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بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة املؤسسة:

احلمــد هلل عــى مــا أنعــم، ولــه الشــكر بــا أهلــم، 
والثنــاء بــا قــّدم، مــن عمــوم نعــٍم ابتدأهــا، وســبوغ 
ــق  آالء أســداها، والصــاة والســام عــى خــر اخلل

ــه الطاهريــن. أمجعــن حممــد وآل

أما بعد:

ــرة  ــت بالع ــي ارتبط ــق الت ــرز احلقائ ــن أب ــإنَّ م ف
النبويــة هــي حقيقــة املازمــة بــن النــص القــرآين 
املعصومــن  األئمــة  ونصــوص  النبــوي  والنــص 

)عليهــم الســام أمجعــن(.

ــث  ــق حَلدي ــه يف املصادي ــع إلي ــا ُيرج ــر م وإّن خ
الثقلــن »كتــاب اهلل وعــريت أهــل بيتي« هــو صاحية 
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االقتباس القرآني

النــص القــرآين لــكل األزمنــة متازمــًا مــع صاحّيــة 
النصــوص الرشيفــة للعــرة النبويــة لــكل األزمنــة.

ــن أيب  ــي ب ــن ع ــر املؤمن ــام أم ــاب اإلم ــا كت وم
ــه  ــر )علي ــك األش ــه( ملال ــوات اهلل علي ــب )صل طال
ــن  ــن ب ــدًا م ــًا واح ــوان( إال أنموذج ــة والرض الرمح
املئــات التــي زخــرت هبــا املكتبــة اإلســامية، والتــي 
اكتنـــت يف متوهنــا كثــرًا مــن احلقول املعرفيــة مظهرة 
بذلــك احتيــاج اإلنســان إىل نصــوص الثقلــن يف كل 

األزمنــة.

من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج الباغــة أن ختصص 
حقــًا معرفيــًا ضمــن نتاجهــا املعــريف التخصــي 
ــه  ــب  )علي ــن أيب طال ــي ب ــن ع ــر املؤمن ــاة أم يف حي
ــف إىل  ــده الرشي ــن عه ــذة م ــره، مّتخ ــام( وفك الس
مالــك األشــر )رمحــه اهلل( مــادة خصبــة للعلــوم 
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اإلنســانية، التــي هــي مــن أرشف العلــوم وعليهــا 
يقــع مــدار بناء اإلنســان وإصــاح متعلقاتــه احلياتية؛ 
موســومة  علميــة  بحثيــة  سلســلة  ضمــن  وذلــك 
بـ)سلســلة دراســات يف عهــد اإلمــام عــي )عليــه 
الســام( ملالــك األشــر )رمحــه اهلل(، التــي ســتصدر 
بــإذن اهلل تباعــًا، حرصــًا منهــا عــى إثــراء املكتبــة 
الدراســات  بتلــك  اإلســامية واملكتبــة اإلنســانية 
العلميــة، والتــي هتــدف إىل بيــان أثــر هــذه النصــوص 
ــع  ــة م ــة، متازم ــع والدول ــان واملجتم ــاء اإلنس يف بن
هــدف القــرآن الكريــم يف إقامــة نظــام احليــاة اآلمنــة 
واملفعمــة باخلــر والعطــاء والعيــش بحريــة وكرامــة.

القــرآين  بـ)االقتبــاس  املوســوم  البحــث  وكان 
يف عهــد اإلمــام عــي عليــه الســام ملالــك األشــر 
التــي  البحــوث  مــن  واحــد  عليــه(  اهلل  رضــوان 
درســت العاقــة القرآنيــة التــي كان يمتــاز هبــا اإلمــام 
أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام(، 
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ــرآين يف  ــاس الق ــن االقتب ــث مواط ــذا البح ــد ه فرص
ــا ســعى  ــك وإن ــد ذل العهــد الرشيــف، ومل يقــف عن
ــة يف كام  ــادة القرآني ــف امل ــة توظي ــان دق ــدًا لبي جاه

ــام(. ــه الس ــن )علي ــر املؤمن أم

فجـــى اهلل الباحثــة خــر اجلـــاء فقــد بذلــت 
جهدهــا وعــى اهلل أجرهــا، واحلمــد هلل رب العاملــن.

السيد نبيل احلسني  الكربائي
رئيس مؤسسة علوم هنج الباغة
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املقدمة :
احلمــد هلل عــى مــا أنعــم، ولــه الشــكر عــى مــا 
أهلــم، والثنــاء بــا قــّدم مــن عمــوم نعــٍم ابتدأهــا وســبوغ 
ــام  ــاة والس ــا، والص ــٍن أواله ــام من ــداها، ومت آالٍء أس
ــن  ــِه الطيب ــِل بيت ــى أه ــٍد وع ــن حمم ــادي األم ــى اهل ع

الطاهرين اهلداة امليامن. 

  وبعد...

إن عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب)( لواليَّه عى 
مــر مالــك األشــر، جــاء يف فــرة زمنيــة تــكاد تكــون 
مــن أكثــر أزمنــة اإلســام عــدالً وإنصافــًا لإلنســان 

.)( وحقوقــه ، وهــي فــرة خافــة اإلمــام عــي

هــذا  يكــون  أن   )( عــي  املؤمنــن  أمــر  أراد 
ــًا موجهــًا جلميــع حــكام املســلمن، وغــر  العهــد خطاب
ــون  ــد أراده أن يك ــخص واح ــال ش ــن خ ــلمن م املس
حاكــًا عــى مــر ، وهــو مالــك األشــر، الصديــق 
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. )( الصــدوق لإلمــام عــي

كــا أن هــذا العهــد، الــذي وضعــه اإلمــام عــي 
ــم  ــر يف حك ــك األش ــه مال ــد ب ــتور يسرش )( كدس
ــذي  ــاب ال ــو الكت ــة، وه ــج الباغ ن يف هن ــد دوِّ ــر ق م
مجــع فيــه الرشيــف الــريض مــا ثبــت لديــه مــن كام جده 
عــي بــن ايب طالــب )( . ورغــم شــمولية هــذا العهــد 
ــك  ــه مال ــصَّ ب ــي )( خ ــام ع ــن اإلم ــتور( لك )الدس
األشــر، فكــم هــي عظيمــة مكانــة مالــك األشــر عنــد 
ــه  ــا هــي مكانت ــك األشــر ؟ وم ــام ؟ فمــن هــو مال اإلم
عنــد أمــر املؤمنــن عــي )( ؟ هــذا مــا ســيتناوله 
البحــث يف املبحــث األول بعــد بيــان معنــى االقتبــاس، 

ــه . ــا ومرشوعيت ــد عموم ــة العه وماهي

أّن  الدراســة مــن نقطــة مفادهــا  تنطلــق فرضيــة 
العهــد،  ــة يف  الكريــم صــورة لفظيَّــة ومعنويَّ للقــران 
لفظــًا  املقتبســة  القرآنيــة  اآليــات  بــن  مــا  تراوحــت 
مبــارشًا ، واآليــات القرآنيــة التــي قــد دخــل عليهــا 
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خطواهتــا  يف  موحــدة  باملعنــى،  نقلــت  أو  التحويــر، 
طبيعــة  تتطلبــه  مــا  بحســب  اختيارهــا   يف  ومتنوعــة 
ــة  ــج  علميَّ ــك إىل نتائ ــل بذل ــى تص ّ حت ــيِّ ــياق النَّ الس
مرضيــة ومســتنطقة لــكل مــا يتضّمنــه ذلــك العهــد مــن 
اقتباســات وإشــارات مثــرة، وإن جــاء فيهــا تقصــر 
أو غــره ومــا تتطلبــه تلــك الدراســة مــن صفــاء نيــة 
وإخــاص هلل تعــاىل فالتعامــل معهــا  يكــون عــى حــذر  

ــل. وتأمُّ

ــة املعتمــدة كانــت عــن طريــق اســتقراء  ــا املنهجيَّ أّم
ــّص القــرآين املقتبــس  نــص العهــد ورشحــه ثــمَّ ذكــر النَّ
يف هــذا العهــد فــكان بحثــي عبــارة عــن ثاثــة مباحــث, 
فــكان املبحــث األول  يف بيــان معنــى االقتبــاس يف اللغــة 
واالصطــاح، ومعنــى املعاهــدة ومرشوعيتهــا يف القرآن 

ومــن ثــم نبــذة خمتــرة عــن حيــاة مالــك األشــر. 

أّما املبحث الثاين فتناولت فيه خصائص االقتباس، 
وهي عى نوعن: خصائص داللية وخصائص فنية . 
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ثــم املبحــث الثالــث الــذي تطرقــت فيــه إىل وظائــف 
االقتبــاس و هــي أيضــًا عــى فرعــن دالليــة وفنيــة .

ــادر  ــن مص ــة م ــه العلمي ــث مادت ــتقى البح ــد اس وق
الــراث العــريب و الباغــة، وكتب التفســر ورشوح هنج 
ة أعانت البحث يف تســليط  الباغــة ومصادر حديثة مهمَّ
ــم. ــرآن الكري ــد والق ــن العه ــات ب ــى املقارب ــوء ع الض

      وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملن.
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املبحث األول
  

إىل  املبحــث  هــذا  يف  الباحــث  يتطــرق  ســوف 
ــى  ــرف ع ــم التع ــة واصطاحا،ث ــاس لغ ــف االقتب تعري
ــذة موجـــة  ــم نب ــة املعاهــدة ومرشوعيتهــا، ومــن ث ماهي

حــول الصحــايب اجلليــل مالــك األشــر.

