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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة املؤسسة
ــه العــاّدون، وال  ــون، وال حيــي نعامئ ــه القائل ــغ مدحت ــذي ال يبل احلمــد هلل ال
ــه غــوص الفطــن  يــؤدي حقــه املجتهــدون، الــذي ال يدركــه ُبعــد اهلمــم، وال ينال
والصــالة والســالم عــى خــر خلقــه وصفــوة رســله أيب القاســم حممــد وعــى آلــه 
موضــع رسه، وجلــؤ أمــره، وعيبــة علمــه، ومْوئــل ُحكمــه، وكهــوف كتبــه، وجبــال 

دينــه، وســلم تســلياًم آنــاء الليــل وأطــراف النهــار.

أما بعد:

ُيعــد حقــل )الرشوحــات( مــن احلقــول املعرفيــة املهمــة التــي رافقــت احلركــة 
العلميــة لألحاديــث الرشيفــة، ال ســيام األحاديــث النبويــة، فقــد شــهدت املكتبــات 
ــي التصقــت باحلديــث النبــوي الرشيــف  ــد مــن الرشوحــات الت اإلســالمية العدي
لتنافــس يف ذلــك احلركــة العلميــة للتفاســر، وكان العلــامء املســلمني أرادوا خلــق 
حالــة مــن التــوازن يف بيــان معــارف القــرآن واحلديــث النبــوي الرشيــف، ثــم تبعــوا 
هــذا النهــج الفقهــاء، فقامــوا بــرشح كثــٍر مــن املصنفــات الفقهيــة ألســاطني الفقــه 

يف املذاهــب اإلســالمية الســبعة.

وعليــه: مل يكــن كتــاب هنــج البالغــة ببعيــد عــن هــذا احلقــل املعــريف واملنهــج 
ــاطني  ــارف أس ــوم واملع ــاض بالعل ــه الفي ــن معين ــال م ــّوق  لإلنته ــد تت ــي فق العلم
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العلــامء يف اللغــة، والــكالم، والفقــه، والتاريــخ، والســرة، والفلســفة، والعقائــد، 
والرتبيــة، واالجتــامع، والســلوك، وغرهــا مــن العلــوم، التــي وجــد فيهــا العلــامء 
ــل لقــد أصبحــت هــذه الرشوحــات لكتــاب هنــج البالغــة هــي بحــد  ضالتهــم؛ ب
ــرة  ــارف كث ــى مع ــه ع ــا حتتوي ــة؛ مل ــات األكاديمي ــن الدراس ــر م ــاًل لكث ــا منه ذاهت
ــدة بالظهــور، ال ســيام والعــامل  ــة جدي ومتجــددة، ممــا فســح املجــال حلقــول معرفي

ــة متســارعة. يشــهد حركــة معرفي

وعليــه: فــام هــذا الــرشح الــذي بــني أيدينــا املوســوم بـ)هبجــة احلدائــق يف رشح 
ــني  ــراب احلس ــن أيب ت ــد اب ــن حمم ــالء الدي ــيد ع ــل الس ــامل اجللي ــة( للع ــج البالغ هن
)كلســتانة( إال واحــدًا مــن تلــك الــرشوح، التــي انــربى أصحاهبــا لــإلدالء بدلوهــم 
يف معــني علــوم كتــاب هنــج البالغــة، ومــا هــذا التحقيــق هلــذا املخطــوط إال واحــدًا 
مــن الدراســات األكاديميــة القّيمــة لنيــل شــهادة الدكتــوراه لألخــت الباحثــة غيداء 
كاظــم الســالمي، التــي بذلــت قصــارى جهدهــا يف دراســة هــذا املخطــوط ومقابلته 
عــى ســبع نســخ خطيــة، ووضــع اهلوامــش العلميــة واإلحــاالت املرجعيــة؛ فضــاًل 

عــن تزيــني العمــل بالكشــاف العلمــي، الــذي احلــق هبــذه الدراســة.

