يف التحوير، وهذا ما وجدناه يف نصّ
أصاب  يكونَ  أن  مَ  ندِ ما  فواهللا   ، يسريةً ا  امً أيَّ تعاىل  هللا  عملَ  املؤمنَ  «إنّ  الثالث: 
عنده  والباقي   ،« يسريةً ا  امً قصرية»بــ «أيَّ ا  امً استبدل «أيّ إذ  ورخائِها».  نعيمها  من 

توسع عىل قول اإلمام «راحة طويلة».
وغري هذا من تكرارهِ الكثري هلذا املقطع(١).

ل يف صفات املؤمنني أكثر فأكثر، وذلك  وبعد ذلك بدأ أمري املؤمنني يفصِّ
منهجهم  يصف  وهو  فقال  النهار،  يف  وحاهلم  الليل،  يف  حاهلم  ذكر  خالل  من 

اللييل:
نُونَ  َزِّ حيُ تِيالً؛  رْ تَ َا  لُوهنَ تِّ رَ يُ آنِ  رْ لْقُ اَ اءِ  زَ َجْ ألِ الِنيَ  تَ  ، مْ هُ امَ دَ أَقْ افُّونَ  فَصَ يْلَ  اَللَّ ا  «أَمَّ
ا  إِلَيْهَ نُوا  كَ رَ يقٌ  وِ تَشْ ا  فِيهَ ةٍ  بِآيَ وا  رُّ مَ ا  إِذَ فَ ؛  مْ ائِهِ دَ اءَ  وَ دَ بِهِ  ونَ  تَثِريُ سْ يَ وَ  ، مْ هُ سَ فُ نْ أَ بِهِ 
ةٍ  بِآيَ وا  رُّ مَ ا  إِذَ وَ  . مْ يُنِهِ أَعْ بَ  نُصْ َا  أَهنَّ نُّوا  ظَ وَ قاً،  وْ شَ ا  إِلَيْهَ مْ  هُ وسُ نُفُ تَطَلَّعَتْ  وَ عاً،  طَمَ
يفِ  ا  هَ يقَ هِ شَ وَ نَّمَ  هَ جَ فِريَ  زَ أَنَّ  نُّوا  ظَ وَ  ، ِمْ لُوهبِ قُ عَ  امِ سَ مَ ا  إِلَيْهَ ا  وْ غَ أَصْ يفٌ  وِ ْ ختَ ا  فِيهَ
 ، مْ بِهِ كَ رُ مْ وَ هِ فِّ أَكُ مْ وَ هِ بَاهِ ونَ جلَِ شُ ِ رتَ فْ ، مُ مْ اطِهِ سَ ىلَ أَوْ انُونَ عَ مْ حَ هُ ، فَ ِمْ اهنِ ولِ آذَ أُصُ

.« ِمْ اهبِ قَ اكِ رِ كَ اىلَ يفِ فَ عَ بُونَ إِىلَ اَهللاَِّ تَ طْلُ ، يَ مْ هِ امِ دَ افِ أَقْ رَ أَطْ وَ
قوله: «أدركت  وذلك  الرابع،  هِ  نصّ يف  وآخره  املقطع  هذا  لَّ  أوَّ البرصي  ذكر 
يفرتشون  أطرافهم،  عىل  فقيام  الليل  جنهم  إذا  كانوا  قوما  األمة  هذه  صدر  من 

(١) ينظر: مجهرة رسائل العرب ٢/ ٣٢٦، ٢/ ٣٢٩.



٢٠٥الفصل الثاين: املبحث الثالث: أثر خطبة املتقني ....................................... 
خدودهم... يناجون موالهم يف فكاك رقاهبم».

أجراها  التي  التغيريات  بعض  الباحث -  بنظر  البرصي -  عليه  يؤاخذ  وممّا 
عىل النص العلوي، ومنها إبداله ««فصافون أقدامهم»بــ «فقيام عىل أطرافهم»، 
من  ألنَّ  «أقدام»،   اإلمام كمفردة  فاعلة  تكن  مل  «أطراف»  البرصي  فمفردة 
أجله  من  جاء  ما  وهذا   - وتعاىل  سبحانه  اهللا  يدي  بني  طـويالً  الوقـوف  يريد 
نعم  قدماه.  تعينه  كام  ذلك  عىل  أطرافه  تعينه  ال   - واملتأثر  املؤثر  املقطعني 
اإلمام استعمل األطراف، لكن بعبقريته، ودقة تصويره للمتقني، استعملها 
وركبهم  وأكفهم  جلباههم  «مفرتشون  ساجدين  وهم  هلم  بوصفه  وصل  عندما 
باجلبهة،  املتمثلة  السبعة  السجود  أعضاء  ذكر  هنا  فهو  أقدامهم»،  وأطراف 
مناسبة  األقــدام  لفظة  فإنّ  وبالتايل  القدمني،  وطريف  والركبتني،  والكفني، 
كالم  يف  ف  حرّ البرصي  ولكن  للسجود،  مناسبة  األطراف  ولفظة  للوقوف، 

التقصري. يف  فـوقع   ،اإلمام
هـو  والـذي  جباههم»  «يفرتشون  اإلمام:  قول  إبدال  ا،  أيضً تغيرياته  ومن 
ا،  كناية عـن كثرة السجود(١) بــ «يفرتشون خدودهم»، وهـنا سقـط البرصي أيضً
مواضع  جيعـلوهنا  ا  فرشً خدودهـم  من  يتخذون  السـاجدين  هـؤالء  جعـل  كونـه 
التي  هي  سبعة،  السجود  مواطن  ألنّ  مقبول  غري  وهذا  ــ،  تعاىل   - هللا  سجـودٍ 
أطلق  إنه  لقلنا  وجوههم  يفرتشون  األقل:  عىل  قال  لو  ولكن   ،اإلمام عددها 
- عىل سبيل املجاز - الكل «الوجه»، وأراد اجلزء «اجلبهة»أي موضع السجود، 

غري أنّه مل يعمل حتى هذا.
هِ ويرتك جبهته، ونحن  ةِ حال فمن غري املقبول أن يسجد اإلنسان بخدّ وعىل أيّ

(١) ينظر: منهاج الرباعة٢٧٨/٢.



٢٠٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
يف معنًى يتحدث عن الصالة.

ا قوله: «يناجون موالهم يف فكاك رقاهبم» فهو إعادة بتغيري جزئي طفيف  أمّ
:لقول اإلمام

.« ِمْ اهبِ قَ اكِ رِ كَ اىلَ يفِ فَ عَ بُونَ إِىلَ اَهللاَِّ تَ طْلُ «يَ
م يستثريون بالقرآن دواء دائهم، واإلستثارة بمعنى  ا وصفه للمتقني بأهنّ أمّ
البرصي  جعله  فقد  اجلهل(١)،  يمحو  الذي  الفكر  بالقرآن  هييِّجيون  فهم  اهليجان 
السادس  نصه  يف  وذلك  أقسام،  ثالثة  عىل  القرآن  اء  قرّ فيه  قسم  الذي  حديثه  يف 

إذ قال: «ورجل قرأ القرآن فبدأ بام يعلم من دواء القرآن فوضعه عىل داء قلبه».
وبعد أن انتهى أمري املؤمنني من وصف حال املؤمنني يف الليل، انتقل إىل 

وصفهم بالنهار، وذلك قوله:
.« يَاءُ قِ تْ ارٌ أَ رَ بْ ءُ أَ امَ لَ ءُ عُ امَ لَ ارَ فَحُ ا اَلنَّهَ أَمَّ «وَ

بررة  علامء  فحلامء  النهار  ا  «وأمّ الثامن:  ه  نصّ يف  بتاممه  هذا  البرصي  ن  ضمّ
أتقياء».

اخلوف  براهم  «قد  قال:  ملّا  دائم،  خوفٍ  عىل  م  بأهنّ  وصفهم ذلك  بعدَ  ثمَّ 
بري القداح».

النبل  مقدار  عىل  وقُطِعَ  أغصانه،  عنه  ِّبت  ذ  فشُ بلغ،  إذا  العود  هو  القداح: 
يشبه  هنا  فهو  نحتـُه(٣).  والسهم  العود  ي  وبَرْ والقرص(٢)،  الطول  من  راد  يُ الذي 

(١) ينظر: رشح هنج البالغة ملحمد عبده ٢/ ٣٣٠. 
(٢) ينظر: لسان العرب ٥٥٦/٢ مادة (قدح).

 .(بر) (٣) ينظر: م. ن ٩٨/٢ مادة



٢٠٧الفصل الثاين: املبحث الثالث: أثر خطبة املتقني ....................................... 
تأثري اخلوف عليهم بربي القداح، ووجه الشبه شدة النحافة(١).

«كأهنم  الثامن:  ه  نصّ يف  قال  ملّا  بألفاظه،  التشبيه  هذا  البرصي  أخذ  ة  فمرّ
القداح».

يدخل  مل  ما  اخلوف  من  «دخلهم  اخلامس:  ه  نصّ يف  قال  ملّا  بمعناه،   وأخر
غريهم».

بصفاتٍ  بالليل،  املتقني  وصف   املؤمنني أمري  أنّ  إىل  هنا  اإلشارة  وجتدر 
ختتلف عن النهار، فمثالً اختار الليل للصالة، ألنّ فضيلتها يف جوف الليل تفوق 
ا ألفاظ الليل فكانت خميفة مقلقة من نحو «ختويف،  فضيلتها يف وضح النهار. أمّ
يف  وهم  ليلهم  يف  املتقني  ر  يصوّ وكأنه  داء».  دواء،  حيزنون،  جباه،  جهنم،  زفري، 

ة ودوي، وانقطاع تام هللا تعاىل. ضجّ
والتواضع،  والسكينة  باهلدوء  توحي  كانت  النهار  يف  للمتقني  ألفاظه  بينام 
ليلَ  جعل   وكأنه مرىض».  حلامء،  أتقياء،  أبرار،  «علامء،  نحو  من  والذبول، 
هبذهِ  كان  نْ  مَ إذ  للناس،  هنارهم  وجعـل  م،  رهبّ إىل  بهِ  ينقطعون  للمتقني،  املتقني 
خمالطته،  الناس   لد وحمبّبًا  سهالً  كان  وعلم...  وتواضع  حلم  من  الصفات 

ه. لُقِ واإلفادة من علمه وخُ
أو  بالتحوير  أو  بالنص،  ا  إمّ فهو  ا،  سالفً املذكور  البرصي  كالم  باقي  وهكذا 

باملعنى من ذلك اجلزء املذكور من اخلطبة العلوية.
:ا جزء اخلطبة الثاين، واملتمثل بقوله أمّ

يفِ  ناً  إِيامَ وَ  ، لِنيٍ يفِ  ماً  زْ حَ وَ  ، دِينٍ يفِ  ةً  وَّ قُ لَهُ    تَرَ نَّكَ  أَ مْ  هِ دِ أَحَ ةِ  مَ الَ عَ نْ  مِ «فَ

(١) ينظر: البعد الفكري والرتبوي يف هنج البالغة ٩٩. 
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ةٍ،  بَادَ عِ يفِ  وعاً  شُ خُ وَ نًى،  غِ يفِ  داً  قَصْ وَ  ، لْمٍ حِ يفِ  امً  لْ عِ وَ  ، لْمٍ عِ يفِ  صاً  رْ حِ وَ  ، قِنيٍ يَ
جاً  رُّ َ حتَ وَ  ، دً هُ يفِ  اطاً  نَشَ وَ  ، الَلٍ حَ يفِ  باً  لَ طَ وَ ةٍ،  دَّ شِ يفِ  اً  ربْ صَ وَ  ، ةٍ اقَ فَ يفِ  الً  مُّ َ جتَ وَ
، رُ كْ لشُّ اَ ــهُ  ُّ مهَ وَ يسِ  يُمْ  ، ــلٍ جَ وَ ىلَ  عَ وَ  هُ وَ ةَ  احلَِ لصَّ اَ لَ  ــامَ َعْ ألْ اَ لُ  مَ عْ يَ  ، عٍ طَمَ نْ  عَ

نَ  مِ رَ  ــذِّ حُ ملََّا  راً  ــذِ حَ حاً؛  رِ فَ بِحُ  يُصْ وَ  ، راً ــذِ حَ بِيتُ  يَ  ، رُ كْ لذِّ اَ هُ  ـمُّ هَ وَ بِحُ  يُصْ وَ
فِيامَ هُ  سُ فْ نَ يْهِ  لَ عَ بَتْ  عَ تَصْ اِسْ إِنِ   . ةِ َ محْ لرَّ اَ وَ لِ  ضْ لْفَ اَ نَ  مِ ابَ  أَصَ بِامَ  حاً  رِ فَ وَ  ، ةِ لَ فْ لْغَ اَ
بْقَى، يَ الَ  فِيامَ  هُ  تُ ادَ هَ زَ وَ  ، ولُ زُ يَ الَ  فِيامَ  يْنِهِ  عَ ةُ  رَّ قُ  . ِبُّ حتُ فِيامَ  ا  هلََ ؤْ سُ ا  طِهَ عْ يُ  ْ ملَ هُ  رَ تَكْ

عاً  اشِ خَ هللاَُُ،  زَ لِيالً  قَ  ، هُ لُ مَ أَ يباً  رِ قَ اهُ  رَ تَ  . لِ مَ بِالْعَ لَ  وْ لْقَ اَ وَ  ، بِالْعِلْمِ مَ  لْ ِ حلْ اَ جُ  زُ مْ يَ
 ، هُ تُ وَ هْ شَ يِّتَةً  مَ  ، ينُهُ دِ يزاً  رِ حَ  ، هُ ـرُ مْ أَ الً  هْ سَ  ، هُ لُ كْ أَ وراً  نْزُ مَ  ، هُ سُ فْ نَ ةً  انِعَ قَ  ، بُهُ لْ قَ
افِلِنيَ  لْغَ اَ يفِ  انَ  كَ إِنْ   . ونٌ مُ أْ مَ نْهُ  مِ  ُّ لرشَّ اَ وَ  ، ولٌ مُ أْ مَ نْهُ  مِ  ُ ريْ خلَْ اَ  ، يْظُهُ غَ ظُوماً  كْ مَ
نْ مَّ عَ و  فُ عْ يَ  . افِلِنيَ لْغَ اَ نَ  مِ تَبْ  كْ يُ  ْ ملَ ينَ  اكِرِ لذَّ اَ يفِ  انَ  كَ إِنْ  وَ  ، ينَ اكِرِ لذَّ اَ يفِ  تِبَ  كُ

ائِباً  غَ  ، لُهُ وْ قَ لَيِّناً   ، هُ شُ فُحْ عِيداً  بَ  ، هُ طَعَ قَ نْ  مَ لُ  يَصِ وَ  ، هُ مَ رَ حَ نْ  مَ عْطِي  يُ وَ  ، هُ لَمَ ظَ
يفِ  وَ  ، ورٌ قُ وَ لِ  الَزِ لــزَّ اَ يفِ   ، هُ ُّ رشَ بِراً  دْ مُ  ، هُ ُ ريْ خَ بِالً  قْ مُ  ، هُ وفُ رُ عْ مَ اً  ارضِ حَ  ، هُ رُ نْكَ مُ
نْ  فِيمَ مُ  ثَ أْ يَ الَ  وَ  ، بْغِضُ يُ ن  مَ ىلَ  عَ ِيفُ  حيَ الَ   . ورٌ كُ شَ اءِ  خَ لرَّ اَ يفِ  وَ  ، بُورٌ صَ هِ  ارِ ملَْكَ اَ
ى  نْسَ يَ الَ  وَ  ، ظَ فِ تُحْ سْ اُ ا  مَ يعُ  يُضِ الَ   ، يْهِ لَ عَ دَ  هَ يُشْ نْ  أَ بْلَ  قَ قِّ  بِاحلَْ فُ  ِ عْرتَ يَ  . ِبُّ حيُ
الَ  وَ  ، ائِبِ بِاملَْصَ تُ  مَ يَشْ الَ  وَ  ، ارِ بِاجلَْ ارُّ  يُضَ الَ  وَ  ، َلْقَابِ بِاألْ نَابِزُ  يُ الَ  وَ  ، رَ كِّ ذُ ا  مَ
كَ حِ ضَ إِنْ  وَ  ، تُهُ مْ صَ هُ  مَّ غُ يَ  ْ ملَ تَ  مَ صَ إِنْ   . قِّ حلَْ اَ نَ  مِ جُ  ْرُ خيَ الَ  وَ  ، لْبَاطِلِ اَ يفِ  لُ  خُ َدْ

هُ  سُ فْ نَ  ، لَهُ مُ  نْتَقِ يَ ي  لَّذِ اَ وَ  هُ هللاُ  اَ ونَ  يَكُ تَّى  حَ  َ ربَ صَ يْهِ  لَ عَ بُغِيَ  إِنْ  وَ  ، هُ تُ وْ صَ لُ  عْ يَ  ْ ملَ
نْ  مِ لنَّاسَ  اَ احَ  رَ أَ وَ  ، تِهِ رَ خِ آلِ هُ  سَ فْ نَ تْعَبَ  أَ  . ةٍ احَ رَ يفِ  نْهُ  مِ لنَّاسُ  اَ وَ  ، نَاءٍ عَ يفِ  نْهُ  مِ
لَيْسَ   ، َةٌ محْ رَ وَ لِنيٌ  نْهُ  مِ ا  نَ دَ َّنْ  ممِ هُ  وُّ نُ ودُ  ، ةٌ اهَ زَ نَ وَ دٌ  هْ زُ نْهُ  عَ دَ  بَاعَ تَ نْ  مَّ عَ هُ  دُ عْ بُ  . هِ سِ فْ نَ

.(١)« ةٍ يعَ دِ خَ وَ رٍ  كْ بِمَ هُ  وُّ نُ دُ الَ  وَ  ، ةٍ ظَمَ عَ وَ  ٍ بِكِربْ هُ  دُ بَاعُ تَ
(١) هنج البالغة ٣٥٢ - ٣٥٤. 
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فقد أخذه البرصي برمته، ووعظ بهِ جمموعة من النّاس بعد فراغهم من أداء 
يف  وإيامنًا  لني،  يف  ا  وحزمً دين،  يف  قوةً  املؤمن  أخالق  «إنّ  فقال:  اجلمعة،  صالة 
ا يف غنى،... وعطاءً  الً يف فاقة، وقصدً ، وحلامً يف علم.. وجتمُّ يقني، وعلامً يف حلمٍ
، وال يأثمُ يف مساعدةِ مَن  ا يف استقامة، ال حييفُ عىل مَن يُبغضُ للحقوق وإنصافً
، وال يلغو...وال جيحدُ احلقَّ الذي عليه.. وال  ، وال يلمزُ ، وال يغمزُ ، وال هيمزُ بُّ حيُ
تُ بالقبيحة إن حلَّت بغريهِ، وال يُرسُّ باملصيبةِ إذا نزلت بسواه... إن أحسن  يشمَ
ري عليه  ، وإن جِ لم، وإن ظُلِم صربَ ه عليه حَ فِ استبرش، وإن أساءَ استغفر،...وإنْ سُ
اخلالء،  يف  شكورٌ  املأل،  يف  وقورٌ  باهللا،  إالّ  يستعني  وال  اهللا،  بغري  ذُ  يتعوّ ال   ، لَ عدَ
، وال يغلبُه  زق ِ، حامدٌ عىل الرخاء، صابرٌ عىل البالء، ال جيمحُ بهِ القنوطُ قانعٌ بالرِّ
الذاكرين،  مع  جلسَ  وإن  الذاكرين،  من  كـُتِبَ  الالغطني  مع  جلسَ  إنْ   ، حُّ الشُّ
 ويؤذ ، لُ ، يُقطعُ فيصِ ...راحمٌ وصولٌ كـُتِبَ من املستهرتين. املؤمن طلقُ البرشِ
 ٌ ٌ لنيِّ ... املؤمنُ هنيّ لٌ ألنواعِ البالءِ ، صبورٌ عىل األذ، حمتمِ مُ ، وهيان فيُكرِ فيحتملُ
نياه...وهو يف حماسبةِ نفسه يف تعب، والنّاسُ منه يف راحة.  كيِّسٌ يف دينه، غبيٌّ يف دُ
، مَن صاحبه  مَ مُ إذا فُهِّ ، ويفهَ ـلِّمَ ، يعلمُ إذا عُ ا، بعيدُ الغضبِ ضِ ...قريبُ الرّ املؤمنُ
 ، اخلُلُقِ نُ  حسَ األمل،  قليلُ  العمل،  كثريُ   ، العقلِ كاملُ   ، غنِمَ خالطه  ومن   ، لِمَ سَ

كتومُ الغيظ»(١).
شاءَ  وإنْ  حرفيا،  نَ  ضمّ شاء  إن   املؤمنني أمري  كالم  مع  كعادتهِ  والبرصي 
ر. فكلُّ هذا طبّقهُ  م، وإن شاءَ أخّ رَ قليالً، وإن شاءَ أخذ باملعنى، وإنْ شاء قدّ حوَّ

يف قولهِ املذكور.
سيميائيّة  لفظة  وهي  بلفظة»(عالمة)،  ابتدأه  والذي   اإلمام كالم  ل  فأوّ

(١) آداب احلسن البرصي ١٣٥ - ١٣٦. 



٢١٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
السلوك  مالحظة  تبني  عىل  واملدلول  الدال  بني  الواقعي  التشابه  بواسطة  تعمل 

: الدال عىل صفة املتقني»(١)، واملتمثل بقولهِ
يفِ  ناً  إِيامَ وَ  ، لِنيٍ يفِ  ماً  زْ حَ وَ  ، دِينٍ يفِ  ةً  وَّ قُ لَهُ    تَرَ نَّكَ  أَ مْ  هِ دِ أَحَ ةِ  الَمَ عَ نْ  مِ «فَ
ةٍ،  بَادَ عِ يفِ  وعاً  شُ خُ وَ نًى،  غِ يفِ  داً  قَصْ وَ  ، لْمٍ حِ يفِ  امً  لْ عِ وَ  ، لْمٍ عِ يفِ  صاً  رْ حِ وَ  ، قِنيٍ يَ

.« ةٍ اقَ فَ يفِ  الً  مُّ َ جتَ وَ
دين،  يف  قوةً  املؤمن  أخالق  «إنّ  قوله:  وذلك  البرصي،  نص  يف  حرفيا  نجده 
فاقة،  يف  الً  وجتمُّ علم..  يف  وحلامً   ، حلمٍ يف  وعلامً  يقني،  يف  ا  وإيامنً لني،  يف  ا  وحزمً

ا يف غنًى». وقصدً
ا حالـتي احلذر والفـرح عـند املتقي:  وبعـد ذلك قـال أمري املؤمنني واصفً
راً ملََّا  ذِ حاً حَ رِ بِحُ فَ يُصْ راً، وَ ذِ بِيتُ حَ رُ يَ كْ هُ اَلذِّ ُّ مهَ بِحُ وَ يُصْ ، وَ رُ كْ هُ اَلشُّ ُّ مهَ يسِ وَ «يُمْ

.« ةِ َ محْ اَلرَّ لِ وَ ضْ نَ اَلْفَ ابَ مِ حاً بِامَ أَصَ رِ فَ ، وَ ةِ لَ فْ لْغَ نَ اَ رَ مِ ذِّ حُ
ولعله هنا مل يقصد ختصيص احلذر بالبيات، والفرح بالصباح، وإنّام املراد انّه 

ا بني وظيفتي اخلوف والرجاء(٢). يبيت ويصبح جامعً
وهنا انتقل البرصي من التضمني احلريف إىل األخذ باملعنى، وذلك قوله بعد 

كالمه السابق: «املؤمن إن أحسن استبرش، وإن أساءَ استغفر».
:ا قوله وأمّ

 ، هُ رُ نْكَ مُ ائِباً  غَ  ، لُهُ وْ قَ لَيِّناً   ، هُ شُ فُحْ عِيداً  بَ  ... يْظُهُ غَ ظُوماً  كْ مَ  ... هُ لُ أَمَ يباً  رِ قَ اهُ  رَ «تَ
هِ وذلك  ره البرصي وختم بهِ نصّ ». فقد أخّ هُ ُّ بِراً رشَ دْ هُ مُ ُ ريْ بِالً خَ قْ هُ مُ وفُ رُ عْ اً مَ ارضِ حَ

(١) هنج البالغة يف ضوء علم اللغة االجتامعي ٢٥١ - ٢٥٢.
(٢) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة ١٢/ ١٤٢.
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ن خالطه  ،... من صاحبه سلم، ومّ ا، بعيدُ الغضبِ ضِ ...قريبُ الرّ ملّا قال: «املؤمنُ

، كتومُ الغيظ». لُقِ نُ اخلُ ، كثريُ العمل، قليلُ األمل، حسَ ، كاملُ العقلِ غنِمَ
فقد أبدل البرصي هنا «قريبًا أمله»بــ «قليل أمله». وإبداله «قريبًا»بــ «قليل»مل 
ا بنظر الباحث، ألنّ لفظة قريب بداللتها املعنوية توائم األمل بداللته  قً يكن موفّ

ا أكثر من موائمة قليل بداللتها املادية له. املعنوية أيضً
ا غيظه»بــ «كتوم الغيظ». وأبدل «مكظومً

ا فحشـه»بــ «بعيد الغضب». وأبدل «بعـيدً
وال فرق بني لفظتي الفحش والغضب، ألنّ الثانية تسبب األوىل، فالفحش 

الذي هو القبيح من القول والفعل(١) سببه الغضب.
ا فحشه»: «ال يعني به أنّه - أي املؤمن - قد يُفحش  ومعنى قوله: «بعيدً
تارةً ويرتك الفحش تارات بل ال فحش له أصال، فكنّى عن العدم بالبعد، ألنه 

قريب منه»(٢).
ا»فإنّ  ا فحشه إىل قوله مدبرً وبالنسبة آلخر كالمه يف املقطع املذكور: «بعيدً
من  وسلم  منها،  غنم  قد  يكون  حاملها،  ملصاحبة  يوفّق  مَن  نبيلة،  صفات  هذهِ 
أذ حاملها، وهذا ما قاله البرصي يف مقطعهِ السالف: «من صاحبه سلم ومن 

خالطه غنم».
ـا ذِكر املتقني الـدائم هللا-سبحانه وتعـاىل-: وقـال أمـري املـؤمنني واصفً

تَبْ  كْ يُ  ْ ملَ ينَ  اكِرِ لذَّ اَ يفِ  انَ  كَ إِنْ  وَ  ينَ  اكِرِ لذَّ اَ يفِ  تِبَ  كُ افِلِنيَ  لْغَ اَ يفِ  انَ  كَ «إِنْ 
(١) ينظر: لسان العرب ٣٢٥/٦ مادة (فحش). 

(٢) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٠/ ٣٢٤. 
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.« افِلِنيَ لْغَ اَ نَ  مِ

مع  أو  الغافلني  مع  ا  جالسً كان  سواء  تعاىل،  اهللا  ا  ذاكرً يزال  ال  «أنه  ومعناه 
ا إذا كان مع الذاكرين  ا إذا كان مع الغافلني فإنه يذكر اهللا بقلبه، وأمّ الذاكرين، أمّ

فإنه يذكر بقلبه و لسانه»(١).
من  كـُتِبَ  الالغطني  مع  جلسَ  «إنْ  قال:  ملّا  هذا  يف  ا  طفيفً البرصي  رَ  حوّ

الذاكرين، وإن جلسَ مع الذاكرين، كـُتِبَ من املستهرتين».
وإبدال البرصي «الغافلني»بــ «املستهرتين»مل يكن يف حملّه - بنظر الباحث - 
ا املولع بالذكر والتسبيح(٣).  ألنّ هذهِ اللفظة تعني «كثري األباطيل»(٢). وتعني أيضً
وصفٍ  ويف  أنّه  إالّ  الثاين،  املعنى  قصد  البرصي  أن  الكالم  سياق  من  م  فهَ يُ وإن 
آخر للمؤمن نعته بأنّه غبي، وذلك ملّا قال: «املؤمن كيّس يف دينه غبيٌّ يف دنياه»، 
وهذا وصف غـري صحيح، فاملؤمن احلـق مل يكن غبيا ال يف دينه، وال يف دنياه، بل 
كان  إذا  املزرعة  هذه  تصلح  وال  اآلخرة،  مزرعة  هي  الدنيا  ألنّ  ا،  معً هبام  حاذق 

مدبِّر شؤوهنا غبيا، أي غافالً ومل يفطن(٤).
:ر هذه الفقرة والتي قبلها، إالّ أنّ قول اإلمام فإن كان البرصي أخّ

نْ يُبغض، وال يأثم فيمن حيب». «ال حييف عىل مَ
ه، وذلك قوله: «ال حييف عىل من يبغض، وال يأثم  قدمه، بعد أن ضمنه بنصّ

(١) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٠/ ٣٢٣ - ٣٢٤. 
(٢) ينظر: لسان العرب ٢٤٩/٥ مادة (هرت). 

(٣) ينظر: م. ن ٢٤٩/٥ مادة (هرت). 
(٤) ينظر: م. ن ١٤/١٥ مادة (غبا). 
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يف مساعدة من حيب».

اجلملة  عىل  يأيت  أن  هي  العلوي،  الكالم  عىل  والتأخري  بالتقديم  طرقه  ومن 
م  قدّ قطعه»،  من  «يصل   :اإلمام مجلة  فمثالً  فيها،  ر  ويؤخِّ م  فيقدِّ الواحدة، 

ر البرصي فيها ملا قال: «يقطع فيصل». وأخّ
«ال   :اإلمام فقول  البرصي،  بسطها  فقرات  اخلطبة  هذه  فقرات  ومن 
طه البرصي ملّا قال: «وال يشمت بالقبيحة إن حلّت بغريه  يشمت باملصائب». بسَ

وال يُرسّ باملصائب إن نزلت بسواه».
فـقـولـه:  مـنه،  طائـل  ال  ا  تكرارً وجـدناه  هـذا  البرصي  بسط  عـن  فتَّشنا  وإن 
اإلمام  لفظة  ا  أمّ بسواه».  نزلت  «إن  قوله:  عن  البتة  خيتلف  بغريه»ال  حلت  «إن 
وذكرها  عادَ  ثم  قوله: «القبيحة»،  وهي  ة  مرّ بمعناها  البرصي  «املصائب»أخذها 

يف آخر كالمهِ املذكور بنصها «باملصائب».
تني، إالّ أنّه ملّا أخذ املقطع العلوي:  فإن كان كرر البرصي املقطع السالف مرّ

ره ما يقارب الست مرات: «وإن بُغي عليه صرب»، كرّ
عىل  «صبور  وقال:  عدل».  عليه  جري  «وإن  وقال:  صرب».  ظُلم  «وإن  فقال: 

األذ».وقال: «يؤذ فيحتمل». وقال: «حمتمل ألنواع البالء» وغريها.
حتى  بوضوح،  البرصي  عن  رف  عُ ممّا  التكرار  أنَّ  إىل  هنا  اإلشارة  وتنبغي 
ا من املعاين الدقيقة  لوا عليه هذه السمة، فكان يكرر كثريً أنّ أغلب دارسيه سجّ
واأللفاظ واجلمل يف أكثر من نصٍّ من نصوصه النثرية(١)، ولكنّ اجلديد هنا إنّ 

(١) ينظر: اخلطابة العربية يف عرصها الذهبي ٣٦٤، وينظر: الرسائل الفنّية يف العرص اإلسالمي حتى 
هناية العرص األموي ٢٨٢، وينظر: النثر عند احلسن البرصي ٩٢ - ٩٣. 



٢١٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
العبارة  يقطع  فكان  بامتياز.  علوية  نصوص  إالّ  هي  ما  هذه  البرصي  رات  مكرّ
ة اسطر - ويكرره فيام شاء من نصوص  أو املقطع العلوي - املكون لربام من عدّ

نثرية، وهذا األمر بات جليا ال غبار عليه.
وبـقـي لـنـا أن نـشـيـر هـنا إلـى أنَّ مـن طِـباـقـات البرصي اجلمـيلة(١)، قـولـه 
فـي  مـنه  والناس  تعـب،  فـي  نفـسه  حماسـبـة  يف  «وهـو  الـمـذكـور:  هِ  نـصّ فـي 

راحة».
واحلقـيـقـة إنّ الـبـرصي صـفـر اليـديـن مـن هـذا الطـبـاق، ألنّـه مـن اخلـطـبـة 
عـناء،  فـي  منه  «نفسه   :البيان أمري  بقـول  والـمـتـمـثـل  املـذكـورة،  العـلـويـة 
لَ للبرصي هـنا هـو إبـداله «عناء»بــ «تعب»! جِ والناس مـنه يف راحة». وكـلّ ما سُ

وهكذا باقي التشاهبات بني نص البرصي وجزء اخلطبة العلوية.

(١) ينظر: النثر عند احلسن البرصي ٩١.



٢١٥
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قصار،  مجل  من  يتألّف  هتيئة،  أو  تكلّفٍ  دون  يُطلق  فنيّ  «نثر  املوعظة  تُعد 
وحمّصته  التجارب،  حنّكته  مَن  يلقيه  حكمة،  عىل  وحيتوي  مجلتني،  أو  مجلةٍ  أو 
تكلّف  دونام  جتاربه  ثامر  من  اآلخرون  فيستفيدُ  احلوادث،  سته  ودرَّ املامرسات، 
اإلجياز  فيه  ى  يتوخّ صعوبات،  ومواجهة   ، مشاقٍّ ل  وحتمُّ حــوادث،  خوض 

قة يف التعبري»(١). والوضوح والدِّ
زخرت كتب الرتاث اإلسالمي واألدب العريب بحكم ومواعظ البرصي، ملا 
يف هذه احلكم من صفات مؤثـِّرة، فقد وصفها الشيخ أبو احلسن الندوي بقوله: 
عهد  كالم  هبا  رف  عُ التي  هولة  والسّ ة  القوّ بني  جتمع  البرصي  احلسن  «ومواعظ 
اآلخرة،  وخلود  الدنيا،  وغدر  احلياة،   ِ قِرصَ حولَ  غالبًا  تدور  وهي  الصحابة 

ا: واحلث عىل اإليامن والعمل الصالح...»(٢). وقيل عنه أيضً
(١) تأريخ األدب اإلسالمي ٢٥٠. 

(٢) حياة احلسن البرصي ومسريته العلمية ١٢٧.



٢١٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
«ما زال احلسن يعي احلكمة حتى نطق هبا»(١).

حكمهِ  يف  البرصي  إبداع  وراء  الكامنة  األسباب  أهم  من  إنَّ  هنا  هيمنا  وما 
حكم  من  حكمة  مترُّ  النادرة  الندرة  من  إنّ  إذ  املؤمنني؛  أمري  كالم  هو 
األثر  هذا  برز  وقد   .املؤمنني أمري  لكالم  ا  أثرً معها  حتمل  أن  دون  البرصي 

منها: ة  عدّ بمظاهرَ 
UØ⁄ïi’\;U⁄̂ flÂ^

التضمني يف اللغة هو «جعل اليشء يف ضمن اليشء مشتمالً عليه»(٢).
، أو من آية،...أو  من املتكلـِّم كالمه كلمةً من بيتٍ ويف االصطالح هو أن يضِّ

ا، أو مجلة مفيدة، أو فقرة من حكمة»(٣). مثالً سائرً
: من فنون اإلجياز يف البيان»(٤)، يلجأ لهُ األديب من أجل إمتام  والتضمني «فنٌّ
تعبريي  ع...لغرض  ِّ «رشُ قد  يكون  هبذا  وهو   ،(٥) ً مجاال  الكالم  زيادة  أو  املعنى، 

وفائدة معنوية»(٦).
 ، وعظهِ رواج  أسباب  من  إنَّ  أدرك  فقد  واعظًا،  رجال ً  البرصي كان  أنّ  وبام 
ا  وجتميله يف آذان سامعيه هو اإلعتامد عىل كالم اإلمام عيل والتضمني منه، إمّ

ا بتحوير طفيف. بالنص، وإمّ

(١) م. ن ١٢٦. 
(٢) التعاريف ١٨١.

(٣) حترير التحبري ١٤٠/١.
(٤) البالغة العربية أسسها وعلومها وفنوهنا ٢ /٤٩.

(٥) ينظر: مصطلحات الرسقة األدبية يف الرتاث النقدي إىل هناية القرن السابع اهلجري ٨٨.
(٦) دراسات يف النحو ٦٩٠.



٢١٧الفصل الثاين: املبحث الرابع: أثر كالم اإلمام عيل يف مواعض احلسن البرصي ........... 
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ورد  وقد  منه.  كلمة  إبدال  دونام  العلوي  الكالم  من  فقرة  ن  يضمَّ أن  بمعنى 
ا عند البرصي، فمن خطبةٍ ألمري املؤمنني منها: هذا كثريً

.(١)« ادِ نَ اَلزَّ مْ مِ تِكُ َ رضْ ا بِحَ الِحِ مَ لِبُوا بِصَ قَ اِنْ «...وَ
دوا  وتشدَّ وا  «تصربّ موعظته:  آخر  يف  اخلطبة  من  املقطع  هذا  البرصي  ن  ضمّ
، يوشكُ أنْ يُدعى أحدكم فيُجيب وال  ، وإنّام أنتم ركبٌ وقوفٌ فإنّام هي ليالٍ تعدُّ

يلتفت، فانقلبوا بصالح ما بحرضتكم»(٢).
وقال اإلمام عيل يف إحد حكمه:

نُّوا  حَ تُمْ  شْ عِ إِنْ  وَ  ، مْ يْكُ لَ عَ ا  وْ بَكَ ا  هَ عَ مَ تُّمْ  مِ إِنْ   ، َالَطَةً خمُ لنَّاسَ  اَ الِطُوا  «خَ
.(٣ )« مْ لَيْكُ إِ

نُّ  فهو هنا حثَّ عىل التعامل بمكارم األخالق مع املجتمع، ألنّ الذي حيُ
إليه يف حياته ويُبكى عليه عند مماته، حصل عىل ثمرة مل حيصدها إالّ بعد أن زرع 
 اإلمام استعمل  املعـنى  هـذا  عـىل  التأكيد  أجـل  ومـن  قومه.  نفوس  يف  طيبًا 

الفعل «خالط»مع مصدره «خمالطة».
"خالطوا  فيها  قال  التي  موعظته  ل  أوَّ يف  األوىل  اإلمام  عبارة  البرصي  ن  ضمّ

م يف األفعال القبيحة»(٤). النّاس يف األخالق الكريمة، وزايلوهُ

(١) هنج البالغة ٣٧٢. 
(٢) حياة احلسن البرصي ١٥٩.

(٣) هنج البالغة ٥٥٢.
(٤) آداب احلسن البرصي ٤٦.



٢١٨................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
.(١)« هُ عَ َ عَ احلقَّ رصَ ارَ نَ صَ ويف حكمةٍ أخر قال اإلمام «مَ

 لفظ املصارعة للمقاومة، فمن صارع احلقَّ قاومه احلقُّ ورصعه،  استعارَ
أعوان  عبادهِ  من  والصاحلني  ورسله،  ومالئكته،   - وتعاىل  سبحانه   - اهللا  ألنّ 

احلق، وهؤالء ال مقاوم هلم(٢).
ب األمور  نْ مل جيرِّ ن البرصي هذه احلكمة يف املقطع الثاين من قوله: «مَ ضمّ

ع»(٣). ِ ع، ومن صارع احلقَّ رصُ دِ خُ
إالّ أنّ البرصي هنا أبدل الفعل «صارع»يف حكمة اإلمام بالفعل نفسه، ولكنّه 

ع». دِ ع»، وذلك حتى يوائم فعله األول «خُ ِ بناه للمجهول فقال: «رصُ
 : وبنيّ اإلمام يف إحد خطـبـه جـانـبـًا مـن مـنزلةِ القـرآن السـامـيـة قـائـالً
يفِ  ةٍ  ادَ يَ زِ  : انٍ ـصَ قْ نُ أَوْ  ةٍ  ـادَ يَ بِزِ ـنْهُ  عَ ـامَ  قَ إِالَّ  ـدٌ  أَحَ آنَ  رْ لْقُ اَ ا  ـذَ هَ ـالَسَ  جَ ا  «..ومَ

.(٤)« قٌ دَّ صَ ائِلٌ مُ قَ ، وَ عٌ فَّ شَ افِعٌ مُ هُ شَ نَّ وا... أَ ـلَمُ اِعْ ى. وَ ـمً ـنْ عَ انٍ مِ ، أَوْ نُقْصَ ـدً هُ
ل دعاء البرصي: «اللهم اجعله  فعبارة اإلمام «شافع مشفع»نجدها يف أوّ

.(٥)«  وموعظةً ا وشفاءً وهدً ا، ونورً عً شفَّ ا مُ لنا شافعً
UÑflÊ,\;Ø⁄ flïi’\;HM

وهذا النوع من التضمني كاالقتباس اإلشاري الذي يعني عدم التـزام األديب 

(١) هنج البالغة ٦٢٦. 
(٢) ينظر: رشح هنج البالغ البن ميثم ٥/ ٤٩٨. 

(٣) آداب احلسن البرصي ٥٧.
(٤) هنج البالغة ٢٩١.

(٥) آداب احلسن البرصي ٨٧. 



٢١٩الفصل الثاين: املبحث الرابع: أثر كالم اإلمام عيل يف مواعض احلسن البرصي ........... 
باآلية القرآنية وتركيبها، بل هو إشارة إىل ذلك(١).

ما،  لنصٍّ  فٍ  بترصّ تضمني  هو  فنقول:  ر  املحوّ التضمني  نعرف  أن  ويمكن 
وهـذا الترصف قد يكون عىل اللفظة الواحدة وقد يكون عىل الرتكيب.

له  حكمةٍ  فمن  الطريقة،  هبذهِ   املؤمنني أمري  كالم  من  ا  كثريً البرصي  أورد 
بنيّ فيها إنّ اهللا تعاىل أنعم بنعمٍ شتى عىل عباده، وأقل ّ درجات شكر هذهِ النعم 

:عدمُ االستعانة هبا عىل معصية مسدهيا، فقال
.(٢)« يهِ اصِ عَ ىلَ مَ هِ عَ مِ ينُوا بِنِعَ تَعِ هُ أَالَّ تَسْ انَ بْحَ مْ هللاَِِّ سُ كُ مُ زَ لْ ا يَ لُّ مَ «أَقَ

«أشدُّ  فيها:  قال  التي  موعظته  آخر  يف  البرصي  نه  ضمّ اإلمام  حكمة  فآخر 
استعان  فارغٌ  عليها..ورجلٌ  فأتبع  ضاللةً  سنَّ  رجلٌ  القيامة  يوم  ا  رصاخً النّاس 

بنعم اهللا عىل معاصيه»(٣).
:وممّا ورد يف وصية أمري املؤمنني لولدهِ احلسن

كَى»(٤). ائِعُ اَلنَّوْ َا بَضَ إِهنَّ ملُْنَى، فَ ىلَ اَ الَ عَ تِّكَ اَالِ اكَ وَ إِيَّ «...وَ
والنوكى: مجع أنوك وهي كاألمحق(٥).

نه البرصي  فتحذير أمري املؤمنني لولده احلسن من االتكال عىل املنى ضمّ
حيبُّ  اهللا  بُّ  حيُ الذي  «القلب  فيها:  قال  التي  موعظته  آخر  يف  طفيف  حتوير  مع 

(١) ينظر: معجم آيات االقتباس ١٩. 
(٢) هنج البالغة ٦١١.

(٣) الفتوحات املكية ٥٣٩/٤.
(٤) هنج البالغة ٤٦٨. 

(٥) ينظر لسان العرب ١٠ /٥٠١ مادة (نوك).



٢٢٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
احة. من أحبَّ سخا.  التعب، ويؤثر النَّصب، هيهات، ال ينالُ اجلنّة من يؤثر الرّ

ا سالح النَّوكى»(١). ، وترك األماين؛ فإهنّ قَ دَ ومن أحبَّ سخا بنفسه إنْ صَ
:حكمه وممّا جاءَ يف إحد

ثُرَ  كَ هُ  الَمُ كَ ثُرَ  كَ نْ  مَ وَ  ... هِ ِ ــريْ غَ يْبِ  عَ نْ  عَ لَ  تَغَ اِشْ هِ  سِ فْ نَ يْبِ  عَ يفِ  نَظَرَ  نْ  «مَ
.(٢)«.. هُ طَؤُ خَ

ساءَ  «مـن  قـولـه:  آخـر  فـي  وذلك  األخـرية،  اإلمام  عـبارة  البرصي  رَ  حـوّ
كثر  ه،  كالمُ كثر  ومن  ذنوبُه،  كثرت  مالُه،  كـثر  ومـن  نفسـه،  بَ  عـذّ ـه،  لقُ خُ

سقطُه»(٣).
ومن خطبة طويلة ألمري املؤمنني محد اهللا فيها، ووعظ بالتقو، منها قوله:
تُمْ  فْ لَ أَسْ بِامَ  نُونَ  َ هتَ رْ مُ مْ  إِنَّكُ فَ  ... مْ كُ ائِزُ فَ وزُ  فُ يَ تِهِ  ايَ عَ بِرِ ا  مَ اَهللاَِّ  بَادَ  عِ ا  وْ عَ ارْ «فَ
الَ  وَ  ( نَالُونَ (تُ نَالُونَ  تَ ةً  عَ جْ رَ الَ  فَ وفُ  اَملَْخُ مُ  بِكُ لَ  زَ نَ دْ  قَ أَنْ  كَ وَ تُمْ  مْ دَّ قَ بِامَ  ينُونَ  دِ مَ وَ

.(٤)« الُونَ قَ ةً تُ ثْرَ عَ
إنّكَ  آدم!  مواعظه: «ابن   إحد يف  فقال  املقطع،  هذا  بعضَ  البرصي  ن  ضمّ

.(٥)« ، واردٌ عليك أجلُكَ نٌ بعملِكَ رهتَ مُ
لقول  ر  حموّ تضمني   ،« أجلُكَ عليك  واردٌ   ، بعملِكَ نٌ  رهتَ مُ «إنّكَ  فـكالمـه: 

(١) آداب احلسن البرصي ٣٣ - ٣٤.
(٢) هنج البالغة ٦١٤. 

(٣) آداب احلسن البرصي ٤٢.
(٤) هنج البالغة ٣٢٧.

(٥) آداب احلسن البرصي ٣٢.



٢٢١الفصل الثاين: املبحث الرابع: أثر كالم اإلمام عيل يف مواعض احلسن البرصي ........... 
:اإلمام

.« تُمْ مْ دَّ ينُونَ بِامَ قَ دِ مَ ، وَ تُمْ فْ لَ نُونَ بِامَ أَسْ َ هتَ رْ مْ مُ إِنَّكُ «فَ
فحتى وإن غريّ البرصي هنا يف بعض األلفاظ إالّ أنّه بقي يدور يف ذلك النص 
ملا  وذلك  الصياغة،  عن   ً فضال  النصني،  بني  الواضح  املعنى  حيث  من  العلوي 
جعـلَ موعـظـته مـكونّة مـن عـبارات قـصرية مسجوعة، وهـذا بعـينـهِ وجـدنـاه 
نحو  ومن  هنا  والتأخري  التقديم   اإلمام استعمل  ومثلام  العلوي.  النص  فـي 
م «رجعة»عىل «تنالون»ألمهية األوىل، فهو يريد أن  قوله: «فال رجعة تنالون»إذ قدّ
ا، ففي قوله: «وارد  يؤكد أنَّ ال رجعة للحياة بعد املوت، استعمله البرصي أيضً
م اجلار واملجرور «عليك»عىل «أجلك»يف حني أنَّ هذا األخري  عليك أجلك» قدّ

يستحق التقديم كونه فاعل إلسم الفاعل «وارد».
مبسوطًا... دينًا  «علـِّمني  له:  فقال  البرصي  احلسنَ  لقيَ  إعرابيًا  أنّ  وروي 

فقال احلسن:...إنَّ خريَ األمور ألوساطُها»(١).
ملالك   عيل اإلمام  عهد  يف  وردت  فقرة  بشدة  تشبه  هذه  البرصي  فحكمة 

األشرت، جاءَ فيها:
.(٢)« قِّ ا يفِ اَحلَْ طُهَ سَ ورِ إِلَيْكَ أَوْ ُمُ بَّ اَألْ نْ أَحَ لْيَكُ «وَ

UÎÄ]Áá’\;Â^;ªâe’\;U]⁄Ë›]l

عه»(٤). البسط يف اللغة نقيض القبض(٣)، و «وبسط اليشء نرشه وتوسُّ

(١) م ٠ ن ٥٧. 
(٢) هنج البالغة ٥٠٢. 

(٣) ينظر: لسان العرب ١٠ /٥٠٥ مادة (بسط). 
(٤) املفردات يف غريب القرآن ٤٦. 



٢٢٢................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
يأيت  «أن  فقال:  هـ)  (ت٦٥٤  األصبع  أيب  ابن  فه  عرّ فقد  اإلصطالح  يف  ا  أمّ
عليه  فيدلُّ  القليل  باللفظ  عليه  الداللة  يمكنه  الذي  الواحد  املعنى  إىل  املتكلـِّم 
ذلك  بسط  لوال  حسنًا،  الكالم  يزيدها  أُخر  معاين  اللفظ  ن  ليضمّ الكثري  باللفظ 

يادة»(١). الكالم بكثرة األلفاظ مل حتصل تلك الزِّ
ا  إمّ ما،  معنًى  يف  األديب  زيادة  تعني  فهي  املعنى،  هذا  عن  الزيادة  خترج  وال 
ل من أشار إىل هذا املظهر  برشحه، أو كشفه(٢)، ويعدُّ األصمعي (ت ٢١٦ هـ) أوّ

النقدي، ورضب مثالً عىل ذلك(٣).
ال يقلُّ هذا املظهر أمهية عن مظاهر التأثري والتأثر األخر ولذا ظلَّ ساري 
يَ  مّ سُ الذي  هو  البسط   ير الباحث  إنّ  إذ  احلديث،  األدب  يف  حتى  املفعول 
آليات  أهمِّ  من  اآللية  هذهِ  دت  وعُ (التمطيط).  بـ  احلديثة  األدبية  الدراسات  يف 
آلية   - وهي  اإلجياز(٤).  آلية  مع  عليها  اقترص  الباحثني  بعض  أنَّ  حتى  التناص، 
ا ملا هلذه اآللية  التمطيط ومثلها مظهر البسط - "يف اخلطاب النثري أوسع انتشارً

من عالقة مع الصيغ الرسدية»(٥).
هبـذه  العلوية  النصوص  من  ا  كثريً أورد  إذ  املظهر،  هـذا  البرصي  اعتمد 

الطريقة، فمن حكمة ألمري املؤمنني جاء فيها:
.(٦)« ةِ بَ لَبِ اَلتَّوْ نْ طَ نُ مِ وَ نْبِ أَهْ كُ اَلذَّ رْ «تَ

(١) حترير التحبري٣/ ٥٤٨.
(٢) بنظر: مصطلحات الرسقة األدبية ١٠٩.

(٣) ينظر: فحولة الشعراء ٩ - ١٠.
(٤) ينظر: التناص يف شعر أمحد مطر ١٨١.

(٥) التناص يف العرص األموي ١٤ نقال عن التناص يف الشعر األندليس يف عهد بني األمحر ١٨. 
(٦) هنج البالغة ٥٨٤. 



٢٢٣الفصل الثاين: املبحث الرابع: أثر كالم اإلمام عيل يف مواعض احلسن البرصي ........... 
أخذ البرصي هذه احلكمة وبسطها، فقال: «ابن آدم تركُ اخلطيئةِ أهونُ عليك 
من طلب التوبة؛ ما يؤمنك أن تكون أصبت كبرية أُغلق دوهنا باب التوبة، فأنت 

يف غري معمل»(١).
فواضح إنّ البرصي مل يكتفِ بإيراد احلكمة، فأول زيادته إنّه قدم عىل احلكمة 
 ،م هبا لكالم أمري املؤمنني العلوية نداء «ابن آدم»وهذهِ افتتاحية حمببة عنده يقدِّ
وبعد ذلك مل يكتفِ بإيراد احلكمة كاملةً بل زاد عليها، وذلك ملّا هنى عـن مقارفة 
الكبائر من الذنوب بحجة إنّ من هذهِ الذنوب ما يغلق باب التوبة، وعليه فإن 
اخليار السليم من هذا التهيّب تركُ الذنب باألساس حتى ال نرجع إىل خيار طلب 
التوبة، ألنّ «طلب التوبة من اهللا حيتاج إىل استعداد شديد يصلح معه العبد لقبوهلا 
منه وإفاضة العفو عليه»(٢). ويف احلقيقة هذهِ درجة رفيعة قلَّ من يتمكـَّنها، أي 

ا وعدم اللجوء إىل التوبة. ترك الذنب أساسً
الراشد  اخلليفة  دم  يف  باملشاركة  له  أميّة  بني  اهتام   املؤمنني أمريُ  بلغ  وملا 
وداعيًا  السامية،  منزلته  مبيِّنًا  عنه  التهمة  هذهِ  نفي  إىل   سارع عفان،  بن  عثامن 

امً فيصالً، فقال: كَ إىل الرجوع إىل القرآن ليكون حَ
ضُ  رَ تُعْ اَهللاَّ  كِتَابِ  ىلَ  عَ وَ  ، ابِنيَ تَ ملُْرْ اَ اَلنَّاكِثِنيَ  يمُ  صِ خَ وَ  ، قِنيَ ملَْارِ اَ يجُ  جِ حَ ا  نَ «أَ

.(٣)« ثَالُ َمْ اَألْ
فدعوة أمري املؤمنني إىل القرآن، وردت عند البرصي بشكل أكثر تفصيالً 
عىل  آدم  أبن  أعاملَ  يعرضونَ  األرضِ  يف  اهللاِ  شهودُ  املؤمننيَ  قوله: «إنَّ  يف  وذلك 

(١) حياة احلسن البرصي ١٤٦.
(٢) رشح هنج البالغة البن ميثم ٥ /٤٤٥. 

(٣) هنج البالغة ١٠٤. 



٢٢٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
أنّه  عرفوا  اهللاِ  كتاب  خالفَ  وما  عليه،  اهللاَ  محدَ  اهللاِ  كتابَ  وافقَ  فمن  اهللاِ،  كتاب 

.(١)« خمالف لكتاب اهللا، وعرفوا بالقرآن ضاللةَ من ضلَّ من اخللقِ
:فقول اإلمام

.« ثَالُ َمْ ضُ اَألْ رَ ىلَ كِتَابِ اَهللاَّ تُعْ عَ «وَ
». وكلُّ ما  يشبه بشدة قول البرصي: «يعرضونَ أعاملَ أبن آدم عىل كتاب اهللاِ

قبل كالم البرصي هذا وما بعده بسط له.
:ويف حكمةٍ له قال اإلمام

يَةٍ أو  عْصِ نْ رآه عىل مَ مَ ، فَ الئِقِ هَ اخلَْ وَ تِ وجُ لكُ املَوْ حُ مَ ومٍ إالّ يَتصفّ «ما مِن يَ
ما  لْ  مَ اعْ بك!  رادُ  يُ عامَّ  لكَ  فَ أغْ ا  مَ كنيُ  سْ مِ يا  لَهُ  قالَ  ا،  حً رِ فَ كـًا  احِ ضَ رآهُ  أو   ، وٍ هلَْ

ا وتينك»(٢). ةٍ أقطَعُ هبِ رَ مَ ، فإنَّ يلَ فيكَ غَ شئتَ
ذكر البرصي هذه احلكمة، فقال: «ما من يومٍ إال وملكُ املوت يتصفحُ وجوه 
ه  رأسَ ك  حرَّ ضاحكا  أو  معصية  أو  ولعب  هلوٍ  عىل  رآه  فمن   ، مراتٍ مخسَ  الناسِ 
وقال له: مسكني هذا العبد غافل عام يراد به ثم يقول له: اعمل ما شئت فإن يل 

فيك غمزة أقطع هبا وتينك»(٣).
ففي كالم البرصي زيادات عىل كالم أمري املؤمنني لعلها طريفة من نحو 
أحد   ير أن  اإلستحالة  فمن  رأسه»  ك  عزرائيل: «حرَّ املوت  ملك  عن  قولهِ 
ا أهل اللعب واللهو؟ نعم إالّ إذا  دً ك رأسه متوعِّ ا نراه حيرِّ ملك املوت فكيف إذً

(١) حياة احلسن البرصي ١٥٧. 
(٢) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٢٠ / ٤٩٠ - ٤٩١. 

(٣) املستطرف يف كلِّ فنٍّ مستظرف ٢/ ٥٠١. 



٢٢٥الفصل الثاين: املبحث الرابع: أثر كالم اإلمام عيل يف مواعض احلسن البرصي ........... 
قصد البرصي هذا األمر عىل سبيل التصوير.

ويف حكمة ألمري املؤمنني بنيَّ من خالهلا عمق إيامنه الذي ال يُدانى فقال: 
ينًا»(١). قِ دْتُ يَ َ الغِطَاءُ ملََا ازدَ فَ يلِ «لوْ كـُشِ

رف العلامء  قال ابن ميثم: الغطاء ما يٌسرت بهِ اليشء ويغطى، واليقني مقام يف عُ
صُّ من العلم، فكان أمري املؤمنني متسنِّامً لذروة ذلك املقام، رائيًا ببصريته  أخَ

تهِ القدسية عىل األطوار الورائية(٢). ا بقوَّ األرسار اإلهليّة، مطّلعً
«باليقني  فقال:  الً،  مفصَّ املعنى  هذا  أورد  إيامنه،  درجةَ  البرصي  وصفَ  وملّا 
أكمل  عىل  الفرائضَ  يتُ  أدَّ وباليقني  النّار،  من  هربت  وباليقني   ، اجلنّةَ طلبتُ 

وجهها، وباليقني أصرب عىل احلق»(٣).
املكروه،  عىل  يصرب  أن  اإلنسان  عىل  إنّ   اإلمام بنيّ  حكمه   إحد ويف 
ا الصرب عن ارتكاب  وعن املحبوب، فمثلام ينبغي الصرب عىل املصيبة ينبغي أيضً

املحبوب املحذور، فقال:
.(٤)« ِبُّ امَّ حتُ ٌ عَ ربْ صَ ، وَ هُ رَ ا تَكْ ىلَ مَ ٌ عَ ربْ انِ صَ َ ربْ ُ صَ ربْ «اَلصَّ

فقال:  والــزيــادة،  والتحوير،  التنصيص،  بني  احلكمة  هذه  البرصي  أخذ 
رَ عىل ذلك فقد  دَ ، وصربٌ عن املعصية، فمن قَ «الصرب صربان: صربٌ عندَ املصيبةِ

نالَ أفضلَ الصربين»(٥).

(١) رشح املائة كلمة ٥٢. 
(٢) ينظر: م ٠ ن ٥٢ - ٥٤.

(٣) حياة احلسن البرصي ١٥٩.
(٤) هنج البالغة ٥٦١.

(٥) آداب احلسن البرصي ٣٩.



٢٢٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
قـول  أبدل  ذلك  بعد  ثم   ،اإلمام حكمة  أول  من  البرصي  كالم  ل  فـأوّ

:اإلمـام
«صربٌ عىل ما تكره»بــ «صربٌ عند املصيبة».

مـكروه،  عـىل  صرب  هـو  املـصيبة  عـىل  الصرب  كـون  ـا،  متامً واحـد  واملعـنى 
وأبـدل «صبـرٌ عامّ حتب»بــ «صرب عن املعصية».

ألنّ  «عىل»،  اجلر  حرف  املكروه  عىل  الصرب  مـع   اإلمـام استعـمل  وهـنا 
 - الـوحـيد  خـياره  بل  ه،  ردّ أحدٌ  يستطيع  ال   - اهللا  سـامح  ال   - املكروه  وقـوع 
أي  ذلك «عند»،  يف  قال  والبرصي  عليه،  الصرب  اإلبتالء -  هذا  ثواب  ينال  كي 
نفسه  الوقت  يف  ا  حمذورً كان  وأن  للنفس،  املحبب  األمر  ا  أمّ املكروه.  نزول  عند 
وهكذا  «عن»،  باحلرف  عنه  اإلسالم  هنى  ولذلك  تان،  إراديّ وعدمها  فبمبارشته 

عند البرصي.
عن  الصرب  عىل  يقدر  من  عدَّ  ملّا  البرصي  كالم  آخر  يف  فتكمن  الزيادة،  ا  أمّ

املعصية «نال أفضل الصربين».
ه  وعدّ الثاين،  الصرب  يف  الكالم  بسط  املذكورة  حكمته  يف  البرصي  كان  وإن 
ل - أي الصرب عىل  ع عىل الصرب األوّ أفضلَ الصربين؛ فهو يف موعظةٍ أخر توسّ
ن جرعةٍ أحبُّ إىل اهللاِ - عزّ وجلّ -  ا، فقال: «ما مِ ه فاضال ً أيضً املكروه - وعدَّ
، أو جرعةِ غيظٍ  سن عزاءٍ وصربٍ عها صاحبها بحُ رعةِ مُصيبةٍ موجعةٍ يتجرَّ من جُ

.(١)« لمٍ حيملُها بفضلِ عفوٍ وحِ
جرعة   « «أحبُّ الغيظ  وحتمل  املوجعة،  املصيبة  ع  جترّ إنّ  كالمه:  وخالصة 

(١) آداب احلسن البرصي ٣٩.



٢٢٧الفصل الثاين: املبحث الرابع: أثر كالم اإلمام عيل يف مواعض احلسن البرصي ........... 
 اإلمام حكمة  أول  هذا  كالمه  ولبُّ  تعاىل.  اهللا  يدي  بني  قربانًا  العبد  مها  يقدِّ
احلكمـة:  مـن  املـقـطع  هـذا  عىل  احلديد  أيب  ابن  وبرشح  تكره».  ما  عىل  «صربٌ 
ة نازلة، والثاين  «النوع األول أشـقُ مـن النـوع الثاين ألنّ األول صربٌ عـىل مـرضّ
 صربٌ عـىل حمبوب متوقّـع مل حيصل»(١). يتبني القـرب القـريب بني نص اإلمام

وبسطه من قبل البرصي.
وبعد هذا ال ندري أيَّ الصربين كان هو األهم عند البرصي، ففي بسطه هلام 
والصرب  «أحب»،  عنده  املكروه  عىل  فالصرب  التفضيل،  افعل  استعمل  قد  نجده 

عن املعصية عنده «أفضل».
احلسن  عند  ألفيناها  التي  العددية  التقسيامت  هذه  أنّ  إىل  اإلشارة  وجتدر 
املذكور  قوله  نحو  من  وذلك  النثرية(٢)  البرصي  ميزات  من  عدت  البرصي 
بعض  جيدها  عندما  التقسيامت  هذه  إنَّ  الغريب  ولكن  وغريه.  صربان»  «الصرب 
إنّ  بحجة  عليه(٣)،  ا  مكذوبً ا  أمرً يعدوهنا   املؤمنني أمري  كالم  يف  الباحثني 
العربية.  إىل  اليونان  كتب  ترمجت  عندما  أي  بعد،  فيام  عرفت  التقسيامت  هذه 
استثناء  أي  وبدون  الكل  ألنّ  مقيت،  بتناقض  النظرية  هذه  أصحاب  وقع  وهنا 
إسالمية  عربية  ثقافة  هي  البرصي  واحلسن  املؤمنني  أمري  ثقافة  أنّ  عىل  جممعون 
ا  إذً  - كذلك  وهو   - هكذا  األمر  كان  وإذا  أعجمية،  شائبة  تشوهبا  ال  حمضة، 
 ملاذا هذه التقسيامت عند احلسن البرصي هي ميزة ممتازة، وعندَ أمري املؤمنني

منسوبة! أكذوبة 

(١) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٨/ ٣١١.
(٢) ينظر: تاريخ األدب العريب (العرص اإلسالمي) ٤٥٠. 

(٣) ينظر املشككون بنهج البالغة والرد عليهم ١١٠. 



٢٢٨................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
األمحق  وكالم  العاقـل،  كالم  بني   املؤمنني أمري  ق  فـرَّ حكمه   إحد ويف 

بمقارنة فريدة، فقال:
.(١)« انِهِ اءَ لِسَ رَ َقِ وَ َمحْ لْبُ اَألْ قَ ، وَ بِهِ لْ اءَ قَ رَ اقِلِ وَ لْعَ انُ اَ «لِسَ

من  العارفِ  «لسانُ  فقال:  ا،  رشحً فيها  وتوسع  احلكمة،  هذه  البرصي  أخذ 
وراءِ قلبه، فإذا أرادَ أن يتكلم تفكـَّر، فإن كان الكالمُ له، تكلّم به، وإنْ كان عليه، 

، تكلَّمَ به»(٢). مَّ بكالمٍ لَّام هَ ، كُ سكت، وقلبُ اجلاهل وراءَ لسانهِ
كلِّ  عىل  ع  توسَّ ثمّ  قسمني،  عىل  العلوية  احلكمة  قسم  البرصي  إنّ  فواضح 
يتكلم  أن  أرادَ  «فإذا  «العارف»:  لسان  وصف  ملا  فقوله  هلا،  رشحٌ  وكأنّه  منها، 
تفكـَّر، فإن كان الكالمُ له، تكلّم به، وإنْ كان عليه سكت، وقلبُ اجلاهل وراءَ 
«لسان  اإلمام  كالم  عىل  الريض  كرشح  ا  متامً به»  تكلَّمَ   ، بكالمٍ مَّ  هَ لَّام  كُ  ، لسانهِ
ويّة ومؤامرة  العاقل»وذلك ملا قال: «العاقل ال يطلق لسانه، إالّ بعدَ مشاورة الرّ
فهو  به»،  تكلَّمَ   ، بكالمٍ مَّ  هَ لَّام  «كُ اجلاهل:  قلب  وصف  يف  قوله  أما  الفكرة»(٣). 
ايضا كرشح الريض عىل لسان األمحق،حيث قال: «و األمحق تسبق حذقات لسانه 

و فلتات كالمه مراجعة فكره»(٤).
سادات  من  هـو   املؤمنني أمري  أنَّ  من  اجلميع   لد معروف  هو  ومثلام 
ومركز  وطرقها،  وأوقاهتا،  بالعبادة،  ا  خبريً  كان إذ  الدهـر،   مد عـىل  العـبّاد 
ا يف هذا املجال، فقال:  ا متميِّزً ثقـلها وإنطالقها وهـو القلب، ولذا أعطانا منهاجً

(١) هنج البالغة ٥٥٩. 
(٢) آداب احلسن البرصي ٤٣. 

(٣) هنج البالغة ٥٥٩.
(٤) م. ن ٥٥٩.



٢٢٩الفصل الثاين: املبحث الرابع: أثر كالم اإلمام عيل يف مواعض احلسن البرصي ........... 
لْبَ  لْقَ إِنَّ اَ ا فَ بَاهلَِ إِقْ ا وَ َ هتِ وَ هْ نْ قِبَلِ شَ ا مِ أْتُوهَ اراً فَ بَ إِدْ بَاالً وَ إِقْ ةً وَ وَ هْ لُوبِ شَ قُ «إِنَّ لِلْ

.(١)« يَ مِ هَ عَ رِ ا أُكْ إِذَ
قصد بإقبال القلب ميله، وبإدباره نفوره(٢).

احلقَّ  وإنَّ   ، قويٌ ينَ  الدِّ «إنَّ  فيها:  قال  للبرصي  موعظةٍ  يف  املعنى  هذا  وردَ 
ه  كم ما يُطيق؛ فإنَّ العبدَ إذا كلَّفَ نفسَ ، فليأخذْ أحدُ ، وإنّ اإلنسانَ ضعيفٌ ثقيلٌ

ك»(٣). آمةَ والرتَّ من العمل فوق طاقتِها، خافَ عليها السّ
فـقـول اإلمـام لـمـا أمـر بممـارسـة الـفعـل بـشهــوة وإقـبـال مـن القـلـب:

ا». ـبَاهلَِ إِقْ ا وَ َ هتِ ـوَ هْ نْ قِبَلِ شَ ا مِ أْتـُوهَ «فَ
ال  بـمعـنـى  ـطـيـق»  يُ مـا  كـم  أحـدُ «فـليأخذْ  البرصي  قـول  يف  معـناه  نجد 
ا:  أيـضً البرصي  قـال  ومثلام  اإلكراه،  هـذا  ألنّ  يـكـرهـهـا،  وال  نـفـسـه  يـجـبـر 
امةَ  السّ عـليها  خافَ  طاقـتِها،  فـوق  العـمل  مـن  ـه  نفسَ كلَّفَ  إذا  العـبدَ  «فإنَّ 

:ك»وهـذا بسط لكالم اإلمـام والرتَّ
.« يَ مِ هَ عَ رِ ا أُكْ لْبَ إِذَ لْقَ إِنَّ اَ «فَ

من  حمذرا  »التوكيدية  «إنّ بــ  حكمته  أفتتح   اإلمام أنّ  إىل  اإلشارة  وجتدر 
يف  رغب  ا  أيضً والبرصي  للقلب.  العمى  يولد  إدباره  حالة  يف  القلب  إكراه  أنّ 
»وذلك ملا جعل موعظته  ا عىل التوكيد بــ «إنّ توكيد هذا املعنى، ولكنه اعتمد كثريً

دها بـ «إن»، وواحدة بـ «الم األمر». مقسمة عىل مخسة فقرات، أربعة منها وكَّ

(١) م. ن ٥٨٦.
(٢) ينظر: رشح هنج البالغة البن ميثم ٥/ ٤٤٩.

(٣) آداب احلسن البرصي ٥٣. 



٢٣٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
القلب  م  قدّ قد   املؤمنني أمري  نجد  وإدباره -  القلب  إقبال  احلالتني -  ويف 
عىل الرغم من إنّه يف املوضع األول يستحقُّ التأخري، وذلك ألنّ القلب هو مركز 
ك اجلوارح، فإذا اشتهى القلب وأقبل، أقبل وهو يقود اجلوارح،  الثقل، وهو حمرّ

وبإدبارهِ تدبر اجلوارح.
:وقال اإلمام

نَ  دْ أَمِ قَ اجاً فَ رَ تِدْ لِكَ اِسْ رَ ذَ مْ يَ لَ هِ فَ دِ اتِ يَ يْهِ يفِ ذَ لَ عَ عَ سِّ نْ وُ هُ مَ ...إِنَّ َا اَلنَّاسُ «أَهيُّ
والً»(١). أْمُ يَّعَ مَ دْ ضَ قَ تِبَاراً فَ لِكَ اِخْ رَ ذَ مْ يَ لَ هِ فَ دِ اتِ يَ يْهِ يفِ ذَ لَ يِّقَ عَ نْ ضُ مَ ُوفاً وَ خمَ

اهللا  أنعم  نْ  مَ إنّ    بنيّ احلكمة  ويف  فُجأة(٢).  عىل  األخذ  هو  اإلستدراج 
تكون  قد  النعم  هذهِ  ألنّ  ا»،  خموفً فقد «أمن  وجل  عىل  ذلك  من  يكن  ومل  عليه 
اهللا  عليه  ضيّق  نْ  مَ وإنْ  البالء.  إىل  فيه  يفشل  نْ  مَ جيرّ  الذي  اإلبتالء  باب  من 
بالصرب  األمر  هذا  يواجه  ومل  ا،  فقريً أصبح  أي  يده»  «ذات  يف   - سبحانه   -
اإلمام  وهدف  النعم.  أبواب  »لفتح  كان «مأموالً ا»  ضيّع «اختبارً فقد  والشكر 
ة،  العزّ لربِّ  دائم  شكر  حالة  يف  العبد  جعل  هو  هذا  من  عليه)  اهللا  (صلوات 
كان  فإذا  دائرة؛  البالء  لَقُ  حَ فيها  تكون  التي  ام  األيّ أو  الرخاء،  ام  أيّ يف  سواء 
يف  ألنّ لكل يشءٍ  الزيادة،  وضمن  النعم «االستدراج»،  لْبَ  سَ نَ  أمِ هكذا  املرء 

الشكر. الزيادة  وقانون  قانون،  احلياة 
ط له يف  أخذ البرصي هذه احلكمة بشقيّها، فقال: «واهللا ما أحدٌ من النّاس بُسِ
ا له، إالّ نقص  ا به، واستدراجً أمرٍ من أمور دنياه، فلم خيَفْ أن يكونَ ذلك مكرً
، ودينه، وعقله، وال أحدُ أمسك اهللا الدنيا عنه، ومل يرَ أنّ ذك خريٌ  ذلك من عملهِ

(١) هنج البالغة ٦١٥ - ٦١٦.
(٢) رشح هنج البالغة البن ميثم ٥/ ٤٥٨.



٢٣١الفصل الثاين: املبحث الرابع: أثر كالم اإلمام عيل يف مواعض احلسن البرصي ........... 
له، إالّ نقصَ ذلك من عمله، وبان العجزُ يف رأيه»(١).

اإلستدراج،  عن   املؤمنني أمري  كالم  يف  شكليا  ر  حوّ البرصي  إنّ  فواضح 
 :فمثالً أبدل قول اإلمام

»بــ «بسط له يف أمر من أمور دنياه». ع عليه يف ذات يدهِ سِّ «إنّه من وُ
ا له»فهو كقول  ا به، واستدراجً وكذلك قوله: «فلم خيَفْ أن يكونَ ذلك مكرً

:اإلمام
.« ُوفاً نَ خمَ دْ أَمِ قَ اجاً فَ رَ تِدْ لِكَ اِسْ رَ ذَ مْ يَ لَ «فَ

عدم  نتيجة  حاصل  نقصٍ  من  البرصي  عدد  فيام  فيكمن  ع  التوسّ موطن  ا  أمّ
ودينه،   ، عملهِ من  ذلك  نقص  قال: «إالّ  ملا  وذلك  تتابعت،  إذا  النعم  من  الوجل 
». والشقّ الثاين يف موعظة البرصي هو كاألول بالنسبة للحكمة العلوية،  وعقلهِ

ا. فقد أخذ باقيها بمعناه وزاد عليها بسطًا يف القول أيضً
وكتب اإلمام عيل رسالةٍ إىل حممد بن أيب بكر، منها: 

اآلخرة  من  نصيبِكَ  إىل  وأنْتَ  نيا،  الدُّ مِن  نَصيبِكَ  مِن  لكَ  دَّ  بُ ال  هُ  «...فإنّ
أحوج..»(٢).

! الغناءَ  سالة، وزادَ عليه، فقال: «ابنَ آدمَ ضمن البرصي هذا املقطع من الرِّ
، فإنّه سيأيت  نيا، وأنت إىل نصيبك من اآلخرة أفقر، فعليك بهِ عن نصيبك من الدّ

.(٣)« نيا، فينظمه لك نظامً يزولُ معكَ حيثُ تزولُ بك إىل نصيبك من الدُّ

(١) آداب احلسن البرصي ٦٥. 
(٢) الغارات ٢٢٩، وينظر: املصنّف ٨/ ١٨٥.

(٣) آداب احلسن البرصي ٧٢. 



٢٣٢................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
القيادة  ينشد  قائدٍ  لكلِّ  مستقيامً  ا  منهاجً خالهلا  من  أعطى    لهُ حكمةٍ  ويف 

الصحيحة واملؤثرة، فقال:
لِيمِ  عْ تَ بْلَ  قَ هِ  سِ فْ نَ لِيمِ  بِتَعْ أْ  يَبْدَ لْ فَ أَ  بْدَ يَ أَنْ  يْهِ  لَ عَ فَ اماً،  إِمَ لِلنَّاسِ  هُ  سَ فْ نَ بَ  نَصَ نْ  «مَ

.(١)« انِهِ أْدِيبِهِ بِلِسَ بْلَ تَ تِهِ قَ ريَ أْدِيبُهُ بِسِ نْ تَ لْيَكُ هِ، وَ ِ ريْ غَ
م وأخر بني فقراهتا، وبسط القول عىل بعضها،  أخذ البرصي هذه احلكمة، فقدّ
أن  أراد  إذا  شأنَه  ذلك  وكان  بقوله.  ال  بعمله،  الناسَ  وعظ   ْ مَن  فقال: «الواعظُ 

، انتهى عنه»(٢). ه ففعله، وإذا أراد ينهى عن يشءٍ ، بدأ بنفسِ يأمر بيشءٍ
:فآخر حكمة اإلمام

.« انِهِ أْدِيبِهِ بِلِسَ بْلَ تَ تِهِ قَ ريَ أْدِيبُهُ بِسِ نْ تَ لْيَكُ «وَ
ن ْ وعظ الناسَ بعمله، ال بقوله». جعله البرصي أوالً ملا قال: «الواعظُ مَ

نْ سامه باإلمام: ل حكمة اإلمام ملا أمر مَ وأوّ
.« هِ ِ ريْ لِيمِ غَ عْ بْلَ تَ هِ قَ سِ فْ لِيمِ نَ «بِتَعْ

آخر  إىل  ذلك  «وكان  قال:  ملا   - الزيادة  تكمن  وفيه   - ثانيًا  البرصي  جعله 
قوله».

 حكمه إنّ اإلنسان خملوق ضعيف، يتهاو يف إحد وقد بني اإلمام عيل
وهـو  واألحـداث،  العوارض  بأبسط  ويموت  األُخر،  املخلوقات  أضعف  أمام 
فـي هـذا ال يـدري مـن أين تأتيـه العـلل واألمـراض، ومـتى يأتيـه أجـله، فـقـال: 
هُ  تُلُ قْ ةُ وَ تَ لْبَقَّ ملُِهُ اَ ؤْ لِ تُ مَ وظُ اَلْعَ ْفُ لَلِ حمَ لْعِ نُونُ اَ كْ لِ مَ َجَ تُومُ اَألْ كْ مَ مَ كِنيٌ اِبْنُ آدَ سْ «مِ

(١) هنج البالغة ٥٦٢.
(٢) آداب احلسن البرصي ١١٩. 



٢٣٣الفصل الثاين: املبحث الرابع: أثر كالم اإلمام عيل يف مواعض احلسن البرصي ........... 
.(١)« ةُ قَ رْ لْعَ نْتِنُهُ اَ ةُ وَ تُ قَ ْ اَلرشَّ

ما  آدم!  ابنُ  «مسكنيٌ  فقال:  عليها،  زيادة  مع  احلكمة  هـذه  البرصيّ  ضمن 
يرحلُ   ، ةُ قَ الرشَّ وتقتلُه   ، ةُ البَقَّ تُـؤذيه   ، األجلِ مكتـومُ   ، ـللِ العِ مكتومُ   ! أضعفهُ
وظَلَم   ، وتكربَّ طغى  وربامَّ   ، منزلةً الدنيا  من  ويقطعُ   ، مرحلةً اآلخرةِ  إىل  يومٍ  كلَّ 

.(٢)« وجتربَّ
وحثَّ أمري املؤمنني عىل العمل الصالح يف إحد خطبه، فقال:

.(٣)«... لَ َجَ رَ اَألْ ادَ بَ لَ وَ ملَْهَ تَنَمَ اَ ...اِغْ بْداً مَ اَهللاُ عَ حِ «رَ
 ! النّاسُ ا  «أهيُّ فيها:  جاء   ،اإلمام كالم  قوامها  للبرصي  موعظة  وردت 
القلوبُ  فيه  تشخصُ  يومٍ  قبلِ  من  باألعاملِ  وبادروا  والفراغ،  ةَ  حَّ الصِّ اغتنموا 

.(٤)« واألبصارُ
 اإلمام جلملة  بسطًا  يكون  أن  والفراغ»يمكن  ةَ  حَّ الصِّ «اغتنموا  فقوله: 
د  »ولكن مع زيادة البرصي هذه فإنَّ داللة «املهل»تبقى أوسع مما عدّ لَ ملَْهَ تَنَمَ اَ «اِغْ

ا باقي قوله فبسط جلملة اإلمام «بادرَ األجل». البرصي. أمّ
:وقال

»(٥)، أي ما أفتقر من لزم االقتصاد. دَ تَصَ نِ اقْ اْلَ مَ ا عَ «مَ

(١) هنج البالغة ٦٢٨.
(٢) آداب احلسن البرصي ١٢٧. 