أوال: املفهوم اللغوي واالصطالحي لالقتباس

1- االقتباس لغة: 

ــال  ــار)1( . وق ــن ن ــًا م ــذ يل قبس ــال: ُخ ــعلة ، ُيق الش
ابــن فــارس يف مقاييــس اللغــة: )القــاف والبــاء والســن 
أصــل صحيــح يــدل عــى صفــة مــن صفــات النــار، ثــم 

)1(  ظ: العن: الفراهيدي: 1/ 383 
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يســتعار مــن ذلــك القبــس: شــعلة النــار()1( كــا ورد 
ــوا إيِنِّ  ــِه اْمُكُث ــاَل أِلَْهلِ ــاًرا َفَق ــاىل: ﴿إِْذ َرَأى َن ــه تع يف قول
َآَنْســُت َنــاًرا َلَعــيِّ َآتِيُكــْم ِمنَْهــا بَِقَبــٍس َأْو َأِجــُد َعــَى النَّــاِر 

ــًدى﴾)2(.  ُه

2- االقتباس اصطالحًا: 

 ) نثــرًا  أم  كان  )شــعرًا  الــكام  ــن  ُيضمَّ أن  هــو 
شــيئًا مــن القــرآن الكريــم أو احلديــث الرشيــف)3(. 
يضمــن  أن  )هــو  الرازي)ت606هـــ(:  عرفــه  وقــد 
الكلمــة مــن القــرآن الكريــم أو آيــة منــه يف الــكام 
تـينــًا لنظامــه وتفخيــًا لشــأنه()4( ، وقــد وســع العامــة 
احلّي)ت725هـــ( ذلــك ليشــمل احلديــث الرشيــف، 
ــرآن أو  ــن الق ــيئًا م ــكام ش ــن ال ــو أن يضم ــول:) ه فيق

)1(  معجم مقاييس اللغة: ابن فارس: 5/ 39 
)2(  سورة طه، اآلية: 10 

)3(  ظ: اإليضاح يف علوم الباغة: القـويني:381/1 
)4(  هناية اإلجياز يف دراية اإلعجاز: الرازي:147 
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احلديــث وال ينبــه عليــه للعلــم بــه()1(،  وقــد حــر 
بعــض العلــاء االقتبــاس عــى القــرآن الكريم وحــده)2(. 

هنــاك بعــض مــن العلــاء ُيقــِرن االقتبــاس بالتضمــن 
بــن  و)أســامة  املعتـ)ت296هـــ(،  )ابــن  منهــم، 
املنقــض)584(، والتضمــن هــو:) أن يأخــذ املتكلــم 
ــى  ــد املعن ــًا مــن كام غــره يدرجــه يف لفظــه لتأكي كام
الــذي أتــى بــه، فــإن كان كامــًا كثــرًا أو بيتــًا مــن الشــعر 
فهــو تضمــن وإن كان كامــًا قليــًا أو نصــف بيــت فهــو 
ــا أنبئكــم بتأويلــه،  إبــداع()3(. ففــي قــول احلريــري:) أن
وأميـــ صحيــح القــول مــن عليلــه()4(، حيــث ضمــن فن 
ــَر  َك ــَا َوادَّ ــا ِمنُْه ــِذي َنَج ــاَل الَّ ــه تعــاىل: ﴿َوَق ــه قول خطاب
ــٍة َأَنــا ُأَنبُِّئُكــْم بَِتْأِويلِــِه َفَأْرِســُلوِن﴾)5( ومعنــاه  َبْعــَد ُأمَّ

)1(  حسن التوسل إىل صناعة الرسل: العامة احلي: 323 
)2(  أنوار الربيع يف أنواع البديع: ابن معصوم املدين: 212/2 

)3( الفوائد املشوقة إىل علوم القرآن وعلم البيان: ابن قيم اجلوزية: 45 
)4(  ظ: اإليضاح يف علوم الباغة: القـويني: 129/1 

)5(  سورة يوسف: آية 45 
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االقتباس القرآني

غالبــًا مــا يســتمد الشــعراء واخلطبــاء رؤاهــم اإلبداعيــة 
مــن نــور هــدى القــرآن الكريــم، فيقتبســون مــا ينــر 
ــنتهم يف  ــوم ألس ــاالهتم، ويق ــارزة يف رس ــم الب مقاصده
ــكال  ــن أش ــكل م ــأي ش ــع ب ــاين الرفي ــذوق البي ــراز ال إب
االســتمداد القــرآين فقــد يكــون اســتمدادًا لفظيــًا أو فنيــًا 
ــان  ــيتضح يف بي ــا س ــك ك ــر ذل ــًا وغ ــًا أو بياني أو معنوي

ــا. ــية ووظائفه ــص االقتباس اخلصائ

ثانيا: ماهية املعاهدة ومشروعيتها

ــة كوســيلة اتصــال  ــور املعاهــدات الدولي ــدأ ظه ب
بــن الشــعوب منــذ العصــور القديمة،حيــث عرفــت 
منــذ مــر الفرعونيــة وبابــل وآشــور، فكانــت عــى 

شــكل معاهــدات حتالــف أو صلــح.

تطلــق املعاهــدة الدوليــة عــى العقــد الــذي يتألــف 
مــن دولتــن أو أكثــر، وموضوعهــا القواعــد العامــة 
للقانــون الــدويل أو املقــررات املتعلقــة باملوضوعــات 
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)( اىل مالك االشرت )( يف عهد اإلمام علي

اخلاصــة يف العاقــات الدوليــة)1(.

ــاق  ــا: )اتف ــى أهن ــدة ع ــون املعاه ــّرف القان ــد ع وق
يكــون أطرافــه الــدول أو غرهــا مــن أشــخاص القانــون 
املعاهــدات،  إبــرام  أهليــة  يملكــون  ممــن  الــدويل، 
ــة  ــات قانوني ــوق والتـام ــاء حق ــاق إنش ــن االتف ويتضم
عــى عاتــق أطرافــه، كــا جيــب أن يكــون موضوعــه 
ــون  ــا القان ــي حيكمه ــات الت ــن العاق ــة م ــم عاق تنظي

الــدويل()2(.

خصائص املعاهدة

تتضــح مــن خــال التعريــف الســابق خصائــص 
املعاهــدة، وهــي:

1- االتفــاق: يــرز جمموعــة التـامــات تصــدر مــن 
األطــراف املتعاهــدة تكــون بمثابــة الكلمــة القانونيــة 

)1( ظ: الـنجاين/ القانون الدويل يف اإلسام/442 
)2( عبد الكريم علوان/ الوسيط يف القانون الدويل العام/ 259 
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االقتباس القرآني

التــي يتوقــف عليهــا بنــود أو رشوط االتفــاق، ويعــد 
االتفــاق،  أو  التعهــد  ذلــك  التجــاوز عليهــا خــاف 
الوفــاء  لعــدم  هلــا  الطرفــن  إللغــاء  مدعــاة  ويكــون 
باالتفــاق والبــد أن تنــص تلــك املعاهــدة عــى اتفاقــات 

جمدولــة.

2- إنشــاء حــق: هــذا االتفــاق البــد وأن خيطــط 
حلالــة قــد تعــدى عليهــا أطــراف أو خشــية التعــدي 
عليهــا فباألخــر هي تنظــم لدفــع أو جلب منفعة)إنشــاء 

ــق(. ح

3- تنظيــم عاقــة: وحاصــل تلــك الوثيقــة املنشــئة 
خــط  بمثابــة  وتكــون  الــدول  أمــور  تنظيــم  للحــق 
ــان  ــتقرار واألم ــن االس ــة م ــق حال ــو حتقي ــرشوع نح ال
املعاهــدة عــى  بنــود  تنظيــم  مــن خــال  االجتاعــي 

معتمــدة. قانونيــة  اتفاقيــات- عاقــات-  شــكل 

ــة وواضحــة يف عهــد  نلمــس هــذه اخلصائــص جلي
ملالــك األشــر.  )(اإلمــام عــي
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)( اىل مالك االشرت )( يف عهد اإلمام علي

مشروعية املعاهدة:

جــاءت اآليــات القرآنيــة متعــددة للداللــة عــى 
منهــا: املعاهــدات،  مرشوعيــة 

ــَد َكاَن  ــِد إِنَّ اْلَعْه ــوا بِاْلَعْه ــاىل: ﴿َوَأْوُف ــه تع 1- قول
َمْســُئواًل﴾)1(.

ائِيــَل اْذُكــُروا نِْعَمتـِـَي  2- قولــه تعــاىل: ﴿َيــا َبنـِـي إِْسَ
ــْم  ــِدي ُأوِف بَِعْهِدُك ــوا بَِعْه ــْم َوَأْوُف ــُت َعَلْيُك ــي َأْنَعْم الَّتِ

ــوِن﴾)2(. ــاَي َفاْرَهُب َوإِيَّ

3- قوله تعاىل: ﴿َوامْلُوُفوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا﴾)3(.

ــْم  ــمَّ َلْ َينُْقُصوُك ــَن ُث كِ ــَن امْلُْشِ ــاىل: ﴿ِم ــه تع 4- قول
ــْم َعْهَدُهــْم  ُّــوا إَِلْيِه َشــْيًئا َوَلْ ُيَظاِهــُروا َعَلْيُكــْم َأَحــًدا َفَأِت

ــَن﴾)4(. ــبُّ امْلُتَِّق ــْم إِنَّ اهللََّ ُيِ ِتِ إىَِل ُمدَّ

)1( اإلرساء: 34 
)2( البقرة: 40 

)3( البقرة: 177 
)4( التوبة: 4 
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االقتباس القرآني

التــي  املعاهــدات  يف  اإلســام  حكــم  هــو  هــذا 
توقعهــا الدولــة اإلســامية حتــى مــع الــدول األخــرى 
ــدم  ــا، وع ــاء هب ــون بالوف ــن مطالب ــام، فنح ــظ الس حلف
نقضهــا،إال إذا نقضهــا الطــرف اآلخر، أمــا إذا مل ينقضها 
ومل يظاهــر عــى عــداء املســلمن، فعــى املســلمن الوفــاء 
هلــم، إذ ليــس هنــاك مــن وســيلة أكثــر فاعليــة مــن 

املعاهــدة يف التنظيــم العــادل للعاقــات الدوليــة.