ــرة، ونســأل اهلل تعــاىل أن  ــت مــن جهــود كب ــا بذل ــة عــى م فجــزى اهلل الباحث
ــَه  ينفعهــا هبــذا العلــم يف يــوم اجلــزاء َيــْوَم َل َينَْفــُع َمــاٌل َوَل َبنُــوَن * إِلَّ َمــْن َأَتــى اللَّ

ــٍب َسلِيٍم)الشــعراء: 89-88(. بَِقْل

واحلمد هلل رب العاملني.

السيد نبيل احلسين الكربالئي
رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة
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مقدمة

ِحيِم مْحَِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ

ــاِر،  ــوِر َوالَوَق ــرّدى بالنُّ ــْن ت ــبحاَن َم ــاَمَل، ُس ــَة واجلَ ــَس البْهَج ــْن َلبِ ــبحاَن َم س
ــْرِ يِف اهلَــَواَء،  ــَر الطَّ فــا، ُســبحاَن َمــْن َيــَرى َأَث ــَر النَّمــِل يِف الصَّ ُســْبحاَن َمــْن َيــَرى َأَث
ــالُم َعــَى َأْشِف َمــْن َنَطــَق  ــالُة والسَّ ه، والصَّ ُســبحاَن َمــْن ُهــو َهكــَذا َوال هَكــذا َغــْرُ

ــٍد، وَعــَى آلِــِه الطَّيبــنَي الطَّاِهريــَن....  ــاِد َســّيدنا حُمَمَّ بالضَّ

ا َبْعُد  َأمَّ

فــإنَّ مــن كــرم اهلل عــيلَّ ومنتــه أن وفقنــي لدراســة موضــوع يتعلــق باإلمــام أمــر 
املؤمنــني عيل)عليــه الســالم(، فبكالمــه اســتعان كل واعــظ بليــغ، واحتــج بــه كل 
عــامل حكيــم،  ألن كالمــه )عليــه الســالم( الــكالم الــذي عليــه مســحة مــن العلــم 

اإلهلــي، وفيــه عبقــة مــن الــكالم النبــوي.

مــن املعــروف أنَّ كلَّ دراســة يف هنجــه البليــغ تعطــي وتضيــف للباحــث أكثر مما 
يضيــف هلــا، وهلــذا كثــرت الــرشوح عــى كالمــه )عليــه الســالم(  يف هنجــه الكريــم، 
وتوالــت األقــالم تصــُف حســن عباراتــه ودقائــق نظمــه، وعظمــة حكمتــه، ودرر 
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ألفاظــه، ومــن أول الــرشوح مــا كتبــه قطــب الديــن الراونــدي)ت 573هـــ( أو أيب 
احلســن البيهقــي)ت 565هـــ( ــــ عــى اختــالف القــول بني صاحــب ريــاض العلامء 
وخامتــة املســتدرك))( ـ إىل آخــر الــرشوح التــي خرجــت لتوجيــه هــذا الســفر اخلالــد 
دراســة وحتليــال، وعــى اختــالف اللغــات مــن عربيــة وفارســية وأورديــة، وتكفــي 
نظــرة واحــدة إىل كتــاب الذريعــة، بــاب شوح النهــج لتبيــان مقــدار هــذه الــرشوح 

وعّدهتا.

وقــد انضــم الســيد عــالء الديــن كلســتانة األصفهــاين إىل كوكبة الــرّشاح، فقدم 
شًحــا للنهــج مســتعينًا بــام ســبقه مــن الــرّشاح أمثــال القطــب الراونــدي، وابــن أيب 
احلديــد، وابــن ميثــم البحــراين، ومــن عــارصه، أمثــال العالمــة املجلــي يف كتابــه 
بحــار األنــوار، وشح الســيد كالَم اإلمــام )عليــه الســالم( شًحــا وافًيــا غــر خمــٍل 
وال مطنــٍب،  فهــو كــام يصفه:)خمتــر يذلــل مــن األلفــاظ صعاهبــا، ويكشــف عــن 
ــق  ــه كالطلــع حلدائ عرائــس املعــاين عــى وجــه االجيــاز جلباهبــا(، وقــد شــبهه  بأن

احلقائــق الــذي هــو شح واســع ومطــول للشــارح.  