(٣) هنج البالغة ١٠٥.
(٤) آداب احلسن البرصي ١٢٧. 

(٥) هنج البالغة ٥٧٧.



٢٣٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
.(١)« : «ما عالَ أحدٌ قط عن قصدهِ توسع البرصي عىل هذه احلكمة قليالً بقولهِ

UÜ]™¸\;U⁄]m’]l

.(٢) اإلجياز لغةً من أوجز اليشء إذا اخترصهُ وقللهُ
واإلجيـاز يف اإلصطالح: هـو وضع املعـاين املقصودة الكثرية بأقلَّ عبارة(٣).

ا  ا واسعً استعمل البرصي هذا املظهر مع كالم اإلمام عيل، حيث أورد عددً
خطبة  ففي  موجز،  بشكل  ورسائله  خطبه  من  فقرات  وبعض  اإلمام،  حكم  من 
ر  أمري املؤمنني املسامة بالغراء، وبعد أن رضب األمثال، وأوىص بالتقو، ونفّ

من الدنيا، وأكـّد عىل حتمية املوت، فقال:
عاً امَ أَسْ ، وَ اكِيَةً ـلُوباً زَ فَتْ قُ ادَ ، لَوْ صَ افِيَةً ـظَ شَ اعِ وَ مَ ، وَ ائِبَةً ثَاالً صَ ا أَمْ ـيَاهلََ «... فَ

فَ  َ ـرتَ اقْ ، وَ عَ شَ ـخَ عَ فَ مِ نْ سَ يَّةَ مَ قِ وا اَهللاَ تَ قُ اتَّ ، فَ ةً مَ ازِ لْبَاباً حَ أَ ، وَ ةً مَ ـازِ اءً عَ آرَ ، وَ يَةً اعِ وَ
.(٤)« فَ َ ـرتَ اعْ فَ

فـأمري البيان يشيد بأمـثاله التي يرضهبا، ومواعـظهِ التي يسـوقها للناس، 
مثل  وردَ  وقد  عليه.  يسري  رصاطًا  ويتخذها  يتقبلها  نْ  مَ لقلّة  ويتحرسَّ  ه  يتأوّ لكنّه 
بالقلوب  أنّ  «لو  فيها:  قال  للبرصي،  موعظة  يف   - موجز  بشكل  ولكن   - هذا 

.(٥)« ا، لبكت من ليلةٍ صبيحتُها القيامةُ ، ولو أنَّ هبا صالحً حياةً

(١) البخالء ١٩٢.
(٢) ينظر: لسان العرب ٤٢٧/٥ مادة (وجز).

(٣) ينظر: التعريفات ٧٤. 
(٤) هنج البالغة ١١٥.

(٥) آداب احلسن البرصي ١٢٧.



٢٣٥الفصل الثاين: املبحث الرابع: أثر كالم اإلمام عيل يف مواعض احلسن البرصي ........... 
ومـن كتـاب بعـثه أمـري املـؤمنني إلـى عـبد اهللا بن عـبّاس، جـاء فـيـه:

بِأَنَّ  مْ  لَ اِعْ وَ  ، لَكَ لَيْسَ  ا  مَ وقٍ  زُ رْ مَ الَ  وَ  ، لَكَ أَجَ ابِقٍ  بِسَ ت  لَسْ إِنَّكَ  فَ دُ  عْ بَ ا  «أَمَّ
اكَ  تَ أَ لَكَ  ا  نْهَ مِ انَ  كَ امَ  فَ  ، لٍ وَ دُ ارُ  دَ يَا  نْ اَلدُّ أَنَّ  وَ  ، يْكَ لَ عَ مٌ  وْ يَ وَ لَكَ  مٌ  وْ يَ  ، انِ مَ وْ يَ رَ  هْ اَلدَّ

.(١)« تِكَ وَّ هُ بِقُ عْ فَ ْ تَدْ يْكَ ملَ لَ ا عَ نْهَ انَ مِ ا كَ مَ ، وَ كَ فِ عْ ىلَ ضَ عَ
إنّكَ   ! آدمَ : «اِبنَ  قائالً بهِ  ووعظ  مبارش،  بشكل  الكتاب  هذا  البرصي  اعتمد 
فلِمَ  لك،  ليس  ما  بمرزوقٍ  وال  رزقِك،  عىل  بمغلوبٍ  وال  أجلُك،  بسابقٍ  لست 

ك؟»(٢). تكدح؟ وعالمَ تقتلُ نفسَ
فواضح إنّ البرصي قسم كتاب اإلمام عىل ثالثة أقسام:

، وذلك ملا قال: «لست بسابقٍ أجلُك... وال بمرزوقٍ ما  نه بنصهِ األول ضمّ
ليس لك».

:والثاين والذي قال فيه اإلمام
.« يْكَ لَ مٌ عَ وْ يَ مٌ لَكَ وَ وْ ، يَ انِ مَ وْ رَ يَ هْ مْ بِأَنَّ اَلدَّ لَ اِعْ «وَ

فقد حذفه البرصي بتاممه.
:ا الثالث واملتمثل بقول اإلمام أمّ

يْكَ  لَ ا عَ نْهَ انَ مِ ا كَ مَ ، وَ كَ فِ عْ ىلَ ضَ اكَ عَ تَ ا لَكَ أَ نْهَ انَ مِ امَ كَ ، فَ لٍ وَ ارُ دُ يَا دَ نْ أَنَّ اَلدُّ «وَ
.« تِكَ وَّ هُ بِقُ عْ فَ ْ تَدْ ملَ

ك». فقد أوجزه البرصي بقوله: «فلِمَ تكدح؟ وعالمَ تقتلُ نفسَ

(١) هنج البالغة ٥٤٢.
(٢) آداب احلسن البرصي ٥٧.



٢٣٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
ا، منها قوله: ويف خطبةٍ له وصف فيها املالحم، وذمَّ فيها أقوامً

هُ  اؤُ رَ قَ فُ وَ االً،  أُكَّ هُ  اطُ سَ أَوْ وَ بَاعاً،  سِ الَطِينُهُ  سَ وَ اباً،  ذِئَ انِ  مَ اَلزَّ لِكَ  ذَ لُ  أَهْ انَ  كَ «وَ
رَ  اجَ تَشَ وَ  ، انِ بِاللِّسَ ةُ  دَّ ملَْوَ اَ لَتِ  مِ تُعْ اُسْ وَ  ، بُ ذِ اَلْكَ فَاضَ  وَ  ، قُ دْ اَلصِّ ارَ  وغَ اتاً،  وَ أَمْ
لُبْسَ  الَمُ  سْ ِ اَإلْ لُبِسَ  وَ باً،  جَ عَ افُ  فَ لْعَ اَ وَ باً،  نَسَ وقُ  سُ لْفُ اَ ارَ  صَ وَ  ، لُوبِ بِالْقُ اَلنَّاسُ 

.(١)« لُوباً قْ وِ مَ رْ لْفَ اَ
بعضَ  ذمَّ  ملَّا  املذكور  العلوي  املقطع  فقرات  بعض  وظّفَ  البرصي  فكأنّ 
 ، العملَ وضيّعوا   ، العلمَ الناسُ  أظهرَ  «إذا  قوله:  يف  وذلك  الناس،  من  الفئات 
م اهللا - جلَّ  ، وتباغضوا بالقلوب، وتقاطعوا يف األرحام، لعنهُ وحتابُّوا باأللسنِ

هم وأعمى أبصارهم»(٢). ثناؤه ــ، فأصمَّ
:فعـبارة الـبصـري: «وحتابُّوا باأللسن» إيـجاز بعـض اليشء لعـبـارة اإلمـام

.« انِ ةُ بِاللِّسَ دَّ ملَْوَ لَتِ اَ مِ تُعْ اُسْ «وَ
:وعـبـارتــه: «وتبـاغـضـوا بالـقـلوب»إيـجـاز لـعـبارة اإلمـام

.« لُوبِ رَ اَلنَّاسُ بِالْقُ اجَ تَشَ «وَ
 : ا إىل عاملٍ له بعـثه عىل الصدقة، جاء يف بعضهِ وكتب اإلمام عيل كتابً

الِفَ إِىلَ  يُخَ رَ فَ هَ ةِ اَهللاَِّ فِيامَ ظَ اعَ نْ طَ ءٍ مِ ْ لَ بِيشَ مَ عْ هُ أَالَّ يَ رَ ....أَمَ  اَهللاَِّ هُ بِتَقْوَ رَ «أَمَ
 ، ةَ انَ َمَ اَألْ  َّأَد دْ  قَ فَ الَتُهُ  قَ مَ وَ  ، هُ لُ فِعْ وَ  ، الَنِيَتُهُ عَ وَ  ، هُ ُّ رسِ تَلِفْ  ْ خيَ  ْ ملَ نْ  مَ وَ  ، َّ أَرسَ فِيامَ  هِ  ِ ريْ غَ

.(٣)« ةَ بَادَ لْعِ لَصَ اَ أَخْ وَ

(١) هنج البالغة ١٨١.
(٢) آداب احلسن البرصي ٥٩.

(٣) هنج البالغة ٤٤٦.



٢٣٧الفصل الثاين: املبحث الرابع: أثر كالم اإلمام عيل يف مواعض احلسن البرصي ........... 
ا، ففي ذلك خالص  فهـو يأمر عامله بإصالح قوله وفعله، وظاهـره وباطنه معً

العبادة، وصون األمانة.
البرصي،  للحسن  حكمةٍ  يف  موجز  بشكلٍ  ألفاظهِ  وبعض  املعنى،  هذا  ورد 

ه عالنيتُه»(١). قَ قولـَه فعلـُه، ورسَّ قال فيها: «املؤمنُ صدَّ
ر البرصي يف طباقات اإلمام «رسه - عالنيته»،  م وأخّ ومثلام هو واضح فقد قدّ

«فعله - مقالته»، وأوردها بتاممها
وي ملّا صدر أمر نفي الصحايب أيب ذر الغفاري إىل قرية الربذة، شيَّعه  وقد رُ
كـُلٌّ  تكلّمَ  وعندها  يارس،  بن  رُ  وعامّ وعقيل،   ،احلسنان وولداه  املؤمنني  أمري 
التصرب،  عىل  ومحله  النفي،  ظالمة  من  ذر  أيب  عىل  التهوين  غايته  بكالم(٢)  منهام 

ا من أروع كالمه منه: ا أمري املؤمنني حيث قال كالمً هلم خطابً فكان أوّ
 ، مْ يَاهُ نْ ىلَ دُ افُوكَ عَ مَ خَ وْ لْقَ بْتَ لَهُ إِنَّ اَ ضِ نْ غَ جُ مَ ارْ بْتَ هللاَِِّ فَ ضِ رٍّ إِنَّكَ غَ ا ذَ بَ ا أَ «يَ
مْ  تَهُ فْ خِ بِامَ  مْ  نْهُ مِ بْ  رُ اُهْ وَ  ، يْهِ لَ عَ افُوكَ  خَ ا  مَ هيِمْ  دِ أَيْ يفِ  كْ  رُ اتْ فَ دِينِكَ  ىلَ  عَ مْ  تَهُ فْ خِ وَ

.(٣)« نَعُوكَ امَّ مَ نَاكَ عَ ا أَغْ مَ ، وَ مْ تَهُ نَعْ ا مَ مْ إِىلَ مَ هُ جَ وَ امَ أَحْ ، فَ يْهِ لَ عَ
نْ  «مَ فيها:  اإلمام،جاء  كالم  بعضُ  لبُّها  موجزة  موعظة  البرصي  قال 

.(٤)« نياك، فألقها يف نحرهِ نافسكَ يف دينك فنافسه، ومن نافسك يف دُ
:فقول أمري املؤمنني

(١) آداب احلسن البرصي ٦١.
(٢) ينظر عامّ قالوه: رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٨/ ٣٧٣.

(٣) هنج البالغة ٢١٦.
(٤) آداب احلسن البرصي ٦٨.



٢٣٨................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
.« يْهِ لَ افُوكَ عَ ا خَ هيِمْ مَ دِ كْ يفِ أَيْ رُ اتْ ، فَ مْ يَاهُ نْ ىلَ دُ افُوكَ عَ مَ خَ وْ لْقَ «إِنَّ اَ

.« نياك، فألقها يف نحرهِ نر البرصي أوجزه بقوله: «ومن نافسك يف دُ
و  «دنياهم»  لفظتي  بني  املتمثل   اإلمام خطبة  يف  الناقص  اجلناس  ا  أمّ

«دينك»، أبقاه البرصي عىل حالهِ ملا قال: «دينك» و«دنياك».
لفظ  تكرار  نحو  من  العلوي  النص  يف  الواضح  التكرار  لورود  وبالنسبة 
املنافسة  لفظ  كرر  فقد  ا،  أيضً البرصي  اعتمده  مرات،  أربع  ومشتقاتهِ  اخلوف 

ومشتقاتهِ ثالث مرات، فضالً عن تكرارات أخر بني النصني.
 وزهده يف الدنيا، فقال يف إحد ، ا ما كان أمري املؤمنني يصف نفسهِ وكثريً

: خطبهِ
يلِ  ـالَ  قَ دْ  لَقَ وَ ا،  اقِعِهَ رَ نْ  مِ يَيْتُ  تَحْ اِسْ تَّى  حَ هِ  ـذِ هَ تِي  عَ رَ دْ مِ عْتُ  قَّ رَ دْ  لَقَ اَهللاَِّ  «وَ
مُ  وْ لْقَ اَ دُ  ْمَ حيَ بَاحِ  اَلصَّ نْدَ  عِ فَ نِّي  عَ  ( بْ رُ (اُغْ بْ  زُ اُعْ  : لْتُ قُ فَ  ، ـنْكَ عَ ا  هَ نْبِذُ تَ أَالَ  ائِلٌ  قَ

.(١)« َ اَلرسُّ
فوصف اإلمام حلالهِ من الزهد نتلمَّس بعضه يف حكمةٍ للبرصي وصف 
ا...كان أحدهم يعيشُ دهرهِ  هم، منها قوله: «أدركتُ أقوامً فيها أشخاصا مل يسمِّ

.(٢)« علُ بينه وبني األرض سرتٌ ...وال جيُ دْ له ثوبٌ مل جيدَّ
فنر أنّ وصف البرصي هـذا ينطبق فيام ينطبق عـىل أمري املؤمنني فقوله: 
«يعيش دهره مل جيدد له ثوب»كأنه إجياز لكالم اإلمام ملّا قال إنّه مل يبدل ثوبه، بل 

ا، ومن كثر ترقيعه بدأ يستحي من راقعه. كان يرقعه كثريً

(١) هنج البالغة ٢٦٣. 
(٢) آداب احلسن البرصي ٦٨.



٢٣٩الفصل الثاين: املبحث الرابع: أثر كالم اإلمام عيل يف مواعض احلسن البرصي ........... 
قول  مصاديق  من  بيّنًا  ا  مصداقً يعد   املؤمنني أمري  إنّ  بل  فقط،  هذا  وليس 
بَّ مبارشة الرتاب،  عل بينه وبني األرض سرت»، إذ كان األول حيُ البرصي: «ال جيُ

ميَّّ بأيب تراب. حتى سُ
وممّا وردَ يف عهد اإلمام عيل ملالك األشرت قوله:

رٍ  دْ غَ نْ  مِ  ٌ ريْ خَ اقِبَتِهِ  عَ لَ  فَضْ وَ  ، هُ اجَ رَ فِ اِنْ و  جُ تَرْ رٍ  أَمْ يقِ  ضِ ىلَ  عَ كَ  َ ربْ صَ إِنَّ  «فَ
الَ  وَ يَاكَ  نْ دُ ا  فِيهَ  ( بِلُ تَقْ (تَسْ يلُ  تَقِ تَسْ الَ  بَةٌ  طِلْ اَهللاَِّ  نَ  مِ بِكَ  ِيطَ  حتُ أَنْ  وَ  ، تَهُ بِعَ تَ افُ  َ ختَ

.(١)« تَكَ رَ آخِ
فتفضيل أمري املؤمنني ضيق أمرٍ مع رجاء انفراجه، عىل آخر جمهولة تبعته، 
ن من  وربام قد تكون خميفة، خترس الدنيا واآلخرة، فضالً عن تركيب النص املتكوّ
مقطعني، يفصل بينهام فعل التفضيل «خري»، نجده يف موعظةٍ موجزة للبرصي، 

.(٢)« ؛ خريٌ من أمنِك حتى تلقى اخلوفَ قال فيها: «إنَّ خوفَك حتى تلقى األمنَ
:حكمه قال اإلمام ويف إحد

.(٣)«( مِ كَ ِ ةِ (اَحلْ مَ كْ ِ ائِفَ اَحلْ رَ ا طَ وا هلََ تَغُ ابْ ، فَ انُ َبْدَ َلُّ اَألْ امَ متَ َلُّ كَ لُوبَ متَ لْقُ هِ اَ ذِ «إِنَّ هَ
وملّا كان انرصاف القلب عـن العـلم ومالله مـنه فعالً غري حممود أمر (صلوات 
اهللا عليه) بطلب طرائف احلكم املعجبة للنفس، اللذيذة هلا، لتكون هذهِ النفوس 

ا يف اكتساب العلم واحلكمة(٤). أبدً

(١) هنج البالغة ٥١٩.
(٢) آداب احلسن البرصي ٣٥.

(٣) هنج البالغة ٥٦٦.
(٤) ينظر: رشح هنج البالغة البن ميثم ٥/ ٤١٨.



٢٤٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
ا  فإهنَّ ؛  القلوبَ هذهِ  «حادثوا  فقال:  وأوجزه،  احلكمة  معنى  البرصي  أخذ 

.(١)« رسيعةُ الدثورِ
:قال ويف حكمة أخر

كَ  أَبْغِضْ بَغِيضَ ا، وَ ماً مَ وْ كَ يَ ونَ بَغِيضَ ى أَنْ يَكُ سَ ا، عَ ناً مَ وْ بِيبَكَ هَ بِبْ حَ «أَحْ
ا»(٢). ماً مَ وْ بِيبَكَ يَ ونَ حَ ى أَنْ يَكُ سَ ا، عَ ناً مَ وْ هَ

وخالصة معنى احلكمة: «كلُّ حبيب جازَ أن يكون عدوا يف وقت ما فينبغي 
ا ما فينبغي أن ال يفرط  ا يومً أن ال يفرط يف حمبّته. وكلُّ عدوٍّ جاز أن يكون صديقً

يف بغضه»(٣).
أخذ البرصي هذهِ وأوجزَ بعضها، فقال: «أحبوا هونًا، وأبغضوا هونا، فقد 
أفرط أقوامٌ يف حبِّ أقوام فهلكوا، وأفرط أقوام يف بغض أقوام فهلكوا، ال تفرط 

يف حبِّك، وال تفرط يف بغضك»(٤).
فقوله: «أحبوا هونا» إجياز لقول اإلمام:

ا». ناً مَ وْ بِيبَكَ هَ بِبْ حَ «أَحْ
وقوله: «وأبغضوا هونا» إجياز لقول اإلمام:

ا». ناً مَ وْ كَ هَ أَبْغِضْ بَغِيضَ «وَ
ا جـنح البرصي إلـى التكرار الـذي ال طائل مـنه، فـقـد كرر قوله:  وهـنا أيضً

(١) آداب احلسن البرصي ١٣٠. 
(٢) هنج البالغة ٦٠٢.

(٣) رشح هنج البالغة البن ميثم ٤٦٥/٥.
(٤) املصنف ١٨١/١١. 



٢٤١الفصل الثاين: املبحث الرابع: أثر كالم اإلمام عيل يف مواعض احلسن البرصي ........... 
ر قوله: «وأبغضوا هونا»  «أحبوا هونا» ملا قال: «ال تفرط يف حبِّك». وكذلك كرّ

ملا قال: «ال تفرط يف بغضك».
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عىل  آخره  ردَّ  فانعكسَ  ا،  عكسً يعكسهُ  اليشء  «عكس  من   : لغةً العكس 
له»(١). أوّ

ها(٢). وهذا يعني  ويف االصطالح: أن جيعل األديب مكانَ اللفظة لفظةً ضدَّ
عكس  وسواءً  اللفظة(٣).  يشمل  بل  فحسب،  املعنى  عىل  يقترص  ال  العكس  إنَّ 
إىل  عائد  ذلك  يف  السبب  ولعل  ضئيالً،  إال  البرصي  عند  يرد  مل  املعنى  أم  اللفظ، 
يغريِّ  حتى  نظره،  وجييل  ذهنه،  يكدَّ  أن  املتأثر  األديب  من  يتطلب  املظهر  هذا  أنَّ 
ا - مل  ا يف املعنى املأخوذ من خالل عكسه، بينام البرصي - ومثلام بان سلفً جذريً
أجراه  ما  بل   ،اإلمام كالم  مع  العميق  التغيري  أسلوب  اإلسلوب،  هذا  يتبع 

تغريات يف غالبيتها شكليّة.
ةِ حال فإنَّ من حكم اإلمام التي تعامل معها البرصي هبذهِ الطريقة  وعىل أيّ

:قوله
.(٤)« نِ يْ ارَ دُ اليَسَ يَـالِ أحَ «قِلـِّةُ العِ

واليساران هنا مها: احلصول عىل املال أوالً، وعدم إنفاقهِ عىل العيال لقلّتهم 

(١) لسان العرب ١٤٤/٦ مادة (عكس).
(٢) ينظر: العمدة ٢/ ٢٨٢. 

(٣) ينظر: مصطلحات الرسقة األدبية ١٢٧.
(٤) هنج البالغة ٥٧٧.



٢٤٢................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
ةِ العيال جماز، حيث أطلق املسبب وأراد السبب(١). ثانيًا، وإطالق اليسار عىل قلَّ

ةُ  البالء...كثرَ "جهدُ  فقال  احلكمة،  من  ألفاظًا  البرصي  احلسن  عكس 
العيال»(٢).

م  قدّ حيث  والتأخري،  التقديم  هو  العلوية  احلكمة  مع  البرصي  فعله  ما  ل  فأوّ
كثرة  البرصي  عند  وسببها  واملشقة،  اجلهد  هي  فالنتيجة  سببها،  رَ  وأخّ النتيجة، 
العـيال، ثم عـكس «قـلة العـيال»ملا قـال «كثرة العـيال». وبام أنّه عـكس السبب 
مة - ملا عدَّ كثرة العيال «جهد»، وهذا هو  - املؤخر - لذا عكس النتيجة - املقدّ

.عكس لليسار يف حكمة اإلمام
ا حكمة اإلمام التي تقول: أمّ

.(٣)« بُ ، والغَضَ خطُ ، والسُّ هبَةُ ، والرَّ بةُ غَ : الرَّ ةٌ عَ بَ رِ أرْ كانَ الكـُفْ «أرْ
نْ كانت له أربعُ خاللٍ  فقد ضمنها البرصي، مع يشءٍ من العكس ملا قال: «مَ
 ، هبةِ ، والرَّ غبةِ نْ يملك نفسه عندَ الرَّ أعاذه من الشيطان: مَ مهُ اهللاُ عىل النّار، وَ حرَّ

.(٤)« ةِ، وعندَ الغضبِ وعندَ الشهوَ
هي  البرصي  تعبري  والـ»خالل»بحسب  اإلمام،  تعبري  بحسب  «أركان»  فالـ 
ني، إالّ الثالثة، حيث أبدل «السخط»بــ «الشهوة». لكنّ األركان  واحدة بني النصّ
تؤدي عند اإلمام إىل «الكفر»، والكفر يؤدي إىل النار، بينام البرصي عكس هذا ملا 

(١) ينظر: رشح هنج البالغة البن ميثم ٥/ ٤٣٦.
(٢) آداب احلسن البرصي ٥١.

(٣) حتف العقول ٢٠٧.
(٤) حلية األولياء ٢/ ١٤٥.



٢٤٣الفصل الثاين: املبحث الرابع: أثر كالم اإلمام عيل يف مواعض احلسن البرصي ........... 
م عىل النار. وبعبارة أخر فالذي  نْ يملك نفسه ويزلفها عن هذهِ اخلالل حمرّ عدَّ مَ

ا النار، عكس من يمتنع عنها فيورث اجلنّة. يبارش هذهِ األركان وتُدخلُه مبارشهتُ
ذكرها  كثرية  علوية  حكامً  هـنالك  أنَّ  إىل  نشري  أن  هـنا  املناسب  من  ولعلّ 
البرصي، ووعظ هبا الناس دون أن يشري إىل مبدعها األول ودون أن يضمنها يف 
ا تضمني. وأمثلة هذا كثرية جدا، فمن حكمةٍ ألمري  كالمٍ له حتى نقول عنها إهنّ

املؤمنني قال فيها:
«إنَّ ألهـلِ الدين عالمات يعـرفـون هبا: صدق احلديث، وأداء األمانة، ووفاء 
املعروف  وبذل  للنساء،  مواتاة  وقلة  للضفاء،  ورمحة  لألرحام،  وصلة  بالعهد، 
هلم  فطوبى  زلفى،  اهللا  من  يقرب  وما  العلم  وأتباع  احللم  وسعة  اخللق  وحسن 

وحسن مآب»(١).
وعظ البرصي هبذه احلكمة، فقال: «إنَّ ألهل اخلري عالمةً يعرفون هبا: صدقُ 

احلديث، وأداءُ األمانة، والوفاءُ بالعهد...»(٢).
:يف حكمة أخر وقال أمري املؤمنني

.(٣)« لَ مَ لَ أساءَ العَ نْ أطالَ األمَ «مَ
إالّ  األملَ  عبدٌ  أطالَ  «ما  فيقول:  احلكمة،  هبذه  يعظ  كان  البرصي  أنّ  روي 

أساءَ العَمل»(٤).

(١) حتف العقول ٢٣٧. وهناك من يروي هذه احلكمة عن النبي األكرم، ينظر: الكايف ٢٨٩/٢. 
(٢) آداب احلسن البرصي ٣٧ - ٣٨. 

(٣) هنج البالغة ٥٥٨. وينظر: مناقب اخلوارزمي ٣٧٧.
(٤) آداب احلسن البرصي ٤٥.



٢٤٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
وملّا قيل للبرصي ما تقول يا أبا سعيد يف الدنيا؟ فأجاب: «وما عسى أنْ أقولَ 
ا  كالمً رأيتُ  ما  تاهللا  الرجل:  له  فقال  ؟  عقابٌ ها  وحرامُ  ، حسابٌ ا  حالهلُ دارٍ  يف 
من  وأبلغ  أوجز  العزيز  عبد  بنِ  عمرَ  كالمُ  بل   : احلسنُ فقال  كالمك،  من  أوجزَ 

كالمي...»(١).
ا من خطبةِ  ويف احلقيقة ليس وصف الدنيا هذا للبرصي، بل ما هو إالّ جزءً

أمري املؤمنني التي تقول:
ا  هَ امِ رَ يفِ حَ ، وَ ابٌ سَ ا حِ الَهلَِ ، يفِ حَ نَاءٌ ا فَ هَ رُ آخِ ، وَ نَاءٌ ا عَ هلَُ ارٍ أَوَّ نْ دَ فُ مِ ا أَصِ «مَ
دَ  عَ نْ قَ مَ ، وَ تْهُ اتَ ا فَ اهَ اعَ نْ سَ مَ ، وَ نَ زِ ا حَ رَ فِيهَ تَقَ نِ اِفْ مَ ، وَ تِنَ ا فُ نَى فِيهَ تَغْ نِ اِسْ ، مَ قَابٌ عِ

.(٢)« تْهُ مَ ا أَعْ َ إِلَيْهَ نْ أَبْرصَ مَ ، وَ هُ تْ َ ا بَرصَّ َ َ هبِ نْ أَبْرصَ مَ ، وَ تْهُ اتَ ا وَ نْهَ عَ
.(٣)« روي عن البرصي أنّه كان يقول: «من أيقنَ باخللف جادَ بالعطيَّةِ

.(٤)« ادَ بالعطيَّةِ لَف جَ نَ باخلَ قَ وهـذه هـي حكمـةٌ عـلوية بتمـامهـا: «من أيْ
فضلَ  وإنَّ  مكرمة،  الكالم  عىل  الفعال  فضلَ  «إنَّ  فقال:  البرصي،  ووعظ 

الكالم عىل الفعل عار»(٥).
:ا يف حكمة اإلمام وهنا غريّ البرصي طفيفً

لٌ  امَ لِ جلَ ــوْ لِ عىل القَ عْ ــلَ الفِ ـةٌ وإنَّ فَضْ نـَ جْ ــلِ هلُ عْ لِ عــىل الفِ «إنَّ فضــلَ القــوْ

(١) آداب احلسن البرصي ٧٦.
(٢) هنج البالغة ١٠٩. وينظر: كنز الفوائد ١٦٠. 

(٣) حياة احلسن البرصي ١٢٥.
(٤) هنج البالغة ١٣٨. 

(٥) حياة احلسن البرصي ١٤٤.



٢٤٥الفصل الثاين: املبحث الرابع: أثر كالم اإلمام عيل يف مواعض احلسن البرصي ........... 
.(١)« ـةٌ نـَ وزيْ

هذا،  حيدث  أن  ينبغي  ال  ولكن  األمثال،  هبذهِ  جدا  وتطول  تطول  والقائمة 
ةٍ إذا عرفنا أنّ البرصي عندما كان يورد حكم  فهو أمرٌ جمانب لإلنصاف، وبخاصّ
أسمـاء  يذكر  كان  وهـكذا  الرسول،  اسم  يذكر  كان   حممد الكرم  الرسول 
اإلمـام  الـناس،إالّ  بمواعـظهـم  يعـظ  عـندما  األوائل  الثالثـة  الراشدين  اخللفاء 
ىص مـن حكمه  عـيل فـلم يذكره البرصي - عـىل الرغـم مـن أخذهِ لعـددٍ ال حيُ
بحسب  النتائج  هذهِ  فقط -  واحد  بتلميح  إالّ  واحدة،  ة  مرّ وال   - ومواعـظه
عن  «روي  البرصي:  قال  حيث   - األدبية  البرصي  نتاجات  يف  الباحث  قراءة 

.(٢)« هدِ هدِ إخفاءُ الزُّ بعض الصاحلني أنّه كان يقول: أفضلُ الزُّ
ها(٣). وهذه هي حكمة علوية بنصِّ

ووعظ   ، بهِ تأثر  من  اسم  ذكره  عدم  أي   - األمر  هذا  أنّ  إىل  اإلشارة  وجتدر 
عن  يُسأل  كانَ  فعندما  الشخصية،  البرصي  اعرتافات  يف  منبت  له   - بكالمه 
صاحب احلكم التي يستشهد هبا يغضب ويرفض اإلجابة عن هذا السؤال، وهذا 

ما عرفنا طرفـًا منه يف توطئة هذا الفصل.
أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  اإلســالم  حلكيم  تعـود  إهنا  عـرفـنا  اآلن  ولكنّ 
جتاهه،  أمرهم  من  حريةٍ  يف  املتذبذبون  وقع  الذي  الشخص  ذلك   ،طالب
 م يف ركب أعدائه، ومن جهة أخر فهم من جهةٍ ال يستطيعون ذكر اسمه، ألهنّ

معاكسة ال يستطيعون االستغناء عن كالمه الرفيع.
(١) غرر احلكم ودرر الكلم ٢٣٣.

(٢) م. ن ١٧٠.
(٣) ينظر هنج البالغة ٥٥٤. وينظر: دستور معامل احلكم ٢٠. 



٢٤٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
وبعد أن عرفنا تفصيالً عمق أثر كالم اإلمام أمري املؤمنني يف أدب احلسن 
ا إىل أنّ اآلراء التي عللت ثقافة البرصي  البرصي كان من اجلدير أن نشري هنا أيضً
األدبية مل يصمد منها إالّ رأيٌ واحد، وهو رأي الرشيف املرتىض، حني عدَّ مجيع 
ا اآلراء التي عاكست  لَّ كالم البرصي مأخوذ من كالم أمري املؤمنني. أمّ أو جُ
ا اخلطب  ا، من نحو قول اجلاحظ: «فأمّ هذا الرأي، فهي عاكست الصواب أيضً
ا يتقدم احلسن البرصي فيها»(١). وهذا الكالم تعوزه الدقة، كون  فإنّا ال نعلم أحدً
تعنيه  ما  بكلِّ   - ا  صارخً ا  تقليدً جاءت  البرصي  ومواعظ  ورسائل  خطب  مجيع 
الكلمة من معنى - لكالم أمري املؤمنني. إذاً فكيف اجلاحظ - وهو اخلبري يف 

ا يفوق البرصي يف هذا املجال؟ الرتاث العرب األديب - ال يعلم أحدً
فمثالً  احلديث،  أدبنا  يف  الساحق  بل  الغالب،  هو  هذا  اجلاحظ  ورأي 
العرص -  هذا  يف  ثبّتوا  من  أكرب  ريب  "بال  البرصي  عدّ  ضيف  شوقي  الدكتور 
أي األموي - ذلك األسلوب املونق الذي تأثر به عبد احلميد ومَن خلفوه من 
طه  من  كلِّ  نظر  يف  ا  متميّزً ا  وطابعً خاصا  ا  إسلوبً للبرصي  وكان  الكتاب»(٢). 

النص(٣). وإحسان  حسني، 
ا من حيث األسلوب، فبعد مقارنة كالم البرصي بكالم أمري املؤمنني مل  أمّ

يثبت للبرصي أسلوب مميّز قط، بل أسلوبه املوصوف باملونق والقائم عىل
ا  والتصوير»(٤)، ثبت أنّه ورثه عن أمري املؤمنني، وقلّده فيه تقليدً "الطباق 

(١) البيان والتبيني ١/ ٢٠٧. 
(٢) تأريخ األدب العريب (العرص اإلسالمي) ٤٥٠. 

(٣) ينظر: من حديث الشعر والنثر ٢٦ - ٢٧، وينظر: اخلطابة العربية يف عرصها الذهبي ٣٥٤. 
(٤) تأريخ األدب العريب (العرص اإلسالمي) ٤٥٠.



٢٤٧الفصل الثاين: املبحث الرابع: أثر كالم اإلمام عيل يف مواعض احلسن البرصي ........... 
إنّ  يقول:  أن  أراد  أنّه  ضيف  شوقي  الدكتور  كالم  من  ا  أيضً ويستشفُّ  ا.  صارخً
األحوال،  من  بحال  يقبل  أن  يمكن  ال  وهذا  البرصي،  باحلسن  تأثر  احلميد  عبد 
ا، هذا من جهة، ومن  ـِّرً ا أكثر بكثري من كونهِ مؤثّ ألنّ احلسن البرصي هو متأثـِّرً
قال  احلميد  عبد  وال  بالبرصي،  احلميد  عبد  بتأثر  قالوا  النقاد  ال   أخر جهة 
جك يف البالغة  ئِل ما الذي خرّ بذلك، بل إنّ اعرتاف األخري كان رصحيًا عندما سُ
قال: «بعد أن حفظت سبعني خطبة من خطب األصلع قال الثعالبي: يعني أمري 
ن ما استخرجناه من تأثريات عبد احلميد  املؤمنني»(١). وليت الوقت أمهلنا لندوِّ

.اهلائلة بكالم أمري املؤمنني

(١) ثامر القلوب يف املضاف واملنسوب ١ /١٨٩. 





 الثالثالفصل 

اإلمام علي  أثر كالم

ابن املقفعيف نثر 





٢٥١

ÏzzÒzöÊzzh

قلّام جتدُ كتاباً عنى بالنثر العريب الفني ومدارسه وأصوله ومن أبدع فيه دونام 
وموارد  ديانته،  حول  الرصاع  احتدم  الذي  املُنشئ  هذا  أمام  مفتوحة  شهيته  جتدُ 
بام  إال  اآلراء،  تلك  يف  التوسع  إىل  بحاجة  أراين  ال  ولذا  األدبية،  ومنزلته   ، ثقافتهِ

ح ما يذهب إليه الباحث. خيدم البحث، ويوضِّ
يَ عبد اهللا  مِّ وإمجاالً هو أبو عمرو روزبه بن داذويه قبل اإلسالم، فلامّ اسلم سُ
عدُّ من العرشة املبرشين  د وكان يف هناية الفصاحة والبالغة(١). ويُ وكنّي بأيب حممّ
يف  العلم  من  وافرٍ  نصيبٍ  عىل  حصل  النديم(٢).  ابن  تصنيف  بحسب  بالبالغة 
البرصة عن طريق األعراب الذين يفدوهنا؛ ألهنا كانت متثل كعبة العلم واألدب 

(١) خزانة األدب ٨/ ١٨٠. 
(٢) ينظر: الفهرست ١٨٢. 



٢٥٢................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
عرف  الذي  املربد  سوق  ضمّت  ا  وأهنّ السيّام  العلم،  طالّب  أنظار  وحمط  يومئذ، 
اإلسالم،  قبل  ف  رِ عُ الذي  عكاظ  سوق  ضاهى  وقد  والعلامء،  للعلم  باحتضانه 

وهبا اتصل بآل األهتم املشهورين بالفصاحة(١).
وايات يُفهم أنّ ابن املقفع قىضّ ردحاً من الزمن بالكوفة فقد  ومن بعض الرِّ
ما  وقال:  يب  بَ  فرحّ املقفع  ابن  فرأيتُ  الكوفة  لْم(٢): «قصدتُ  سِ بن  سعيدُ  ذكر 
اليوم  يف  فأتاين  رفته.  فعَّ منزلك؟  أين  دَين...فقال:  ركبني  فقلت:  هاهنا،  تصنع 
قة، مقدار  الثاين...ومعه منديل فوضعه بني يدي، فإذا فيه أسورة...ودراهم متفرِّ
أربعة آالف درهم، وحينئذٍ زمان املنصور، ويف الدراهم ضيق...»(٣). ومن هذا 
ب بهِ وسأله عن حاله،ثم  يعرف إنّ ابن املقفع كان قبل سعيد بالكوفة، وهلذا رحّ
اً هبا ملا  . ولو كان ابن املقفع غريباً عىل الكوفة، أو ضيفاً مارّ أعطاه مكرمةً سخيّةً
عىل  اطَّلَع  الكوفة  إىل  رحلتهِ  يف  أديبنا  ولعلَّ  الرجل.  مع  ذلك  يفعل  أن  استطاع 
فإهنام  الكوفة  أم  البرصة  وسواء  بعضه.  وحفظ   ، بهِ فتأثّر   املؤمنني أمري  كالم 

جَّ فيهام ابن املقفع وغدا عريبّ الثقافة واملنشأ. مرصان عربيّان خترّ
تربيةً   َ يبِّ رُ وقد  كالمه،  خالل  مـن  بالتدين  فَ  ـرِ عُ فقد  لديانته  بالنسبة  أما 
إسالمية، وأولع بالعلوم واآلداب فام بلغ العرشين حتى كان آية من اآليات يف 
كاء ال يشقُّ له غبار يف حسن البيان ومتانة التبيان(٤). وإىل هذا ذهب  الفطنةِ والذّ

(١) ينظر: دفاتر عباسية ٢٨٦. 
(٢) وهو سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم الباهيل، سكن خراسان، وويل بعض أعامهلا، وقدم بغداد 

ثَ هبا. كان عاملاً باحلديث والعربية. ينظر: تأريخ بغداد ٩ / ٧٤.  وحدَّ
(٣) حمارضات األدباء ١ / ٢٩. 

(٤) ينظر: ابن املقفع، حياته،آثاره، ٤١. 



٢٥٣الفصل الثالث: توطئة ............................................................... 
خيالف  قال: «مل  ملا  املجال  هذا  يف  املقفع  ابن  أنصف  فقد  عيل  كرد  حممد  األستاذ 
الرشع بل خدمه وأحنى عليه»(١). وال توجد عنده فيام أثِر عنه من نصوص نثرية 
الذي  وهو  الرشع  وخيالف  زنديقاً  يكون  وكيف  بزندقته(٢).  تشعر  واحدةٌ  كلمةٌ 
كانت وصاياه ومواعظه تزخر باألخالق واآلداب اإلسالمية يف صغائر األمور 
فإنّ   ، سلطانٍ أو  ملنزلةٍ  يُكرمُك  من  إكرامُ  يعجبنَّكَ  «ال  قوله:  نحو  من  وكبارها 
، فإنّه  كَ للاملِ السلطان أوشكُ أمورِ الدنيا زواالً. وال يعجبنَّكَ إكرامُ من يُكرمُ
تَ عىل دينٍ أو مروءةٍ  مْ عةِ الزوال..ولكن إذا أُكرِ هو الذي يتلو السلطان يف رسُ
يف  زايلُكَ  يُ ال  الدينَ  وإنّ  نيا.  الدُّ يف  تُزايلُكَ  ال  املروءة  فإنَّ   ! بْكَ فليعجُ فذلك 
اآلخرة»(٣). وخالصة قوله إنّ املكرمة إذا جاءت من أجل الدين واملروءة فهيَ 
طريقها  وأنّ  باآلخرة  يؤمن  هُ  إنّ كالمهِ  من  وواضح  املكرمات.  لِّ  كُ عىل  الغالبة 

السليم هو الدين.
عة  شامّ عىل  معلقاًً  الباحثني  من  مجهور  عند  املقفع  ابن  زال  ما  هذا  مع  ولكن 
ندقة. والزندقة يف زمن ابن املقفع - مثلام معروف - أُريد هبا أهدافا سياسية  الزّ
للسلطان  يسوق  ال  ملن  اقُ  تُسَ التي  اجلاهزة  التهم  من  فكانت  دينية،  منها  أكثر 
ضيف،  شـوقي  الدكـتـور  التهمـة  هبـذه  اهتـمـوه  الذين  مـن  فكان  الطاعـة.  كامل 

غم من زندقته كان يبهره مجال القرآن»(٤). حيث قـال: «ويظهر أنّه عىل الرُّ
بطريقة  ال  علنية  بطريقة  احلكم  املنصور  بهِ  ذ  لنفّ ا  حقً ا  زنديقً كان  ولو 

(١) أمراء البيان ١ / ١٢٣.
(٢) ينظر: م. ن ١٢٢.

(٣) األدب الصغري واألدب الكبري ١٢٤.
(٤) تأريخ األدب العريب (العرص العبايس) ٥٢٣. 



٢٥٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
اإلغتيال(١).

ـمه حـنا الفاخوري بالشعـوبية، ولكن شعوبيته هـذهِ  وإىل جانب الزندقة اهتّ
يكن  مل  وإن  العبّاس  بني  إىل  ميله  املوايل  مع  فأظهر  التشيّع،  طريق  «اختذت  املرة 
ال  ظاهراً  باإلسالم  يدين  النزعة،  فاريس  السياسة،  علوي  وكان  معهم،  قلبه 

باطناً، ويأخذ بالتَّقيّة..»(٢).
وبحسب ما ير الباحث إنَّ يف كالم الفاخوري غموضاً، أو تناقضاً بعض 
بالتقية،  يعمل  ثمَّ  النزعة  فاريس  إسالمي  غري  املقفع  ابن  كان  كيف  إذ  اليشء، 
شعوبيّتهِ  مترير  أراد  هل  املقفع  ابن  هبا  أخذ  وعندما  إسالمي؟  مبدأ  هي  والتقية 
أم مترير سياستهِ العلوية؟ وهناك بون شاسع بني الشعوبية وبني السياسة العلوية 
التي كانت جامعة مانعة ليس فيها تقصري ال يف الدين وال يف الدنيا، ثم ال أدري 
كيف اتفقت هذهِ الصفات الثالث (الشعوبية، السياسة العلوية، التقية ) يف نصٍّ 

واحد عند الفاخوري؟
األهم،  مصدرها  حول  الباحثني  اختالف  من  الرغم  فعىل  ثقافته  روافد  ا  أمّ
إالّ أنّ غالبيتهم قد أرجعوا السواد األعظم منها إىل اإلرث األديب الفاريس، فبعد 
حديثه عن ثقافة ابن املقفع وبخاصة يف األدبني الكبري والصغري قال أمحد أمني: 
«يف الكتابني اثرٌ كبري من الثقافة الفارسية. ففيها حكم كثرية من حكم الفرس...

احلكامء)  قالت   ) و  احلكيم)  (قال  و  احلكيم)  قول  (احفظ  يقول  كان  ما  وكثرياً 
وهو يقصد حكامء الفرس...»(٣).

(١) ينظر رسائل البلغاء ١٢.
(٢) اجلامع يف تأريخ األدب العريب ١ / ٥٣٤. 

(٣) ضحى اإلسالم ١ /٢٠٣. 



٢٥٥الفصل الثالث: توطئة ............................................................... 
كمه عىل ابن املقفع بأنّه أراد حكامء  وبدورنا أن نردَّ عىل مقولة أمحد أمني يف حُ
من  متتلك  الفارسية  األمة  وهل  الفرس «حرصاً؟  حكامء  فلامذا «يقصد  الفرس، 

احلكامء ما فاق حكامءنا علامً وأدباً وبالغة...؟
نها  وكان األجدر باألستاذ وهو يتهم ابن املقفع هبذا أن يذكر احلكمة التي ضمّ
ابن املقفع،ثم يذكر احلكيم الفاريس الذي أُخذت عنه، حتى يضمن صمود رأيه 

عن طريق هكذا دليل.
احلكامء  هؤالء  ألنّ  دقيقاً،  يكن  مل  املرحوم  كالم  فذيل  األحوال  كل  وعىل 
ث عنهم ابن املقفع، واحتجَّ هبم أمحد أمني مل يكونوا - بحسب نتائج  الذين حتدّ

.ا قط، بل هم إسالميون ويتصدرهم أمري املؤمنني الدراسة - فُرسً
هنالك  توجد  الثقافة،  فاريس  املقفع  ابن  ت  عدّ التي  اآلراء  هذهِ  جانب  وإىل 
العريب  األديب  اإلرث  إىل  املذكور  أديبنا  ثقافة  أرجعت  واحلديث  القديم  يف  آراء 
إنّ   ير كان  القلقشندي  فمثالً   ،عيل اإلمام  كالم  إىل  وبالتحديد  اإلسالمي، 

ابن املقفع من فرسان الكالم الذين اقتفوا طريقة اإلمام عيل يف الكتابة (١).
كالم  وبني  املقفّع  ابن  ثقافة  بني  رابط  وجود  عن  حتدثوا  الذين  املحدثون  ا  أمّ
أمري املؤمنني فمنهم يوسف أبو حلقة، فبعد دراستهِ وحتليله لكالم ابن املقفع 
ل عند  هُ ير - أي ابن املقفع - يف كالم أمري املؤمنني البناء النّثري األوّ قال: إنّ

العرب، وهلذا عمد إىل تفصيله(٢).
بإسلوب  ا  مشغوفً كان  املقفع  ابن  «إنّ  حجاب  نبيه  حممد  الدكتور  وقال 

(١) ينظر: صبح األعشى يف صناعة اإلنشا ٢ / ٣٥٣. 
(٢) ينظر: عبد اهللا بن املقفع دراسة وحتليل ٧.



٢٥٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
اإلمام»(١).

قال  فقد   اإلمام آراء  من  جانبًا  تبنّى  املقفع  ابن  إنّ   ير كان  من  ومنهم 
السلطان  بكون  القائل  طالب،  أيب  بن  عيلَّ  رأي  املقفع  ابن  غريب «يتبنّى  جورج 

عامد الناس»(٢).
الشأن، جاءت آراؤهم  هذا  ثوا عن  حتدّ الذين  املعارص  وباقي رجاالت أدبنا 
البالغة  يف  ختّرجَ  هُ  أنّ «وقيلَ  عيل:  كرد  حممد  قال  فمثالً  وتشكيك،  استحياء  عىل 
عيل  كرد  ملحمد  قْ  رُ يَ مل  عيل  كرد  حممد  نقله  وما  طالب»(٣).  أيب  بن  عيلِّ  بخطب 

نفسه بدعو «قلّة املأثور من تلك اخلطب يومئذ»(٤).
وال أدري كيف علم األُستاذ املرحوم بقلّة خطب اإلمام يومذاك، واملصادر 
ثنا عن املئات منها، والتي كانت حمفوظة مدونّة ومشهورة، وعليها  التأرخييّة حتدِّ
هُ  خترج األدباء، وأقلَّها عىل اإلطالق ما دونّه الرشيف الريض يف هنج البالغة، ألنّ
هِ اصطفاءً بام يتالءم وذوقه األديب، وهذا ما تطرقنا لهُ  كان يصطفي من كالم جدّ

يف الفصل األول.
 وشبيه ما قاله كرد عيل ذهب إليه الدكتور حممد مهدي البصري بقوله: «ير
وعرف  اجلاهيل،  الشعر  وقرأ  القرآن،  ظَ  فِ حَ هُ  أنّ العريب  األدب  خي  مؤرِّ بعض 

.(٥)«طب عيل بن أيب طالب اليشء الكثري من خُ

(١) بالغة الكتاب يف العرص العبايس ١٣٣ (اهلامش).
(٢) عبد اهللا بن املقفع ٨١.

(٣) أمراء البيان ١ / ١٠٥.
(٤) م. ن ١ / ١٠٥. 

(٥) يف األدب العبايس ٩. 



٢٥٧الفصل الثالث: توطئة ............................................................... 
ولكن الدكتور يف نفسه يشءٌ من هذا الرأي، ألنّه رأ من الصعوبة إثباته لعدم 

رهِ باألدب العريب داللة واضحة(١). لُّ عىل تأثُّ وجود دليل من آثار ابن املقفَّع يدُ
بكشف  تكفّلت  الدراسة  كون  قة،  الدّ إىل  يفتقر  هذا  املرحوم  الدكتور  ورأي 
عرشات األدلة التي بيّنت تأثر ابن املقفع العميق بأحد أهم زعامء األدب العريب، 

.أال وهو أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب
ولوعدنا إىل ابن املقفع نفسه، وتوخينا رأيه عن أي رافدٍ استقى ثقافته األدبية، 
ئِل  سُ عندما  فمثالً  هم،  يسمِّ مل  لكنّه  بأناس  كبري  تأثراً  رهِ  بتأثّ رصاحة  يقرّ  لوجدناه 
ثمَّ  ففاضت  ا.  رويَّ هلا  أضبط  ومل  ريا.  اخلطب  من  قال: «رشبت  األمـر  هـذا  عن 

فاضت. فال هي نظاماً، وال نسيتُ غريها كالما»(٢).
عنهم  لنا  لْ  نقَ تُ مل  الفرس  ألنّ  العروبة،  عىل  داللة  فيها  هنا  خطب  وكلمة 
النظرَ  أمعنَّ  لو  آخر  جانب  ومن  جانب،  من  هذا  ومواعظ  حكمٌ  بل   ، طبٌ خُ
صاحبه  قول  من  نصيا  تضمينًا  املقفع  ابن  صاحبنا  كالم  يف  لوجدنا  معي  القارئ 
ك يف البالغة فقال:  جَ ئل ما الذي خرّ ب عبد احلميد بن حييى الكاتب ملّا سُ املقرَّ
طَبِ األصلعِ ففاضت ثمَّ فاضت»(٣). إذاً (ففاضت  طبةً من خُ «حفظتُ سبعني خُ
الرجلني  بالغة  يف  الفيضان  وهذا  املقفع.  ابن  أخذها  أين  من  علمنا  فاضت)  ثمَّ 
حَ بذلك وابن املقفع ملّحَ له. وهذا بدورهِ  كان وراءه واحد، لكنّ عبد احلميد رصّ
ها كلُّ من البليغني، فعبد احلميد كان أموي التوجه  عائدٌ إىل اإلسرتاجتية التي يتّبعُ

(١) ينظر: م. ن ٩ (اهلامش). 
(٢) البدايـة والـنهـاية ١٠ / ١٠٢. وينظـر: وفـيات األعـيان ٢ / ١٥١. وينظـر: سيـر أعـالم النـبالء 

٦ / ٢٠٩. وينـظـر: تأريخ اإلسالم ٩ / ١٩٨. 
(٣) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١ / ٢٨. 



٢٥٨................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
ال  فهـو  ولذا   ،املؤمنني أمري  مع  النبز  استعـمـل  كيف  ورأينا  والعلن،  الرسِّ  يف 
ا ابن املقفع فهو عىل العكس من ذلك  يتهيّب مـن ذكـره اإلمام هبذهِ الغلظة. أمّ
وجـه  لقلب  ويسعى  يقـول،  وفيام  يعمل  فيام  بالتقية  «يأخذ  ه  التوجّ علوي  كان 
الشيعيّة... احلركة  طالئع  من  لُّه  كُ وهذا  والفلسفة...  العقـل  طريـق  عـن  احلكم 

وهكذا نفهم السبب الذي ألجله انترشت آراءُ ابن املقفع يف كتب رجال التشيّع 
وغريهـم،  الصفاء  وإخوان  ي  املعرّ العالء  وأيب  املتنبّي،  مثل  من  واإلسامعيلة 
رشَّ  تِلَ  وقُ املقفع،  ابنُ  ـدَ  اضطُهِ ألجـلـه  الذي  اخلفي  الـسبب  ا  أيضً نفهـم  وهكذا 

تلة»(١). قَ
هُ «كان ينظر إىل مثل أعىل مل جيده عند األمويني،  ه ألنّ هَ ابنُ املقفع هذا التوجّ توجّ
مجاعات  بعض  عند  الظن،  أغلب  رآه  ولكنّه  العباسيني.  عند  عليه  يقع  مل  إنّه  كام 
واإلمام»(٣)  السلطة  «عن  املقفع  ابن  حديث  ولعلّ  احلكم»(٢)  مقاليد  يتسلّموا  مل 
يبنيّ هؤالء الناس الذين اقرتنت هبم املُثل العليا، ولكن يوسف أبو حلقة ير يف 
تناقض  يف  املقفع  ابن  ليوقع  هُ  أنّ حتى  ا...،  غامضً هذا «حديثاً  املقفع  ابن  حديث 
من  ا  خوفً والــدوران  اللفَّ  إىل   ُ يعمد  كان  املقفع  ابن  ألنّ  إال  ذاك  وما  مقيت. 

اخلليفة املتسلِّح باحلكم املطلق»(٤).
 إنّ دراسة نتاج ابن املقفع وعرضه عىل كالم أمري املؤمنني والباحث ير

هو وحده الذي يتكفّل بكشف هذا الغموض.

(١) اجلامع يف تأريخ األدب العريب ١ / ٥٣٤. 
(٢) عبد اهللا بن املقفع دراسة وحتليل ٧. 

(٣) م. ن ٢٠. 
(٤) م. ن ٢٠.



٢٥٩الفصل الثالث: توطئة ............................................................... 
مراراً  املقفّع  ابن  حتدثَ  فقد  الصغري  واألدب  الكبري  األدب  كتابيه  يف  ا  أمّ
ووصف  وصفهم،  أناس  من  ومواعضاً  وأمثاالً  كامً  حِ ضمنها  أنّه  عىل  وتكراراّ 
وبالغتهم... تعاىل،  باهللا  وعالقتهم  وديانتهم،  ومذهبهم،  وأخالقهم،  كالمهم، 
هم، فهو بوصفه «كأكثر أصحاب املُثُل العليا  ولكنّه مع ذلك - كعادته - مل يسمِّ
يرتك ألبناء اإلنسانية أن يقرؤوا ما بني السطور، خوفاً من ظلم بطّاش يمنعُ تأديةَ 
قال:  مثالً  الصغري  األدب  ففي  العام»(١).  للخري  العامل  ألبنّاء  الفكري  الواجب 
عىل  عونٌ  فيها  حروفاً  املحفوظِ  الناسِ  كالم  من  الكتاب  هذا  يف  وضعتُ  «وقد 
عامرةِ القلوبِ وصقاهلا وجتليةِ أبصارها، وإحياءٌ للتفكريِ وإقامةٌ للتدبري، ودليلٌ 

.(٢)« عىل حمامدِ األمور ومكارمِ األخالقِ إن شاء اهللاُ
يف  ة  املرّ وهذهِ  عنهم.  أخذ  الّذين  الناس  أولئك  ا  واصفً املقفع  ابن  يستمر  ثمّ 
مع  وأوفر  أجساماً،  أعظم  كانوا  قبلنا  الناس  وجدنا  «إنا  فقال:  الكبري،  األدب 
... فكان صاحبُ الدين منهمُ أبلغ يف أمر الدينِ علامً وعمالً من  أجسامهم أحالماً
 ... صاحبِ الدين منا، وكان صاحبُ الدنيا عىل مثلِ ذلك من البالغةِ والفضلِ
وبلغَ من اهتاممهم بذلكَ أن الرجلَ منهم يفتحُ له البابُ من العلم»(٣). وعىل هذا 
الصفوة  عند  إالّ  كلّها  جتتمع  مل  بل  إسالمية،  كانت  كثرية  صفات  عددّ  أن  وبعد 
هذا  يف  عاملنا  علم  نتهى  «مُ أنَّ  هي  نتيجة  إىل  املقفع  ابن  خلص  اإلسالميني،  من 
ننا أن يقتدي بسريهتم. وأحسن  سِ م، وغايةُ إحسان حمُ مان، أن يأخذَ من علمهِ الزّ
، ومنهم  رُ م حياوِ اهُ هُ إيّ م فيكون كأنّ تُبهِ ثنُا أن ينظرَ يف كُ ما يصيب ُ من احلديث حمدِّ

(١) عبد اهللا بن املقفع دراسة وحتليل ٧. 
(٢) األدب الصغري واألدب الكبري ١٣٢. 

(٣) م. ن ٦٣ – ٦٤. 
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له  صفةٍ  يف  بليغٌ  واصفٌ  جيدُ  شيئاً  غادروا  نجدهم  ومل  يتَّبع...  وآثارهم  يستمع، 
العلم  صنوفِ  حترير  يف  وال   ، وجلَّ عزَّ  اهللا،  تعظيم  يف  ال  إليه:  يسبقوه  مل  مقاالً 
وجهٍ  يف  وال  مآخذها،  وتبنيِ  بُلِها،  سُ وتوضيح  أجزائها  وجتزئة  أقسامها  وتقسيم 

وبِ األخالق»(١). رضُ من وجوهِ األدَبِ وَ
ومما تقدم هل يبقى بعدَ ذلك لقائل مقال أنّ هؤالء الذين تأثّر هبم ابن املقفّع 
 ير ومثلام  الترصحيات  هذهِ  إنَّ  له  يؤسف  ومما  هذا  مع  ولكن  إسالميّني.  غري 
عيل  كرد  حممد  األستاذ  فمثالً  املقفع،  ابن  هلا  أراد  ما  عكس  متْ  فُهِ ا  أهنّ الباحث 
مل  القدماء  إنَّ  «وقوله:  فقال:  نظر،  فيها  مسألةٌ  األخري  املقفع  ابن  قول  يف   ير
وال  إسالمه،  قبل  قاله  مما  ولعلّه  نظر،  فيه  اهللا...قولٌ  تعظيم  يف  ال  شيئاً  يغادروا 
اخلالق  تعظيم  يف  أمــوراً  الكتب  من  وغريها  شت  زراد  كتب  حتتويَ  أن  يعقل 

وتصغري الدنيا أكثر من القرآن»(٢)
ا عىل كرد عيل فهنا إذا قسنا عىل أنّ إسالم ابن املقفع كان إيذانًا بمرحلة  وردً
إسالميته  عىل  يــدلُّ  املذكور  قوله  فــإنّ  اخلطاب،  من  جديد  نوع  أو  جديدة 
الواضحة، ملا طفح به من ألفاظ ومعان ٍتدلُّ عىل ذلك ال العكس هذا من جهة. 
تُطلق  حتى  زرادشت  كتب  يقصد  كان  املقفع  ابن  إنّ  قال  مَن   أخر جهة  ومن 

هكذا أحكام؟
ا قاسية عىل ترصحيات  وهنالك من ذهب أبعد من هذا بكثري، وأطلق أحكامً
عودة  إىل  يطمح  النزعة  فاريسُّ  «كان  اجلندي:  أنعام  قال  فقد  تلك.  املقفع  ابن 
العرب  هي  الوحيدة،  العقبة  أنّ   ير وكان  الذايت،  وحكمها  بالده،  استقالل 

(١) م. ن ٦٤. 
(٢) أمراء البيان ١/ ١١٣. 



٢٦١الفصل الثالث: توطئة ............................................................... 
واحلكم العريب، وهلذا عمل جاهداً عىل الطعن هبم، والتقليل من شان حضارهتم 
عىل  دليل  إالّ  الصغري،  واألدب  الكبري  األدب  كتايب  قدمتا  وما  ا،  مجيعً وفنوهنم 
ذلك. ولقد كان شديد التوكيد عىل حتسني كالم األقدمني...حتى إلدعى أنّ كلَّ 
ال  وحدها،  الفكرة  هذهِ  السابقني.  عن  أثر  ملا  وتقليد  ترديد  هو  إنّام  جديد  نتاج 
ا ال  ا جترد اإلنسان من قيم اإلبداع...وهي ال إنسانية ثانيًا ألهنّ إخالقية أوالً، إلهنّ

تؤمن بالعقل..»(١).
فام ذهب إليه اجلندي يف طعن ابن املقفع بالعرب وهم عقبته الوحيدة، فهذا 
ليس له أي دليل يذكر يف ما قال أديبنا املخصوص بالدراسة، بل كان عىل العكس 
منهم.  كان  لو  بأنّه  نفسه  ويمنِّي  شأهنم،  من  ويعيلّ  العرب،  يمدح  ذلك،  من 
الفرس  أعقل:  األُممِ  أيّ  املقفع  ابنَ  شيبة(٢)  بن  شبيبُ  سأل  طويلة  ةٍ  قُصَّ ففي 
أما  فقال:  ــ:فضحكنا.  شبيبُ  أي  «قال:  فقال:العرب  الصني...؟  أم  الروم  أم 
من  حظّي  يفوتني  فال  النسبة  من  حظِّي  فاتني  إذ  ولكن  موافقتَكم  أردتُ  ما  أينّ 
احدهم  ...جيودُ  تْ اُثرِ وآثارٍ  هلا،  ثِّلَ  مُ مثالٍ  غري  عىل  كمتْ  حَ العرب  إنّ  املعرفة، 
ه، ويصفُ اليشءَ بعقلِه  لُ بمجهودهِ، ويُشاركُ يف ميسورهِ ومعسورِ ته، ويتفضّ بقوَّ
م، وأعلتْهم  مهُ َ م مهِ هم، ورفعتهُ سُ بتهم أنفُ ...أدَّ ةً فيكون قدوةً ويفعلُه فيصريُ حجّ
رفـع  حـتى  أنفسهـم  يف  وحباؤهـم  فيهـم،  اهللا  حباء  يزل  فلم  وألسنتهم،  قلوهبم 
 ، كـر...وافتتح دينه وخالفـتـه هبـم إلـى احلشـرِ هلـم الفخر، وبلغ هبـم أرشف الذِّ

عـىل اخليـر فيهـم وهلـم.

(١) دراسات يف األدب العريب ٥٦. 
(٢) هو شبيب بن شيبة املنقري يكنى أبا معمر. كان ممتازاً بالفصاحة. قدم بغداد يف أيام املنصور العبّايس 

، ومن بعدهِ باملهدي، وكان كريامً عليهام أثرياً عندمها. ينظر: وفيات األعيان ٢ / ٤٥٨.  واتصل بهِ
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وقـال:

ِ يُورُِعَها َمْن يََشاُء ِمْن ِعَباِدهِ َوالَْعاقَِبُة لِلُْمتَِّقنَي﴾(١). ْرَض ِبَّ
َ ْ
﴿إِنَّ األ

باللسان  احلق  ودفع  خصم،  فضلهم  أنكر  ومن  خرس،  هم  حقَّ وضعَ  فمن 
أكبتُ للجنان»(٢).

س العرب هبذا التقديس هل من املنطقي أنْ يُقال عنه إنَّ  والغريب إنّ من يُقدِّ
فابن  جاهداً عىل الطعن هبم؟ وعىل كلّ حال  وإنّه عمل  الوحيدة العرب،  عقبته 
: إنّ اعرتاض اجلندي  املقفع أجاد يف دحض هذه الشبهة عن نفسهِ هذا أوالً. ثانياً
عىل امتيازات أولئك الناس الذين وصفهم ابن املقفع بأهنم مل يرتكوا صغرية وال 
كبرية.. ثمّ عدَّ دعوةَ ابن املقفع تلك - بموجب هذا الوصف - ال أخالقية وال 
هُ لبس؛ فابن املقفع مل يكن يقصد أو يدعو بام  ثقافية. فيام ال يشكُّ فيه الباحث إنّ
ذكر إىل اجلمود أو اإلتكاء عىل األقدمني وتقليدهم األعمى - مثلام فهم اجلندي 
وغريه - وإالّ لو كان يقصد هذا اجلمود لبقى هو يف تلك اخلانة، وملا وصل إىل ما 
وصل إليه من ذلك اإلبداع النثري الذي ما زال متميّزاً عىل الرغم من زمحة النثر 
ا ألُناس امتازوا بـ «تعظيم اهللا عزَّ  هُ وجد كالمً والناثرين، ولكن غاية ما هنالك أنّ
صنوف  يف  ومعرفتهم  باآلخرة،  وترغيبهم  وحتقريها،  باألوىل  ومعرفتهم  وجل، 
ظم حلمهم  العلم املتعددة وتقسيم أقسامها،وجتزئة أجزائها، وسمو أخالقهم،وعُ
بام  البالغة...»فوصفهم  من  بهِ  امتازوا  عامّ  فضالً  أجسامهم،  ةِ  قوَّ من  الرغم  عىل 
يستحقون وأثنى عليهم، وحبّبَ األخذ عنهـم، والسري عىل هدهيم. أما ثالثاً فلـم 
ئِل عـن الفـرس  هُ حنيَ سُ ـرهِ بالعـرب ألنّ يكـن ابن املقفع متأثراً بالفـرس بقـدر تأثِّ

(١) األعراف ١٢٨.
(٢) أمراء البيان ١/ ١١٤- ١١٥. 



٢٦٣الفصل الثالث: توطئة ............................................................... 
امللك،  من  عظيامً  ووجدوا  األرض،  من  كثرياً  ملكوا  م  إهنّ بذلك،  «ليسوا  قـال: 
وغلبوا عىل كثري من اخللق، ولبث فيهم عقد األمر، فام استنبطوا شيئًا بعقوهلم، 
القوميّات،  باقي  عن  أجوبته  وهكذا  نفوسهم..»(١).  يف  حكم  باقي  ابتدعوا  وال 
معرفة  عن  تنمُّ  تلك  إجابته  وكانت   ، عرفتهُ ما  أجاب  العرب  إىل  وصل  إذا  حتى 
ب، فبام فاته احلظ أن يلتحق هبم من ناحية النسب، مل يفته احلظ  ودراسة ال تعصُّ
من معرفتهم والتأثر هبم. ومن هنا نستنتج أهمَ اإلستنتاجات، وينكشف لنا جزءٌ 
علينا  وما  الصغري  واألدب  الكبري  األدب  مقدمتي  لفّ  الذي  الغموض  من  كبري 
يف ذلك إالّ إرجاع آراء وانطباعات ابن املقفع يف األمم والقوميّات وعرضها عىل 

مقدمتي األدبني سنعرف أنّ ما كان مقصوداً هناك هم العرب.
عن  الكتابني  نقل  هُ  بأنّ املقفع  ابن  اهتموا  الذين  إنّ  هذا  بعد  القول  وخالصة 
إنّ  الباحث  وبرأي  الكتابني.  هلذين  مهُ  قدّ ما  عىل  اعتمدوا  قد  كانوا  الفارسية 
م، أو عىل  هُ كان قاصداً العرب فيام قدَّ القوم فهموا عكس ما أراد ابن املقفع، ألنّ
األقل كان هلم النصيبُ األكرب يف ذلك. وعىل رأسهم أمري املؤمنني، فقد كان 
أديبنا حيمل يف بنيّات أفكارهِ جانبًا من السياسة واألهداف والتطلعات العلوية. 
العابدين  وزين  احلسن،  كاإلمام  املؤمنني  أمري  وذرية  بأبناء  تأثرهِ  عن  فضالً  هذا 
كانت  ملا  بذلك،  جيهر  أن  يستطيع  ال  ولكنه   - علينا  سيمر  مثلام   -  والصادق
نهُ هلم السلطتان األموية ومن ثم العباسية - واللتان كان ابن املقفع يعيش يف  تكّ

ظلهام - من عداء مربم.
تأثرهِ  ة  شدّ األوىل  متعاكستني:  تني  قوّ بني  ا  واقعً كان  املقفع  فابن  هذا  وعىل 
بغض  الثانية  معضلة.  لكلِّ  جذريا  حال  كالمهم  يف   رأ الذين  النفر  هبؤالء 

(١) م ٠ ن ١/ ١١٤. 



٢٦٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
اهلادفة،  الرسالية  ورغبته  احلاد،  وذكائهِ  بفطنته  املقفع  ابن  ولكن  هلام.  السلطتني 
استطاع أنّ يوفّق بني هاتني الطائفتني، وأن يسري برهة من الزمن وهو يكتب ما 

يريد يف هذا الطريق طريق ذات الشوكة مثلام سيتضح ذلك.



٢٦٥
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نه ابن املقفع طائفة من احلكم واملواعظ يف  األدب الكبري رسالـة، أو كـُتيـّب ضمّ
ارين(١).  ه إىل العقالء الذين هـدفهم احلصول عىل سعادة الدّ أسلوب خطايب موجّ
ف مـحـتواهـا فـي الصفحات السابـقـة  ـرِ حيتوي هـذا الكتاب عـلـى مقدمة - عُ
ا. خـصَّ بأوهلام احلـديث عـن السلطان،  مـهُ عىل بابني أيضً - وقسمني: األول قسََّ
آفـات  مـن  يتجنبـه  أن  عـليه  ينـبغي  ومـا  مـلكه،  تدبري  يف  أمـور  مـن  حيتاجه  ومـا 
صاحـب  بالثـاين  وخـص  الناس...،  عـن  واالحتجـاب  والكـذب،  كالبخـل، 

السلطـان وكـيـف يتعامل مع السلطان.
من  ومكارمٍ  والصديق،  الصداقة  عن  فيه  القول  فبسط  الثاين:  القسم  أما 
ة. وكانت تنضوي حتت هذه العنوانات الثالثة ما شئت من احلكم  األخالق عدّ
أمري  لكالم  اثر  من  ختلو  ال  وبغالبيتها  حقيقتها  يف  وهي   . ونوعاً كام  واملواعظ 

(١) ينظر: اجلامع يف تأريخ األدب العريب ١/ ٥٤٦. 
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بمظاهر  جتىل  فيها  بالغ  واثر  عليها  عجيبة  هيمنة  له  كان  فقد   املؤمنني

منها: ة،  عدّ
UØ⁄ïi’\;UˆÂ^

عرفنا مما سبق إن التضمني له حمّرك أساس، وهو أنّ تضمني نصٍّ ما معتمد 
يكــون  أن  فـي  املتـأثر  األديب  قبل  مـن  والرغبة  النص،  بذلـك  اإلعجاب  علـى 
ه الكيل  ذلـك النص ضمن نتاجا ته من جهة، ورغبة ذلك األديب يف أن يـؤثر نصّ

.ن عىل املتلقني من جهةٍ أخر بشفاعة النص املُضمَّ
أصـبح  حتى  الكبري  األدب  رسالـة  يف   ً واضحا  بــروزاً  التضمني  برز  وقـد 
وقد ظهر   ،أمري املؤمنني بكالم  تأثر ابن املقفع  مظاهر  يشكل ظاهرة من أكرب 

فنّ التضمني عند ابن املقفع بنوعني:
UÈ flëfi’\;Ø⁄ïi’\;HL

األدب  رسـالــة  مـن  الثاين  البـاب  بـهِ  افتـتح  الـذي  قـوله  التضمني  هذا  ومن 
ك  فـدَ ، وملعرفتك رِ كَ ومالكَ مَ لْ لِصديقك دَ الكبري وقـد خص به األصدقاء: «ابذُ
واضنَنْ  وإنـصافـك،  عـدلـكَ  ولـعـدوكَ  وتـحنّنك،  ك  بـرشَ وللعـامـة  وحمرضك، 

بدينـك وعرضك عىل كلِّ أحد»(١).
وما هذا إال فقرة من وصية أمري املؤمنني لولدهِ حممد ابن احلنفية التي قال 

فيها:
تِكَ  وملعِـرفَ  ، ومالـَكَ كَ  نفسَ ـكَ  يقِ دِ لِصَ لْ  وأبـذِ  .... دَ التـودُّ كَ  نفسَ «ألـزمْ 
نَنْ  واضْ  ، افَكَ وإنْصَ لك  دْ عَ كَ  وِّ ولعـدَ  ، َبَّتكَ وحمَ كَ  برشَ ةِ  وللعامّ كَ  َ وحمرضَ كَ  دَ فْ رِ

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ٩٨. 
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نياك»(١). هُ أسلمُ لدينِكَ ودُ لِّ أحدٍ فإنّ ضكَ عن كُ رْ بدينِك وعِ

هـذهِ  مـن  بالنصّ  أخذه  املذكور  املقفع  ابن  كالم  أغلب  إنّ  إذاً  فواضح 
الوصية.

الـمـعـنى  هـذا  ذكـر  صفحـات  وبـعـد  املقـفـع  ابن  إنّ  لـالنـتـبـاه  واملـلـفـت 
نسبهـا  ثمّ  شـديـد،  باختزال  ولكن  األلـفـاظ  بعـض  راً  مكرِّ التفاصيل،  وهـذهِ 
ـنْ غايتٌك فيام بينَك وبنيَ  للحكيم فـقـال: «أحفظْ قـول احلكيم الـذي قـال: لِتـكُ

.(٢)« ضاءَ ، وفيـام بينَكَ وبني صديـقِـك الرِّ لَ ك الـعـدْ عدوِّ
ومن هـذا نستنتج أمرين:

UÿÂ¯\

بحاجـة  مطلـقاً  يعـد  مل  فهـو  لـه،  هـي  السابـقة  املـقفـع  ابن  حكـمة  كانـت  إذا 
بياناً،  وأكثر  ابلغ،  هـي  احلكمة  تلك  ألنّ  هـذا،  احلكيم  بقول  االستشهاد  إلـى 
املقفع  ابن  كـان  إذا  الداعي  ومــا  احلكيم،  قـول  مـن  للمعنى  وإيصاال  وتفصيالً، 
هـذا  فإنّ  هـذا  وعىل  بكالمه،  يستشهد  أن  بكثري  احلكيـم  قـول  مـن  أكثر  يمتلـك 

. دليل آخر عىل إن احلكمة األوىل هي ليست ألبن املقفع أيضاً
UÈ›]m’\

ذت بتحوير طفيف  نة مـن فقرتني ال غري، األوىل أخُ حكمة احلكيم هـذه مكوّ
عن قول أمري املؤمنني السالف وهي كالتايل:

ك عدلك». أمري املؤمنني: «ولعدوِّ

(١) هنج السعادة ٧/ ٢٣٢، وينظر بحار األنوار: ٧٤ /٣٩٦.
(٢) األدب الصغري واألدب الكبري ١٠٣. 
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.« ك العدلَ احلكيم: «بينك وبني عدوّ

ك عـدلــك». ابن املقفع: «ولـعـدوّ
 .بينام الفقرة الثانية أُخذت باملعنى عن كالمه

أمري املؤمنني:»ابذل لصديقك نفسك ومالك».
احلكيم: «وفيام بينك وبني صديقك الرضاء».

مكَ ومالك». ابن املقفع: «أبذل لصديقك دَ
كالمه  فـي  ريِّ  غُ أن  بعـد   ،املؤمنني أمري  هـو  إمـا  احلكيم  هـذا  فإنّ  وبالتايل 
أصل  األحوال  كلِّ  ويف   ،اإلمام كالم  مرجعيته  كانت  شخص  ـا  وإمّ املذكور، 

هذا كلّه هي وصية أمري املؤمنني املذكورة.
من  زْ  «حترّ باجتناهبا  املقفع  ابن  أمر  التي  املغريات  جمموعة  يطالع  من  ـا  وأمّ
ـكر املنزلة وسكر الشباب، فإنّه ليس هـذا يشءُ  ـكر املـالِ وسُ لطان وسُ ـكر السُّ سُ
ةٍٍ تسلُبُ العقل، وتذهب بالـوقار، وترصفُ القـلب والسـمعَ  نـّ إالّ وهــو ريـحُ جِ
نصيا  نة  مضمّ منـها  ة  عـدّ عباراتٍ  فسيجد  املنافع»(١)  غــري  إىل  واللسانَ  والبصـرَ 

:مـن حكمـة أمري املؤمنني
ـكر العـلـم وسـكر  ةِ وسُ كرَ القُدرَ ـكرِ املالِ وسُ سَ من سُ ِ نْبغي للعاقلِ أن حيرتَ «يَ

.(٢)« فُّ الوقارَ ـلِّ ذلـك رحياً خبيثةً تسـلِبُ العقـلَ وتسـتَخِ الشباب، فـإنّ لكَ
وعـن اإلمام الصـادق أنّه قال:

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ٩٦ – ٩٧. 
(٢) غرر احلكم ودرر الكلم ٢٤٢. 
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تِقارُ  االفْ قلبِكَ  يف  ليجتمع  يقول:   ( عليه  اهللا  (صلوات  املؤمنني  أمري  «كـان 
نِ  سْ ، وحْ كالمـِكَ كَ إلـيهم فـي لـني  إىل النّاسِ واالستغـناءُ عنهـم، يكونُ افـتـقارُ

.(١)« كَ ، وبقـاءِ عزَّ كَ ةِ عِرضِ م يف نـزاهَ كَ عنهُ ناؤُ ك، ويكـونُ استِغْ برشِ
، وأعطـى منهاج عمـل وطريقـة ترصف رائعة   عىل معـانٍ ساميةٍ ـدَ فقـد أكّ
بني الفرد وجمتمعه موظفاً فن املقابلة من أجل إيصال املعـنى بطريقـة مؤثـرة، فهو 
بذلك  تـسمـح  أعاملٍ  خالل  من  هلم  والتـودد  الناس  إىل  باالفتقار  يأمر  جهة  من 
اس  كلني الكـالم، وبشاشـة الوجـه، ومـن جهة أخـر أمـر باالستغـناء عـن النـّ
يمـكن  ال  والعـز  العرض  مـثـل  ألنّ  العـز،  وعـيش  العـرض  صون  خالل  مـن 

ب عىل حساهبـام إلـى أيِّ جهـة كانت. التـقرّ
األدب  حكم  عقـد  فـي  فنظمـها  احلكمة؛  هـذه  فـي  ضالته  املقفع  ابن  وجـد 
واالستـغناءُ  النّاسِ  إلـى  االفتقارُ  قلبـكَ  يف  «ولْيجتمعْ  فقال:  بنصها،  الكـبري 
نْ  كَ بـهم. وليكُ سـنِ برشِ كَ إليهم فـي لني كلمتك لـهم، وحُ عنهم، وليكنِ افتقـارُ

ك»(٢). زّ ك، وبـقـاء عِ استغنـاؤك عنهم فـي نزاهـةِ عـرضِ
وقـال يف بيان فضل العقل عىل القـول: 

املٌ  جلََ القولِ  عىل  لِ  عْ الفِ فضلَ  وإنَّ   ، جنَةُ هلُ الفعـل  علـى  القـولِ  فضلَ  «إنّ 
.(٣)« وزينَةٌ

ضمن ابن املقفع هـذهِ احلكمة يف األدب الكبري فقـال: «فـإنّ فضلَ القول عىل 

(١) الكايف ٢ /١٤٩، وينظر: معاين األخبار ٢٦٧. 
(٢) األدب الصغري واألدب الكبري ١٢٦. 