ثالثا: نبذة خمتصرة عن حياة مـالك األشرت 

هــو مالــك بــن احلــارث بــن عبــد يغــوث بن مســلمة 
)باألشــر(  مالــك  اشــتهر  ولقــد  النخــع،  جــده  إىل 
حتــى يــكاد يطغــى عــى اســمه احلقيقــي وال ُيعــرف 
باألشــر  ُلقــب  وقــد  إبراهيــم.  أبــو  وكنيتــه  بــه،  إال 
وكبــش العــراق، وهنــاك روايتــان يف كيفيــة ُشــر عينــه،     
األوىل: إن عينــه ُشــرت يف حــروب الــردة يف جهــاده 
ــو مســيكمه عــى رأســه  ــه أب عــن اإلســام عندمــا رضب
. والروايــة الثانيــة إن عينــه ُشــرت يف وقعــة الرمــوك ، 
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)( اىل مالك االشرت )( يف عهد اإلمام علي

عنــد مبارزتــه لرجــل مــرشك مــن الــروم وقتلــه .. وربــا 
ــت  ــم أصيب ــردة ث ــد فقئــت يف حــروب ال ــه ق تكــون عين
ثانيــة يف معركــة الرمــوك . وُلقــب كذلــك )بكبــش 
الصحــاح  خمتــار  يف  الــرازي  أورده  وقــد   ، العــراق( 

ــن)1( . ــة صف ــه وقع ــم يف كتاب ــن مـاح ــر ب ون

مالــك  والدة  إن  القرائــن  بعــض  مــن  ويســتدل 
كانــت ملــا يقــرب مــن عرشيــن ســنة ســبقت البعثــة 
ــًا ومشــهورًا يف عهــد  ــه كان معروف ــة وأن ــة الرشيف النبوي
ــى  ــة يف أع ــه الواقع ــد يف بيش ــد ِول ــي )( )2( . وق النب
بــاد ذات خصــب ونخيــل وأشــجار  اليمــن وهــي 

 . مــاء)3(  وعيــون 

الرجــل  شــخصية  األشــر  مالــك  وشــخصية 

واحلضــارة  ســرته  األشــر:  مالــك  حســون/  عبيــد  نجــاح  ظ:   )1(
 33 -30 اإلســامية/

واحلضــارة  ســرته  األشــر:  مالــك  حســون/  عبيــد  نجــاح  ظ:   )2(
.30 اإلســامية/

)3( م.ن/34 
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الشــجاع الــذي يفــرض نفســه يف كل موقــف، وهــو 
الــذي مل ُتــرد لــه رايــة او ينكــر لــه جيــش)1( . وقــد 
قــال فيــه ابــن أيب احلديــد : )هلل در أم قامــت عــن األشــر 
، لــو أن إنســانا يقســم أن اهلل مــا خلــق يف العــرب وال 
يف العجــم أحــدًا أشــجع منــه إال أســتاذه عــي بــن أيب 
طالــب ملــا خشــيت عليــه اإلثــم ...()2( . وقــد قتــل يــوم 
الرمــوك أحــد عــرش رجــًا مــن بطارقتهــم وقتــل ثاثــة 
منهــم مبــارزًة. وممــا حُيســب لــه قتلــه للعلــج الرومــي يف 
الشــام، والــذي مل يســتطع أحــد أن يبــارزه)3(.  وممــا يؤثــر 
عنــه عنــد إعادتــه إىل ميمنــة أهــل العــراق عنــد هـيمتهــم 
يف وقعــة صفــن فهــي شــجاعة وتأثــر يف النــاس الذيــن 
ــرة  ــة كب ــة وثق ــادة حازم ــى قي ــة ع ــذه دالل ــم وه أعاده
 )( مــن اجليــش بشــخصيته . وقولــه لإلمــام عــي

)1( م.ن/ 38 
)2( ابن أيب احلديد/ رشح هنج الباغة/213/2 

واحلضــارة  ســرته  األشــر:  مالــك  حســون/  عبيــد  نجــاح  ظ:   )3(
 40 -39 اإلســامية/
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)( اىل مالك االشرت )( يف عهد اإلمام علي

عندمــا انشــق عليــه اجليــش يف وقعــة صفــن وقــد صــار 
ــى  ــف ع ــل الص ــن النر)امح ــى م ــن او أدن ــاب قوس ق
ــا  ــلَّ نظره ــجاعة ق ــي ش ــوم()1(، ه ــرع الق ــف ت الص
ــًا مــن  ــي ذكــرت جانب ــع املصــادر الت ــد اتفقــت مجي ، وق

ــجاعته)2(. ــى ش ــر ع ــك األش ــاة مال حي

مــن  بتدبــر  مســمومًا  اهلل  رمحــه  استشــهد  وقــد 
معاويــة بــن ايب ســفيان وهــو يف طريقــه إىل مــر لتســلم 
 .. )3( )( ــي ــن ع ــر املؤمن ــر أم ــى أم ــاًء ع ــا بن إمارهت
وقــد حــدث هــذا ســنة 37 هـــ عــى روايــة او ســنة 38هـــ 
 )( بروايــة أخــرى . وقــد شــهد مــع اإلمــام عــي

صفــن واجلمــل ومشــاهده كلهــا)4(.

وكــا ُاختلــف يف ســنة وفاتــه، فقــد ُاختلــف يف مكان 

)1( ابن أيب احلديد/ رشح هنج الباغة/2/ 219 
)2( م.ن/40 

)3( خواند أمر/ تاريخ حبيب السر يف أخبار أفراد برش/568/1 
واحلضــارة  ســرته  األشــر:  مالــك  حســون/  عبيــد  نجــاح  ظ:   )4(

.153 اإلســامية/
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وفاتــه، وُاختلــف يف موضــع قــره ، فمنهــم مــن يــرى أنــه 
يف القلـــم ، ومنهــم مــن يقــول انــه يف العريــش، ومنهــم 
مــن قــال انــه يف بعلبــك ، وآخــرون ادعــوا انــه يف املدينــة 

املنــورة )1( .      

وقــال )( وقــد جــاءه نعــي األشــر رمحــه اهلل: 
)مالــك ومــا مالــك . واهلل لــو كان جبــًا لــكان فِنْــدًا 
)أي جبــًا عظيــًا( ، ولــو كان حجــرًا لــكان صلــدًا . ال 
ــه  ــال في ــر()2(. وق ــه الطائ ــويف علي ــُر ، وال ُي ــه احلاف يرتقي
أيضــًا: )إن الرجــل الــذي كنــت وليتــه أمــر مــر، كان 
رجــًا لنــا ناصحــًا ، وعــى عدونــا شــديدًا ناقــًا . فرمحــه 
ــه  ــُه، ونحــن عن اهلل، فلقــد اســتكمل أيامــه والقــى مِحاَم
راضــون . أواله اهلل رضوانــه وضاعــف الثــواب لــه()3( 
. وقولــه :)عــى مثلــك فلتبــِك البواكــي يــا مالــك وأنــى 

)1( م.ن/ 178 
)2( لبيب بيضون/ تصنيف هنج الباغة/ 577 
)3( لبيب بيضون/ تصنيف هنج الباغة/ 576 
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ــا  ــد كان يل ك ــكا فلق ــم اهلل مال ــك()1(، و )رح ــل مال مث
 . )2() ــول اهلل ــت لرس كن

شيء عن عهـد اإلمام علي )( ألشـرت ألنخعي

يف هــذا العهــد ، وكــا جــاء يف تقديــم الرشيــف 
ــه لألشــر ألنخعــي  ــه  كتب ــه )ومــن عهــد ل الــريض ل
ملــا واله عــى مــر وأعاهلــا حــن اضطــرب حممــد بــن  
ــن( ،  ــه للمحاس ــع كتب ــد وأمج ــول عه ــو أط ــر وه ايب بك
وقــد ابتــدأه عليــه الســام بالبســملة ثــم »هــذا مــا أمــر بــه 
عبــد اهلل عــٌي أمــر املؤمنــن مالــك بــن احلــارث األشــر 

ــر ...«)3( .  ــن واله م ــه ح ــد إلي يف عه

ابتــدأ عهــده  قــد   )( ناحــظ إن اإلمــام عــي
التــي  الواجبــات  ُيعــدد  األمــر  هبــذا  ورشع  باألمــر 
ــي  ــام هبــا ، واألمــور الت ينبغــي عــى مالــك األشــر القي

)1( اليعقويب/ تاريخ اليعقويب/194/2 
)2( م.ن/173 

)3( حممد عبدة/ رشح هنج الباغة/3/ 83-82
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ــي جيــب تأديتهــا .  ــاس الت ــه مراعاهتــا، وحقــوق الن علي
ــا هــو إال مســئول مؤمتــن  ــه )( أن احلاكــم م ــن ل ويب
عــى حقــوق النــاس وخدمتهــم، وعــدل احلاكــم هــو مــا 
يوجــب عــى الرعيــة إتباعــه . واملتدبــر يف قــراءة العهــد 
جيــد أن اإلمــام عــي أنكــر أن يكــون احلاكــم واحلكومــة 
ســلطة متجــرة متســلطة عــى رؤوس النــاس بــل ان 
يكــون احلاكــم واحلكومــة يف خدمــة النــاس ومداراهتــم، 
يلهــث  دنيــوي  منصــب  إىل  احلكومــة  حتولــت  وإال 
وراءه كل مــن حيــب الدنيــا ومغرياهتــا ، وكل باحــث 
عــن جــاٍه، وهــذا مــا حــذر منــه اإلمــام عــي )( ونبــه 

ــرة . ــا واآلخ ــه يف الدني ــن عاقبت ف م ــوَّ ــه، وخ علي

وقــد نــال هــذا العهــد مــن االهتــام والدراســة 
والتمحيــص والتفســر والــرشح والبيــان مــا مل ينلــه 
نــص آخــر مماثــل لــه يف التوجــه عــى مــر العصــور ، وقــد 
ُترجــم إىل كثــر مــن لغــات العــامل ، ويف بعــض اللغــات 
ُترجــم ورشح مــرارًا وتكــرارًا ، وهــذا دليــل عــى قيمــة 
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ــد ،  ــذا العه ــا ه ــي حيتوهي ــة الت ــانية العظيم ــاين اإلنس املع
وتناولــه خمتلــف شــؤون احليــاة أوالً ، وواجبــات احلاكم 

ــًا . ــة ثاني واحلكوم

إىل  عهــده  خامتــة  يف  املؤمنــن  أمــر  خــطَّ  وقــد 
ــعادة  ــك بالس ــم يل و ل ــًا: )وأن خيت ــر داعي ــك األش مال
ــق  ــه وبح ــاؤه بحق ــتجيب دع ــد ُاس ــهادة()1( ، وق والش

مالــك األشــر.

لقــد أكــد اإلمــام عــي )( يف عهــده لألشــر عــى 
ــن  ــم م ــدار وحُتك ــي ُت ــن الت ــد والقوان ــن القواع ــة م مجل
خاهلــا الدولــة ، وُتراعــى شــؤون الرعية،فحينــا توجــه 
مالــك إلدارة شــؤون مــر كان مـــودًا بدســتور حكــم 
يوفــر  وبــا  والــرشوط،  القواعــد  ومكتمــل   ناضــج 
ــه ،  ــان وحقوق ــة اإلنس ــظ كرام ــاواة وحيف ــدل واملس الع
ــاد  ــتصاحها ، واالبتع ــاد واس ــارة الب ــى ع ــد ع ويؤك
بالذكــر  ، وااللتـــام  الشــهوات  الطمــع وحــب  عــن 

)1(  هنج الباغة/111/3 
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احلســن ، والعمــل الصالــح . كــا أكــد العهــد عــى 
الرمحــة بالرعيــة واللطــف هبــم ، وعــدم ظلــم اآلخريــن 
دعــوة  مــن  احلــذر  إىل  مالــكًا  اإلمــام  أوىص  وقــد   .
ــيء ،  ــن وامل ــن املحس ــاواة ب ــدم املس ــوم ، واىل ع املظل
واىل مدارســة العلــاء واحلكــاء .. وأراد منــه أن يــويل 
ــراء،  ــكنة والفق ــات واملس ــذوي احلاج ــًا ب ــا خاص اهتام
ــس  ــكام ، ولي ــة احل ــون ملراقب ــث العي ــى ب ــل ع وأن يعم
مراقبــة املحكومــن كــا تفعــل األنظمــة املســتبدة عــى مر 
العصــور،وأن يعمــل عــى مــداراة اليتامــى وكبار الســن، 
امَلــنِّ عــى الرعيــة والتواضــع ونــرش  واالبتعــاد عــن 
العــدل واإلنصــاف والعفــو والصفــح، وقضــاء حاجات 
النــاس، وقــول احلــق ، والعمــل عــى نــرش املســاواة 
بــن النــاس، فالنــاس إمــا أخ لــك يف الديــن او نظــٌر 
ــرة وردت يف  ــرى كث ــات أخ ــق، وموضوع ــك يف اخلل ل
هــذا العهــد الــذي أنفــذه اإلمــام عــي إىل مالــك األشــر 

ــر. ــم م ــه يف حك ــد علي ــم يعتم ــتور حك ــون دس ليك
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املبحث الثاني
 خصائص االقتباس

خصائص االقتباس تكون عى قسمن: 

أ- خصائص داللية. 

ب- خصائص فنية.

أ- اخلصائص الداللية لالقتباس:

االقتبــاس وعمقهــا،  لصــور  إضــاءة  متثــل  التــي 
ــتهدفت  ــي اس ــا الت ــرض خصائصه ــل ع ــق بفع واملتحق
ــّى يف  ــاس يف النصوص،وجت ــى االقتب ــة لبن ــح الدالليَّ املن
بعــض اخلصائــص التــي انطــوت حتــت جنــاح املســتوى 

ــي:  ــداليل وه ال
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1- تغيري املفردة تبعا ملقتضى السياق: 

املفــردة القرآنيــة مقدســة عميقــة الداللــة، وهلــا تأثــر 
يف نفــس املتلقــي، هلــا قــدرة عــى بــث املعــاين والدالالت 
ــي يطــول رشحهــا،  ـــة فيهــا، ومحلهــا للمعــاين الت املكتن
فــإذا أراد املتكلــم االعتيــادي التعبــر عــن مثــل هــذه 
املعــاين التــي أرادهــا القــرآن مل يصــل بغيتــه إال بلفــظ 
حــول توضيحهــا يف كام األئمــة)( كــا جــاء يف هنــج 

الباغــة والصحيفــة الســجادية. 

 )(ومــن أمثلــة ذلــك نجــد يف عهــد اإلمــام عــي
ملالــك األشــر يف اإلنصــاف هلل وللنــاس مــن نفســه 
ــه،  ــن رعيت ــوًى م ــه ه ــه في ــن ل ــه، وم ــة أهل ــن خاص وم
وإن مل يفعــل يظلــم، وإن اهلل تعــاىل للظاملــن باملرصــاد: 
)أنصــف اهلل وأنصــف النــاس مــن نفســك ومــن خاصــة 
ــك إال  ــك، فإن ــن رعيت ــوى م ــه ه ــك في ــن ل ــك وم أهل
تفعــل تظلــم ، ومــن ظلــم عبــاد اهلل كان اهلل خصمــه 
دون عبــاده ، ومــن خاصمــه اهلل أدحض حجتــه وكان هلل 
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حربــا حتــى ينـــع ويتــوب . وليــس شــئ أدعــى إىل تغير 
نعمــة اهلل وتعجيــل نقمتــه مــن إقامــة عــى ظلــم ، فــإن اهلل 
ســميع دعــوة املضطهديــن وهــو للظاملــن باملرصــاد()1(.

نجــد اإلمــام )( قــد اقتبــس مفردة)باملرصــاد( 
ــى  ــاِد﴾)2(  إنَّ معن ــَك َلبِامْلِْرَص ــاىل: ﴿إِنَّ َربَّ ــه تع ــن قول م
قــول اإلمــام)( جــاء يف حكــم الظــامل وجـــاءه عند اهلل 

ــه باملرصــاد. ســبحانه وتعــاىل، فــكان اهلل ل
فقــد جــاء املقتبــس منســجًا والســياق العــام للعهــد، 
وذلــك أن اهلل ســبحانه كان بصــدد الــكام عــن فرعــون 
ذي األوتــاد ﴿َوفِْرَعــْوَن ِذي اأْلَْوَتــاِد )10( الَِّذيــَن َطَغــْوا 
يِف اْلبـِـَاِد )11( َفَأْكَثــُروا فِيَها اْلَفَســاَد )12( َفَصــبَّ َعَلْيِهْم 
ــَك َســْوَط َعــَذاٍب )13( إِنَّ َربََّك َلبِامْلِْرَصــاِد﴾)3( وهذه  َربُّ
صفــات الظــامل املكثــر للفســاد ومــا اهلل إال لــه باملرصــاد. 

)1( اإلمام عي)(/ هنج الباغة/85/3 
)2( الفجر: 14 

)3( الفجر: 14-10 
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ومــن ذلــك أيضــا قولــه )( يف احلديــث عــن 
ــثَّ  ــذي ح ــح ال ــل الصال ــق العم ــن مصادي ــداق م مص
 :)(ــه ــس( يف قول ــح النف ــه وهو)ش ــك علي ــُه مال والَِي
)ثــم اعلــم يــا مالــك أين قــد وجهتــك إىل بــاد قــد جرت 
النــاس  . وأن  مــن عــدل وجــور  قبلــك  عليهــا دول 
ــن  ــه م ــر في ــت تنظ ــا كن ــل م ــورك يف مث ــن أم ــرون م ينظ
ــول  ــت تق ــا كن ــك م ــون في ــك ، ويقول ــوالة قبل ــور ال أم
فيهــم . وإنــا يســتدل عــى الصاحلــن بــا جيــري اهلل هلــم 
عــى ألســن عبــاده . فليكــن أحــب الذخائــر إليــك ذخرة 
العمــل الصالــح . فأملــك هــواك ، وشــح بنفســك عــا 
ال حيــل لــك ، فــإن الشــح بالنفــس اإلنصــاف منهــا فيــا 
أحبــت أو كرهــت()1(  فاقتبــس اإلمــام)( مفــردة 
اَر  ُءوا الــدَّ َتَبــوَّ )الشــح( مــن قولــه تعــاىل: ﴿َوالَِّذيــَن 
يــَاَن ِمــْن َقْبلِِهــْم ُيِبُّــوَن َمــْن َهاَجــَر إَِلْيِهــْم َواَل َيُِدوَن  َواإْلِ
َّــا ُأوُتــوا َوُيْؤثِــُروَن َعــَى َأْنُفِســِهْم  يِف ُصُدوِرِهــْم َحاَجــًة ِم

)1( هنج الباغة/83/3 
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َوَلــْو َكاَن ِبـِـْم َخَصاَصــٌة َوَمــْن ُيــوَق ُشــحَّ َنْفِســِه َفُأوَلئـِـَك 
ُهــُم امْلُْفلُِحــوَن﴾)1( والشــح بالنفــس هــو البخــل هبــا عــن 
ــس  ــى النف ــرص ع ــس احل ــل ، فلي ــر احل ــوع يف غ الوق
إيفاءهــا كل مــا حتــب ، بــل مــن احلــرص عليهــا أن حتمــل 
ــوب  ــرب حمب ــق ، ف ــك يف احل ــره إن كان ذل ــا تك ــى م ع

ــة.  يعقــب هــاكا ومكــروه حيمــد عاقب

2- التنوع الداللي بتغري مواقع االقتباس 

 )( احتلــت النصــوص القرآنيــة يف عهــد اإلمــام
مواقــع خمتلفــة تبعــا الختــاف ســياقي احلــال واملقــال، 
فأفضــت إىل هبــات دالليــة أمتــاز هبــا كل موقــع دون 
ــازع إىل اهلل  ــد التن ــور بع ــه )( يف رد األم ــواه كقول س
ورســوله)(: )واردد إىل اهلل ورســوله مــا يضلعــك 
ــال  ــد ق ــور فق ــن األم ــك م ــتبه علي ــوب ويش ــن اخلط م
ــا الَِّذيــَن َآَمنُــوا  َ اهلل تعــاىل لقــوم أحــب إرشــادهم ﴿َيــا َأيُّ
ــإِْن  ــْم َف ــِر ِمنُْك ــوَل َوُأوِل اأْلَْم ُس ــوا الرَّ ــوا اهللََّ َوَأطِيُع َأطِيُع

)1( احلرش: 9
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ُســوِل﴾)1( فالــرد إىل  وُه إىَِل اهللَِّ َوالرَّ ٍء َفــُردُّ َتنَاَزْعُتــْم يِف َشْ
اهلل األخــذ بمحكــم كتابــه ، والــرد إىل الرســول األخــذ 