(٣) غرر احلكم ودرر الكلم ٢٣٣. 
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.(١)« الفعل عارٌ وهجنة، وفضلَ الفعل عىل القول زينةٌ

 : ومـن أكثـر حكم اإلمام أثراً يف األدب الكبري قـولـه يف وصف أخٍ لـهُ
 . هِ يْنـِ ي عَ يَا فـِ نْ ـرُ الدُّ غَ يْنِي صِ ي عَ هُ فـِ ظِمُ عْ انَ يُ كَ ـى أَخٌ يفِ اهللاِ، وَ ضَ ي فيَِام مَ انَ لـِ «كَ
 . ـدَ جَ وَ ا  إِذَ ثِرُ  كْ يُ الَ  وَ  ، دُ ـِ جيَ الَ  ـا  مَ ي  تَهِ شْ يَ ـالَ  فَ  ، بَطْنِهِ لْطَانِ  سُ ـنْ  مِ جاً  ارِ خَ انَ  كَ وَ
عِيفاً  انَ ضَ كَ ، وَ ائِلِنيَ لِيلَ السَّ عَ غَ قَ نَ ، وَ ائِلِنيَ ذَّ الْقَ الَ بَ تاً، فإِنْ قَ امِ هِ صَ رِ هْ ثَرَ دَ انَ أَكْ كَ وَ
 َ أْيتِ تَّى يَ ة حَ جَّ يلِ بِحُ دْ ادٍ، الَ يُ لُّ وَ صِ ـاب، وَ وَ لَيْثُ غَ هُ دُّ فَ ِ ـاءَ اجلْ إِنْ جَ ! فَ فا ً عَ تَضْ سْ مُ
انَ  كَ ؛ وَ هُ ارَ تِذَ عَ اعْ مَ تَّى يَسْ ، حَ ثْلِهِ ي مِ رَ فـِ ذْ ِدُ الْعُ ا جيَ ىلَ مَ داً عَ لُومُ أَحَ انَ الَ يَ كَ ياً، وَ اضِ قَ
ا  انَ إذَ كَ ؛ وَ عَلُ فْ ا الَ يَ قُولُ مَ الَ يَ لُ وَ عَ فْ ا يَ انَ يقُولُ مَ كَ ؛ وَ ئِهِ رْ نْدَ بُ عاً إِالَّ عِ جَ و وَ كُ الَ يَشْ
نـهُ  صَ مِ رَ عُ أَحْ مَ ـا يَسْ ىل مَ كـانَ عَ ، وَ وتِ كُ لَـى السُّ لَبْ عَ غْ الَمِ لَـمْ يُ لَـى الْكَ لِبَ عَ غُ
مْ يْكُ لَ عَ ، فَ هُ الِفُ يُخَ  فَ وَ بُ إِىلَ اهلَْ رَ امَ أَقْ ُ انِ نَظَرَ أَهيُّ رَ هُ أَمْ هَ ا بـدَ كان إذَ ؛ وَ لمَ تَكَ لـى أَنْ يَ عَ
لِيلِ لْقَ ذَ اَ وا أَنَّ أَخْ لَمُ اعْ ا فَ تَطِيعُوهَ ْ تَسْ إِنْ ملَ ا، فَ وا فِيهَ نَافَسُ تَ ا، وَ وهَ مُ الْزَ الَئِقِ فَ هِ اَخلَْ ذِ َ هبِ

.(٢)« ثِريِ كِ اَلْكَ رْ نْ تَ ٌ مِ ريْ خَ
وهذهِ احلـكمة امتازت بالطول نوعا ما، ألهنا قائمة عىل وصف شخصٍ معـني 
فَ بأخالقه النبيلة ال يرغب أمري املؤمنني بذكر إحداها وترك األخر لذا  ـرِ عُ
عىل  الرتكيز  يف  جتلت  فيها  بارزة  سمة  املوضوع  وحدة  أنّ  إالّ  فيها،  الكالم  طـال 
رسـول  هـو  قـوم:  فقال  هـو،  من  فـيـه  ـتـِلـفَ  اخُ الـذي  األخ  ذلـك  صفـات  بيان 
ال   األكـرم الرسـول  »فإن  مستضعفاً «كان  لقوله:  آخرون  واستبعـده   اهللا
قـال يف صفاته مثل هـذه الكلمة، وقال قوم: هو أبـو ذرٍ الغفاري، وقـال غريهم  يُ
معيَّـن،  أخٍ  إىل  يُشـر  لـم   املـؤمنني أميـر  إن  إلـى  غريهـم  وذهـب  املقداد،  هـو 

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ١٠٣. 
(٢) هنج البالغة ٦٠٥ – ٦٠٦. 
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ولكنّه كـالمٌ خـارج خمرج املثل(١).

كان ابن املقفع شديدُ التأثر هبذه احلكمة وعىل طول األدب الكبري ملا اجتمع 
ةً جتلت يف الوصف الـدقيق الرائع املعربّ عـن أغـزر املعانـي(٢)  ذّ فيها من عبقرية فَ
ة منها: أسلوب األخبار الذي ابتدأ به احلكمة، و هذا األسلوب  بفنون بالغية عدّ
موائم مـع احلكمة متامـاً، ألنّ غرضهـا الـرئيس هو اإلخبار وبـيان صفـات ذلـك 

املمدوح الـذي وصفه أمري املؤمنني باألخ.
بطنه  سلطـان  مـن  «خـارجاً  قوله:  يف  كالكناية   أخر فنون  من  فيها  ما  ثمّ 

ة (٣). «وهو كنايةٌ عن اخلروج من أرس الشهوة والرذيلة إىل فضيلة العفّ
والتشبيـه «فـإن جـاء اجلدُّ فهو ليث الغـاب وصـل واد»... فضالً عـن الفنـون 
ما  يقـول  «وكان  نـفسـه  باللفظ  مـرة  الطرق.  متعدد  تكرار  من  املتعـددة  البديعية 
وكذلك  «يقول»مرتني  املضارع  الفـعـل  ذكر  يفعل»إذ  ال  مـا  يقول  وال  يفعل، 
الفعل.  عن  اقترص  إذا  القـول  ورذالة  الفعل،  عىل  القول  رجاحة  لبيـان  «يفعل»، 
جيد،  ال  «..ما  باملايض   وأخر باملضارع  مرة  ولكن  نفسهُ  الفعـل  ر  كرّ  وأخر
الدنيـا  صغرُ  عيني  فـي  ه  يعظّمُ «وكان  األسامء  رَ  كـرّ وثالثة   .» وجد  إذا  يكثر  وال 
التقديـم  »أسلـوب  – عينهِ «عيني  تكرار  عـن  فضالً  هـذهِ  اجلملة  »وفـي  عينهِ فـي 
ها التـأخري بعـد مجلـة  هُ يف عيني»فـي حني أنّ حقّ م مجلة «يعظِّمُ والتـأخري إذ قـدّ
املمدوح،  ذلـك  عظمة  علـى  للتـأكيد  هـذا  اإلمام  »فعل  عينهِ فـي  الدنيا  «صغرُ 
والتبجيل،  التعظيم  هو  احلكمة  اجلهِ  من  جاءت  الـذي  الرئيس  الغـرض  وألنّ 

(١) ينظر: رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٩/ ١٠٩. 
(٢) ينظر: رشح ابن ميثم ٥ / ٤٧١. 

(٣) م ٠ ن ٥ /٤٧١. 
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الفعل  وبالتحـديـد  الفعلية  اجلمـلة   - البيان  هذا  ألجل   - استعامله  عـن  فضالً 
طبـاق  ـا  أمّ واالستمراريـة.  احلركـة  علـى  داللـة  مـن  فيـه  «يعظم»ملـا  املضارع 
اإليـجـاب الـذي وردَ فـي هـذا املقطـع واملتمثل الـعظـم والصغـر، فكـان عمـاد 
عنيِ  يف  وحتقريها  الدنيـا  صغـر  إن  مفـادها  عكسية  عالقـة  هنـاك  أنّ  إذ  معنـاه، 

.املمدوح، ولَّد لهُ عظم املنزلة عند أمري املؤمنني
ّ بذ  قـال  «فإن  والوزن  بالفاصلة  املتفق  السجع  ة  فمرّ متعددة،  بأنواع  وسجع 

القائلني، ونَقع غليل السائلني».
وأخر متفق بالفاصلة دون الوزن «فال يشتهي ما ال جيد، و ال يكثر إذا وجد 

«. فـ «جيد – وجد «بينهام أتفاق يف الفاصلة دون الوزن.
وثالثة متفق بالوزن دون الفاصلة «أنّ اخذ القليل خريٌ من تركِ الكثري»، «فهو 

 .« ليث غاب، وصلُّ وادٍ
فقد اتفق «قليل – كثري»بالوزن دون الفاصلة، ومثلهام»غاب – واد». كانت 

هذهِ وقفة قصرية مع صياغة النص الفنية.
وجعل  تَهُ  ضالّ املقفع  ابن  وجد  والفن  املضمون  بني  العميق  التناغم  هذا  ويف 
من تلك احلكمة مسـك اخلتام لألدب الكبري فقال: «وإين خمربكَ عن صاحبِ لـي 
يف  الدنيا  صغر  عيني  يف  أعظمه  مـا  رأسُ  وكان  عيني،  يف  النـاسِ  أعظمِ  من  كـانَ 
 ، ، وال يكـثرُ إذا وجـدَ ، فـال يتشهى ما ال جيـدُ : كان خـارجاً مـن سلطانِ بطنهِ عينهِ
وال  رأياً  له  يستخف  وال   ، ريبةً إليه  يدعو  فال   ، فرجهِ سلطانِ  من  خارجاً  وكـان 
نازعُ فـي  ، وال يُ ، فـال يـقولُ مـا ال يعـلمُ بدنا ً، وكان خـارجاً مـن سلطان لسـانهِ

، فال يقدمُ أبداً إال عىل ثقةٍ بمنفعة. ، وكـان خارجاً من سلطانِ اجلهالةِ مـا يعلمُ
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. . فإذا نطق بذَّ الناطقنيَ كان أكثر دهرهِ صامتاً

. كان ير متضاعفاً مستضعفاً، فإذا جاء اجلد فهو الليثُ عادياً
 ير حتى  بحجةٍ  يديل  وال   ، مراءٍ يف  يشرتكُ  وال   ،دعو يف  يدخلُ  ال  كان 

قاضياً عدالً وشهوداً عدوالً.
. وكان ال يلوم أحداً عىل ما قد يكون العذرُ يف مثلهِ حتى يعلمَ ما اعتذارهُ

وكان ال يشكو وجعاً إال إىل من يرجو عندهُ الربء.
. وكان ال يستشري صاحباً إىل من يرجو عندهُ النصيحةِ

، وال يشتهى، وال يتشكى. ، وال يتسخطُ وكان ال يتربمُ
وكان ال ينقمُ عىل الويل، وال يغفلُ عن العدو، وال خيص نفسهُ دونَ إخوانهِ 

. بيشءٍ من اهتاممهِ حيلتهِ وقوتهِ
فعليكَ هبذه األخالقِ إن أطقت، ولن تطيق، ولكن أخذ القليلِ خريٌ من تركِ 

.(١)« اجلميعِ
وما دمنا بني النصنيّ املذكورين بودّ الباحث أن يفرغ من أمرين هامني مها:

UÿÂ¯\;ÖŸ¯\

ني بدقة جيد غالبية كالم ابن املقفع تضمينا نصيا من احلكمة،  إن متأمل النصّ
عليها،  بزيادةٍ  ةً  مرّ  املؤمنني أمري  حكمة  مسّ  قد  املقفع  ابن  إنّ  ا  أيضً وجيد 

وأخر بحذف منها.
أما الزيادة فهو أسلوب واضح يلجأ إليه ابن املقفع يف أحايني كثرية مع كالم 

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ١٣٣ – ١٣٤. 



٢٧٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
قـولـه:  ومـنهـا  كـثـرية  هـنا  وهـي   ، رسـائِلهِ فـي  نه  يضمّ الـذي   املؤمنني أمـري 
جةٍ حتى ير قـاضياً  يل بحُ ، وال يُدْ راءٍ لَ يف دعو، وال يشرتك يف مَ «كانَ ال يدخُ

عـدالً وشهوداً عدوالً».
ةٍ حتى  جّ لـي بحُ دْ ومـا هـذا إال تَـوسعاً إلحـد فقر حكمة اإلمـام: «ال يُ
يف  الصاحب  ذلك  يدخل  ال  أن  يفصل:  وبدأ  هذا  املقفع  ابن  فأخذَ   « قاضياًً يأيت 
ـد قاضياً، والقايض ينبغي كونه عادال، ومعـه شهـود، والشهود  دعو إال إذا وجَ

جيب تـوافر العدالة فيهم.
ـا احلذف، فـإن فقرات حكمـة أمري املؤمنني والتـي مل يذكرها ابن املقفع  وأمّ
علـى  متناثـرة  وجعلهـا  سـابقاً،  ذكرها  لكنـّه  هبا  ط  يُفرِّ لـم  املذكورة  حكمته  فـي 
طول األدب الكبري. وهي كاأليت: فقول أمري املؤمنني: «وكان عىل ما يسمع 
العلمـاء  «وليعرف  الكـبري  األدب  وسـط  يف  «نجده  مَ  يتكلّ أن  عىل  َمنه  ص  احرَ

هم أنّكَ عىل أن تسمـعَ أحرص منك عىل أن تقول»(١). الِسُ حنيَ جتُ
:وقوله

لَبْ عىل السكوت». غْ «وكان إذا غـُلِبَ عىل الكالمِ مل يُ
عاً فيه مـن خـالل تبيان  نـه إحـد مقـاطعه متوسّ مل يغفلـه ابـن املقفـع، بـل ضمّ
 ، السكوتِ عىل  تغلبن  فـال  وقتـاً  الكالمِ  علـى  غلبتَ  «وإن  السكوت  مـحاسـن 
 ، للمهابةِ ا  وأبقامهُ للمودةِ،  إليكَ  وأجلبهام   ، زينةً لكَ  أشدمها  يكـونُ  لعـلهُ  فإنـهُ 

.(٢)« وأنفامها للحسدِ

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ٩٩. 
(٢) م ٠ ن ١٢٦.



٢٧٥الفصل الثالث: املبحث األول: أثر كالم اإلمام يف رسالة األدب الكبري ................... 
:وهكذا فعل ابن املقفع مع قوله

.« هُ يُخالِفُ امَ اقرب إىل اهلو فَ ُ ه أمرانِ ينظُرُ أهيُّ هُ هَ «وكان إذا بدَ
رَ بباله أمران دفعةً من غري سابقة(١). رأ أهيام تستهويه نفسه  وبدههه: إذا خطَ

ا من قولهِ تعاىل: أكثر فعمل باآلخر الذي يشقُّ عليها، ولعله كان منطلقً
.(٢) ﴾ وءِ ارٌة بالسُّ ﴿إنَّ اجَّفَس ألمَّ

الكبري  األدب  هناية  يف   اإلمام حكمة  مـن  املقطع  هـذا  املقفع  ابن  ن  ضمّ
ب  ُـمـا أصـوَ ـكَ أمران ال تـدري أهيُّ هَ بتحويـر ٍ بسيط مـع زيـادة عليها، فقـال: «إذا بَدَ

.(٣)«فإنَّ أكثرَ الصواب يف خالف اهلو ، هُ ُام اقربُ إىل هواك فخالِفْ فانظرْ أهيُّ
نه ابن  وإمـا قوله: «وكان يقول مـا يفعل وال يقول مـا ال يفعل». فقـد ضمّ
املقفع فـي وصايـاه التي دعـا فيها إلـى تقديـم الفعل عىل القول فقال: «وليعرف 
أن  إىل  منك  أقـربُ  تقولُ  ال  مـا  تفعلَ  أن   ، استطعتَ إن   ، أنـكَ والعامةُ  إخوانـك 

.(٤)« تقولَ ما ال تفعلُ
UÈ›]m’\;ÖŸ¯\

فـي  العلوية  احلكمة  نص  قرأ  أن  وبعد  عيل  كرد  حممد  املرحوم  األستاذ  إنّ 
عيـاً  هنج البالغة، وقرأها عند ابن املقفع، شكّك بمرجعيتها ألمري املؤمنني مدّ
بأنـها البن املـقـفـع، فـقـال يف استدراكه الذي جعـله يف آخر كتاب (أمراء البيان): 

(١) رشح هنج البالغة البن ميثم ٥ / ٤٧١. 
(٢) سورة يوسف٥٣. 

(٣) األدب الصغري واألدب الكبري ١٢٦.
(٤) م ٠ ن ١٠٣. 



٢٧٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
جل الكامل الـذي عرفه ابن املقفع قـد استحسنها بعض املتأخرين  «أنّ صفة الرّ
فأدجموها يف الكتاب الذي كرسوه عىل كالم اخلليفة الرابع»(١). وقال: «فإنّ نصَّ 
علنةً عـن نفسها بأنّه عـرف رجالً هـذهِ صفاته احلسنة فـوصفه  عبارة ابن املقفـع مُ
وال يعقـل أن يأخذ كالماً لغريه ويستحلَّ نسبته إليـه خصوصاً إذا كان من الكالم 
بنحو  البالغة  هنج  ؤلَّفَ  يُ أن  قبلَ  اشتهرت  يتيمتهُ  إنّ  ثمَّ  صاحبه  املعروف  املأثور 

قرنني ونصف»(٢).
والباحث يدحض هذا بام يأيت:

يف  فأدجموها  املتأخرين  بعض  «استحسنها  احلكمة:  عن  قال  األستاذ   -١
اآلخرين  يرمي  إنّه  إذ  املقابل،  من  واضح  انتقاص  فيـه  الكالم  الكتاب..»وهـذا 
ألمري  ونسبـه  الكالم  ذلك  ورسقة  مـا  لكالم  استحساهنم  رد  ملـجّ باالنتحال 

.املؤمنني
غريه  من  احلكمة  تُرسق  شنيع  عمل  هكذا  إىل  بحاجة   املؤمنني أمـري  فهل 
نْ هذا الذي استحسنها ونسبها زوراً لإلمام؟ فضالً عن إنّ  وتُنسب لهُ؟ ثم مَ
ابـن  مــن  أُخـذت  بالذات  احلـكـمة  هـذهِ  فلـمـاذا  اً  جـدّ كثيـر  املُستحسن  الكالم 

املقفع ونُسبـت ألمـيـر املؤمنني؟
غـري  فهذا  البالغة.  هنج  كتاب  فـي  وضعوها  املتأخرين  بــأنّ  قوله  وأمـا 
أمـري  كـالم  مـن  ا  أهنّ عىل  مبكر  وقـت  مـنـذ  معروفة  احلكمـة  ألنّ  أيضا،  مقبـول 
صاحب  ًقال  فمثال   .عنه أخذها  املقفع  ابن  إنّ  أيضاً  ومعروف   ،املـؤمنني
أكثر  املقفع  ابن  ادعى  «وقد  املقصودة:  احلكمة  ن  دوّ أن  بعد  احلمدونية  التذكرة 

(١) أمراء البيان ٥٧٥. 
(٢) م ٠ ن ٥٧٤. 
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هذا الكالم يف رسالة له»(١).

رسائله  مجيـع  بل  فحسب،  العلوية  احلكمة  هبـذهِ  يتأثر  لـم  املقفع  ابن  إنّ   -٢
املشهورة كانت متوج باألثر العلوي. وعليه فامذا عـن عرشات احلكم التي ضمنها 
املتأخرين  بعض  التي»استحسنها  احلكم  من  كلُّها  هل  ته  نتاجا  يف  املقفع  ابن 

فأدجموها يف الكتاب الذي كرسوه عىل كالم اخلليفة الرابع..»؟
بأنّـه  نفسهـا  عـن  معلنـة  املقفع  ابن  عبـارة  نصَّ  «فـإنّ  لقوله:  وبالنسبة   -٣
فـإنّ  دليالّ؛  هـذا  كان  فـإن  دلـيالً،  لـيس  فهـذا   .» صفاته...  هـذهِ  رجـالً  عرف 
حكمة اإلمـام أيضاً معلنةً عـن نفسها بأنّه عـرف رجالً هـذهِ صفاته. وممـّا يؤكد 
االهـتامم  ذلك   املؤمنني أمري  صاحب  هـو  الصاحب  وإنّ  املؤمنني،  ألمري  ا  إهنّ

ة: املكثف بمعرفة شخص ذلك الصاحب. ولذا قيلت فيه أقوال عدّ
 :اإلمـام لـقـول  قـوم  واسـتـبـعـده   ،اهللا رسـول  هـو  قــوم:  فـقـال 
قـومٌ  واستبعـده  الغفاري،  ذر  أبو  هـو   : قـومٌ وقـال   ،« مستضعفاً ضعيفـاً  «وكـان 
مـن  يكن  لـم  ذر  وأبـو   ،»  .. عادٍ ليث  فهو  اجلـد  جـاء  «فـإن   :األمـام لقـول 
حسن  شجاعاً  وكان  األسود  بن  املقداد  هو  قوم:  وقال  بالشجاعة،  املـوصوفـني 

الطريقة(٢).
أما صاحب ابن املقفع املزعوم - وهو حيمل تلك الصفات الفاضلة–كان من 

نْ هو، ولكن مل يبحثه احد ومل تصلنا أخبار عنه. املُفرتض أن يُعرف مَ
لغـريه  كالماً  يـأخذ  أن  يعقـل  «وال  املقفع:  ابن  عـن  األستاذ  قـال  ثم   -٤

(١) التذكرة احلمدونية ٣٩٧/١. 
(٢) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد ١٩ / ١٠٩. 



٢٧٨................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
لغريه،  كالماً  اخذَ  املقفع  ابن  بـأنّ  يعقل  ال  أم  يعقل  إليه «وهـل  نسبته  ويستحـلّ 
فهذه مسألة حتدثنا فيها سابقاً، وتكفّل باإلجابـة عنها ابن املقفع نفسه. فقـد ذكر 
يف األدب الكبري وهـو الـذي وردت فيه تلك احلكمة بأنّ كالمه مأخوذ من حكم 
األولني، فقال: «فلم يبقَ يف جليل األمـر وال صغريهِ لقـائلٍ بعدهم مقـال، وقـد 
...مشتقّ مـن جسام حكـم األولني وقوهلم،...ضمن ذلك بعض مـا  بقيت أشياءٌ

.(١)« أنـا كاتبٌ فـي كتايب هذا من أبواب األدب التي حيتاج أليها النّاسُ
تُبِهم  كُ يف  ينظرَ  أن  نا  ثُ دِّ حمُ يصيبُ  مـا  : «وأحسنُ  أيضاً الغرض  هـذا  يف  وقـال 

م يتّبع»(٢) ٠ هُ فيكون كأنه إياهم حياور،..وأثارَ
األولني  األولني»– وسنعرف  بــ «حكم  يتأثر  مـن  املقفع  ابن  عند  فـاملحسن 

مـن هـم أكثر فأكثر – إذاً ملاذا ال يعقل أن يأخذ ابن املقفع كالماً لغريهِ؟
املقفع  ألبن  ترمجته  فـي  د  وأكّ أعرتف  الـذي  هـو  املرحوم  األستاذ  أليس  ثـم 

بـأنّ حكمه منقولة، ومل يكن أبا عذرهتا(٣).
فهل نقل احلكم هـذا – بنظر املرحوم – جائز عن غري اإلمام فقط؟ أم جيوز 
عنـه، وإذا جاز ذلك ملاذا رفع لواء التشكيك ملّا وجد أولَّ متاثل بني الكالميني؟

عدَّ  هبذا  وهو  صاحبه».  املعروف  املأثور  «الكالم  عن  األستاذ  حتدث   –٥
احلكمة املـذكورة مـأثورة عـن ابن املقفع أكثر منـه عند أميـر املؤمنني، وهـذا 
مـن  – مجيع  الباحث  إطّالّع  – وبحسب  ألنّ  وتفصيالً،  مجلةً  للصواب  جمـانب 

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ٦٥. 
(٢) م ٠ ن ٦٤. 

(٣) ينظر: أمراء البيان١١٢. 



٢٧٩الفصل الثالث: املبحث األول: أثر كالم اإلمام يف رسالة األدب الكبري ................... 
يف  رواها  من  وهناك   ،احلسن اإلمـام  عن  ا  وإمّ املؤمنني،  أمري  عـن  ـا  إمَّ رواها 

.عن الولد ةً عن الوالد وأخر كتاب واحد مرّ
فمن املصنفات التي روهتا عن أمري املؤمنني ما يأيت: - هنج البالغة(١) - 
أعيان   -  (٤) الكلم  ودرر  احلكم  غرر  ــ  األبرار(٣)  ربيع   - احلمدونية(٢)  التذكرة 

الشيعة (٥)
عيون   - يأيت:  ما   احلسن األمام  عن  احلكمة  روت  التي  املصنفات  ومن 
األخبار (٦) - الكايف (٧) - تأريخ بغداد (٨) - حتف العقول عن آل الرسول(٩) - 

البداية والنهاية (١٠)
أما املصنّفات التي روهتا عن اإلمامني معا ًفمنها:

 (١١)، وأخرة عـن اإلمام أمري املؤمنني ــ ميزان احلكمة، فقد وردت فيه مرّ

(١) ينظر: هنج البالغة ٦٠٥ – ٦٠٦.
(٢) ينظر: التذكرة احلمدونية ١/ ٣٩٧. 

(٣) ينظر: ربيع األبرار ١/ ٣٠٨. 
(٤) ينظر: غرر احلكم ودرر الكلم ٥٤٠. 

(٥) ينظر: أعيان الشيعة ١ / ٥٧٧. 
(٦) ينظر: عيون األخبار٢ /٣٨٣. 

(٧) ينظر: الكايف ٢ /٢٣٧. 
(٨) ينظر: تأريخ بغداد ١٢ /٣١١. 

(٩) ينظر: حتف العقول ٢٦٢.
(١٠) ينظر: البداية النهاية ٨ / ٤٣. 

(١١) ينظر: ميزان احلكمة ٢/ ٢٦٤. 



٢٨٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
.(١)عـن اإلمـام احلسن

عـن   وأخـر  ،(٢)  املـؤمـنني أمـيـر  عـن  ة  مـرّ فـيه  وردت  األنوار،  بحار  ــ 
.(٣) اإلمام احلسن

بـعـدهِ  مـن  هبـا  استشهـد  املـؤمنني  ألمـيـر  احلكمـة  إنّ  الباحث  يـراه  والـذي 
. وهلـذا منهـم مـن سمعها عـن الـوالـد  ولـده احلسن وهـذا أمـر طبـيعي جـداّ ً
فـي  جـاء  ومـا  عـنـه.  ورواهـا  الـولـد  عـن  سمعـها  مـن  ومنهـم  عـنـه،  فـرواها 
كتاب مشكاة األنوار يؤيد هـذا وحيلّ النزاع إذ ورد فيـه:»من كالم أمري املؤمنني 

 فـقـال: ، خطبَ بـهِ احلسنُ بن عيلٍّ عيلٍّ
عيني،  يف  النّاس  أعظَمِ  نْ  مِ كانَ  يل،  أخٍ  نْ  عَ كم  ُ أُخربِ إنّمـا  النّاس  ـا  «أهيّ
لطان ِ سُ من  خارجاً  وكانَ  عينه،  يف  نيا  الدُ رُ  غَ صِ يْني  عَ يف  بهِ  ظُمَ  عَ مـا  رأسُ  وكانَ 

.(٤)«... بطْنهِ
يف  مهمة  مصادر  من  جاءت  والتي  الروايات  هـذهِ  ترك  يعقل  فهل  وعليه 
لـه،  معارص  ومنها  زمناً،  البالغـة  هنـج  سبق  هـو  ما  ومنها  اإلسالمي،  الرتاث 

ومنهـا متـأخر عنه واألخذ بمجرد شكِّ للمرحوم حممد كرد عيل.
٦- أمـا قـولـه: بـأنّ اليتيمة اشتهرت قبـل أن يؤلَّـف النهج، فلم يعد حجة، 
ا تبقى متأخرة عن كالم اإلمام بام يقارب  ا وإن جاءت قبل النهج،إالّ أهنّ ألهنّ
املائة عام، وبعبـارة أخـر إن كالم أمـري املؤمنني سـابـق لكلِّ كالم ابن املقفع 

(١) ينظر: م ٠ ن ١/ ٤٧. 
(٢) ينظر بحار األنوار ٧٥ /١٠٨. 

(٣) ينظر: م ٠ ن ١١٠ /٣٥. 
(٤) مشكاة األنوار ٤٢١.



٢٨١الفصل الثالث: املبحث األول: أثر كالم اإلمام يف رسالة األدب الكبري ................... 
. ، وتأثرياً زمنـاً، وبالغةً

وعدم  العلوية  احلكمة  يف  ه  شكَّ يدعم  أن  عيل  كرد  حممد  املرحوم  حاول   -٧
«وقد  فقال:  عليل،  وباطنه  صحيح  ظاهرهُ  بترصيح   املؤمنني ألمري  عائديتها 
اعرتف ابن أيب احلديد شارح هنج البالغة بأنّ ما عـزي إىل أمري املؤمنني هـو 
فاحلكمة  بدقـة.  والنظـر  احلـذر  أودُّ  احلكامء...»(١)وهـنا  مـن  غـريه  كالم  مـن 
أكـد  احلديد  أيب  وابـن  البالغة،  هنج  فـي  مدونّـة  اآلن  احلـديث  مـدار  هـي  الـتي 
الصدور  قـطعي  النهـج  دفـتيّ  بني  جـاء  مـا  بأنَّ  عـدة  وبطـرق  وتكراراً  مـِراراً 
وا فـيـــه  عن أمري املؤمنني، وال غـبـار عـىل ذلك ومحل محالتٍ عىل مـن شككّ
الواضح  النهج  عـن  فضلّوا  أعيُنَهم،  العصبيّة  أعمتْ  «أقـوام  ـم  بـأهنّ ووصــفهم 
كيف  إذاً  الكالم...»(٢).  بأساليب  معرفة  وقلة  ضالالً  الطـريـق،  بنيّاتِ  وركبوا 
ه يف هذهِ احلكمة بكالم ابن أيب احلديد وهو خيالفهُ  يستدل حممد كرد عيل عىل شكّ
مجلة ً وتفصيال. ًوهذا الرأي الذي حتدث َ فيه املرحوم هو موجود فعال ً فـي رشح 

هنج البالغة، ولكن أنّى هي طريقة وجودهِ وأين؟
كـالم  بعـض  بجـمـع  ع  تربّ النهج  رشح  مـن  احلديد  أيب  ابـن  فـرغَ  أن  بـعـدَ 
قـوم  نسبه  ا  ممـّ الرّيض  يذكره  مل  ما  ذاكرون  اآلن  وقال: «ونحنُ   املؤمنني أميـر 
املشهـور،  بذلك  ليس  وبعضهُ  عنـه،  مشهـورٌ  فبعضٌ  اإلمـام -  إلـى  – يعني  إليه 

يَ إليه..»(٣). زِ لكنـّه روي عنه، وعُ
ح بملء  فكالم املعتزيل هذا ال يقصد بهِ ما جاء يف هنج البالغة مطلقا، بل رصّ

(١) أمراء البيان ٢/ ٥٧٤. 
(٢) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٠ / ٣٠٣. 

(٣) م. ن ٢٠ /٤٢٠ – ٤٢١. 



٢٨٢................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
فيه وأكد عىل انّه قصد هبذا احلديث احلكم األلف التي مجعها هو»فوجدناه ألف 
ـا وقـعَ فـي لبس ٍ واشتبــاه، أو  َ كلمة»(١). ومن هـذا يتضـح أن حممد كرد عيل إمّ
أراد أن خيلـط األوراق ليثبتَ مـا يراه ولعـل األوىل أقـرب. وعىل كـلِّ األحوال 
من  نصٍّ  أيّ  عىل  هذا  احلديد  أيب  ابن  بقول  يستدل  أن  لـألديب  مطلقـاً  حيق  ال 

. نصوص هنج البالغة ملا عرفتَ
٨- هـناك دلـيل قاطع وال حييد عىل أنّ احلكمة كانت موجودة قبل ابن املقفع، 
احلكـمـة  فـي   املؤمنني أمـري  فـقـول  والتأثـر،  التأثـيـر  عـىل  قـائـمٌ  الدليل  وهذا 
احلسن  أخذهُ   « لمَ تَكَ يَ أَنْ  لـى  عَ نـهُ  مِ صَ  رَ أَحْ عُ  مَ يَسْ ـا  مَ ىل  عَ كـانَ  الـمـذكـورة: «وَ
البرصي، فقال: «فكن عىل أن تسمعَ أحرصَ منك عىل أن تقول»(٢). والبرصي 
متوىف سنة (١١٠هـ)، وابن املقفع مولود سنة (١٠٦هـ) بمعنى إنّ البرصي تويف 
ة مل يسمع بالبرصي،  ولألخري أربع سنوات مع العمر، وهو بالتأكيد يف هذه املدَّ
ا كانت معروفة  ومل يره، وعليه فال شكَّ بوجود احلكمة قبل ابن املقفع، بل وإهنّ
ومؤثِّرة، ولذا تأثر هبا البرصي. مع جدير التنبيه إىل أن هذا املقطع مما ضمنه ابن 

ا. ا، وأرشنا إليه سابقً املقفع أيضً
وبعد هذا جتدر اإلشارة إىل أنَّ حممد كرد عيل يقال عنه قد غريّ رأيه وتالشت 
شكوكه يف هنج البالغة(٣). وهذا ما يراه الباحث مستدال ًبقول األستاذ يف مقاله 
الذي حيمل عنوان»اإلنشاء واملنشئون»: «إذا أردنا أن نحـكـم علـى املنشئـني بمـا 
بأهل  وبدأنا  ومصنّفاهتم،  وحماوراهتم،  ورسائـلهـم،  خطـبهـم،  مـن  إلينـا  انتهى 

(١) م. ن ٢٠ /٤٢١. 
(٢) البيان والتبيني ٣٧٣/٢. 

(٣) ينظر: مع املشككني يف هنج البالغة ٩٧. 



٢٨٣الفصل الثالث: املبحث األول: أثر كالم اإلمام يف رسالة األدب الكبري ................... 
القرن األول للهجرة، نـر عـلـى رأسهم أمري املؤمنني عيلّ ابن أيب طالب(كرم 
وهنج  العريب...  البيان  وواضع  اإلطالق  عـلـى  البلغاء  سـيدُ  فـأنه  وجهه)،  اهللا 
كتاب  احلديد  أيب  ابن  ورشحه  كالمه  من  الرّيض  يف  الرشّ مجعه  الذي  البالغة 

الدهر اخلالد...»(١).
تشبها  لـم  التي  والفصاحة  مـظاهرها،  أتـمِّ  يف  البالغة  طلبت  «وإذا  وقـال: 
 ي فيه خطب أمري املؤمنني عيلّ بن أيب طالب عجمة، فعليك بنهج البالغة الذّ

له...»(٢). ورسائله إىل عامّ
UÑflÊ,\;Ø⁄ïi’\;HM

ة مـن رسالة األدب الكبري،  لقد ورد هـذا النوع مـن التضمني يف أمـاكن عـدّ
وكان لعهـد اإلمام عـيل ملـالـك ألشـتـر (رضوان اهللا عليه) نصـيب ٌوافـر مـن 
اس  النـّ عـن  االحتجاب  هـو   عنه هنـى  ا  ممـّ فكان  التضمني،  مـن  النوع  هـذا 

رَ لالحتجاب، فقال: وبنيّ نتائج االحتجاب(٣) املهلكة، ثمّ بنيّ إنّ ال مربِّ
يمَ  فِ فَ  ، قِّ احلَْ فـي  لِ  بِالْبـَذْ كَ  سُ نَفْ تْ  خَ سَ ؤٌ  رُ امْ ـَا  إِمّ  : ِ َ لَنيْ جُ رَ دُ  أَحَ أَنْتَ  ـا  إِنَّمَ «وَ
عَ َ امَ أَرسْ ، فَ ً بِاملَْنعِ بْتَىلَ ، أَوْ مُ يهِ دِ يم تُسْ رِ ، أَوْ فِعْل كَ طِيهِ ـقٍّ تُعْ بِ حَ اجِ ابُكَ مـِنْ وَ تِجَ احْ

.(٤)« لِكَ نْ بَذْ وا مِ ا أَيِسُ أَلَتِكَ إِذَ سْ نْ مَ كَفَّ النَّاسِ عَ
أوصاه  ملّا  للوزير  وصيته  يف  وظّفه  ولكن   ، بتقسيامتهِ هـذا  املقفع  ابن  أخـذ 
ا أن يكونَ عندك فضلٌ  لني: إمّ : «فإنام أنت فـي ذلك أحدُ رجُ بالرفق بنظرائه قائـالً

(١) جملة تراثنا ع ١ /٣٤. 
(٢) م. ن ع ١ / ٣٤. 

(٣) وهذا أيضاً ما أخذه ابن املقفع ولكنه جعله يف مكان آخر سنوضحه يف نقطة التلفيق. 
(٤) هنج البالغة ٥١٧. 



٢٨٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
 . جمملٌ وأنتَ  منكَ  ويلتمسُ  إليهِ  وحيتاجُ  ذلك  يبدوُ  فسوف   ، غريكَ عند  ما  عىل 

.(١)« ا أالّ يكون ذلك عندكَ وإمّ
ان يتكونان من ثالث فقـــــرات هي: فالنصّ

األوىل: وفيها تضمني مل يزد فيه ابن املقفع عىل كالم أمري املؤمنني إالّ اسم 
اإلشارة «ذلك»:

إنام أنت احد رجلني «أمري املؤمنني»
«إنمـا أنت يف ذلك احد رجلني»ابن املقفع
الثانية: اجلود والعطاء وهنا ازداد التحوير:
كَ بالبذل»عند أمري املؤمنني «إما امرؤ سخت نفسُ
..عىل غريك» عند ابن املقفع ا أن يكونَ عندكَ فضلٌ «إمّ

الثالثة: املنع:
أو مبتىل باملنع» عند أمري املؤمنني»

ا أن ال يكون ذلك عندك» عند ابن املقفع «وأمّ
جيود  الذي  اجلـود  أو  الفضل  إىل  املقفع  ابن  بـهِ  أشـار  إشـارة  و»ذلك»إسم 
كالم  عـىل  املقفع  ابن  عـند  التمـويه  طرق  مـن  وهـذهِ   - غـريهِ  عـىل  الرجل  بـهِ 
غـريك،  علـى  فضلٌ  لكَ  يـكون  ال  أن  وإمـا  الكالم:  يكـون  وعليه   -  اإلمام

ا بكالم أمري املؤمنني «مبتىل باملنع». وعندها يكون كالمه أكثر شبهً
حـدٍّ  عـىل  والرعية  بالوايل  إلهتاممه  ونتيجة   املؤمنني أمري  من  نظرٍ  وبعمق 

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ٩٠. 



٢٨٥الفصل الثالث: املبحث األول: أثر كالم اإلمام يف رسالة األدب الكبري ................... 
ا مـِن شأنه أن يـؤدي إىل ذلـك  ـه واليه إىل مَ سواء وشدِّ أوارص املـودة بينهم، وجّ
فيـه  رغبتهم  قـويت  رعيتهِ  إلـى  أحسنَ  إذا  الوالـي  إنّ  الظنِّ «وذلك  حسن  ومنه 
بـهـم»(١)  نّهِ  ظَ سنَ  حُ مُ  تَلْزِ سْ يَ وذلكَ   ، وطاعـتِهِ حمبّتهِ  علـى  هم  بِِطباعِ بَلـوا  وأقْ

:فقـــال
نَ  سْ ، فـإنَّ حُ نُ الظَّـنِّ برعيَّـتـَكَ سْ تَمعُ لَكَ بهِ حُ ن منكَ فـي ذلك أمـرٌ جيْ «فـليكُ

.(٢)« الظَّـنِّ يقطَعُ عنكَ نصباً طويالً
«ال  فقال:  عليها،  حتوير  مع  ألفاظه  وبعض  املعنى  هذا  عىل  املقفع  ابن  أتى 
نصيباًً  نفسهِ  مـن  الظّنِّ  حلُسنِ  وليجعلْ  النّاس،  لقولِ  الظنِّ  بسـوءِ  الوايل  نَّ  عَ ولَ يُ

رُ عنهُ يف أعامله»(٣). حُ عن قلبه، ويُصدِ موفوراًً يـروِّ
أكدَّ أمري املؤمنني عىل حسن الظن من خالل الم األمر املسبوقة بالفاء. ألن 
الفاء أو الواو إذا اقرتنت أحداها بالم األمر ينتجان أمراً ابلغ مما لو كانت الالم 
وحدها. وبتغري طفيف افتتح ابن املقفع فقرته بال الناهية ناهياً عن سـوء الظن. 
ال  بمفردهِ  الظن».وهذا  «حسن  هي  الطرفان  عندها  يلتقي  التي  الدالة  والنقطة 
زز بأدلة أخر. فبعد أن  يمكن لعاقل أن يدعي بأنـه أثر علوي خالص إالّ إذا عُ
ويبعدُ  وح  رَ فـي  جيعلك  الظن  حسنَ  أن  عـللّ  الظن  بحسن   املؤمنني أمري  أمر 

(١) رشح هنج البالغة البن ميثم البحراين ٥/ ٣٣٩. 
(٢) هنج البالغة ٥٠٤.

(٣) األدب الصغري واألدب الكبري ٧١. والذي جيعلنا نؤكد بال شك إنّ هذا مما أخذه ابن املقفع من 
كالم أمري املؤمنني املذكور هو تضمينه للفقرة العلوية التي وردت قبل هذهِ املذكورة تضميناً 
يف  هنا  وليس  الصغري  األدب  يف  وضعها  حيث  جداً  بعيداً  أبعدها  انه  إآلّ  نصيباً  يكون  ما  أشبه 

األدب الكبري وستعرف يف مكاهنا.



٢٨٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
سـار  بـل  هـذا  عـن  املقفع  ابن  حيِـدْ  ولـم   .« طويالً «نصباً  الشديد  التعـب  عــنك 

ح عـن القلـب. اً حسن الظـنِّ يــروّ رَ دعوته عـادّ عليه وبرّ
والبـاحث ير فـي كـالم ابـن املقفع السـالف شيئاً مـن الربكة. فمـا إن هنـى 
بحسن  وأمـر  عـاد  مـا  الظن»رسعان  بسـوء  الوالـي  يـولعنَّ  «ال  الظنِّ  سـوء  عن 
الظن «وليجعلْ حلُسنِ الظّنِّ مـن نفسهِ نصيباًً موفوراًً «وهـذا تكرار ال طائل منه 

. ألنَّ املعنى واحـد ٌبني اجلملتني متـاماً
العهد  فقرة  عـىل  املقفع  ابن  أجراه  الـذي  التحـوير  نستجيل  الطـريقة  وهبـذه 
يف  والكاف  منك»  «فليكن   :قوله من  الوايل»  يولعنَّ  «ال  فقوله:  أكثر  العلوي 
 . قول أمري املؤمنني «منك»تـدلُّ عـىل «الوايل» الـذي ذكـره ابن املقفع رصاحةً
لك  «جيتمع   :قـولـه مـن   « مـوفـوراً نـصـيبًا  الظـن  لـحسـن  «وليجعـل  وقـولـه 
نصيبًا  عنك  «يقطع   :قوله قلبه»مـن  عن  بهِ  ح  «يروّ وقوله:  الظن»،  حسن  به 

»؛ فاملعنى واحد بني كلّ هذه الفقرات، فضال عن ألفاظ بنصها. طويالً
 :التـي ضمنها ابـن املقفع هبـذهِ الطريقة قوله ومـن حكم أمـري املؤمنني

.(١)« هِ غبَطُ بموقعهِ وهو اعلمُ بموقعِ لطانِ كراكبِ األسدِ يُ «صاحبُ السُّ
فقد شبه صاحب السلطان براكب األسد، النّاس تتمنى منزلته التي هو عليها 
م بأنعام السلطان، لكنَّه بقرارة نفسه متهيب من تلك املنزلة، ملا  من القرب والتنعّ

يعلم من أنّ ليسَ للسلطان مودة دائمة.
وليـس  السلـطـان  هبـا  خاطب  ولكـنّه  احلكمـة،  هـذهِ  املقفع  ابن  ـن  ضمّ
ك بقـوم ٍ لست منهم عىل ثقـةٍ  صاحبـه فـقـال: «تضبط أمورك وتصول عـىل عـدوِّ

(١) هنج البالغة ٥٢٠ 
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... فـإنام أنت يف ذلك كراكبِ األسدِ الـذي  مـن دين وال رأي وال حفاظ مـن نيَّةٍ

.(١)« هيابه مـن نظرَ إليـه، وهو ملركبه أهيبُ
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لفقاً   باألخر إحدامها  تلفقُ  ـتني  قّ شُ «خياطة  بمعنى  اللَّفقِ  من  لغة  التلفيق 
اللفق  اسم  يلزمه  فال  لفقهام  انفصل  يقال:  الشقتني  انفصلت  فإن  أعم  والتلفيق 

قبل اخلياطة»(٢).
شقـتـي  جـمـع  فـبدل  االصطالحي،  املعـنى  مـن  أقـربـه  مـا  املعنى  وهـذا 

لفقا. قـمـاش جـمع نصني أدبيّني أو أكثر عـندها يكون النص مُ
ً قا  لفّ مُ البيت  يكـون  أن  فـقـال: «هـو  منقذ(ت٥٨٤هـ )،  بن  أسامة  وعـرفـهُ 

مـن أبياتٍ قبله»(٣)
بينها  فيمـا  النصوص  تناسب  مسألـة  يراعي  أن  الفـن  هـذا  يف  األديب  وعىل 
تناسباً ال فجوة فيه، وذلك بعد أن يضمَّ إىل ذكر اليشء مـا يليق بهِ وجيري جمراه، 
وبخاصة  واسعة،  أمهية  وللتلفيق   .(٤) أيضاً النظري  مراعاة  عنه  يُقال  التلفيق  ألنّ 
صناعة  إنَّ  الفراتية:  املقامة  يف  هـ)  احلريري (ت٥١٠  قال  فقد  النثر،  ميدان  فـي 
عـىل  األساس  بالدرجة  يعتمد  احلالـة  هبـذه  وهـو  التلفيق(٥).  عىل  مبنيّةٌ  اإلنشاء 
ثقافـة األديب، فكلام كانت تلك الثقافـة متنوعة ومتعـددة املشارب كـان النـصُ 

(١) األدب الصغري واألدب الكبري٧٥. وينظر: أدب ابن املقفع دراسة اسلوبية ٥١.
(٢) العني ٥ / ١٦٥. 

(٣) البديع يف نقد الشعر ٢٠١. 
(٤) ينظر: هناية األرب يف فنون األدب ٧ / ١٠٦. 

(٥) ينظر: مقامات احلريري ٢١٧، وينظر: صبح األعشى ٣١٦/٢.
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تّسامً بالتلفيق أكثر، وهـو مباح أيضاً من أي نص وألي أديب، غري أنّ وجوده يف  مُ
األدب الكبري خيتلف نوعاً مـا ألنَّ - وبدون مبالغة - مجيع التلفيقات التي عـثر 
الباحث   وير  .املؤمنني أمري  كالم  مـن  هـي  األدب  هـذا  فـي  الباحث  عليها 

ة منها: إنّ هـذا األمر حيمـل يف طيّاته دالالت عدّ
ًولـم  هيمنة  فـرض  انّـه  حـتى   املؤمنني أمـري  بكالم  الشديد  الغـرام   -١

يـرتك جماالً ألبن املقفع أن يستعني بحكمة أخر يردف هبا احلكمة العلوية.
٢- فعل ابن املقفع هـذا لربام إليـامنـه بـأنّ كالم أمري املؤمنني يباين باقي 
.  سيُكتشف، أو يكون شاذاً الكالم، وبالتايل فإنّ تلفيق كالم غريب مع كالمهِ

استيفاء  يـمـكن  ال  أدبـه  فـي  معـاجلته  يـريـد  الـذي  املـوضوع  بـأن  إيـامنه   -٣
.معـناه، ورواجه، إال ّبتلفيق كالم أمري املؤمنني

قترصة ومأخوذة من الكالم  ٤- قد تكون ثقافة األديب املُلفِّق هبذه الطريقة مُ
املُلفَّق.

النتيجة  ألنّ  قصـد،  الـمقاصد  وأي  املقـفع  ابن  سـلك  الطرق  أيّ  هيمنا  وال 
جعلته  التي  الطـريقة  وهبـذه   املؤمنني أمري  بكالم  البالغ  تأثره  وهي  واحـدة، 
يردف احلكمة العـلوية بأختها والرسالة بالرسالة واملعنى باملعنى.. حتى يـمـكن 
يف  هنا  سواء   ،البيان أمري  بكالم  املقفع  ابن  تأثر  مظاهر  أكرب  املظهر  هـذا  عـد 

األدب الكبري، أو ما سيأيت يف األدب الصغري.
ن من: ةٍ أكثر فإن تلفيق ابن املقفع لكالم اإلمام قد وردَ مكوّ وبدقّ
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كتب ابن املقفع فـي األدب الكبري موصيا الـوالـي: «ال يُـضيعن الوايل التثبت 
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، وعندما يُعطي..فـإنّ الرجوعَ عن الصمتِ أحسنُ مـن الرجوعِ عن  عندما يقولُ

، وإن العطيةَ بعد املنعِ أمجلُ من املنعِ بعد اإلعطاء»(١). الكالمِ
ره بـكالم  فـابن املقـفع أوىص الـوالـي وصـدره مطمئن ألنّ مـا أوىص بـهِ بـرّ
وصياغـة،  مـعـنى،  إالّ  هـي  مـا  القـول  يف  هي  التي  فحكمته   .الـمـؤمنني أمري 

وأسلوباً من وصية أمري املؤمنني لولده احلسن منها:
«وتالفيكَ مـا فـرط من صمتك أيرس من إدراكك ما فات من منطقك»(٢).

بعـد  يتكـلم  أن  عـىل  قـادر  املتكلم  إن  ومـفاده  النصنيّ  بني  واحـد  فاملعـنى 
وينقـل؛  يُسـمع  الكالم  .»ألنّ  بـهِ تكـلّـم  مـا  يعـيد  أن  يستطــيع  ال  ولكن   ، صمتهِ
ر  ذَّ فيُتعَ مسموع  وال  بمنقولٍ  الصمت  صمتًا...وليسَ  إعـادتـهِ  يُستطـاع  فـال 

استدراكه»(٣).
حكمته  املقفع  ابن  جعل  فقد  بإمتياز،  علوية  صياغة  فهي  الصياغة  وهكذا 
تتكون من مقطعني يفصل بينهام اسم التفضيل: «فإن الرجوع عن الصمت أسهل 

من الرجوع عن الكالم».
:وهكذا أمري املؤمنني

«تالفيك ما فرط من صمتك أيرس من إدراكك ما فاتك من منطقك».
وحتى بعد أن غريّ ابن املقفع بعض األلفاظ إالّ أن داللتها هي هي مل تتغري.

فقد أبدل (صمتك) بــــ (الصمت).

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ٧٨–٧٩. 
(٢) هنج البالغة ٤٦٨.

(٣) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٦/ ٢٦٨. 
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و (أيـرس) بـــــ (أسـهـل).

و (منطقك) بــــ (الكـالم ).

و (تالفيك) بــــ (الرجوع).
ث فيه عن العطاء، فهو تضمني نيص حلكمة أمري  ا قوله األخري والذي حتدّ وأمّ

:املؤمنني
.(١)« «العطيّةُ بعد املنْعِِ ِأمجلُ من املنعِ ِبعد العطيّة ِ

أن  «واعلم  علويتني:  حكمتني  من  أيضاً  يلفق  وهـو  املقفع  ابن  قال  وقـد 
: صربُ املرءِ عـىل مـا يكره ُ، وصربهُ عـام حيب. والصربُ عـىل املـكروهِ  الصرب صربانِ
أجساداً،  أصربُ  اللئـامَ  أن  واعـلم   . اً مضطرّ صاحبهُ  يكون  أن  وأشبههمـا  أكربمها 

.(٢)« وأنّ الكرامَ هم أصربُ نفوساً
:فـأول كالمه مـن حكمة أمري املؤمنني

ب»(٣). : صربُ عىل ما تكره ُ، وصربٌ عام حتُ  «الصرب صربانِ
وبعـد أن عشـق ابن املقـفع كالم أمري املؤمننيعشق تأكيده أيضاً وما ابتدأ 
زه بـ  بهِ مـن فعل األمر «اعـلم»- الذي غالباً ما يقـدم بهِ لقـول اإلمام - وما عـزّ

»التوكيدية، إالّ داللة عىل ذلك. «إنّ
حتى  رشحه  أو   ، بـهِ التـوسـع  يف  رغـبته  الكالم  هلـذا  البالـغ  عـشقه  ومـن 
ابن  رشح  عـن  خيتلف  يكـاد  ال  أكربمهـا».  املـكـروه  علـى  «والصربُ  قوله:  إنّ 

(١) غرر احلكم ودرر الكلم ٧٩. 
(٢) األدب الصغري واألدب الكبري ١١٠. 

(٣) هنج البالغة ٥٦١، وينظر: أدب ابن املقفع دراسة أسلوبية ٥٢. 
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أمري  م  قـدّ السبب  هلـذا  ولربمـا  الثاين»(١)،  من  أشقُّ  األول  «النوع  احلـديـد:  أيب 

ل. اء، أي جلسـامة األوّ اء عـىل الصرب عـن الرسّ املؤمنني الصربَ عـىل الرضّ
ئـامُ  أما قول ابن املقفع األخري فهو تضمني حلكمة أمري املؤمنني: «اللّ

.(٢)« أصربُ أجساداً
مَ هلا بفعل األمر ثم توسع عليها كأختها. غري أنّ ابن املقفع - كعادته – قدّ
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ة يعـدّ  حتدث أمري املؤمنني عـن الصداقـة والصديـق فـي أقوالٍ كثرية؛ فمـرّ
مـؤكـداً  األمان،  أيام  يف  زينة  يعده   وأخر الزمان،  لنوب  ةٍ  عـدّ أفضل  الصديق 

عىل أنّ من يعجز عن اكتساب الصديق فهو أعجز الناس، فقال يف هذهِ املعاين:
 •.(٣)« ةٍ لُ عدَّ «إخوانُ الصدقِ أفضَ
 •.(٤)« ةٌ يف البَالَءِ خاء، وعدَّ انُ زينَةٌ يف الرّ وَ «األخْ
نْ •  يَّعَ مَ نْ ضَ نْهُ مَ زُ مِ جَ أَعْ انِ وَ وَ خْ ِ ابِ اَإلْ تِسَ نِ اِكْ زَ عَ جَ نْ عَ زُ اَلنَّاسِ مَ جَ «أَعْ

.(٥)« مْ نْهُ رَ بِهِ مِ فِ ظَ
جـمـع ابن املقفع هـذه احلكم الثالث، فقـال: «اعلم أنّ إخوانَ الصدقِ هـم 
علـى  ومعونةٌ  الشـدةِ،  فـي  وعـدةٌ  الرخاء،  فـي  زينةٌ  هـم  الدنيا،  مكاسبِ  خـيـرُ 

(١) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٨ / ٣١١. 
(٢) غرر احلكم ودرر الكلم ٢٦٠.

(٣) عيون احلكم واملواعظ ١٢٦، ميزان احلكمة ٤١/١.
(٤) غرر احلكم ودرر الكلم ٨٢.

(٥) هنج البالغة ٥٢٢. 
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واألسبابِ  صالتِ  الوُ وابتغاء  اكتساهبم  يف  تفرطن  فال   . واملعادِ املعاشِ  خـيـرِ 

إليهم»(١).
وكان  واحـد،  نـصٍّ  يف  املقفع  ابن  مجعها  اإلمـام  فرقها  التـي  احلكم  فهـذه  إذاً 
كالم  مـع  يستعملها  ما  غالـباً  الطريقة  وهذهِ  «اعلم»  األمر  بفعل  ابتدأها  قــد 
نَ من احلكمة األوىل حرفيا «إخوان الصدق». ومن  اإلمـام الذي يضمنه. ضمّ
الثانية حرفيا أيضاً «هم زينة يف الرخاء». والضمري «هم» هنا عائد عىل «اإلخوان» 
واستعامل الضمري بدالً من االسم الرصيح طريقة شائعة جداً يف تعامله مع كالم 

. أمري املؤمنني
أمـّا تضمينه املحـور فمـن احلكمـة الثـانية والثـالثة.

:ففي احلكمة الثانية قال اإلمام
«وعدة يف البالء».

ة يف الشدة». واملعنى واحد  ا طفيفاً فـقال: «وعدّ غـري فـيـهـا ابن املـقـفـع تغريً
ة والبالء. إذ ال فرق بني الشدّ

وأما قول اإلمام يف حكمته الثالثة:
«أعجز الناس من عجزَ عن اكتساب األخوان».

جـعـلـه ابـن املقـفـع آخـراً «فال تفرطن يف اكتساهبم».
اكتسـاب  فـي  تفرط  ال  أي  األخــوان  عىل  عائـد  أيضاً  هنا  «هم»  والضمري 

. األخوان، وهـنـا يربز األثـر العـلوي أكثر جالءً

(١) األدب الصغري والدب الكبري ١٠٨.
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تعتذرنّ  االعتذار: «ال  باب  يف  املقفع  ابن  قـول  التلفيق  مـن  النوع  هذا  فمن 
يظـفركَ  أن  ب  حيُ بمـن  إال  تستعني  وال  عــذراً،  لكَ  جيدَ  أن  بُّ  حيُ مـن  إىل  إالّ 
وإذا   . اضطرارٌ يغلبكَ  مل  ما   ، مغنامً حديثكَ   ير من  إال  دثنَ  حتُ وال   ، بحاجتكَ
ممن  يكونَ  أن  إال  طلقٍ  ولسانٍ  وبرشٍ  مرشقٍ  بوجهٍ  فتلقهُ   ، معتـذرٌ إليـكَ  اعتذر 

.(١)« غنيمةٌ قطيعتهُ 
مـن  مقطعني  ثـمّ  حكمتني،  علوية:  نصوص  أربعة  مـن  مكون  هـذا  فكالمه 

.وصية أمري املؤمنني لولده احلسن
ـا بداية كالمهِ فهـو تضمني حلكمة علوية هنى فيها عـن اإلعتذار إالّ إىل  أمّ

مقابل يتقبله ويف نفس غرس لتلقيه، وإالّ فالرغبة عنه أوىل، فقال:
.(٢)« ذراً بُ أنْ جيدَ لك عُ «ال تعتذرْ إىل من ال حيُ

مـا  يشبه  فهو  مـغـنـمـا».  حديـثـك   يـر ـن  مَ إالّ  ثـنَّ  حتـدِّ «وال  قـولـه:  وأمـا 
:جـاء يف وصية اإلمام لولدهِ احلسن
.(٣)« هدَ فيكَ ـنْ زَ ـبَنّ فيمَ «وال ترغَ

فتلّقه  عتذر  مُ اليـك  اعتذرَ  «وإذا  االعتذار:  عـن  احلديث  إىل  داً  جمـدّ عادَ  ثمَّ 
بوجـه مرتف..».

وهذا كقول أمري املؤمنني يف هذا الباب:

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ١٠٧.
(٢) غرر احلكم ودرر الكلم ٧٤٩. 

(٣) هنج البالغة ٤٧٠.
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ـنْ اعتذرَ إليك»(١). ـذرَ مَ «واقـبَـلْ عُ

غـنيمة».  قطيعته  مـمـّن  يـكـون  أن  كـالمـه: «إالّ  ذيـل  يف  وردَ  لـمـا  وبالنسبة 
:لقول أمري املؤمنني فكان فيه صد

، ألنَّ اجلـاهـل إذا قطعك  «قطيعة اجلاهل تعدل صلة العاقل»(٢). و«هـذا حـقٌّ
انتفعـت ببعـدهِ، كـمـا تنتفـع بمـواصلة الصديق العاقل لك»(٣).

وبعبارة أخر مثلام أنّ صلة العاقل غنيمة كذلك قطيعة اجلاهل غنيمة أيضاً، 
وهنا  غنيمة.  بعده  فإنّ  وبالتايل  الرش،  ذلك  جيفو  وبجفائهِ  رشاً،  اجلاهل  يف  ألنَّ 

يتضح بجالء التطابق بني كالم أمري املؤمنني وكالم ابن املقفع.
ثـمَّ  االعتذار،  عـن  كالمهِ  مستهلِّ  فـي  ثَ  حتدّ املقفع  ابن  فـإنّ  اتّضحَ  ومثلـام 
ثالـث  معنًى  إىل  ثـم  هبـم،  االستعانة  لُ  تُفضّ ـنْ  مَ  َ بنيّ عندما  آخر  معنًى  إىل  انتقـل 
هِ  كلّ هبذا  وهـو  االعتذار،  إلـى  رابعة  عــادَ  ثـمَّ  حمادثته،  ل  تفضّ ن  عـمَّ فيـه  ثَ  حتدَّ
لـم   - البـاحـث  يـراه  مثلام   - التلفـيق  هـذا  أنّ  إالّ   املؤمنني أمري  كـالم  ـق  يلفِّ
املحبَّب  التلفيق  بينام  باملتقاربة،  هـي  ليست  معـانٍ  بني  مجع  ألنـّه  ممدوحاً،  يكن 
املتقاربـة  املعاين  الشاعـر  يـأخذَ  «أنْ  عباس:  إحسان  الدكتور  قـال  مثلمـا  هـو 

ـداً يكون له كاالخرتاع»(٤). ويستخرج منها معنًى مـؤكّ
UÅ‚¬’\;flŸ;√ŞŒŸÂ;Ï⁄“t;HO

فضالً   ، رعيتهِ أمورِ  لطيفَ  يتفقدَ  أن  الوايل  املقفع: «حقُّ  ابن  قول  ذلك  فمن 

(١) غرر احلكم ودرر الكلم ٤٣٦.
(٢) هنج البالغة ٤٧١.

(٣) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٦ / ٢٨٤. 
(٤) تأريخ النقد األديب عند العرب ٤٥٩. 
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 . عن جسيمها، فـإنّ للّطيفِ موضعاً ينتفعُ به، وللجسيم موضعاً ال يُستغنى عنـهُ
، فاقةَ األخيارِ األحرار منهم، فليعمل  لـيتفقـد الوايل، يف ما يتفقدُ من أمورِ رعيتهِ
، وليستوحش من الكريمِ اجلائعِ واللئيم  فلةِ منهم فليقمعهُ ها، وطغيانَ السّ يف سدِّ

.(١)« ، واللئيم إذا شبعَ ، فإنّام يصولُ الكريمُ إذا جاعَ الشبعانِ
ير ابن املقفع يف أول كالمه إنّ من واجبات الوايل معرفة وتفقد ما حتتاجه 
الرعية يف صغائر األمور وكبارها. وهو بذلك اعتمد كليا عىل ما جاء يف عهد أمري 

املؤمنني ملالك األشرت(رضوان اهللا عليه) يف هذا الشأن:
ي  فـِ نَّ  مَ اقَ تَفَ يَ الَ  وَ ـا،  َ مهِ لـَدِ وَ ـنْ  مِ انِ  دَ الـِ لْـوَ اَ دُ  قَّ تَفَ يَ ا  مَ مْ  هِ ورِ أُمُ منْ  دْ  قَّ فَ تَ مَّ  «ثُ
يَةٌ  اعِ دَ ـهُ  ـإِنَّ فَ ؛  ـلَّ قَ إِنْ  وَ بِهِ  مْ  ُ هتَ دْ اهَ عَ تَ لُطْفـاً  نَّ  رَ قِ تَـحْ الَ  وَ  ، بـِهِ مْ  تَهُ يْ ـوَّ قَ ءٌ  ـيْ شَ كَ  سِ فْ نَ
مُ  هِ ورِ أُمُ لَطِيفِ  دَ  قُّ فَ تَ عْ  تَدَ الَ  وَ  . بِكَ اَلظَّنِّ  نِ  سْ حُ وَ  ، لَـكَ ةِ  يحَ اَلنَّصِ لِ  بَذْ إِلَـى  مْ  هلَُ
قِعاً  وْ يمِ مَ سِ لِلْجَ ، وَ عُونَ بِهِ نْتَفِ عاً يَ ضِ وْ كَ مَ نْ لُطْفِ ريِ مِ يَسِ إِنَّ لِلْ ا، فَ هَ يمِ سِ ىلَ جَ االً عَ اِتِّكَ

.(٢)« نْهُ نُونَ عَ تَغْ سْ الَ يَ
؛ فهو يرغب يف  ه، ولكن كعادتهِ نه ابن املقفع بنصّ فأغلب النصِّ العلوي ضمّ
أن يغريّ شكليًا يف فقرات كالم اإلمام - هذا أو غريه - إذ نجد هذه الطريقة يف 
هِ املذكور، فقد أبدل: «وال تدع تفقد لطيف أمورهم»بــ  ة من أولِ نصّ مقاطع عدّ

«أن يتفقّد الوايل لطيف أمور رعيّته».
و«اتكاالً عىل جسيمها» بــ «فضالً عن جسيمها».

ا». ا»بــ «فإنّ للطيف موضعً و«فإنّ لليسري من لطفك موضعً
.« »بــ «ينتفع بهِ و«ينتفعون بهِ

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ٧٧- ٧٨. 
(٢) هنج البالغة ٥٠٦ – ٥٠٧. 



٢٩٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
ا». ا»بــ «وللجسيم موضعً و«للجسيم موقعً
و«ال يستغنون عنه»بــ «ال يستغنى عنه»(١).

ومثلام بيّنا سابقاً إنّ من مناورات ابن املقفع مع كالم أمري املؤمنني هي أن 
له إىل ضمري، أو بالعكس، ونجد هـذا هنا يف قولـه:  يعمد إىل االسم الظاهر فيحوّ
املوجـود  الضمري  عىل  رعيته»ولفظة «رعيته»عائدة  أمور  لطيف  الوايل  يتفقد  «أن 

:يف قول اإلمام
«وال تدع تفقد لطيف أمورهم».

. فالضمري «هـم» هنا عـائد عىل الرعيّة، ألنّه ذكرها سابقاً
له ابن املقفع إىل مصدر مؤول  وأما اإلسم «تفقد»يف قول اإلمام، فقد حوّ
قـال  كام  لقلنا  ألصله  املصدر  أرجعنا  يتفقد»ولـو  «أن  فقـال:  والفعل  أن  مـن 

اإلمام «تفقد».
إمـام  كالم  عىل  املقفع  ابن  أجراهـا  التي  التغريات  هـذه  حتى  فإنّ  هـذا  وعىل 
تضميناً  يكون  ما  أشبه  كالمـه  فـإن  وإالّ  أكثر،  ال  متوهيية  شكلية  فهي   الكـالم

.نصيّاً لكالم اإلمام
فمـا   ،املؤمنني أمري  كالم  يف  والتـأخري  التقديم  هي  ة  العدّ مناوراته  ومن 
مـن  الوالدان  يتفقد  مـا  أمورهم  مـن  تفقد  «ثمّ  املذكور:  املقطع  اإلمام  به  افتتح 

موجوداً  كان  األشرت  ملالك   املؤمنني أمري  عهد  إن  ثانية  نؤكد  تأيت  التي  النصوص  ومن  وهنا   (١)
وكان مؤثراً وبالتايل بطالن الشكوك واالهتامات التي تقول بأن العهد مل يكن موجوداً يف زمن 
الرشيف الريض ولو كان موجوداً ألثبته الطربي يف تأرخيه بينام هنا تبني أنه موجود قبل الطربي 

والريض بمئات السنني. 
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ره ابن املقفع إىل املقطع الثاين: «ليتفقد الوالـي، مـا يتفقد مـن أمـور  ولدمهـا» أخّ
رعيته». غـري إنّ ابـن املـقفع قصـر كثيـراً ملّـا أبـدل «الوالـدان»بــ «الوالـي»، ألنّ 
فـي تعبري اإلمـام «كنايـة عــن هنايـة الشـفقـة»(١). وممـّا زاد فـي نـهايـة الشـفقـة 
- مثلمـا يـر البـاحث - هـو إنّ أمري املؤمنني مل يقل: مـا تفقـد الـوالـد، بـل 
قـال: «الوالدان»، ألنّ طبيعي لـو اشرتك الوالدان معـاً يف رعاية أبنائهم وتفتيش 
علـى  وأقـدر  وكبارها،  األمور  لصغـار  والتفاتاً  إمعـاناً  أكثر  ذلك  لكان  أمورهم 
لٍّ منهام - أي الوالدان - من نظرة خاصة وجمال عمـلٍ  توفية احتياجاهتم، ملا لكُ
خاص مكلَّف بـه جتاه أوالدهِ، وبالتايل تكـون النتيجة هـي تلبية مجيع احتياجات 

األبناء، وهكـذا أراد أمري املؤمنني (صلوات اهللا عليه) للوايل أن يكون.
اليسري،  اللطيف  «موضع»مـع  املكان:  اسمي  استعمل   اإلمام إن  يذكر 
الـذي  السبب  ولعل  الصدفة،  بمحض  يكن  مل  وهذا  العظيم،  و»موقع»للجسيم 
اهلادئـة  وبداللتهام  اإلجيـابـي،  بمعنامها  اليسري  اللطيف  إنّ  هـو  ذلـك  فـي  نراه 
ة  ة واملشقّ ينـاسبهام كلمـة «موضع»، يف حني إن اجلسيم وما فيه من داللـة الشـدّ
وهلذا  ذلك.  إىل  توحي  املوقعة  أو  الواقعة  أو  املوقع  يناسبها،ألنّ  ما   لـها ختيّـر 
جعل (صلوات اهللا عليه) لكل ِّ أمرٍ مـا يناسبه. ولكـن أنّــى البن املقفـع هـذا، إذ 

جعـل «املوضع»مع اللطيف واجلسيم.
ويف هناية كالمه املذكور استدل ابن املقفع عىل نصيحته التـي وجهها بحكمـة 
، والـلئـيـم  وا صولـةَ َالكـريـم ِإذا جـاعَ رُ نـها حرفـيا جـاءَ فيـها: «احـذَ علـوية ضمّ

.(٢)« بِعَ ِإذا شَ

(١) رشح هنج البالغة البن ميثم ٣٤٦/٥.
 = وحتقيق  دراسة  ومواعظه   عيل اإلمام  حكم  ينظر:  احلكمة  ولتوثيق   .٥٦١ البالغة  هنج   (٢)
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رشيف  بالكريم  «يراد   : قائـالً احلكمة  هـذهِ  عىل  القمي  عباس  الشيخ  علّق 
ذلك  حاجته.  وشـدة  وامتهانـه،  ضيمه  وبجـوعه  العاليـة،  اهلـمـة  ذو  النفس، 
مستلـزم لثـوران غضبه ومحيّتهِ عنـد التفات الناس إليـه، وشبع اللئيم كنايـة عـن 
كان  فربَّام  يده..  حتت  كان  ملن  وأذيته  دهِ  مترّ يستلزم  وذلك  حاجتـه،  وعـدم  غـناه 

جوعه سبباً لتغريّ أخالقه وجتويدها»(١).
UnÁÅtÂ;ÏËêÂ;H;P

كان  وبالتحديـد  العلوي،  األثـر  مـن  الكبري  األدب  مقدمـة  حتـى  تسلـم  لـم 
التـأثـر بوصية أمري املؤمنني لولدهِ احلسن، وابن املقفع وفـي هـذا املكان بالذات 
كان مصيباً هبذا التأثـّر، ألنّه فـي تلك املقدمة أوىص بالتوجه نحـو ثـلّة مـتمـيـزة 
باإلقتـداء  تويص  منـهـا  جزءٍ  فـي  والوصية   ، يشءٍ  ِّ كل  فـي  هـدهيا  عىل  والسـيـر 

:لوا إلـيـه مـن آراءٍ نخيلة. فـمـنهـا قـولـه بالصالـحيـن، وأخـذ مـا توصَّ
دِّ  بِجِ بِلَ  تَقْ لِتَسْ  ، لُبُّكَ تَغِلَ  شْ يَ وَ  ، بُكَ لْ قَ وَ  قْسُ يَ نْ  أَ بـْلَ  قَ بِ  َدَ بِاألْ تُكَ  رْ بَادَ «فَ
يتَ  فِ ونَ قـَدْ كُ تَكُ ، فَ تَهُ بَ رِ ْ جتَ يَتَهُ وَ غْ بِ بُ ـارِ لتَّجَ ـلُ اَ هْ اكَ أَ فَ ـا قـَدْ كَ رِ مَ َمْ يِكَ مـِنَ اَألْ أْ رَ
أَكـُنْ  لَـمْ  إِنْ  وَ إِينِّ   ، نَيَّ بُ أَيْ   ... ـةِ بَ رِ لتَّجْ اَ ـالَجِ  عِ ـنْ  مِ وفِيتَ  عُ وَ  ، لطَّلَبِ اَ ةَ  ؤونَ مَ
 ، مْ هِ بَارِ أَخْ ي  فـِ تُ  ـَرْ كّ فَ وَ  ، ـمْ هلِِ امَ أَعْ ي  فـِ تُ  نَظَرْ دْ  قَ فَ  ، بْيلِ قَ انَ  كَ مـَنْ  رَ  مُ عُ تُ  رْ مِّ عُ
مْ  هِ ورِ مُ أُ نْ  مِ  َّ إِيلَ ى  تَهَ اِنْ بِامَ  أَينِّ  كَ بـَلْ  ؛  مْ هِ دِ أَحَ كَ تُ  دْ عُ تَّى  حَ ؛  مْ هِ ارِ آثَ يفِ  تُ  ْ رسِ وَ
ـنْ  مِ هُ  عَ فْ نَ وَ هِ،  رِ كـَدَ ـنْ  مِ كَ  لـِ ذَ فـْوَ  صَ فْتُ  رَ عَ فَ  ، مْ هِ رِ آخِ إِىلَ  مْ  هلِِ وَّ أَ عَ  مَ تُ  رْ مِّ عُ ـدْ  قَ

املقفع  ابن  تضمني  إىل  وأشار   .٤١ اهلجري  السابع  القرن  هناية  حتى  البالغة  هنج  رشوح  =من 
دراسة  املقفع  ابن  (أدب  للامجستري  رسالته  يف  العمري  احلسني  عبد  الباحث  احلكمة  هلذه 

أسلوبية)٥١. 
.١٢ - ١٣ (١) رشح حكم أمري املؤمنني
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كَ  رِ مْ أَ نْ  مِ نَاينِ  عَ يْثُ  حَ يْتُ  أَ رَ وَ  ... هُ يلَ نَخِ رٍ  مْ أَ لِّ  كُ نْ  مِ لَكَ  تُ  لَصْ تَخْ اسْ فَ هِ،  رِ ـرَ ضَ

يق»(١). فِ اَلشَّ الِدَ  لْوَ اَ نِي  عْ يَ ا  مَ
من   انّه هو  املؤمنني  أمري  عليه  وأكد  النص  عليه  يتمركز  ما  أهم  من  إن 
كأنّه  حتى  للواقع  سرباً  لألحداث،وأبعدهم  نظراً  قهم  وأدّ التجارب،  أهل  أهم 
ر مع آخرهم، وبالتايل استخلص»من كل أمرٍ نخيله» أي  مِّ هلم كام عُ ـر مع أوّ عمَّ
الكدر،  من  الصفوِ  استخالص  عىل  املقدرة  تلك   وظّف ثمّ  منـه(٢)،  املختار 
ومها كنايتان: األولـى عـن اخلري، والثانية عـن الشـر(٣)، وبثَّ ما استخلصه مـن 

تلك التجـارب لينتفع هبا اإلمام احلسن وكلّ من قرأها.
وقال يف بيان ما يمتلكه من علم:

ألفَ  بابٍ  كلِّ  من  يل  فتَحُ  يُ العلمِ  من  بابٍ  ألفَ   اهللا رســولُ  «علّمني 
.(٤)« بابٍ

بنصها،  العبارات  وبعض  وتفاصيلها،  املذكورة  املعاين  إىل  املقفع  ابن  نظر 
حتى قـال فـي األدب الكبري: «ووجدناهم مل يرضوا بام فازوا به من الفضلِ الذي 
مَ ألنفسهم حتى أرشكونا معهم يف ما أدركوا من علمِ األوىل واآلخرةِ فكتبوا  قُسِ
 . ، وكفونا به مؤونة التجارب والفطنِ به الكتبَ الباقية، ورضبوا األمثالَ الشافيةَ
أو  العلم،  من  البابُ  له  يفتحُ  كان  منهم.  الرجلَ  أن  بذلكَ  اهتاممهم  من  وبلغَ 
... فكان صنيعهم يف ذلك صنيع الوالدِ الشفيقِ عىل ولدهِ،  الكلمة من الصوابِ

(١) هنج البالغة ٤٥٩. 
(٢) ينظر: لسان العرب مادة (نخل). 

(٣) ينظر: رشح هنج البالغة البن ميثم ٢٦٣/٥. 
(٤) نشأة التشيع والشيعة ١١٢. وينظر: رسائل املرتىض ٢١٥/١. 
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الرحيمِ الرب هبم»(١).

وبمقارنة بعض الفقرات ببعضها بني النصني يتضح كيف اعتمد ابن املقفع 
عىل كالم أمري املؤمنني املذكور.

فقد أبدل مجلة اإلمام «كفاك»بــ «كفونا».
و«أهل التجارب بغيته وجتربته»بــ «مؤونة التجارب».

و«وقد كفيت مؤونة الطلب»بــ «إرادة أالّ تكون عليهم مؤونة يف الطلب».
و«وعناين ما يعني»بــ «صنيعهم يف ذلك صنيع».

و«الوالد الشفيق»بــ «الوالد الشفيق».
ا التي قبلها، وإن كان  ن ابن املقفع عبارة اإلمام األخرية بنصها، أمّ فهنا ضمّ
عند  وجده  صنيع»مثلام  التكرار»صنيعهم..  استعمل  إنّه  إالّ  الفاظها،  يف  غريّ 

اإلمام: «عناين.. يعني».
ن  ودوَّ هبم  تأثـر  الـذين  النـاس  هـؤالء  يـمـدح  لـم  املقفع  ابن  إن  وامللفت 
بـه.  ليمدحهم  ملنزلتهم  ووصفهم  كالمهم  عىل  اعتمد  بل  فحسب،  كـالمهـم 

:ل كلمةً كلمة من حديث املرتىض فقوله: «يُفتح له الباب من العلم» مشكّ
«علمني...ألف بابٍ من العلم يُفتح يل من كلِّ باب..».

UÅ‚¬’\;flŸ;Øë›;HQ

جتعل  أن  استطعتَ  «إن  املقفع:  ابن  قول  التلفيق  من  النوع  هـذا  ومن 
قبلَ  أمـوركَ  وسالمـةِ  دينكَ  وصحة  مروءتكَ  بصالحِ  عرفك  قـد  ملن  صحـبتكَ 

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ٦٣ – ٦٤. 