ــة()2( بســنته اجلامعــة غــر املفرق

إن نــص كامــه)( يف معــرض رد مــا يشــتبه عــى 
ــه ،  ــنة نبي ــاب اهلل وس ــم كت ــور إىل حمك ــن األم ــم م احلاك
ــا  َ وإن الســياق جــاء متوافقــا مــع النــص القــرآين: ﴿َيــا َأيُّ
ُســوَل َوُأوِل اأْلَْمــِر  الَِّذيــَن َآَمنُــوا َأطِيُعــوا اهللََّ َوَأطِيُعــوا الرَّ
ُســوِل إِْن  وُه إىَِل اهللَِّ َوالرَّ ٍء َفــُردُّ ِمنُْكــْم َفــإِْن َتنَاَزْعُتــْم يِف َشْ
ــَك َخــْرٌ َوَأْحَســُن  ــْوِم اآْلَِخــِر َذلِ ــوَن بِــاهللَِّ َواْلَي ــْم ُتْؤِمنُ ُكنُْت

َتْأِويــًا﴾)3(

واإلمــام عــي)( يؤســس هنــا لقاعــدة قرآنيــة 
مهمــة وهــي إرجــاع املتشــابه إىل املحكــم وليــس عــدم 

)1( النساء: 59 
)2( اإلمام عي)(/هنج الباغة/93/3 

)3( النساء: 59 
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ــاء)1(. ــض العل ــك بع ــد ذل ــا جي ــه ك ــل ب العم

ومثلــه أيضــًا قولــه )( يف خلــف الوعــد: )وإيــاك 
واملــن عــى رعيتــك بإحســانك ، أو التـيــد فيــا كان مــن 
فعلــك أو أن تعدهــم فتتبــع موعــدك بخلفــك ، فــإن املــن 
يبطــل اإلحســان ، والتـيــد يذهــب بنور احلــق ، واخللف 
يوجــب املقــت عنــد اهلل والنــاس، قــال اهلل تعــاىل ﴿َكــرُبَ 

َمْقًتــا ِعنْــَد اهللَِّ َأْن َتُقوُلــوا َمــا اَل َتْفَعُلــوَن﴾)2(()3( .

فســياق اآليــة القرآنيــة تداخــل مــع ســياق الوصيــة 
فجســدت  األخــر  عــن  أحدمهــا  ينفصــل  مل  بحيــث 
ــوة  ــن الدع ــا م ــة بأكمله ــوم الوصي ــة مفه ــة القرآني اآلي
ــه  ــاء واخللــف ب ــك أن عــدم الوف ــاء بالعهــد؛ ذل إىل الوف

يوجــب مقــت اهلل وهــو بغضــه وســخطه .

احلكيــم/ علــوم  باقــر  ، حممــد  امليـــان/33/3  الطباطبائــي/  )1( ظ: 
القــرآن/204 
)2( الصف: 3 

)3( اإلمام عي)(/هنج الباغة/109/3 
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3- التنوع الداللي بتنوع األساليب وتغري االشكال:

إنَّ الداللــة تبــع للشــكل واألســلوب عنــد القدمــاء، 
ــدءًا مــن املفــردة  ــة ب ــأيت هــذا عــر الســياقات املختلف وي
وانتهــاًء باجلملــة، أخــذت هــذه األســاليب أشــكاال 
عديــدة يف تنوعهــا ، لتنعكــس يف قــراءة نــص العهــد 
فــكان  والتعبــر  الداللــة  متنّوعــة  أضــواًء  فيقتــي 
االقتبــاس اجلـئــي مــن اآليــة وداللتــه يف النَّــص حضورًا 
ــه  بــارزًا مــع مــا كان يســتحرض جـــءًا مــن اآليــة، ألنَّ
ــارات  ــن إش ــل م ــا حيم ــّص مل ــا للنَّ ــا وإنعاش كان تفعي
ــر  ــى م ــه ع ــده )( لوالي ــن عه ــة م ودالالت مكثَّف
ــره أن  ــه )(: )وأم ــا يف قول ــر)( ك ــك األش مال
يكــر نفســه مــن الشــهوات ويـعهــا عنــد اجلمحــات، 
فــإن النفــس أمــارة بالســوء إال مــا رحــم اهلل()1( فقــد 
ختــم كامــه بالكلــات القرآنيــة املقتبســة مــن قولــه 
ــوِء  ــاَرٌة بِالسُّ ــَس أَلَمَّ ــِي إِنَّ النَّْف ُئ َنْف ــرِّ ــا ُأَب ــاىل: ﴿َوَم تع

)1( هنج الباغة/3/ 83 
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إاِلَّ َمــا َرِحــَم َربِّ إِنَّ َربِّ َغُفــوٌر َرِحيــٌم﴾)1(.

ــُه  ــا هــو أمــر اإلمــام )( والَي كان نــص العهــد هن
بكــر نفســه مــن الشــهوات، وكفهــا عــن مطامعهــا 
ــح و  ــل الصحي ــد العق ــد لقائ ــم تنق ــه فل ــت علي إذا مجح
الــرشع الريــح، وقــد ضمنــه جـــًء مــن النــص القــرآين 
ــقا يف  ــا متناس ــون نص ــوء ليك ــس بالس ــارة النف ــول أم ح

ــون. ــكل واملضم الش

ب - خصائص االقتباس الفنية:

ــن  ــر ع ــائل الّتعب ــم وس ــن أه ــيلة م ــة وس ــّد اللغ ُتع
ــا  اإلحســاس، ومــا يعــري النفــس مــن خلجــات، إال أهنَّ
ــة  ــا خصوصي ــة هل ــيلة فني ــدو وس ــه تغ ــك كّل ــب ذل بجان
ــر  ــر وتأث ــح ذات أث ــدر فتصب ــب املقت ــد األدي ــة عن مجالي
كبريــن يف املتلقــي وخيتلــف هــذان األمــران مــن أديــب 

)1( يوسف: 53 
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إىل آخــر)1(، واللغــة ليســت مدلــوال معنويــا فقــط إذ 
)ليــس الشــأن يف إيــراد املعــاين وحدهــا، وإنــا هــو جــودة 

اللفــظ....()2(. 

ــرا مــا اتصفــت هبــا  ــة ســات كث واخلصائــص الفني
النصــوص الدينيــة ، إذ هنــاك محيميــة بــن الغــرض 
ــر  ــه وســيلة للتأث ــي ،فيجعــل من ــي والغــرض الفن الدين
أنَّ  ذلــك  ، واإلذعــان،  والتمكــن قصــد االســتجابة 
لإلنســان جانبــًا وجدانيــًا فــا منــاص مــن خماطبــة هــذا 

ــه)3( .      ــي ومجال ــر الفن ــة النظ ــب بلغ اجلان

يف  لاقتباســات  الفنيــة  اخلصائــص  وانتظمــت 
ــة الصحيفــة الســجادية يف مســتوين مهــا املســتوى  أدعي

الباغــي . املوســيقي واملســتوى 

)1( كاظــم عبــد فريــح املوســوي/ االقتبــاس والتضمــن يف هنــج الباغــة 
دراســة أســلوبية/ 142 

)2( أبو هال العسكري/ الصناعتن/ 65 
)3( ظ: كال أبو ديب/ يف البنية اإليقاعية للشعر العريب/ 319 
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أ - املستوى املوسيقي :

يكشــف لنــا هــذا املســتوى أثــر إيقــاع احلــروف 
ــّص ومجاليتــه ، ســواء أكانــت  والكلــات املقتبســة يف النَّ
تؤّثــر فيــه أم هــي التــي تتأثــر ،وأثــر ذلــك يف املتلقــى 
ملــا كانــت )ظاهــرة صوتيــة  اللغــة  أنَّ  ،انطاقــًا مــن 
ــر  ــر غ ــوز األخ ــائر الرم ــن س ــًا ع ــًا كلي ــف اختاف ختتل

اللغويــة()1(.

فنجــد اإلمــام )( يف خطبــه ورســائله الكثــرة 
يف هنــج الباغــة ومنهــا عهــده إىل مالــك األشــر قــد 
النَّّص،كــا يف  تــاءم  التــي  القرآنيــة  اآليــات  اقتبــس 
قولــه )( يف أمهيــة النظــر إىل عظــم ملــك اهلل وقدرتــه 
وذلــك يف خفــض اجلــاح والنشــوز، وإرجــاع مــا غــاب 
مــن العقل،حيــث قــال: )وإذا أحــدث لــك مــا أنــت فيــه 
مــن ســلطانك أهبــة أو خميلــة فانظــر إىل عظــم ملــك اهلل 
فوقــك وقدرتــه منــك عــى مــا ال تقــدر عليــه مــن نفســك 

)1( حممد بو عامة/ الصوت والداللة - جملة الراث العريب/ عدد85 
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، فــإن ذلــك يطامــن إليــك مــن طاحــك ، ويكــف 
عنــك مــن غربــك ، ويفــئ إليــك بــا عـــب عنــك مــن 
يفــيء(  اقتبــس اإلمــام)( مفــردة)  عقلــك)1( هنــا 
ــى َتِفــيَء إىَِل  مــن قولــه تعــاىل: ﴿َفَقاتُِلــوا الَّتِــي َتْبِغــي َحتَّ
َأْمــِر اهللَِّ َفــإِْن َفــاَءْت َفَأْصلُِحــوا َبْينَُهــَا بِاْلَعــْدِل َوَأْقِســُطوا 
 )( ــام ــس اإلم ــد اقتب ــطَِن﴾)2( وق ــبُّ امْلُْقِس إِنَّ اهللََّ ُيِ
هــذه املفــردة لداللتهــا عــى معنــى الرجــوع)3(، فجــاءت 
ــر اهلل()4(  ــع إىل أم ــى ترج ــة بمعنى)حت ــة الرشيف يف اآلي
ــى ويرجــع إليــك مــا غــاب  وكــذا يف كامــه)( بمعن

مــن عقلــك.

ــه إذا  ــه لألشــر: أن ــى كامــه )( يف نصيحت ومعن

)1( هنج الباغة/85/3 
)2( احلجرات: 9 

)3( ظ: الفراهيــدي/ العــن/407/8 ، أبــو هــال العســكري/ الفــروق 
اللغــة/435/4،  مقاييــس  معجــم  فــارس/  ابــن   ،  341 اللغويــة/ 

الباغــة/735  الـخمــرشي/ أســاس 
)4( ابن األنباري/ الـاهر يف معاين كلات الناس/446 
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أصابتــه العظمــة والكريــاء، واخليــاء والعجــب بســبب 
الســلطة واحلكــم، فلينظــر إىل ملــك اهلل العظيــم فوقــه، 
وقدرتــه التــي ال تدانــى؛ ألن ذلــك خيفــض النشــوز 
واجلــاح، ويكــف احلــدة، ويرجــع مــا غــاب مــن العقــل.  