٣٠١الفصل الثالث: املبحث األول: أثر كالم اإلمام يف رسالة األدب الكبري ................... 
واليتهِ فافعل فإنّ الوالـي ال علم لـهُ بالناسِ إال مـا قـد علم قبـلَ واليته. أمـا إذا 
ولـي فكـل الناسِ يلقــاهُ بالتزينِ والتصنعِ وكلهم حيتالُ الن يثني عليه عندهُ بامل 
مثابرةً  عليهِ  وأشد  تصنعاً  لذلكَ  أشدٌ  هـم  واألرذال  األنـذال  أن  غري   . فـيهِ ليس 
عندهُ  ينزل  أن  من   ، والنظرِ الرأي  بليغَ  كان  وإن  الوايل،  يمتنعُ  فال   . متحالً وفيه 
من  وكثريٌ   ، األمناءِ بمنزلةِ  اخلانةِ  من  وكثريٌ   ، األخيارِ بمنزلةِ  األشـرار  من  كثريٌ 
يصونونَ  الذينَ  الفضل  أهل  من  كثريٍ  أمرُ  عليهِ  ويغطى  األوفياء،  بمنزلةِ  الغدرة 

.(١)« والتصنعِ التمحل  عنِ  أنفسهم 
لِّ هذهِ املعاين، وبعض األلفاظ قد وردت يف مقطعني متباعدين من مقاطع  فكُ
عهد أمري املؤمنني ملالك األشرت «رضوان اهللا عليه»، إالّ أنّ ما قام بهِ ابن املقفع 

هو دجمهام معاً، وتداخلهام أيضاً من خالل التقديم والتأخري.
UÿÂ¯\;√ŞŒ∏\

سلطة  مـن  هلم  ملـا  الكتاب،  ختريّ  يف  بالغاً  اهتامماً   ً مهتامّ  املؤمنني أمري  كان 
ة مقتدرة عىل التأثري يف املجتمع، ال تـقل عن سلطة اإلعالم ودورهِ فـي  فاعلة وقوّ
تَّبع مـن أجل ختريّ هـذه الثـلَّـة املهمة،  ثىل تُ وقتنا الراهن، لـذا أعطـى طـريقة مُ
ال تـقـوم هذهِ الطريقة علـى أساس التفرس والتصنّع الـذي جييده عـامـة الناس، 

لـها منـها: بـل عىل وفــق ضوابـط وأسـس فـصّ
الظَّنِّ  نِ  سْ وحُ تِك،  واستِنامَ راستك،  فـِ علـى  إيـّاهم  كَ  ِاختـيارِ ـن  يكُ «ال 

.(٢)« منكَ
ة الظن، واالستقامـة هـي السـكون  الفراسـة هـي حسن النظر فـي األمــور وقـوّ

(١) األدب الصغري واألدب الكبري٨١. 
(٢) هنج البالغة ٥١٢. 
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والثقة، واملعنى ال يكـون انتخابك لكتابك نابعاً مـن ميلك اخلاص(١)، ألنّ ومثلام 
خدمتهم»(٢).  وحسن  بتصنُّعهم  الوالةِ  لفراساتِ  فونَ  تعرّ يَ جـالُ  «الرّ  :قـال

لَّ الناس يلقاه بالتزين والتصنع». وهـذا ما وجدناه يف قول ابن املقفع: «فكُ
هـذا  وتصنعهم  يكذبون،  املتصنعني  هـؤالء  كلّ  أنَّ  مـن  حـذر  قـد   وكان
بالـة الصطيـاد ودِّ الـوالـي فـقـال (صلوات اهللا عليه): «وليس وراء  مـا هـو إالّ حُ

ذلك - أي التصنع - من النصيحة واألمانة يشء»(٣).
ثنيَ عليه  لّهم حيتال ألن يُ وعن هذا قال ابن املقفع ملَّا وصفَ املتصنعني: «و كُ

عنده بام ليس فيه...».
الذي   املؤمنني أمري  عنـد  احلقيقي  املقياس  جـاءَ  التحذيرات  هـذه  وبـعـد 
قبلك،  للصاحلني  لُّـوا  وُ بمـا  أختربهم  «ولكن  فـقـال:  املنصب  هـذا  تسنّم  د  حيدِّ

.(٤)« ةِ أثراً، وأعرفهم باألمانة وجهاً فـاعـمد ألَحسنهم كانَ يف العامّ
مه ابن املقفع إىل أول كالمه املذكور. ولكن هذهِ اإلرشادات  وهـذا املقياس قدّ
ـنْ يُصحب  فهـا ابن املقفع مـع مَ دهـا أمري املؤمنني لتخري الكتاب وضّ التي حدَّ

من الوالة.
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وفـيـه هنـى أمـيـر املؤمنني والـيـَه عـن االحتجــاب مـنَ الـرعـيّة فـقـال: 
لَّنَ احتجابَكَ عن رعيّتك»(٥). ، فال تطوِّ «وأما بعدُ

(١) ينظر رشح هنج البالغة ملحمد عبده ٣/ ٤٦٨. 
(٢) هنج البالغة ٥١٢. 

(٣) م. ن ٥١٢.
(٤) م. ن ٥١٢. 
(٥) م. ن ٥١٦. 
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وبإيضاح  الـوايل».  يمـتـنـع  «فـال  املـقـفـع:  ابن  قـول  فـي  وجـدنـاه  مـا  وهـذا 
«الكـاف»الدال  والضمري  االحتجاب،  مـن  «احتجابك»مكونة  لفظـة  فـإن  أكثر 
وأبـدل  واحـد،  «يمتنع»واملعنى  بــ  االحتجاب  أبـدل  املقفع  وابن  الويل،  عىل 

الضمري باالسم الظاهر»الوايل».
االحتجاب  عن  ينه  لـم  انّه  هنا   املؤمنني أمري  كالم  دقة  يف  نلحظه  والذي 
ولكنه  الرعية،  عن  االحتجاب  عليه  حتتِّم  مشاغل  للوايل  بأنّ  مدرك  ألنّه  مطلقاً، 
الـوالـي  هنيه   ر بـرّ ذلـك  بعـد  ثـم   ،« لـنَّ تطـوِّ «ال  االحتجـاب  طـول  عـن  هنى 

عـن االحتجاب بقولـه:
 ، هُ ونَ دُ بُوا  تَجَ اِحْ ا  مَ مَ  لْ عِ مْ  نْهُ عَ طَعُ  قْ ...يَ يَّةِ عِ اَلرَّ نِ  عَ الَةِ  لْــوُ اَ ابَ  تِجَ اِحْ إِنَّ  «فَ
 ، بِيحُ لْقَ اَ نُ  ْسُ حيَ وَ  ، سـَنُ اَحلَْ بـُحُ  قْ يَ وَ  ، غِيـرُ اَلصَّ ظُـمُ  عْ يَ وَ  ، بِريُ لْكَ اَ مُ  هُ نْدَ عِ رُ  غُ يَصْ فَ

بِالْبَاطِل»(١). قُّ  اَحلَْ ـابُ  يُشَ وَ
إذاً باحتجاب الوايل تفلت املوازين ويصبح عزيز القوم ذليلهم «وال خري يف 
م»(٢)... موصالً هذا املعنى عـن طـريـق تلك املقابالت املـؤثـرة  قومٍ يذلُّ كرامهُ
ف داللة  ذات الفقرة املتوازية، وهذا النوع من التخاطب له القابلية عىل أن «يكشَّ
املعنى، ويضاعف مـن الطاقـة الشعـورية بشعرية النسـق اإليقـاعـي القائـم عىل 

ا إيقاعيا... يوصلُ الفكرة»(٣). الضـد... ليخلق جوَّ
رفضه  رَ  بـرَّ  املؤمنني أمـري  حذو  حيذو  وهـو  املقفع  فابن  حال  أية  وعىل 

(١) هنج البالغة ٥١٦. 
لُّ كرامهم ويعظم فيهم نذهلم ويسود ينظر:  (٢) البيت أليب هالل العسكري ومتامه: ال خري يف قومٍ يذِ

معجم األدباء ٨ / ٢٦١ - ٢٦٢. 
(٣) املستويات اجلاملية يف هنج البالغة ٧٤. 
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ره األمام. وذلك يف قولـه: «مـن أن ينـزل عـنـده كثري  الحتجاب الوايل بام برّ
مـن  وكثـري  األُمـنـاء،  منزلة  اخلانة  مـن  وكثري  األخـيـار،  بمـنزلـة  األرشار  من 

الغدرة بمنزلة األوفياء...إىل آخر قوله «.
ومثلام اتضح فإن ّهذا األتِّباع مل يكن باملعنى فحسب، بل نجد إنّ ابن املقفع 

:يعمد إىل فن املقابلة عند أمري املؤمنني
فيصغر عندهم الكبري - ويعظم الصغري.

يـقـبـح الـحـسـن - حيسن القبيح.
له إىل ما يشبهه وهو الطباق: ليحوّ

األرشار - بمنزلة األخيار.
اخلانة - بمنزلة األمناء.

الغدرة - بمنزلة األوفياء.
Uªâe’\;U⁄]m’]l

التوسع  عىل  تقوم  األديب  تأثر  مظاهر  من  مظهر  أو  آلية  سلف  مثلام  البسط 
والزيادة. ونر أنّ هذا املظهر يقوم عىل أساسني:

UÿÂ¯\

، وصياغـة فـنـيـة متـمـيّزة  راد بسطه بمضمونٍ عـالٍ أن يتمـيـّز الكالم الذي يُ
فـقـد  فـإذا   - إجياباً  أو  سلباً  املعنى  عىل  مبارش  تأثري  هلا  الصياغات  بعض  ألنَّ   -

.النص هـذهِ اخلاصية تعرسّ بسطه، وحتى إن أمكن يكون دون جدو
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خيص األديب املتـأثر، إذ عليه أن جيعل البسـط أمـراً إجيابياً مـن خالل اإلتيـان 
بمعنى جـديـد، أو إظهار معنى مـوجـودٍ لكـنّه مبهـم، أو يعرض الكالم األصل 
كان  وإن  يكون،  ال  البسط  فإنّ  األسس  هذهِ  فقدنا  إذا  ا  إمّ األوىل.  تفوق  بطريقة 
املتأثر  األديب  من  حماولة  يُعـد  ولربّام  حمموداً،  غـري  القول  مـن  نفالً  يعـد  فلربام 

. للتمويه عىل الكالم الذي تأثّره وقام ببســطهِ
عنه: «ال  فقيـل  بعضهم  عـنه  عرفه  مما  فهذا  املقفع  ابن  عند  البسط  ورود  ـا  أمّ
ه من الوضوح.  يتناول معنى من املعاين، إالّ ويتتبعهُ حتى هنايته، وحتى يفيه حقّ
ل، ويرشح حتى ال يدع للقارئ جماالً العامل الذهن. ولقد انتقد  ا ما يفصّ وكثريً
ا  ا أن ال يكون يثق بالقارئ، وإمّ بعض النقاد هذه الناحية، فقالوا إنّ ابن املقفع، إمّ
خطأ  يف  الكاتب  يوقع  ألنّه  يسء،  احلالتني  وكال  ا،  مفهومً يكون  ال  أن  خيشى  أنه 
ـا سـمـع، وزاد عـليـه  ا: «إنّـه أفـاد مـمّ االسهاب يف بعض األحيان»(١). وقيل أيضً

ـع فـي الكـلمـة الصغـيـرة، واللـفـتة القصرية»(٢). مـن عـنـده، وتـوسَّ
ولـكن أصحاب هـذا الرأي لـم خيربونا قط عن هـذهِ الكلمة الصغـرية التي 

. توسع عليها ابن املقفع لـمـن هــيَ
ويف مقدمة أدبه املذكور أشـار ابن املقفع رصاحـة إىل أنّـه اعتمد هـذهِ اآلليـة 
األمـورِ  لطـائفِ  مـن  أشيـاءُ  بقيت  فـقـال: «وقـد  بــ «األولني»،  أسامهم  مـن  مع 
فمـن  وقوهلم،  األولـنيَ  حكمِ  جسام  مـن  مشتقـةٌ   ، الفطنِ لصغارِ  مواضعُ  فيهـا 

(١) دراسات يف األدب العريب ٥٤. 
(٢) آثار ابن املقفع ٣٠. 



٣٠٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
حكم  عـىل  يعـتمد  كان  فهـو  إذاً  هـذا»(١).  كتايب  يف  كاتبٌ  أنا  مـا  بعضُ  ذلك 
أن  بعـد  إالّ  حيدث  ال  االشتقاق  هذا  وطبعاً  الفطن  صغار  منهـا  ويشتق  األولني 
ـا  يزيد مـا يراه مناسباً عىل احلكمة التي يتأثر هبا وهـذا هـو معنى البسط بعينه. أمّ
مـن هـم الذين اشتقَّ ابن املقفع مـن حكمهم؟ فبعـد مقـارنة األدب الكبري ببعض 
كالم أمري املؤمنني تـمَّ حتديـد كثرياً مـن احلـكم العلوية قام ابن املقفع ببسطها 

:ومنها قوله
.(٢)« تْ بالفرائِضِ ةَ بالنَّوافِل إذا أرضّ ربَ «ال قُ

عُ بهِ  تطوَّ نافلــة، وهي ما يُ النّفل هــو الزيادة علـى األصل(٣). والنوافل مجع 
من األعامل الصاحلات زيادةً عىل الفرائض املكتوبة(٤).

عىل  ِلَ  محُ فإن  أيضاً،  املجاز  وعىل  احلقيقة،  عىل  حيمل  أن  يمكن  هذا  وكالمه 
احلقيقة فيعني أنّ التنفل ال يصح ممّن عليه قضاء فريضةٍ فاتته ال يف الصالة وال يف 

ِلَ عىل املجاز فيعني وجوب االبتداء باألهم(٥). ا لو محُ غريها، أمّ
ِل عىل احلقيقة أم املجاز فإنّ صداهُ واضحٌ يف قول ابن املقفع، لكن  وسواءً محُ
بتوسع وتفصيل كبري: «يا طالبَ األدبِ [العلم] إن كنتَ نوعَ العلمِ تريدُ فاعرفِ 
األصول  إضاعةِ  مع  الفصول  يطلبونًَ  الناسِ  من  كثرياً  فإن  والفصول.  األصولَ 
. وإن أصابَ  . ومن أحرز األصول اكتفى هبا عنِ الفصولِ فال يكونُ دركهم دركاً

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ٦٥. 
(٢) هنج البالغة ٥٥٩. 

 .( لَ (٣) ينظر: لسان العرب٦٧١/١١ مادة (نفَ
(٤) هنج البالغة ٥٥٩. (اهلامش).

(٥) ينظر: رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٢٩٤/١٨. 



٣٠٧الفصل الثالث: املبحث األول: أثر كالم اإلمام يف رسالة األدب الكبري ................... 
اإليامن  تعتقد  أن  الدينِ  يف  األمرِ  فأصل   . أفضلُ فهو  األصلِ  إحرازِ  بعد  الفصل 
صالح  يف  األمرِ  وأصلُ   ... الفريضةَ وتُؤدي   ، الكبائرَ وجتتنبَ  الصواب،  عىل 
أن  عىل  قدرت  إن  ثم  فاقاً،  خُ إال  واملشارب...  املآكلِ  من  عليه  حتمل  إال  اجلسد 

.(١)«... تعلم مجيعَ منافعِ اجلسد ومضارهِ واالنتفاع بذلك كله فهو أفضلُ
التنفّل  ثمَّ  أوالً،  األصل  إحراز  يف  العلوي  املعنى  من  منطلقاً  هنا  املقفع  فابن 
أو  فروع،  «النوافل»بــ»الفصول»وكالمها  أبدل  أنه  إالّ  ثانيًا،  االستطاعة  عند 
ثمّ  «األصــول».  «الفرائض»بــ  وأبـدل  بــاألوىل.  عـملهن  ليس  أو  مستحبات، 
إدراك  فإن  األصول  دون  بالفروع  كُ  متمسِّ وهـو  ما  عـمالً  عـمل  من  إنّ  قـال: 
قـربة  «ال   :املـؤمـنني أمـيـر  قـول  فـي  وجـدناه  ما  وهذا  دركاً،  يكون  ال  ذلك 

بالـنـوافـل».
يف  األصل  هو  ما  األمثلة:  ويرضب  يفـصل،  املقفع  ابن  أخـذ  ذلك  بعـد  ثم 
الدين، وما هو األصل يف إصالح اجلسد، وما هو األصل يف الشجاعة.....وهذه 
مع  ا  كثريً املقفع  ابن  استعملها  األمثلة  رضب  عىل  القائمة  التوسع  من  الطريقة 

كالم اإلمام، وسيتضح ذلك.
وبـمثــل هـذه الطريقـة تعـامـل ابن املقفع مع حـكمـة أمري املؤمنني الـتـي 

تـقـول:
ـا  هَ تـِ ـهـْوَ شَ قِـبـَلِ  مـِنْ  ـا  ـأْتـُوهَ فَ ـاراً،  بَ إِدْ وَ إِقـْبَـاالً  وَ ةً  ــوَ ـهْ شَ ـلُـوبِ  ـقُ لِلْ «إِنَّ 

.(٢)« ـيَ ـمِ هَ عَ ـرِ ا أُكْ لْبَ إِذَ لْقَ ـإِنَّ اَ ـا، فَ هَ ـبَـالـِ إِقْ وَ
بإسلـوب  ومسايرته  القـلب  مـع  خاللـهـا  مـن  نتعاطى  رائـدة  طريقـة    بنيّ

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ٦٥- ٦٦.
(٢) هنج البالغة ٥٨٦. 



٣٠٨................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
تني أألوىل  ريايض خوفاً من نفوره. وبام إنّ القلب هو املرتكز هنا فقد أكد عليه مرّ
من خالل تقديمه عىل إسم إنّ «إنّ للقلوبِ شهوةً «، والثانية بإن املسبوقة بالفاء 
التعليلية «فإن للقلب»، ثم استعارَ له لفظة العمى املعروفة العواقب واملؤثرة يف 
والتكـرار.  والطبـاق  كالسجـع  بديـعيـة  فنون  مـن  ذلك  صاحب  ومـا  استعامهلا، 
: «إذا تواصل إكراه القلب عىل أمر ال حيبه و ال يؤثره تعب ألنّ فِعلَ غري  حمذراً
تعب. وإذا أُتعِبَ القلب وأعيا عجز عن إدراك ما نكلَّفه إدراكه، ألنَّ  املحبوب مُ
فعله هو اإلدراك... فإذا عجز القلب عن فعله اخلاص به وهو العـلم و اإلدراك 
فـذاك هـو عامه»(١). وطبيعي عنى اإلمام بالشهوة واإلقبال، الرغبة يف األمور 

التي يرتضيها الـديـن احلنيف ال كـُلّ شهـوةٍ يـُقـبل القلب عليها.
فقـال  آخـرها  فـي  ورد  مـا  إلـى  وبخاصة  احلكمـة  هـذهِ  إلـى  املقفع  ابن  نظـر 
وإن   ، التقصريِ إلـى  رصتَ  الـعبـادةِ  يف  الغايـةَ  جاوزتَ  إن  أنّـكَ  مـؤكـدا: «اعلم 
رىض  ـِفِ  تكـلّ فـي  جـاوزهتا  وإن   ، ـالِ باجلُهّ حلقتَ  العـلـمِ  محـلِ  فـي  جـاوزهتـا 

ـةِ معـهـم فـي حـاجـاهتم كـُنـتَ الـمـحشـود املصنع»(٢). الـنـاسِ واخلفّ
ذكـره  ورد  الـذي  القلب  يـذكـر  لـم  املقفع  ابن  إنّ  غـيـر  مشرتك  واملعنى 
باحلكمة العلوية، لكنّه ذكر ما هو نابعٌ من القلب والقلب وعاءُ له كذكرهِ للعلم 
والعبادة. كام إنّه مل يذكر اإلكراه، بل ذكر ما يعطي داللته «جاوزت الغاية». وهذا 
والتقصري   ،املؤمنني أمري  عند  يولدان «عمي»القلب  الغاية  جماوزة  أو  اإلكراه 

عند ابن املقفع.
وهبذا األسلوب أيضاً نظر ابن املقفع إىل حكمة أمري املؤمنني التي تقول: 

(١) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٧/١٩–٨. 
(٢) األدب الصغري واألدب الكبري ١٢١. 



٣٠٩الفصل الثالث: املبحث األول: أثر كالم اإلمام يف رسالة األدب الكبري ................... 
«لسان العاقل وراء قلبه، وقلب األمحق وراء َلسانه»(١).

الرشيفة،  العجيبة  املعاين  من  «وهذا  بقوله:  احلكمة  عىل  الريضّ  علق  وقد 
الفكرة.  ومؤامرة  ويّة  الرّ مشاورة  بعد  إالّ  لسانه،  يطلق  ال  العاقل  إنّ  به  واملرادُ 
ه رأيه فكأنّ  راجعة فكره، ومما خصّ واألمحق سبق حذقات لسانِه وفلتات كالمه مُ

.(٢)« ، وكأنَّ قلب األمحق تابعٌ للسانهِ لسان العاقل تابع لقلبهِ
 ، أخذ ابن املقفع هذه احلكمة وتوسع فيها فقال: «اعلم أن لسانك أداةٌ مُصلتةٌ
ل غالبٍ مستمتعٌ به وصارفهُ  . فكُ ، وغضبكَ وهواك وجهلكَ يتغالبُ عليهِ عقلكَ
، وإن غلبَ عليه يشءٌ من أشباهِ ما سميتُ  ، فإذا غلبَ عليهِ عقلكَ فهو لكَ يف حمبتهِ

.(٣)« كَ لك فهو لعدوِّ
خالل  من  املعنى  هذا  لرتسيخ  زٌ  متَحفّ إنّه  يتبني  كالمه  مقدمة  عىل  وبنظرة 
املقدمة التي غالباً ما يقدم هبا لكالم أمري املؤمنني واملتمثلة بفعل األمر وإنّ 
وجدها  ومثلام  اللسان،  لفظة  ذكر  ذلك  بعد  ثم  داللتهام،  يدل  ما  أو  التوكيدية، 
ذكر  ألنّه  آلية(٤)،  عالقة  ذات  جمازية  هنا  اللفظة  وهذهِ   ،املؤمنني أمري  عند 
»يف  «وراءِ لفظة  ا  أمّ  . الرشِّ أو  باخلري  كلامت  من  عليه  جيري  ما  وأراد  اللسان 
عن  العاقل  لفظ  ر  تأخّ من  يعقل،  ملا  استعارة  هي  والتي   املؤمنني أمري  كالم 
رويته ومن تأخر روية األمحق وفكره عند قوله من غري مراجعته لعقله(٥)، فقد 

(١) هنج البالغة ٥٥٩. 
(٢) م. ن ٥٥٩. 

(٣) األدب الصغري واألدب الكبري ١٠٦. 
(٤) ينظر: األثر القرآين يف هنج البالغة ١٣٧.

(٥) ينظر: رشح هنج البالغة البن ميثم ٥/ ٤٠٥. 



٣١٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
 « وجهلكَ وهواك  وغضبكَ  عقلكَ  عليهِ  «يتغالبُ  بقوله:  املقفع  ابن  عنها  عرب 
فهذا  اللسان  يغلب  أن  من  القلب  مكنّ  أي  قلبه،  وراء  لسانه  املرء  جعل  فإذا   .
«غلبَ  املقفع:  ابن  قول  وبحسب  العلوية،  احلكمة  العاقل»بحسب  «لسان  هو 

عقلك». عليه 
الرجوع  دون  ينطق  اللسان  جعل  لسانه»أي  وراء  «قلبه  املرء  جعل  وإذا 
العلوية،  احلكمة  األمحق»بحسب  «لسان  هو  فهذا  القلبي،  والتفكر  الروية  إىل 

وبحسب قول ابن املقفع: غلبة «غضبك وهواك وجهلك»
احلكمة  هـو  هـذا  ه  نصِّ ك  وحمرِّ املقفع  ابـن  كـالم  روح  إنّ  مــن  الرغـم  وعىل 
العلوية املذكورة، إالّ أهنا عند مبتدعها هلا رونق خاص ووقع متميّز متثّل بمعناها 
جاءت  التي  البالغية  وفنوهنا  امللتحم،  وسبكها  الوسيم،  وإجيازها  العظيم، 
هبا  افتتح  األوىل  تني:  «اللسان»مرّ لفظة   ر كرّ فقد  كالتكرار  تكلف  غري  عىل 
احلكمـة  ألنّ  ا،  وآخـرً الً  أوّ اللسـان  جـعـل  بـهـذا  فهو  ختمها  وبالثانية  احلكمة، 
. والسـجـع «قـلـبه -  ره مرتني أيضاً جاءت من أجله، ومن أجل القلب، لذا كرّ
نة مجيعها من  ا جاءت مكوّ لسـانـه»والطبـاق «الـعـاقـل - األمحق». فضالً عن إهنّ

أسامء بدون أي فعلٍ أو حرف.
ومن كالم أمري املؤمنني الذي كان له بالغ األثر يف أدب ابن املقفع السيام 

يف األدب الكبري عهده ملالك األشرت (رضوان اهللا عليه)، وممّا جاء فيه:
«وأمضِ لكلِّ يومٍ عمله، فإنّ لكلِّ يومٍ ما فيه»(١).

لِّ مرافئ  م، حريٌّ به أن يطّبق يف كُ وهـذا جدول عـمل منظَّـم، ودستور متقدّ

(١) هنج البالغة ٥١٦. 



٣١١الفصل الثالث: املبحث األول: أثر كالم اإلمام يف رسالة األدب الكبري ................... 
اليوم  بأعامل  لني  حممَّ ونحن  القابل  اليوم  إىل  الذهاب  عن  ينهانا  فهو  احلياة؛ 
جديد أيضاً، والتقصري يف عمل اليوم املايض  اجلديد له عمل  املايض، ألنَّ اليوم 
العمل  نتيجة  تُصاب  وبالتايل  األعامل  ترتاكم  حتى  وهكذا  الالحق،  عىل  سيؤثر 

اء ذلك التقصري. بخللٍ جرّ
ورد هذا املعنى يف األدب الكبري وبطريقة البسط: «إذا تراكمت عليكَ األعاملُ 
فال تلتمسِ الروح يف مدافعتها بالروغانِ منها. فإنهُ ال راحة لكَ إال يف إصدارها، 
.(١)« ها عليكَ ، والضجر هو الذي يُراكمُ وإن الصرب عليها هو الذي خيففها عنكَ

كالم  أول  من  وهذا  الغد،  إىل  تأخريها  أي  األعامل  مدافعة  عن  ينهى  فهو 
األعامل  إصدار  يف  راحة»إال  «ال  بأن  رغب  ملّا  املقفع  ابن  توسع  ثم   .اإلمام
فها»  «خيفِ ألنهُ  عليها»  «الصرب  هو  يومها  يف  إلصدارها  املثىل  والطريقة  بيومها 

والضجر «يراكمها». وكلُّ هذا روحه الكالم العلوي السالف.
ويف بعض مقاطعه كان يعطي منهاجاً دقيقاً لتوخي األصدقاء، ومن ذلك 

:قوله
.(٢)« قِ دْ ع ِوالصِّ رَ قْ بأهل ِالوَ «والصَ

الدينِ  أهل  يف  الفضل  «اعــرف  فقال:  عاً  متوسِّ املقفع  ابن  سار  هذا  وعىل 
وأخدانكَ  وأعوانك  إخوانكَ  هم  فيكونوا   . وقبيلةٍ وقريةٍ  كورةٍ  كل  يف  واملروءةَ 

.(٣)« وأصفياءك وبطانتك وثقاتكَ وخلطاءكَ
تعني  والتي  فصيحة  لفظة  بأهنا  احلديد  أيب  ابن  وصفها  التي  فلفظة «الصق» 

(١) األدب الصغري واألدب الكبري١٢٠.
(٢) هنج البالغة ٥٠٤. 

(٣) األدب الصغري واألدب الكبري ٧٠. 



٣١٢................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
فـي  كثرياً  املقفع  ابن  عليهـا  توسع  وخلصاءك(١).  تك،  خاصّ الورع  أهـل  اجعل 
قوله: «فليكونوا هم إخوانكَ وأعوانك وأخدانكَ وأصفياءك...»واألهم إنّ ما 
السالف  احلديد  أيب  ابن  رشح  من  حتى  تفصيالً  أكثر  هنا  الكبري  األدب  يف  جاء 

.لكالم أمري املؤمنني
ذلك  بعد  قال  والصدق  الورع  أهل  بمالصقة   املؤمنني أمري  أمر  وبعدما 

مباشـرة: 
ةَ  ثْـرَ كَ ـإِنَّ  فَ  ، هُ لْ عَ فْ تَ لَـمْ  لٍ  بِبَاطـِ وكَ  حُ بْجَ يَ الَ  وَ وكَ  طْـرُ يُ أَالَّ  لَـى  عَ ـمْ  هُ ضْ رُ ـمَّ  ثُ

.(٢)« ةِ لْعِزَّ نَ اَ ينِ مِ تُدْ ، وَ ـوَ هْ ثُ اَلزَّ دِ ْ اءِ حتُ رَ طْ ِ اَإلْ
أي «عودهم أالّ يمدحوك يف وجهك و ال جيعلوك ممن يبجح أي يفخر بباطل 
ح أصحاب األمراء األمراء بأن يقولوا هلم: ما رأينا أعـدل منكم  مل يفعله كام يُبجّ

و ال أسمح»(٣).
مه عىل فقرته السابقة بمعنى  وهذا أيضاًً نجده بتوسع عند ابن املقفع، لكنّه قدّ
أمر  ثم  الورع،  أهل  بمالصقة  أمرَ  ملّا   املؤمنني أمري  ماعمل  عكس  عمل  انه 
نتَ  بتعويدهم عىل اإلبتعاد عن املدح الزائد، فقال يف األدب الكبري: «وإياكَ إذا كُ
 ، مـنكَ ذلك  الناسُ  يعـرفَ  وأن  والتزكية  املدحِ  حبّ  شأنك  من  يكونَ  أن  والياً، 
وغـيبةً   ، مـنـهُ يفـتتحونك  وباباً  منها،  عـليك  يتقحمونَ  الثلم  مـن  ثلمة  فـتكونَ 
واملرءُ   . نفسهِ كامدحِ  املدحِ  قابل  أن  واعلم  هلا.  منك  ويضحكون  هبا  يغـتابونك 
، والقابل  . فإن الرادّ لهُ حممودٌ جديرٌ أن يكونَ حبهُ املدحَ هو الذي حيملهُ عىل رده ِ

(١) ينظر: رشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد ١٧ /٣٢. 
(٢) هنج البالغة ٥٠٤. 

(٣) رشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد ١٧ /٣٢. 



٣١٣الفصل الثالث: املبحث األول: أثر كالم اإلمام يف رسالة األدب الكبري ................... 
.(١)« له معيبٌ

أمري  كـالم  عـلـى  املقـفع  ابن  عـملـه  الـذي  والتـأخري  التقديم  هـذا  وبعـد 
حـكـمـة  السـابقـني  املـقطـعـيـن  مـن  مـقـطـع  كـلِّ  أثـر  فـي  جـعـل   املـؤمنني
«لتكن  املدح:  حب  عـن  الوايل  هنى  أن  بعـد  فقـال  التوسع،  وبطريقـة  عـلويـة، 
، إن كانَ فوقـك،  : رىض ربكَ ورىض سلطانٍ حاجتُكَ يف الوالية إىل ثالثـة خصالٍ

.(٢)« ورىض صالحِ مـن تيل عليهِ
فـفـي هـذا بسط لبعض مـا جـاءَ فـي احلكمـة العلويـة:

نْ هو يف طبقتِك، وإنصافُك ملَنْ  ، وإجاللُك مَ «من احلكمةِ طاعتُكَ ملَنْ فوقَكَ
هو دونَك»(٣).

هـي  أمور  ثالث  فـي  يتحقق  احلكمة  مـن  جانباً   املؤمنني أمري  جعل  فهنا 
وإنصاف  املنزلة،  يف  مساوٍ  هو  من  وإجالل  واحرتام  منزلة،  أعىل  هـو  مـن  طاعة 
مَن هو دون فيها. مستعمالً أسلوب التقديم والتأخري إذ قدم اجلار واملجرور»من 
وبطريقة  املعنى.  صدارة  هلا  أراد  ألنه  الكـالم،  فـي  الصدارة  هلـا  احلكمة»وجعل 

داً بالم أألمر. مشاهبة عمل ابن املقفع ملّا افتتح كالمه مؤكّ
ط هنا فتكمن يف قول ابن املقفع: «ورىض ربّك ورىض سلطانٍ  وأما بؤرة البسِ
«طاعتك  العلويـة:  احلكمة  فـي  وردَ  ملـا  بسطاً  الباحث  يراه  فوقك»فـقـد  كان  إن 
ملن فوقـك»، إلنَّ لفظـة «فوق»فـي حكمة اإلمـام مفتوحـة الداللـة، فيمـكن 

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ٦٩.
(٢) األدب الصغري واألدب الكبري ٦٩. 

(٣) غرر احلكم ودرر الكلم١١٢. 



٣١٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
علـى  بـل  الرشعي،  السلطان  عىل  تنطبق  أن  ويمكن  تعالـى،  اهللا  علـى  تنطبق  أن 
هذا  يف  املقفع  ابن  قاله  ما  اختزال  بوسعها  فإنّ  ثم  ومن  منزلة،  أعىل  هو  مـن  لِّ  كُ
أمري  فيه  أمر  الذي  الثاين  القسم  حساب  عىل  كان  هذا  توسعه  ولكن  الصدد، 
ألنّـه  املقفع،  ابن  عليه  يؤاخذ  ما  وهذا  طبقتك».  يف  من  «إجالل  بــ   املؤمنني
وأمهل  عليه»،  تيل  «من  دون  هو  ومـن  لطان»،  سُ  ، «ربّكَ فوق  هـو  بمـن  أوىص 

مـن هـو مسـاوٍ فـي املنزلة.
هبم  وااللتصاق  واملروءة  الدين  أهـل  مصاحبة  إىل  فيه  وجـه  الذي  قوله  ا  أمّ
. وكيف  فـقـد قال بعده: «إنـك إن تلتمس رىض مجيع الناس تلتمس مـا ال يدركُ
، وإلـى موافقةِ  ، وما حاجتكَ إىل رىض مـن رضاهُ اجلورُ يتفقُ لك رأي املختلفنيَ
وذوي  منهـم  األخيارِ  رىض  بالتمـاسِ  فعليك  ؟  واجلهـالةُ الضاللةُ  موافقتهُ  من 

.(١)« . فـإنّك متـى تصب ذلك تضع عنكَ مؤونة ما سواهُ العـقـلِ
غايةً  الناس  رىض  فيها  عدَّ  التي   املؤمنني أمري  حلكمة  بسطاً  إالّ  هذا  وما 
بعيدة املنال، ألنّ كثرياً من الناس يقيسون بمقياسٍ منحرف، وعليه سيفرتقون يف 
حكمهم عىل شخصٍ ما. ولكن هذا ال ينبغي أن يكون حاجزاً ومثبّطاً عـن فعل 

:اخلري، فقـال
نْ  ِمَ ط  بسخَ ـبـالِ  تُ ال  و  كَ  دِ هْ بجُ  َ اخلريْ ـرَّ  فتَحَ كُ  تـُدرَ ٌال  ِغايـة  اس  النـّ «رىض 

.(٢)« يُرضيه الباطلُ
قول  أبدل  ملا  وذلك  احلكمة  عىل  شكلية  بتغريات  قام  قد  املقفع  ابن  فنجد 

اإلمام «رىض الناس»بــ «رىض مجيع الناس»

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ٧٠.
(٢) رشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد ٤٥٩/٢٠. 



٣١٥الفصل الثالث: املبحث األول: أثر كالم اإلمام يف رسالة األدب الكبري ................... 
و«غاية ال تدرك»بــ «تلتمس ما ال يدرك».

م  رَ وقدّ ا مل يكتف بالبسط الذي أجراه عـىل بـاقـي احلكمة، بل أخّ ونجده أيضً
ا منشوداً «فتحرِّ اخلري بجهدك»  فيه، فقوله الذي أمر فيه بتحرِّ اخلري وجعله هدفً
وذوي  منهم  األخيار  رىض  بالتامس  «فعليك  قال:  ملّا  بسطه  ثمَّ  املقفع،  ابن  ره  أخّ
العقل». وبعد ذلك هنى عن األكرتاث ألهل الباطل إن غضبوا «وال تبال بسخط 
ا بقـوله: «وما حاجتك إىل  من يرضيه الباطل» قدـّمه ابن املقـفـع، ثم بسطـه أيضً

ن موافقته الضاللة واجلهالة». رىض مـن رضـاه اجلـور وإلـى موافقة مَ
 وبالطريقـة نفـسها تـأثر ابـن املقفع بحكمة عـلوية أمر فـيهـا أمـري املـؤمـنني
ـا فـي أيـدي اخللق، وهـذا  باإلتّكال عىل الباري - سبحانه وتعاىل - واليأس عمّ

:اليـأس عن اخللق والتوجيه للخالق يمثل قمة اإليامن، فقال
.(١)« «الغنى األكربُ اليأسُ عامّ يف أيدي النّاسِ

السخاءَ  نفسكَ  د  «عوّ فقال:  فيها،  متوسعاً  احلكمة  هذه  املقفع  ابن  من  ضّ
أيدي  يف  عام  وسخاوتهُ  يديه،  يف  بام  الرجلِ  نفسِ  سخاوةُ  سخاءان:  أنه  واعلم 
فيه  تدخل  أن  من  وأقرهبام  أكثرمها  يديهِ  يف  بام  الرجلِ  نفسِ  وسخاوةُ   . الناسِ
. فإن  . وتركهُ ما يف أيدي الناسِ أحمضُ يف التكرمِ وأبرأ من الدنسِ وأنزهُ املفاخرةُ

.(٢)« هو مجعهام فبذلَ وعف فقدِ استكمل اجلودَ والكرمَ
به  م  يقدِّ جاهـزاً  يكون  ما  أشبه  تركيب  عن  عبارة  هذه  املقفع  ابن  فافتتاحية 
املقفع  مدخلية. وابن  بمثابة  ، ويكون أيضاً  يتأثر بهِ أمري املؤمنني الذي  لكالم 

(١) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٤٤/١٩. 
(٢) األدب الصغري واألدب الكبري ١١١–١١٢. 



٣١٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
يقولـه،  أن  يريد  ملا  املوضوع  صلب  من  تقديامً  احلكمة  يضمن  أن  قبل  م  يقدِّ هنا 
ع السخاء إىل فرعيـن:  فقبل تضمني احلكمة أمر بتعويد النفس عىل السخاء، ثمّ فرّ
األول أن جيود الرجل بام يملكه، والثاين أن يرغب عامّ يف أيدي الناس، وهنا يف 
الثاين جتلت احلكمة العلوية، إذ أبدل ابن املقفع «اليأس»بــ «سخاوته»، بينام باقي 

هِ «عامّ يف أيدي الناس». احلكمة «عامّ يف أيدي الناس» ضمنه ابن املقفع بنصّ
ثم اخذ بعد التفريع يقارن بني السخاءين، إذ باألول تدخل املفاخرة «أكثرمها 
وأبرأ  م،  التكرّ يف  «أحمض  الوجه  ماء  يصان  وبالثاين  املفاخرة»،  فيه  تدخل  أن  من 

من الدنس»، واألفضل عنده اجلمع بينهام.
أمري  حكمة  مـع  السـابـق  تعـامـله  عـن  املقفع  ابن  تعـامـل  خيتلف  وال 

املؤمنني التي تقول:
.(١)« لٌ باألقـربِ فاألقـربِ ه أنّه مـوكّ لُقٌ دينءٌ ومـن دناءتـِ «احلسد خُ

 خيربنا بـأنّ احلسد مـن األخالق الذميمة الدنيئة، وممـا زاد يف دناءتـه هـذه 
وقوعه بني األقرب فاألقرب.

وتفصيل  ورشحٍ  هلا  تقديم  مع  كليا،  اعتامداً  احلكمة  هذه  املقفع  ابن  اعتمد 
تكونَ  أال  نفسكَ  عن  والعذابَ   األذ به  ترصفُ  مما  فقال: «ليكن  عليها  طويل 
من  فاألدنى  باألدنى  موكلٌ  أنــهُ  لؤمهِ  ومن   . لئيمٌ خلقٌ  احلسد  فإن   . حسوداً
أن  احلسد  به  تُعاملُ  ما  فليكن  واإلخوانِ  واخلُلطاء  واملعارفِ  واألكفاء  األقاربِ 
لكَ  حسناً  غنامً  وأن   ، منكَ خريٌ  هو  من  مع  تكونُ  حنيَ  تكونُ  ما  خري  أن  تعلم 
وأفضلَ   ، علمهِ من  فتقتبسَ   ، العلمِ يف  منكَ  أفضل  وخليطُكَ   ، كَ عشريُ يكونَ  أن 

(١) رشح هنج البالغة ألبن أيب احلديد ٤٥٥/٢٠.



٣١٧الفصل الثالث: املبحث األول: أثر كالم اإلمام يف رسالة األدب الكبري ................... 
، وأفضل  ، فتفيد من مالهِ ، وأفضلَ منكَ يف املالِ منكَ يف القوة، فيدفع عنكَ بقوتهِ
، فتزداد صالحاً  ، وأفضلَ منكَ يف الدينِ منكَ يف اجلاهِ، فتصيبَ حاجتكَ بجاههِ

.(١)« بصالحهِ
لُّ هذا الكالم منبته ونواته احلكمة السالفـة، وقبل أن يضمنها ابن املقفع  فكُ
هذا  مفتتحاً  للنفس،  والعـذاب  النصب  جيلب  احلسـد  فيهـا  عـدَّ  بجملة  هلـا  م  قـدّ
رَ طفيفاً  ا بفعل األمر أو بالم األمر، ثم حوّ التقديم بطريقته التي باتت معروفة إمّ

:يف احلكمة حيث أبدل قول اإلمام
« «احلسد خلق دينء»بــ «احلسد خلق لئيم». و«أنه موكلّ

ها «أنّه موكّل». أوردها بنصِّ
و«األقرب فاألقرب»بــ «األدنى فاألدنى».

يكون  أن  يمكن  فهو  والرشح،  للبسط  قابل  اإلمام  كالم  يف  هذا  و«األقرب» 
مـن  األقـرب  أو  العـمـل،  ناحيـة  مـن  األقـرب  أو  النسب،  ناحيـة  مـن  األقرب 
املقـفع  ابن  وجـد  بمـدلوالهتا  املكـتـنـزة  العـبارة  هـذه  األفـكـار...ويف  ناحيـة 
واملعارف  واألكفاء،  األقــارب،  من  فاألدنى  «باألدنى  بقوله:  فبسطها  ضالـته 

واخللطاء واإلخوان».
ذَ هذه احلكمة... منطلقاً ليبث إرشادتهِ حول خصلة احلسد،  ثم بعد ذلك اختّ
وإنّ  منك،  أفضل  هو  نْ  مَ منه  مقربة  عىل  تكون  أن  ينبغي  من  أفضل  إنّ  مبيّناً 
عشريتك إذا كانوا أعىل منك منزلة فذلك الغنم بعينه،.. وبكلِّ هذا ينبغي جتنّب 
اً فـتـفـيـد مـن جاهـهِ  اً «فتفيد من ماله»، ومعـنويّ حسد هؤالء بل اإلفادة منهم ماديّ

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ١١٢. 



٣١٨................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
.« «فتصيب حاجتك «به، ومن دينه «فتزداد صالحاً بصالحهِ

تنظرُ  : «ليكن مما  قـائالً العدو  معامـلة  كيفية  املقفع إلـى  ابن  انتقل  هـذا  وبعد 
فيه من أمرِ عدوكَ وحاسدكَ أن تعلمَ أنهُ ال ينفعكَ أن خترب عدوكَ وحاسدكَ أنكَ 

.(١)« لهُ عدو، فتنذرهُ بنفسك وتؤذنهُ بحربكَ قبل اإلعداد والفرصةِ
ما  أشبه  فهذا  وبالتايل  إعدادك،  قبل  أعداءَك  تواجه  ال  هـذا  كالمه  وصفـوة 

يكون بسطاً للحكمة العلوية التي تقول:
.(٢)« دوِّ قبلَ القدرةِ «ال تُوقعْ بالعَ
أمـّا حكمـته التي قـال فـيها:

ـدُ  هُ بِيَدِ اَهللاِ يَ ـدُ يَ ـاثِرٌ إِالَّ وَ ـمْ عَ ـنْهُ ـثُرُ مِ عْ ـا يَ مَ ، فَ ِمْ اهتِ ثَرَ اتِ عَ وءَ ملُْرُ ي اَ وِ «أَقِيلُوا ذَ
.(٣)« ـهُ ـعُ فَ رْ هِ يَ يـَدِ اَهللاَِّ بـِ

والتي مـن خالهلا «رغّب فـي إقـالـة ذوي املـروءات عثـراهتم التي وقوعـهـا 
منهم  يقـع  ملـا  العثرات  لـفـظ  واستعار  عليه...  الندم  يلحقهم  ملا  كبيعهم  نـادراً 

خطـأ ًومـن غري تثبّت»(٤).
فقد اعتمدها ابن املقفع - ملّا رغّب أيضاً يف إقالة هؤالء عثراهتم - اعتامداً كليّاً 
وبالتحديد الفقرة األوىل منها، فقال: «واعلم أنكَ واجدٌ رغبتكَ من اإلخاء عند 
أقوامٍ قد حالت بينكَ وبينهم بعـضُ األهبةِ التي قـد تعرتي بعض أهـلِ املروءاتِ 

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ١١٢- ١١٣. 
(٢) غرر احلكم ودرر الكلم ١١٩. 

(٣) هنج البالغة ٥٥٣. 
(٤) رشح هنج البالغة البن ميثم ٥ / ٣٩٦- ٣٩٧. 



٣١٩الفصل الثالث: املبحث األول: أثر كالم اإلمام يف رسالة األدب الكبري ................... 
أولئكَ  مـن  أحـداً  رأيـتَ  فـإذا  أمثـالـهـم.  فـي  يرغـبُ  ممـن  كثيـراً  عنـهم  فتحجزُ 

قـد عـثر بـهِ الـدهـرُ فـأقـلـه»(١).
عها يف قولهِ املذكور جاعالً  ن كلامت احلكمة األربع األُول، ووزّ فهو إذاً ضمّ
، مع التقديم هلا، والتوسع عـليها، والتحـوير فيها حتويراً أقل من  منها ركائز لقولهِ

القليل، إذ أبدل «اقـيـلـوا»بــ «فأقله»
و«ذوي املروءات»بــ «أهل املروءات»

و«عثراهتم»بــ «عثر به الدهر»
وبطـريـقـة مـامثلـة تعـامـل مـع حـكـمـةٍ ألمـيـر املـؤمـنني، قـال فـيـهـا: 

.(٢)« نيـعـةً مُ الصَّ ـدِ ، فـإنَّ الـمـنَّةَ تـهْ تِهِ وفَ بإماتَ «أْحيُـوا املْـعـرُ
كناية  وهـذه  بإمـاتته،  فعليك  ويـدوم  حييا  أن  ملعـروفك  أردت  إذ  واملعـنى 
من  نيَ  بُ ما  دم  هتُ املنّة  وهذهِ  باملنّة،  يكون  ما  أشبه  ذكره  ألنَّ  ذكره؛  عـدم  عـن 

معروف.
ن ابن املقفع هـذه الكلامت بتاممها وكامهلا جاعالً منهـا عامداً ملقـالٍ طويـل  ضمّ
، أو كان لك عليـه  ألفـه يف هـذا املعنى، فـقـال: «إذا كانت لكَ عند أحـدٍ صنيعةٌ
ةِ املنّ  . وال تقترصنّ يف قلّ ، وتعظيمهُ بالتصغريِ لهُ طـول فالتمس إحياءَ ذلك بإماتتهِ
، فإنّ هذا قد يستحيي  : ال أذكرهُ وال أصغي بسمعي إىل من يذكرهُ بهِ عىل أن تقولَ
الستكَ  جمُ يف  يكونَ  أن  احذر  ولكن   . كرمٍ وال  بعقلٍ  يوصفُ  ال  من  بعضُ  منهُ 
، أو جتاريه فيـه، شـيءٌ من االستطالة، فإن  ، وما تكلمهُ بـه، أو تستعينهُ عليـهِ إياّهُ

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ١٠٢.
(٢) غرر احلكم ودرر الكلم ١٥٤. 



٣٢٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
.(١)« االستطالةَ هتدمُ الصنيعةَ وتكدرُ املعروفَ

ولعـل هـذه املرة األوىل التي مل يفتتح فيها ابن املقفع حديثه املتـأثر بكـالم أمري 
املؤمنني بفعل أو الم األمـر، ولكنه رسعـان مـا عـاد إلـى ذلك بعـد أن شـرع 
حديثاً  م  قـدّ أيضـاً  يضمنها  أن  فقبل  البسـط  جـانب  ومـن  احلكمـة،  تضمني  فـي 
عـامـًا عــن موضوعها، ثم رشع يف تضمينها، ولكن مل جيعلها يف مكانٍٍ واحدٍ بل 
حريّة  عنده  لتكون  إالّ  ذلك  وما  األخر.  ببعضها  ليختتم  عادَ  ثم  ببعضها،  افتتح 
واسعة للحديث عن هذا املوضوع من خالل الربط بني كلامت احلكمة والتعليق 
علـى مقاطعها، وحتى تكـون هـذهِ الكلمـات بمثابـة ركائـز يرتكـز عليهـا وعظـه، 
املعروف  «أحيو  احلكمة:  ل  فـأوّ ا.  متامً الشكلية  التحـويـرات  بعض  عليها  جمريـاً 
و«ذلك»اسـم  بإمـاتته».  ذلك  «إحيـاء  املقفع:  ابن  كالم  أول  يف  »وجدناها  بإماتتهِ
فـي  ذكرهـمـا  «الطول»اللذين  «الصنيعة»و  إلـى  املقفع  ابن  بـه  أشـارَ  إشـارة 
يـوجد  ال  وبالتايل  بإماتته  الطـول  إحيـاء  كالمه  يكـون  وعـلـيه  كالمـه،  مقـدمـة 

اختالف يذكر
عاد  ذكر  بام  املقفع  ابن  أبدهلا  «املعروف»التي  ولفظة   .اإلمام كالم  عن 
ا باقي احلكمة:  وذكرهـا يف آخـر كالمه املذكور مثلام وجدها عند اإلمام. أمَّ
االستطالة  «فإنّ  املقفع:  ابن  عند  آخراً  ألفيناها  فقد  الصنيعة».  هتدم  املنّة  «فإنّ 
ث بام شاء عن إسداء املعروف  هتدم الصنيعة». وهو ما بني هذين املقطعني حتدّ

تناسيه. وفضل 
ابن  كان  إذ  الكبري،  األدب  موضوعات  من  كثريُ  بُنيت  األساس  هذا  وعىل 
فيـها،  الـقـول  فـيـبـسـط  املـوجـزة   املؤمنني أمـري  حـكمـة  إلـى  يعـمد  املقفـع 

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ١٠٨- ١٠٩.
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مـع  ةً  فـمـرّ مناسباً،  يـراه  الـذي  املكان  فـي  ويوظفها  فـروعـاً،  منـهـا  ع  ويـفـرّ
ة نجد ابن  السـلطـان، وأخر مع الوايل، وثالثة مع الصديق وهكذا. ويف هذهِ املرّ

املقفع يأتـي عىل حكمة أمري املؤمنني التي تقول:
.(١)« هِ هِ جْ اتِ وَ حَ فَ صَ ، وَ انِهِ تَاتِ لِسَ لَ رَ يفِ فَ هَ يْئاً إِالَّ ظَ دٌ شَ رَ أَحَ مَ ا أَضْ «مَ

، وصفحة الوجه: برشته أي أنَّ املـرء لـم  الفلتة: األمر الذي يقع من غري تروٍّ
يتمكن من حفظ ما أضمره كلياّ ً، ألنّ مراعـاة احلفظ يكون للعقل، فـإذا انشغل 

العقل يف مهم آخر يغفل عامّ أضمره، فينفلت ذلك يف فلتات القول(٢).
احتقان  مـن  حتذيره  باب  فـي  نها  ليضمِّ احلكمة  هـذه  املقـفع  ابن  استـعـار 
القـلـب عىل الوايل، فقال: «إياك أن يقع يف قلبك تعتبٌ عىل الوايل أو استزراءٌ 
عىل  وبـدا  حليمـاً،  كنت  إن   ، وجهكَ يف  بـدا  قلبك  فـي  وقـعَ  إن  فـإنهُ   . لهُ
آلمنِ  وجهكَ  يف  يظهر  أن  عىل  ذلكّ  يـزد  مل  فإن   . سفيـهـاً كنتَ  إن   ، لسانكَ
السلطان  إىل  الناس  فإنّ  للوايل.  ذلـك  يـظهـرّ  أن  تأمـنـن  فـال  عنـدك  الناس 

.(٣)« اإلخوانِ رساعٌ بعوراتِ 
فهـو ينهى من وقوع التعتب واإلستزراء عىل الوايل - ملجئاً ظهره متاماً إلـى 
علـى  إمـّا  ظهوره،  مـن  بـدَّ  ال  خـفـي  وإن  التعتب  ذلك  ألنّ   - العلوية  احلكمة 
ـا علـى اللسان مـن خـالل فلتاتـه. إالّ  نـهـا، وإمّ صفـحات الوجه مـن خالل تلوِّ
إنّ ابن املقفع لـم يـذكر لفظـة اإلضامر رصاحة بـل ذكر آلـة اإلضمـار أو مكمنها 
 .« وهـو القـلـب ملّا قـال: «إيـاك أن يقع يف قلبك تعتبٌ عىل الوايل أو استزراءٌ لـهُ

(١) هنج البالغة ٥٥٤. 
(٢) ينظر: رشح هنج البالغة البن ميثم ٥/ ٣٩٨. 

(٣) األدب الصغري واألدب الكبري ٨٤. 
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ـلُّ هـذا بسـط ألول احلكمة: «مـا أضمر أحد». وكُ

وبعد هذا ال فرق مطلقاً بني قول اإلمام: «ظهر يف لسانه» وبـيـن قـول ابـن 
الـمـقـفـع: «بدا عىل لسانك»

فقد كان األخري هنا دقيقاً يف حتويراته حيث جعل:
الفـعـل مـقابـل الفعـل: ظهرـــــــــــ بدا

واحلرف مقابل احلرف: يف - عىل
واالسـم مقابـل االسـم: لسان - لسان

والضمـري مقابل الضمري: اهلاء - الكاف
ومثلها العـبـارة التـي قـبـلـهـا «بدا يف وجهك»، إالّ أنّـه زاد عىل األولـى «إن 
بالتفصيل  املقفع  ابن  واستمر  سفيها».  كنت  «إن  الثانية  وعلـى   ،« حليمـاً كنت 
إنسان  يكتشفها  لـم  وإن  حتى  الفـلتة  هـذه  إنّ  مـن  راً  حمـذِّ املـوضوع  هـذا  عـن 

تأمنه، ولـم تظهر هي أمـامـه، فـال تـأمـن ظهورها أمام الوايل.
هها  يوجِّ مل   املؤمنني أمري  حكم  وجلَّ  احلكمة  هـذه  إنّ  إىل  اإلشارة  وجتدر 
تنطبق  جيدها  يقرؤها  من  كل  بحيث  مفتوحة  جيعلها  بل  بعينها،  طائفة  أو  فئة  إىل 
ا زاد فـي تأثـيـرها وفـاعليتها «ما أضمر  عليه سـواء كان مـوىل أو عـبداً، وهـذا ممـّ
أحد»أيا كان هذا األحد، بينمـا ابن املقفـع يضيّق كثرياً مـن داللة هـذهِ احلكم ملّـا 
جيعلها خمتصة بجهة مـا، ومثل ذلك ما فعله يف قولهِ املذكور ملّا هنى عن هذا األمر 

أمام الوايل «إياك أن يقع يف قلبك تعتبٌ عىل الوايل».
ومثلام سلف فإنّ ابن املقفع كان قد اختذَ كالم أمري املؤمنني شعاراً يعظ بـه 
لَّ اجلهات التي كـان خياطبها دون استثناء، فـإن كان وظّف احلكمة السابقة مـع  كُ
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الوايل وطريقة معاملته القلبية، فقد وظّفَ يف باب منع التطاول عىل األصحاب 

حكمة علوية أيضاً، جاء فيها:
.(١)« كَ َّ ك، فإنّه إنْ لـم ينفعْك مل يرضُ كَ أن تر صديقك عندَ عدوِّ «ليسَ يرضُّ

عىل  العدوِّ  مـن  إشفاقاً  ه  عـدوّ عند  صديقه   رأ إذا  ر  يتكدّ قد  الصديق  فإنَّ 
ولكنّ  العدو،  ذلك  مـن  وشاية  بسبب  الوصل  حبل  قطع  مـن  هتيّباً  أو  الصديق، 

. أمـري املؤمنني هنى عن ذلك وعدَّ هذهِ املقاربة أمراً اجيابياً
اعتمـد ابن املقفع هـذه احلكمـة كسابقاهتا مـن التغـري الطفيف علـى بعضهـا، 
فـال  عدوكَ  مع  صاحبكَ  رأيتَ  «إن  فقال:  منها،  والتفريع  عليها،  البسـط  ثـم 
فـأنفعُ  الثقـةِ  أخوانِ  من  رجالً  كان  إنْ  رجلني:  أحـدٌ  هـو  فـإنّام  ذلك،  يغضبنّكَ 
أو   ، منـكَ يسرتها  لعــورةٍ  أو   ، عنـكَ ـهُ  يكفّ لشـرٍ  عـدوكَ  مـن  أقرهبا  لك  مواطنـهِ 
ا صديقـكَ فمـا أغنـاكَ أن حيضـرهُ ذو ثقتـك. وإن  ، فـأمّ غائبـةٍ يـطلـعُ عليهـا لكَ
أال  وتكلفهُ  الناسِ  عنِ  تقطعهُ  حقٍ  فبأي  إخوانـكَ  خاصةِ  غريِ  مـن  رجالً  كان 

.(٢)«السَ إال من هتو يتصاحبَ وال جيُ
ر بـه، فـأول  فـهـو هنى عـمـّا هنـى عـنـه أمـيـر الـمـؤمـنـني وبّـرر بمـا بـرّ
احلـكـمـة  ل  أوّ يغضبك ذلك» مـن  فـال  ك  مـع عدوِّ صاحبك  «إن رأيت  كالمـه:  
ك» بال زيادة وال نقصان عـدا حتويرات  ك أن تـر صديقكَ عنـدَ عدوِّ «ليس يرضّ
«يغضبك»،  ك»بـ  و»يرضّ «صاحبك»،  «صديقك»بــ  أبدل  فـقـد  للغايـة  شكلية 

ك». «وعندَ عدوك»بــ «مع عدوّ
مـن  ختلـو  ال  بأهنا  رها  برّ إجيابياً  أمراً  املقاربة  تلك   املؤمنني أمري  عـدَّ  وملّا 

 .٢٧٢/٥ (١) موسوعة اإلمام عيل بن أيب طالب
(٢) األدب الصغري واألدب الكبري ١٠٠- ١٠١. 
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الغـاضب  الصديـق  ذلـك  علـى  بنفـع  املقـاربة  تـلك  تعـود  أن  إمـّا  أمرين: 
ولـكـنه لـم حيدد مـا هـو النفع وأين يكمن حتى ال تكـون داللـة هـذهِ الكلـمـة 
«النـفـع»حمدودة بجانب ما وهـذهِ سمة واضحة يف حكمه. أمـّا ابن املقفع فقد 
أخـذ هذه التفريع من احلكمة وبسطه بأنّ بنيّ بعض مواطن النفع تلك وذلك ملا 
لك  مواطنهِ  فأنفع  الثقة  إخوان  مـن  رجالً  كان  إن  رجلني:  أحد  هو  «فإنام  قال: 

ك إىل قولـهِ يطّلع عليها لك». أقرهبا مـن عدوِّ
الصديق  ألنّ  الرضر،  من  خالية  ولكنها  بنفع  املقاربة  تلك  تعود  ال  أن  ا  وإمّ
ابن  عليهِ   أجر هـذا  ولكن  بصديقه.  يفرط  لـم  العدوّ  جالس  وإن  الصدوق 
ـا  ا للخـروج عمّ املقفع تغرياً بيِّنًا فـي فقرتهِ األخـرية. وأر فـي ذلك حتـايالً عميقً
تبقى مـن تسلسل حكمة أمـري املؤمنني وهـذه املحاولـة التموهيية مهدّ هلـا ملـا 
إخوانك»وهـذا  خاصة  غري  من  الثقـة»و»رجاالً  علـى «إخوان  األصدقـاء  قسـم 
ثَ فيها عـن الصـاحب، ومطالبته بعـدم  لربام ال يتفق مـع مقدمة كالمه التـي حتدّ
الصـلة  بعيـد  الصاحـب  ذلـك  كـان  إذا  أمـا  العـدو،  جـالـس  إذا  منـه  االكرتاث 
العدو،  عـن  ابتعد  أو  اقرتب  إن  إذاً  هيم  فـال  اخلاصة  مـن  لـيـس  وهـو  بصاحبـه، 

وال يوجد داعي مـن أن ينهى ابن املقفع عن الغضب من هذا الفعل.
ـا موعظته ملعسكره وقـد سمع بعضهم يسبون أهـل الشام أيـام حرب  أمّ

صفني، والتي قـال فيهـا:
مْ  تُ رْ كَ ذَ ، وَ مْ هلَُ امَ ـتُـمْ أَعْ فْ صَ ـمْ لـَوْ وَ لَكِنَّكُ ، وَ بَّابِنيَ ـونـُوا سَ ـمْ أَنْ تَكُ هُ لَكُ «إِينِّ أَكـْرَ

.(١)« رِ ذْ لْعُ غَ يفِ اَ لَ بْ أَ ، وَ لِ وْ لْقَ بَ يفِ اَ وَ انَ أَصْ ، كَ مْ اهلَُ حَ
ههم  وجّ لكنّه  الدليل،  مـن  املفلسني  لغـة  ألنـه  السب،  باجتنـاب  أتباعـه  أمـر 

(١) هنج البالغة ٣٧٤. 



٣٢٥الفصل الثالث: املبحث األول: أثر كالم اإلمام يف رسالة األدب الكبري ................... 
البالغة،  ة  احلجّ ذلك  ففي  ضالل؛  من  عليه  هم  وما  الشاميني  أعامل  وصف  إلـى 

والقول الصائب.
، مع  ث عن كيفية معـاملة العدو، فقال: «ال تدعْ فأخذ ابن املقفع هذا ملا حتدّ
ال  حتى   ، عـوراتـهِ باعَ  واتّ ومعـايبهِ  مثالبهِ  إحصاءَ   ، عـدوكَ شتمِ  عـن  السكـوتِ 
 ، بهِ فيتّقيكَ  عـليه  ذلك  تشيعَ  أن  غـريِ  من   ، كبريٌ وال  صغريٌ  ذلك  مـن  عنكَ  يشـذ 
، أو تذكرهُ يف غريِ موضعهِ فتكونَ كمستعرضِ اهلواء بنبلهِ قبـل إمكـانِ  ويستعـدّ لهُ
الرمي. وال تتخذن اللعـنَ والشتمَ عىل عدوكَ سالحاً، فإنهُ ال جيرحُ يف نفسٍ وال 

.(١)« منزلةٍ وال مالٍ وال دينٍ
:فكل هذا يـدور فـي فلك املعـنى الـعـلـوي بـدقـة. فـقـول اإلمـام

«أكـره لـكـم أن تكونوا سبابني».
شـتـم  عـن  «السكـوت  بهِ  حديثه  أفتتح  ملا  وذلك  مرتني  املقفع  ابن  ره  كرّ
 « سالحاً ك  عدوِّ عىل  والشـتم  اللعن  تتخـذن  «ال  أيـضاً  بهِ  ختمه  وملا  ك»،  عـدوِّ

مبدالً السب بالشتم.
أما قوله: «ال تـدع... إحصاء مثالبه ومعـايبه وإتباع عـوراته» فـهـو مـن قـول 

:اإلمـام
«لكنكم لو وصفتم أعامهلم، وذكرتم حاهلم».

أيب  ابن  وبــرشح  وبــاطــل»(٢)  ضــاللٍ  أهل  ــم  وإهنّ اق،  فُسَّ «إهنــم  قولوا:  أي 
أمري  لكالم  شارحٍ  إىل  كثرية  أحايني  يف  يتحول  املقفع  ابن  إنّ  يتضح  هذا  احلديد 

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ١١٤. 
(٢) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٨/١١.



٣٢٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
.املـــؤمــنني

ومـن طرفٍ خفي يـلحظ إنّ ابن املقفع حـاول التمويه عىل كالم اإلمام ملّا 
ة تبعد بني الفعل «تدع»وبني املفعول بهِ «إحصاء». جعل الشقّ

تني  مرّ فيـه  ذكرهنّ  فـقـد  الكبـري،  األدب  فـي  احلديث  مـن  نصيبٌ  وللنسـاء 
 .املؤمنني أمري  لكالم  واضح  أثـر  كليهام  املقطعني  ويف  متتالني،  مقطعني  وفـي 
رَ جنوده من الغرام بالنساء - ملا شيَّعهم يف إحد الغزوات  فقد روي عنه أنّه حذّ

بُوا عنِ النِّساءِ ما استطعتُم»(١). : «أعذِ - قائالً
رشح الرشيف الريض هذهِ الكلامت بقوله: «ومعناه أصدفوا عن ذكر النساء، 
وشغل القلوب هبن، وامتنعوا مـن املقاربة هلن، ألنَّ ذلك يفت يف عضد احلمية، 
الغزو،  يف  اإلبـعـاد  عـن  ويلفت  العدو،  عـن  ويكرس  العزيمة،  معاقد  يف  ويقدح 
فكل مـن امتنع من يشء فقد أعزب عنه، والعازب والعزوب املمتنع من األكل 

والرشب»(٢).
ففي هنيه عن الغرام بالنساء ونتائج هـذا الغرام، نظر ابن املقفع باسطا - حتى 
كأنّـه سبق الريض إلـى رشح هذا املعنى - فـقـال: «اعلـم أن مـن أوقـعِ األمـورِ 
فـي الـديـنِ وأهنكهـا للجسـدِ وأتلفهــا للمـالِ وأقتلها للعـقـلِ وأزراها للمـروءةِ 

وأرسعها يف ذهابِ اجلاللةِ والوقارِ الغرامِ بالنساء»(٣).
ويف حديث ذي صلة قـال أمري املؤمنني فـي خطـبتـه املعـروفـة بالوسيلـة: 
ـلَه فـإنَّ عـندها مثلُ الـذي رأ، وال  يَلْقَ أهْ لْ بُـهُ فَ ـرأةً تُعجِ كُم إمَ ـدُ أ أَحَ «إذا رَ

(١) هنج البالغة ٥٩٨. 
(٢) م. ن ٥٩٨. 

(٣) األدب الصغري واألدب الكبري ١١٧.



٣٢٧الفصل الثالث: املبحث األول: أثر كالم اإلمام يف رسالة األدب الكبري ................... 
هُ عنها»(١). َ فْ بَرصَ ـلَ للشيطانِ عىل قلبهِ سبيالً، ولْيَرصِ ْعَ جيَ

أصحابه  ومعه  ا  جالسً كان  ملا  قوله  وذلك  يسري،  بإختالف   عنه وورد 
ت هبم أمرأة مجيلة، فرمقها القوم بأبصارهم: فمرّ

بُهُ  تُعْجِ ةٍ  أَ رَ اِمْ إِىلَ  ـمْ  كُ ـدُ أَحَ نَظَرَ  ا  إِذَ فَ ؛...  حُ  امِ طَوَ ولِ  حُ اَلْفُ هِ  ـذِ هَ ارَ  أَبْصَ «إِنَّ 
.(٢)« تِهِ أَ رَ امْ ةٌ كَ أَ ـرَ يَ اِمْ امَ هِ إِنَّ ، فَ هُ لَ سْ أَهْ يُالَمِ لْ فَ

فعَىل  هكذا  األمر  ومادام  النساء،  أشباه  النساء  أنّ  عىل   املؤمنني أمري  د  أكّ
نفسه  عىل  للشيطان  جيعل  ال  حتى  أهله  فليالقِ  تعجبه  امرأة   رأ إذا  الرجل 
كبري  ببسـطٍ  ولكـن  السـابق،  كـالمه  إثـر  يف  املعنى  هـذا  املقفع  ابن  جعل   . سبيالً
وتطمحُ  عنـدهُ  مـا  يأجمُ  ينفكّ  ال  أنهُ  هبن  املغرمِ  عىل  البالء  «ومن  فـقـال:  جـداً 
، وما يتزينُ يف العيونِ والقلوبِ  عيناهُ إىل مـا ليـسَ عندهُ منهـن. إنمـا النساء أشباهٌ
عنهُ  يرغبِ  ممـا  كثريٌ  بـل   ، وخدعةٌ باطلٌ  معروفاهتن  عىل  جمهوالهتـن  فضلِ  مـن 
يف  ـا  عمّ املـرتـغـبُ  وإنّمـا   ، منهـنّ نفسهُ  إليـهِ  تتوقُ  ممّا  أفضلُ  عندهُ  ا  ممـّ الراغبُ 
بيوتٍ  يف  ما  إىل  بيتهِ  طعامِ  عن  كاملرتغبِ  الناسِ  رحـالٍ  فـي  مـا  إىل  منهـنّ  رحلهِ 
، ومـا يف رحالٍ النـاسِ مـن  : بل النساءُ بالنسـاء أشـبهُ مـن الطعـامِ بالطعـامِ الناسِ
ولو  الـنسـاء»(٣).  مـن  رحـالـهـم  فـي  مـمـا  وتـفـاوتـاً  تـفـاضـالً  أشـد  األطعمـةِ 
أطـال ما أطـال فـإن اجلذوة التي كان منطلقاً منها هـي ذلك السطـر مـن اخلطبة 
أو احلكمة العـلوية. فـقـولـه: «ومـن البـالء إىل قـوله عـنده منهـن»بـسـط لـكـالم 
 املؤمنني أمري  عـدَّ  ذلك  وبعـد  تعجبه».  امـرأة  احدكـم   رأ «إذا   :اإلمــام

(١) حتف العقول ١٤٨.
(٢) هنج البالغة ٦٢٩. 

(٣) األدب الصغري واألدب الكبري ١١٧. 



٣٢٨................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
«إنام  قـال:  ملا  شبه  إىل  املقـفـع  ابن  «املثل»حـوهلـا  وهـذه  النساء،  «مثل»  النسـاء 
العلوي  للنص  ميثم  ابن  رشح  عن  ا  مطلقً خيتلف  ال  هذا  وكالمه  أشباه»،  النّساء 

الثاين، «فإنّام أهل الرجل امرأة تشبه املرأة املرئية»(١).
فـاً آخـر يف تـقـريب صورة التشبيه هـذه  ثـم زاد كالمـه بسطـاً ملـا أدخـل طَـرَ
وهـو الطعـام، وذلك يف قـولـه: «النّسـاء بالنسـاء أشبه مـن الطعام بالطعام» وكأنه 

.(٢)« يقول: «والنسـاء يشـبهـن النساء أكثر مـمـا يشبه الطعامُ بالطعامَ
ـدّ هـذا الرتكيب والتشبيـه مـن طـرائـف ابن املقفع اللطيفة(٣)، واألهم  وقـد عُ
.هُ مـن تـوسـعـات ابن املـقـفع الكـثـيـرة عـىل كالم أمـري املؤمنني فيه - التشبيه - إنّ
لقد حلظنا - يف النص األخري - إنّ ابن املقفع تأثّر بخطبة علوية وليس بحكمة 
وال رسالة وهذه حالة نادرة جداً عنده - أي تأثره باخلطب العلوية - فهـو مل يتأثر 
أمري  فيهـا  صنّف  ثانيـة  بخطبة  وتـأثر   . سلفاً ت  مرّ األولـى  فـقـط.  بخطبتني  إالّ 

املـؤمـنني الناس إىل أربعة أصناف قال يف الرابع منها:
هُ  تْ َ قَرصَ فَ  ، بَبِهِ سَ طَاعُ  قِ اِنْ وَ  ، هِ سِ فْ نَ ؤولَةُ  ضُ ملُْلْكِ  اَ لَبِ  طَ ـنْ  عَ هُ  دَ عَ بْ أَ مـَنْ  مْ  نْهُ مِ «وَ
لَيْسَ مـِنْ  ةِ، وَ ـادَ هَ ـلِ اَلزَّ نَ بِلِبـَاسِ أَهْ يَّ زَ تَ ، وَ ـةِ نَاعَ لْقَ مِ اَ اسْ ىلَّ بـِ تَحَ ، فَ هِ الـِ ىلَ حَ الُ عَ اَحلَْ

.(٤)« غْدً الَ مَ احٍ وَ رَ ي مَ لِكَ فـِ ذَ
الضؤولة: من ضأل اليشء إذا صغر وضعف(٥).

(١) رشح هنج البالغة البن ميثم ٥/ ٥٠٠. 
(٢) بنية اجلملة وداللتها البالغية يف األدب الكبري دراسة تركيبية تطبيقية ٢٦. 

(٣) م ٠ ن ٢٦. 
(٤) هنج البالغة ٦٤. 

(٥) ينظر: لسان العرب ٣٨٨/١١ مادة(ضأل). 
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ومعناه: «إنّ اإلنسان قد تنقطع أمامه سبُل الوصول إىل امللك والثروة فيخلد 
ات الـدنيويـة... وليـس بزاهـدٍ فـي  إلـى القناعـة، ويتحىل بحليـة الزهـاد فـي اللذّ

احلقيقة»(١).
أخـذ ابن املقفع هـذا املعنى وتوسع عليه، فقـال: «إنْ رأيتَ نفسك تصاغرت 
إليها الدنيا، أودعتكَ إىل الزهادةِ فيها عىل حالِ تعذرٍ من الدنيا عليكَ فـال يغرنّكَ 
ذلك من نفسكَ عىل تلكَ احلـال، فإهنا ليست بزهادةٍ، ولكنها ضجرٌ واستخذاءٌ 
وتغريُ نفـسٍ عندما أعجزكَ مـن الدنيا وغضبٌ منكَ عليها ممـا التو عليكَ منها. 
من  نفسكَ  من   تر أن  أوشكتَ  طلبها  عن  وأمسكتَ  رفضها  علـى  متت  ولـو 
. ولكـن إذا دعتكَ نفسكَ إلـى  ِ بأضعافِ الضجرِ واجلزعِ أشد مـن ضجركَ األولَ

، فأرسع إىل إجابتها»(٢). رفضِ الدنيا وهـي مقبلةٌ عليكَ
الدنيـا  عنـك  أدبـرت  إذا  يقـول:  املقفع  فـابن  النصني  بني  واحـد  واملعـنى 
أمري  وعـند  حقيقية،  بزهـادة  ليست  فـهـذه  فيهـا،  الزهـادة  عىل  أقبلت  وأنـت 
ما  إىل  إشارة  مغد»و»ذلك»أسم  وال  مراحٍ  يف  ذلك  مـن  «ليس   :املؤمنني
واملعنى:  الزهـادة»،  أهـل  بلباس  وتزيـن  القناعـة  باسـم  «حتىل  كالمه:  من  سبق 
اجلملتني،  بني  القريب  القـرب  تبني  وعـليه  يشء  يف  والزهادة  القناعـة  مـن  ليـس 
ولكـنـها - هذهِ الزهادة - جاءت نتيجة «تعذر من الدنيا عليك»ونتيجة «ضجر 
 التو مما  عليها  منك  وغضبُ  الدنيا  من  أعجزك  عندما  نفس  وتغريّ  واستخذاء 
مللك  طلب  عن  «أبعده   :اإلمام لقول  بسط  هـذا  إن  شـك  منها»وال  عليك 
بني  ملّا  كالمه  آخر  يف  أكثر  املقفع  ابن  توسع  ثم  سببه».  وانقطاع  نفسه  ضؤولة 

(١) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٣٨١/٢. 
(٢) األدب الصغري واألدب الكبري ١٣٠. 



٣٣٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
إنّ الزاهد احلقيقي هـو مـن يرغب عن الدنيا يف وقتٍ الدنيا راغبة فيه، وهـذا مل 
يذكره أمري املؤمنني ألنـه كان فـي وصف صنف معنيّ من الناس صفاهتم التي 

ذكرها ال معاجلة هذهِ احلالة بدقائقها.
املقفع  ابن  حديث  من  قدمناه  ما  إىل  نعود  الكبري  األدب  يف  البسط  ختام  ويف 
إذاً  شاء،  مـا  منها  «األولني»ويشتق  حكم  إىل  يعمد  كان  إنه  قال:  ملا  البسط  عـن 
فالبسط الذي اسمـاه ابن املقفع باالشتقـاق ال ينفصل عـنده عن حكـم األولـني، 
ألنّـه معتمـد عليها كليـاً، وملـّا عـرفنا إنّ هـذه احلكم التـي بُسطت تتصدرها حكم 
أمـري املـؤمنني سنعرف - هبذه الطريقة - إنّ أمري املؤمنني - عىل األقـل - 

يتصدر هؤالء الذين اسامهم ابن املقفع بــ «األولني».
UÜ]™¸\;U⁄]¬d\Ñ

من  كان  كلامت،  بأقل  املعاين  من  املقصود  اداء  هو  اإلجياز  أنّ  عرفنا  ملا 
الذي  التكثيف  آلليـة  خصبة  أرضية  شكل  املظهر  هذا  أنّ  إىل  اإلشارة  األمهية 
ة من  يعني: «إجياز النص وتكثيف بنيته»(١). فإنّ آلية التناص هـذه تقرتب بشدّ

االختزال. دائرة 
املقـفع  ابن  عند  ورد  فكذلك  البسط،  نقض  هو  اإلجياز  سبق  فيام  عرفنا  وملّا 
فـي األدب الكبري بالنسبة لكالم اإلمام نقيض البسط أيضاً، إذ مل يرد إالّ فـي 
»(٢). فهو ينهى عـن  مواطن قليلة جداً ومن ذلك قوله: «فإنّ املعاتبة مقطعة ٌللودّ
عتاب الصديق ألنّه ير العتاب قاطعاً للمودة، وهذا يشبه بشدة بعض مـا جـاء 
فـي وصيـة أمري املؤمنني لولده احلسن: «وال تكثر العتاب فـإنّه يورث الضغينة 

(١) التناص يف الشعر األندليس٥٦. 
(٢) األدب الصغري واألدب الكبري ١٢٣. 
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الضغينة  «يورث  «املعـاتبة»وأوجز  «العتـاب»بــ  فـأبـدل  البغضة»(١).  إىل  وجيرُّ 

.« وجير البغضة»بــ «مقطعة للودِّ
وبحسب ظـن الباحث إنّ ابن املقفع جانب الصواب ملّـا هنى عـن كلِّ العتاب 
حمبذ  وهو  فيه،  إالّ  توجد  ال  حالوة  العتاب  يف  ألنّ  ة،  املودّ حلبل  صارمـاً  وجعله 
وله وقع خاص فـي النفـوس الطيـبـة، ولكـن الصواب مـا هنى عـنه املُصيب أمـري 

املـؤمـنني ملا عدّ املذموم من العتاب كثرته «ال تكثر العتاب».
:وممـا ورد فـي الوصية أيضاً قـول اإلمـام

لةَ العاقِـل»(٢). لُ صِ ةُ اجلاهلِ تعدِ طِيعَ «قَََ
ـكَ انتفعت ببـعده عنك كام تنتفـع بمواصلة  ـلَ إذا قطعَ ، ألنّ اجلاهِ و«هـذا حقٌّ
قطيعة  فإنّ  غنيمة  العاقل  صلة  أن  كام   أخر وبعبارة  لك»(٣).  العاقل  الصديق 

. اجلاهل غنيمة أيضاً
ابن  حـديث  فـي  وذلك  مكثفة  بطريقـة  الكبري  األدب  فـي  املعنى  هـذا  ورد 
ـه فـيه إىل مالقـاة املعتذر بوجـه مشـرق ولسـان طـلـق، مستثنيا:  املقفع الـذي وجّ
»إختزال لقول أمري  ن قطيعته غنيمة»(٤). فقول ابن املقفع «قطيعتهُ «إال أن يكون ممـّ
املؤمنني: «قطيعة اجلاهل»، فذكر لفظة «قطيعة»بنصها وأبـدل االسـم الظاهـر 
العاقل»التي  «صلة  لــ  «غنيمة»اختزال  قـوله  وأمـا  «اهلاء».  «اجلاهـل»بالضمري 

هـي بال شكٌ غنيمة.

(١) حتف العقول ١٠٧.
(٢) هنج البالغة ٤٧١. 

(٣) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٦ /٢٨٤.
(٤) األدب الصغري واألدب الكبري ١٠٧. 



٣٣٢................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
الوصية  مـن  الفقـرة  هـذهِ  حماسن  جلَّ  ضيّع  هـذا  املقـفع  ابن  اختزال  ولكنّ 
يف  «تعـدل»  كلـمة  جاءت  كيف  ثم  والسجـع،  واملـقابلة  بالتشبيه  متثلت  التـي 
وصلة  اجلاهل  قطيعة  بني  املعنى  عادلت  حينام  ملفتة  بطريقة  بالذات  املكان  هـذا 
تعدل  اجلاهل  «قطيعة  احلكمة:  مقطعي  بني  متاماً  أيضاً  عادلت  وحينام  العاقل. 
صلة العاقل». ولو كانت بدهلا كلمة أخر مثل تشبه أو حرف كالكاف لذهب 

كثري من وقعها.
وقال أمري املؤمنني يف عهده مللك األشرت:

 ، اكِنيِ ملَْسَ اَ ــنَ  مِ ــمْ  هلَُ ةَ  يلَ حِ الَ  يــنَ  لَّــذِ اَ ــنَ  مِ ىلَ  فْ اَلسُّ ةِ  لطَّبَقَ اَ يفِ  اَهللاَ  اَهللاَ  ــمَّ  «ثُ
 ... اً ّ رتَ عْ مُ وَ انِعاً  قَ ةِ  لطَّبَقَ اَ هِ  ذِ هَ يفِ  إِنَّ  فَ نَى،  مْ لزَّ اَ وَ ى،  سَ لْبُؤْ اَ لِ  أَهْ وَ  ، نيَ تَاجِ ملُْحْ اَ وَ
لٌّ  كُ نَى، وَ َدْ ي لِألْ لَّذِ ثْلَ اَ مْ مِ نْهُ َقْىصَ مِ إِنَّ لِألْ ... فَ الِكِ يْتِ مَ نْ بَ امً مِ مْ قِسْ لْ هلَُ عَ اِجْ وَ
هَ  لتَّافـِ اَ يِيعِكَ  بِتَضْ رُ  ـذَ عْ تُ الَ  إِنَّكَ  فَ  ، بَطَرٌ مْ  نْهُ عَ نَّكَ  لَ غَ يَشْ الَ  وَ  ، هُ قَّ حَ يتَ  عِ ْ رتُ اِسْ دِ  قَ

.(١)« مَّ ملُْهِ اَ ثِريَ  لْكَ اَ ـكَ  امِ كَ حْ ِ إلِ
أمـرُ أميـر املؤمنني هذا يدور حول معنيني:

UÿÂ¯\

عىل  املشدد  اللفظي  التوكيد  يف  منه  رغبةً  اجلاللة  لفظ  بتكرار  أفتتحه  والذي 
الذين  وهم  البؤسى  وأهل  املساكني...،  وهم:  حقوقهم  احلقوق  ذوي  إعطاء 
منى أي املصابون بالعاهة، والقانع وهو السائل، وأخريا  ة، والزَّ هم الفقر بشدّ مسّ

املعرتِّ وهو املتعرض للعطاء بال سؤال(٢).

(١) هنج البالغة ٥١٣ – ٥١٤.
(٢) ينظر: رشح هنج البالغة ملحمد عبده ٤٧٠/٣. 



٣٣٣الفصل الثالث: املبحث األول: أثر كالم اإلمام يف رسالة األدب الكبري ................... 

UÈ›]m’\

ألنّه  التافه،  احلقري  دون  املهم  باجلليل  هيتم  ال  وأن  األمور  بإحكام  واليه  أمرَ 
وإن احكم املهم ال يعذر بتضييع التافه.

ابن  عند  منهام  قريب  أو  املعنيان  هذان  جيتمع  أن  مطلقاً  الصدفة  من  وليس 
جسيمِ  بارشة  مُ ترتكن  «ال  فقال:  فيهام،  رَ  وأخّ م  قدّ لكنّه  واحد،  نصٍّ  ويف  املقفع 
الكبريُ  فيصريَ   ، الصغريِ مبارشةَ  نفسكَ  تُلزمن  وال  صغرياً،  شأنكَ  فيعودَ  أمركَ 

. وأعلم أنّ مالكَ ال يغني الناسَ كلهم فاخصص به أهل احلق»(١). ضائعاً
والفرق إنّ ابن املقفع أوىص السلطان مبارشة اجلسيم مزريا بصغائر األمور 
اجلملة  يف  أوضحهُ  ألنّه  منه  طائل  ال  التكرار  وهذا  بجملتني  املعنى  هذا  راً  كرِّ مُ
املهم.  بإتقانهِ  حتى  التافه  أضاع  إذا  واليه  يعذر  ال   املؤمنني أمري  بينام  األوىل. 
ملا  اختزال  فهو  حقوقهم،  إعطاءهم  املقفع  ابن  طلب  احلق»الذين  «أهل  ا  وأمّ
منى واملحتاجني، ولكن عىل ابن املقفع هنا أن  ده اإلمام من البؤسى، والزَّ عدّ
يعد  هبم  الناس  وتذكري  ذكرهم  ألنّ  معروفني -  احلق  أهل  كان  وإن  يذكرهم - 

حسنة بحد ذاته.

(١) األدب الصغري واألدب لكبري ٧١. 





٣٣٥
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األدب الصغري عـبارة عـن رسـالـة تتضمن طائـفـةً مـن احلكم والوصـايا فـي 
املقفع  ابن  حرصَ  وغريهـا  والعسكرية  والسياسية،  الدينية،  منها:  شتى  أغراض 
فـيها عىل إرشاد الناس إىل معاشهم ومعادهم وما بني ذلك من أعامل. وتعـد هـذهِ 
فجاءت  السيّال  قلـمه  عىل  الفيّاض  عقله  أمالهـا  املقفَّع  ابن  بدائع  «من  الرسالة 
مل   املؤمنني أمري  كالم  لوال  واحلقيقة  احلــالل»(١).  كالسحر  بل  الزالل  كاملـاء 

تكن هذه الرسالة هبذه املنزلة األدبية.
ال ختتلف هـذه الرسالة عن رسالة األدب الكبري يف اهلدف واملضمون واملنهج، 
املقدمة  تلك  الصغري  األدب  يف  مـا  أهـم  ومن  هلا.  رة  مصغّ صورة  إالّ  هي  ما  بل 

(١) األدب الصغري ٢٣. 



٣٣٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
التي جاءت كمقدمة األدب الكبري من االعرتاف بأنّ جانباً كبرياً من الرسالة نُقِل 
عن أولئك األشخاص الذين اكتفى ابن املقفع بوصفهم وذكر بعض حمامدهـم. 
احضة - مثلام عـرف يف  ة لـم يصفهم بالقدماء بمعنى أنَّ احلجة الدّ ويف هـذهِ املـرّ
األدب الكبريــ التي أعتمد عليها مـن اعتمد يف أنّ ابن املقفع كان يقصدُ القدماء 

الفرسَ لـم تكن موجـودة هنا.
قـال ابن املقفع فـي األدب الصغري مـؤكـداً عىل تـأثرهِ بـالصاحلني، وتضـمني 
ا فيهـا  كالمهم: «وقـد وضعتُ يف هـذا الكتاب مـن كالم الناسِ املحفوظِ حروفً
وإقامةٌ  للتفكريِ  وإحـياءٌ  أبصارها،  وجتليةِ  وصقاهلا  القلوبِ  عامرةِ  عىل  عـونٌ 
ال  وكان   .(١)« اهللاُ شاء  إن  األخالقِ  ومكارمِ  األمور  حمامدِ  عىل  ودليلٌ  للتدبري، 
م مصيبون وصاحلون  ير فـي األخـذ مـن هؤالء والسري عىل هدهيم ضريا، ألهنّ
وحفظ  عنهم  األخذ  عدَّ  ملّا  هـذا  من  ابعد  إىل  ذهـب  بل  مثلهم،  حسن  وكالمهم 
الغاية،  األديب  يبلـغ  األخذ  وهبـذا  وهـداية،  وعـون  توفيق  إىل  حيتاج  كالمهم 
وعىل  موضعهِ  يف  به  فتكلَّم  غريهِ  من  نًا  سَ حَ ا  كالمً أخذ  «ومن  ذلك:  يف  فقال 
كالم  حفظِ  عـىل  أُعـني  مـن  فإنّ   . ضؤولةً ذلك  فـي  عليه  نَّ  يَ ترَ فـال   ، وجهـهِ
فِّـق لألخـذِ عـنِ احلكمـاء، وال عليهِ  وُ احلني، وَ ـديَ لإلقـتداء بالصّ املصيبني، وهُ

أنْ ال يزداد، فقد بلغ الغاية»(٢).
فابن املقفع يرصح بأنّه أخذ عـن أولئك احلكامء. ويـؤكد عـىل أنّ هـذا األخـذ 
عـاً  .. عىل وجـه»أي دون تغيري، مشجّ .. فتكلَّم بهِ تضمنيٌ حريف «مـن أخذ كالماً
يزداد،  ال  أن  عليه  «وال  الغاية  بلوغ  فيه  ألنّ  الكالم،  هذا  من  املزيد  أخذِ  عىل 

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ١٥. 
(٢) م ٠ ن ١٣. 



٣٣٧الفصل الثالث: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسالة األدب الصغري .............. 
يزال  فال  واملنزلة  الفضل  مـن  األديب  بلغ  ومهـام  ا  أيضً وعـنده  الغاية».  بلغَ  فقد 
بعدهــم  جـاء  ومـن  خمرتعـون،  مـبدعـون  ـم  ألهنّ كالمهم؛  إىل  ملتجئاً  هلم،  مديناً 
ة فينظمها ويضعُ كلَّ فصٍّ  دَّ عَ واصفون ناظمون كمـنْ جيدُ فصوصاً مـن اجلواهر مُ

موضعه(١).
األشخاص  أو  الشخص  اسم  بذكر  املقفع  ابن  ح  يرصِّ مل  موجود  هو  ومثلام 
 - حسن.  كالمهم   - ومنها:  صفاهتم  بعض  بتعداد  اكتفى  بل  هبم،  رَ  تأثّ الذين 
عامرةُ  كالمهم  يف  مبدعون. -  خمرتعون. -  حكامء. -  مصيبون. -  صاحلون. - 
التدبري. -  إقامة  فيه  للتفكري. -  إحياءٌ  فيه  أبصارها. -  وجتلية  وصقاهلا  القلوب 

فيه حمامد األمور. - فيه مكارم األخالق.
من  الصفوة  عند  متوفّرة  كانت  إسالمية  صفاتٌ  هي  الصفات  ــذهِ  وه

اإلسالميني وأمريُ املؤمنني من أهمِّ مصاديقها.
بهِ  حَ  رصّ ما  عنها  الغريب  ولكن  الصغري.  األدب  مقدمة   فحو هي  هذه 
عـظات  «جمموعة  قال:  إذ  لنا،  فهـا  عـرّ أن  بعـد  البصري  مهدي  حممد  الدكتور 

ونصائح نقـلهـا املرتجم عن الفارسية كام ينصُّ عىل ذلك هـو يف مقدمتها»(٢).
مل  إنه  إذ  املقفع،  ابن  عىل  واضحاً  الً  تقـوّ الكالم  هذا  يف  أنَّ  البـاحث   ويـر
قريب  من  ال  أيضاً  ذلك  إىل  يلمح  ومل  الفارسية  عـن  نقـل  أنهُ  عـىل  مطلقاً  ينص 
وال من بعـيد، بل كل الذي قاله الرجل مـا ذكرناه عنه. وال أدري من أين جاء 

املرحوم الدكتور هبذا الترصيح.
جمموعة  عىل  الصغري  األدب  رسـالة  فـي  جاء  ما  عرض  وبعد  حال  أية  وعىل 

(١) ينظر: األدب الصغري واألدب الكبري ١٢ – ١٣.
(٢) يف األدب العبايس ١٦.



٣٣٨................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
احلـروف  تلك  مـن  كبرياً  نصيباً  الباحث  وجد   املؤمنني أمري  كالم  من  واسعة 
أ ابن املقفع كثرياً عىل كالمه.  الـتي حتدث عنها ابن املقفع لإلمام عيل، الذي توكّ
وبدون مغاالة فإين مل أجد وال صفحة واحدة مـن صفحات األدب الصغري ختـلو 

مـن اثـر لكالم أمري املؤمنني ولكن سأقترص عىل بعضها وباملظاهر اآلتية:
UØ⁄ïi’\;UˆÂ^

احلكم  هـذهِ  ولكن   املؤمنني ألمري  جـداً  كثرية  حكمـاً  املقفع  ابن  ضمن 
العلوية مل يوردهـا ابن املقفع بمفـردها دون أُختٍ هلا، أو دون توسع عليها. إالّ 
مـن الندرة النادرة. ومـن هـذهِ النـدرة فـي األدب الصغري قول ابن املقفع يف بـاب 
بتحـصيـنِ  الـرأي  بـإجـالـة  والـحـزمُ   ، بالـحـزمِ «الظـفـر  باحلـزم:  امللك  توصية 

.(١)« األرسارِ
:ه من حكمة أمري املؤمنني وهذا بنصّ

ار»(٢). َ َرسْ نيِ اَألْ صِ أْيُ بِتَحْ اَلرَّ ، وَ أْيِ الَةِ اَلرَّ مُ بِإِجَ زْ اَحلَْ ، وَ مِ زْ رُ بِاحلَْ «اَلظَّفَ
وفــي  واالستعـانـة(٤).  لـإللـصـاق  والـبـاءات  إعـمـالـه(٣)،  الـرأي  إجـالـة 
لـلـظـفـر  أســاسـي  شـرط  التخـطـيـط  أن  إلـى  بـهـذا   اإلمـام «يـشـري  احلكمة 
و   ،ســد يـذهــب  ختطيط  و  تـصـمـيـم  غـيـر  مـن  عـمـل  أيَّ  إنَّ  و  النجـاح،  و 
الـحـديـث... الـعـصـر  سـمــة  احلـقــيـقـة  هــذه  و  مـحضا.  رضراً  كـان  ربـّمـا 

–األدب الصغري واألدب الكبري ٥٣.  (١)
(٢) هنج البالغة ٥٦١. وينظر: أدب ابن املقفع دراسة اسلوبية ٥٠.

(٣) ينظر: رشح ابن ميثم ٥/ ٤٠٨. 
(٤) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة٨٧/٢١. 



٣٣٩الفصل الثالث: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسالة األدب الصغري .............. 
تـخـطـيـط  عـنـدهـم  لـه  الكذب...  حتى  شــيء...  لـكـل  يـخـطـطـون  إنـهـم 
ه اإلمام بإجالة الرأي أي  ودراسة. والرشط األسايس يف التخطيط احلزم، و فرسّ

بالدراسة العلمية عىل أن تبقى هذه الدراسة طي الكتامن»(١).
يغفل  لـم  فهـو   املؤمنني أمري  حيملها  التي  اهلائـلة  املوسوعية  تلك  وبفعل 
عـندهـا  والوقوف  هبـا  اإللـتزام  ينـبغي  التي  املسافـة  حـتى  بــه،  يـوصِ  لـم  شيـئاً 
املفرط،  اإلبتعاد  بعـدم  اجلند  صاحب  فيهـا  يـأمر  لـه  حكمةٍ  فمن  اجليشني.  بـيـن 
كام أمـره بعدم اإلقرتاب املفرط من معسكر العـدو، فقال: «قارب عـدوك بعض 
املقاربـة تـنـل حاجتك و ال تفرط يف مقاربته فتذل نفسك و نارصك و تأمل حـال 
اخلشبة املنصوبة يف الشمس التي إن أملتها زاد ظلها و إن أفرطت يف اإلمالة نقص 

الظل»(٢).
استـعمـل أمـيـر الـمـؤمـنـيـن هـذا التـشبـيه الضمني الـرائـع فـي توضيح 
ألنّ  ظلّها؛  زاد  قليالً  أملتها  إن  الشاخـصة  بـاخلـشبة  املعسكر  شـبّه  فقد  أراد،  ما 
 . مـديـداً ظـلـّها  فيصبح  الـخشبـة  هـذه  جـانب  عـىل  بأشعـتها  ترضب  الشـمـس 
إذا الـتـزم الـجند بالبعـد الـمطلوب مـن الـمسافــة  هـذا هـو  ووجــه الشـبه مـن 
عــن الـعـدو كان هلم ظال أكثر ويرتتـّب عىل هذا هيبة ووقع أكثر للجيش بـسبب 

عـدم معـرفـة العـدو بالعدة والـعـدد الـفعـلـي لـذلـك الـجـيـش.
ألنّ  األرض،  عـىل  سـيتـالشى  طـوهلـا  فإنَّ  إمالـتهـا  فـي  أفرطت  لـو  أما 
الـشـمــس تكون عـموديـة عـليها، وبالتايل فإنّ ظـلّـها سيـكـون حتتهـا ال يستبني 
تزداد  فال  حقيقتها  عىل  اخلشبـة  وستكون  متامـاً  خيتفي  ولـربـمـا  القليل،  إالّ  مـنه 

(١) يف ظالل هنج البالغة ٤/ ٢٤٧.
(٢) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٢٠ / ٤٨٧. 



٣٤٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
من الظلِّ أي طولٍ وهذا هو وجه الشبه إذ إنّ اجلند لو اقرتبوا أكثر مـن معسكر 
هم  عدوِّ نفوس  يف  هيبتهم  تزول  ولربّمـا  احلقيقية،  مقدرهتم  ستُعرف  وهم  عدِّ

بفعل هذه املعرفة.
لـه،  ليست  ـا  أهنّ مبيِّنًا  الصغـري  األدب  يف  احلكمـة  هـذه  املقفع  ابن  ـن  ضمَّ
: قاربْ عـدوكَ بعض املقاربة، تنل حاجتك، وال تقاربـهُ كل  فقـال: «وكان يقالُ
ومـثل   . نارصكَ عـنك  ويرغـب  نفسك  وتـذل  عـدوك  عليك  فيجرتئ   ، املقاربـةِ
، وإن جاوزتهُ احلد  ، إن أملتهُ قليالً زاد ظلهُ ذلك مـثل العـود املنصوبِ يف الشمسِ

، نقص الظل»(١). يف إمالتهِ
عـمـل  يـقـال:  «وكـان   : أيـضاً املقـفـع  ابـن  قال  اإلعـرتاف  هـذا  قـبيل  ومـن 
وتـركـهُ   . الـعـفـافِ آفـــةُ   والـهـو  ،هــو خـطـأ  أنـه  يـعـلـم  فـيـمـا  الرجـلِ 
ـهُ  ، والـتـهــاونُ آفــةُ الـديـن. وإقـدامُ صـوابٌ تـهــاونٌ الـعـمـل بـمـا يـعـلـم أنــه 

.(٢)« عـلـى مـا ال يـدري أصـوابٌ هـــو أم خطأ مجاح، واجلامح آفة العقلِ
:وهذا الذي قال هو أمري املؤمنني

ـَمل بامَ  تركُ العَ ، وَ افِ ـفَ ةُ العَ  آفَ ـوَ ، واهلَ ـوً طَأ هَ لمُ أنَّه خَ عْ لِ بِامَ يَ جُ لُ الرّ مَ «عَ
وابٌ  ري أصَ ا ال يَدْ ـهُ عىل مَ امَ دَ ، وإقْ ينِ نُ آفةُ الدِّ ، والتَّهاوُ نِ اوُ ابُ هتَ وَ هُ صَ ـلمُ أنَّ عْ يَ

.(٣)« لِ قْ اجُ آفـةُ العَ ، واللِّجَ اجٌ طَـأ جلِ هـوَ أمْ خَ
: ما خريُ ما يؤتى املرء؟  وقال ابن املقفع يف أدبه الصغري: «قال رجلٌ حلكيمٍ
قال:  ؟  حرمهُ فإن  قال:   . علمٍ فتعلمُ  قال:  يكن؟  مل  فإن  قال:   . عقلٍ غريزةُ  قال: 

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ٥٢.

(٢) األدب الصغري واألدب الكبري ٤٣.
(٣) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٢٠ / ٤٥١ – ٤٥٢.



٣٤١الفصل الثالث: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسالة األدب الصغري .............. 
قال:  حرمه؟  فإن  قال:   . طويلٌ سكوتٌ  قال:  ؟  حرمهُ فإن  قال:  اللسانِ  صدقُ 

.(١)« عاجلةٌ ميتةٌ 
ئل:  وهذا احلكيم هو حكيم اإلسالم أمري املؤمنني وذلك هو جوابه، فقد سُ
قال:  ؟  نْ يَكُ ملْ  فإنْ  قيل:   ، قْلٍ عَ يف  ةُ  غـَريزَ قال  اإلنسان؟  أعطي  ما  أفضل  «ما 
؟ قال: نْ ، قيل، فإنْ ملْ يَكُ تٌ يف املَجالِسِ مْ ؟ قال: فصَ نْ ، قيلَ فإنْ ملْ يَكُ فأخٌ مستشريٌ

.(٢)« فموتٌ عاجلٌ
ن هنا النص العلوي بطريقة التحوير،  ومثلام هو واضح، فإنّ ابن املقفع ضمّ

:فقد أبدل قول اإلمام
«ما أفضل ما أعطي اإلنسان».

بــ «ما خريُ ما يؤتى املرء».
وأبدل «ميتة عاجلة».

بــ «موت عاجل».
وأبدل «فصمت يف املجالس».

بــ «سكوت طويل».
الطريقة  تلك  العلوي،  النص  مع  ا  نادرً إالّ  مفارقتها  يأبى  التي  وبطريقتهِ 

القائمة عىل الزيادة، فهو ها قد زاد عىل احلكمة «فتعلم علم»و «صدق لسان».
وثمرته  التثبت  العقل  «أصل  الصغري:  األدب  يف  ورد  الذي  التضمني  ومن 

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ٤٩. 
(٢) جامع األحاديث ١٩٤. 



٣٤٢................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
السالمة»(١).

:فهذا تضمني حلكمة أمري املؤمنني
المة»(٢). هُ السَّ تُ رَ ثَمَ رُ وَ كْ «أصلُ العقل الفِ

فلم يبدل ابن املقفع سو «الفكر»بــ «التثبت»واألوىل خاصة بالعقل وأكثر 
. هِ مواءمة له من الثانيــــة، وعليه فإنّ إبدال ابن املقفع هذا مل يكن يف حملِّ

UœË÷i’\;U⁄]Ë›]l

كـان ابن املقفع كـاتبًا حكيامً تغلب عليهِ احلكمة يف كلِّ يشء(٣)، وبمـا إنّ أمـري 
سليامن  مقام  اإلسالمي  الرتاث  يف  يقوم  فيليب  الربوفسور  قال  مثلام   املؤمنني
احلكيم... وله مـن احلكم واملواعظ عددٌ ال حيىص(٤)، فقد وجـد ابن املقفع ضـالته 
يف  التلفيق  ورد  وقد  منها.  كثريا  فلفق  تلك،  احلكيمة   املؤمنني أمري  كلامت  يف 

األدب الصغري مكون من:
UØiÁÊ÷¡;Øi⁄“t;HL

بالفضل   .. اسِ النـّ «أحقُّ  الصغري:  األدب  فـي  املقـفع  ابن  قـول  هـذا  ومـن 
هم بالنِّعمِ أشكرهم ملا أويت منها»(٥). دهم عىل النّاس بفضله.. وأحقُّ أعوَ

فأول كالمه الذي أكدّ فيه عىل أنّ املتفضل عىل الناس هو أجدرهم بأن يدومَ 

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ٤٥.
(٢) غرر احلكم ودرر الكلم ١٩٨.

(٣) ينظر: ابن املقفع ٦٢. 
اظ السالطني ١٨٣. (٤) ينظر: وعَّ

(٥) األدب الصغري واألدب الكبري ٣٣–٣٤.



٣٤٣الفصل الثالث: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسالة األدب الصغري .............. 
السعي  مـن  الناس  عىل  ل  التفضّ هـو  الفضل  ذلك  دوام  وعـلة  الفضل.  ذلك  له 
ألمري  حكمةٍ  من  بجانبَ  بليغ  شبه  لهُ  بأمورهم  واالهتامم  حوائجهم،  قـضاء  يف 
املؤمنني بنيّ فيها جلابر بن عـبد اهللا األنصاري أنّ اهللا سبحـانه وتعـاىل قد أسبغ 
يريض  بام  هبا  يقوم  أن  عليه  الدوام والبقاء  هلذهِ النعم  أراد  فمن  خلقه،  عىل  نعمه 

ض نعمته للزوال فقال: منْ مل يفعل هذا عرّ اهللا، ويقيض حوائج الناس، وَ
ِبُ  امَ بِامَ جيَ نْ قَ مَ ، فَ ائِجُ اَلنَّاسِ إِلَيْهِ وَ تْ حَ ثُرَ يْهِ كَ لَ مُ اَهللاَِّ عَ تْ نِعَ ثُرَ نْ كَ ، مَ ابِرُ ا جَ «يَ
ا  اهلَِ وَ تَهُ لِزَ مَ ضَ نِعْ رَّ ا عَ ِبُ هللاَِِّ فِيهَ ا جيَ يَّعَ مَ نْ ضَ مَ ا، وَ هَ امِ وَ ةَ اَهللاَِّ لِدَ مَ ضَ نِعْ رَّ ا عَ هللاَِِّ فِيهَ
ا  هَ ضَ رَّ عَ ِبُ  جيَ بِامَ  ا  فِيهَ مْ  قُ يَ  ْ ملَ نْ  مَ وَ  ، اءِ لْبَقَ اَ وَ امِ  وَ لِلدَّ ا  هَ ضَ رَّ عَ ا  فِيهَ ِبُ  جيَ بِامَ  ا  فِيهَ هللاَِِّ 

.(١)« نَاءِ لْفَ اَ الِ وَ وَ لِلزَّ
ـَا قـول ابن املقفع األخري: «وأحقهـم بالنعـم أشكرهـم ملـا أويت منها» فيكاد  أمّ

يكون بنصه عن حكمة أمري املؤمنني التي تقـول:
نْها»(٢). طيَ مِ مْ ملَا أُعُ هُ رُ كَ ةِ النِّعمةِ أشْ يـادَ اس ِ بِزِ «وأحـقُّ النـَّ

حديثه،  بـدايـة  يف  هــو  ذكـر  مثلام   « النّاسَ «أحــقُّ  أي  «وأحقهم»  فقولـه 
أنّ   ســو بنصـهِ  والـبـاقي  الـنـاس»،  «وأحـق  الـحكمـة  ل  أوّ مـن  بنصه  وهـذا 
للمجهول  املبني  املايض  الفعل  وأبدل  «بزيادة»،  لـفـظـة  حــذف  املـقـفـع  ابـن 

.« »بآخر مثله معنى وصياغة «أُويتَ «اُعطيَ
هبـام  ق  فـرَّ  املؤمنني ألمري  حكمتني  مع  املقـفع  ابن  تعـامل  مماثلة  وبطريقة 
والـرسـوخ.  الديمـومـة  حيث  من  األشـرار  مـودة  وبني  األخـيار  ة  مـودّ بني 

فاألوىل ثابت أصلهـا وارف فـرعهـا، والثـانـيـة رسيـع إنقطاعها، فقال يف ذلك:

(١) هنج البالغة ٦٢٠.
(٢) غرر احلكم ودرر الكلم ٣٥٩. 



٣٤٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
.(١)« ـاءُ مـةُ الثَباتُ والبَـقَ ائـِ ـطَـاعِ دَ قِ ين بطـيـئةُ اإلنْ ة ذوي الـدِّ «مـودَّ

ـحاب»(٢). عُ السَّ ـشَ قْ عُ كامَ يَ ابُ وتَقـشَ ة احلـمـقى تزول كام يزول الرسَّ «مـودَّ
اتصاهلا  رسيع  األخيار  بني  «واملــودة  فقال:  احلكمتني،  بني  املقفع  ابن  لفق 
انـقـطـاعـهـا  سـريع  األرشار  بني  والـمـودة  اإلصالح.  هـني  االنكسار  بـطـئ 

.(٣)« بـطـئ اتصاهلا، كالكوز من الفخار يكرسه أدنى عبث ثم ال وصل له أبداً
ة ذوي الدين»بــ «املودة بني األخيار». فأبدل ابن املقفع «مودّ

دة احلـمـقـى»بــ «املودة بني األرشار». وأبــــــدل «مـوّ
الـمـقـفـع:  ابـن  قـول  فـي  التـام  فـمـثـلـه  اإلنـقـطـاع»  «بطـيـئـة   :وقـولـه

«بطييءُ إنقطاعها»
وتـقـشـع  بالرساب  وزواهلـا  احلمقى  ملـودة   املـؤمنني أمري  تشبيـه  أمـّا 
مها،  دة وترصّ السحاب فقد أراد من ذلك وجه الشبه املتمثل برسعة زوال هذهِ املوّ
وابن املقفع اقتنص وجه الشبه هذا ملّا قال: «رسيعٌ إنقطاعها». وبطريقته التي ال 
يكاد يفارقها مع كالم أمري املؤمنني وهي التوسع بطرق شتى وهو هنا رضب 

لِّ من احلكمتني اللتني لفقهام. مثاالً بعد كُ
 ،... لهُ أهلَ  فال  لهُ  إخوانَ  ال  ومن  املقفع: «...  ابن  قول  أيضاً  هذا  نحو  ومن 

ومن ال عقلَ لهُ فال دنيا لهُ وال آخرة»(٤).

(١) عيون احلكم واملواعظ ٤٨٩.
(٢) م. ن ٤٨٧.

(٣) األدب الصغري واألدب الكبري ٥٤. 
(٤) م. ن ٥٥.



٣٤٥الفصل الثالث: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسالة األدب الصغري .............. 
اإلمام  قـول  مـن  هِ  بنصّ األخـوان  مـنـزلـة  فـيه  بنيّ  الـذي  األول  فمقطعهُ 

.(١)« لَ لَهُ نْ ال إخوانَ له ال أهْ عيل: «مَ
التي   عيل اإلمام  حكمة  كلامت  بني  وتأخرياً  تقديامً  يعدو  فال  الثاين  وأما 

.(٢)« لَ لَهُ قْ الَ عَ يَا فَ نْ ثِر اآلخرةَ عىل الدُ نْ مل يؤْ تقول: «مَ
 وبمثل هذه الطريقة تعامل ابن املقفع مع حكمتني آخرتني ألمري املؤمنني

قال يف األوىل مشفقاً عىل ولدهِ حممد بن احلنفية من الفقر:
 ، ينِ لِلدِّ ةٌ  نْقَصَ مَ رَ  قْ لْفَ اَ إِنَّ  فَ  ، نْهُ مِ بِاهللاِ  تَعِذْ  اسْ فَ رَ  قْ لْفَ اَ يْكَ  لَ عَ افُ  أَخَ إِينِّ  نَيَّ  بُ ا  «يَ

.(٣)« قْتِ يَةٌ لِلْمَ اعِ ، دَ قْلِ عَ ةٌ لِلْ شَ هَ دْ مَ
هِ وحتصيل قوام البدن  ا كونه منقصةً للدين فلإلشتغالِ هبمّ قال ابن ميثم: «أمّ
عن العبادة، وكونه مدهشةً للعقل: أي حمل دهشة العقل وحريته وضيق الصدر 

به ظاهر، وكذلك كونه داعية مقت اخللق لصاحبه»(٤).
وقال يف الثانية:

هُ  يَاؤُ حَ لَّ  قَ نْ  مَ وَ  ، هُ يَاؤُ حَ لَّ  قَ هُ  طَؤُ خَ ثُرَ  كَ نْ  مَ وَ  ، هُ طَؤُ خَ ثُرَ  كَ هُ  الَمُ كَ ثُرَ  كَ نْ  مَ «..وَ
.(٥)«.. لَ اَلنَّارَ خَ بُهُ دَ لْ اتَ قَ نْ مَ مَ ، وَ بُهُ لْ اتَ قَ هُ مَ عُ رَ لَّ وَ نْ قَ مَ ، وَ هُ عُ رَ لَّ وَ قَ

قَ ابن املقفع احلكمتني وذلك يف حديثه عن الفقر، فقال: «والـفـقـرُ داعـيةٌ  لفّ
 ، ، وهـو مسلبةٌ للعقـلِ واملـروءةِ، مذهـبةٌ للعـلمِ واألدبِ إىل صاحبهِ مقـتَ الناسِ

(١) غرر احلكم ودرر الكلم ٦٣٦.
(٢) م. ن ٦٥١.

(٣) هنج البالغة ٦١٠. 
(٤) رشح هنج البالغة البن ميثم ٥٠ / ٤٧٧٠.

(٥) هنج البالغة ٦١٤. 



٣٤٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
كِ  ترْ مـن  اً  دّ بُ جيد  مل  والفاقةُ  الفقرُ  به  نزل  ومن  للباليا.  وجممعةٌ   ، للتهمةِ ومعـدنٌ 
، ومن مقتَ أو  ، ومن ذهبَ رسورهُ مقتَ ، ومـَنْ ذَهبَ حياؤهُ ذهبَ رسورهُ احلياءِ

.(١)« ، ومن حزنَ فقد ذهـبَ عقلهُ ذي، ومـن أوذي حزنَ
دهِ باإلستعاذة من الفقرِ باهللا العزيز  فاحلكمة التي أمر فيها أمري املؤمنني ولَ
 :نجد منها عبارات واضحة يف كالم ابن املقفع مع تقديم وتأخري، فقول اإلمام
مـة كـالمـه: «والفقر  «فإنّ الـفـقـر..داعية للمقت» جـعـلــه ابـن املـقـفـع فـي مـقـدّ

داعية إىل صاحبه مقتَ النّاس».
بةٌ للعقل» » قال عنه ابن املقفع «مسلَ قلِ وقوله: «مدهشةٌ للعَ

يصيبه  فالذي  «مسلبة»،  من  الفقري  عقل  وصف  يف  أدقُّ  «مدهشة»  ولفظة 
ةٍ من أمرهِ ال يُسلب عقله. ريَ الفقر يُدهش فكره، ويصاب بِحَ

- وكام نعرف الحقاً -ال تكاد مترّ حكمة واحدة من حكم  ومثلام عرفنا سلفاً
أمري املؤمنني عند ابن املقفع – إالّ نادراً جداــ دون أن يتوسع عليها، أو يقدم 
اإلمام  قاله  ما  ذكر  أن  بعد  هنا  وهو  عليها.  مثاالً  يرضب  أو  منها،  ع  يفرّ أو  هلا، 

توسع عليه بقوله: «مذهبةٌ للعلم ومعدن للتهمة، وجممعة للباليا».
املـفـردات،  حيث  مـن  األوىل  عـن  أثرها  ـقـل  يَ ال  الثانية  اإلمـام  حكمة  أمـّا 

:واملعاين، والتـركـيـب، فـقـولــه
ـنْ قـلَّ حياؤه قـلَّ ورعـه». مَ «..، وَ

بَ حياؤه ذهب رسوره» وهو  نْ ذهَ هلـا صد بنيّ فـي قـول ابن املقفع: «ومَ
املحمـودة  غري  املبالغة  إىل  عادَ   « الفعل «قلَّ من  بدالً  الفعل «ذهب»  استعامله  يف 

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ٥٥ – ٥٦. 



٣٤٧الفصل الثالث: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسالة األدب الصغري .............. 
اً  ه قـد ذهـب، ومثلام أكـدّ عىل ذلك هـو «مل جيد بدّ ألنَّ مـَنْ يفتقر ال يعـني أنّ حياءَ
الفعل  استعمل  لو  وعليه  حامله،  افتقر  إذا  يقلُّ  لربَّام  احلياء  بل  احلياء»،  ترك  من 

»مثلام وجده عند أمري البيان لكانَ أصوب. «قلَّ
»واتباعها بفعلٍ ماضٍ  نْ أما صياغة اجلملة وتركيبها القائم عىل افتتاحها بــ «مَ

:ثمّ اختتامها بنتيجةٍ معيّنه كقوله
ه ماتَ قلبُه». رعُ نْ قلَّ وَ «...ومَ

نّه من:  فاجلملة مكوّ
من الرشطية + فعل الرشط املايض مع فاعله + جواب الرشط وفاعله وهو 

. ماضٍ أيضاً
بَ رسوره». االّ  هَ نْ ذهبَ حياؤه ذَ فكل هذا نجده متاماً يف قول ابن املقفع «ومَ
أنّه ويف بعض اجلمل ختلَّصَ من الفاعلني ألنه جاء بالفعل املايض مبنيّاً للمجهول 

قُتَ فقد أُذي». نْ مَ مَ كقوله: «وَ
لَ بهِ الفقر إىل قولهِ  نْ نَزَ وجتدر اإلشارة إىل أنّ التشابه بني كالم ابن املقفع «ومَ
ذهبَ عقله» وبني حكمة اإلمام الثانية أشار إليه–أيضاً – الدكتور حممد مهدي 
لإلمام  بليغاً  كالماً  هذا  بكالمه  جياري  املقفّع  ابن  أنّ  إيلَّ  قوله: «خييلُ  يف  البصري 
عيل - ثم ذكر الدكتور احلكمة - ولكن كم بني كالم اإلمام عيل وهذر ابن املقفع 

من فرق»(١).
واستقالل  باخلري  اإلستهانة  عن  ينهى   املؤمنني أمري  كان  عدة  حكم  ويف 

الصغري والقليل منه، ومن ذلك قوله:

(١) يف األدب العبايس ٢٠ (اهلامش). 



٣٤٨................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
.(١)« ثِريٌ هُ كَ لِيلَ قَ بِريٌ وَ هُ كَ غِريَ إِنَّ صَ يْئاً، فَ نْهُ شَ وا مِ رُ قِ ْ الَ حتَ َ وَ ريْ لُوا اَخلَْ عَ «اِفْ

الـخـيـرَ  إلنّ  مـعــاً؛  والـشـرِّ  الـخـيـر  حتـقـري  عـن  هنـى   أخـر حـكـمـةٍ  وفـي 
 ، ، والـشـر وإن كـان ضـــؤوالً فضــآلـتـه تـضـرُّ وإنْ كـان صغـيـراً فـصغـيـره يـسـرُّ

فـقـال يف ذلك:
ال  كـَانُه، وَ كَ مَ ـرَّ ـتـَهُ سَ أيْ ـَر، فــإنَّـكَ إذا رَ ـغُ ـيـرِ وإِنْ صَ ـَن الـخَ يْئًا مِ نَّ شّ رَ قِّ َ «ال حتُ

انُه»(٢). كَ كَ مَ ــاءَ ، فــإنَّـكَ إذا رأيـتَـهُ سَ ـرَ غُ إنْ صَ ِّ وَ ـنَ الرشَّ نَّ شـَيْئًا مِ رَ قِّ َ حتُ
املقفع «وعىل  ابن  قول  يف  تراكيبهام  من  وبعضاً  معاً  احلكمتني  مضمون  نجد 
يف  واإلغفال   ، العلمِ يف  والزللِ  الرأي،  يف  اخلطأ  من  شيئاً  يستصغر  ال  أن  العاقل 
فإن  وصغرياً،  صغرياً  إليه  جيمعَ  أن  أوشكَ  الصغري  استصغر  من  فإنهُ  األمور، 
رأينا  قد  به،  املتهاونِ  الصغري  قبلِ  من  أيت  قد  إال  قط  شيئاً  نر  ومل   .. كبريٌ الصغري 
امللكَ يؤتى من العدو املحتقر به، ورأينا الصحة تؤتى من الداء الذي ال حيفلُ به 

.(٣)« ِ، ورأينا األهنار تنبشقُ من اجلدول الذي يستخف بهِ
ال   .« ِّ الرشَّ ـَن  مِ يْـئًا  شَ نَّ  ـرَّ ـقِّ َ حتَ ال  «و  الشـر:  حتـقـري  عـن   عيل اإلمام  فنهي 
من  شيئاً  يستصغر  «ال  والزلل:  اخلطأ  إلستصغار  املقفع  ابن  رفض  عنه  خيتلف 

اخلطأ».
ــا قــول اإلمـام عـلـي: «فإنَّ صغريه كبري». أمــّ

نه ابن املقفع بتحوير طفيف ملا قال: «فإنَّ الصغري كبري». ضمّ

(١) هنج البالغة ٦٢٩.
(٢) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٢٠ / ٤٢٠.

(٣)  األدب الكبري واألدب الصغري ٢٣.



٣٤٩الفصل الثالث: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسالة األدب الصغري .............. 
إالّ   عيل اإلمــام  كـالم  مـع  مـفـارقـتـها  املقفع  ابن  يـأبى  التي  وكعـادتـه 
إلـى  عـمـدَ  بل  وحدهـمـا،  الـتلفيق  وال  بـالتضمـني،  يكتـفِ  لـم  فـهـو   . نادراً
األمثال  رضب  بالتوسع  طرقه  ومن  العـلويـة.  احلكمـة  عـىل  أيضـاً  التــوسـع 
تنبثق  األهنار  «ورأينا  قوله:  ومنها  متاماً،  واحـد  بمعـنى  لكنّها  ثـالثـة،  هنا  وهي 
من اجلدول الذي يستخفُّ به». ومعنى املثل: ال حتقروا وال تستصغروا الصغري 
. وبالتايل فإن ابن املقفع قد استوحى هذا املثل متاماً ممّا  النافع ألنّ فيه نتيجة ترسُّ
ـتـَهُ  أيْ ـَر، فــإنَّـكَ إذا رَ ـغُ ـيـرِ وإِنْ صَ ـَن الـخَ يْئًا مِ نَّ شّ رَ قِّ َ جاء يف احلكمة الثانية: «ال حتُ

كـَانُه». كَ مَ ـرَّ سَ
UÏ⁄“tÂ;ÏËêÂ;HM

:فمامّ جاء يف وصية أمري املؤمنني لولدهِ احلسن
ِبُّ حتُ ا  مَ كَ  ِ لِغَريْ بِبْ  أَحْ فَ  ، كَ ِ ريْ غَ  َ بَنيْ وَ يْنَكَ  بَ فِيامَ  اناً  يزَ مِ كَ  سَ نَفْ لْ  عَ اِجْ نَيَّ  بُ ا  «يَ
ِبُّ امَ حتُ نْ كَ سِ أَحْ ، وَ ِبُّ أَنْ تُظْلَمَ امَ الَ حتُ الَ تَظْلِمْ كَ ا، وَ هُ هلََ رَ ا تَكْ هْ لَهُ مَ رَ اِكْ ، وَ كَ سِ لِنَفْ
نَ اَلنَّاسِ بِامَ ضَ مِ اِرْ ، وَ كَ ِ ريْ نْ غَ هُ مِ بِحُ تَقْ ا تَسْ كَ مَ سِ نْ نَفْ بِحْ مِ تَقْ اِسْ ، وَ نَ إِلَيْكَ ْسَ أَنْ حيُ

ِبُّ  ا الَ حتُ لْ مَ قُ الَ تَ ، وَ لَمُ عْ ا تَ لَّ مَ إِنْ قَ ، وَ لَمُ عْ ا الَ تَ لْ مَ قُ الَ تَ ، وَ كَ سِ نْ نَفْ مْ مِ اهُ هلَُ ضَ تَرْ
.(١)« الَ لَكَ قَ أَنْ يُ

فهو يريد من ولدهِ احلسن أن يكون عادالً بينهُ وبني غريه كام امليزان عادل 
. وقال يف هذا املعنى:  تيهِ عىل الكفة األخر إالّ بوزنٍ حقٍّ ل إحد كفّ ال يفضّ

(٢)« لوكَ بهِ عامِ ِبُّ أنْ يُ لَ النّاسَ بام حتُ ةِ أنْ تُعامِ دلُ السريَ «أعْ

(١) هنج البالغة ٤٦٢ – ٤٦٣.
(٢) غرر احلكم ودرر الكلم ٢٠٣.



٣٥٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
، فال تـأيت  ريِ أنْ تقـيسَ النّاسَ بنفسكَ ــدلُ السَّ ال خيرجُ قـول ابن املقفع: «أعْ
»(١) عـن دائـرة الـنصـيني الـعـلويني، فـأول  إليهـم إال مـا تـرضـى أنْ يـؤتـى إلـيـكَ

:عــن كــالم اإلمــام« اسَ ريِ أنْ تقـيسَ النـّ دلُ السَّ قـولـه: «أعْ
.« لَ النّاسَ ةِ أنْ تُعامِ دلُ السريَ «أعْ

ابن  أجراه  الذي  التحوير  أنّ  إالّ  «تقيس».  «تعامل»بــ  املقفع  ابن  أبدل  فقد 
املقفع عىل مفردة «السرية»وحوهلا إىل «السري» مل يكن حمموداً بنظر الباحث، كون 
نّة والطريقة (٢)، وبني السري الذي هو  هناك فرق شاسعٌ بني السرية التي هي السُّ
الذهاب (٣). وبالتايل فإنَّ املعنى عند الطرفني ال تستقيم معه مفردة «السري»بقدر 

مفردة «السرية».
أعطى  «امليزان»الذي  منها  حذف  هُ  أنّ إالّ  الوصية  من  أخذه  كالمه  وباقي 
ابن  كالم  يف  نجد  مل  وكذلك   . حقٍّ بوزنٍ  إالّ  مجيال  اً  تصويريّ بعداً  اإلمام  لوصية 

:املقفع طرق ومقاييس العدل تلك التي وجدناها يف كالم اإلمام عيل
ب لغريك ما حتبُّ لنفسك ــ أن حتُ
ــ أن ال تَظْلِم كام حتب أن ال تُظلَم

ــ أن تستقبح من نفسك ما تستقبحه من غريك
وتنبغي اإلشارة بعد هـذا إىل أن مـا جـاء يف هناية املقطع املذكور من الوصية: 
«وال تقل ما ال تعلم وإن قلَّ ما تعلم». مل يذكره ابن املقفع مع كالمه السابق، بل 

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ٤٠.
(٢) ينظر: تاج العروس ٦/ ٥٥٩ مادة (سري).
(٣) ينظر: لسان العرب ١/ ٣٩٣ مادة (سري).



٣٥١الفصل الثالث: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسالة األدب الصغري .............. 
أخره قليالً، فقال: «ومن ورع الرجل أنْ ال يقول ما ال يعلم»(١).

UÏ’]àÑÂ;Øi⁄“t;HN

قال أمري املؤمنني يف إحد حكمه:
 . ةِ عَ اَلدَّ فْضَ  خَ أَ  بَوَّ تَ وَ  ، ةَ احَ اَلـرَّ تَظَمَ  اِنْ ـقـَدِ  فَ افِ  فَ اَلْكَ ةِ  غَ لْ بُ ىلَ  عَ  َ تَرصَ اِقْ مـَنِ  «وَ

.(٢)« طِيَّةُ اَلتَّعَبِ مَ ، وَ بِ تَاحُ اَلنَّصَ فْ بَةُ مِ غْ اَلرَّ وَ
.(٣)« مانَ رْ قَّ احلِ هِ استَحَ رِ دْ نْ سألَ فوقَ قَ وقال يف أخر: «مَ

وقال يف رسالة كتبها عىل عبد اهللا بن عباس:
 ْ يْكَ ملَ لَ ا عَ نْهَ انَ مِ ا كَ مَ ، وَ كَ فِ عْ ىلَ ضَ اكَ عَ تَ ا لَكَ أَ نْهَ انَ مِ امَ كَ ، فَ لٍ وَ ارُ دُ يَا دَ نْ «اَلدُّ

.(٤)« تِكَ وَّ هُ بِقُ عْ فَ تَدْ
واحد،  عقد  يف  ونظمها  بتاممها  الثالثة  النصوص  هـذه  عىل  املقفع  ابن  أتى 
سأل  ومن  النصب،  يكون  اهلمةِ  بعد  ويف   ، للجاممِ إبقاءٌ  السعي  «اقتصارُ  فقال: 
مرحاً،  الفرحِ  عند  يكونَ  أن  الغنى  محلِ  وسوءُ   ، احلرمانَ استحق  قدرتهِ  فوق 
وسوءُ محلِ الفاقةِ أن يكون عند الطلبِ رشهاً، وعارُ الفقر أهونُ من عار الغنى، 
، فام كان لك منها أتاكَ  . الدنيا دولٌ واحلاجةُ مع املحبةِ خريٌ من الغنى مع البغضةِ

.(٥)« وتكَ ، وما كان عليك مل تدفعهُ بقُ عىل ضعفكَ

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ٤٣. 
(٢) هنج البالغة ٦١٩.

(٣) غرر احلكم ودرر الكلم ٦٢٤.
(٤) هنج البالغة ٥٤٢.

(٥) األدب الصغري واألدب الكبري٢٦.



٣٥٢................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
مـع  كـالمـه  لِ  أوّ فـي  وجـعـلـهـا  الـمقـفع  ابـن  ضمنها  األوىل  فاحلكمة 
وأبدل  السعي»،  «اقتصار  اقترص»بـــ  «من  أبــدل  فـقـد  طـفـيـفـة  تـحـويـرات 
ة إذا عرفنا  «أنتظم الراحة» بــ «إبقاء اجلامم» واملعنى واحد متاماً يف النصيني بخاصّ
اجلامم بمعنى الراحة(١)، إال أنّ ابن املقفع مل يبنيِّ إىل أيِّ حدّ ينبغي معه االقتصار 
وليست  سلبية  الدرجة  وهذه  التقصري،  إىل  يصل  قد  االقتصار  ألنّ  السعي،  يف 
ملن  عنه  غنى  ال  اإلمام  حكمة  من  حموراً  حذف  يكون  هبذا  املقفع  وابن  إجيابية، 
اقترص  فالذي  حال  أية  وعىل  قوله «الكفاف».  وهو  املعنى،  هذا  يف  اإلجادة  أراد 
واكتفى بام يكفيه من كدِّ يده ومل جيعل نفسه وجسده يلهثان خلف الدنيا أورث 

«الراحة»بحسب تعبري اإلمام، أو «اجلامم»بحسب حتوير ابن املقفع.
تعبري  «الرغبة»بحسب  إىل  وانقاد  يكفيه  ما  عىل  الساعي  يقترص  مل  حال  ويف 
بإتفاق  النتيجة  تكون  فحينئذ  اهلمة»،  إىل «بعد  املقفع  ابن  حوهلا  اإلمام والتي 

الطرفني هي «النصب»أي التعب الشديد.
وبطبيعة اإلمام مل يرتك معناه بدون فنٍّ بالغيٍّ مجيل وهو هنا «استعار للرغبة 
اغب، وكذلك لفظ املطية  يف الدنيا لفظ املفتاح باعتبار فتحه لباب التعب عىل الرّ

باعتبار استلزامها كاملطيّة املُتعِب ركوهبا»(٢).
نها  »، فقد ضمّ مانَ رْ قَّ احلِ هِ استَحَ رِ دْ نْ سألَ فوقَ قَ أما حكمة اإلمام الثانية «مَ
ابن املقفع ملا قال: «من سأل فوق قدرته استحقَّ احلرمان»، وليته مل ينله النصب 
ه  بنصِّ املقفع  ابن  ضمنه  فقد  الثالث  للنص  وبالنسبة   .« أبدل «قدره»بــ «قدرتهِ ملّا 

يف آخر كالمه املذكور.

(١) ينظر: لسان العرب ١٠٥/١٢ مادة (جلم).
(٢) رشح هنج البالغة البن ميثم ٥/ ٤٩٠.
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خصَّ ابن املقفع السلطان بنصيبٍ كبري من املواعظ يف األدب الصغري، وكان 
ير إنّ هناك خصال أربع ينبغي عىل السلطان إحرازها والتوثـّق منها كيام تدول 
، وعىل الوايل أربعُ خصالٍ  دولته، وتنفذ كلمته، فقال: «واليةُ الناسِ بالءٌ عظيمٌ
 ، التخريِ يف  االجتهادُ   : يثبتُ وعليها  يقومُ  هبا  التي  وأركانهُ   ، السلطانِ أعمدةُ  هي 

، واجلزاءُ العتيد»(١). ، والتعهد الشديدُ واملبالغةُ يف التقدمِ
بكرة  عن  وهذه  منها.  لِّ  كُ بتفصيل  بدأ  األربعة  األركان  هذه  عدد  أن  وبعد 
أبيها من عهد أمري املؤمنني ملالك األشرت (رضوان اهللا عليه) بالنص أو باملعنى.
األمرِ  نظامُ  فإنهُ  والوزراء  للعاملِ  التخريُ  «فأما   : التخريّ عن  املقفع  ابن  فقال 
عدداً  يبلغونَ  لهِ  امّ عُ لَ  وعامّ العاملِ  لَ  امّ عُ ولعل  املنترش...  البعيد  مـؤونةِ  ووضعُ 
س أمرهُ عىل غريِ ذلك مل  ، ومن أسَّ َ فقد أخذ بسببٍ وثيقٍ كثرياً، فمن تبنيّ التّخريّ

.(٢)« جيدِ لبنائه قواماً
هو  الوثيق  السبب  ولكن  بأمجعهم  استعـامهلم  يمكن  وال  كثريون،  فالعامل 

هم، وهذا كقول أمري املؤمنني يف عهدهِ لألشرت: ختريّ
اةً  َابَ حمُ مْ  ِ هلِّ تُوَ الَ  وَ تِبَاراً،  اِخْ  [ تِيَاراً [اِخْ مُ  هُ لْ مِ تَعْ اسْ فَ لِكَ  امَّ عُ ـورِ  أُمُ يف  انْظُرْ  «ثمَُّ 

.(٣)« ةً رَ ثَ أَ وَ
وهذا التَّخريّّ حيتاج إىل توكيد حتى يتم بنجاح، قال ابن املقفع: «وأما التقديم 

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ٢٥.
(٢) م. ن ٢٥.

(٣) هنج البالغة ٥٠٩.



٣٥٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
.(١)« لُّ ذي لُبٍّ أو ذي أمانةٍ يعرفُ وجوهَ األمورِ واألعاملِ هُ ليس كُ ، فإنّ والتّوكيدُ

األمور  وجوه  عىل  للتعّرف  كافيتني  غري  واألمانة  العقل  أنّ  هنا   ير فهو 
أمري  قاله  ما  يقول  أن  أراد  هنا  احلسن.وكأنه  بشكلها  األعامل  وتأدية  الصحيحة 

ا: املؤمنني بعد أن أمر بتخريّ العامل أيضً
يفِ  مِ  دَ لْقَ اَ ،وَ ةِ احلَِ اَلصَّ لْبُيُوتَاتِ  اَ لِ  أَهْ نْ  ،مِ يَاءِ اَحلَْ وَ  ، ةِ بَ رِ اَلتَّجْ لَ  أَهْ مْ  نْهُ مِ خَّ  تَوَ «وَ
اقاً،  َ إِرشْ عِ  اَملَْطَامِ يفِ  لُّ  أَقَ وَ اضاً،  رَ أَعْ حُّ  أَصَ وَ الَقاً،  أَخْ مُ  رَ أَكْ ُمْ  إِهنَّ ،فَ ةِ مَ دِّ ملُْتَقَ اَ الَمِ  سْ ِ اَإلْ

.(٢)« ورِ نَظَراً ُمُ اقِبِ اَألْ وَ غُ يفِ عَ لَ بْ أَ وَ
فعلَ  إذا  الوايل  فإن   ، التعهدُ : «وأما  دِ التّعهُّ عن  املقفع  ابن  قال  التوكيد  وبعد 
 .(٣)« حريزاً متحصناً  كان  به  ذلك  فُعل  إذا  العامل  وإن  بصرياً،  سميعاً  كان  ذلكَ 
،.. تعاهدُ  : «ثم عىل امللوكِ د قائالً رَ القول جمدداً يف التعهَ وبعد أسطرٍ معدودات كرّ

.(٤)« مْ هِ عامهلم وتفقد أمورِ
:وهذا الكالم نظريه قول أمري املؤمنني

ا تعاهدهتم  نَّ لطفً ا...وال حتقرَ مهِ لَدِ نْ وَ ان مِ لَدِ دُ الوَ هم ما يتفقَّ ورِ دْ من اُمُ مَّ تفقَّ «ثُ
.(٥)« به وإن قلَّ

د الوالة ملا يف التعهد  د وتفقُّ فاملعنى واحد بني الكالميني وهو التأكيد عىل تعهُّ

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ٢٥.
(٢) هنج البالغة ٥٠٩.

(٣) األدب الصغري واألدب الكبري ٢٥.
(٤) م. ن ٢٦. 

(٥) هنج البالغة ٥٠٦–٥٠٧. 
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هو  املعنى  وليس  أعامهلا.  ونجاح  الدولة  إدارة  عىل  إجيايب  مردود  من  واملحاسبة 
نقطة األشرتاك الوحيد بني النصوص، بل ثمة هناك مجل علوية نجدها يف حديث 
 « مْ هِ هم» وعند ابن املقفع:«وتفقد أمورِ ورِ دْ من اُمُ ابن املقفع، كقول اإلمام: «تفقَّ
والفرق أنّ التفقد جاءَ يف كالم اإلمام فعـلُ أمرِ لزيادة التأكيد عـليه، بينام جاء 
ولعله  امللوك».  «عىل  اجلملة  شبه  وخربه  مؤخر  مبتدأ  وهو  اسم  املقفع  ابن  عندَ 

. فعل هذا التقديم والتأخري طمعاً يف التأكيد أيضاً
ل أو األصحاب  امّ وكقوله: «تعاهدهتم» فالضمري «اهلاء» هنا عائدٌ عىل العُ
تَ عاملك أو اصحابك، وبالتايل ال فرق فيه عن  وامليم عالمة اجلمع، أي تعاهدْ
م». فرتاه عمد إىل الضمري الذي ورد يف كالم اإلمام  هلِِ امّ دُ عُ قول ابن املقفع: «تعاهُ
كالم  مع  الطريقة  هبذه  املقفع  ابن  تعامل  أكثر  وما  الرصيح،  اإلسم  إىل  وأرجعه 

.أمري املؤمنني
يف  فجاء  ه،  حقّ حقٍّ  ذي  كلِّ  وإعطاء  اجلزاء  فهو  السلطانية  األركان  رابع  ا  أمّ
األدب الصغري: «وأما اجلزاء فإنهُ تثبيتُ املحسنِ والراحةُ من امليسء»(١). ثم بعد 
: «ثم عليهم، بعد  ر هذا املعنى بتفصيلٍ أكثر، قائالً أسطرٍ قليلة عاد ابن املقفع وكرّ
اإلساءةِ  عىل  عاجزاً  وال  مسيئاً،  يقروا  وال   ، جزاءٍ بغريِ  حمسناً  يرتكوا  ال  أن   ، ذلكَ
 ، األمرُ وفسد   ، امليسءُ واجرتأ   ، املحسنُ هتاونَ  ذلك،  تركوا  إن  فإهنم   ، والعجزِ

.(٢)« وضاعَ العملُ
عن  وردنا  إذ  واألصل،  املنبع  علوي  الكالم  هذا  فإن  شكّ  أدنى  دون  ومن 

الدوحة العلوية بطريقني:

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ٢٥. 
(٢) م. ن ٢٦.



٣٥٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
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ما رواه أبو هالل العسكري (ت ٣٩٥) يف كتابه الصناعتني وبسندٍ متصل إىل 
ث عنه الباحث - فقال: «ومن حسن اإلتباع أيضاً  أمري املؤمنني - سبق أن حتدّ
يقنعه،  ما  الثواب  من  للمحسن  كان  إذا  كتب:  حيث  العباس  بن  إبراهيم  قول 
وللمسيئ من العقاب ما يقمعه، ازداد املحسن يف اإلحسان رغبة، وانقاد املسئ 
للحق رهبة. أخذه من قـول عيلّ بن أيب طالب (رىض اهللا عنه) أخربنا به أبو أمحد، 
قال أخربنا أبو بكر اجلوهري، قال: أخربنا أبو يعىل املنقري، قال: أخربنا العالء 
بن الفضل بن جرير قال: قال عيل بن أيب طالب رىض اهللا عنه: جيب عىل الوايل 
إساءة  وال  حمسن،  إحسان  عليه  خيفى  ال  حتى  أعوانه،  د  ويتفقّ أموره،  د  يتعهّ أن 
ميسء. ثم ال يرتك واحداً منهام بغري جزاء، فإنْ ترك ذلك هتاون املحسن، واجرتأ 

امليسء، وفسد األمر، وضاع العمل»(١).
قول  عىل  كليّاً  اعتامداً  معتمدٌ  األخري  املقفع  ابن  قولِ  يف  جاء  ما  فإن  وعليه 

اإلمام املذكور.
UÈ›]m’\

دَ يف العهد: ما رواه الريض (ريض اهللا عنه) يف هنج البالغة. فقد ورَ
لِ  َهْ يداً ألِ هِ زْ لِكَ تَ إِنَّ يفِ ذَ ، فَ اءٍ وَ لَةٍ سَ نْزِ كَ بِمَ نْدَ ءُ عِ اَملُْيسِ نُ وَ سِ ونَنَّ اَملُْحْ كُ الَ يَ «وَ
ا  مَ مْ  نْهُ مِ كُال  مْ  لْزِ أَ وَ ةِ،  اءَ األسَ ىلَ  عَ ةِ  اءَ سَ ِ اَإلْ لِ  َهْ ألِ يباً  رِ تَدْ وَ  ، انِ سَ حْ ِ اَإلْ يفِ  انِ  سَ حْ ِ اَإلْ

.(٢)« هُ سَ فْ مَ نَ لْزَ أَ

(١) الصناعتني٢٢٠.
(٢) هنج البالغة ٥٠٤. 
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أكثرَ  إنَّ  ذلك   ُّ ورسِ سواء،  بمنزلةٍ  وامليسء  املحسن  يكون  أن  واليه   هنى
نُ  املُحسِ  فإن رأ ا من الوالة.  خصوصً للمجازاة  طلبًا  يكون  إنّام  فعلِ اإلحسان 
مساواة منزلته بمنزلة امليسء انرصف عن اإلحسان واجلد واإلجتهاد إىل الراحة، 
ذايت  بدافع  ال  الوالة(١).  من  خوافاً  يرتكوهنا  إنّام  لإلساءة  التاركني  أكثر  وكذلك 
وإيامن باطني بالفضيلة. وابن املقفع حينام إجرتحَ أن ال يرتكَ املحسن وال امليسء 

ه سارَ متاماً عىل نصيحة أمري املؤمنني يف ذلك. من دون جزاءٍ يستحقّ
Uªâe’\;U⁄]m’]l

هذا  عدَّ  يمكن  حتى   املؤمنني أمري  كالم  ببسط  مولعاً  املقفع  ابن  كان  لقد 
عىل  يأيت  كان  حيث   ،اإلمام بكالم  املقفع  ابن  تأثر  مظاهر  أبني  من  املظهر 
يرشحها،  كثرياً وكأنه  ع فيها  مقدمة كالمه، ثمَّ يتوسَّ احلكمة العلوية فيجعلها يف 
ة، أو يرضب عليها أمثلة توضيحية. وشواهد هذا  أو جيعلها منطلقاً لتفرعات عدّ

اً منها قوله: كثرية جدّ
واإلخــوانُ  النافعُ  واألدبُ  احلسنُ  الثناءُ  األبناء،  اآلبــاءُ  ــورثُ  يُ ما  «أفضلُ 

الصاحلون»(٢).
:فصدر كالمه تضمني حلكمة أمري املؤمنني

.(٣)« نَاءََ األَدَبُ ثَ اآلباءُ األبْ رَّ ا وَ َ مَ ريْ «خَ
بإسم  اإلمام  حكمة  «خري»يف  التفضيل  اسم  أبدل  املقفع  ابن  فعله  ما  وأول 

(١) ينظر: رشح هنج البالغة البن ميثم ٣٣٩/٥. 
(٢) األدب الصغري والدب الكبري ٣٤. 

(٣) غرر احلكم ودرر الكلم ٣٥٩. 



٣٥٨................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
وهو  البنه،  األب  يقدمه  إرث  أفضل  هو  الذي  وهذا  «أفضل»،  أيضاً  تفضيل 
احلسنُ  «الثناءُ  قال:  ملا  املقفع  ابن  عليه  ع  توسَّ اإلمــام  تعبري  «األدب»بحسب 

واألدبُ النافعُ واإلخوانُ الصاحلون».
عن  فيها  هنى   املؤمنني ألمري  حكمة  مع  املقفع  ابن  تعامل  مماثلة  وبطريقة 

عيب معيب متمثِّل بخفاء عيوب املرء عىل نفسه، فقال:
يُوبُه»(١). يْهِ عُ لَ ءِ أنْ ختفَى عَ يُوبِ املَرْ نْ أشدِّ عُ «مِ

عيوبِ  أشد  «من  فقال:  عليها،  ع  توسَّ ثمَّ  احلكمة،  هذه  املقفع  ابن  ضمن 
غريه،  حماسنُ  عليه  خفيت  عيبه  عليه  خفي  من  فإن  عليه.  عيوبهُ  خفاءً  اإلنسانِ 
 ، يعرفُ ال  الذي  عيبهِ  عن  يقلعَ  فلن  غريهِ  وحماسنُ  نفسه  عيبُ  عليه  خفي  ومن 

.(٢)« ولن ينال حماسنَ غريهِ التي ال يبرصُ أبداً
فعسى أن ال يكون ابن املقفع قد تكلّف يف تغيرياته التي أجراها عىل جانب 
يف  املؤول  املصدر  أبدلَ  وملا  «اإلنسان»،  «املرء»بــ  لَ  أبْدَ ملّا  وبخاصة  احلكمة  من 
». ثـمَّ ما أجـراه  كالم اإلمام «أن ختفى»والذي هـو يف حمل تقدير خفاء بــ «خفاءًً
ا  أمّ عليه»  «عيوبه  عيوبه»ليجـعـله  «عليه  احلكمة  ذيل  عـىل  وتأخري  تقديم  مـن 
قوله: «من أشد عيوب» فقد أبقاه ابن املقفع عىل حاله «من أشد عيوب»، ثمّ 
حتديد  يستطيع  ال  نْ  مَ إنّ  ليبنيّ  املذكورة  احلكمة  من  املقفع  ابن  انطلق  ذلك  بعد 
نْ كان هكذا ال إصالح ذايت وال تأثر  عيبه ال يتمكن من معرفة حماسن غريه، ومَ

خارجي، فسيكون بؤرة للعيوب.
إذ  الكبري،  األدب  يف  فعل  كام  فعل   املؤمنني أمري  بكالم  تأثرهِ  ة  شدّ ومن 

(١) م. ن ٦٧٣.
(٢) األدب الصغري واألدب الكبري ٥٠. 
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الُ  زَ يَ «ال  فيها:  جاءَ  علوية  حكمةً  الصغري  األدب  ختام  مسكَ  املقفع  ابن  جعل 
»(١).اجلدد يعني  دٍ دَ لوْ كانَ يف جَ ثَارُ وَ ة لجَّ به العِ رَّ ثَرَ مَ ثرْ فإذا عَ عْ ْ يَ ا ملَ ا مَ رً تَمِ سْ ءُ مُ املَرْ

األرض املستوية(٢).
ا ليست  ن احلكمتني السالفتني دون اإلشارة إىل أهنَّ فإن كان ابن املقفع قد ضمّ
لـه  ليست  ا  أهنّ إىل  مشرياً  عليها،  عَ  توسّ ثم  املذكورة،  احلكمة  ضمن  هنا  فهو  له، 
اخلبارِ  أرضِ  يف  واحدةً  مرة  عثر  فإذا  يعثر،  مل  ما  مستمراً  الرجلُ  يزال  فقـال: «ال 
يف  يزالُ  فال   ، البالءُ به  موكلٌ  اإلنسان  هذا  ألن  جدد  يف  مشى  وإن   ، العثارُ بهِ  لج 
النجومِ  لطالعِ  يدومُ  ال  كام   ، معهُ يثبت  وال  يشءٌ  له  يدومُ  ال  تقلبٍ  ويف  ترصفٍ 
ونُ آفالً  : فال يزال الطالعُ يكُ . ولكنها يف تقلبٍ وتعاقُبٍ هُ وال آلفلها أفولهُ طلوعُ

.(٣)« طالعاً
أنّ  عىل  دَ  أكّ ملا  وذلك  فيها،  ورد  ما  املقفع  ابن  علل  احلكمة  ضمن  أن  وبعد 
اإلنسان غرض للبالء، ومن البالء أنّه ال يقرُّ عىل حالةٍ واحدة، بل هو يف انقضاء 
يبقى  آفلها  وال  طالعاً  يبقى  طالعها  فال  النجوم:  مثل  آخر  إىل  حالٍ  من  وتقلب 
. وهبذا التعليل - الذي يفوق احلكمة حجامً - يكمن البسط الذي أجراه ابن  آفالً

.املقفع عىل حكمة أمري املؤمنني
وبطريقة  املقفع  ابن  عند  صداها  تردد  التي  العلوية  املواعظ  تلك  ومن 
عبّاس،  بن  اهللا  عبد  إىل  بعثه   املؤمنني ألمري  كتابٍ  يف  جاء  ما  ا  أيضً البسط 

فـيـه:  قــال 

(١) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٢٠/ ٤٤٦.
(٢) ينظر: لسان العرب ١٠٧/٣ مادة (جدد). 

(٣) األدب الصغري واألدب الكبري ٦٠. 



٣٦٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
نْ  كُ ْ يَ ا ملَ تُ مَ وْ هُ فَ وؤُ يَسُ ، وَ هُ وتَ نْ لِيَفُ كُ ْ يَ ا ملَ كُ مَ رْ هُ دَ ُّ دْ يَرسُ ءَ قَ ملَْرْ إِنَّ اَ ، فَ دُ ا بَعْ «أَمَّ
ا؛  نْهَ اتَكَ مِ ـا فَ ىلَ مَ ـكَ عَ فُ نْ أَسَ لْيَكُ ، وَ تِكَ ـرَ نْ آخِ كَ بِامَ نِلْتَ مِ ورُ ُ نْ رسُ يَكُ لْ ، فَ هُ كَ رِ لِيُدْ
نْ  لْيَكُ عاً، وَ زَ يْهِ جَ لَ أْسَ عَ الَ تَ ا فَ نْهَ اتَكَ مِ ا فَ مَ حاً، وَ رَ ثِرْ بِهِ فَ الَ تُكْ يَاكَ فَ نْ نْ دُ ا نِلْتَ مِ مَ وَ

.(١)« تِ دَ اَملَْوْ عْ كَ فِيامَ بَ ُّ مهَ
وكان ابن عبّاس يقول عن هذه احلكمة: «ما انتفعت بكالمٍ بعد كالم رسول 

اهللا كانتفاعي هبذا الكالم»(٢).
الدنيوية  املطالب  من  حيصل  بام  الفرح  ة  شدَّ عن  النهي   كالمه وحاصل 
وأشار إىل هذا بقوله: «إنّ املرء إىل قوله ليدركه»وهو خرب يف معنى النهي، كام هنى 
أيضاً عن شدة األسف عىل ما يفوت من تلك املطالب، ولفظ «ما»يف املوضعني 

يراد به املطالب الدنيوية(٣).
اعتمد ابن املقفع عىل هذا املعنى وبعض ألفاظه، فقال: «وعىل العاقلِ أن ال 
حيزن عىل يشءٍ فاتهُ من الدنيا أو توىل، وأن ينزلَ ما أصابهُ من ذلك ثم انقطعَ عنهُ 
وال  يطلب،  مل  ما  منزلة  يدركهُ  مل  ثم  ذلك  من  طلبَ  ما  وينزل  يصب،  مل  ما  منزلةَ 
مع  فإن  طغياناً،  وال  كراً  سُ ذلك  يبلغنّ  وال  منها،  أقبل  بام  الرسورِ  من  حظهُ  يدع 

، ومن نيس وهتاون خرس»(٤). ، ومع الطغيانِ التهاونَ السكر النسيانَ
ة تـحـويـرات عـىل رسالة أمـري املؤمنني املذكورة،  أجـر ابـن املقـفـع عـدّ

وأوهلا التقديم والتأخري. فام ختم به اإلمام رسالته:

(١) هنج البالغة ٤٤١. 
(٢) هنج البالغة ٤٤١. 

(٣) ينظر: رشح هنج البالغة البن ميثم ٤/ ٢٢٣ - ٢٢٤. 
(٤) األدب الصغري واألدب الكبري ٢١.



٣٦١الفصل الثالث: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسالة األدب الصغري .............. 
.« عـاً ـزَ يْهِ جَ لَ أْسَ عَ الَ تَ ا فَ نْهَ اتَكَ مِ ا فَ مَ «وَ

جعـلـه ابـن املـقـفـع أوالًً: «أن ال حيزن عىل يشءٍ فاته من الدنيا أو توىل».
ولـم يكتف ِ ابن املقفع بـأن قـدم وأخر بل عـمد - فـي الفقرة املذكورة - إلـى 
ره  ر فيه أيضاً، فقول اإلمام: «وما فاتك منها»أي الدنيا أخّ املقطع نفسه وقدم وآخّ
املقفع  ابن  مه  تأس»قـدّ «فـال   :قوله ا  وأمّ الدنيا».  من  «فاته  فقال:  املقفع،  ابن 

وأبدله بــ «ال حتزن».
ما  إىل  تشري  »ولعـلها  وهـي»توىلّ واحـدة  لفظـة  العلوي  املـقطع  عـىل  زاد  ثـم 
خريات  مـن  اإلنسان  عىل  ر  يمّ ما  «فات»فمعنـاه  أما   ، دَ قِ فُ ثم  الفرد  بحيازة  كان 

. الدنيا دونام يدرك منه اإلنسان شيئاً
بِهِ  ثِرْ  تُكْ الَ  فَ يَاكَ  نْ دُ نْ  مِ نِلْتَ  ا  مَ «وَ قال:  قد  اإلمام  وجدنا  املقطع  هذا  وقبل 
مل  وهذا  دنياكم.  من  عليكم  أقبل  بام  الرسور  تكثروا  ال  واضح:  ومعناه   « حاً رَ فَ
الرسورِ  من  حظهُ  يدع  «وال  قال:  ملا  واضحاً  بسطاً  بسطه  بل  املقفع  ابن  يقدمه 
ومع   ، النسيانَ السكر  مع  فإنَّ  طغياناً،  وال  كراً  سُ ذلك  يبلغن  وال  منها،  أقبل  بام 
، ومن نيس وهتاون خرس». فقبل أن يتوسع عىل املقطع العلوي  الطغيانِ التهاونَ
بتغيري ترتيبها  كلمة ولكن  كلمة  املقطع -  املقفع كلامته - أي  ابن  ن  املذكور ضمّ
وثوهبا فقط، إذ حافظ عىل أصل املعنى متاما كمحافظته عىل الصياغة أيضا وذلك 

ملا أبدل:
االسم «الفرح»بــ االسم «رسور».

وما املوصولة والفعل»ما نلت»بام املوصولة والفعل»ما أقبل».
وشبه اجلملة «من دنياك»بشبه اجلملة «منها».



٣٦٢................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
وهنا انكشف تالعب ابن املقفع أكثر فقبل قليل - يف هذهِ احلكمة - ملا وجد 
اإلمام قال: «منها»قال هو: «من الدنيا»، وهنا قال اإلمام: «من دنياك»قال 

هو: «منها».
واحلرف وال الناهية والفعل املضارع «فـال تكـثر»باحلرف وال الناهية والفعل 

.« املضارع «وال يبلغنَّ
و «به»بــ «ذلك»ومها معاً إشارة إىل ما أقبل من خريات الدنيا.

وبعد هذه التغريات الشكلية توسع ابن املقفع بام هو مذكور، وذلك ملا هنى 
ل جيرُّ إىل  عن وصول الفرح إىل درجة شديدة أسامها بالسكر والطغيان، عادا األوّ

النسيان والثاين جيرُّ إىل الطغيان، ومها معاً يورثان اخلرسان.
مل  إذ  هذه،   املؤمنني أمري  رسالة  يف  النظر  أطال  قد  املقفع  ابن  أنّ  ويبدو 
هيمل منها جانباً، ويف الوقت نفسه مل يرتك ما أخذه من دون تغيري شكيل بحت، 
ففضالً عامّ ذكر بقيت تراكيب وألفاظ يف الرسالة مل يفرط ابن املقفع هبا، بل غريّ 
بــ  «ليفوته»  وأبدل  «أصابه»،  بــ  يصيبه  بمعنى  وهو  «ليدركه»  أبدل  فقد  ثوهبا، 
 + مل  «ما  الرتكيب  استعـمـل  قـد   املؤمنني أمريَ  وجـد  ومـثلـام  عنه».  «إنقطع 
فعل مضارع» مرتني استعـمـلـه هـو مـرتـيـن أيضا وذلـك لـام قال: «ما مل يصب» 

و «ما مل يطلب».
جانب  إىل  بعدها  اجته  السالفة،  العلوية  الرسالة  من  املقفع  ابن  انتهى  أن  وما 
لولدهِ   - تام  بسندٍ  (ت٤٥٠هـــ)  الطويس  رواها   -  املؤمنني أمري  وصية  من 

احلسن، منها:
بُ  اسِ حيُ ـةٌ  اعَ سَ وَ  ، هُ بَّ رَ ا  فِيهَ ي  نَاجِ يُ ةٌ  اعَ سَ  : اتٍ اعَ سَ ثَالَثُ  نِ  مِ ؤْ لِلْمُ بنيَّ  «يا 



٣٦٣الفصل الثالث: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسالة األدب الصغري .............. 
لَيْسَ  وَ  ، لُ ْمُ جيَ وَ لُّ  ـِ حيَ يامَ  فـِ ا  َ هتِ لَذَّ وَ هِ  سِ فْ نَ  َ بَنيْ ـا  فـِيهَ َلو  خيُ ـةٌ  اعَ سَ وَ ه،  سَ فْ نَ فِيها 
وْ  أَ ادٍ  عَ مَ يفِ  ةٍ  طْوَ خُ وْ  أَ ملَِعَاشٍ  ةٍ  مَّ رَ مَ  : ثَالَثٍ يفِ  صاً  اخِ شَ ونَ  يَكُ أنْ  من  دٌ  يَ لِلْمؤمنِ 

.(١)« مٍ َرَّ ِ حمُ ريْ ةٍ يفِ غَ لَذَّ
الذي  الوقت  تشتيت  من  واملانع  والدنيا،  الدين  بني  اجلامع  التقسيم  وهذا 
نه ابن املقفع بطريقـته املفضلة  ه أفضل منهاج عملٍ للمرء العاقل، ضمّ كن عدّ يمّ
القائمة عىل التوسع، فقال: «عىل العاقل، ما مل يكن مغلوباً عىل نفسه، أن ال يشغلهُ 
فيها  حياسبُ  وساعةٍ   ، ربهِ إىل  حاجتهُ  فيها  يرفعُ  ساعةٍ   : ساعاتٍ أربعِ  عن  شغلٌ 
، وساعةٍ يفيض فيها إىل إخوانهِ وثقاته الذين يصدقونه عـن غـيوبهِ ويصونوهُ  نفسهُ
، فإن هذه الساعةَ  يل فيها بني نفسهِ وبني لذهتا مما حيل وجيملُ يف أمرهِ، وساعةٍ خيُ
، وإنّ استجامم القلوبِ وتوديعها زيادةُ قوةٍ هلا وفضل  عونٌ عىل الساعات األخرِ
مرمةٍ  أو  ملعادٍ،  تزودٍ   : ثالثٍ  إحد يف  إال  راغباً  يكونَ  ال  أن  العاقلِ  وعىل   . بلغةٍ

.(٢)« ، أو لذةٍ يف غري حمرمٍ ملعاشٍ
فأول الزيادات إن ابن املقفع جعل الساعات أربعاً بدالً من ثالث مع تغيري 

عىل األوىل فقط.
 - اهللا  ملناجـاة  تكـون  أن  إىل   عـيل اإلمـام  وجـه  الـتي  األولـى  الساعة  ا  أمّ
رَ فيها ابن املقفع حتويراً مل يكن ممدوحاً وذلك ملا عدها لرفع  سبحانه وتعاىل - حوّ
احلاجة؛ فكأنّه إذا مل تكن حاجة إىل اهللا - تعاىل - فإنّ ساعة اإلتصال بهِ ستنتفي 
أي بإنتفاء سببها، وهذا النوع من العبادة أسامها أمري املؤمنني بعبادة التّجار، 

ملا قال:

(١) أمايل الطويس ١٤٧.
(٢) األدب الصغري واألدب الكبري ٢٢. 