ب - املستوى البالغي:

يتمحــور هــذا املســتوى باالهتــام حــول حماولــة 
ــي  ــة الت ــاليب الباغّي ــض األس ــط بع ــى نم ف ع ــرُّ التَّع
ظهــرت كخصائــص دون ســواها يف عمليــة االقتبــاس، 
وليــس األمــر معنيــًا بالوقوف عنــد التقســيات الباغية، 
وبعنواناهتــا املتعــارف عليهــا، فاالهتــام ينصــّب عــى مــا 
يتعّلــق بعمليــة االقتبــاس أوالً، وبوضوحــه كظاهــرة 
ــا)1(، وقــد أخــذ اإلمــام )( صــورا خمتلفــة  ــارزة ثاني ب
تباينــت أشــكاهلا بقــدر اغــراف اإلمــام )( مــن معــن 
القــرآن الكريــم غــر املحــدود فقــد اســتقى الفكــرة 

كاظــم  أســلوبية:  دراســة  الباغــة  هنــج  يف  والتضمــن  االقتبــاس   )1(
 165 املوســوي: 
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ــظ  ــس اللف ــارة يقتب ــها، فت ــى أساس ــع يف كام ع وتوس
يســتعمل  أخــرى  وتــارة  آخــر،  موقــف  يف  ويوّظفــه 
يــدل  ذلــك  وكّل   , مبنــاه  و  بمعنــاه  القــرآيّن  الشــاهد 
ــى  ــده )(  حّت ــة عن ــة القرآنيَّ ــق املعرف ــدى عم ــى م ع
انصهــرت روحــه فيهــا و اتصفــت هبــا نتيجــة ذوباهنــا .

ومن هذه األساليب:

1- االبتــداء : ابتــداء الشــيء وبه افتتحــه قّدمه يف 
 . وفضله)1(  العمل 

أشــار علــاء الباغــة إىل أنَّ األديــب جيــدر بــه أن 
يتأنــق يف ثاثــة مواضــع يف كامــه , حتــى يكــون أعــذب 
لفظــًا وأحســن ســبكًا و أصــح معنــى؛ وهــي االبتــداء و 

ــاء)2(. ــص و االنته التخل
ــرًا  ــع الــكام شــعرًا أو نث ــداء أن يكــون مطل و االبت
ــه أول مــا يقــرع الســمع فيقبــل الســامع  أنيقــَا بديعــًا ألنَّ

)1( ظ: لسان العرب: ابن منظور:16/1 
)2( ظ: املعجم املفصل يف علوم الباغة: إنعام فوال عكاوي: 17 
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عــى الــكام ويعبــه وإن كان بخــاف ذلــك أعــرض عنه 
و رفضــه وإن كان يف غايــة احلســن)1( . ومــن أمثلــة ذلــك 
وصيتــه)( ملالــك بالنظــر يف أمــور عّالــه وتوســعة 
الــرزق عليهــم فقــال: )ثــم أســبغ عليهــم األرزاق فــإن 
ــم  ــى هل ــهم ، وغن ــتصاح أنفس ــى اس ــم ع ــوة هل ــك ق ذل
عــن تنــاول مــا حتــت أيدهيــم ، وحجــة عليهــم إن خالفوا 

أمــرك أو ثلمــوا أمانتــك()2(.

مــن   )20( اآليــة  مــن  جـــًء   )( اقتبــس  فقــد 
ســورة لقــان واســتهل بــه وصيتــه لألشــر؛ وهــو قولــه 
تعــاىل: ﴿َوَأْســَبَغ َعَلْيُكــْم نَِعَمــُه َظاِهــَرًة َوَباطِنَــًة﴾)3( ففيه 
ــن  ــًا م ــة وتفصي ــباغ بالنعم ــل اإلس ــل لفع ــاء كام إج
حيــث كوهنــا ظاهــرة وباطنــة، واإلســباغ هــو التوســعة 
ــُه بــه ألن فيــه  يف الــرزق وإكالــه؛ لذلــك أمــر)( والّي

)1( ظ: معجم االصطاحات الباغية وتطورها: أمحد مطلوب: 21 
)2( هنج الباغة/3/ 96 

)3( لقان: 20 
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قــوة لعالــه عــى اســتصاح أنفســهم وحجــة عليهــم إن 
ــه .  ــوا أمانت ــره أو خان ــوا أم خالف

2- التذييل باآليات و األمساء اإلهلية :

التذييــل مــن الذيــل آخــر كل يشء وذيــل فــان 
ثوبــه تذيــًا أي طولــه)1( وهــو )أن يذيــل الناظــم أو 
الناثــر كامــه بعــد متــام كامــه و حســن الســكوت عليــه 
ــدًا  ــده توكي ــكام و تـي ــن ال ــا م ــا قبله ــق م ــة حتق بجمل
و جتــري جمــرى املثــل بـيــادة حتقيــق ()2( ، إذا يكــون 
  )( التذييــل املقصــود مــن البحــث يف عهــد اإلمــام
ـــ أو جـــء  ــاب العـي ــة مــن الكت ــام الــكام بآي هــو اختت
مــن ألفــاظ اآليــة أو مفــردات قرآنيــة, فنجــد اإلمــام 
ــة  ــة قرآني ــه بآي ــن دعائ ــة م ــع قليل ــل مواض ــد ذّي )( ق
يــة املبــارشة  كاملــة لكــن يف بعــض االقتباســات النَّصِّ
قــد ذّيــل بعــض الفقــرات مــن العهــد بتلــك النصــوص 

)1( ظ: لسان العرب/ ابن منظور:260/11 
)2( املعجم املفصل يف علوم الباغة: إنعام فوال عكاوي: 300 
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 )( القرآنيــة لــذا نجــد الغالــب يف اســتعال اإلمــام
هــو التذييــل بجـــء مــن آيــات القــرآن الكريــم فاإلمــام 
)( قــد جعــل الــكام القــرآين موافقــًا و خاصــة ملــا 
يعنيــه مــن كامــه الســابق وهــذا األســلوب يكثــر يف 
اســتعاالت القــرآن الكريــم . ومــن ذلــك مــا اســتعمله 
اهلل يف عظمتــه  قوله:)إيــاك ومســاماة  تذييــل  )(يف 
والتشــبه بــه يف جروتــه ، فــإن اهلل يــذل كل جبــار وهيــن 

كل خمتــال()1( .

فقــد ذّيــل كامــه)( باقتبــاس مفردتــن قرآنيتــن 
ــَن  ــاىل: ﴿الَِّذي ــه تع ــك يف قول ــال، وذل ــار وخمت ــا: جب مه
اِدُلــوَن يِف َآَيــاِت اهللَِّ بَِغــْرِ ُســْلَطاٍن َأَتاُهــْم َكــرُبَ َمْقًتــا  ُيَ
ــُع اهللَُّ َعــَى ُكلِّ  ــَك َيْطَب ــوا َكَذلِ ــَن َآَمنُ ــَد الَِّذي ــَد اهللَِّ َوِعنْ ِعنْ
ــُدوا اهللََّ  ــاىل: ﴿َواْعُب ــه تع ــاٍر﴾)2(، وقول ٍ َجبَّ ــربِّ ــِب ُمَتَك َقْل
ُكــوا بـِـِه َشــْيًئا َوبِاْلَوالَِدْيــِن إِْحَســاًنا َوبـِـِذي اْلُقْرَبى  َواَل ُتْشِ

)1( هنج الباغة/85/3 
)2( غافر: 35 
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نُــِب  ــاِر اجْلُ ــاِر ِذي اْلُقْرَبــى َواجْلَ َواْلَيَتاَمــى َوامْلََســاكِِن َواجْلَ
ــبِيِل َوَمــا َمَلَكــْت َأْيَاُنُكــْم  نْــِب َواْبــِن السَّ اِحــِب بِاجْلَ َوالصَّ

ــوًرا﴾)1(. ــااًل َفُخ ــْن َكاَن ُمَْت ــبُّ َم إِنَّ اهللََّ اَل ُيِ

هبــا  وذّيــل  املفردتــن  هاتــن   )(اقتبــس لقــد 
كامــه ملــا يكتمــل البيــان هبــا، فهــو)( يف صــدد 
التحذيــر عــن مبــاراة اهلل ســبحانه يف عظمتــه، والتشــبه به 
ــال  ــار واملخت ــه وصفــه باجلب يف جروته،ومــن هــذه فعال
ــات اهلل  ــذان وصــف اهلل تعــاىل هبــا مــن جيــادل يف آي الل
ــه  ــن لوالدي ــاهلل وال حيس ــرشك ب ــن ي ــلطان، وم ــر س بغ

وللفئــات املذكــورة يف اآليــة.    

)1( النساء: 36 
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املبحث الثالث
وظائف االقتباس يف عهد اإلمام 

علي)( ملالك األشرت
ــم يف  ــرآن الكري ــن الق ــس م ــا اقتب ــام م ــف اإلم وّظ
نصوصــه بطــرق شــتى عــن طريــق توظيــف املعــاين 
والــدالالت واإلشــارات يف اآليــة فاســتحضارها مل يكن 
ــة  ــف داليل و قصدي ــو توظي ــل ه ــكليًا ب ــتحضارًا ش اس
فلــم يكــن غرضــه األســاس هــو  مرجــوة و مبتغــاة 
ــا الطلــب املعنــوي والشــكل عنــده  تـيــن الشــكل و إنَّ
يــأيت عفويــًا تابعــًا للمعنــى فالنَّــّص ليــس عمــًا إبداعيــًا 
وظائــف  ذي  كامــي  حــدث  هو)مدونــة  إنــا  فقــط 

متعــددة()1(.