٣٦٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
ار..»(١). «إنّ قوماً عبدوا اهللا رغبة فتلك عبادة التجّ

ها،  بنصّ الثانية   عيل اإلمام  ساعة  فهي  املقفع  ابن  عند  الثانية  الساعة  أما 
وهنا ابن املقفع وجد جماالً ليزيد الساعة التي دعا فيها إىل اإلفضاء إىل اإلخوان 
واألصدقاء. وبالنسبة للساعة الرابعة فهي تضمني لساعة أمري املؤمنني الثالثة، 
وفيها أيضاً يكمن التـوسع اآلخـر الـذي قــام بـهِ ابن املقفع وذلك لـمـا عدّ هذه 
للقلوب  راحة  من  فيها  ملا  اآلخر  الساعات  عىل  عون  عنده  فهي  مميّزة،  الساعة 

واطمئنان هلا.
وهبـذه الطريقة املميزة والغـريبة - القائمة عىل جتزئة احلكمة والتوسع عليها 

- تعامل ابن املقفع مع احلكمة العلوية التي تقول:
نْ  لْيَكُ وَ هِ،  ِ ريْ غَ لِيمِ  عْ تَ بْلَ  قَ هِ  سِ فْ نَ ـلِيمِ  بِتَعْ أْ  يَبْدَ لْ فَ اماًَ  إِمَ لِلنَّاسِ  هُ  سَ فْ نَ بَ  نَصَ نْ  «مَ
مِ  لِّ عَ مُ نْ  مِ الَلِ  جْ ِ بِاإلْ قُّ  أَحَ ا  َ هبُ دِّ ؤَ مُ وَ هِ  سِ فْ نَ مُ  لِّ عَ مُ وَ ؛  انِهِ بِلِسَ أْدِيبِهِ  تَ بْلَ  قَ تِهِ  ريَ بِسِ أْدِيبُهُ  تَ

.(٢)« ِمْ هبِ دِّ ؤَ مُ اَلنَّاسِ وَ
للناسِ  نفسهُ  نصبَ  «ومن  فقال:  الصغري،  األدب  يف  بتاممها  أوردها  فقد 
 ، والطعمةِ السرية،  يف  وتقويمها  نفسه  بتعليم  يبدأ  أن  فعليه   ، الدينِ يف  إماماً 
 ، بلسانهِ تعليمه  من  أبلغَ  بسريته  تعليمهُ  فيكن   ، واألخدانِ واللفظ،  والرأي، 
العيونَ  يروقُ  احلكمةِ  عملُ  فكذلكَ   ، األسامعَ يونقُ  احلكمةِ  كالم  أن  كام  فإنه 
الناسِ  معلمِ  من  والتفضيلِ  باإلجاللِ  أحق  ومؤدهبا  نفسه  ومعلمُ   . والقلوبَ

ومؤدهبم»(٣).

(١) هنج البالغة ٥٩٢. 
(٢) هنج البالغة ٥٦٢.

(٣) األدب الصغري واألدب الكبري ٢٤.



٣٦٥الفصل الثالث: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسالة األدب الصغري .............. 
عن  املقطع  يفصل  مقاطع  ثالثة  احلكمة  جعل  قد  املقفع  ابن  فإنّ  بانَ  ومثلام 

أخيه بزيادة معينة.
ل كــالمــه: «من نصبَ نفسهُ للناسِ إِماماً يف الدين» فــأوّ

« اماً هُ لِلنَّاسِ إِمَ سَ فْ بَ نَ نْ نَصَ بنصه عن احلكمة:«مَ
غري إنّ ابن املقفع زاد عىل مقطع احلكمة شبه اجلملة «يف الدين»، وهذه الزيادة 
ا ضيّقت داللة هذا املعنى اجلميل وحرصته بأئمة الدين فقط.  مل تكن موفّقة؛ ألهنّ
فإمام الدين يف نظر ابن املقفع هـو وحده مـن يبدأ بتعليم نفسه ثمّ يعلّم اآلخرين، 
ص  ، أو بتخصّ »دون أن يقرهنا بعمل معنيّ بينام أمري املؤمنني ذكر كلمة «إماماً
ما، بل جعلها مفتوحة الداللة؛ ألنّه أراد لكلِّ إمام - يف أيّ مكانٍ حلِّ وأيّ عملٍ 
الً،  عمل يف الدين أو غريه - أنْ يكون قدوةً يُقتد بهِ من خالل تعليم نفسه أوّ
. ومن البسط أيضاً عىل هذه الفقرة من احلكمة أنْ  ثمَّ تعليم غريهِ تعليامً صائباً ثانياً
بنيّ ابن املقفع بعض الطرق التي يمكن لإلمام أنْ يكون قدوة فيها كتقويم النفس 

«يف السرية، والطّعمة، والرأي، واللفظ، واألخدان».
:وبعد هذا البسط عادَ للحكمة ثانيةً ليضمن منها قول اإلمام

.« انِهِ أْدِيبِهِ بِلِسَ بْلَ تَ تِهِ قَ ريَ أْدِيبُهُ بِسِ نْ تَ لْيَكُ «وَ
وبتحوير أقل من القليل: «فيكون تعليمه بسريته أبلغ من تعليمه بلسانه».

بالفعل  التعليم  أنَّ  عىل  توضيحيّاً  مثالً  رضب  ملّا  وذلك  أيضاً،  هذا  بسط  ثم 
أبلغ أثراً من التعليم بالقول: «فإنّه كام أنّ كالم احلكمة مفاده إذا كان قول احلكمة 

يعجب األسامع؛ فإنّ فعلها يستهوي القلوب.
ن ما تبقى منها حرفيّاً، وخيتم به كالمه. ثم عادَ ثالثة إىل احلكمة ليضمِّ



٣٦٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
ع عـليهـا  وهكذا كان ابن املقفع يتخريّ ما شاء من حكم أمري البيان، ويتوسَّ
ة أتى عـىل جـانب مـن حكـمـة لإلمام عـيل - أوىص هبا  بمـا شـاء. وهـذهِ املرّ

كميل بن زياد - جاء فيه:
هُ  نْقُصُ ملَْالُ تَ اَ . وَ ملَْالَ سُ اَ رُ ْ أَنْتَ حتَ كَ وَ سُ ْرُ مُ حيَ لْ لْعِ ، اَ ملَْالِ نَ اَ ٌ مِ ريْ مُ خَ لْ لْعِ يْلُ اَ مَ ا كُ «يَ
ادٍ  يَ زِ بْنَ  يْلَ  مَ كُ ا  يَ  . الِهِ وَ بِزَ ولُ  زُ يَ ملَْالِ  اَ نِيعُ  صَ وَ  ، اقِ فَ نْ ِ اَإلْ ىلَ  عَ وا  كُ زْ يَ مُ  لْ لْعِ اَ وَ  ، ةُ قَ اَلنَّفَ
ةِ  وثَ دُ ُحْ ِيلَ اَألْ مجَ ، وَ يَاتِهِ ةَ يفِ حَ انُ اَلطَّاعَ نْسَ ِ بُ اَإلْ سِ ، بِهِ يَكْ انُ بِهِ دَ مِ دِينٌ يُ لْ لْعِ ةُ اَ فَ رِ عْ مَ

.(١)« يْهِ لَ ومٌ عَ ْكُ ملَْالُ حمَ اَ اكِمٌ وَ مُ حَ لْ لْعِ اَ . وَ اتِهِ فَ دَ وَ عْ بَ
فالعلم  عدة:  بتربيرات  ذلك  ر  برّ وقد  املال،  عىل  العلم   عيل اإلمام  لَ  فَضَّ
حيرس حامله يف حياته ويطيب ذكره بعد وفاته، بينام املال عاجز عن حراسة نفسه 
نْ حيرسه، والعلم يزداد نامءً وسعة إذا أُنفق، بينام املال ينقص بقدر  فيحتاج إىل مَ

اإلنفاق منه.
فيها  ر  وحوّ وأخر  م  قدّ قد  املقفع  ابن  كان  وإن  ألفاظها  وبعض  املعاين  فهذه 
فمنهُ  نحوان:  به  ويمتعونَ  للناس  يقسمُ  الذي  قوله: «القسم  روح  تبقى  ا  أهنّ إالّ 
، بإذن اهللاِ، هو  ، والعقلُ ، واملحروس املالُ حارسٌ ومنهُ حمروس، فاحلارسُ العقلُ
، ويعرفُ النكرة، ويثمرُ املسبكبة،  ، وينفي الفاقةَ الذي حيرزُ احلظ، ويؤنسُ الغربةَ
نصيحةَ  للسلطانِ  ويستنزلُ   ، السلطانِ عند  السوقةَ  ويوجهُ   ، الثمرةَ ويطيبُ 

، ويكفي العدو»(٢). ، ويكسبُ الصديقَ السوقةِ
النصيب  م  سْ والقَِ أه،  جزّ مه  وقسَّ  ، قسامً يقسمه  اليشءَ  مَ  قَسَ مصدر  م  سْ فالقَ

(١) هنج البالغة ٥٧٩.
(٢) األدب الصغري واألدب الكبري ٢٨.



٣٦٧الفصل الثالث: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسالة األدب الصغري .............. 
سُ غريه وهو العقل  واحلظ(١)، وهو مثلام رآه ابن املقفع قسامن: منهُ «حارس»حيرُ

:وهذا عن كالم أمري املؤمنني .« «فاحلارسُ العقلُ
«العلم حيرسك».

ومنه «حمروس» وهو املال «واملحروس املال» بمعنى املال حيتاج إىل من حيرسه 
:وهذا عن كالم أمري املؤمنني

«وأنت حترس املال».
ا طفيفاً حني أبدل األفعال التي جاءت يف كالم  غري أنّ ابن املقفع عمل تغريً

أمري املؤمنني باملفاعيل:
س - حارس «اسم فاعل». حيرُ

س - حمروس «اسم مفعول». حترُ
وملّا أبدل أيضاً «العلم»بــ «العقل» بإعتبار العقل وعاء العلم، ثم أخذ يعدد 
: «والعقل بإذن اهللا،  حمامد العقل، وقد جعل هلا نصيباً يِمثل أكثر من نصف كالمهِ
هو الذي حيرز احلظ ويؤنس الغربة، ويفني الفاقة ويثمر املكسبة.. إىل آخر قوله». 
وهـذا هـو مكمن التـوسع الذي أجراه ابن املقفع عـىل ما ذكره اإلمام عيل من 

حمامد العلم:
ِيلَ  مجَ وَ  ، يَاتِهِ حَ يفِ  ةَ  اَلطَّاعَ انُ  نْسَ ِ اَإلْ بُ  سِ يَكْ بِهِ   ، بِهِ انُ  دَ يُ دِينٌ  مِ  لْ لْعِ اَ ةُ  فَ رِ عْ «مَ

.« اتِهِ فَ دَ وَ عْ ةِ بَ وثَ دُ ُحْ اَألْ
: وأما ما جاء يف آخر حكمة اإلمام

 .( مَ (١) ينظر: لسان العرب ١٢ /٤٧٨ مادة (قَسَ



٣٦٨................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
.« يْهِ لَ ومٌ عَ ْكُ ملَْالُ حمَ اَ ، وَ اكِمٌ مُ حَ لْ لْعِ اَ «وَ

س، ومنه حمروس». ه ابن املقفع إىل صدر حديثه ملا قال: «فمنه حارِ فقد قدمّ
UÜ]™¸\;HO

لقد وردت بعض احلكم العلوية بشكل موجزٍ يف األدب الصغري كورودها يف 
:اً، ومنها قوله األدب الكبري، أي قليلة جدّ

 ، ثِريٌ مِ كَ لْ لْعِ اةَ اَ وَ إِنَّ رُ ، فَ ةٍ ايَ وَ لَ رِ قْ ةٍ الَ عَ ايَ عَ لَ رِ قْ وهُ عَ تُمُ عْ مِ ا سَ َ إِذَ ربَ لُوا اَخلَْ قِ «اِعْ
.(١)« لِيلٌ هُ قَ اتَ عَ رُ وَ

فهو ينهى عن كثرة رواية الكالم بدون هضمه، ويأمر بعقل اخلرب عقل معرفة، 
داً عىل أنّ من يُراعي العلم ويتدبره قليل(٢). مؤكِّ

قـولـه:  بصدر  وأوجـزهـا  احلكمة  مـن  الثانية  الـفـقـرة  إلـى  املقفع  ابن  نـظـر 
.(٣)« «الواصفون أكثرُ من العارفني، والعارفون أكثرُ من الفاعلنيَ

لـكالم  إيـجـاز  الكالم(٤)  مـكثروا  وهـم  «الواصفـون»  املقفع:  ابن  فـقـول 
املـبالغـة  صيغـة  اإلمـام  هلـم  استعـمـل  وهـؤالء  العـلـم».  «رواة   :اإلمـام
اسـم  لـهـم  استعـمـل  فـقـد  املقـفع  ابن  وهـكـذا  كـثـرتـهـم،  عـىل  «كثري»لـلـداللـة 
ـا «العـارفـون»  وهـم الـذيـن  . أمّ التـفـضـيل «أكثر»لـلـداللـة عـىل كـثـرهتـم أيـضاً
«رعـاة   :اإلمـام لـكـالم  إيـجـاز  ففيـه  يـتـكـلـمـون،  مـا  وهـضـمـوا  عـرفـوا 

(١) هنج البالغة ٥٦٧.
(٢) ينظر: رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٨ / ٣٤٤- ٣٤٥.

(٣) األدب الصغري واألدب الكبري ١٦.
(٤) ينظر: األدب الصغري واألدب الكبري ١٦ (اهلامش). 



٣٦٩الفصل الثالث: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسالة األدب الصغري .............. 
الـعـلـم» وهـم الـذيـن حـمـلـوا الـعـلـم حـمـل مـعـرفـة وتـفـكر وهــؤالء «قـلـيـل» 
بـحـسـب وصـف اإلمـام لـهـم، وبـحـسـب وصـف ابـن الـمـقـفـع هـم أقـل 

عـلـى اعـتـبـار إنّ الـواصـفـيـن أكـثـر مـنـهـم، فـهـم إذاً أقـلُّ مـن الواصفني.
:وقـال اإلمـام عـيل فـي وصـيـته لـولـدهِ الـحـسن

.(١)« َلـْبَابِ ـةُ اَألْ آفَ ابِ وَ ـَوَ ـدُّ اَلصّ ـابَ ضِ ـجَ عْ ِ ـمْ أَنَّ اَإلْ ـلَ «اِعْ
اسـتـحـسـان  يـعـنـي  والـذي  اإلعـجـاب  عـن  هـذا   عيل اإلمــام  فنهي 
اشــد  ومـن  مـصـيـبـة  األخــالق  أعـظـم  مـن  وهــو  مـطـلـقـاً،  لـعـمـلـه  الـفـرد 
مـوجـز،  بـشـكـل  الـمـقـفـع  ابـن  ضـمـّنـه   (٢) مـعـتـقـدهِ عــلـى  ضـرراً  اآلفــات 

.(٣)« فـقــال: «العُجبُ آفةُ العقلِ
ملا  شكلـيـّاً  غـيـّر   -  املؤمنني أمري  كالم  مع  كعادتهِ   - هـنا  املقفع  فابن 
مـرادفـهـا  إلـى  «األلـبـاب»  ل  حوّ ـا  ولـمّ «العـجـب»  «اإلعـجـاب»بــ  أبــدل 
إالّ  هـيَ  هـي  والـكلـمـات  واحـد  الـمـعـنـى  إنّ  مـن  الـرغـم  «العقل».وعـلـى 
والـوقــع  الـصـوتـي  الـتـنـاغـم  ذلـك  ضيـّع  هـذا  بـإيـجـازه  الـمـقـفـع  ابـن  أنّ 
العلوية «اإلعـجـاب -  احلكمة  يف  األلـفـاظ  سـجـع  مـن  الـمـتـأتـّي  الـمـحـبـّب 

الصواب - األلباب».
دة  الـمــوّ أي  هــا  عـدّ فـقـد   ، الـوصـيِّ وصـايـا  فـي  نـصـيـبٌ  ةِ  دّ ولـلـمـوّ
غـنـيـّةً عــن الـقـرابـة والـقـرابـة فـقـيـرةُ إليها. وأكــد هـذا فـي غـيـر مـا حـكـمـةٍ 

(١) هنج البالغة ٤٦٣.
(٢) ينظر: رشح هنج البالغة ملحمد عبده ٣ /٤٢٧.

(٣) األدب الصغري واألدب الكبري ٣٤.



٣٧٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
مـن حـكـمـه، ومـنـهـا قـولــه:

(١)« ةِ ابَ رَ لْقَ ةِ إِىلَ اَ دَّ ملَْوَ نَ اَ جُ مِ وَ ةِ أَحْ دَّ ملَْوَ ةُ إِىلَ اَ ابَ رَ لْقَ اَ «...وَ
تـَبـعٌ  «والـقرابـةُ  فــقــال:  بوضوح  الـحكـمـة  هـذهِ  املقفع  ابن  أوجـز 
ة»(٢) ولكن ال أر فـي حـكـمـة ابـن الـمـقـفـع تـلـك الـدقــة العـلـويـة.  للمــودّ
تـثـمـر  كي   -  املؤمنني أمري  قال  مثلام   - دة  املــوّ إىل  حتتاج  فـالـقـرابـة  نـعـم 
املقفـع،  ابن  قـال  مثـلمـا  دة  للـمـوّ تبـع  الـقـرابـة  لـيـسـت  ولـكـن  وتـتـرسـخ، 
فـالـمـودة ال تـؤثـر بالـقـرابة، ألن الـقـرابـة تـبـع للنسب، بـل تـأثـريهـا يـنـحصـر 

عـلـى الـعـالقـة ودوامها.
األدب  فـي   الـمـؤمـنـيـن أمـيـر  لكالم  إيـجـاز  مـن  عـليه  عـثرنا  مـا  هـذا 
قـلـيـل  أي  الكـبـيـر  األدب  فـي  كـورودهِ  تـاممـاً  ورد  قــد  بـهـذا  وهــو  الـصغـري، 
بـكـثـرة  األدبـيـن  فـي  ورد  إذ  ذلـك  مـن  الـعكـس  عـىل  الـبـسـط  بـيـنام  اً،  جــدّ
حـتـى إنَّ ابـن الـمـقـفـع بنفـسـه قـد أشــار إلـى ذلك. ونـر إنّ السـبب الـذي 
مـكـتنز  كـالم  فـهـو   ،الـمؤمـنيـن أمـري  لكالم  عـائدٌ  الظاهرة  هذه  وراء  يـقـف 
اً، وعليه فإنّ إجيازه غري ممكن ألنّ األخري  عىل صعـيـد املعنى، ومنظوم نظامً خاصّ
- اإلجيازــ يستوجب احلذف، وال يوجد يف كالم أمري املؤمنني ما يمكن حذفه 
يف  هذهِ  الصياغة  ودقّة  املعنى  غزارة  ولكن  النص.  يف  ما  خلالً  حيدث  أن  دون 
 استوجبت - من اجل أن يفهم النص العلوي أكثرــ الزيادة، وهـذا ما  كالمهِ
. وهلذا السبب أيضاً كثُر  أدركه ابن املقفع، فـتوسع فـي كالم اإلمـام عـيل كثرياً

ِع منه يف كتاب (هنج البالغة). رشح كالم اإلمام عيل، ال سيام ما مجُ

(١) هنج البالغة ٦٠٨. 
(٢) األدب الصغري واألدب الكبري ٤٥. 



٣٧١الفصل الثالث: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسالة األدب الصغري .............. 
وبعد هذه نعود لألدب الصغري لنبنيّ - تبيــاناّ هـامــاً - إنَّ من هذه احلروف 
للرسول  عائد  بهِ  بتأثرهِ  وأقـرَّ  املقفع  ابن  عـنه  ث  حتدّ الذي  الصاحلني  كالم  أو 

األكرم. فمن وصية له أوىص هبا اإلمـام عيل منها:
لُق..»(١). سنِ اخلُ بَ كَحُ سَ الَ حَ ، وَ بِريِ لَ كالتَّدْ قْ «يا عيلُّ إنّه..ال عَ

ال  قالوا:  العلامء  : «وسمعت  قائالً الوصية  من  املقطع  هذهِ  املقفع  ابن  ن  ضمّ
.(٢)« عقل كالتدبري، وال ورع كالكف، وال حسبَ كحسنِ اخللقِ

بن  هشام  هبا  أوىص  التي  يتهِ  فوصّ السجاد،  لإلمام  عائد  احلروف  هذه  ومن 
احلكم:

 ، ـهُ نَعَ مَ خيافُ  من  يسألُ  وال   ، تكذيبَهُ خيافُ  نْ  مَ ثَ  دِّ حيُ ال  العاقِلَ  إنَّ  شامُ  هِ «يا 
مُ عىل ما خيافُ فوتهُ  قدُ ، وال يَ عنّفَ برجائهِ ، وال يرجو ما يُ يهِ لَ رَ عَ دِ قْ عِدُ ما ال يَ وال يَ

(٣)« نْهُ ز عَ بالعجْ
، وال  دثُ من خيافُ تكذيبهُ نجد هلا حيّزاً يف األدب الصغري: «ال جتدُ العاقلَ حيُ
، وال  ، وال يرجو ما يعنفُ برجائهِ ، وال يعدُ بام ال جيدُ إنجازهُ يسألُ من خيافُ منعهُ

(٤)«... مُ عىل من خيافُ العجزَ عنهُ يقدُ
ومنها عائد لإلمام جعفر بن حممد الصادق، فحكمته:

«العاقل ال يستخف بأحد. وأحق من ال يستخف به ثالثة: العلامء، والسلطان 

(١) حتف العقول ٢٧. وينظر: البصائر والذخائر ١٣. 
(٢) األدب الصغري واألدب الكبري ٥٧. 

عن  احلديد  أيب  ابن  يرويه  احلديث  وهذا   .٣٠٤  /٧٥ األنوار  بحار  وينظر:   .٢١  /١ الكايف   (٣)
الصادق، ينظر: رشح هنج البالغة ١٨/ ٣١٠. 

(٤) األدب الصغري واألدب الكبري ٤٧. 



٣٧٢................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
أفسد  بالسلطان  استخف  ومن  دينه،  أفسد  بالعلامء  استخف  من  ألنه  واإلخوان، 

دنياه، ومن استخف باالخوان أفسد مروته»(١)
العـقـلِ  ذو  يستخفُ  «ال  طـفـيـف:  بتـحـويـر  الصغري  األدب  يف  نجـدهـا 
 ، واإلخـوانُ والـوالةُ  األتـقـيـاءُ   : ثـالثـةٌ بـه  يـسـتـخـف  لـم  مـن  وأحـق   . بـأحـدٍ
أهلك  بالـوالةِ  استخـف  ومـن   ، ديـنـهُ أهـلـك  بـاألتـقـيـاء  اسـتـخـف  مــن  فـإنــهُ 

(٢)« ، ومـن استخـف باإلخـوانِ أفـسـد مـروءتـهُ دنـيـاهُ
:قال الصادق ويف حكمة أخر

بَادِر، فإنَّكَ ال تدري»(٣). ٍ فَ تَ بِخريْ مْ َ «إذا مهَ
حيول  أن  قبل  اخلري  فعل  إىل  املبادرة  لوجوه  جامعاً  دََّ  عُ الذي  الكالم  فهذا 
حائل دون ذلك كاهلرم املستلزم لضعف العقل والنية، واملرض، وفجأة املوت، 
فقال:  عليه،  ع  توسّ ثمَّ  ه،  بنصّ املقفع  ابن  نه  ضمّ وغريها(٤)،  الشيطان  ووسوسة 
لعلك  هواك  فسوف  برشٍ  مهمتَ  وإذا  يغلبك،  ال   ، هواكَ فبادر  بخريٍ  مهمت  «إذا 

(٥)« . فإن ما مىض من األيامِ والساعاتِ عىل ذلك هو الغنمُ تظفرُ
من  فقال: «اغتنم  بمعناه،  رهُ  وكرّ عاد  الكالم  هبذا  املقفع  ابن  تأثر  شدة  ومن 

اخلري ما تعجلت، ومن األهواء ما سوفت»(٦).

(١) حتف العقول ٣٥٢.
(٢) األدب الصغري والدب الكبري ٤٦. 

(٣) الكايف ٢/ ١٤٢. 
(٤) ينظر: رشح أصول الكايف ٨/ ٤١٦. 
(٥) األدب الصغري واألدب الكبري ٣٥. 

(٦) م ٠ ن ٤٦. 



٣٧٣الفصل الثالث: املبحث الثاين: أثر كالم اإلمام عيل يف رسالة األدب الصغري .............. 
كان  املقفع  ابن  إنّ  معرفة  من  دَّ  بُ فال   الصادق إمامنا  ذكر  ورد  دام  وما 
الكليني،  الشيخان  ذكرهُ   - متّصل  وبسند   - طويل  خرب  فـفي    هُ ويقدسّ جيّلهُ 
والصدوق منه:»إنّ ابن املقفع رأ الصادق يف الكعـبة وهي مزدمحة باحلجاج 
فـقـال: ترون هـذا اخللق - وأومأ بيدهِ إىل موضع الطواف - ما منهم أحد أوجب 
 - له إسم اإلنسانية إالّ ذلك الشيخ اجلالس - يعني أبا عبد اهللا جعفر بن حممد

ا الباقون فرعاع وهبائم»(١). فأمّ
التأثرات  هذه  يف  أنّ  هو  غريه  من  أكثر  هنا  هيمنا  الذي  فإنّ  حال،  ةِ  أيّ وعىل 
بأئمة اهلد وبجدهم املصطفى، دليل تأكيد آخر عىل إسالمية األشخاص الذين 
م  تأثر هبم ابن املقفع وأطر عليهم يف مقدمتي األدبني الكبري والصغري ال عىل أهنّ

فرس أو يونانيّون.

(١) الكايف ١/ ٧٥. وينظر التوحيد ١٢٦. 
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لبني  نسبةً  املصـادر  بعض  فـي  باهلـاشـمية  ِيـتْ  وسـمــّ حابة،  الصّ رسـالة 
املنصور  إىل  وأرسلها  املقفع  ابن  فها  ألّ رسالة  العباس(١)،  بني  أجداد  هـاشم 
سالة - مثلام يراها الفاخوري - «من أروع ما كتبه ابن  دُّ هذه الرِّ عَ الدوانيقي. وتَ
لغةِ  بالّ املكتوبة  الدساتري  أمجل  من  ا  وأهنَّ واإلجتامعي،  الفكري  احلقلني  يف  املقفّع 
العربيّة»(٢) وكان موقف الكاتب فيها «مـوقف املصلح الّذي ال تفوته شاردة وال 

(١) ينظر ابن املقفع بني ناقديه قديامً وحديثاً ٥٣. 
(٢) ابن املقفع ٢٦. 



٣٧٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
تقيَّةٍ  فـي  كلـُّه  وذلك  الـدواء،  م  ـقـدِّ ويُ الداء  أسبـاب  يعلِّل  الّـذي  املُصلح  واردة، 

ولـيـنٍ وحتفظ»(١).
من  حتمله  ما  مع  الرسالة  هذه  يف  سطّرها  التّي  املقفّع  ابن  كلامت  ولعلَّ 
ة اخلالف بينه وبني السلطة العباسية،  ة، أسهمت يف توسيع هوّ إصالحاتٍ جذريّ
«إلبن  بقوله:  حسني  طه  ذهب  هذا  وإىل  اً،  جسديّ تصفيته  يف  التفكري  وأنتجت 
كُ أنْ تكون برنامج ثورة،  ةٌ أخشى أن تكون هي الّتي قتلته ألهنا توشِ سالَ عِ رِ املقفّ

هةً إىل املنصور»(٢). وهي موجّ
ضَ ابن املقفع يف رسالته هذه إىل موضوعاتٍ عدة منها دينية إذ كان ينهى  تعرّ
ومـؤكـداً  ذلك  فـي  ا  دَّ مـشـدّ الـديـن،  فــي  والــرأي  الـقـيـاس  استـعـمـال  عـن 
كاإلهتامم  اقتصادية  ومنها  إهليًا،  بًا  منصَ يـراه  كان  الـذي  اإلمـام  أتَّباع  عـلـى 
باخلراج ومنبع اخلراج الذي هـو األرض، ومنهـا عسـكرية كاإلهتامم بـأمـر اجلند 
الـجـريـئـة  واآلراء  العـمـيـقـة  األفـكـار  مـن  وغـيـرها  يستحقونه،  مـا  وتـوفـيـر 
فـضـّلَ  اخلليفة  لـكـن  بـهـا،  اخلـلـيـفـة  يـأخـذ  بـأن  نـفـسـه  يـمـنـي  كـان  الـتـي 

التـخـلّص مـن مـنـشـئِها دون األخــذ بإصـالحـاتـهِ الـجـذريـة.
اً من هذه الرسالة  وابن املقفع - مثلام ير الباحث - سارَ يف مواطن كثرية جدّ
مقتَفياً أثر العهد اخلالد الذي كتبه أمري املؤمنني إىل مالك األشرت، وغري العهد، 

وأمامنا يف هذا دليالن:
األول: التشاهبات الكبرية والكثرية يف األفكار العميقة وغري املبتذلة.

(١) اجلامع يف تأريخ األدب العريب ٥٣٥/١.
(٢) من حديث الشعر والنثر ٤٦ – ٤٧. 



٣٧٧الفصل الثالث: املبحث الثالث: أثر كالم اإلمام عيل يف رسالتي الصحابة و .............. 
الثاين: اعرتاف ابن املقفع بأنّه مل يبقَ أمامه وأمام غريهِ من الكتاب «يف جليلِ 
األمورِ  لطائفِ  من  أشياءُ  بقيت  وقد   . مقالٌ بعدهم  لقائلٍ  صغريهِ  وال  األمر 
وقوهلم»(١).  األولنيَ  حكمِ  جسام  من  مشتقةٌ   ، الفطنِ لصغارِ  مواضعُ  فيها 
األدبني  يف  ذلك  عرفنا  مثلام   املؤمنني أمري  األولني  هؤالء  رأس  عىل  وكان 
الرتبة  هبذهِ  تأثر  ومن  وغريها.  اليتيمة  يف  حقاً  ال  سنعرفه  وما  والصغري  الكبري 
أويف  آخر،  دون  نتاج  يف  تأثُّره  يكون  ال  أن  طبيعي  اإلعرتافات  بتلك  ويعرتف 

.دون أُخر رسالة 
كــالم  وبـيـن  بـيـنـهـا  بــرزت  الـتـي  رسـائـلـه   إحــد الصحابة  ورسـالـة 
اإلمـام عيل تشــابـهـات مجـــة. فـمـن حكمــةٍ لــه بـيـّنَ فـيـهـا مـَنْ هـلـكَ 

فيــه مـن النــاس، فقال:
.(٢)« ٍ فرتَ تٌ مُ ، وباهِ طٌ رِ فْ بٌّ مُ ِ : حمُ النِ «هيلِكُ يفَّ رجُ

ــهــوه، ثــمَّ الـذيــن  فـقـد شـكـا مـن الـذيـن أفــرطــوا فــي حـبــّهِ حـتـى ألَّ
بـهـتـوه أي قـالـوا عـلـيه مــا لـم يفعل(٣) وكالمهــا هــالكــان.

:قـــال الريض: «وهــذا مــثـلُ قـولــه
.(٤)« ، ومـبـغـضٌ قـــالٍ ـبٌّ غـالٍ ـحِ : مُ ـــالنِ ـلـَكَ فـيَّ رجُ هَ

مـن   : أخـالطــاً الـيـومِ  ذلـك  فـي  «فـإنّ  فـقــال:  هــذا،  الـمـقـفـّع  ابـن  أخـذَ 

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ٦٥. 
(٢) هنج البالغة ٦٣٦. 

(٣) ينظر: رشح هنج البالغة ملحمد عبده ٤/ ٥٩٧.
(٤) هنج البالغة ٦٣٦. 



٣٧٨................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
.(١)« ٍ شـاكٍّ ، وتــابــعٍ متحريِّ رأسٍ مـفــرطٍ غــالٍ

حكمتي  بداية  من  تضمني   « غـالٍ «..مـفـرطٍ  الـمـقـفـع  ابـن  بـهِ  ابـتـدأ  فمــا 
لفــظـة  أهـمـل  املقفع  ابن  لـكـن   ،« غـالٍ ««مـحـبٌّ  مـفـرطٌ  «مـحـبٌّ   اإلمـام
ح طبيعة هــذهِ املغــاالة واإلفــراط هـل  ــا تـوضِّ (حمب) وهـي رضورية هـنـا، ألهنّ

هـي بإجتـاه احلـبِّ أم الـبـغـض؟
» ولكن  ثـم بـعـد ذلك أبدل قـول اإلمام: «مبغضٍ قال» بـــ «متحريِّ شاكٍ
الـحـكـمـة  صـيـاغــة  إنّ  إالّ  كـالمــه  مـن  الـثــانـي  الـشـق  فـي  غـيـر  وإن  حـتـى 
ملّا  وذلـك  الـمـذكـور  الـمـقـفـع  ابـن  كــالم  عـلـى  تـمـامـاً  مـسيـطـرة  الـعـلويـة 
أسـمــاء  أربـعــة  اإلمــام  وعـنـد  غـيـر،  ال  نـة  مـنـوّ أسـمـاء  سـتـَة  مـن  ـله  شـكّ
كـلٌّ  بـهـا  قـدم  الـتـي  مــة  الـمـقـدّ دون  مــن  هــذا  وطـبـيـعـي  غــيـر  ال  نــة  مـنـوّ

لكالمـه. مـنـهـمـا 
وتبقى أغلب التأثّرات يف رسالة الصحابة هيَ بعهد اإلمام ملالك األشرت، 

ام جاء فيه: فمّ
 ، نِ َمْ بُلُ اَألْ سُ ، وَ ينِ زُّ اَلدِّ عِ الَةِ، وَ نُ اَلْوُ يْ زَ ، وَ يَّةِ عِ ونُ اَلرَّ صُ نِ اَهللاَِّ، حُ نُودُ بِإِذْ اجلُْ «فَ
اجِ  رَ اَخلَْ نَ  مِ مْ  هلَُ اَهللاُ  جُ  ْرِ خيُ بِامَ  إِالَّ  نُودِ  لِلْجُ امَ  قِوَ الَ  مَّ  ثُ  . ِمْ هبِ إِالَّ  يَّةُ  عِ اَلرَّ ومُ  قُ تَ لَيْسَ  وَ
نْ  مِ ونُ  يَكُ وَ  ، مْ هُ لِحُ يُصْ فِيامَ  يْهِ  لَ عَ ونَ  دُ تَمِ عْ يَ وَ  ، مْ هِ وِّ دُ عَ ادِ  هَ جِ ىلَ  عَ بِهِ  نَ  وْ وَ قْ يَ ي  اَلَّذِ

.(٢)« مْ تِهِ اجَ اءِ حَ رَ وَ
لـهـم  عـدد  مـا  فـي  تكمن  وأهـمـيـتهم  اجلنود،  أهـمـيـة  إلـى   نـبّـه فـقـد 

(١) مجهرة رسائل العرب ٣٣/٣. 
(٢) هنج البالغة ٥٠٥. 



٣٧٩الفصل الثالث: املبحث الثالث: أثر كالم اإلمام عيل يف رسالتي الصحابة و .............. 
باعـتـبار  احلصون  لـفـظ  لـهـم  الرعية»مستعرياً  «حصون  فـهـم  أعـمـال  مـن 
يـن»إذ  ــزُّ الـدّ حـيـاطـتـهـم وحـفـظـهـم للـرعـيـة بـمـثـابـة الـحـصـن(١)، وهــم «عِ
اآلخـرون  ـم  هُ الـجـنـود  وهــؤالء  مـنعـة،  وال  ـزٌّ  عِ لـلـديـن  يـكـن  لـم  لـوالهــم 
وا واجـِبـاتـهـم بـصـورة نـاصـعـة، وقـوامـهـم  يـحـتـاجـون إلـى قــوام حـتـى يــؤدّ
 اإلمام قـال  مـثـلام  وفـيـراً -  يـكـون  ال  والـخـراج  الـخـراج،  مـن  يـأتـي  هـذا 
لـألرض  يـكـن  لـم  إذا   - حـقــاً  ال  ستتضح  الـعـهـد  مـن   أُخـر مـواطـن  فـي 

. امرةُ إصـالحٌ وعِ
«وأنّ  املقفع:  ابن  قال  إذ  كثرياً،  هـذا  يـشـبه  مـا  الصحـابـة  رسـالـة  فـي  دََ  ورَ
ورُ خراج العراقِ بارتفاع األسعار، وإنّام حيتاجُ  رُ ، وإنَّمـا دُ ةً وغزارةً لُكلِّ يشءٍ دِرَّ
سنِ  حُ فـمـن  السعر،  لغـالءِ   ، زقِ الرِّ كثرةِ  مـن  إليه  حيتاجونَ  مـا  إلـى  اليومَ  اجلندُ 
.. إالّ دخـلَ ذلك عـليهـم يف  رٌ التقدير إن شـاء اهللا أنْ ال يدخلَ عـىل األرض رضَ

أرزاقهم»(٢).
أنّ  رآه  فيام   رأ إذ   ،اإلمام نص  ركائز  مع  عموماً  خيتلف  ال  املقفع  فابن 
للجنود نصيباً مفروضاً من املال، فإذا دخل (عىل األرض رضر) سيصيب بيت 
، ومن ثمَّ سيدخل ذلك النقص عىل مستحقات اجلند. وهذا ما عربّ  املال النقصانُ

عـنـه اإلمـام عيل بـقـولـه:
اج». رَ جُ اهللا هلم من اخلَ رِ «ثـمَّ ال قـوام للجـنود إالّ بـمـا خيُ

ختريّ  عىل  فيه  دَ  شدَّ الذي   قوله العهد  يف  وردت  التي  البالغة  وصاياه  ومن 
الوزراء:

(١) ينظر رشح هنج البالغة إلبن ميثم ٥ /٣٤٤. 
(٢) مجهرة رسائل العرب ٣/ ٣٧. 



٣٨٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
لظَّنِّ  اَ نِ  سْ حُ وَ  ، تِكَ تِنَامَ اِسْ وَ  ، تِكَ اسَ فِرَ ىلَ  عَ مْ  اهُ إِيَّ كَ  تِيَارُ اِخْ نِ  كُ يَ الَ  مَّ  «ثُ
نِ  سْ حُ وَ مْ  نُّعِهِ بِتَصَ الَةِ  لْوُ اَ اتِ  اسَ رَ لِفِ ونَ  فُ رَّ تَعَ يَ  [ ونَ ضُ رَّ تَعَ [يَ الَ  جَ لرِّ اَ إِنَّ  فَ  ، نْكَ مِ
لَكِنِ  وَ  ، ءٌ ْ يشَ ةِ  انَ َمَ اَألْ وَ ةِ  يحَ لنَّصِ اَ نَ  مِ لِكَ  ذَ اءَ  رَ وَ لَيْسَ  وَ  ، مْ تِهِ مَ دْ خِ  [ مْ يثِهِ دِ [حَ
ثَراً، أَ ةِ  امَّ لْعَ اَ يفِ  انَ  كَ مْ  نِهِ سَ َحْ ألِ دْ  مِ اعْ فَ  ، بْلَكَ قَ نيَ  احلِِ لِلصَّ لُّوا  وُ بِامَ  مْ  هُ ْ تَربِ اِخْ

.(١)« هاً جْ وَ ةِ  انَ َمَ بِاألْ مْ  فِهِ رَ أَعْ وَ
س وحسن الظنّ والثّقة،  فأمري املؤمنني ينهى عن اإلختيار القائم عىل التفرّ
وحسن  جييدونه  الذي  بتصنعهم  الوايل  فراسة  خيدعون  الرجال  بأنَّ  هذا  راً  مربّ
التي  النصيحة  تلك  من   مغد وال  مراحٍ  يف  ال  احلقيقة  يف  هم  بينام  له،  خدمتهم 
اإلختيار  والتحذير  النهي  هذا  بعد  يأيت  ثمّ  أظهروها.  التي  واملعارف  أبدوها، 
احلقيقي القائم عىل ما عدده اإلمام من توليتهم من قبل الصاحلني، وهذا غري 
كافٍ أيضاً، بل ينبغي توظيف أحسنهم أثراً يف العامة، وأعرفهم وجهاً باألمانة. 
يريد  أنّه  ن  مِ أعرف)  (أحسن،  التفضيل  إلسمي   اإلمام استعامل  خيفى  وال 

تسنيم املناصب لألحسن ال املحسن، واألعرف ال العارف.
«وإنْ  فقال:  األول،  عىل  األخري  ماً  مقدِّ  ، بشقيهِ املعنى  هذا  املقفع  ابن  أخذَ 
ليَهم، ثمَّ مل يزل يسألُ عنهم  َّن مل يعرف النّاسَ قبل ان يَ لطانِ ممِ كان صاحب السُّ
وتَركت  مراكزها،  عن  األمــور  زالت  استقضائهم،  يف  يستثبتْ  ومل  فَهم،  يعرِ من 
هلا، ألنّ النّاس ال يلقونه إالّ متصنِّعني بأحسن ما يقدرون عليه  جـالُ عن منازِ الرِّ

.(٢)«.. من الصمت والكالم، غري أنّ أهل النقص هم أشدُّ تصنّعاً
وحاصل كالمه إنّ عىل صاحب السلطان أن ال يويلِّ من الناس قبل معرفتهم 

(١) هنج البالغة ٥١٢. 
(٢) مجهرة رسائل العرب ٣ / ٣٩. 



٣٨١الفصل الثالث: املبحث الثالث: أثر كالم اإلمام عيل يف رسالتي الصحابة و .............. 
فاً من التصنع املقدور عليه من الناس. ومن ثم وقوع الوايل  والسؤال عنهم. متخوّ

يف حبالة هذا التصنع. وهذا بدقائقه موجود يف نص أمري املؤمنني املذكور.
ومن توجيهات اإلمام عيل التي وردت يف العهد قوله:

لْبَالَءِ  و اَ وُ بْىلَ ذَ ا أَ يدِ مَ دِ تَعْ ، وَ مْ يْهِ لَ نِ اَلثَّنَاءِ عَ سْ لْ يفِ حُ اصِ وَ ، وَ مْ اهلِِ حْ يفِ آمَ افْسَ «فَ
 . اءَ اَهللاُ ضُ اَلنَّاكِلَ إِنْ شَ رِّ َ حتُ ، وَ اعَ جَ زُّ اَلشُّ ُ مْ هتَ اهلِِ عَ نِ أَفْ سْ رِ حلُِ كْ ةَ اَلذِّ ثْرَ إِنَّ كَ ، فَ مْ نْهُ مِ
نَّ  َ الَ تُقَرصِّ هِ، وَ ِ ريْ ئٍ إِىلَ غَ رِ نَّ بَالَءَ اِمْ مَّ الَ تَضُ ، وَ ا أَبْىلَ مْ مَ نْهُ ئٍ مِ رِ لِّ اِمْ فْ لِكُ رِ مَّ اِعْ ثُ

.(١)«.. ةِ بَالَئِهِ ايَ ونَ غَ بِهِ دُ
قبيح،  أو  حسنٍ  عمل،  من  أباله  ما  أمرءٍ  بكلِّ  يُلصق  أن  العدل  باب  فمن 
من  عمله  يف  ويبدع  يزداد  أن  يف  وتشجيعه  املحسن  ترغيب  شأنهِ  من  ذلك  ألنّ 

.ر وحثّه عىل التقدم من جهة أخر جهة. وحتريض املتأخِّ
يف  قوله: «فإن  يف  بيّناً  كان  إذ  ألفاظه،  وبعض  املعنى  هذا  املقفع  ابن  يغفل  مل 
الرزق  من  صحابته  عىل  جيري  وما  عنده،  واملجلسِ  عليه  واملدخلِ  اخلليفةِ  إذن 
كامً عظيامً عىل النّاس يف أنساهبم  ، وتفضيل بعضهم عىل بعض يف ذلك حُ واملعونةِ
ولطيف  املعروف  كخواصِّ  ذلك  وليس  منهم  البالء  أهل  وبالءِ  وأخطارهم 
املنازل.. ولكنّهُ بابٌ من القضاءِ جسيم عامٌّ يُقىض فيه للامضني من أهل السوابق 

واملآثر من أهل الباقني، وأهل البالءِ والغناء بالعدل..»(٢).
الصحابة  بعض  تـفـضيل  مـن  قـبـلـه،   اإلمـام رآه  مـا   ير املـقـفع  فابن 
البالء  أهـل  عـمـله  وما  للفضيلة،  وسـبـقـهـم  مآثرهم،  أسـاس  عـىل  اجلنود  أو 

(١) هنج البالغة ٥٠٧ – ٥٠٨. 
(٢) مجهرة رسائل العرب ٣ /٤٤. 



٣٨٢................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
منهم. ولـيـس الـمـعـنى هــو سـيـد الـموقـف بـيـَن الـنـّصـيـن،بـل نـجـد إنّ ابـن 

:الـمـقـفـع ضـمـّن قول اإلمام عيل
»مــع تـحـويـر طـفـيـف لـمـّا قــال: «وبالء  مْ نْهُ لْبَالَءِ مِ و اَ وُ بْىلَ ذَ ا أَ يدِ مَ دِ تَعْ «وَ

أهل البالء منهم».
فـي  رهـا  كـرّ ولــذا  كـثـيـراً  الـمـعـانـي  بـهـذهِ  مـتـأثـراً  املقفع  ابن  أنّ  ويـبـدو 
«يـأخـذ  بـأن  اإلمـام  سـمــاه  مـنْ  مـوصـيـاً  الصحـابـة  رسـالة  مـن  آخـر  مـوطـن 
خاصـّة  عىل  إالّ  أحـد،  عـلـى  ا مـنـهـم  أحـدً يفـضـّل  وال  ة والغـنـاء..  أهــل الـقـوّ

مـعـلـومـة..»(١).
ةٍ  وهو هبذا يدعوا أمريه أن ال يفضل أحداً من اجلنود عىل غريه «إالّ عىل خاصّ
 رف به من بالء أباله. وهذا كقول أمري املؤمنني لم عنه وما عُ معلومة»أي ما عُ

السابق:
.« هِ ِ ريْ ئٍ إِىلَ غَ رِ نَّ بَالَءَ اِمْ مَّ الَ تَضُ ، وَ ا أَبْىلَ مْ مَ نْهُ ئٍ مِ رِ لِّ اِمْ فْ لِكُ رِ مَّ اِعْ «ثُ

الـجـنـد  قــوامَ  ه  وعــدّ اخلــراج  ألمــر   عـلـي اإلمـام  ضَ  تـعـرَّ أن  وبـعـد 
ـذيـن هـم قـوام الـدولـة، عــادَ ليــؤسس نظريـة مـثـىل شـأنـهـا صـالح الـخـراج  الّ

ووفـرتـه، فـقـال:
الَحاً ملَِنْ  مْ صَ هِ الَحِ صَ هِ وَ الَحِ إِنَّ يفِ صَ ، فَ هُ لَ هْ لِحُ أَ اجِ بِامَ يُصْ رَ رَ اَخلَْ مْ دْ أَ قَّ فَ تَ «وَ
اجِ  رَ اَخلَْ ىلَ  عَ يَالٌ  عِ مْ  هُ لَّ كُ لنَّاسَ  اَ َنَّ  ألِ  ، ِمْ هبِ إِالَّ  مْ  اهُ وَ سِ ملَِنْ  الَحَ  صَ الَ  وَ  ، مْ اهُ وَ سِ
 ، اجِ رَ اَخلَْ الَبِ  تِجْ اِسْ يفِ  كَ  نَظَرِ نْ  مِ غَ  لَ بْ أَ ضِ  َرْ اَألْ ةِ  رَ امَ عِ يفِ  كَ  نَظَرُ نْ  لْيَكُ وَ  ، لِهِ هْ أَ وَ
 ، لْبِالَدَ اَ بَ  رَ أَخْ ةٍ  رَ امَ عِ  ِ ريْ بِغَ اجَ  رَ اَخلَْ لَبَ  طَ نْ  مَ وَ ةِ؛  رَ بِالْعِامَ إِالَّ  كُ  رَ دْ يُ الَ  لِكَ  ذَ َنَّ  ألِ

(١) م. ن ٣ /٤٣. 



٣٨٣الفصل الثالث: املبحث الثالث: أثر كالم اإلمام عيل يف رسالتي الصحابة و .............. 
.(١)« بَادَ لْعِ اَ لَكَ  هْ أَ وَ

د عليه السالم عىل أمر  كر أكّ ففي زمنٍ مل يكن فيه للصناعة مقدرة اقتصادية تُذْ
ك اإلقتصادي األكرب يف البالد،إذ بدونه هتلك العباد وخترب  ه املحرّ اخلراج، وعدّ
ا  ألهنّ األرض،  إعامر  بزيادة  إالّ  عليه  فال  اخلراج  وفرة  الوايل  أراد  وكلّام  البالد. 
للخراج  بقاعدة «ليس  احلديث  عرصنا  يف  القاعدة  هذهِ  وعرفت  الوحيد.  سبيله 
كالرضائب  العراقيل  وضع  باحلكومة  جيدر  ال  ومعناها:  اإلنتاج»(٢).  يعرقلَ  أن 
املساعي  رات  ثَمَ وتنقص  واإلنتاج  السعي  دون  لِتَحولَ  الفالّح  أمام  املجحفة 

الشعبية بتخريب وإمهال األرايض الزراعية(٣).
يف  له  شبيهاً  نجد  بل  املقفع،  ابن  يغفله  لـم  الصدد  هـذا  يف   اإلمام وقول 
كر به أمري املؤمنني، أمرُ األرضِ واخلراج فإنّ أجسمَ ذلك وأعظمه  ذّ قوله: «وممّا يُ
لِ أمرٌ  ه مؤونةً وأقربه من الضياع، ما بني سهله وجبله.. فليس للعامّ طَراً، وأشدَّ خَ
األرض  أهـل  عـىل  احلكم  وبني  بينهم  وحيـول  عليه،  حياسبون  وال  إليه،  ينتهون 
ال  حتى  أيدهيم..  تعملُ  ما  فضلَ  هلـا  ويرجونَ  العمـارةِ،  يف  هلا  ـَقون  يتـأنّ بـعـدما 
فـها وضمنها، وال جيتهد فـي عـمـارةٍ إالّ كــان لـه  ظيفةٍ قـدْ عـرَ جـلٌ إالّ بوَ يؤخذَ رَ
عية، وعامرةٌ لألرض..»(٤). جونا أنْ يكون يف ذلك صالحٌ للرَّ رَ فضلُها ونفعها، لَ

وخالصة كالمه إنّ لألرض واخلراج أمراً جسيامً،ألن األخري ينتج فيام ينتج 
«صالح الرعية» وهذا ما عربّ عنه اإلمام عيل بقوله:

(١) هنج البالغة ٥١٠. 
(٢) الراعي والرعية ٢٩٦.

(٣) ينظر: م. ن ٢٩٦. 
(٤) مجهرة رسائل العرب ٣ / ٤٥ – ٤٦.



٣٨٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
<« مْ اهُ وَ الَحاً ملَِنْ سِ مْ صَ هِ الَحِ صَ هِ - أي اخلراج - وَ الَحِ إِنَّ يفِ صَ «فَ

وسواهم هنا تعود عىل اخلراج وأهله. أي صالحاً لعامة الرعية.
، وال صالح رعيّة إالّ بــ «عامرة األرض»، وهذا ما نجده يف  وال يكونُ خراجٌ

قول اإلمام السالف:
َنَّ  ألِ  ، اجِ رَ اَخلَْ الَبِ  تِجْ اِسْ يفِ  كَ  نَظَرِ نْ  مِ غَ  لَ بْ أَ ضِ  َرْ اَألْ ةِ  رَ امَ عِ يفِ  كَ  نَظَرُ نْ  لْيَكُ «وَ

.« ةِ رَ كُ إِالَّ بِالْعِامَ رَ دْ لِكَ الَ يُ ذَ
وهي  وتفقدهم،  العامل  ختريّ  إىل  املقفع  ابن  عادَ  اخلراج،  عىل  تشديده  وبعد 

دها يف رسالة الصحابة يف غري ما رها يف األدب الصغري، وأكّ وصية طاملا كرّ
أمري  رأينا  قد  رأيٌ  إالّ  اخلراج  أمرِ  يف  هذا  بعد  «وليس  قوله:  منها  موطن، 
واالستعتابِ  هم  دِ وتفقُّ لِ  امَّ العُ  ِ ختريُّ من  قبله،  أحدٍ  من  ه  نَرَ ومل  به،  أخذ  املؤمنني 

هلم، واإلستبدالِ هبم»(٥).
من  يرَ  مل  إنّه  وتفقدهم  العامل  ختريّ  عن  املقفع  ابن  قول  هنا  بالذكر  واجلدير 
فعل ذلك قبل أمريه: «مل نره من أحدٍ قبله «. فهذا إن دلَّ عىل يشءٍ فإنّه يدلُّ عىل 
أمريه  سبقوا  حكامٍ  عند  املقفع  ابن  رآها  قد  كانَ  الصحابة  رسالة  ركائز  باقي  أنّ 
ومل  قبل،  من  يرها  مل  إنّه  ات قال عنها  بالذّ الفقرة  هذهِ  ملاذا  وإالّ  ونقلها،  فتأثرّ هبا 
يقل هذا الكالم يف مكان آخر من رسالة الصحابة الطويلة والغنيّة باملوضوعات 
العامل  ختريّ  يف  وصيته  إنّ  علامً  املتعددة؟  رسائلهِ  من  غريها  يف  وال  واألفكار، 

وتفقدهم ذكرها بالتفصيل يف رسالة األدب الصغري.
اإلمام  به  يأمر  كان  ما  وأشد  أهم  من  العامل  ختريُّ  فإنّ  يشءٍ  من  يكن  ومهام 

(٥) مجهرة رسائل العرب ٣ / ٤٦. 



٣٨٥الفصل الثالث: املبحث الثالث: أثر كالم اإلمام عيل يف رسالتي الصحابة و .............. 
عيل ويفعله أيضا، ومن ذلك قوله:

اةً  َابَ حمُ مْ  ِ هلِّ تُوَ الَ  وَ تِبَاراً،  اِخْ  [ تِيَاراً [اِخْ مُ  هُ لْ مِ تَعْ اسْ فَ لِكَ  امَّ عُ ورِ  أُمُ يفِ  نْظُرْ  اُ مَّ  «ثُ
.(١)« ةً رَ ثَ أَ وَ

وكـذلـك التـفـقـّد إذ قـال فـيـه:
ـا»(٢). ـمَ هِ لَـدِ ـنْ وَ انِ مِ دَ الـِ لْـوَ ـدُ اَ ـقَّ ـتـفَ ـمْ مـَا يَ هِ ـورِ ـنْ أُمُ ـفـَقـَّدْ مِ ـمَّ تَ «ثُ

فعالً   املؤمنني أمري  أوليات  من  اآلخر  فهو  والوزراء  العامل  استبدال  ا  أمّ
دَ يف العهد: رَ وقوالً. ومنه ما وَ

 َ ريْ خَ مْ  نْهُ مِ دٌ  اجِ وَ أَنْتَ  ..وَ يراً زِ وَ بْلَكَ  قَ ارِ  َ َرشْ لِــألْ انَ  كَ نْ  مَ ائِــكَ  رَ زَ وُ  َّ رشَ «إِنَّ 
.(٣)«.. لَفِ اَخلَْ

طها الـخـطـوة األولـى فـي  ومل يكتف اإلمام عيل بحسـن اإلختيار وإن رشَ
تقريب العامل مـن العمل لد الدولة، إذ بعد اإلخـتيار القائم عـىل اإلخـتـبـار 

أوىص خرياً بمنْ جيتازون هذه العـقبة، فقال:
ـالَحِ  ـتِصْ اِسْ ـلـَى  عَ ـمْ  لَـهُ ةٌ  قــُوَّ كَ  لـِ ذَ ــإِنَّ  فَ  ، اقَ زَ َرْ اَألْ مُ  ـلـَيْهِ عَ بـِغْ  أَسْ ـمَّ  «ثُ
وا  الَفُ خَ إِنْ  ـمْ  ليهِ عَ جـَّةٌ  حُ وَ  ، مْ هيـِ ـدِ يْ أَ ْتَ  حتَ ا  مَ لِ  ـنَاوُ تَ ـنْ  عَ مْ  هلَُ ـنىً  غِ وَ  ، ـِهمْ سِ ـفُ نْ أَ
قِ  دْ اَلصِّ لِ  أَهْ نْ  مِ يُونَ  لْعُ اَ اِبْعَثِ  وَ  ، مْ هلَُ امَ أَعْ دْ  قَّ فَ تَ مَّ  ثُ  . تَكَ انَ مَ أَ وا  لَمُ ثَ وْ  أَ كَ  رَ مْ أَ
 ، ةِ انَ َمَ لِ اَألْ امَ تِعْ ىلَ اِسْ مْ عَ ةٌ هلَُ وَ دْ مْ حَ هِ ورِ ُمُ ِّ ألِ كَ يفِ اَلرسِّ دَ اهُ عَ إِنَّ تَ ، فَ مْ يْهِ لَ اءِ عَ فَ لْوَ اَ وَ

.(٤)« يَّةِ عِ بِالرَّ قِ  فْ لرِّ اَ وَ

(١) هنج البالغة ٥٠٩. 
(٢) م. ن ٥٠٦ – ٥٠٧. 

(٣) م. ن ٥٠٣. 
(٤) هنج البالغة ٥٠٩ – ٥١٠. 
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أراده  الذي  بالشكل  طُبِقَّت  لو  وأروعها  الدساتري  أجلِّ  مـن  القوانني  وهـذه 
اإلمام، فهو يطلب توسيع األرزاق عىل موظّفي الدولة، ألنّ يف تلك التوسعة 
املاديّة عوناً للموظف أو العامل عىل استصالح نفسه أوالً، وغنىً له عن التطاول 
ن عليه من أموال وغريها ثانيا، ثمَّ إنَّ الوايل إذا فعل هذا يكون يف  تُمِ ئُ عىل الذي أُ

. نْ يثلم األمانة ثالثاً حلّ إذا أقام احلدّ عىل مَ
يكون  بأن  أمر  ملا  وذلك   أخر متقدمة  فكرة   كالمه يف  نلمس  هذه  وبعد 
دورٌ  الصدق والوفاء»  العيون من أهل  «وابعث  الصادق الويف  ي  للمراقب الرسِّ
عن  اخلروج  من  حيذر  أفعاله  ترقبُ  عيناً  ةَ  ثمّ أنّ  يعلمُ  «حني  العامل  ألنّ  فاعل 
هو  اإلمام  هنجه  الّذي  التدبري  وهذا  بالده،  يصلح  ما  اتِّباع  عىل  وحيرصُ  ة،  اجلادّ

ولِ املعارصة»(١). نظام التفتيش املعمول به اآلن يف الدُّ
وليس من الصدفة، أو من باب توارد اخلواطر أن جتتمع تلك املعاين العميقة 
عـندهم..  رجالٍ  خواصُّ  قـومٍ  كلِّ  «ويف  املقفّع:  ابن  قـول  يف  ألفاظها  وبعض 
هم  وا عىل معاشِ وُّ ، وأُعينوا عىل رأهيم، وقُ مْ لُطِّفَ هلَ نعوا لذلك، وتُ ، إذا صُ ونةٌ معُ
هم لذلك ويبسطُهـم لـه، وخطرُ هـذا جسيمٌ يف أمـرين: أحـدهـمـا  غُ فرِّ ببعضِ ما يُ
رقةِ إىل األلـفـة٠ واألمـر اآلخـر أنْ  ، وأهـلِ الفُ رجوع أهـلِ الفسـادِ إلـى الصالحِ
وإذا  ـه..  ترمـُقُ ةٌ  حَ ناصِ وعنيٌ  إالّ  ـةِ  العـامَّ أمـورِ  مـن  أمـرٍ  فـي  ك  متحرّ ك  يتحرّ ال 
ـحْ  رْ أهـلُ الفسادِ عـىل تربيضِ األمـور وتلقيحها، وإذا لـم تـُلـَقَّ كـان ذلك لـم يقدِ

ها بـإذن اهللا مأمونا»(٢). كـان نِتاجُ
عىل  تقويتهم  مـنـهـا:  بـأمـور  العـمـّال  بعض  بـرفـد  يطلب  هـنا  ـع  املقـفّ فابن 

(١) دراسات يف هنج البالغة ٩٧. 
(٢) مجهرة رسائل العرب ٣ /٤٦ – ٤٧. 
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 عيل اإلمام  قــول  فـي  نـجـده  مـا  وهـذا  معاشهم».  عىل  وا  ــوُّ «وقُ معاشهم 

«وأسبغ عـليهـم األرزاق». وخطر هذا مثلام رآه ابن املقفع جسيم يف أمرين:
 عـلـي أإلمـام  قـول  مـن  الصالح «وهـذا  إىل  الفساد  أهل  «رجوع  األول: 

ةً هلم عىل استصالح أنفسهم». «فإنّ ذلك قوّ
هذا عن قول  اختالف يف  ه «وال  ترمقُ ك.. إالّ وعني  ك متحرّ الثاين: «ال يتحرّ

:اإلمام عيل
«وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم».

ب رشط يف العيون»الصدق  فأمري املؤمنني وبعمق نظر وحلساسيّة هذا املَنْصَ
والوفاء»، وابن املقفع مل يذهب بعيداً عن هذا عندما اشرتط فيهم النصيحة، وال 

فرقَ إذ ال نصيحةَ بدون صدق ووفاء.
راسة يف رسالة الصحابة. هذهِ بعض آثار العهد التي تلمستها الدّ

لإلمام  خطبة  هـناك  بل  الرسالة،  هذه  يف  أثـَّر  مـن  وحده  العـهـد  يكن  لـم 
هبم  التمسك  عىل  داً  مشدِّ  األكرم النبي  عرتة  وفضل  فضله،  فيها  ذكر   عيل
عن  السالم  عليه  هنى  الفضائل  هذهِ  بعض   َ بنيّ أنْ  بعدَ  ثمّ  هدهيم.  عىل  والسري 
استعامل الرأي، ألنّ كثريا من األمور وبخاصة اجلسيمة منها ال يصلها املرء برأيه 

مهام أويت من بصرية نافذة، فقال يف ذلك:
 ، قِّ اَحلَْ ةُ  مَّ أَزِ مْ  هُ وَ ؟!  مْ بِيِّكُ نَ ةُ  َ رتْ عِ مْ  يْنَكُ بَ وَ ونَ  هُ مَ تَعْ يْفَ  كَ وَ ؟!  مْ بِكُ تَاهُ  يُ نَ  أَيْ «..فَ
ــمْ  وهُ دُ رِ وَ  ، آنِ رْ لْقُ اَ لِ  نَازِ مَ نِ  سَ بِأَحْ مْ  لُوهُ زِ أَنْ فَ  ! قِ دْ اَلصِّ نَةُ  أَلْسِ وَ  ، ينِ اَلدِّ ــالَمُ  أَعْ وَ
فِيامَ قِّ  اَحلَْ ثَرَ  أَكْ إِنَّ  فَ  ، فُونَ رِ عْ تَ الَ  بِامَ  ولُوا  قُ تَ الَ  ...فَ اَلنَّاسُ َا  أَهيُّ  . اَلْعِطَاشِ يمِ  ِ اَهلْ ودَ  رُ وُ

! ِ ربَ َكْ لِ اَألْ مْ بِالثَّقَ لْ فِيكُ مَ ْ أَعْ نَا، أَملَ وَ أَ هُ يْهِ وَ لَ مْ عَ ةَ لَكُ جَّ نْ الَ حُ وا مَ رُ ذِ أَعْ ، وَ ونَ نْكِرُ تُ
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ودِ  دُ حُ ىلَ  عَ مْ  تُكُ فْ قَ وَ وَ  ، نِ يامَ ِ اَإلْ ةَ  ايَ رَ مْ  فِيكُ تُ  زْ كَ رَ دْ  قَ  ! رَ غَ َصْ اَألْ لَ  اَلثَّقَ مُ  فِيكُ كْ  رُ تْ أَ وَ
 ، فِعْيلِ يلِ وَ وْ نْ قَ وفَ مِ رُ ملَْعْ مُ اَ تُكُ شْ رَ فَ ، وَ يلِ دْ نْ عَ افِيَةَ مِ لْعَ مُ اَ تُكُ لْبَسْ أَ ، وَ امِ رَ اَحلَْ الَلِ وَ اَحلَْ
 ، ُ لْبَرصَ هُ اَ رَ عْ كُ قَ رِ دْ أْيَ فِيامَ الَ يُ لُوا اَلرَّ مِ تَعْ الَ تَسْ ، فَ نْ نَفْيسِ الَقِ مِ َخْ ائِمَ اَألْ رَ مْ كَ تُكُ يْ أَرَ وَ

.(١)« رُ كَ لْفِ لُ إِلَيْهِ اَ لْغَ تَغَ الَ تَ وَ
أزمة  «وهم   قوله منها:  ممتعة  بالغـيـة  وفـنـون  غـزيـرةٍ،  معــانٍ  اخلطبة  يف 
احلق». فقد جعل للحق زمام، وعروة هذا الزمام بيد العرتة الطاهرة. وقال ابن 
وأدِرْ  بقوله:  القضيّة  هذه  صدق  عىل   األكرم الرسول  نبّه  «وقد  احلديد:  أيب 

احلقَّ معهُ حيث دار»(٢).
أمرَ  أنّه  ذلك  و  عظيم  رسٌّ  «حتتهُ  «فـــ  القرآن  منازل  لوهم  «فأنزِ قوله:  ا  أمّ
وا العرتةَ يف إجالهلا و إعظامها و االنقياد هلا و الطاعة ألوامرها  رْ املُكلّفِني بأن جيُ

جمر القرآن»(٣).
ع اهليم العطاش إىل املاء(٤) عَ إىل بحار علومهم كام تُرسِ ثمّ أمرَ الناس أن تُرسِ

واإلقتداء  التمسك  من  الركيزتني  هـاتني  نجد  فإننا  األحـوال  كلِّ  وعىل 
«وقد  املقفع:  ابن  قول  يف  أمرهم  قبال  الرأي  استعامل  عن  واإلبتعاد  باألئمة، 
ومل  ملْ  ا  وأهنَّ ها،  أنفسِ قِبَلَ  من  تصلُح  مل  قط  ةً  عامّ أنّ  شكُّ  خيالطهُ  ال  علامً  علمنا 
ها،  أنفسِ قِبَلَ  ن  مِ تصلحْ  مل  قط  ةً  خاصّ وأنَّ  تها،  خاصَّ قبل  ن  مِ إالّ  الحُ  الصَّ يأهتا 
عفتِهم  ا ملْ يأتيها الصالحُ إالّ مـن قبلِ إمامها، وذلك ألنَّ عـددَ النّاس يف ضَ وأهنَّ

(١) هنج البالغة ١٣٠. 
(٢) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٦ /٤٣٠. 

(٣) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد٦ /٤٣٠–٤٣١.
(٤) م. ن ١٣٧/١.
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مـون  ، وال يتقـدَّ التهم الّذين ال يستغنونَ بـرأي أنفُسهم، وال حيملونَ العلـمَ هَّ وجُ
.. جعلَ اهللاُ  يف األمــور، فـإذا جعلَ اهللا فيهـم خـواصَّ مـن أهـلِ الدينِ والعـقـولِ
ـهـم اهللاُ بـهِ  ـصلِـحُ ةِ إلـى اإلمـام الـّذي يُ ذلك صالحاً جلامعتهم.. وحاجةُ اخلـاصَّ
ــةِ إلـى خواصهم وأعظم من ذلك، فباإلمام جيمع اهللاُ أمـرهـم،  ـامَّ كـحـاجـةِ العَ

م..»(١). ـهـم وكلمتَهُ ويكبتُ أهـل الطـعـنِ عليهم، وجيمعُ رأيَ
اإلمام  كالم  روحهام  األمهية،  يف  غاية  أمرين  حول  يدور  املقفع  ابن  فكالم 

عيل السالف:
UÿÂ¯\

يف حديثه عن اإلمام اتضح بأنّه يؤيد فكرة اإلمامة، فإذا أُريد صالح املجتمع 
صالحها  بل  أنفسها»  قبل  من  تصلح  لـم  قط  «عامـة  والـ  العامة  إصالح  فينبغي 
وال  نفسها  إصالح  ا  أيضً تستطع  مل  هذه  واخلاصة  تها»،  خاصَّ «صالح  من  يأيت 
غـيـرهـا إالّ إذا كـان هـنالـك إمـامٌ يسيـِّرهـا بـالـسـيـرة الـصحـيحة «إال مـن قـبـل 
ة، والعامة  ة اهلرم، وال غنًى للخاصّ إمامها». إذاً فـاإلمام ينبغي أن يكون عـىل قـمّ
يف  يتقدمون  وال  العلم  حيملون  «ال   - ة  والعامّ اخلـاصة  أي   - ألهنـام  مطلقاً  عنه 
األمور»وهـذا يعني - بوضوح - إنّ هاتني الصفتني حيملهام اإلمام لـذا رأ ابن 
إذ  خـلـقـه،  وبـيـن  تـعـالـى  بـيـنـه  ـانـيّـة  ربّ وسيلـة  واإلمـام   ، إلـيـهِ الرجـوع  املقفع 
تـوحـيـد  يكون  «رأيـهـم»وبـهِ  اجـتـمـاع  يكـون  وبـهِ  أمـرهـم»،  اهللا  «جيـمـع  بـهِ 
حـيـنـمـا  خـطـبـتـه  بدايـة  فـي   عـلـي اإلمـام  كـقـول  كـلّـه  وهـذا  «كلمتهم». 

:أمـرَ باإلقـتـداء باألئـمـة األطهـار
ةُ  مَّ أَزِ هـمْ  وَُ  ، مْ بِيِّكُ نَ ةُ  َ ـرتْ عِ ـمْ  يْـنَكُ بَ وَ  ، ـونَ هُ ـمَ ـعْ تَ ـيْـفَ  كَ وَ ؟!  ـمْ كُ بـِ تَاهُ  يُ نَ  أَيْ «فَ

(١) مجهرة رسائل العرب ٣ / ٤٧. 
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.« قِ ـدْ نـَةُ اَلصِّ لْـسِ أَ ، وَ يـنِ ـالَمُ اَلـدِّ أَعْ ، وَ قِّ اَحلَْ

UÈ›]m’\

ما دام اإلمام موجوداً فقد هنى ابن املقفع عامة النّاس عن اإلستغناء برأهيم «ال 
 يستغنونَ برأي أنفسهم». وهـذا يـشـبـه بـشـدة بالـغـة مـا أمـر بـه اإلمـام عيل
استعامل  عـن  الناس  عـامـة  هنى  السامي،  ومقامه  العظمى  منزلته   َ بنيّ أن  فبعد 
تـتـغـلـغـلُ  وال   ، الـبصـرُ ه  قـعـرَ كُ  يـُدرِ ال  فـيمـا  الــرأيَ  تستعملوا  «فال  الرأي 
الناس  يـدركـه  ال  الـثـاقـبـة  بـبـصـيـرتـه   اإلمام يدركه  مـا  ألنّ   ،« ـكـرُ الـفِ إلـيـه 

بآرائهم.
املذكور  املقفع  ابن  نصِّ  عـىل  تعليقاً  للفـاخـوري  أنَّ  إىل  اإلشــارة  وجتدر 
إلـى  املقـفّع  ابن  يـصلُ  «وأخـيـراً  فــيــه:  البـاحـث،قــال  يثبته  ما  مع  يـتـالءم 
مه فـي لـبـاقـةٍ عـجـيـبـة. فـالـنـاس  مـوضوعٍ يـستقـيـه مـن فـكـرةٍ شيعـيّة، ويـقـدِّ
ـا يـوسـف  نري،..»(١). أمّ يَ السبيل، إىل إمـامٍ يُ فـي حـاجـةٍ إلـى مـن هيـديـهـم سـوّ
غـامـضاً،  حـديـثاً  اإلمـام  عـن  املـقـفـع  ابـن  حـديث  فـي   فـيـر حـلـقـة  أبـو 
باحلكم  املـتسـلِّـح  احلـاكـم  مـن  خوفـاً  وران  والـدّ الـلـفِّ  إلـى  يـعـمد  كـونـه 

املـطـلـق(٢).
ووجـوب  اإلمـام  عـن  الـوحـيـد  هـذا  املقفع  ابــن  حديث  يـكـن  ولـم 
إلـى  يـذهـب  آخـر  نـصٍّ  فـفـي  وتـكـراراً،  مـراراً  ذلك  عـىل  أكـد  بـل  طـاعـتـه، 
جـعـل  أو  مـنـصـب  هـو  والـرأي  األمـر  نـفـاذ  مـن  األئـمـة  بـهِ  يـتـمـتـع  مـا  أنّ 
إلـهـي ولـيـسَ ألحــدٍ غـريهـم أن يأمر ويُطاع، فـقـال فـي ذلـك: «فـأمـّا إثـبـاتـُنا 

(١) اجلامع يف تأريخ األدب العريب ١/ ٥٣٥. 
(٢) ينظر: عبد اهللا ابن املقفع دراسة وحتليل ٢٠. 
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والتـدبـيـر  الـرأي  فـي  ذلك  فـإنّ  غـيـرهِ،  فـيه  ـطـاعُ  يُ ال  فـيـمـا  الطـاعـةِ  لإلمـام 
ـراه بـأيـدي األئـمـّة، ولـيـس ألحـدٍ فـيـه أمـرٌ  واألمر الذي جعلَ اهللا أزمـّتـه وعُ

وال طـاعـة»(١).
سـامـيـاً  مـقـامـاً  لألئـمـة  إنّ  فـيـه  ـد  أكّ الـذي  هـذا  الـمـقـفـع  ابـن  وبـرأي 
األمـر  هـذا  إنّ  وبـرأيـه  غـيـرهـم،  طـاعـة»  وال  أمـرٌ  فـيـه  ألحـدٍ  «لـيـس 
هـيّ  لـيسـت  الـرعـيـة  أمـور  يـدبّـرون  خـاللـهـا  مـن  الـتـي  والـصـالحـيـات 
أزمـّتـه  اهللا  «جـعـل  عـبـارتـه:  بـصـريـح  إلـهـي  جـعـلٌ  هـي  بـل  أحـد،  مـن  ة  مـنـّ
ـراه بـأيـدي األئـمة». فبآرائه هذه قـد دخـل فـي صمـيـم مـعـتـقـدات طـائـفـة  وعُ
لـفـظـة  تـرد  مل  إذ  الـكـريـم،  الـقـرآن  ذلـك  فـي  وحـجـتهـم  اإلمـامـيـة،  الـشيـعـة 
ومـنـه  «جـعــل»ومـشـتـقـاتـهـا،  كـلـمـة  ومـعـهـا  إالّ  «اإلمام»ومـشـتـقـاتـهـا، 

قوله تــعـالـى:
َوإَِقاَم  َرْيَاِت  اخلْ فِْعَل  ِْهْم  َ ِ إ وَْحْيَنا 

َ
َوأ ْمِرنَا 

َ
بِأ َفْهُدوَن  ًة  ئـِمَّ

َ
أ ﴿وََجَعـلَْناُهـْم 

اَكةِ َواَكنُوا َجَا َخبِِديَن﴾(٢). َالةِ َوإِيَتاَء الزَّ الصَّ

إذاً فهذا «اجلعل ليس بأمرٍ من البرش، بل بأمر اهللا (بأمرنا)»(٣). وقال الدكتور 
الوائيل: «تظافرت األدلة من الكتاب والسنّة عىل أنّ اإلمامة بجعل من اهللا»(٤).

وهكذا تطفوا أفكار ابن املقفع احلقيقية شيئاً فشيئاً، بترصحيات تدل عىل أنّ 
وإنـتهاءاً  عـرصهِ  فـي   أدوارهم مـن  ابتداءً  متكاملة  عـقـيدة  باإلمامة  عـقـيدتـه 

(١) مجهرة رسائل العرب ٣ /٣٤ – ٣٥.
(٢) األنبياء ٧٣. 

(٣) بنور فاطمة اهتديت ١٢٣.
(٤) هوية التشيع ١١٠.
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 ،األئـمـة خاتم  حتمية  يتغـافـل  مل  سبق -  عامّ  فضالً  املقفع -  فـابن  بخامتهـم، 
أمري  أسامه  من  حثّ  أن  وبعد  اإلمام  عن  حديثه  مواطن  من  آخر  موطن  ففي 
نن يف زمانه، واختالف األحكام،  املؤمنني عىل النظر يف ما وقع من اختالف السّ

فمنهم من حيكم باخلطأ، ومنهم بالصواب، وتوحيد أهلها عىل الصواب، قال: 
رَ الدهر إن شاء اهللا»(١). رَ آخِ «ثمَّ يكون ذلك من إمام آخَ

يف  تكون  التي  اإلهلي  العدل  بدولة  املقفع  ابن  بإيامن  واضح  ترصيح  وهذا 
مان بقيادة اإلمام الثاين عرش احلجة بن احلسن.وهذا اإلمام برأي ابن  آخر الزَّ
املقفع يوحد السنن، وجيمع األمر، ويبدل احلكم املتخبط واملتذبذب بني الصواب 
واخلطأ بحكمٍ واحدٍ مصيب. ونر أيضاً إنّ رأيه هذا مشتقٌّ من حديث رسول 

:يف اإلمام املهدي اهللا
فيه  اهللاُ  بْعَثَ  يَ حتَّى  اليوم  ذلك  اهللا  لَ  لطوَّ واحدٌ  يومٍ  إالّ  الدنيا  من  يبقَ   ْ ملَ «لَوْ 

لِئَت ظلام»(٢). ا عدالً كام مُ يْتي يملؤهُ الً من أهلِ بَ جُ رَ
ومن أفكار ابن املقفع هذهِ نستنتج أمرين:

UÿÂ¯\

إن أفكاره هذهِ تؤيد بشدة تأثره السابق بكالم أمري املؤمنني وتأثره بكالم 
معاجلة  يف  وهنجه  اإلمام  بدور  املقفع  ابن  إيامن  عىل  ويؤكد  يشهد  املؤمنني  أمري 
تأثرهِ  وبني  هذهِ  املقفع  ابن  أفكار  بني  العالقة  إنّ   أخر وبعبارة  كافة.  األمور 

(١) مجهرة رسائل العرب ٣ / ٤٠. 
٦٢، وينظر: املستدرك عىل   /١٨ ٢/ ١٧٣، وينظر: مسند أمحد   (٢) مناقب اإلمام أمري املؤمنني

الصحيحني ٤٨٨/٤. 
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بكالم أمري املؤمنني وباقي األئمة عالقة تالزم، وعالقة تأكيد، وعالقة شاهد 

ومشهود.
UÈ›]m’\

فكرة  تفعيل  إىل  دعا  ملّا  صعبا،وذلك  مركبا  ركب  هذا  بفكره  املقفع  ابن  إنّ 
اإلمامة، عىل الرغم من إنّه يعيش بني أروقة اخلالفة املناهضة هلذه الفكرة. وهـذا 
الرسالة  هـذه  أنّ  عـلمنا  إذا  بخاصة  حياته،  املقفع  ابن  كلّف  الذي  هـو  املركب 
هة للمنصور العبايس، وهذا األخري كان قد أدرك جسامة  (رسالة الصحابة) موجّ
هـذه األفكار التي وجهـت لـه - تقريبا - مـن عـقـر داره، ولـذا رأ أنّ األمـان 
إمامه  وبعده  املقفع،  ابن  ومنهم  األفكار،  هذهِ  حـامـيل  مـن  بالتخـلـص  يكمـن 

.الصادق
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مقدمة،  من  الرسالة  هذهِ  وتتكون  املقفع،  ابن  رسائل  أهم  من  اليتيمة  تُعدُّ 
بل   ، كاملةً تصلنا  مل  الرسالة  هذهِ  إنّ  له  يؤسف  مما  ولكن  األسئلة.  من  وجمموعة 
الذي وصلَنا منها اجلزء األقل واملتمثَّل بمقدمتها، وجواب ابن املقفع عن سؤال 

مان، أي اإلجابة عن سؤالٍ واحدٍ فقط. النّاس عن الزّ
كتبه  ما  مجيع  يف  يقل  مل  سالة  الرِّ هذه  يف  قيلَ  الذي  فـإنّ  األدبية،  منزلتها  أما 
ناقلها  وهو   - هـ)  (ت٢٨٠  طيفور  ابن  قـول  ذلك  ومـن  غـريها،  املقفع  ابن 
أركان  وهي  أشباه،  وال  هلا  نظريَ  ال  اللَّوايت  املفردات  سائل  الرّ ن  «ومِ ــ:  الوحيد 
التأليف  وحسن  كالم،  من  املختار  يف  هناية  ا  ألهنّ  ، البُلغاءُ استقى  ومنها  البالغة، 
من  مها  تقدِّ وال  مثلها،  عن  أحدٌ   ْ يعربِّ مل  هَ  أنّ جممعون  مجيعاً  النّاسَ  فإنّ  والنِّظام،.. 
واة هلا فمن  الكالمِ يشءٌ قبلها، ومل نكتبها عىل متامها لشهرهتا وكثرهتا يف أيدي الرُّ
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فصوهلا..»(١).

لوجوه  املمدوحة  غري  املبالغة  من  شيئاً  طيفور  ابن  كالم  يف   ير والباحث 
سالة هبذهِ املنزلة األدبية الّتي ال تُدانى، ملاذا اقتطع منها جزءاً  منها: إذا كانت الرِّ
قليالً ودونه دون باقي أجزائها؟ بل كان عليه أن ينقلها كاملةً ملا ذكرَ هلا من قيمة 

يف األوساط األدبية.
واة»فهذا  الرّ أيدي  يف  وكثرهتا  لشهرهتا  متامها  «عىل  يكتبها  مل  بأنّه  حجته  أما 
إذاً  واملنظوم»(٢)  «املنثور  كتابه  غري  قديم  كتابٍ  يف  توجد  ال  الرسالة  ألن  مردود 
أين كثرة رواهتا؟ هذا من جهة، ومن جهةٍ أخر فإنّ قوامَ الرسالةِ - بمقدمتها 
 عيل لإلمام  خطبٍ  من  وفقراتٌ  حكمٌ   - للسائل  فيها  املقفع  ابن  وجواب 
عن  أحد  يعرب  مل  أنّه  جممعون  مجيعاً  كيف «الناس  إذاً  طفيف،  بتحوير  أو  بالنص، 

مها من الكالم يشءٌ قبلها»؟. مثلها، وال تقدّ
نتْ بالكامل يف هذهِ الرسالة قوله:  مّ فمن حكمِ أمري املؤمنني التي ضُ

نْ  ولُونَ إِالَّ مَ خُ دْ ونَ مَ نْقُوصُ اَلنَّاسُ مَ ... وَ ةٌ وَّ بْلُ ائِرُ مَ َ اَلرسَّ ، وَ ةٌ وظَ ْفُ يلُ حمَ اوِ َقَ «اَألْ
لِ  نْ فَضْ هُ عَ دُّ رُ ياً يَ أْ مْ رَ هُ لُ ادُ أَفْضَ كَ ، يَ لِّفٌ تَكَ مْ مُ يبُهُ ِ جمُ ، وَ نِّتٌ تَعَ مْ مُ هُ ائِلُ مَ اَهللاُ؛ سَ صَ عَ
ةُ  لِمَ اَلْكَ هُ  يلُ تَحِ تَسْ وَ  ، ظَةُ اَللَّحْ هُ  ؤُ نْكَ تَ ودا  عُ مْ  بُهُ لَ أَصْ ادُ  كَ يَ وَ  ، طُ خْ واَلسُّ ىضَ  اَلرِّ يِهِ  أْ رَ

.(٣)« ة ُ دَ احِ اَلْوَ

(١) مجهرة رسائل العرب ٣ / ٤٨. 
منه  قطعة  طبعت  وقد  عرش  احلادي  مها  جزآن  إالّ  منه  يبق  مل  جملداً  عرشَ  أربعة  يف  يقع  كتاب   (٢)
رة اليتيمة  باسم (بالغات النساء)، واآلخر الثاين عرش، خمطوط ينظر: األعالم ١ / ١٤١، والدّ

منقولة عن املخطوط.
(٣) هنج البالغة ٦١٣.
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فها(١). َّ يف القلوب مما خيفى من أعامل اجلوارح، وبالؤها تعرُّ الرسائر: ما أُرسِ

املدخول: من أصيب بالدخل وهو مرض العقل والقلب(٢).
» كناية عن متسكه بدينه وعىل الرغم من هذا «تنكؤه اللحظة»  و«أصلبهم عوداً
ها قبل أن تربأ(٣)، أراد اإلمام إنّ النظرة تكشف  رحة وينكؤها إذا قرشّ يقال نكأَ القُ

مكنون ذلك الرجل.
لُه عامّ هو عليه(٤) من عودٍ صلب. و«تستحيله الكلمة» حتوِّ

نَ ابن املقفع هذهِ احلكمة برمتها بني النص والتحوير والتوسيع والتقديم  مّ ضَ
مة  زها بفقرات من خطب وحكم علوية أخر وجعل ذلك مقدّ والتأخري، ثمَّ عزّ
إالّ   - النّاس  أصبح  «وقد  فقال:  يشء»!،  الكالم  «من  يتقدمها  مل  التي  لرسالتهِ 
سائِلُهم  عيَّابُ  هم  وسامعُ  ، باغٍ فقائـِلُهم  منقوصني،  مدخولني   - اهللا  عصمَ  نْ  مَ
يـتـقـارضونَ  بالفعـل..  ه  لقـولـِ قٍ  حمقِّ غريُ  وواعظُهم  متكلِّف،  م  وجميبهُ  ، متعنِّتٌ
عـن  ـتُـهُ  يـلـفِ رأيـاً  هم  مُ أحزَ يـكـادُ   ، باهلـمـزِ ويعيبونَ   ، لَ وُ الـدّ ويرتقـبـون  الثـّناء، 
 ، ه الكـلـمةُ ـرُ ، ويـكـادُ أمـتـنُهـم عـوداً أن تسحَ ـخـطِ ضا وأدنـى السُّ رأيه أدنـى الرِّ
، وقـد ابتُليتُ أنْ أكـون قـائـالً، وابتُليتُم أنْ تكـونوا سـامعـني،  ه الّلحظـةُ وتُسكـرُ

.(٥)«.. ـعَ بهِ وال خـيـر فـي الـقـول إالّ مـا أنـتـُفِ
:فـقـولـه: «سائلهم متعنت، وجميبهم متكلّف»هـو قـول اإلمام

(١) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٩ / ١٥٠. 
(٢) رشح هنج البالغة ملحمد عبده ٢ / ٣٣٤. 
(٣) ينظر: لسان العرب ١/ ١٧٤ مادة (نكأ). 
(٤) رشح هنج البالغة ملحمد عبده ٤ / ٥٧٣.

(٥) مجهرة رسائل العرب ٣ / ٤٨ – ٤٩.
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ه> » بنصّ لِّفٌ تَكَ مْ مُ يبُهُ ِ جمُ ، وَ نِّتٌ تَعَ مْ مُ هُ ائِلُ «سَ

:أما قوله
.« مَ اَهللاُ صَ نْ عَ ولُونَ إِالَّ مَ خُ دْ ونَ مَ نْقُوصُ اَلنَّاسُ مَ «وَ

 - اهللا  عصمَ  نْ  مَ إالّ   - النّاس  أصبح  قال:»وقد  ملا  املقفع  ابن  فيه  وأخر  قدم 
مدخولني منقوصني».

طفيف  حتوير  مع  املقفع  ابن  كالم  يف  منترشة  جتدها  احلكمة  بقية  وهكذا 
ميزان اللفظة،  رُ بعض األلفاظ دون أن يمس  نجده حيوّ شديد إذ  بحذرٍ  مشوبٌ 

وال معناها.
فأنظر إىل هذه املقارنة:

.« أمري املؤمنني: «يكاد أفضلهم رأياً
.« ابـن الـمـقـفـع: «يـكـاد أحـزمـهـم رأيـاً

فاجلملتان تتكونان من فعل مضارع ناقص + اسم الفعل بصيغة اسم تفضيل 
+ خرب الفعل وهكذا قوالمها:

.« أمري املؤمنني: «ويكاد أصلبهم عوداً
.« ابـن الـمـقـفـع: «ويكاد أمتنهم عوداً

ه عن رأيه». أمري املؤمنني: «يردّ
ابـن الـمـقــفــع: «يلفته عن رأيه».

التحوير  هذا  قبيل  من  ورد  إذ  املقفع،  ابن  عىل  الدراسة  لها  تسجّ سمة  وهذه 
املـذكـورة  احلـكـمـة  غـري  فـي  الـمـقـفـع  ابن  تـأثر  إلـى  عـدنا  لـو  ـا  أمّ جدا  كثريٌ 



٣٩٧الفصل الثالث: املبحث الثالث: أثر كالم اإلمام عيل يف رسالتي الصحابة و .............. 
ألمري  خطبة  من   .« لَ وُ ـــدّ ال ويرتقبون  الثناء،  «يتقارضونَ  قوله:  فـسـنـجـد 

املؤمنني يصف فيها املنافقني منها:
، ويرتاقبونَ اجلزاء»(١). «يتقارضونَ الثّناءَ

لٌّ منهم يثني عىل صاحبه ليثني صاحبه عليه كأنّ كلَّ واحدٍ منهم  ومعناه: كُ
يقرض صاحبه دين ينتظر إرجاعه إليه، واجلزاء عليه(٢).

كالم  يشبه  فهـو  بالفعـل»  ه  لقـولـِ ـقٍ  حمقِّ غريُ  «وواعظُهم  لقـوله:  وبـالنـسبة 
:أمري املؤمنني

.(٣)« قـِلٌّ لِ مُ ـمَ نَ العَ ، ومِ لٌّ دِ «فهو بالقـولِ مُ
ـعَ به» فإنّه ال خيتلف عامّ جاء  وهكذا قوله: «وال خـيـر فـي الـقـول إالّ مـا أنـتـُفِ

:يف وصية اإلمام لولدهِ احلسن
.(٤)« عَ فَ ا نَ لِ مَ وْ هم وصيّتي.. فإنَّ خريَ القَ «وتَفَّ

املقفع  ابن  جواب  من  بعدها  جاء  ما  ا  أمّ اليتيمة.  الرسالة  مة  ملقدّ بالنسبة  هذا 
الن:  مان النّاسُ، والنّاسُ رجُ ، فإنّ الزّ مانَ ا سؤالكم عن الزّ ه له: «أمّ جِّ عن سؤالٍ وُ
هُ من دونِ  ىلَّ عليه، واألزمنةُ أربعةُ عىل اختالف حاالت الناس..»(٥). فإنّ وَ الٍ ومُ وَ
والرعية  الراعي   عيل اإلمام  فيها  م  قسّ ةٍ  علويّ خلطبةٍ  صياغةٍ  إعادة  شكٍّ  أدنى 

(١) هنج البالغة ٣٥٦. 
(٢) ينظر: رشح هنج البالغة ملحمد عبده ٢/ ٣٣٤. 

(٣) هنج البالغة ٥٨١.
(٤) م ٠ ن ٤٥٨.

(٥) مجهرة رسائل العرب ٣/ ٥٠.



٣٩٨................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
من حيث الصالح والفساد عىل ثالثة أقسام:

UÿÂ¯\;€âŒ’\

:وفـيه يصلح الراعي والرعـية معـا. قـال
ىلَ  عَ لنَّاسِ  اَ لِبَعْـضِ  ا  هَ ضَ َ اِفْرتَ وقاً  قُ حُ وقِهِ  قُ حُ ـنْ  مِ  - هُ  انَ بْحَ سُ  - ـلَ  عَ جَ مَّ  «ثُ
ايلِ  لْوَ اَ قُّ  حَ قُوقِ  حلُْ اَ تِلْكَ  نْ  مِ  - هُ  انَ بْحَ سُ  - ضَ  ـتَـرَ اِفْ ا  مَ ـظَـمُ  عْ أَ وَ  ..  ، بعضٍ
لٍّ  لِكُ  - هُ  انَ بْحَ سُ  - هللاُ  اَ ا  هَ ضَ ـرَ فَ ةٌ  يضَ رِ فَ  ، ايلِ لْوَ اَ ىلَ  عَ يَّةِ  عِ لرَّ اَ قُّ  حَ وَ  ، يَّةِ عِ لرَّ اَ ىلَ  عَ
إِالَّ  يَّةُ  عِ لرَّ اَ لُحُ  تَصْ تْ  يْسَ لَ فَ  ، مْ ينِهِ لِدِ اً  ـزّ عِ وَ مْ  تِهِ ُلْفَ ألِ نِظَاماً  ا  هَ ـلَ عَ فَجَ  ، لٍّ كُ ىلَ  عَ
إِىلَ  يَّةُ  عِ لرَّ اَ تْ  دَّ أَ ا  إِذَ فَ ؛  يَّةِ عِ لرَّ اَ ةِ  امَ تِقَ بِاسْ إِالَّ  الَةُ  لْوُ اَ لُحُ  تَصْ الَ  وَ الَةِ،  لْوُ اَ الَحِ  بِصَ
ينِ  لدِّ اَ جُ  نَاهِ مَ تْ  امَ قَ وَ  ، مْ يْنَهُ بَ قُّ  حلَْ اَ ـزَّ  عَ ا  هَ قَّ حَ ا  إِلَيْهَ ايلِ  لْـوَ اَ  َّد أَ وَ  ، هُ قَّ حَ ايلِ  لْوَ اَ
 ، لَةِ وْ لدَّ اَ اءِ  قَ بَ يفِ  عَ  طُمِ وَ  ، انُ مَ لزَّ اَ لِكَ  بِذَ لَحَ  ،..فَصَ لِ ـدْ لْعَ اَ  ُ املِ عَ مَ لَتْ  تَدَ اِعْ وَ

.(١)« اءِ دَ َعْ ألْ اَ عُ  طَامِ مَ تْ  ئِسَ يَ وَ
دَ الدولةِ وهيبتها تكمن يف صالح الراعي والرعيّة  فأمري املؤمنني ير أنّ أيْ

معاً، وأن يؤدي كلُّ منهام ما عليه من حقوق جتاه اآلخر.
: ما اجتمعَ  : «فخيارُ األزمنةِ مان األول قائالً نظر ابن املقفع إىل هذا وجعله الزّ
دِّ  الـرَّ فـي  ـهـم  حقَّ عيَّة  الرّ إىل  ـا  مـؤديً اإلمـام  فكان  عـية،  والرَّ اعي  الرّ صـالحُ  فيه 
ـه فـي  عـيّـَةُ مـؤديـةً إلـى اإلمـامِ حـقَّ هـم..وكـانت الـرّ عنهم، والغـيـظ عـىل عـدوِّ
.. فإذا  ،.. وتركِ املنازعة يف أمرهِ، والصرب عندَ مكروهِ طاعتهِ ةِ حَ ةِ واملناصَ الـمـودّ

مان»(٢). ، تمَّ صالحُ الزّ اجتمعَ ذلك يف اإلمام والرعيّةِ

(١) هنج البالغة ٣٨٦.
(٢) مجهرة رسائل العرب ٣ / ٤٩ – ٥٠.



٣٩٩الفصل الثالث: املبحث الثالث: أثر كالم اإلمام عيل يف رسالتي الصحابة و .............. 
 املؤمنني أمري  كالم  أثر  مقتفيا  كالمه  يف  بخطوة  خطوة  سارَ  املقفع  فابن 
ينتجان  والرعيّة  اعي  الرّ صالح  عدَّ  هُ  أنّ إذ  ا،  أيضً علوية  بنتيجة  حديثهُ  تَمَ  خَ حتى 

:صالح الزمان» وهـذا من قول أمري املؤمنني»
مان». «فصلح بذلك الزّ

مان عن طريق املجاز، ألنَّ الصالح يف احلقيقة يعود إىل  بةُ الصالح إىل الزّ ونسَ
الح والفساد باعتبار وقوعهام فيه(١). مان، وإنّام يوصف بالصَّ حال أهل الزَّ

UÈ›]m’\;€zâŒz’\

:فساد الرعية أو عصياهنم. قـال
عيّةُ والَيها..»(٢). «وإذا غلبَتِ الرَّ

أشارَ هنا إىل عصيان الرعيّة لإلمام(٣).
مان الّذي يليه:  مان الثاين فقال: «ثمَّ إنّ الزّ وهذا القسم جعله ابن املقفع الزّ

.(٤)«.. دُ النّاسُ سُ فْ أنْ يَصلُحَ اإلمام ويَ
Un’]m’\;€âŒ’\

:فساد الوايل. قال
..»(٥)  أي ظلمهم(٦). «أو أجحفَ الوايل برعيّتِهِ

(١) ينظر: رشح هنج البالغة البن ميثم ٤/ ٣٠. 
(٢) هنج البالغة ٣٨٦. 

(٣) ينظر: رشح هنج البالغة البن ميثم ٤ / ٣٠.
(٤) مجهرة رسائل العرب ٣ / ٥٠.

(٥) هنج البالغة ٣٨٦. 
(٦) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٢ / ٦٥. 



٤٠٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
مانُ الثالثُ صالحُ  أخذ ابن املقفع هذا جاعالً منه الزمان الثالث. فقال: «والزّ

النّاسِ وفسادُ الوايل..»(١).
مـا  األزمـان:  «وشـرُّ  عـنه:  قـال  والذي  املقفع  ابن  عـند  الرابع  مان  الزّ ا  أمّ
ولـم  كـوهنا،  عهـدُ  يتقادم  لـم  كارثةٌ  وتلكَ  عـيّة،  والرّ الوايل  فسـادُ  فـيـه  اجـتـمـع 
ها»(٢). فهذا مل يوجد رصاحة يف خطبة اإلمام، لكنّ ثمرةَ هذا  تـعـفُ عنكم آثارُ
الزمان من كونهِ كارثة حتلُّ باألمة نجد نظريها عند اإلمام بعدَ أن ذكر إجحاف 

الوايل، أو غلبة الرعية، فقال:
، ينِ اَلدِّ يفِ  الُ  غَ دْ ِ اَإلْ ثُرَ  كَ وَ  ، رِ وْ اَجلَْ  ُ املِ عَ مَ تْ  رَ ظَهَ وَ  ، ةُ لِمَ اَلْكَ نَالِكَ  هُ تْ  تَلَفَ «اِخْ

(٣)«... امُ كَ َحْ طِّلَتِ اَألْ عُ ، وَ وَ لَ بِاهلَْ مِ عُ نَنِ فَ َاجُّ اَلسُّ كَتْ حمَ تَرَ وَ
ولعل هذا الزمان الرابع عند ابن املقفع يدخل ضمن طريقته التي يتعامل هبا 
القائمة  الطريقة  تلك  وهي  نادراً -  إالّ  يفارقها  وال   - املؤمنني أمري  كالم  مع 

عىل التوسع والزيادة.
U√ flŒ∏\;fldˆ;ÓÖ|^;ÏËdÄ^;◊]àÑ;∫;È÷¡;‹]Ÿ¸\;‹˜—;Öl^;U⁄]m’]l

أصدقائه  بعض  هبا  يراسلُ  كان  دة،  متعدِّ أدبية  رسائل  املقفع  البن  دت  ورَ
هذه  عىل  الغالب  الطابع  وكان  النعمة،  ذي  ومهنِّئًا  املُصيبة  ذي  ا  يً عزِّ مُ وإخوانه، 
الرسائل - كسابقتها - طابع الوعظ واإلرشاد.أما حجمها فقد متيزت بالقرص. 
عىل  فيها  حثَّ    لهُ حكمةٍ  فمن  جليًا.  كان  فقد  املؤمنني  أمري  بكالم  تأثُّرها  ا  أمّ

نْ هم أدنى مرتبة، فـقـال: تعلُّم العلم ممّنْ هم أعىل مرتبة، ثم تعليم مَ

(١) مجهرة رسائل العرب ٣ / ٥٠. 
(٢) م. ن ٣ / ٥٠. 

(٣) هنج البالغة ٣٨٦. 



٤٠١الفصل الثالث: املبحث الثالث: أثر كالم اإلمام عيل يف رسالتي الصحابة و .............. 
ما  تَ  لِمْ عَ لِكَ  ذَ لْتَ  عَ فَ فإذا   ، جيْهلُ نْ  مَ لِّمكَ  عِ مْ  لِّ وعَ  ، يعلَمُ نْ  مَ مَ  ـلْ عِ «تَعلَّم 

.(١)« تَ لِمْ عْتَ بِامَ عَ تَفَ لْتَ وانْ هِ جَ
كتبَ ابن املقفع هذا، وأرسله إىل بعض إخوانه:

منه،  بهِ  مُ  أعلَ أنتَ  نْ  مَ وعلِّمهُ   ، منكَ بهِ  أعلمُ  هو  ممّنْ  العلمَ  فتعلّم   ، بعدُ ا  «أمّ
.(٢)« ، وحفظتَ ما عملتَ فإنّكَ إذا فعلتَ ذلك علمتَ ما جهلْتَ

ئ بأحد أوالده،  زِ  فيه األشعث بن قيس بعدَ أن رُ ومن كالمٍ لإلمام عزّ
قال فيه:

 ْ ربِ تَصْ إِنْ  وَ  ، مُ حِ اَلرَّ نْكَ  مِ لِكَ  ذَ قَّتْ  تَحَ اِسْ دِ  قَ فَ نِكَ  اِبْ ىلَ  عَ نْ  زَ ْ حتَ إِنْ   ، عَثُ أَشْ ا  «يَ
أَنْتَ  وَ رُ  دَ لْقَ اَ يْكَ  لَ عَ   رَ جَ تَ  ْ ربَ صَ إِنْ  عَثُ  أَشْ ا  يَ  . لَفٌ خَ يبَةٍ  صِ مُ لِّ  كُ نْ  مِ اَهللاَِّ  فِي  فَ

.(٣)« ورٌ أْزُ أَنْتَ مَ رُ وَ دَ لْقَ يْكَ اَ لَ  عَ رَ تَ جَ عْ زِ إِنْ جَ ، وَ ورٌ أْجُ مَ
يقول تدعوك صلة الرحم إىل احلزن عىل ولدك، ولكن عليكَ بالصرب حتى 
ر جارٍ يف احلالتني كلتيهام أصربت  تنال األجر، وال جتزع فيصيبك الوزر، فإنّ القدَ
ي فيها  . فكان هذا املعنى مهيمنًا متاماً عىل رسالةٍ كتبها ابن املقفع يعزّ أم جزعتْ
ما  إىل  نَّ  عَ مَ جتَ فال  ه،  بحقِّ هللاِ  صربَ  نْ  مَ ه،  وعدُ اهللاِ  عىل  يستوجب  «إنام  ولد:  عن 
ضِ منه، فإهنا أعظمُ املصيبتني  ك، الفجيعة باألجرِ عليه والعِوَ ن ولدِ فُجعتَ به مِ

ئتنيِ لك..»(٤) زِ عليك، وأنكى املرْ
وهـكذا كان ابن املقفع يأيت عىل املعنى العلوي ويكتبه إىل من يشاء من إخوانه. 

(١) غرر احلكم ودرر الكلم ٣٢٤ – ٣٢٥. 
(٢) مجهرة رسائل العرب ٣ / ٥٤. 

(٣) هنج البالغة ٦٠٦.
(٤) مجهرة رسائل العرب ٣ / ٥٦.



٤٠٢................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
ال  إذ  شاكريه،  ةِ  لقلّ باملعروف  الزهد  عن  فيها  هنى   املؤمنني ألمري  حكمةٍ  ففي 
له عىل شكرٍ وفري، ولو من طرفٍ غري مستفيد من  دَّ ملن يفعل املعروفِ من حتصُّ بُ

ذلك املعروف، فـقال:
تِعُ  تَمْ سْ نْ الَ يَ يْهِ مَ لَ كَ عَ رُ كُ دْ يَشْ قَ ، فَ هُ لَكَ رُ كُ نْ الَ يَشْ وفِ مَ رُ ملَْعْ نَّكَ يفِ اَ دَ هِّ زَ «الَ يُ

.(١)« افِرُ اعَ اَلْكَ َّا أَضَ ثَرَ ممِ اكِرِ أَكْ رِ اَلشَّ كْ نْ شُ كُ مِ رِ دْ تُدْ قَ ، وَ نْهُ ءٍ مِ ْ بِيشَ
نْ  ، فإنَّ مَ ا بعدُ كتب ابن املقفع هبذا املعنى كتاباً إىل بعض إخوانه جاءَ فيه: «أمّ
هلم،  ال  ل  مِ عَ فلنفسهِ  عليهم  الشكرَ  بذلك  واستوجبَ  إلخوانه،  احلوائجَ  قىض 
أو  حصادهِ،  من  لزارعه  دَّ  بُ ال  زرعٌ  فهو  يشكره  ال  منْ  ندَ  عِ عَ  ضِ وُ إذا  واملعروفُ 

به من بعده»(٢). قِ لِعَ
حيث  من  متوسطة  له  رسالةً  ذكر  فينبغي  املقفع  ابن  رسائل  يف  دمنا  وما 
ألثر  كان  القصار.  واملواعظ  احلكم  من  جمموعة  شكل  عـىل  صاغها  الطول 
أو  احلــريف،  التضمني  صعيد  عىل  ســواءً  فيها  موفورٌ  نصيبٌ   اإلمام كالم 

املعنى. أو  املحور، 
:فمثالً حكمته

.(٣)« هُ هُ كثُرَ إخوانُ بَ لسانُ ذُ نْ عَ «مَ
.(٤)« هُ هُ كثُرَ إخوانُ بَ لسانُ ذُ نْ عَ ها يف رسالته، فقال: «مَ أوردها ابن املقفـع بنصِّ

(١) هنج البالغة ٥٨٧. 
(٢) مجهرة رسائل العرب ٣ / ٥٨.
(٣) غرر احلكم ودرر الكلم ٥٧٨.

(٤) آثار ابن املقفع ٣٤١. 



٤٠٣الفصل الثالث: املبحث الثالث: أثر كالم اإلمام عيل يف رسالتي الصحابة و .............. 
:ا حكمته أمّ

نُ العفوِ ما كانَ عن مقدرة»(١). «أحسَ
عظيمِ  عن  كانَ  ما  العفوِ  نُ  «أحسَ ذيـلـهـا:  فـي  إالّ  الـمـقـفع  ابن  يغري  فلم 

.(٢)« مِ اجلرُ
:بـيـنـمـا الـشـق الـثـانـي مـن حـكـمـة اإلمام

.(٣)« بَّةُ عِ املَحَ اضُ ةُ التَّوَ رَ ، و ثَمَ ةُ احَ ةِ الرَّ نَاعَ ةُ القَ «ثمرَ
 (٤)« عُ يورث املحبَّةَ فال خيتلف عنه ما ورد يف رسالة ابن املقفع تلك: «التّواضُ

، وعند ابن املقفع يورث حمبة !. سو أنّ اإلمام جعل التواضع يثمر حمبةً
:وبالنسبة حلكمة أمري املؤمنني

.(٥)« ارِ َ َرسْ نيِ اَألْ صِ أْيُ بِتَحْ اَلرَّ ، وَ أْيِ الَةِ اَلرَّ مُ بِإِجَ زْ اَحلَْ ، وَ مِ زْ رُ بِاحلَْ «اَلظَّفَ
هذهِ  يف  ا  أمّ الصغري.  األدب  يف  حرفيا  املقفع  ابن  نها  ضمَّ عندما  ذكرناها  فقد 
أي  ، بإجالةِ الرّ سالة فقد أعادَ ترتيب ما أخذه منها ال غري: «باحلزم يتمُّ الظَّفرُ الرِّ

.(٦)« تظفرُ باحلزمِ
ا حكمته التي قال فيها: أمّ

(١) غرر احلكم ودرر الكلم ٢٠٤. 
(٢) آثار ابن املقفع ٣٤١. 

(٣) رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ٢٠ / ٤٥٢. 
(٤) آثار ابن املقفع ٣٤١.

(٥) هنج البالغة ٥٦١.
(٦) آثار ابن املقفع ٣٤٢. 



٤٠٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
كَ  ا، وأبغِضْ بغيضَ كَ يَوماً مَ سى أنْ يكونَ بغيضَ ا، عَ ا مَ «أحبِبْ حبيبكَ هونً

ا»(١). ا مَ بيبَكَ يومً نَ حَ ى أنْ يكوُ سَ ا، عَ ا مَ نً وْ هَ
والبغيضُ  بغيضاً،  احلبيب  ل  حتوّ احتامل  عىل  القائم  معناها  من  جانباً  فنجد 

بام حتولت البغضاءُ مودة، واملودة بغضاء»(٢). حبيباً يف قول ابن املقفع: «رُ
:وقال

طِيَ  نْ أُعْ مَ ، وَ ةَ ابَ جَ ِ مِ اَإلْ ْرَ ْ حيُ اءَ ملَ عَ طِيَ اَلدُّ نْ أُعْ : مَ عاً بَ مْ أَرْ ْرَ ْ حيُ عاً ملَ بَ طِيَ أَرْ نْ أُعْ «مَ
 ْ رَ ملَ كْ طِيَ اَلشُّ نْ أُعْ مَ ، وَ ةَ رَ فِ ملَْغْ مِ اَ ْرَ ْ حيُ ارَ ملَ فَ تِغْ سْ طِيَ اَالِ نْ أُعْ مَ ، وَ بُولَ لْقَ مِ اَ ْرَ ْ حيُ ةَ ملَ بَ اَلتَّوْ

.(٣)« ةَ ادَ يَ مِ اَلزِّ ْرَ حيُ
رزق  من  ا:  أربعً حيرم  مل  ا  أربعً رزق  «من  فقال:  بتاممه،  هذا  املقفع  ابن  أخذ 
مل  الدعاء  رزق  ومن  املغفرة،  حيرم  مل  اإلستغفار  رزق  من  الزيادة،  حيرم  مل  الشكر 

حيرم اإلجابة، ومن رزق التوبة لو حيرم القبول»(٤).
الطريقة  هذه  ورث  املقفع  ابن  إنّ  واملتداول  الشائع  أنَّ  إىل  اإلشارة  وجتدر 
وقوله:  رجلني،  أحد  أنت  إنام  وقوله:  املذكور،  كقوله  الكالم -  يف  التقسيم  من 
املقفع  ابن  إن  بينت  الـدراسـة  ولكن  اليـونــان(٥)،  مـن  ورثـهـا   - عـلامن  العلم 

.اعـتـمـدهـا - التقسيامت - بنصها عن أمري املؤمنني

(١) مجهرة األمثال ١ /١٨٣، وينظر: هنج البالغة ٦٠٢. 
(٢) آثار ابن املقفع ٣٤٢. 

(٣) هنج البالغة ٥٧٧. 
(٤) بالغة الكتاب يف العرص العبايس ٢١٩. 
(٥) ينظر: دراسات يف األدب العبايس ٥٤. 



٤٠٥الفصل الثالث: املبحث الثالث: أثر كالم اإلمام عيل يف رسالتي الصحابة و .............. 
ونختِمُ هذا األثر العلوي العميق يف ابن املقفع بنصني كليهام من وصية أمري 

: املؤمنني لولده اإلمام احلسن، فكان ممّا جاء فيها قولهِ
 ، مْ هلِِ امَ تُ يفِ أَعْ دْ نَظَرْ قَ ، فَ بْيلِ انَ قَ نْ كَ رَ مَ مُ تُ عُ رْ مِّ نْ عُ ْ أَكُ إِنْ ملَ ، إِينِّ وَ نَيَّ «أَيْ بُ
هِ،  رِ َ رضَ نْ  مِ هُ  عَ فْ نَ وَ هِ،  رِ ــدَ كَ نْ  مِ لِــكَ  ذَ وَ  فْ صَ فْتُ  رَ عَ فَ  .. مْ هِ بَارِ أَخْ يفِ  تُ  رْ كَّ فَ وَ

.(١)«.. هُ يلَ رٍ نَخِ لِّ أَمْ نْ كُ تُ لَكَ مِ لَصْ تَخْ اسْ فَ
م اإلمام جمموعةَ صفاتٍ أمتاز هبا حتى يؤكد لولده إنّك ال تسمع ومل  قدّ
النصيحة  له  نخلتُ  ويقال  التصفية،  هو  والنخل  اآلراء،  من  املنتخل  إالّ  يأتك، 
بمعنى أخلصتها(٢). وقد وردَ مثل هذا يف قول ابن املقفع: «أخذتُ من كل يشءٍ 

أحسنَ ما فيه حتى من اخلنزير والكلب والفهد»(٣).
:ويف هناية الوصية املذكورة قال

فْ  فُ اُكْ وَ  . نٍ هْ وَ إِىلَ  نَّ  هُ مَ زْ عَ وَ  ، فْنٍ أَ إِىلَ  ُنَّ  هيَ أْ رَ إِنَّ  فَ اءِ  لنِّسَ اَ ةَ  رَ اوَ شَ مُ وَ اكَ  إِيَّ «وَ
لَيْسَ  وَ  ، نَّ يْهِ لَ عَ بْقَى  أَ ابِ  جَ اَحلِْ ةَ  دَّ شِ إِنَّ  فَ  ، نَّ اهُ إِيَّ ابِكَ  جَ بِحِ نَّ  هِ ارِ بْصَ أَ نْ  مِ نَّ  يْهِ لَ عَ
نَ  فْ رِ عْ يَ الَّ  أَ تَطَعْتَ  اِسْ إِنِ  وَ  ، نَّ يْهِ لَ عَ بِهِ  وثَقُ  يُ الَ  نْ  مَ الِكَ  خَ إِدْ نْ  مِ دَّ  بِأَشَ نَّ  هُ وجُ رُ خُ
 ، ةٌ انَ َ حيْ رَ ةَ  أَ ملَْرْ اَ إِنَّ  فَ ا،  هَ سَ فْ نَ زَ  اوَ جَ ا  مَ ا  هَ رِ مْ أَ نْ  مِ ةَ  أَ ملَْرْ اَ َلِّكِ  متُ الَ  وَ  . لْ عَ افْ فَ كَ  َ ريْ غَ
ا. هَ ِ لِغَريْ عَ  فَ تَشْ نْ  أَ يفِ  ا  هَ عْ تُطْمِ الَ  وَ ا،  هَ سَ فْ نَ ا  تِهَ امَ رَ بِكَ دُ  عْ تَ الَ  وَ  ، ةٍ انَ مَ رَ هْ بِقَ تْ  لَيْسَ وَ

 ، مِ قَ اَلسَّ إِىلَ  ةَ  يحَ حِ اَلصَّ و  عُ دْ يَ لِكَ  ذَ إِنَّ  فَ ةٍ،  َ ريْ غَ عِ  ضِ وْ مَ  ِ ريْ غَ يفِ  رَ  ايُ لتَّغَ اَ وَ اكَ  إِيَّ وَ
.(٤)« يَبِ لرِّ اَ إِىلَ  يئَةَ  ِ لْربَ اَ وَ

(١) هنج البالغة ٤٥٩. 
(٢) لسان العرب ١١ / ٦٥١مادة (نخل). 

(٣) ثامر القلوب يف املضاف واملنسوب ٢/ ٥٩.
(٤) هنج البالغة ٤٧١ - ٤٧٢. 



٤٠٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
فإنّ  النساءِ  ةَ  رَ ومشاوَ فقال: «إياك  الوصية،  من  املقطع  هذا  املقفع  ابن  اقتطع 
 ، اهنَّ ابِكَ إِيَّ جَ نَّ بِحِ هِ ارِ نْ أَبصَ . وَ اُكففْ علَيهنَّ مِ عزمهنَّ إِىلَ وهنٍ رأهينَّ إىل أفنٍ وَ
دخول  نْ  مِ بِأَشدَّ  خروجهنَّ  لَيسَ  و   ، اإلرتِيابِ منْ  لكَ  خريٌ  جابِ  اَحلْ ةَ  شدَّ إِنَّ  فَ
ةَ  امرأَ نَّ  لكَّ متُ الَ  وَ  . فافعلْ غريكَ  فن  يعرِ أَالَّ  اِستطعت  فإِنِ   ، نَّ يْهِ لَ عَ بِهِ  تثَقُ  الَ  نْ  مَ
جلامهلا؛  وأدومُ  لباهلا،  وأرخى  حلاهلا،  أنعمُ  ذلك  إِنَّ  فَ ا  هَ سَ نَفْ زَ  اوَ جَ ا  مَ األَمر  نْ  مِ
ا يف أَنْ  الَ تعطهَ ا، وَ الَ تعدُ بكرامتها نفسهَ ، وَ رمانةٍ هْ لَيست بِقَ ةَ رحيانة، وَ أَ ملَْرْ وإنّام اَ
نفسكَ  من  واستبقِ   ، نّ ومتلّهُ فيمللنكَ  النساء  مع  اخللوةَ  تطل  وال  لغريها،  تشفعَ 
عىل  عليك  هيجمنَ  أن  من  خريٌ  باقتدار  يردنك  وهنَّ  عنهنَّ  إمساكك  فإنَّ   ، بقيةً
منهنَّ  ةَ  حيحَ اَلصَّ يدعو  لِكَ  ذَ إِنَّ  فَ ةٍ،  غريَ موضعِ  غريِ  يف  اَلتغايرَ  وَ اكَ  إِيَّ وَ إنكسار. 

.(١)« مِ قَ إِىلَ اَلسَّ
عىل  قوله  إىل  اخللوةَ  تطل  «ال  املقفع:  ابن  قول  إنّ  إىل  هنا  اإلشــارة  وجتدر 
انكسار»مل يرد يف الوصية التي أثبتها الرشيف الريض يف هنج البالغة، لكنه وردَ 

.(٢) يف كتبٍ أخر روت الوصية هذه، وكانت سابقة للنهج زماناً

(١) أمراء البيان ١ /١٣٨. 
(٢) ينظر: حتف العقول ١١٠. 



٤٠٧
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هُ «يكشف  اً من مظاهر التأثر ألنّ التكرار هو اإلعادة، والتكرار مظهر مهم جدّ
هبذا  وهو  هبا،  املتكلم  اهتامم  عن  ويكشف  حساسة...  نقطة  عىل  الضوء  تسليط 
نفسية  وحيلل  األثر  يدرس  الـذي  األديب  الناقد  تفيد  قيّمة  نفسية  داللة  ذو  املعنى 
بأمرِ  املنشئ  عناية  عن  يكشف  اثنتني  أو  واحدة  لفظة  تكرار  كان  وإذا  كاتبه»(١). 
ما ومن أجل تلك العناية جلأ إىل تكرار هذه أو تلك(٢)؛ فإنّ من يعمد إىل تكرار 
العرشات من اللفظة واللفظتني، بل مقاطع بأكملها ال بدّ وأنّه تأثر هبا غاية التأثر، 
وهذا بعينه ما صنعه ابن املقفع مع كالم أمري املؤمنني، فبدون مغاالة إن أغلب 
كالم ابن املقفع السابق - إنْ مل نقل مجيعه، بل وأكثر من السابق ألنّ منه متأثر ومل 
ندونه - الذي أخذه عن كالم أمري املؤمنني قام بتكراره، وكان قد اتبع طرقاً 

(١) قضايا الشعر املعارص ٢٤٢. 
(٢) ينظر: قضايا الشعر املعارص ٢٤٢ 



٤٠٨................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
عدة هلذا التكرار، فمرة يكرر النص العلوي يف الرسالة نفسها، وثانية بني رسالة 
ة، وأخر باملعنى، وثالثة يكرر  وأخر(١)، وهو يف هذا يكرر احلكمة حرفيًا مرّ

ة املعنى، وغري ذلك من الطرق امللتوية. ة، ومرّ احلكمة نفسها حرفيًا مرّ
أمري  عهد  عىل  واضحاً  اعتامداً  اعتمد  املقفع  ابن  إنّ  سبق  فيام  عرفنا  قد 
املؤمنني ملالك األشرت. واألهم من هذا إنّ النصوص التي اعتمدها من العهد 

.قام بتكرارها عن بكرة أبيها، سواء يف الرسالة الواحدة، أو بني رسالةٍ وأخر
فمامّ قاله اإلمام يف العهد:

«وال تدع تفقد لطيف أمورهم اتكاالً عىل جسيمها»(٢).
«حق  فقال:  الكبري،  أدبه  يف  نه  ضمّ إذ  مواطن،  ثالثة  يف  هذا  املقفع  ابن  ذكر 

، فضالً عن جسيمها»(٣). الوايل أن يتفقد لطيفَ أمورِ رعيتهِ
عىل  الثاين  الشقِّ  ماً  مقـدِّ ألفاظه  وبعـض  بمعـناه  ذلك  ذكر  آخر  موطن  ويف 
، وأحكمَ  إذا تعهد اجلسيم من أمرهِ بنفسهِ  ... امللكِ فقال: «ال عيبَ عىل  األول، 

.(٤)« املهم، وفوض ما دون ذلك إىل الكفاةِ
أمركَ  جسيمِ  بارشة  مُ ترتكن  «ال  فقال:  ثالث،  موطنٍ  يف  فعل  متاماً  وهكذا 
(٥)« ، فيصريَ الكبريُ ضائعاً فيعودَ شأنكَ صغرياً، وال تُلزمن نفسكَ مبارشةَ الصغريِ
ة - جعلنا نؤخر هذا املظهر من  (١) وهذا السبب - أي تكرار ابن املقفع النص العلوي يف رسائل عدّ

التأثر يف آخر هذه الرسائل. 
(٢) هنج البالغة ٥٠٧.

(٣) األدب الصغري واألدب الكبري ٧٧.

(٤) األدب الصغري واألدب الكبري ٧٦.
(٥) م. ن ٧١. 



٤٠٩الفصل الثالث: املبحث الرابع: تكرار ابن املقفع ...................................... 
قـول  آخـر  يف  جـاء  ما  إذ  األخريين،  الـمـقـفـع  ابن  قويل  يف  يكمن  فالتغري 
جسيمها»  عىل  «اتكاالً  األمـور  جسام  عـىل  اإلتِّكال  عـن  هنـى  ملا   اإلمام
الً ملا قـال: «تعهد اجلسيم مـن أمـرهِ «و «ال ترتكنَّ مـبـارشة  جعـله ابن املقفع أوّ

أمرك». جسيم 
:ا قوله أمّ

«ال تدع تفقد لطيف أمورهم».
أخذه ابن املقفع بمعناه وجعله آخراَ ملا قال: «وفوض ما دون ذلك إىل الكفاةِ 
«وأشار بــ»ذلك»إىل اجلسيم و»دون»اجلسام من األمور هي صغائرها ولطائفها، 
ثم ذكر هذا املعنى بلفظ آخر ملّا قال: «وال تلزمنّ نفسكَ مبارشة الصغري»أي ال 

هتتم بصغائر األمور فقط.
د أمري املؤمنني عىل ختري الوزراء، فقال: ويف العهد أيضاَ شدّ

 ، نْكَ مِ اَلظَّنِّ  نِ  سْ حُ وَ  ، تِكَ تِنَامَ اِسْ وَ تِكَ  اسَ فِرَ ىلَ  عَ مْ  اهُ إِيَّ كَ  تِيَارُ اِخْ نْ  كُ يَ «ال 
مْ  يثِهِ دِ حَ نِ  سْ حُ وَ  ، مْ نُّعِهِ بِتَصَ الَةِ  اَلْوُ اتِ  اسَ رَ لِفِ  [ فُونَ رَّ تَعَ [يَ ونَ  ضُ رَّ تَعَ يَ الَ  جَ اَلرِّ إِنَّ  فَ
لُّوا  مْ بِامَ وُ هُ ْ تَربِ لَكِنِ اِخْ ، وَ ءٌ ْ ةِ يشَ انَ َمَ اَألْ ةِ وَ يحَ نَ اَلنَّصِ لِكَ مِ اءَ ذَ رَ لَيْسَ وَ ، وَ مْ تِهِ مَ دْ خِ

.(١)«... بْلَكَ نيَ قَ احلِِ لِلصَّ
من  وحتذيره  الــوزراء،  اختيار  يف  التفرس  اعتامد  عن   املؤمنني أمري  فنهي 
هلذا  الصائب  واحلكم  القياس  رشوط  وضعهِ  ثم  الفراسة،  خيدع  الذي  التصنع 
املنصب، فكلُّ هذا ذكرهُ ابن املقفع يف األدب الكبري، فقال: «إن استطعتَ أن جتعل 
... فإن الوايل ال علم لهُ بالناسِ إال ما قد  صحبتكَ ملن قد عرفك بصالحِ مروءتكَ

(١) هنج البالغة ٥١٢. 



٤١٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
علم قبلَ واليته. أما إذا ويل فكل الناسِ يلقاهُ بالتزينِ والتصنعِ وكلهم حيتالُ الن 
.(١)« . غري أن األنذال واألرذال هم أشدٌ لذلكَ تصنعاً يثني عليه عندهُ بامل ليس فيهِ

ر ذلك يف رسالة الصحابة، فقال: «وإن كان السلطان ممن مل يعرف الناس  ثم كرّ
استقضائِهم،  يف  يستثبت  ومل  فهم  يعرِ نْ  مَ عنهم  يسألُ  يزل  مل  ثم  لِيَهم،  يَ أن  قبل 
لقونه إال  هلا، ألنّ الناس ال يَ لت الرجالُ عن منازِ نَزَ زالت األمور عن مراكزها، وَ
متصنِّعني بأحسن ما يقدرون عليه من الصمت والكالم، غري أن أهل النقص هم 

.(٢)« أشدُّ تصنعاً
:فقول اإلمام

.« مْ تِهِ مَ دْ نِ خِ سْ حُ ، وَ مْ نُّعِهِ الَةِ بِتَصَ اتِ اَلْوُ اسَ رَ فُونَ لِفِ رَّ تَعَ الَ يَ جَ إِنَّ اَلرِّ «فَ
ـا قـال: «فكل الناس  ذكره ابن املقفع يف األدب الكبري بني اللفظ واملعنى لـمّ
ال  «الناس  قـال:  لـامّ  الصحابة  رسالة  يف  هذه  وكرر   .» والتصنع  بالتزيني  يلقاه 

يلقونه إالّ متصنِّعني «.
دّ من أن يزيد عىل كالم أمري املؤمنني، وزيادته يف أدبه الكبري  وبطريقته، ال بُ
ر هذه  ». ويف رسالة الصحابة كرّ هي قوله: «غري أن األنذال هم أشدٌ لذلكَ تصنعاً

.« الزيادة ملا قال: «غري أنّ أهل النقص هم أشد تصنّعاً
ومن إرشادات أمري املؤمنني التي وردت يف عهدهِ لألشرت تلك املفاضلة 
ة العامة  ا كفَّ حً اص السلطان، وبني العامة من الشعب. مرجِّ التي أجراها بني خوّ

ألسباب بيّنها يف قوله:

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ٨١.
(٢) مجهرة رسائل العرب ٣ / ٣٩. 



٤١١الفصل الثالث: املبحث الرابع: تكرار ابن املقفع ...................................... 
ىضَ  عَ رِ رُ مَ تَفَ غْ ةِ يُ اصَّ طَ اَخلَْ خْ إِنَّ سُ ، وَ ةِ اصَّ ىضَ اَخلَْ فُ بِرِ ْحِ ةِ جيُ امَّ لْعَ طَ اَ خْ إِنَّ سُ «فَ
ةً لَهُ  ـونَ عُ لَّ مَ أَقَ ، وَ اءِ خَ ةً يفِ اَلرَّ ؤونَ ايلِ مَ ىلَ اَلْوَ لَ عَ قَ ثْ يَّةِ أَ عِ نَ اَلرَّ دٌ مِ لَيْسَ أَحَ . وَ ةِ امَّ لْعَ اَ
بْطَأَ  أَ ، وَ طَاءِ عْ ِ نْدَ اَإلْ راً عِ كْ لَّ شُ أَقَ ، وَ افِ حلَْ ِ ـأَلَ بِاإلْ أَسْ ، وَ افِ ِنْصَ هَ لِإلْ ـرَ أَكْ ، وَ لْبَالَءِ يفِ اَ
ودُ  مُ امَ عَ إِنَّ ، وَ ةِ اصَّ اَخلَْ لِ  نْ أَهْ رِ مِ هْ اَلدَّ تِ  لِامَّ نْدَ مُ اً عِ ربْ صَ عَفَ  أَضْ ، وَ ملَْنْعِ اَ نْدَ  راً عِ ذْ عُ
 ، مْ هلَُ كَ  وُ غْ صِ نْ  يَكُ لْ فَ  ، ةِ ُمَّ اَألْ نَ  مِ ةُ  امَّ لْعَ اَ اءِ  دَ َعْ لِألْ ةُ  دَّ لْعُ اَ وَ  ، نيَ لِمِ اَملُْسْ َاعُ  مجِ وَ  ، ينِ اَلدِّ

.(١)« مْ هُ عَ يْلُكَ مَ مَ وَ
ال  فإنه  العامة  رىض  يف  االجتهاد  اإلمارة  قانون  «إنّ  لواليه:   اإلمام بني 
ينفعه  مل  العامة  سخطت  إذا  فإما  العامة  رىض  مع  األمري  خاصة  بسخط  مباالة 
ل  زِ رىض اخلاصة... ألهنم يثقلون عليه باحلاجات و املسائل و الشفاعات فإذا عُ
فهم  العامة  ا  أمّ عليه»(٢).  يسلموا  مل  الطريق  يف  لقوه  لو  حتى  رفضوه  و  هجروه 
ةَ لألعداء، وهم السواد األعظم. وهم عمود الدين، واستعارة لفظ العمود  العدّ
يكون  أن  وأمر  لهم،  فضّ ولذا  بالعمود(٣)،  البيت  كقيام  هبم  الدين  قيام  ألنّ  هلم 

غو بالكرس والفتح: امليل(٤). صغو الوايل هلم. والصِّ
ة: «الـبس للنـاسِ لباسيـنِ  قال ابن املقفع يف األدب الكبري مـا يشبه هذا بشدّ
لـيـس للعاقلِ بدٌّ منهام، وال عيشَ وال مروءةَ إال هبام: لباسَ انقباضٍ واحتجازٍ مـن 
مستعـداً،  متحرزاً  متشدداً  مـتحـفـظاً  إال  يـلـقـونـكَ  فـال  للـعـامةِ  تلبسـهُ   ، الناسِ
فـتـلقاهمُ  أصدقـائـك  مـن  الثقاتِ  للخاصةِ  تلبسهُ   ، واستئناسٍ انبسـاطٍ  ولبـاسَ 

(١) هنج البالغة ٥٠٢.
(٢)  رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٧ / ٢٦. 
(٣) ينظر: رشح هنج البالغة البن ميثم ٥ / ٣٣٧.

(٤) ينظر: رشح هنج البالغة البن أيب احلديد ١٧ /٢٦. 



٤١٢................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
بـذاتِ صـدركَ وتـفـيض إلـيهـم بمصونِ حـديـثـكَ وتـضعُ عـنـكَ مـؤونـةَ احلـذرِ 

والتحـفـظِ فـي مـا بـيـنكَ وبينهم»(١)
أن  العاقلِ  «وعىل  فقال:  الصغري،  أدبه  يف  هذا  أورد  قد  املقفع  ابن  وكان 
العـامة  مـن  فطبقةٌ   ، خمتلفنيِ لباسنيِ  هلـم  ويلبس   ، متباينتنيِ طبقتنيِ  الناسَ  جيعل 
مـن  وطبقةٌ  وخطوةٍ،  كلمـةٍ  كل  يف  وحتفظٍ  وإنحجاز  انقباضٍ  لباسَ  هلـم  يلبسُ 
والبذلة  واللطف  األنسة  لباس  التشدد  ويلبسُ  لباسَ  عندهم  خيلعُ  اخلاصة 

واملفاوضة»(٢).
ـة حـال فإنّ التقسيم بني كالم اإلمـام وكالم ابن املقفع هـو التقسيم  وعىل أيَّ
نفسه، واملعنى نفسه أيضاً، فضالً عـن تكرار بعـض األلفاظ يف النصوص الثالثة. 
وأوىص  باخلاصة،   املـؤمنني أمـري  أوصاه  مـا  بالعـامة  أوىص  املقفع  ابن  أنّ  إالّ 
باخلاصة ما أراده أمري املؤمنني للعامة. ولعلَّ السبب يف ذلك عائدٌ إىل توظيف 
ابن املقفع هذهِ الفقرة املذكورة من العهد مع الصديق، والصداقة تبتغي تقريب 

ز من العوام. اخلواص، والتحرُّ
اً يف رسائله.  ل عالمة بارزة جدّ ا تكراره حلكم أمري املؤمنني فكان قد شكّ أمّ
ومن هذا إن ألمري املؤمنني حكمةً بنيّ فيها حسن الفعل إذا رجح عىل القول، 

وقبح القول إذا قرص عن الفعل، فقال:
املٌ  جلََ لِ  القوْ عىل  لِ  عْ الفِ لَ  فضْ وإنَّ   ، نَةٍ جْ هلُ لِ  الفعْ عىل  لِ  القوْ لَ  فَضْ «إنَّ 

.(٣)« وزينةٌ

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ١٠٦ – ١٠٧. 
(٢) م. ن ٢٢ – ٢٣. 

(٣) غرر احلكم ودرر الكلم ١٣٧. وينظر: ميزان احلكمة ٤٦٣/٣.



٤١٣الفصل الثالث: املبحث الرابع: تكرار ابن املقفع ...................................... 
عىل  القولِ  فضل  فقال:»فإن  الكبري،  أدبه  يف  احلكمة  هذهِ  املقفع  ابن  ن  ضمّ

.(١)« ، و فضلَ الفعلِ عىل القولِ زينةٌ جنةٌ الفعلِ عارٌ وهُ
أمري  احلكيم  حكمة  «عار»عىل  لفظة  زاد  قد  املقفع  ابن  إنّ  هنا  وامللفت 
املؤمنني، لكنّه ملا كررها حذف هذهِ اللفظة، مع قلبه للحكمة، فقال: «واعلم 

.(٢)« جنةٌ ، وفضل القولِ عىل الفعلِ هُ أن فضلَ الفعلِ عىل القولِ زينةٌ
 :وقال أمري املؤمنني يف وصيته لولدهِ احلسن

قطيعة اجلاهل تعدلُ صلة العاقل»(٣).
فكام أنّ من يواصل العاقل يغتنم من عقله فكذلك من يقاطع اجلاهل يغتنم 

السالمة من جهله.
ةً يف األدب الكبري، فقال  كَ ابن املقفع هذا املعنى وأورده يف موضعني، مرّ فكَّ
: «إالّ أن يكون قطيعته غنيمة»(٤). وهذه هي  يًا بقبول عذر املعتذر، ومستثنياً موصِ

.قطيعة اجلاهل» يف حكمة اإلمام»
يسرياً،  كان  وإن  األخوان،  «ولقاء  قال:  حيث  الصغري  األدب  يف   واألخر

.غنم حسن»(٥). وهذه هي «صلة العاقل»يف حكمة اإلمام
من  املنصبّ  هذا  يف  ملا  األسد،  براكب  السلطان  صاحب  مشبِّهاً   وقال

خوف واضطراب:

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ١٠٣. 
(٢) م. ن ١٢٠.

(٣) هنج البالغة ٤٧١.
(٤) األدب الصغري واألدب الكبري ١٠٧.

(٥) م. ن ٢٩.



٤١٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
ـمُ  ـلَ أَعْ ـوَ  هُ وَ  ، ـهِ قـِعِ ـوْ مَ بـِ ـبَـطُ  يـُغْ  : ـدِ َسَ اَألْ بِ  اكـِ ـرَ كَ لْطَانِ  اَلسُّ بُ  احِ «صَ

.(١)« هِ عِ ضِ وْ بِمَ
خماطباً  الكبري  األدب  يف  فقال  مرات،  ثالث  احلكمة  هذهِ  املقفع  ابن  ر  كرّ
الذي  األسدِ  كراكبِ  ذلك  يف  أنت  جنوده:»فإنام  أمور  يضبط  مل  الذي  السلطان 

.(٢)« هيابهُ من نظر إليه، وهو ملركبهِ أهيبُ
أكثرَ  أنّ  «اعلم  فقال:  باملعنى،  ولكن  أيضاً،  الكبري  األدب  يف  هذا  ر  كرّ ثمّ 
ألنهُ   . عندهُ املكانةِ  ذو  السلطانِ  وزيرُ  واشياً  جريئاً  حارضاً  جاهداً  عدواً  الناسِ 
هُ  . غري أنّ دُ سَ ، وحمسود كام حيُ منفوسٌ عليه مكانهُ بام ينفسُ عىل صاحبِ السلطانِ

اُ عليه، وال جيرتأ عىل السلطان»(٣). ْرتَ جيُ
، ولكن عـدل عـن املعنى ليعود إىل التضمني، فـقـال يف رسالـة  ثـمّ عـاد ثالثةً
أشـدُّ  اكـبُ  والـرّ رآه،  مـن  ـل  يـُوجَ الـذي  األسـد  كـراكـب  فهـو   ...» الصحابـة: 

.(٤)« وجـالً
، فقال: ويف حكمة له هنى فيها عن املنِّ بعد إسداء معروف ألحدٍ

.(٥)« نيعةَ مُ الصَّ دِ ، فإنّ املنّةَ هتَ تِهِ يُوا املعروفَ بإماتَ «أحْ
ن ابن املقفع هذه احلكمة بتاممها يف أدبه الكبري لكنّه نثرها بمقطع نثري  ضمّ

(١) هنج البالغة ٦٠١. 
(٢) األدب الصغري واألدب الكبري ٦٠١. 

(٣) م. ن ٨٥.
(٤) مجهرة رسائل العرب ٣ / ٣٣.
(٥) غرر احلكم ودرر الكلم ١٥٤. 



٤١٥الفصل الثالث: املبحث الرابع: تكرار ابن املقفع ...................................... 
إحياءَ  فالتمس   ... صنيعةٌ أحدٍ  عند  لكَ  كانت  «إذا  الشاهد:  موطن  منه  طويل، 

.(١)« ...، فإن االستطالةَ هتدمُ الصنيعةَ ذلك بإماتتهِ
معروفاً  العاقلُ   ير «ال  فقال:  بإجياز،  ولكن  هـذا  ذكر  الصغري  أدبه  ويف 

.(٢)« ، وإن كان كثرياً صنعهُ
:وقال أمري املؤمنني

.(٣)« هِ هِ جْ اتِ وَ حَ فَ صَ ، وَ انِهِ تَاتِ لِسَ لَ رَ يفِ فَ هَ يْئاً إِالَّ ظَ دٌ شَ رَ أَحَ مَ ا أَضْ «مَ
أخذ ابن املقفع هذا املعنى وبعض ألفاظه، فقال يف أدبه الكبري: «إياك أن يقع 
، إن  . فإنهُ إن وقعَ يف قلبك بدا يف وجهكَ يف قلبك تعتبٌ عىل الوايل أو استزراءٌ لهُ

.(٤)« ، إن كنتَ سفيهاً ، وبدا عىل لسانكَ كنت حليامً
بيشء  أحد  بُده  قلام  أنهُ  «واعـلم  فقال:  ا،  أيضً الكبري  أدبه  يف  هذا  ر  كرّ ثمّ 
عند  معـريٌ  به  فيعريهُ   ، الناسِ عن  إخفائهِ  يف  يطمعُ  كان  وقد   ، نفسهِ من  يعرفهُ 
يبدو  للذي   ، ولسانُهُ وعيناهُ  وجههُ  عليهِ  بهِ  يشهدُ  كاد  إال   ، غـريهِ أو  السلطانِ 

.(٥)« ذلكَ عندَ  منهُ 
متاماً،  واحد   املؤمنني أمري  حكمة  وأمهام  املقفع  ابن  حكمتي  بني  فاملعنى 
وهو ال يستطيع أحدٌ أن يبقي ما أضمره مضمراً، ألنّ ما يضمره القلب يتبنيّ عىل 

(١) األدب الصغري واألدب الكبري ١٠٨ – ١٠٩. 
(٢) األدب الصغري واألدب الكبري ٥٩. 

(٣) هنج البالغة ٥٥٤. 
(٤) األدب الصغري واألدب الكبري ٨٤. 

(٥) م. ن ١١٦. 



٤١٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
علوية  ألفاظٍ  تكرارهِ  عن  فضالً  بفلتاته،  اللسان  وعىل  هنا،  بتلوّ الوجه  صفحات 
: «وجهك، ولسانك «يف حكمته األوىل. و «أحد، وجهه، لسانه  بنصها من نحوِ
«ظهر»  أبدل  فقد  معناها،  دون  ثوهبا  يف  ر  حوّ  أخر وألفاظ  الثانية.  حكمته  «يف 
بــ «بدا» يف حكمته األوىل، وبــ «يبدو منه» يف حكمته الثانية. وأبدل «أضمر» بــ 

«وقع يف قلبك» يف األوىل وبــ «إخفائه» يف الثانية.
العلوية  احلكمة  عىل  يأيت  كان  أنّه  هي  بالتكرار  امللتوية  املقفع  ابن  طرق  ومن 
نها، ثمَّ يذكرها ثانية باملعنى، وثالثةً يقرُّ بأهنا ليست لهُ فيقول: كان يُقال. وما  فيضمِّ

أظنّ ذلك إالّ ليضيّع مصدرها األصل الذي مل يكن حمبَّبًا لد أسياد ابن املقفع.
:فمن احلكم العلوية التي فعل ابن املقفع هذا معها قوله

.(١)« هُ الِفُ يُخَ  فَ وَ بُ إِىلَ اَهلَْ رَ امَ أَقْ ُ انِ ينَظَرَ أَهيُّ رَ هُ أَمْ هَ ا بَدَ انَ إِذَ كَ «وَ
ن ابن املقفع هذا يف أدبه الكبري، فقال: «إذا بدهكَ أمرانِ ال تدري أهيام  ضمّ

.(٢)« أصوبُ فانظر أهيُام أقربُ إىل هواكَ فخالفهُ
ر هذهِ يف أدبه الصغري، فقال: «العاقل إذا اشتبه عليه أمرانِ فلم يدرِ يف  ثم كرّ

.(٣)« ، فيحذرهُ أهيام الصوابُ أن ينظر أهوامها عندهُ
: إذا ختاجلتك األمور فاشتغل  وثالثةً ذكر هذا لكن بمعناه، فقال: «وكان يقالُ

.(٤)« بأعظمها خطراً

(١) هنج البالغة ٦٠٥ – ٦٠٦. 
(٢) األدب الصغري واألدب الكبري ١٢٦. 

(٣) م. ن ٢٤. 
(٤) م. ن ٤٢. 



٤١٧الفصل الثالث: املبحث الرابع: تكرار ابن املقفع ...................................... 
وبطريقة مماثلة تعـامـل ابن املقفع مع حكمة أمري املـؤمنني التي تقول:

ـكَ  وإنصافُ طبقـتك،  يف  ـنْ  مَ وإجاللُكَ  فـوقَك،  ـنْ  مَ طـاعـتُك  ـمةِ  كْ احلِ «من 
ملَنْ دونك»(١).

نها يف أدبه الصغري مع حتوير جزئي وشكيل، فضالً عن التأخري والتقديم  فضمّ
دونك،  ملن  ولن  فوقك،  من  وقّر   : يقالُ «وكان  فقال:  األخريتني،  فقرتيها  بني 

وأحسن مؤاتاة أكفائك»(٢).
يف  حاجتُكَ  «لتكن  فقال:  املذكور،  املعنى  أحذ  فقد  الكبري  األدب  يف  ا  أمّ
ورىض  فوقك،  كانَ  إن   ، سلطانٍ ورىض  ربكَ  ريض   : خصالٍ ثالثة  إىل  الوالية 

.(٣)« صالحِ من تيل عليهِ
ومن طرقه األخر بالتكرار هي تقديمه وتأخريه يف ألفاظ احلكمة العلوية، 

فمن حكمة ألمري املؤمنني، قال فيها:
.(٤)« ارِ َ َرسْ نيِ اَألْ صِ أْيُ بِتَحْ اَلرَّ ، وَ أْيِ الَةِ اَلرَّ مُ بِإِجَ زْ اَحلَْ ، وَ مِ زْ رُ بِاحلَْ «اَلظَّفَ

ن ابن املقفع هذهِ احلكمة يف ادبه الصغري بنصها، فقال: «الظفر باحلزم،  ضمّ
واحلزم بإجالة الرأي، والرأي بتحصني األرسار»(٥).

ثمّ عاد يف رسالة أخر وكأنه بعثر كلامت احلكمة ملا قال: «باحلزم يتمُّ الظفر، 

(١) عيون احلكم واملواعظ ٤٧٣. 
(٢) األدب الصغري واألدب الكبري ٤٣. 

(٣) م. ن ٦٩. 
(٤) هنج البالغة ٥٦١. 

(٥) األدب الصغري والدب الكبري ٥٣. 



٤١٨................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
بإجالة الرأي تظفر باحلزم»(١)

وكان ابن املقفع يف بعض األحيان يعمد إىل نصيني علويني أو أكثر فيلفقهام 
ويوردمها يف رسالة، ثمّ يكرر هذا التلفيق يف رسالة أخر. فمن ذلك إنّه أتى عىل 

حكمة أمري املؤمنني التي تقول:
اَلنَّاسُ  ةٌ ﴿َولُكُّ َغْفٍس بَِما َكَسَبْت َرِهيَنٌة﴾، وَ وَّ بْلُ ائِرُ مَ َ اَلرسَّ ،وَ ةٌ وظَ ْفُ يلُ حمَ اوِ َقَ «اَألْ
ادُ  كَ ،يَ لِّفٌ تَكَ مُ مْ  يبُهُ ِ جمُ ،وَ نِّتٌ تَعَ مُ مْ  هُ ائِلُ سَ اَهللاُ،  مَ  صَ عَ نْ  مَ إِالَّ  ولُونَ  خُ دْ مَ ونَ  نْقُوصُ مَ
هُ  ؤُ نْكَ تَ وداً  عُ مْ  بُهُ لَ أَصْ ادُ  كَ يَ ،وَ طُ خْ اَلسُّ وَ ىضَ  اَلرِّ يِهِ  أْ رَ لِ  فَضْ نْ  عَ هُ  دُّ رُ يَ ياً  أْ رَ مْ  هُ لُ أَفْضَ

.(٢)« ةُ دَ احِ ةُ اَلْوَ لِمَ هُ اَلْكَ يلُ تَحِ تَسْ ،وَ ظَةُ اَللَّحْ
وعىل خطبة طويلة ألمري املؤمنني وصف فيها املنافقني منها:

.(٣)« اءَ زَ بُونَ اَجلَْ اقَ َ رتَ يَ ،وَ ونَ اَلثَّنَاءَ ضُ ارَ تَقَ ...يَ اءٌ فَ مْ شِ هلُُ وْ قَ ،وَ اءٌ وَ مْ دَ هُ فُ صْ «وَ
، إال قليالً ممن عصم اهللاُ، مدخولونَ  : «الناسُ قهام يف األدب الصغري قائالً فلفّ
 ، ، وجميبهم متكلفٌ ، وسائلهم متعنتٌ ، وسامعهم عيابٌ يف أمورهم: فقائلهم باغٍ
الدوائر  لتوقعُ  تارك  غري  منهم  واحلازم   ...  ، بالفعلِ لقولهِ  حمققٍ  غريُ  وواعظُهمُ 

ون األنباء، ويرتاقبون الدول»(٤). يتناقضُ
ة اليتيمة فقال: «وقد  مة لرسالتهِ الدرّ أدّخر ابن املقفع تلفيقه هذا وجعله مقدِّ
 ، باغٍ فقائلهم  منقوصني،  مدخولني   - اهللا  عصم  ممن  قليال  إال   - الناس  أصبح 

(١) آثار ابن املقفع ٣٤٢. 
(٢) هنج البالغة ٦١٣. 

(٣) م. ن ٣٥٥ – ٣٥٦. 
(٤) األدب الصغري واألدب الكبري ٢٩ – ٣٠. 



٤١٩الفصل الثالث: املبحث الرابع: تكرار ابن املقفع ...................................... 
لقوله  قٍ  حمقِّ غري  وواعظُهم  متكلِّف،  يبهم  وجمُ متعنِّت  سائلُهم  عيَّاب؛  هم  وسامعُ
أحزمهم  يكاد  باهلمز،  ويعيبون  ول،  الدُّ ويرتقبون  الثناء،  يتقارضون  بالفعل،... 

ط»(١). خْ رأياً يلفتهُ عن رأيه أدنى الرضا وأدنى السُّ
العلوي  النص  ن  ضمّ قد  املقفع  ابن  إنَّ  سابقاً -  الحظنا  كام  هنا -  ونالحظ 
ر فيه  بنصه، وأجر تعديالً شكلياً عىل بعضهِ اآلخر، ثم يأيت عىل نصهِ الذي حوّ
ه عن رأيه الرِّىض  ، فمثالً قول اإلمام: «يكاد أفضلهم رأياً يردّ وحيور فيه ثانيةً
رة اليتيمة: «يكاد أحزمهم رأياً  ر فيهِ ابن املقفع طفيفاً ملا قال يف الدّ والسخط». حوّ
يلفته عن رأيه أدنى الرىض وأدنى السخط». ولكن يف األدب الكبري ذكر الفكرة 

بمعناها ملّا قال: «واحلازم منهم غري تارك لتوقع الدوائر».
 ،عيل اإلمــام  لكالم  املقفع  ابن  تكرارات  من  غيض  من  فيضٌ  هو  هذا 
كمية  من  كبري  جانب  لذهب  ولوالها  التكرارات،  هبذهِ  اً  جدّ تطول  القائمة  ألنّ 

نتاجات ابن املقفع.
ا كاشفة عن نفسها إال أنّ منها: وهلذا دالالت عىل الرغم من إهنّ

كان  املقفع  ابن  إنّ  بوضوح  الكشف  عىل  يضلُّ  ال  دليل  التكرار  هذا  إنّ  ١ــ 
عىل مداومة وإتصال متواصل بكالم أمري املؤمنني، وإستحضارهِ هلذا الكالم 

يف مجيع رسائلهِ املشهورة بال استثناء
 يف كالم أمري املؤمنني ٢ــ إنّ هذا التكرار يكشف إنّ ابن املقفع كان ير
زينةً يزدان هبا الكالم، وركيزة يرتكز عليها القول - بفنونه وأغراضه املتعددة - 
ه هبذه الزينة إذا أنَّ «من عادة النفس رسعة االلتفات  ولذا رغب يف أن يزين كالمَ

(١) مجهرة رسائل العرب ٣ / ٤٨ – ٤٩. 



٤٢٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب

إىل ما أنسته وعرفته»(١).
املؤمنني  أمري  كالم  يف  بأنّ  املقفع  ابن  إيامن  عمق  التكرار  هذا  يستجيل  ٣ــ 

 الطريقة املثىل يف حتديد املشكالت، وتقديم احللول الناجحة هلا. وأفكارهِ
٤ - إنّ تكرار ابن املقفع هلذهِ احلكم العلوية دليلٌ آخر عىل أنّ هذهِ احلكم هي 
ها هناك، ثـــمَّ  رَ فيها هنا، وأعادها بنصِّ ليست البن املقفع، وإالّ لو كانت له ملا حوّ

نسبها للحكيم يف مكانٍ ثالث. 

(١) معايري احلكم اجلاميل ٢٣٤. 



 اخلامتة

 و

النتائج





٤٢٣

r]ifi’\Â;Ï≤]£\
كانت هذه رحلة شاقة وشـيّقة استجلينا من خالهلا األثر املهيب الذي تركه 
كالم أمري الكالم عىل كلِّ من احلسن البرصي وابن املقفع، ومن خالل هـذه 
ا أو كرها - مئات السنني، منها: ة غـُطيّت - طوعً الرحلة توصلنا إىل حقـائق عدّ

ا منذ  نًا وحمفوظًا ومشهورً ١ــ تبنيّ بوضوح أنّ كالم أمري املؤمنني كان مدوَّ
ا: ل اهلجري، وهلذا سلكت الدراسة طريقني يدعم بعضهام بعضً القرن األوّ

UÿÂ¯\

وكذلك  وغــريه،  اجلاحظ  شهادة  نحو  من  بذلك  الرصحية  االعــرتافــات 
بجمع  اختصت  والتي  وغريهم،  والطويس  نديم  ابن  ذكرهـا  التي  الكتب  أسامء 

.كالمه
UÈ›]m’\

والقرن  القرن  ذلك  يف  العريب  النثر  عىل   كالمه تركه  الذي  املهيب  التأثري 



٤٢٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
ون كالمه وينتقون منه ما  الذي بعده بطريقةٍ تدلّل عىل أنّ الكتاب كانوا يقرؤُ

، أو مقطع، ولربام رسالة أو خطبة كاملة . يشاؤون من مجلةٍ
الشك  ذلك  األشرت،  ملالك   املؤمنني أمري  عهد  يف  الشك  إبطال  تبنيّ  ٢ــ 
كان  ولو  الطربي،  زمن  يف  ا  موجودً يكن  مل  العهد  أنّ  وعىل  الطول،  عىل  القائم 
، يف حني إنّ الدراسة أثبتت أنَّ ابن املقفع معتمدٌ  ونه يف تأرخيهِ ا يف زمنه لدّ موجودً
ا عىل وصايا العهد، فقد أخذ منه عرشات النصوص بني التضمني  ا مبارشً اعتامدً
ا  ر، واألخذ باملعنى وغري ذلك، وعىل هذا فإنّ العهد كان موجودً احلريف، واملحوّ

ا قبل الطربي بأكثر من مائتي عام . رً ا ومؤثّ ومقروءً
٣ــ من آثار كالم أمري املؤمنني عىل األديبني املذكورين، هو ذلك التفاوت 
يف حجم النص النثري، من الطول املهيب، بحيث وصل إىل درجة - التشكيك 
- إىل الطول، إىل التوسط، إىل اإلجياز الشديد بحيث ال تتجاوز الرسالة السطر 
ا  ا واضحً الواحد أو بعضه، وهذه هي طريقة علوية بامتياز سارَ عليها األديبان سريً
ال   وأخر سطر،  املائة  عىل  تربو  رسالة  البرصي  عند  وجدنا  فقد  فيه،  لبس  ال 

ا، وكذلك األمر عند ابن املقفع . ا واحدً تتجاوز سطرً
درجة  إىل    نصوصهِ يف  ا  موجودً كان  الطول  أنّ  ا  أيضً نثبت  الطريقة  وهبذه 

ا يف تقليدهِ . ا ومرغوبً رً كان مؤثِّ
ذلك  التوحيد،  علم  أو  الكالم  علم  حول  أثريت  التي  الشكوك  بطالن  ٤ــ 
الكالم  من  الفن  هذا  أنّ  رأينا  ملّا  وذلك   ،املؤمنني أمري  بهِ  برع  الذي  العلم 
زين  كاإلمـام  اهلجري  األول  القـرن  يف  بهِ  وتأثَّر   عنه أخذه  من  هناك  كانَ 

. العابدين
٥ــ وجدنا أنّ أصحاب املعجامت اللغوية قد وثقوا اخلطبة الشقشقية، وذلك 



٤٢٥اخلامتة والنتائج ...................................................................... 
االستشهاد  وهذا  بمبدعها،  حوا  ورصّ منها،  كثرية  ومقاطع  بألفاظٍ  استشهدوا  ملا 

دليلٌ جازم عىل صدورها من املنبع العريب األصيل واملؤسس للكالم العريب .
٦ــ مـن التهم التي وجهـت لكالم أمري املؤمنني وجود التقسيامت العددية 
فيه، وهذا تبنيّ بطالنه من خالل أثر هذا اإلسلوب احلريف عىل احلسن البرصي 

وابن املقفع وغريمها .
ازدواجية،  فيها  بمعايري  األدباء  بعض  معه  تعامل  األمر  هذا  إنّ  والغريب 
ا عليه،  مكذوبً ا  ختبط، فهم ملّا رأوه عند أمري املؤمنني عدوه أمرً وبطريقة فيها 
بينام عند البرصي - وبحكمهم - ميزة من ميزات نثره، وال ننسى أنّ اجلميع - 
إىل درجة ال خيتلف فيها اثنان - متفق عىل كون البرصي ذي ثقافة إسالمية عربية 
حمضة، وملّا وصلوا إىل إبن املقفع رأوا بأنّ هذا األخري أتى هبذا الفن النثري من 

اليونان .
أخذها  التقسيامت  هذه  ألنّ  وتفصيالً،  مجلةً  للصواب  جمانب  أمر  كلّه  هذا 

األديبان بالنص أو املعنى عن أمري املؤمنني، وسنذكـِّر ببعضها هنا .
من نحو قول: البرصي «...وإنّام إذا فكرت فيها الدنيا ثالثة أيام ...» الذي 

أخذه من احلكمة العلوية: «وإال إنَّ األيام ثالثة...».
ومن نحو قول ابن املقفع «.. إنّام أنت يف ذلك أحد رجلني»، فقد أخذه من 

عهد اإلمام ملالك: «.. إنام أنت أحد رجلني».
ا: «من ذهب حياؤه ذهب رسوره، ومن ذهب  ومن نحو قول ابن املقفع أيضً
رسوره مقت، ومن مقت أوذي ...»، فكان قد استوحى هذا مما ورد يف حكمة 
أمري املؤمنني «..ومن كثر كالمه فقد كثر خطؤه، ومن كثر خطؤه قلَّ حياؤه، ومن 



٤٢٦................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
قلَّ حياؤه قلَّ ورعه..».