)1( حتليل اخلطاب الشعري- إسراتيجية التناص: حممد مفتاح: 120 
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ويــدرك املتلقــي لنصــوص العهد الغــرض الوظيفي 
املتعــّدد اجلوانــب و الناتــج عــن تفعيــل اخلـيــن املعنــوي 
ــن  ــة ع ــة الوظيف يَّ ــّل أمهِّ ــه, وال تق ــة في ــوص املقتبس للنص
و  اإلبــداع  لذلــك  اســتثارًا  باعتبــاره  اإلبــداع  يَّــة  أمهِّ
الوظيفيــة:  املســتويات  مــن  نوعــن  املبحــث  يشــمل 
ــن  ــا هلذي ــان م ــي و بي ــتوى الفن ــداليل واملس ــتوى ال املس

ــروع . ــام و ف ــن أقس ــتوين م املس

أوال - الوظائف الداللية :

يســلط الضــوء يف هذا املســتوى عــى أبــرز االجتاهات 
اليّل و املتمّثــل يف أناط وظيفيَّة  الرئيســة يف التَّوظيــف الــدَّ

هــي: وظيفــة النصح و اإلرشــاد ووظيفــة املعاهدة .

1- وظيفة النصح و اإلرشاد:

إن أكثــر مــا يتســم بــه عهــد اإلمــام عــي)( ملالــك 
األشــر هــو وظيفــة النصــح واإلرشــاد، إذ جــاء العهــد 
كّلــه بصيغــة النصيحــة عــن طريــق وصيــة؛ ذلك أنــه كان 
وصيــة حلاكــم ممــا يســتلـم أن تكــون نصوصه عبــارة عن 
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نصــح وإرشــاد فيــا خيــص احلاكــم واملحكــوم والدولــة، 
ــي  ــلطات الت ــة الس ــمل يف النصيح ــد ش ــد ق ــد العه فنج
اخلــراج  جبايــة  وهــي:  ملالــك   )(اإلمــام أســندها 
وتعنــي الوظائــف املاليــة وامليـانيــة وخـينــة الدولــة، 
وجهــاد العــدو ويعنــي السياســة اخلارجيــة والتعامــل مع 
الــدول األخــرى، واســتصاح األهــل ويعنــي السياســة 
الداخليــة، وعــارة البــاد وتعنــي التنميــة االقتصاديــة . 

ــكًا  ــه )( أوىص مال ــا أن ــلطة األوىل فمنه ــا الس أم
بعــدم إدخــال البخيــل يف مشــورته بقولــه: )وال تدخلــن 
يف مشــورتك بخيــا يعــدل بــك عــن الفضــل ،ويعــدك 
ــا يضعفــك عــن األمــور، وال حريصــا  الفقــر، وال جبان
واجلبــن  البخــل  فــإن  باجلــور،  الــرشه  لــك  يـيــن 
ــاهلل()1( . ـــ شــتى جيمعهــا ســوء الظــن ب واحلــرص غرائ

وقــد اقتبــس)( يف شــأن البخــل مــن قولــه تعــاىل: 
﴿الَِّذيــَن َيْبَخُلــوَن َوَيْأُمــُروَن النَّــاَس بِاْلُبْخــِل َوَمــْن َيَتــَولَّ 

)1( هنج الباغة/87/3 



50

االقتباس القرآني

ِميــد﴾)1( كذلــك قولــه تعــاىل:  َفــإِنَّ اهللََّ ُهــَو اْلَغنِــيُّ احْلَ
اْلَفْقــَر َوَيْأُمُرُكــْم بِاْلَفْحَشــاِء َواهللَُّ  َيِعُدُكــُم  ــْيَطاُن  ﴿الشَّ

ــٌم﴾)2(. ــٌع َعلِي ــًا َواهللَُّ َواِس ــُه َوَفْض ــَرًة ِمنْ ــْم َمْغِف َيِعُدُك

فنصيحــة اإلمــام هنــا بــأن ال يدخــل احلاكــم يف 
جملــس مشــورته بخيــًا يعــدل بــه عــن اإلحســان بالبــذل 
وخيوفــه مــن الفقــر لــو بــذل؛ ألن مــن خيــّوف مــن الفقــر 
 )( هــو الشــيطان كــا جــاء يف اآليــة الرشيفــة. فاإلمــام
قــد مجــع يف وصيتــه مفــاد نّصــن قرآنيــن أحدمهــا يتمــم 
اآلخــر يف املوضــوع، وهــذا مــا يطلــق عليــه باملنهــج 
ــرية(.  ــة التفس ــه وهو)املقال ــد جماالت ــي يف أح املوضوع

أمــا الســلطة الثانيــة- السياســة اخلارجيــة- ســوف 
نبحثهــا يف الوظيفــة التاليــة. وأمــا الســلطة الثالثــة ســوف 

نبحثهــا يف الوظائــف الفنيــة.

)1( احلديد: 24 
)2( البقرة: 268 
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2- املعاهدة: 

العهــد هــو: )الوصيــة والتقــدم إىل صاحبــك بــيء، 
وجُيمــع  للــوالة  ُيكتــب  الــذي  العهــد  اشــتّق  ومنــه 
عــى عهــود، وقــد عِهــد إليــه يعهــد عهــدًا، والعهــد: 
املوثــق ومجعــه عهــود()1( والعهــد هــو: امليثــاق والّذمــة 
ــده. ــن تعاه ــه مم ــتوثق ب ــه ويس ـــم ألطراف ــاق املل واالتف

 )( وقــد ورد العهــد كثــرا عــى لســان اإلمــام
بينــه وبــن  الوفــاء  يَّتــه، كونــه رشطــا يف حتقيــق  ألمهِّ
خالقــه، أو مــن جيــري معــه العهــد ال ســيا مــع اخلصــم، 
فقــد اســتنكر الغــدر ونكــث عهــود األمــان املعطــاة 
ــال  ــة احل ــوي بطبيع ــود يق ــاء بالعه ــوم؛ ألن الوف للخص
حالــة االســتقرار واألمــن املتفــي بســبب عهــد األمــان 

ــات. ــأي خروق ــمح ب ــه ال يس ــا أن ــح، ك والصل

قــال اإلمــام)(: )وإن عقــدت بينك وبــن عدوك 
عقــدة أو ألبســته منــك ذمــة فحــط عهــدك بالوفــاء ، 

)1( العن: الفراهيدي: 1/ 102 
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ــا  ــة دون م ــك جن ــل نفس ــة ، واجع ــك باألمان وارع ذمت
أعطيــت فإنــه ليــس مــن فرائــض اهلل يشء النــاس أشــد 
عليــه اجتاعــا مــع تفــرق أهوائهــم وتشــتت آرائهــم مــن 
تعظيــم الوفــاء بالعهــود. وقــد لـــم ذلــك املرشكــون فيــا 
بينهــم دون املســلمن ملــا اســتوبلوا مــن عواقــب الغــدر. 
فــا تغــدرن بذمتــك ، وال ختيســن بعهــدك ، وال ختتلــن 
عــدوك ، فإنــه ال جيــرئ عــى اهلل إال جاهــل شــقي . وقد 
جعــل اهلل عهــده وذمتــه أمنــا أفضــاه بــن العبــاد برمحتــه 
ــواره.  ــتفيضون إىل ج ــه ويس ــكنون إىل منعت ــا يس وحري
فــا إدغــال وال مدالســة وال خــداع فيــه . وال تعقــد 
عقــدا جتــوز فيــه العلــل ، وال تعولــن عــى حلــن قــول بعد 
التأكيــد والتوثقــة ، وال يدعونــك ضيــق أمــر لـمــك فيــه 
عهــد اهلل إىل طلــب انفســاخه بغــر احلــق ، فــإن صــرك 
ــر  ــه خ ــل عاقبت ــه وفض ــو انفراج ــر ترج ــق أم ــى ضي ع
مــن غــدر ختــاف تبعتــه وأن حتيــط بــك مــن اهلل فيــه طلبــة 
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فــا تســتقيل فيهــا دنيــاك وال آخرتــك()1( ويف هــذا 
 )(املضمــون جــاء خطــاب القــرآن الكريــم، واإلمــام
ــي ُتعــّد مــن  ــاء بالعهــد، الت يف عهــده حياكــي صفــة الوف
الصفــات احلميــدة واملحبوبــة عنــد اهلل تعــاىل، فقــد جــاء 
العهــد والوفــاء بــه يف آيــات كثــرة أورد البحــث بعضــًا 

ــة املعاهــدة.  منهــا يف املبحــث األول ضمــن مرشوعي

ثانيا: الوظائف الفنية

ــق  ــي يف خل ــر الفن ــداليل، والتأث ــر ال يتعاضــد التأث
اإلفهــام، واإلمتــاع عنــد املتلقــي، ويمتـجــان فيــا بينها؛ 
ليوصــان إىل إضــاءات تنــر النــص، وتكشــف عــن 
مضامينــه، وتظهــر مجاليــة بنائــه بــا لــه مــن آثــار صوتيــة، 

ــة.  ــة، أو تصويري أو تركيبي

ــق احلديــث يف هــذا املســتوى مــن احلــرف إىل  وينطل
الكلمــة فاجلملــة، ومــا ينتــج عنهــا مــن آثــار بيانيــة، 

)1( هنج الباغة/107-106/3 
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وهــذا يعنــي حتميــة البــدء بالتوظيــف الصــويت؛ ملــا 
ــف  ــرورًا بالتوظي ــة، م ــرف والكلم ــة باحل ــن عاق ــه م ل
عنــد  الوقــوف  ثــم  باجلملــة،  لعاقتــه  النحــوي؛ 
التوظيــف الباغــي؛ لعاقتــه باألثــر البيــاين للجملــة 
ســياقية،  عاقــات  مــن  اجلمــل  بــن  ومــا  العربيــة، 

والبنيــة()1(. والنحويــة  كـ)الصوتيــة 

ويتمحور)التوظيــف الفنــي( حــول توظيــف اجلملــة 
ــر يف  ــي إىل تغي ــرات تف ــن تغ ــا م ــا يعرهي ــة وم العربي
ــرات ليدخــل يف حّيـهــا  ــد تلــك التغي الــدالالت، ومتت
ــتتبعه  ــا يس ــة وم ــوال اجلمل ــن أح ــره م ــدم ذك ــا تق كل م
الــداليل  العطــاء  أثرهــا يف  مــن أســاليب باغيــة هلــا 

للجمــل والنصــوص.