فقد  ب»،  حتُ ما  عىل  وصرب  تكره،  ما  عىل  صربٌ  صربان:  قوله: «الصرب  ا  أمّ
املصيبة،  عند  صرب  صربان:  البرصي: «الصرب  قال  حيث  كالمها،  األديبان  أخذه 
وصرب عن املعصية»، وقال ابن املقفع: «واعلم أنَّ الصرب صربان: صرب املرء عىل 

ما يكره، وصربه عام حيب».
وغري هذا كثري أرشنا له يف طيّات الرسالة .

٧ــ مل ختلُ أيّ رسالة أو خطبة عند البرصي من أثر علوي بالغ، وكذلك رسائل 
الصحابة،  رسالة  الصغري،  األدب  الكبري،  (األدب  املشهورة  األربع  املقفع  ابن 
رة اليتيمة) وأكثر من هذا إذ مل أجد وال صفحة واحدة من صفحات األدب  الدّ

. الصغري ختلوا من أثرٍ لكالم اإلمام
٨ــ إنّ هذا األثر الذي تركه كالمه يوضح دون ريب واقعيّة املقولة التي 
ما  منطقه  يف  وبالغته  وخطبه  طالب  أيب  بن  عيل  كالم  (لوال  املفيد  الشيخ  دوهنا 
شاهبها  وما  الشهادة  فهذه   . رعيّة)  إىل  وال  جند  أمري  إىل  يكتب  أن  أحد  أحسن 
من شهـادة كثرية جـدا من قِـبَل النقاد واألدبـاء تبنيَّ اآلن وبالدلـيـل أهنا مل تكن 
هذهِ  فجاءت   ، قديامً نُبِّه إليها  قد تُ ملموسة كان  حقيقة  هي  بل  املبالغة،  بـاب  مـن 
هكذا  صحة  عىل  جاهنا  من  تشهد  والشهادات  الشهادات،  تلك  تؤيد  الدراسة 

دراسات .
وال  كام  ال  املقفع -  وابن  البرصي  نتاج  يصلنا  مل   كالمه فلوال  مغاالة  وال 

ا - كام وصلنا يف هذهِ احللة . نوعً
٩ــ ثبت أنّ مجيع كالم البرصي أو جلّه من كالم أمري املؤمنني باحلرف أو 



٤٢٧اخلامتة والنتائج ...................................................................... 
البرصي  ثقافة  مرجعية  حول  القديمة  اآلراء  من  يثبت  مل  وعليه  بينهام،  أو  املعنى 
من  غالبيته  أو  البرصي  كالم  كلَّ  عدَّ  الذي  املرتىض،  الرشيف  رأي  إالّ  األدبية 

. كالم موالنا أمري املؤمنني
ث يُسأل عن بعض األحاديث ملن هي، فينهر  ١٠ــ كان البرصي عندما يتحدّ

. به، فأثبتت الدراسة أنّ تلك األحاديث تعود ألمري املؤمنني السائل ومل جيُ
الكامل  تأثره  من  الرغم  وعىل  البرصي  إنّ  ا  شديدً ا  أسفً املؤسف  من   -  ١١
اآلخرين  أسامء  يذكر  حني  يف  واحدة،  ة  مرّ وال  اسمه  يذكر  مل   املؤمنني بأمري 
الراشدين  باخللفاء  وانتهاءً  احلكيم،  لقامن  من  إبتداءً  بكالمهم،  يستشهد  الذين 

الثالثة األوائل .
 ،١٢ــ مل يكن للحسن البرصي أي أسلوب مميّز مقارنة بكالم أمري املؤمنني
ناحية  من  سواء  البرصي،  نثر  عىل  تامة  هيمنة  مهيمنًا  العلوي  األسلوب  كان  إذ 

الشكل أم املضمون .
١٣ــ وجدنا إنّ من النصوص العلوية هي نصوص قرآنية، أجر عليها أمري 
يتأثر  أن  دون  هذهِ  ببعض  تأثر  قد  البرصي  فكان  التغريات،  بعض   املؤمنني

بالنص األصل .
ة حياهتم لسلطات ختالف  ١٤ــ إنّ األديبني وعىل الرغم من كوهنام يكتبون مدّ

.  م بقوا مأسورين لكالمهِ مرشوع أمري املؤمنني الفكري إالّ أهنّ
إىل  يتطلعان  وكانا  العريب،  للنثر  الذهبي  العرص  يف  عاشا  األديبني  إنّ  ١٥ــ 
املعاين،  وأبكار  احلكم  لباب  عن  التفتيش  إىل  فعمدوا  متلقيهم،  أسامع  جلب 

. فوجدوها يف كالم أمري املؤمنني
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هو  الدراسة  شخصته  الذي  األديبني  تأثر   - مجيع  ولربام   - اغلب  إنّ  ١٦ــ 
النص  يف  جـريئـة  استبداالت  يبدال  مل  ـام  إهنّ بمعـنى  إبداعـيا،  وليـس  إتباعي  تأثر 
ون - وهذا عائدٌ إىل إيامهنم  م يقرصِّ العـلوي - وإن أقدموا عىل هذه اخلطوة فأهنّ

ا حسنًا . بأنّ النص العلوي نصٌّ متكامل ال يمكن التجديد فيه جتديدً
نات  ١٧ــ من الطرق التي اشرتك فيها األديبان هي التقديم والتأخري بني مكوِّ

النص العلوي الذي يوردانهِ .
ة ويسكبها يف نصٍّ واحد، ولكن  ا علوية عدّ ١٨ــ كان البرصي جيمع نصوصً
هذا النص الواحد - ألنّه ملفّق من نصوص عدة - بانَ عليه عدم االنسجام، ويف 
واآلخر  املقطع  بني  يربط  جعل  هذا  االنسجام  عدم  لتذليل  البرصي  من  حماولةٍ 
بعبارة خيرتعها هو من نحو تكرار (يا ابن آدم)، أو تكرار (احذرها) خماطبًا الدنيا، 
أو تكرار اسم رصيح بعينه وغري ذلك، ولكن هذا الرابط مل يشفع للبرصي فقد 

بقيت نصوصه الطوال ينتاهبا عدم االنسجام، والسبب هو ما بيّنّاه ال غري .
ة  ران بعض كالم أمري املؤمنني، وليس مرّ ا ما كان األديبان يكرِّ ١٩ــ كثريً
مرات،  مخس  من  أكثر  الواحد  العلوي  املقطع  ران  يكرِّ لربام  بل  فحسب،  واحدة 
وهذا التكرار أو حضور النص العلوي الواحد يف نصوص عدة - وبفنون خمتلفة 
- لألديبني عائد بالدرجة األساس إىل كثرة قراءة ذلك النص وترديده وحضوره 
يف ذهـن األديب أوالً، وثانيًا إيمـان األديب الـذي قـام هبـذهِ العـمـليـة بـأنَّ هـذا 
التأثري  عىل  قابلية  وذي  اإلبداعي،  النص  هبا  يزدان  زينة  هو  ر -  املُكرَّ الكـالم - 
ا بنفعهِ الذي سيعود بهِ عىل النص املتأثِّر . عىل املتلقي ولذا قاما بتكرارهِ، أي طمعً

ة  ة فمرّ ا عدّ ٢٠ــ اتبعا األديبان - ومها يكرران كالم أمري املؤمنني - طرقً
رانه بتحوير طفيف،  ا، أو يكرِّ رانه حرفيًا أيضً نان النص العلوي حرفيا ويكرِّ يضمّ



٤٢٩اخلامتة والنتائج ...................................................................... 
العلوي  النص  مع  كله،  هذا  اتّبعا  قد  كان  ة  عدّ ات  مرّ ويف  باملعنى،  رانه  يكرّ أو 
ا، ثم بتحوير طفيف،  ه أيضً رانه بنصّ نانه بنصه، ثم يكرّ الواحد، بمعنى إهنام يضمِّ

ثم باملعنى ... وهكذا .
٢١ــ من طرق احلسن البرصي يف تكرارهِ كالم اإلمام هي أخذه للعبارة 
بني  يذكر  فاصل  أي  بدون  كثرية  أحيانٍ  ويف   ، واحدٍ مكانٍ  يف  وتكرارها  العلوية 

ة. ه من اجلدّ ه النقاد خللوِّ النص األصل وتكراره، وهكذا تكرار يذمّ
٢٢ــ من طرق ابن املقفع التي كان يكرر هبا كالم أمري املؤمنني هي ذكره 
ره ثانية - مع تغيري جزئي وطفيف  ا ملن أسامه باحلكيم، ويكرّ لذلك الكالم منسوبً

- ولكن دون أن ينسبه لذلك احلكيم .
كالمه -  مجيع  إنّ  فقال:  الكبري،  رهِ  بتأثّ ا  وتكرارً ا  مرارً املقفع  ابن  رصح  ٢٣ــ 
إالّ اشتقاقاتٍ صغار - مأخوذ من أُناسٍ مل يذكر أسامءهـم الصـرحية، بـل أسهـب 
أمري  تصدر  بالدليل  راسة  الدّ بيّنت  واآلن  واخلُلُقيّة،  اخللقيّة  صفاهتم  ذكر  يف 

املؤمنني هلؤالء املوصوفني .
ـيا  نصِّ ا  رً تأثّ تأثر  قـد  كان  الـمـقـفـع  ابـن  إنّ  ـا  أيـضً الـدراسـة  وجـدت  ٢٤ــ 
العابدين،  زين  كاإلمام  النبوة  بيت  أهل  أئمة  وببعض   األكرم بالرسول 

. واإلمام الصادق
ومن هذهِ النتائج انكشف بطالن النظريات التي اهتمت ابن املقفع - بسبب 
الفرس  وجيلّ  اجلمود،  ويريد  أخالقيا،  ال  ته  وعدّ  - هبم  رهِ  وتأثّ للقدماء  مدحهِ 
يكن  مل  املقفع  ابن  إنّ  تبنيّ  طويل  أمد  فبعد  بالعرب،  وينكلّ  شأهنم،  من  ويعيلّ 
اجلاهلية  يف  وأرشفهم  العرب  سادات  من  بل  ا،  أقحاحً ا  عربً ا  أناسً إالّ  يقصد 

واإلسالم .
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٢٥ــ كان ابن املقفع يورد احلكمة وينسبها للحكيم، هذا احلكيم فـُرسِّ - من 

. غري دليل - بالفاريس، واآلن بينت الدراسة إنّ احلكيم هو أمري املؤمنني
م هلا بقوله «كان يقال»، أو «سمعت  ٢٦ــ كان ابن املقفع يورد احلكمة ويقدّ

. العلامء قالوا»، فوجدت الدراسة إن غالبية هذهِ احلكم لإلمام عيل
ا من كالم الذين أسامهم بــ»األولني»،  ٢٧ــ رصح ابن املقفع باشتقاقه أفكارً
فقد   ،املؤمنني أمري  كالم  من  هو  بالبسط -  أسميناه  ما  أو  االشتقاق -  وهذا 
ا حتى  ا كبريً كان ابن املقفع يأيت عىل احلكمة العلوية املوجزة فيتوسع عليها توسعً
ا  متامً مطابقة  العلوي  النص  عىل  املقفع  ابن  جيرهيا  التي  الزيادات  بعض  وجدنا 

اح (هنج البالغة). لرشح ذلك النص من قِبل رشّ
وملّا عرفنا بأنّ ذلك الكالم املشتق منه هو ألمري املؤمنني، كان من العدل 
والرشاد أن نقول: إنّ عيلّ بن أيب طالب يقف عىل رأس هؤالء «األولني»ال عىل 

م من الفرس أو اليونان . أهنّ
ال  درجة  إىل  اإلجياز  بطريقة  العلوية  احلكمة  إيراد  من  املقفع  ابن  قلّل  ٢٨ــ 
بسطها،  التي  واألخر  أوجزها  التي  احلكم  بني  عددية  نسبة  هنالك  تكون  تكاد 
ا  خاصً ا  سبكً مسبوك   املؤمنني أمري  كالم  بأنّ  يقني  عىل  كان  ألنّه  إالّ  ذلك  وما 
ال  ا  جزءً سيهدّ  منه  ذف  حيُ يشءٍ  أيّ  فإنّ  وعليه  واملضمون،  الشكل  صعيدي  عىل 
اء  ا سلبيًا - حتميا أو شبه حتميٍّ - سيكون من جرّ يُستغنى عنه، بمعنى أنّ تأثريً

عملية اإلجياز لو حصلت، لذا ابتعد ابن املقفع عنها .
ا ما كان ابن املقفع يقدم للمقطع العلوي الذي يضمنه بفعل األمر  ٢٩ــ كثريً

أو الم األمر، وما ذلك إالّ رغبةً منه للتأكيد أو للفت اإلنتباه إىل ما سيورده.
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ر شكليا يف كالم أمري املؤمنني، ومن ذلك  ا ما كان ابن املقفع حيوّ ٣٠ــ كثريً

استعامله الضمري بدالً من اإلسم الرصيح، أو بالعكس .
٣١ــ إنّ من بواعث التأثري العلوي عىل ابن املقفع هو تلك املوسوعية اهلائلة 
التي اتصف هبا أمري املؤمنني قوالً وفعالً، فهو املحارب العظيم، وهو املنظم 
العسكري، وهو الفيلسوف، وهو العابد الزاهد، وهو االقتصادي، وهو السيايس 
ا منها فوجدناه - بشهادة كالمهِ  ....فهذه املوسوعية وظّف ابن املقفع جانبًا كبريً
- واعظًا، وسياسيًا، وعسكريا، واقتصاديا، وداعيا إىل الزهد، فكان يف هذا كلهِ 
املقفع  ابن  إنّ  يعرف  والكلّ  ونحن  دواءها،  ويعطي  املشكلة  يذكر  ا  دقيقً منظامً 
واملوسوعية  املقدرة  تلك  له  تكون  حتى  اجلسام  ت  واملهامّ األمور  هذه  يامرس  مل 
الكامنة  العلة  ولكن  دواء،  من  يناسبه  ما  ووصف  الداء  تشخيص  عىل  الواسعة 
وراء ذلك هي مجعه لكالم أمري املؤمنني ونظرياته اخلالدة يف هذه املوضوعات 

املتعددة .
اإلمام  كان  إذا  الرأي  استعامل  عن  النهي  عىل  يشدد  املقفع  ابن  كان  ٣٢ــ 
عىل  تعينه  التي  العلمية  املقدرة  له   - املقفع  ابن  بنظر   - اإلمام  ألن  ا،  موجودً
استنباط احلل األمثل لكل معضلة، يف حني مل يصل إىل هذه الدرجة عامة الناس 
بآرائهم، ولذا نصحهم ابن املقفع بالتخيل عن آرائهم واالمتثال ألوامر اإلمام . 
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إىل عرص ابن خلدون، د. كامل اليازجي، دار اجليل، بريوت - لبنان، ط١، 

١٩٨٦م.
٢٣ــ األسس اجلاملية يف النقد األديب، د. عز الدين إسامعيل، دار الفكر العريب، 

القاهرة، ط٢، ١٩٦٨م.
العريب،  الثقايف  املركز  زيد،  أبو  حامد  نرص  والتأويل،  القراءة  إشكاليات  ٢٤ــ 

الدار البيضاء، بريوت، ط٤، ١٩٩٦م.
٢٥ــ اإلعجاز العلمي عند اإلمام عيل، د. لبيب بيضون، مؤسسة األعلمي، 

بريوت - لبنان، ط١، ٢٠٠٥م.
ط٥،  لبنان،  بريوت -  للماليني،  العلم  دار  الزركيل،  الدين  خري  األعالم،  ٢٦ــ 

١٩٨٠م.
حسن  وختريج  حتقيق  (ت١٣٧١هـــ)  األمني  حمسن  السيد  الشيعة،  أعيان  ٢٧ــ 

األمني، دار التعارف، بريوت - لبنان، د.ت.



٤٣٨................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
٢٨ــ األغاين، أبو الفرج األصفهاين (ت٣٥٧هـ)، حتقيق سمري جابر، دار الفكر، 

بريوت، لبنان، ط٢، د.ت.
القاهرة،  غريب،  دار  خليفة،  حممد  اللطيف  عبد  وأنواعه،  اإلغــرتاب  ٢٩ــــ 

٢٠٠٥م.
٣٠ــ اإلقتباس والتضمني يف هنج البالغة (دراسة أسلوبية)، د. كاظم عبد فريح 

املوىل املوسوي، ٢٠٠٦م.
٣١ــ أمايل املرتىض (غرر الفوائد ودرر القالئد)، عيل بن احلسني امللقب بالرشيف 
املرتىض (ت٤٣٦هـ)، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، ذوي القربى، قم - 

إيران، ط٢،
قسم  حتقيق  ـــ)،  (ت٤٥٠ه الطويس  احلسن  بن  حممد  جعفر  أبو  األمــايل،  ٣٢ــ 

الدراسات اإلسالمية، دار الثقافة، قم، ط١، ١٤١٤هـ.
املفيد  بالشيخ  ٣٣ــ األمايل، اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن النعامن امللقب 
(ت٤١٣هـ)، حتقيق حسني اإلستادويل، عيل أكرب غفاري، بريوت - لبنان، 

ط٢، ١٩٩٣م.
يسه، روكس بن زائد العزيزي، مطبعة النعامن،  ٣٤ــ اإلمام عيل أسد اإلسالم وقدِّ

النجف األرشف، ١٩٦٧م.
قم،  القربى،  ذوي  جرداق،  جورج  اإلنسانية،  العدالة  صوت  عيل  اإلمام  ٣٥ــ 

ط١، ١٣٨١هـ.
٣٦ــ اإلمام عيل يف الفكر املسيحي املعارص، راجي أنور هيفا، دار العلوم، ط١، 

٢٠٠٥م.



٤٣٩املصادر واملراجع .................................................................... 
٣٧ــ آثار ابن املقفع (كليلة ودمنة، األدب الصغري، األدب الكبري، الدرة اليتيمة، 
لبنان،   - بريوت  العلمية،  الكتب  دار   ،(  األخر اآلثار  الصحابة،  رسالة 

ط١، ١٩٨٩م.
٣٨ــ آداب احلسن البرصي وزهده ومواعظه، مجال الدين أبو الفرج ابن اجلوزي 
ط٣،  سورية،   - دمشق  النور،  دار  احلرش،  سليامن  حتقيق  (ت٥٩٧هـــ)، 

٢٠٠٧م.
٣٩ــ أمراء البيان، حممد كرد عيل، مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش، القاهرة، 

١٩٣٧م.
أكرب  عيل  حتقيق  املجليس (ت١١١١هـ)،  باقر  حممد  العالمة  األنوار،  بحار  ٤٠ــ 

غفاري، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت - لبنان، ط٣، ١٩٨٣م.
إحسان  عليه  علق  اجلاحظ (ت٢٥٥هـ)،  بحر  بن  عمر  عثامن  أبو  البخالء،  ٤١ــ 

الطيبي، دار املعرفة، بريوت - لبنان، ط٢، ٢٠٠٨م.
٤٢ــ البداية والنهاية، احلافظ أبو الفداء إسامعيل بن كثري الدمـشـقي (ت٧٧٤هـ)، 
الرتاث  إحياء  دار  شريي،  عيل  حواشيه  عىل  وعلق  أصوله  قــق  ودّ حققه 

العريب، ط١، ١٩٨٨م.
املعارف،  دار  الشني،  الفتاح  عبد  د.  القرآن،  أساليب  ضوء  يف  البديع  ٤٣ــ 

القاهرة، ط١،١٩٧٩م.
٤٤ــ البديع يف النقد الشعر، أسامة بن منقذ(ت٥٨٤هـ )، حتقيق د. أمحد بدوي، 
مصطفى  مطبعة  مصطفى،  إبراهيم  األستاذ  مراجعة  املجيد،  عبد  حامد  د. 

البايب، مرص، ١٩٦٠م.



٤٤٠................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
٤٥ــ البصائر والذخائر، أبو حيّان التوحيدي (ت٤٠٠هـ )، حتقيق وتعليق امحد 

أمني، السيد أمحد صقر، جلنة التأليف والرتمجة، القاهرة، ط١، ١٩٥٣م.
الرسول  عبد  الدكتور  العالمة  البالغة،  هنج  يف  والرتبوي  الفكري  البعد  ٤٦ــ 

الغفاري، مؤسسة أنصاريان، قم - إيران، ط١، ٢٠١٠م.
٤٧ــ البالغة العربية، أسسها وعلومها وفنوهنا، عبد الرمحن امليداين، دار القلم، 

دمشق، ط١، ١٩٩٦م.
٤٨ــ البالغة الفنية، عيل اجلندي، مكتبة اإلنجلومرصية، ط٢،١٩٦٦م.

٤٩ــ بالغة الكتاب يف العرص العبايس (دراسة حتليلية نقدية لتطور األساليب)، 
د. حممد نبيه حجاب، مكتبة الطالب اجلامعي، ط٢،١٩٨٦م.

٥٠ــ بنور فاطمة اهتديت، عبد املنعم حسن، دار املعروف، قم، ط١، ١٩٩٨م.
٥١ــ بنية اجلملة وداللتها البالغية يف األدب الصغري دراسة تركيبية تطبيقية، أ.د. 

حممد كراكبي، علم الكتاب احلديث، أربد، األردن، ٢٠٠٨م.
ثالث   ) ضمن  ٣٨٨هـ)،  (ت  اخلطايب  حممد  بن  محد  القرآن.  إعجاز  بيان  ٥٢ــ 
رسائل يف إعجاز القرآن )، حتقيق: حممد خلف اهللا، د.حممد زغلول سـالم، 

دار املعارف بمرص، ط ٢، ١٩٦٨م.
املوسوي  اخلوئي  القاسم  أبو  العظمى  اهللا  آية  القرآن،  تفسري  يف  البيان  ٥٣ــ 

(ت١٤١١هـ)، دار الزهراء، بريوت - لبنان، ط٤، ١٩٧٥م.
د.  حتقيق  (ت٢٥٥هـــ)،  اجلاحظ  بحر  بن  عمر  عثامن  أبو  والتبيني،  البيان  ٥٤ــ 

درويش جويدي، املكتبة العرصية، بريوت - لبنان، ط١، ٢٠١٠م.



٤٤١املصادر واملراجع .................................................................... 
٥٥ــ تاج العروس من جواهر القاموس، السيد حممد مرتىض احلسيني الزبيدي، 

دراسة وحتقيق عيل شريي، دار الفكر، بريوت، ١٩٩٤م.
افعي، راجعه واعتنى به د.درويش  ٥٦ــ تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرّ

اجلويدي، املكتبة العرصية، بريوت - لبنان، ٢٠٠٥م.
اإلسالمي،  التبليغ  دار  الرتمجان،  عباس  د.  اإلسالمي،  األدب  تاريخ  ٥٧ــ 

ط١،٢٠١١م.
حه  ج نصوصه وصحّ ٥٨ــ تاريخ األدب العريب، أمحد حسن الزيات، ضبطه وخرّ

يوسف عيل بدوي، مكتبة الصفاء، اإلمارات العربية، ط٢، ٢٠٠٨م.
٥٩ــ تاريخ األدب العريب، بروكلامن، نقله إىل العربية د. عبد احلليم النجار، دار 

الكتاب اإلسالمي، ميدان العلم، قم، ط٢، ٢٠٠٨م.
القربى،  ذوي  ضيف،  د.شوقي  اإلسالمي)،  العريب (العرص  األدب  تاريخ  ٦٠ــ 

قم، ط٢، ١٤٢٧هـ.
ذوي  ضيف،  شوقي  د.  األول)،  العبايس  (العرص  العريب  األدب  تاريخ  ٦١ــ 

القربى، قم، ط٢، ١٤٢٧هـ.
ومكتبة  دار  احلسيني،  د.قيص  األمــوي)،  (العرص  العريب  األدب  تاريخ  ٦٢ــ 

اهلالل، بريوت - لبنان ن ٢٠٠٢م.
٦٣ــ تاريخ بغداد، احلافظ أبو بكر أمحد بن عيل اخلطيب البغدادي (ت٤٦٣هـ)، 
 - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  وحتقيق  دراسة 

لبنان، ١٩٩٧م.
ن اإلسالمي، جرجي زيدان، مراجعة وتعليق د.حسني مـؤنس،  ٦٤ــ تاريخ التمدّ



٤٤٢................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
دار اهلالل ١٩٥٨م.

الطربي  جرير  بن  حممد  جعفر  أبو  واألمم)،  امللوك  الطربي (تاريخ  تاريخ  ٦٥ــ 
األعلمي،  مؤسسة  العلامء،  من  جلنة  وتصحيح  مراجعة  (ت٣١٠هــــ)، 

بريوت - لبنان، د.ت.
بابن  املعروف  اهللا  هبة  بن  احلسني  بن  عيل  القاسم  أبو  دمشق،  مدينة  تاريخ  ٦٦ــ 
عساكر (ت٥٧١هـ)، حتقيق عيل شريي، دار الفكر، بريوت - لبنان، ط١، 

١٩٩٨م.
بريوت -  الثقافة،  دار  عباس،  إحسان  د.  العرب،  عند  األديب  النقد  تاريخ  ٦٧ــ 

لبنان، ط٤، ١٩٨٣م.
٦٨ــ التبيان يف تفسري القرآن، أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس (ت٤٦٠هـ)، 

حتقيق وتصحيح أمحد حبيب قصري، د.ت.
٦٩ــ حترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، ابن أيب األصبع 
القاهرة،  رشف،  حممد  حفني  د.  وحتقيق  تقديم  (ت٦٥٤هــــ)،  املــرصي 

١٩٦٣م.
للنرش،  سخنون  دار  عاشور،  بن  الطاهر  حممد  األستاذ  والتنوير،  التحرير  ٧٠ــ 

تونس، ١٩٩٧م.
شعبة  بن  احلسني  بن  عيل  بن  احلسن  الشيخ  الرسول  آل  عن  العقول  حتف  ٧١ــ 
الغفاري،  أكرب  عيل  بتصحيحه  عنى  الرابع)،  القرن  أعالم  (من  احلراين 

مؤسسة الفكر اإلسالمي، لبنان، ط١، ٢٠٠٤م.
اظ، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد الذهبي (ت٧٤٨هـ)، حتقيق حممد  ٧٢ــ تذكرة احلفّ



٤٤٣املصادر واملراجع .................................................................... 
البجاوي، دار املعرفة، بريوت - لبنان، د.ت.

٧٣ــ التذكرة احلمدونية، حممد بن احلسن بن حممد بن عيل بن محودن، حتقيق د. 
إحسان عباس، بكر عباس، دار صادرة، بريوت، ط١، ١٩٩٦م.

منشورات  (ت٦٥٤هــــ)،  اجلــوزي  بن  سبط  العالمة  اخلــواص،  تذكرة  ٧٤ــــ 
الرشيف الريض، قم، ١٤١٨هـ.

العلم  دار  املقديس،  أنيس  العريب،  األدب  يف  النثرية  األساليب  تطور  ٧٥ــــ 
للماليني، بريوت لبنان، ط١، ١٩٦٠م.

٧٦ــ التعازي واملراثي، أبو العباس حممد بن يزيد املربد (ت٢٨٦هـ)، حققه وقدم 
له حممد الديباجي، مطبعة زيد بن ثابت، دمشق، ١٩٧٦م.

املناوي،  الرؤوف  عبد  حممد  التعاريف )،  مهامت  عىل  التعاريف (التوقيف  ٧٧ــ 
حتقيق حممد رضوان الداية، دار الفكر، بريوت، ط١، ١٤١٠هـ.

نرص  عليه  وعلق  حققه  (ت٨٢٦هـ)،  اجلرجاين  حممد  بن  عيل  التعريفات،  ٧٨ــ 
الدين التونيس، رشكة القدس، القاهرة، ط١، ٢٠٠٧ م.

(ت٧٧٤هـ)،  كثري  بن  إسامعيل  الفداء  أبو  العظيم،اإلمام  القرآن  تفسري  ٧٩ــ 
حتقيق سامي بن حممد، دار طيبة، ط٢، ١٩٩٩م.

٨٠ــ التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري، أبو الفضل أمحد بن عيل 
العلمية،  الكتب  دار  العسقالين، (ت٨٥٢هـ)،  حجر  بن  أمحد  بن  حممد  بن 

بريوت، ط١، ١٩٨٩م.
٨١ــ التوحيد، حممد بن عيل بن بابويه القمي املعروف بالصدوق (ت٣٨١هـ)، 
املدرسني  مجاعة  منشورات  الطهراين،  احلسيني  هاشم  السيد  وتعليق  حتقيق 



٤٤٤................................................. أثر كالم اإلمام عيل يف النثر العريب
يف حوزة قم، د.ت.

اهلند،  حيدر آباد،  ٨٢ــ الثقات، ابن حبّان، (ت٣٥٤هـ)، دار املعارف العثامنية، 
ط١، ١٣٩٣هـ.

بن  حممد  بن  امللك  عبد  منصور  أبو  واملنسوب،  املضاف  يف  القلوب  ثامر  ٨٣ــ 
إسامعيل الثعالبي (ت٤٢٩هـ)، رشح وتعليق خالد عبد الغني حمفوظ، دار 

الكتاب العلمية، بريوت - لبنان، ١٩٩٧م.
٨٤ــ جامع البيان عن تأويل آي القرآن، أبو حعفر بن جرير الطربي (ت٣١٠هـ)، 

مطبعة مصطفى البايب، مرص، ط٢، ١٩٥٤م.
القربى،  ذوي  منشورات  الفاخوري،  حنّا  العريب،  األدب  تاريخ  يف  اجلامع  ٨٥ــ 

ط٣، ١٤٢٧هـ.
القرطبي  األنصاري  أمحد  بن  حممد  اهللا  عبد  أبو  القرآن،  ألحكام  اجلامع  ٨٦ــ 
دار  البخاري،  سمري  هشام  الشيخ  وصححه  به  اعتنى  ــــ)،  (ت٦٧١ه

األصمعي، الرياض، ط١، ٢٠٠٢م.
٨٧ــ جدلية اإلفراد والرتكيب يف النقد العريب القديم، حممد عبد املطلب، الرشاكة 

املرصية العاملية للنرش (لونجامن)، ط١، ١٩٩٥م.
٨٨ــ مجهرة األمثال، أبو هالل العسكري، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار 

الفكر، ط٢، ١٩٨٨م.
٨٩ــ مجهرة خطب العرب، أمحد زكي صفوت، املكتبة العلمية، بريوت - لبنان، 

د.ت.
٩٠ــ مجهرة رسائل العرب يف عصور العربية الزاهرة أمحد زكي صفوت، املكتبة 



٤٤٥املصادر واملراجع .................................................................... 
العلمية، بريوت - لبنان، ١٩٣٧م.

احلسني  بن  حممد  الــريض  التنزيل،الرشيف  متشابه  يف  التأويل  حقائق  ٩١ــــ 
املوسوي، رشح العالمة األستاذ حممد رضا آل كاشف الغطاء، دار املهاجر، 

بريوت - لبنان، د. ت.
األصفهاين  اهللا  عبد  بن  أمحد  نعيم  أبو  األصفياء،  وطبقات  األولياء  حلية  ٩٢ــ 

(ت٤٣٠هـ)، دار الكتاب العريب، بريوت - لبنان، ط٤، ١٤٠٥ هـ.
٩٣ــ احلياة األدبية بعد ظهور اإلسالم، حممد عبد املنعم خفاجي، مكتبة احلسني 

التجارية، ط١، ١٩٤٩م.
دار  خفاجي،  املنعم  عبد  حممد  د.  اإلسالم،  صدر  عـرص  يف  األدبية  احلياة  ٩٤ــ 

الكتاب، بريوت - لبنان، ط٢، ١٩٨٠م.
٩٥ــ حياة احلسن البرصي ومسريته العلمية، د. روضة مجال احلرصي، دار الكلم 

الطيب، دمشق، ط١، ٢٠٠٢م.
٩٦ــ خزانة األدب،ابو بكر بن عيل بن عبد اهللا (ت٨٣٧هـ)، حتقيق حممد نبيل، 

أصيل بديع، دار الكتب العلمية، بريوت، ط١، ١٩٩٨م.
احلسني  بن  حممد  احلسن  أبو  طالب�،  أيب  بن  عيل  املؤمنني  أمري  خصائص  ٩٧ــ 
املوسوي (ت٤٠٦هـ)، مؤسسة األعلمي، بريوت - لبنان، ط١، ١٩٨٦م.
٩٨ــ خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب�، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب 

النسائي (ت٣٠٣هـ)، حتقيق أ. د.محزة النرشيت وآخرون، ط٢، د.ت.
٩٩ــ خصام ونقد، د. طه حسني، دار العلم للماليني، بريوت، ط٣، ١٩٦٣م.
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١٠٠ــ اخلطابة العربية يف عرصها الذهبي، إحسان النص، دار املعارف، القاهرة، 

١٩٦٣م.
القديس،  مكتبة  (ت٦٩٤هـــ)،  الطربي  اهللا  عبد  أمحد  العقبى،  ذخائر  ١٠١ــــ 

القاهرة، ١٣٥٦هـ.
ط٢،  بريوت،  األندلس،  دار  اجلندي،  أنعام  العريب،  األدب  يف  دراسات  ١٠٢ــ 

١٩٦٧م.
١٠٣ــ دراسات يف األدب املقارن التطبيقي، د. داوود سلوم، دار احلرية للطباعة، 

بغداد، ١٩٨٤م.
١٠٤ــ دراسات يف النحو، صالح الدين الزعبالوي، املعارف، القاهرة، د.ت.

١٠٥ــ دراسات يف هنج البالغة، آية اهللا الشيخ حممد مهدي شمس الدين، وثّق 
أصوله وحققه وعلّق عليه األستاذ سامي الغريري، مطبعة ستار، قم، ط١، 

٢٠٠٧م.
بكر  أيب  بن  الرمحن  عبد  الدين  جالل  باملأثور،  التفسري  يف  املنثور  الدر  ١٠٦ــ 

السيوطي (ت٩١١هـ)، دار املعرفة، بريوت - لبنان، د. ت.
١٠٧ــ دستور معامل احلكم ومأثور مكارم الشيم، اإلمام القايض أبو عبد اهللا حممد 
بن سالمة (ت٤٥٤هـ)، رشح حممد سعيد الرافع، مكتبة املفيد، قم، د.ت.

عيد،  يوسف  د.  واألعــالم،  واحلضارة  والنثر  الشعر  يف  عباسية  دفاتر  ١٠٨ــ 
املؤسسة احلديثة للكتاب، طرابلس - لبنان، ٢٠٠٨م.

١٠٩ــ دالئل اإلعجاز يف علم املعاين، اإلمام عبد القاهر بن عبد الرمحن اجلرجاين 
(ت٤٧١هـ)، حتقيق د. عبد احلميد هنداوي، دار الكتاب العلمية، بريوت 
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- لبنان، ط١، ٢٠٠١م.

حممد  حممد  د.  وتعليق  رشح  قيس)،  بن  (ميمون  الكبري  األعشى  ديوان  ١١٠ــ 
حسني، مكتبة اآلداب باجلامميز، د. ت.

١١١ــ ديوان البحرتي، رشح وتعليق د. حييى شامي، دار الفكر العريب، بريوت 
- لبنان، ٢٠٠٥م.

١١٢ــ ديوان زهري بن أيب سلمى، رشحه وقدم له األستاذ عيل حسني فاعور، دار 
الكتب العلمية، بريوت، ط١، ١٩٨٨م.

١١٣ــ ديوان صفي الدين احليل، شـرحه وضبط نصوصه د. عمر فاروق الطباع، 
دار األرقم للطباعة والنرش، بريوت - لبنان، ط١، ١٩٩٧م.
صايف، مكتبة النهضة، بغداد، ١٩٧٢م. ١١٤ــ ديوان معروف الرّ

آباد  سيد  متونه  وضبط  صححه  العكيكي،  توفيق  عية،  والرّ الراعي  ١١٥ــــ 
احلسيني، مطبعة الغدير، ط١، ١٤٢٩هـ.

الزخمرشي  عمر  بن  حممود  القاسم  أبو  األخيار،  وفصوص  األبرار  ربيع  ١١٦ــ 
 - بريوت  العلمية،  الكتب  دار  السيد،  فتحي  طارق  حتقيق  (ت٥٣٨هـ)، 

لبنان، ط١، ٢٠٠٦م.
القاهرة،   ،الكرب العربية  الكتب  دار  عيل،  كرد  حممد  البلغاء،  رسائل  ١١٧ــ 

١٩١٢م.
غانم  األموي،  العـرص  هناية  حتى  اإلسالمي  العـرص  يف  الفنية  الرسائل  ١١٨ــ 

جواد رضا، دار الرتبية، بغداد، ١٩٧٦م.
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١١٩ــ رسائل املرتىض، الرشيف املرتىض عيل بن احلسني املوسوي (ت٤٣٦هـ)، 
سيد  مطبعة  الرجائي،  مهدي  السيد  إعداد  احلسيني،  أمحد  السيد  تقديم 

الشهداء، قم، ١٤٠٥هـ.
١٢٠ــ روائع البيان يف خطاب اإلمام، د. رمضان عبد اهلادي، دار إحياء الرتاث 

العريب، بريوت - لبنان، ط١، ٢٠٠٢م.
ط٢،  باقري،  مطبعة  الغدير،  مركز  جرداق،  جورج  البالغة،  هنج  روائع  ١٢١ــ 

١٩٩٧م.
شهاب  الفضل  أبو  املثاين،  والسبع  العظيم  القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح  ١٢٢ــ 
الباري  عبد  عيل  وصححه  ضبطه  (ت١٢٧٠هـــ)،  اآللويس  حممود  الدين 

عطية، دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، ط١، ٢٠٠١م.
يف  احلمريي (عاش  املنعم  عبد  بن  حممد  األقطار  خرب  يف  املعطار  الروض  ١٢٣ــ 
النصف الثاين من القرن السابع اهلجري)، حتقيق د. إحسان عباس، مؤسسة 

نارص للثقافة، بريوت، ط٢، ١٩٨٠م.
احلرصي  عيل  بن  إبراهيم  إسحاق  أبو  األلباب،  وثمر  اآلداب  زهر  ـــ  ١٢٤ـ
لبنان،   - بريوت  اجليل،  دار  مبارك،  زكي  د.  ورشح  ضبط  (ت٤٥٣هـــ)، 

ط٤، ١٩٧٢م.
الصاحلي  يوسف  بن  حممد  العباد،  خري  سرية  يف  شاد  والرّ  اهلد سبيل  ١٢٥ــ 
عيل  الشيخ  املوجود،  عبد  أمحد  عادل  وتعليق  حتقيق  الشامي (ت٩٤٢هـ)، 

حممد معوض، دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، ط١، ١٩٩٣م.
د.بدوي  وتطبيقها،  األدبية  األعامل  ابتكار  يف  دراسة  األدبية  الرسقات  ١٢٦ــ 
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طبانة، مكتبة اإلنجلوا مرصية، ط٤، د.ت.

حتقيق  الرتمذي (ت٢٧٩هـ)،  سورة  بن  عيسى  بن  حممد  الرتمذي،  سنن  ١٢٧ــ 
عبد الرمحن حممد عثامن، دار الفكر، بريوت - لبنان، ط٢، ١٩٨٣م.

عبد  د.  حتقيق  النسائي،  شعيب  بن  أمحد  الرمحن  عبد  أبو   ،الكرب السنن  ١٢٨ــ 
ط١،  لبنان،  بريوت -  العلمية،  الكتب  دار  كرسوي،  سيد  سليامن،  الغفار 

١٩٩١م.
الذهبي  عثامن  بن  أمحــد  بن  حممد  الدين  شمس  النبالء،  أعــالم  سري  ـــ  ١٢٩ـ
الرسالة،  مؤسسة  األسد،  حسني  األرنؤوط،  شعيب  حتقيق  (ت٧٤٨هـ)، 

بريوت - لبنان، ط٩، ١٩٩٣م.
١٣٠ــ السرية احللبية، عيل بن ابراهيم بن امحد احللبي (ت١٠٤٤هـ)، دار املعرفة، 

بريوت، ١٤٠٠هـ.
١٣١ــ سيكولوجية الفروق الفردية يف الذكاء، أ.د.سليامن احلرضي، دار املسرية 

للنرش والتوزيع، جامعة عني شمس - القاهرة، ط١،٢٠٠٨م.
املرتىض  بالرشيف  امللقب  املوسوي  احلسني  بن  عيل  اإلمامة،  يف  الشايف  ١٣٢ــ 
امليالين،  فاضل  السيد  راجعه  اخلطيب،  الزهرة  عبد  حتقيق  (ت٤٣٦هـــ)، 

مؤسسة الصادق، طهران، ط٢، ١٩٨٦م.
احلي  عبد  فالح  أبو  األديب  الفقيه  ذهب،  من  أخبار  يف  الذهب  شذرات  ١٣٣ــ 

احلنبيل (ت١٠٨٩هـ)، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت - لبنان ن د.ت.
١٣٤ــ رشح أصول الكايف، املوىل حممد صالح املازندراين (ت١٠٨١هـ)، ضبط 
دار  ن  الشعراين  احلسن  أبو  املريزا  تعليق  عاشور،  عيل  السيد  وتصحيح 
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الرتاث العريب، بريوت - لبنان، ط١،٢٠٠٠م.

١٣٥ــ رشح حكم أمري املؤمنني، الشيخ عباس القمي، العتبة العلوية املقدسة، 
٢٠١٢م.

عيل  حممد  منشورات  الربقوقي،  الرمحن  عبد  وضعه  املتنبي،  ديوان  رشح  ١٣٦ــ 
بيضون، دار الكتب العلمية، بريوت، ط١، ٢٠٠١م.

١٣٧ــ رشح املائة كلمة لإلمام عيل بن أيب طالب، رشح العامل الربّاين ميثم بن 
عيل بن ميثم البحراين (ت٦٧٩هـ)، تقديم جالل الدين احلسيني األرموي، 

مؤسسة العروة الوثقى، ط١، ٢٠١٠م.
خليل  حممد  فاتن  مصادره  ج  خرّ عبده،  حممد  الشيخ  البالغة،  هنج  رشح  ١٣٨ــ 

اللبون، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت - لبنان، ط١، ٢٠٠١م.
املدائني  اهللا  هبة  بن  احلميد  عبد  حامد  أبو  الدين  عز  البالغة،  هنج  رشح  ١٣٩ــ 
حسني  الشيخ  عليه  وعلّق  له  م  قدّ (ت٦٥٦هـــ)،  احلديد  أيب  بابن  الشهري 
األعلمي، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت - لبنان، ط٣،٢٠٠٩م.

املدائني  اهللا  هبة  بن  احلميد  عبد  حامد  أبو  الدين  عز  البالغة،  هنج  رشح  ١٤٠ــ 
العربية،  الكتب  إحياء  دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  حتقيق  (ت٦٥٦هـ)، 

ط١، ١٩٥٩ م.
١٤١ــ رشح هنج البالغة، كامل الدين ميثم بن عيل بن ميثم البحراين (ت٦٧٩هـ)، 

مؤسسة اآلداب الرشقية، النجف األرشف - العراق، ط١، ٢٠٠٩م.
اليحصبي  عياض  الفضل  أبو  القايض  املصطفى،  حقوق  بتعريف  الشفا  ١٤٢ــ 

(ت٥٤٤هـ)، دار الفكر العريب، بريوت - لبنان، ١٩٨٨م.
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١٤٣ــ صبح األعشى يف صناعة اإلنشا، أمحد بن عيل القلقشندي (ت٨٢١هـ)، 

حتقيق د. عيل يوسف الطويل، دار الفكر،دمشق، ط١، ١٩٨٧م.
١٤٤ــ صحيح مسلم، أبو احلسني مسلم بن احلجاج النيسابوري (ت ٢٦١ هـ)، 

دار اجليل، بريوت، د. ت.
ادية الكاملة، اإلمام زين العابدين عيلُّ بن احلسني بن عيل  ١٤٥ــ الصحيفة السجّ
العلوم،  دار  الصدر،  باقر  حممد  السيد  تقديم  طالب (ت٩٥هـ)،  أيب  بن 

لبنان، ط١، ٢٠٠٨م.
العسكري  اهللا  عبد  بن  احلسن  هالل  أبو  والشعر)  (الكتابة  الصناعتني  ١٤٦ــ 
دار  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  البجاوي،  حممد  عيل  حتقيق  (ت٣٩٥هـــ)، 

الفكر العريب، ط٢، د.ت.
١٤٧ــ ضحى اإلسالم، أمحد أمني مكتبة النهضة املرصية، القاهرة، ط٧، د.ت.

حتقيق  (ت٢٣٠هــــ)،  املكرم  الدين  جالل  بن  حممد  الفقهاء،  طبقات  ـــ  ١٤٨ـ
د.إحسان عباس، دار الرائد العريب، بريوت - لبنان، ط١، ١٩٧٠م.

١٤٩ــ الطبقات الكرب، حممد بن سعد الزهري (ت٢٣٠هـ)، حتقيق د. إحسان 
عباس، دار صادر، بريوت، ط١، ١٩٦٨م.

محزة  بن  حييى  اإلعجاز،  حقائق  وعلوم  البالغة  ألرسار  املتضمن  الطراز  ١٥٠ــ 
العلوي (ت٧٤٩هـ)، مطبعة املقتطف، مرص، ١٩١٤م.

بن  أصغر  عيل  السيد  العالمة  الرجال،  طبقات  معرفة  يف  املقال  طرائق  ١٥١ــ 
اهللا  آية  تقديم  الرجائي،  مهدي  السيد  حتقيق  الربوجردي،  حممد  السيد 

العظمى املرعيش النجفي، مكتبة املرعيش، قم، ط١، ١٤١٠هـ.
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الصحابة)،  رسالة  الصغري،  األدب  الكبري،  (األدب  املقفع  بن  اهللا  عبد  ١٥٢ــ 
دراسة وحتليل، تقديم يوسف أبو حلقة، مكتبة دار البيان، بريوت - لبنان، 

د.ت.
١٥٣ــ عبد اهللا بن املقفع، جورج غريب، دار الثقافة، بريوت - لبنان، د.ت.

بريوت،  صيدا،  العرصية،  املكتبة  مبارك،  زكي  الريض،  الرشيف  عبقرية  ١٥٤ــ 
د.ت.

املرصي،  الكتاب  دار  العقاد،  حممود  عباس  اإلسالمية،  العبقريات  ـــ  ١٥٥ـ
القاهرة، ط١، ٢٠٠٩م.

حتقيق  (ت٣٢٨هـ)،  األندليس  ربه  عبد  بن  حممد  بن  أمحد  الفريد،  العقد  ١٥٦ــ 
حممد عبد القادر شاهني، املكتبة العرصية، صيدا - بريوت، ٢٠٠٩م.

 ،١٥٧ــ عـلمـاء فـي رضوان اهللا، حممد أمـني نجـف، منشورات اإلمـام احلسني
هبمن، ط٢، ٢٠٠٩م.

اليسوعيني،  اآلباء  مطبعة  اليسوعي،  شيخو  لويس  األب  األدب،  علم  ١٥٨ــ 
بريوت - لبنان، ط٢، ١٩٢٦م.

١٥٩ــ عـلوم هنج البالغة، د.حمسن باقر القزويني، دار العـلوم، بريوت - لبنان، 
ط١، ٢٠٠٣م.

اهللا  آية  له  م  قدّ اخلوئي،  القاسم  أبو  العظمى  اهللا  آية  الــربرة،  إمام  عيل  ١٦٠ــــ 
دار  اخلرسان،  مهدي  حممد  السيد  رشح  البهشتي،  احلسيني  عيل  العظمى 

اهلادي للطباعة والنرش، ط١، ٢٠٠٣م.
جعفر  صــادق  وتعليق  حتقيق  جاسم،  السيد  عزيز  احلــق،  سلطة  عيل  ـــ  ١٦١ـ
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الروازق، الغدير، قم، ط١، ٢٠٠٠م.

اهلالل،  ومكتبة  دار  درويش،  عيسى  طاهر  السيد  نفسه،  وصف  كام  عيل  ١٦٢ــ 
بريوت، ط١، ٢٠٠٤م.

النرش  مؤسسة  القزويني،  كاظم  السيد  العالمة  اللحد،  إىل  املهد  من  عيل  ١٦٣ــ 
اإلسالمي، بريوت.

القريواين  رشيق  بن  احلسن  عيل  أبو  ــه،  وآداب الشعر  حماسن  يف  العمدة  ١٦٤ــــ 
 - بريوت  اجليل،  دار  احلميد،  عبد  الدين  حميي  حممد  حتقيق  (ت٤٥٦هـ)، 

لبنان، ط٤، ١٩٧٢م.
١٦٥ــ عيار الشعر، حممد بن أمحد بن طباطبا العلوي (ت٣٢٢هـ)، حتقيق د. طه 
احلاجري، حممد زغلول سالم، املكتبة التجارية الكرب، القاهرة،١٩٩٦م.
١٦٦ــ عيون األخبار، أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة (ت٢٧٦هـ)، رشحه 
العلمية،  الكتب  دار  الطويل،  عيل  يوسف  د.  فهـارسه  ورتب  وضبطه 

بريوت - لبنان، د.ت.
١٦٧ــ عيون احلكم واملواعظ، عيل بن حممد الليثي الواسطي (من أعالم القرن 
ط١،  احلديث،  دار  احلسيني،  حسني  الشيخ  حتقيق  اهلجري)،  السادس 

١٣٧٦هـ.
جالل  السيد  حتقيق  (ت٢٨٣هـــ)،  الكويف  حممد  بن  إبراهيم  الغارات،  ١٦٨ــ 

الدين احلسيني، هبمن، د.ت.
جملس  (ت٢٢٤هـ)،مطبعة  سالم  بن  القاسم  عبد  أبو  احلديث،  غريب  ١٦٩ــ 

دائرة املعارف العثامنية بحيدر آباد، ط١، ١٩٦٥م.
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(ت٥٥٠هـ)،  التميمي  اآلمدي  الواحد  عبد  الكلم،  ودرر  احلكم  غرر  ١٧٠ــ 
ستار،  مطبعة  اإلسالمي،  الكتاب  مؤسسة  الرجائي،  مهدي  السيد  حتقيق 

ط٣، ٢٠٠٨م.
١٧١ــ الفتوحات املكية، حميي الدين بن عريب (ت٦٣٨هـ)، دار صادر، بريوت 

- لبنان، د.ت.
١٧٢ــ الفتنة الكرب، د. طه حسني، دار املعارف، القاهرة - مرص، ١٩٥٩م.

ط١،  لبنان،   - بريوت  العريب،  الكتاب  دار  أمني،  امحد  اإلسالم،  فجر  ١٧٣ــ 
١٩٦٩م.

١٧٤ــ فحولة الشعراء، أبو سعيد عبد امللك بن قريب األصمعي (ت٢١٦هـ)، 
حتقيق ستارلس توري، دار الكتاب اجلديد، ١٩٧١م.

احلياة،  ومكتبة  دار  منشورات  مغنية،  جواد  حممد   ،عيل اإلمام  فضائل  ١٧٥ــ 
بريوت، ١٩٦٢م.

النموذجية،  املطبعة  ومطبعتها،  الدب  مكتبة  احلكيم،  توفيق  األدب،  فن  ١٧٦ــ 
سكة الشابوري، د.ت.

كورنيش  املعارف،  دار  ضيف،  شوقي  د.  العريب،  النثر  يف  ومذاهبه  الفن  ١٧٧ــ 
النيل، القاهرة، ط٦،١٩٧١م.

١٧٨ــ فنون األدب، تشارلتن، ترمجة زكي نجيب حممود، القاهرة، ١٩٤٥م.
حتقيق  ـــ)،  (ت٤٦٠ه الطويس  احلسن  بن  حممد  جعفر  أبو  الفهرست،  ١٧٩ــــ 

الشيخ جواد القيومي، مؤسسة النرش اإلسالمي، ط١، ١٤١٧هـ.
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املعرفة،  دار  (ت٤٣٨هـــ)،  النديم  إسحاق  حممد  الفرج  أبو  الفهرست،  ١٨٠ــ 

بريوت - لبنان، ١٩٧٨م.
حممد  عيل  حتقيق  (ت٧٦٤هـــ)،  الكتبي  شاكر  بن  حممد  الوفيات  فوات  ١٨١ــ 
ط١،  بريوت،  العلمية،  الكتب  دار  املوجود،  عبد  امحد  عادل  يعوض،  بن 

٢٠٠م.
النجف  النعامن،  مطبعة  البصري،  مهدي  حممد  د.  العبايس،  األدب  يف  ١٨٢ــــ 

األرشف، ط٣، ١٩٧٠م.
١٨٣ــ يف األدب املقارن مقدمات للتطبيق، د. نجم عبد اهللا كاظم، عامل الكتاب 

احلديث، إربد - األردن، ط١، ٢٠٠٨م.
سة، ٢٠١١م. ١٨٤ــ يف رحاب هنج البالغة، مرتىض املطهري، العتبة العلوية املقدّ

١٨٥ــ يف النقد األديب، د. شوقي ضيف، دار املعارف، مرص، ١٩٦٢م.
آبادي  الفريوز  يعقوب  بن  حممد  الدين  جمد  القايض  املحيط،  القاموس  ١٨٦ــ 

(ت٨١٧هـ)، دار العلم، بريوت - لبنان، د.ت.
مطابع  املطلب،  عبد  حممد  د.  اجلرجاين،  القاهر  عبد  باحلداثة،  قضايا  ١٨٧ــ 

املكتب املرصي، القاهرة، ط٢، ١٩٩٥م.
ط٢،  بغداد،  النهضة،  مكتبة  املالئكة،  نــازك  املعارص،  الشعر  قضايا  ١٨٨ــــ 

١٩٦٥م.
أكرب  عيل  حتقيق  (ت٣٢٩هـ)،  الكليني  يعقوب  بن  حممد  الشيخ  الكايف،  ١٨٩ــ 

الغفاري، دار الكتب اإلسالمية، طهران، ط٣، ١٣٦٧هـ.
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(ت١٧٥هـ)،  الفراهيدي  أمحد  بن  اخلليل  الرمحن  عبد  أبو  العني،  كتاب  ١٩٠ــ 
إيران،  اهلجرة،  دار  ائي،  السامرّ إبراهيم  د.  املخزومي،  مهدي  د.  حتقيق 

١٤٠٩هـ.
هادي  حممد  تقديم  القمي،  عباس  الشيخ  املحقق  واأللقاب،  الكنى  ١٩١ــــ 

األميني، مكتبة الصدر، طهران، د.ت.
١٩٢ــ كنز الفؤاد، أبو الفتح حممد بن عيل الكراجكي (ت٤٤٩هـ)، الغدير، قم، 

ط٢، ١٣٦٩هـ.ش.
حتقيق  (ت٩١١هـ)،  السيوطي  الرمحن  عبد  الدين  جالل  النقول،  لباب  ١٩٣ــ 

أمحد عبد الشايف، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت.
١٩٤ــ لسان العرب، حممد بن مكرم بن منظور (ت٧١١هـ)، أدب احلوزة، قم، 

١٤٠٥هـ.
ائي، املؤسسة العربية للدراسات  ١٩٥ــ لغة الشعر بني جليني، د. إبراهيم السامرّ

والنرش، ط٢، ١٩٨٠م.
١٩٦ــ ما هـو هنج البالغة، العالمة اليسد هـبة الدين الشهرستاين، مطبعة النعامن، 

النجف الرشف، ط٣، ١٤٠٠هـ.
١٩٧ــ املجازات النبوية، الرشيف الريض حممد بن احلسني (ت٤٠٦هـ)، حتقيق 

ورشح د. طه حممد الزيني، مؤسسة احللبي، القاهرة، ١٩٦٧م.
(من  الطربيس  احلسن  بن  الفضل  عيل  أبو  القرآن،  تفسري  يف  البيان  جممع  ١٩٨ــ 
م له السيد حمسن  أعالم القرن السادس اهلجري)، حتقيق جلنة من العلامء، قدّ

األميني العاميل، مؤسسة األعلمي، بريوت - لبنان، ط١،١٩٩٥م.
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١٩٩ــ املجموعة الكاملة لإلمام عيل بن أيب طالب، عبد الفتاح، عبد املقصود، 

مؤسسة املختار، القاهرة، ط١، ٢٠٠٦م.
٢٠٠ــ حمارضات األدباء وحماورات والبلغاء، أبو القاسم حسني بن حممد الراغب 

األصبهاين (ت٥٠٢هـ)، منشورات مكتبة احلياة، بريوت - لبنان، د.ت.
دار  الطائي،  نجاح  د.  اإلسالمي  الفكر  البرشية،  لكتب   الكرب املحرقة  ٢٠١ــ 

اهلد إلحياء الرتاث، ط١،٢٠٠٩م.
٢٠٢ــ خمترص تاريخ األدب العريب يف ضوء املنهج اإلسالمي، د. حممود السيتاين، 

مشهد، إيران، ١٣٨١هـ. ش.
املسعودي  احلسني  بن  عيل  احلسن  أبو  اجلوهر،  ومعان  الذهب  مروج  ٢٠٣ــ 

(ت٣٤٦هـ)، تقديم يوسف أسعد داغر، قم - إيران، ط٢، ١٩٨٤م.
٢٠٤ــ املسبار النقدي (دراسة يف نقد النقد لألدب القديم والتناص)، أ.د. حسني 

مجعة، احتاد الكتاب، دمشق، ٢٠٠٣م.
النيسابوري  احلاكم  اهللا  عبد  بن  حممد  ن  الصحيحني  عىل  املستدرك  ـــ  ٢٠٥ـ
ط١،  العلمية،  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  حتقيق  (ت٤٠٥هـ)، 

بريوت - لبنان، ط١، ١٩٩٠م.
األبشيهي  حممد  الــديــن  شهاب  مستظرف،  فــنٍ  كــلّ  يف  املستطرف  ٢٠٦ـــــ 

(ت٨٥٠هـ)، حتقيق عبد اهللا أنيس الطباع، رشكة األرقم، د.ت.
أبو  نوفل  د.  النثر)،  شعرية  يف  البالغة (دراسة  هنج  يف  اجلاملية  املستويات  ٢٠٧ــ 

رغيف، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ٢٠٠٨م.
٢٠٨ــ مسند أمحد، اإلمام أمحد بن حنبل (ت٢٤١هـ)، حتقيق شعيب األرنؤوط 
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وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط٢،١٩٩٩م.

حتقيق  (ت٢٩٢هـ)،  اليعقويب  إسحاق  ن  أمحد  لزماهنم،  الناس  مشاكلة  ٢٠٩ــ 
رد، دار الكتاب اجلديد، بريوت، ط١، ١٩٦٢م. وليم ملوَ

٢١٠ــ مشكاة األنوار يف غرر األخبار، أبو عيل الفضل بن حسن الطربيس، حتقيق 
مهدي خوشمند، دار احلديث، ط١، د.ت.

البيضاء،  املحجة  دار  الفتال،  عيل  عليهم،  والرد  البالغة  بنهج  املشككون  ٢١١ــ 
بريوت، ط١، ٢٠٠٥م.

مطبعة  اخلطيب،  احلسيني  الزهراء  عبد  وأسانيده،  البالغة  هنج  مصادر  ٢١٢ــ 
القضاء، النجف األرشف، ط١، ١٩٦٦م.

٢١٣ــ املصنف، عبد الرزاق الصنعاين (ت٢١١هـ)،حتقيق وختريج حبيب الرمحن 
األعظمي، منشورات املجلس العلمي، د.ت.

عليه  وعلق  ضبطه  (ت٢٣٥هـــ)،  شيبة  أيب  حممد  بن  اهللا  عبد  املصنف،  ٢١٤ــ 
األستاذ سعيد اللحام، دار الفكر، بريوت، ط١، ١٩٨٩م.

الشافعي  أمحــد  بن  حممد  الــرســول،  آل  مناقب  يف  الــســؤول  مطالب  ٢١٥ــــ 
(ت٦٥٢هـ)، طبع بإرشاف السيد عبد العزيز الطباطبائي، مؤسسة البالغ، 

لبنان، ط١، ١٩٩٩م.
د.  حتقيق  (ت٢٧٦هـــ)،  قتيبة  بن  مسلم  بن  اهللا  عبد  حممد  أبو  املعارف،  ٢١٦ــ 

ثروت عكاشة، دار املعارف، القاهرة، د.ت.
٢١٧ــ معاين األخبار، الشيخ الصدوق حممد بن عيل (ت٣٨١هـ)، حتقيق وتعليق 

عيل اكرب الغفاري، مؤسسة النثر اإلسالمي، قم، ١٣٣٨هـ.ش.
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املعارف،  الرمحن،  عبد  منصور  د.  األديب،  النقد  يف  اجلاميل  احلكم  معايري  ٢١٨ــ 

القاهرة، ط١، ١٩٨١م.
بغداد،  للطباعة،  احلرية  البدري،  فرج  حكمت  االقتباس،  آيات  معجم  ٢١٩ــ 

١٩٨٠م.
 - بريوت  املرشق،  دار  (ت٦٢٦هـــ)،  احلموي  ياقوت  األدبــاء،  معجم  ٢٢٠ــ 

لبنان، د.ت.
(ت٣٦٠هـــ)،  الطرباين  أمحد  بن  سليامن  القاسم  أبو  األوســط،  املعجم  ٢٢١ــ 
حتقيق طارق بن عوض اهللا بن حممد، عبد املحسن بن إبراهيم احلسيني، دار 

احلرمني، القاهرة، ١٤١٥هـ.
 - بريوت  العريب،  الرتاث  إحياء  دار  احلموي،  ياقوت  البلدان،  معجم  ٢٢٢ــ 

لبنان، ١٩٩٧م.
٢٢٣ــ معجم رجال احلديث، آية اهللا العظمى السيد أبو القاسم اخلوئي املوسوي، 

طبعة منقحة ومزيدة، ط٥، ١٩٩٢م.
٢٢٤ــ املعجم الكبري، أبو القاسم سليامن بن امحد الطرباين، حتقيق محدي بن عبد 

املجيد السلفي، مكتبة العلوم، ط٢، ١٩٨٣م.
٢٢٥ــ معجم مقاييس اللغة، أبو احلسني أمحد بن فارس (ت٣٩٥هـ)، حتقيق عبد 

السالم حممد هارون، مكتب اإلعالم اإلسالمي، ١٤٠٤هـ.
٢٢٦ــ معجـم املؤلفني، رضا كحالة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت - لبنان، 

د.ت.
اإلسالمي،  الثقافة  مكتب  وآخرون،  أنيس  إبراهيم  د.  الوسيط،  املعجم  ٢٢٧ــ 
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ط٤، ١٤١٢هـ.

٢٢٨ــ املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون، أرشف عىل طبعه عبد السالم 
هارون، تقديم د. إبراهيم مدكور، املكتبة العلمية، طهران، د.ت.

عادل  واملؤاحذات)،  الشبهات  (مناقشة  البالغة،  هنج  يف  املشككني  مع  ٢٢٩ــ 
األسدي، مكتبة العزيري، أمريان، ٢٠٠٧م.

ائي، دار الفكر للنرش  ٢٣٠ــ مع هنج البالغة دراسة ومعجم، د. إبراهيم السامرّ
ن، ط١،١٩٨٧م. والتوزيع، عامّ

نرش  دار  حممد (ت٥٠٢هـ)،  بن  احلسني  أبو  القرآن،  غريب  يف  املفردات  ٢٣١ــ 
الكتاب، ط٢،١٤٠٤هـ.

دار  (ت٥١٠هـ)،  احلريري  عيل  بن  القاسم  حممد  أبو  احلريري،  مقامات  ٢٣٢ــ 
الكتب العلمية، منشورات حممد عيل بيضون، لبنان، ط٤،٢٠٠٥م.

البيضاء،  املحجة  دار  عـقيل،  حمسن   ،عيل اإلمام  قاله  ما  أروع  من  ٢٣٣ــ 
بريوت - لبنان، ط١،٢٠٠١م.

(من  الكويف  سليامن  بن  حممد  احلافظ   ،املؤمنني أمري  اإلمام  مناقب  ٢٣٤ــ 
إحياء  جممع  املحمودي،  باقر  حممد  العالمة  حتقيق  الثالث)،  القرن  أعالم 

الثقافة اإلسالمية، ط١، ١٤١٢هـ.
٢٣٥ــ مناقب اخلوارزمي، املوفق بن أمحد اخلوارزمي (ت٥٦٨هـ)، حتقيق الشيخ 

مالك املحمودي، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم، ط٢، د.ت.
٢٣٦ــ املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم، أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل اجلوزي، 
القادر  عبد  مصطفى  عطا،  القادر  عبد  حممد  وحتقيق  دراسة  (ت٥٩٧هـ)، 
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ط١،  ن  بريوت  العلمية،  الكتب  دار  زرزور،  نعيم  وصححه  راجعه  عطا، 

١٩٩٢م.
ط١،  مرص،  املعارف،  دار  حسني،  د.طــه  والنثر،  الشعر  حديث  من  ـــ  ٢٣٧ـ

١٩٦١م.
٢٣٨ــ منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، املحقق حبيب اهللا اهلاشمي اخلوئي، 
امليانجي،  إبراهيم  السيد  وهتذيب  تصحيح  باقر،  حممد  املحقق  تصنيف 

املطبعة اإلسالمية، إيران، ط٤، د.ت.
اهللا  هبة  بن  سعيد  الدين  قطب  البالغة،  هنج  رشح  يف  الرباعة  منهاج  ٢٣٩ــــ 
نرش  الكوهكمري،  اللطيف  عبد  السيد  حتقيق  ـــ)،  (ت٥٧٤ه الراوندي 

مكتبة آية اهللا املرعيش، قم، ١٤٠٦هـ.
والتاريخ،  والسنة  الكتاب  يف   طالب أيب  بن  عيل  اإلمــام  موسوعة  ٢٤٠ــــ 
وحممود  الطباطبائي،  كاظم  حممد  السيدين  بمساعدة  الريشهري،  حممد 
للطباعـة  احلديث  دار  احلديث،  دار  بحوث  مركز  حتقيق  الطباطبائي، 

والنرش، قم، ط٢، ١٤٢٥هـ.
(ت٧٤٨هـــ)،  الذهبي  أمحد  بن  حممد  الرجال،  نقد  يف  اإلعتدال  ميزان  ٢٤١ــ 

حتقيق حممد البجاوي، دار املعرفة، بريوت - لبنان، د.ت.
٢٤٢ــ ميزان احلكمة، حممد الريشهري، دار احلديث، قم، ط١، ١٤١٦هـ.

٢٤٣ــ امليزان يف تفسري القرآن، العالمة السيد حممد حسني الطباطبائي، مؤسسة 
األعلمي، بريوت - لبنان، ط١، ١٩٩٧م.

العرصية  املكتبة  مبارك،  زكي  د.  اهلجري،  الرابع  القرن  يف  الفني  النثر  ٢٤٤ــ 
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للطباعة والنرش، بريوت - لبنان، ٢٠٠٦م.

٢٤٥ــ نشأة التشيع والشيعة، األستاذ السيد طالب اخلرسان، منشورات الرشيف 
الريض، ط١، ١٩٩١م.

٢٤٦ــ نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم، د. عيل سامي النشار، دار املعارف كلية 
اآلداب جامعة األسكندرية، ط١، ٢٠٠٨م.

حممد  سيد  أمحد  القديم،  العريب  النقد  يف  وأثرها  القرآين  اإلعجاز  نظرية  ٢٤٧ــ 
عامر، دار الفكر، دمشق، ١٩٩٨م.

اجلمهورية  الرشيد،  دار  طه،  حسني  هند  د.  العرب،  عند  النقدية  النظرية  ٢٤٨ــ 
العراقية، ١٩٨١م.

الوهاب  عبد  بن  امحــد  الدين  شهاب  األدب،  فنون  يف  األرب  هناية  ـــ  ٢٤٩ـ
والطباعة،  والرتمجة  للتأليف  املرصية  املؤسسة  (ت٧٣٣هــــ)،  النويري 

كوستاستوماس، القاهرة، د.ت.
حممد  بن  املبارك  السعادات  أبــو  ــر،  واألث احلديث  غريب  يف  النهاية  ـــ  ٢٥٠ـ
العلمية،  املكتبة  حممد،  حممود  الــزاوي،  أمحد  طاهر  حتقيق  (ت٦٠٦هـــ)، 

بريوت، ١٩٧٩م.
٢٥١ــ هنج البالغة، مجعهُ الرشيف الريض حممد بن احلسني املوسوي (ت٤٠٦هـ)، 

مؤسسة أنصاريان، إيران، ط٤، ٢٠٠٦م.
بريوت،  العاملية،  املكتبة  ياسني،  آل  حسن  حممد  الشيخ  ملن،  البالغة  هنج  ٢٥٢ــ 

ط٤، ١٩٧٨م.
مطبعة  املحمودي،  باقر  حممد  البالغة،  هنج  مستدرك  يف  السعادة  هنج  ٢٥٣ــ 
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النعامن، النجف األرشف، ط١، ١٩٦٥م.

العابدين،  زين  الرسول  عبد  البالغة،  هنج  رشح  من  وقصص  نــوادر  ٢٥٤ــــ 
مؤسسة التاريخ العريب، بريوت - لبنان، ط١، ٢٠٠٨م.

٢٥٥ــ نور اليقني يف سرية سيد املرسلني، حممد بن عفيفي اخلرضي، حتقيق هيثم 
هالل، دار املعرفة، بريوت - لبنان، ط١، ٢٠٠٤م.

٢٥٦ــ هوية التشيع، الشيخ د. أمحد الوائيل، دار الصفوة، بريوت - لبنان، ط٣، 
١٩٩٤م.

حتقيق  (ت٧٦٤هـ)،  الصفدي  أيبك  بن  الدين  صالح  بالوفيات،  الوايف  ٢٥٧ــ 
أمحد األرنؤوط، تركي مصطفى، دار الرتاث، بريوت، ٢٠٠٠م.

٢٥٨ــ الوساطة بني املتنبي وخصومه، عيل بن عبد العزيز اجلرجاين (ت٣٦٦هـ)، 
العرصية،  املكتبة  البجاوي،  حممد  عيل  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  حتقيق 

بريوت، ط١، ٢٠٠٦م.
٢٥٩ــ وعاظ السالطني، د. عيل الوردي، دار دجلة والفرات، بريوت - لبنان، 

ط١، ٢٠٠٩م.
بن  أمحد  الدين  شمس  العباس  أبو  الزمان،  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات  ٢٦٠ــ 
بريوت،  الثقافة،  دار  عباس،  إحسان  د.  حتقيق  (ت٦٨١هــــ)،  خلكان 

١٩٧١م.
الثعالبي  امللك  عبد  منصور  أبو  العرص،  أهل  حماسن  يف  الدهر  يتيمة  ٢٦١ــــ 
العاملية،  الكتب  دار  قميحة،  حممد  مفيد  د.  وحتقيق  رشح  ـــ)،  (ت٤٢٩ه

بريوت - لبنان، ط١، ١٩٨٣م.
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يف  أستاذ  شهادة  لنيل  رسالة  سندها،  سينغ  دالرا  آثاره)،  (حياته  املقفع  ابن  ١ــ 
العلوم، كلية العلوم، اجلامعة األمريكية، بريوت، ١٩٥٦م.

٢ــ أبو العالء املعري والشعر العريب يف األندلس (دراسة حتليلية يف التأثري والتأثر) 
عيل كاظم حممد عيل املصالوي، اطروحة دكتوراه، كلية الرتبية - ابن رشد 

- جامعة بغداد، ٢٠٠٦م.
عنرب،  عيل  أكرم   ( وموازنة  (حتليل  وحديثًا  قديامً  ناقديه  بني  املقفع  ابن  أدب  ٣ــ 

رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة املستنرصية، ٢٠٠٤م.
العمري،  الرضا  عبد  احلسني  عبد  أسلوبية،  دراسة  املقفع  بن  اهللا  عبد  أدب  ٤ــ 

رسالة ماجستري، كلية اآلداب، جامعة املستنرصية، ٢٠٠٤م.
مجيل  فؤاد  األموي،  العرص  هناية  حتى  العريب  األدب  يف  النبوي  األدب  أثر  ٥ــ 
جامعة  اآلداب،  كلية  جملس  إىل  مقدمة  دكتوراه  اطروحة  املجمعي،  وهيب 

بغداد، ١٩٩٧م.
أطروحة  محيد،  شندوخ  هادي  البالغة،  هنج  يف  الكريم  للقرآن  الداليل  األثر  ٦ــ 

دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة البرصة، ٢٠٠٨م.
٧ــ التأثري والتأثر يف النص النقدي العريب إىل آخر القرن السابع اهلجري، أنوار 

سعيد، أطروحة دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة بغداد، ٢٠٠٦م.
كلية  دكتوراه،  أطروحة  عبيد،  جبار  املنعم  عبد  مطر،  أمحد  شعر  يف  التناص  ٨ــ 

الرتبية - ابن رشد، جامعة بغداد، ٢٠٠٩م.
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٩ــ التناص يف الشعر األندليس يف عهد دولة بني األمحر (٦٥٠ - ٨٩٨هـ)، أرساء 
عبد الرضا، أطروحة دكتوراه، كلية الرتبية للبنات، جامعة بغداد، ٢٠٠٦م.
هناية  حتى  البالغة  هنج  رشوح  من  حتقيق  ومواعظه،   عيل اإلمام  حكم  ١٠ــ 
دكتوراه،  اطروحة  السكيني،  مشاري  خلف  قاسم  اهلجري،  السابع  القرن 

كلية اآلداب، جامعة املستنرصية، ٢٠٠٨م.
عبد  حتليلية)،  (دراسة  ومستوياته  وأنامطه  بنيته  البالغة  هنج  يف  اخلطاب  ١١ــ 
جامعة  اآلداب،  كلية  دكتوراه،  اطروحة  العمري،  الرضا  عبد  احلسني 

بغداد، ٢٠٠٨م.
١٢ــ اإلغرتاب عند اإلمام عيل من خالل هنج البالغة، حممد مشعالة داخمي، 
خرض،  احلج  جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  دكتوراه،  اطروحة 

باتنة، ٢٠٠٩م.
عيل،  احلسني  عبد  إيامن  فنية،  موضوعية  دراست  البالغة  هنج  يف  اخلطاب  ١٣ــ 

رسالة ماجستري، كلية الرتبية، جامعة بابل، ٢٠٠٨م.
السابع  القرن  هناية  إىل  النقدي  الــرتاث  يف  األدبية  الرسقة  مصطلحات  ١٤ــ 
(ابن  الرتبية  كلية  ماجستري،  رسالة  العبودي،  حمسن  سندس  اهلجري، 

رشد)، جامعة بغداد، ١٩٩٦م.
اوي، رسالة ماجستري،  ١٥ــ النثر عند احلسن البرصي، سالفة صائب خضري العزّ

كلية الرتبية (ابن رشد)، جامعة بغداد، ١٩٩٤م.
الطائي،  فرحان  دهش  نعمة  االجتامعي،  اللغة  علم  ضوء  يف  البالغة  هنج  ١٦ــ 

أطروحة دكتوراه، كلية الرتبية (ابن رشد)، جامعة بغداد، ٢٠١١م.
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ع٢٧،  بالقاهرة،  العربية  اللغة  جملة  احلــويف،  أمحد  د.  فواصل،  أم  سجع  ١ــ 
س١٩٧١م.

٢ــ ما قيل يف هنج البالغة، عبد العزيز الطباطبائي، جملة تراثنا، مؤسسة آل البيت 
إلحياء الرتاث، ع١،١٤١٤هـ.



احملتويات
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٧املقدمة  .......................................................
١٥التمهيد: مفهوم األثر و .........................................

الفصل األول
كالم اإلمام عيل من حيث التوثيق والتأثري

٢٩املبحث األول: نظرة توثيقية ....................................

......................................... و  املبكر  مجعه  ٢٩أوالً: 

..................................... فيه  التشكيكات  ٤٠ثانيًـا: 
 ................................ املشككني  مع  األوىل:  ٤٤الوقفة 
............................. الطول  شبهة  مع  الثانيـة:  ٥٣الوقفـة 
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....................... الفلسفية  الصيغ  شبهة  الثالـثـة:  ٦١الوقفـة 

............................... السجع  شبهة  الرابعـة:  ٦٩الوقفـة 

............................... متهيدية  إضاءة  الثاين:  ٧٥املبحث 

...................................... الوراثي  اجلانب  ٧٧أوالً: 

......................................... النبوي  األثر  ٧٩ثانـيًا: 

........................................ القرآين  األثر  ٨٢ثالثًا: 

.................................. كالمه  يف  الشمولية  ـا:  ٨٧رابعً

.................................... و  الغيبي  اإلهلام  ا:  ٩٠خامسً

.............................. العرب  لرتاث  هضمه  ـا:  ٩٥سادسً

..................................... و  الرأي  سداد  ـا:  ٩٨سـابـعً

ا: املحن التي ........................................... ١٠٤ثــامــنـً
الفصل الثاين

أثر كالم اإلمام عيل يف نثر احلسن البرصي

.................................................... ١١٩توطئة 

احلسن ............................. خطب  يف  األول:  ١٢٧املبحث 

............................. احلسن  رسائل  يف  الثاين:  ١٥٥املبحث 

املتقني ............................. خطبة  أثر  الثالث:  ١٨٩املبحث 



٤٧١املحتويات .......................................................................... 

................................. و  مواعظ  يف  الرابع:  ٢١٥املبحث 

............................................ التضمني  ٢١٦أوالً: 

...................................... والزيادة  البسط  ٢٢١ثانـيًا: 

............................................. اإلجياز  ٢٣٤ثالـثًـا: 

............................................ العكس  ـا:  ٢٤١رابعً
الفصل الثالث

أثر كالم اإلمام عيل يف نثر ابن املقفع 

.................................................... ٢٥١توطئة 

٢٦٥املبحث األول: يف رسالة األدب الكبري .......................

............................................ التضمني  ٢٦٦أوالً: 

............................................. التلفيق  ٢٨٧ثانيًـا: 

............................................. البسط  ٣٠٤ثـالثـًا: 

............................................. اإلجياز  ـا:  ٣٣٠رابعً

الصغري ...................... األدب  رسالة  يف  الثاين:  ٢٣٥املبحث 

............................................ التضمني  ٢٣٨أوالً: 

............................................. التلفيق  ٢٤٢ثانـيًا: 

............................................. البسط  ٢٥٧ثالـثًـا: 
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............................................. اإلجياز  ـا:  ٣٦٨رابعً

الصحابة ......................... رسالتي  يف  الثالث:  ٣٧٥املبحث 

................................ الصحابة  رسالة  يف  أثره  ٢٧٥أوالً: 

٣٩٣ثانـيًا: أثره يف رسالة الدرة اليتيمة .................................

.................................... ٤٠٠ثالـثـًا: يف رسائل أدبية أخر

٤٠٧املبحث الرابع: تكرار ابن املقفع .................................

٤٢٣اخلامتة النتائج .................................................

٤٣٥املصادر واملراجع ..............................................

٤٦٩املحتويات ....................................................