ومثالــه قــول اإلمــام)(: )وليكــن أبعــد رعيتــك 
ــإن  ــاس، ف ــب الن ــم ملعائ ــدك أطلبه ــنؤهم عن ــك وأش من
يف النــاس عيوبــا الــوايل أحــق مــن ســرها. فــا تكشــفن 

)1( االقتباس والتضمن يف هنج الباغة: 98 
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عــا غــاب عنــك منهــا فإنــا عليــك تطهــر مــا ظهــر 
لــك، واهلل حيكــم عــى مــا غــاب عنــك. فاســر العــورة 
مــا اســتطعت يســر اهلل منــك مــا حتــب ســره مــن 

رعيتــك()1(. 

لقــد اســتخدم اإلمــام )( هــذه اللفظة )أشــنأهم( 
التــي تــدل عــى البغــض بصيغــة اســم التفضيل)َأْفَعــل(؛ 
وذلــك لشــدة البغــض، كأن هنــاك حــاالت للبغــض 
متســاوية إال أن أشــدها هــو مــا ذكــره اإلمــام )( فيــا 
خيــص أشــد النــاس طلبــا للمعائــب . وقــد حــّول املفــردة 
مــن صيغــة اســم الفاعــل كــا وردت يف قولــه تعــاىل: إِنَّ 
)2( إىل اســم التفضيــل لشــدة البغــض. َشــانَِئَك ُهــَو اأْلَْبــَرُ

 

)1( هنج الباغة/87/3 
)2( الكوثر: 3 
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اخلامتة
 )(بعــد رحلــة البحــث يف رحــاب عهد اإلمــام عي
فيــه،  القرآنيَّــة  ملالــك األشــر )( واالقتباســات 
خيــرج البحــث بمجموعــة مــن النتائــج هــي خاصــة ملــا 

تناولــه البحــث يف املواطــن الســابقة، وهــي:

ــد  ــام ق ــأن اإلم ــام عــي)( ب ــاز عهــد اإلم 1- امت
اختــذ فيــه لنفســه منهجــًا للبيــان واإلرشــاد، فكانــت 
نصوصــه وثائــق ثقافيَّــة دينيَّــة تعّلــم النــاس أســلوب 
ــروح، ومتــأل القلــب  الرجــوع إىل اهلل تعــاىل، وتلهــب ال

ــه. ــا بأحكام ــلَّ والتـام ـّ وج ــ ــه ع ــية من ــا هلل وخش حب

3- كان اإلمــام)( حريصــا عــى تبيــن أمهيــة 
اإلرشــاد  طريــق  عــن  اإلنســان  حيــاة  يف  القــرآن 
ــة  ــات قرآنيَّ ــن اقتباس ــه تتضّم ــت أدعيت ــة، فكان واملوعظ
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هلــا خصائــص دالليَّــة وأخــرى فنيَّــة، فكانــت اخلصائص 
الدالليَّــة متثِّــل إضــاءة لصــور االقتبــاس وعمقهــا.

ــة عاليــة  4- القــرآن الكريــم حيمــل قيمــة معنويَّ
وقداســة خطابيَّــة، ولقداســته ومجالــه نجــد نصــوص 
اإلمــام )( مســتوحية منــه وذلــك بتضمــن آيــات 
ــارة  ــارشًا، وت ــًا مب ــارة نصي ــاس ت ــون االقتب ــة فيك قرآني
اقتباســًا معنويــًا، وهذه االقتباســات أضافــت للنصوص 
مجاليــة كــي يســتمتع القــارئ أو الســامع للنــص ويتأثــر 

ــه . ب

5- مــن خــال اســتقراء نصــوص العهــد تبــن 
ــه  ــم وتعامل ــة احلاك ــى وظيف ــام ع ـــ اإلم ــاء تركي وبج
مــع الرعيــة وفــق الســلطات التــي أســندها اإلمــام لــه .
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املصادر واملراجع
خر ما نبتدئ به القرآن الكريم

ــعب- ــع الش ــرشي/دار ومطاب ــة/ الـخم ــاس الباغ 1- أس
القاهــرة/1960م .

ــن  ــن اب ــدر الدي ــي ص ــواع البديع/ع ــع يف أن ــوار الربي 2- أن
معصــوم املــدين/ط1 -النعــان/ النجــف األرشف/1968م/

حتقيــق: شــاكر هــادي شــكر .

3- اإليضــاح يف علــوم الباغــة/ جــال الديــن القـوينــي/
رشح وتعليــق: حممــد عبــد املنعــم خفاجــي/ ط5- منشــورات 

دار الكتــاب اللبنــاين- بــروت/ 1980م  .

4- تاريــخ اليعقــويب/ أمحــد بــن أيب يعقــوب بــن جعفــر 
صادر-بــروت.  دار  نــرش:  باليعقــويب/  املعــروف 

ــد  ــراتيجية التناص/حمم ــاب الشعري-إس ــل اخلط 5- حتلي
ــروت/ 1985م  . ــة والنرش/ب ــر للطباع ــاح/ دار التنوي مفت
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6- تصنيــف هنــج الباغة/لبيــب بيضــون/ ط3/ مركـــ 
ــامي ــام اإلس ــب اإلع ــع ملكت ــرش التاب الن

الديــن  الرسل/شــهاب  صناعــة  إىل  التوســل  حســن 
حممــود احللبي/حتقيــق: أكــرم عثــان يوســف/دار احلريــة/ 

. بغــداد/1987م  

ــن  ــد ب ــر حمم ــو بك ــاس/ أب ــات الن ــاين كل ــر يف مع 7- الـاه
القاســم األنباري/تعليــق: حييــى مــراد/ منشــورات حممــد عــي 

ــروت/ط1/ 1424. ــون- ب بيض

8- رشح هنــج الباغــة/ ابــن أيب احلديــد/ حتقيــق حممــد أبــو 
الفضــل إبراهيم/منشــورات مكتبــة املرعــي

9- الصناعتــن/ أبــو هــال العســكري/ حتقيــق: حممــد أبــو 
الفضــل إبراهيــم وعــي البجاوي/مطابــع عيســى البــايب- مر.

10- علــوم القــرآن/ حممــد باقــر احلكيــم/ ط3/ مؤسســة 
اهلادي-قــم/1417.

11-العــن/ اخلليــل بــن أمحــد الفراهيدي/تــح: مهــدي 
دار  ط2/مؤسســة  الســامرائي/  وإبراهيــم  املخـومــي 

.1410 اهلجــرة/

العســكري/حتقيق:  أبــو هــال  اللغويــة/  الفــروق   -12
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مؤسســة النــرش اإلســامي التابعــة جلاعــة املدرســن- قــم/
ط1412/1.

13- الفوائــد املشــوقة إىل علــوم القــرآن وعلــم البيان/ابــن 
قيــم اجلوزيــة/ القاهــرة/1327.

ــو ديــب/ ــة للشــعر العريب/كــال أب ــة اإليقاعي 14- يف البني
ــن/1981م . ــم للماي ط2/دار العل

العميــد  عــي  اإلســام/عباس  الــدويل يف  القانــون   -15
الـنجــاين/ تعريــب: عــي هاشــم األســدي/ ط2/مؤسســة 
املقدســة-  الرضويــة  األســتانة  التابعــة  والنــرش  الطبــع 

.1429 مشــهد/

16- لســان العرب/أبــو الفضــل مجــال الديــن ابــن منظــور/
ط1/دار املعــارف للمطبوعــات- القاهرة

يف  اإلســامية  واحلضــارة  ســرته  األشــر:  مالــك   -17
عره/نجــاح عبيــد حســون/أطروحة دكتــوراه جامعــة ســانت 

ــت . كلمن

وتطورها/أمحــد  الباغيــة  املصطلحــات  معجــم   -18
مطلوب/مطبعــة املجمــع العلمــي العراقي/بغــداد/ 1981م .

فــوال  إنعــام  الباغــة/  علــوم  يف  املفصــل  املعجــم   -19
عكاوي/مراجعــة: أمحــد شــمس الديــن/دار الكتــب العلميــة-



61

)( اىل مالك االشرت )( يف عهد اإلمام علي

ــروت/1996م . ب

20- املعجــم املفهــرس أللفــاظ القــرآن الكريــم/ حممــد 
ــد الباقــي/ط3/ منشــورات ذوي القربــى/2004م . ــؤاد عب ف

21- معجــم مقاييــس اللغــة/ ابــن فــارس بــن زكريــا/ 
الكتــب  إحيــاء  دار  هــارون/ط1/  الســام  عبــد  حتقيــق: 

.1366 العربية/القاهــرة/

22- امليـــان يف تفســر القــرآن/ حممــد حســن الطباطبائــي/
منشــورات مجاعــة املدرســن يف احلــوزة العلميــة- قم .

الديــن  فخــر  اإلعجــاز/  داللــة  يف  اإلجيــاز  هنايــة   -23
ــركات محــدي/ ــم الســامرائي وحممــد ب ــق: إبراهي الرازي/حتقي

. للنــرش والطباعــة/ عــان/ 1985م  الفكــر  دار 

24- هنــج الباغة/جممــوع مــا اختــاره الرشيــف الــريض 
مــن كام ســيد الوصيــن عــي بــن أيب طالــب )(/رشح: 

عبده/ط1-النهضــة/1412. حممــد 

25- الوســيط يف القانــون الــدويل العــام/ عبــد الكريــم 
علــوان/ ط4/دار الثقافــة للنرش والتوزيــع- األردن/2009م.
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الرسائل اجلامعية:

دراســة  الباغــة  هنــج  يف  والتضمــن  االقتبــاس   -26
أســلوبية/ كاظــم عبــد فريــح املوســوي/أطروحة دكتــوراه/ 

. 2005م  البــرة/  جامعــة  الربيــة/  كليــة 

الدوريات:

27- التنــاص بــن عهــد اإلمــام عــي)( إىل مالــك األشــر 
والرســالة اخلاصــة)يف نصيحــة امللوك(لســعدي الشــرازي/ 
الــرزاق  عبــد  الديــن  وعــاد  املالكــي  جابــر  مـعــل  صبيــح 
ــد22/ ــانية/ جمل ــوم اإلنس ــل- العل ــة باب ــة جامع العبايس/جمل

ــدد2014/2م  الع

ــراث  ــة ال ــة/ جمل ــو عام ــد ب ــوت والداللة/حمم 28- الص

.85 العريب/العــدد 
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