أن  والســيام  اهلــنِي،  باألمــِر  ليــَس  التحقيــِق  غــامِر  يف  اخلــوَض  أنَّ  واحلــّق 
ــي مضاعفــة  املخطــوط واســع جتــاوز صحائفــه الثالثامئــة صحيفــة، ممــا تطّلــب منّ
اجلهــد والرجــوع إىل أعــداد كثــرة مــن املصــادر املتنوعــة بســبب الثقافــة املوســوعية 
للمصنــف فتعــددت مصــادره مــا بــني لغويــة، وأدبيــٍة، وتارخييــة، ودينيــة، وفلســفية 

ــة، وغــر ذلــك. وكالمي

))(  رياض العلامء وحياض الفضالء، عبد اهلل أفندي)ت 30))هـ(: 2/)42، و خامتة املستدرك، 
حسن الطربيس)ت320)هـ(: )/84).
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و قــد بذلــُت أوقاًتــا طــواالً يف مقابلــة النســخ وإكــامل الطمــس واخلــرم، 
ومعاجلــة بعــض الكلــامت غــر املقــروءة، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر فــإين 
حصلــت عــى ســبع نســخ خطيــة مــن داخــل البلــد، واخلمــس البقيــة خــارج البلــد 
- يف إيــران- ممــا تطلــب األمــر إىل الســفر وجلبهــا مــن إيــران، وقــد بــذل املــرشف 
الفاضــل جهــوًدا مضنيــة لتســهيل هــذا االمــر؛ فقــد اســتجلبها يل ـ مشــكوًرا ـ  مــن 

مدينــة قــم املقدســة مــن مكتبتــي )املرعــي، ودار إحيــاء الــرتاث(.

ــاء  ــي يف إحي ــق، ورغبت ــديد للتحقي ــي الش ــيّل حّب ــر ع ــّون االم ــذي ه إال أّن ال
ــون.    ــون، والباحث ــه القارئ ــد من ــور وليفي ــر الن ــي يب ــرتاث ك ال

وبعــد أن اســتوى التحقيــق عــى ســوقه مــن مجــع نســخ خطيــة، ومقابلــة، 
وختريــج، ومــا يلحــق هبــا مــن مبــادئ حتقيقيــة، توجهــت حينهــا إىل الدراســة التــي 

ــمني:  ــاءت يف قس ج

القســم األول: قســم الدراســة، ويشــمل: املبحــث األول: حيــاة عــالء الديــن 
لقبــه، مولــده، عــره، أســاتذته، تالميــذه،  نســبه،، كنيتــه  كلســتانة )اســمه، 

ــه(.  ــه، وفات ــامء في ــوال العل ــه، أق مؤلفات

أّمــا املبحــث الثــاين فخصصتــه ملــوارد الــرشح املتمثلــة بـ)الكتــب( التــي 
ــة،  ــب اللغ ــو، كت ــب النح ــامت، كت ــب املعج ــمتها إىل)كت ــارح فقس ــا الش اعتمده
كتــب التفاســر، كتــب األحاديــث، كتــب األنســاب، كتــب التاريــخ(. و)األعــالم( 

ــم.  ــالف موارده ــى اخت ــارح، وع ــم الش ــع اليه ــن رج ــالم الذي ــرت األع فذك

يف مــا تنــاول املبحــث الثالــث منهــج الشــارح، فعرضــت طريقــة شحــه 
لأللفــاظ املتمثلــة بالضــّد، واخلــالف، والنقيــض، والتقابــل، ثــم عرضــت طريقــة 
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ضبطــه للكلمــة املتمثلــة بطريقتــي )الــِوزان(، و)وصــف الكلمــة(، بعــد ذلــك 
تكلمــت عــى توجهاتــه الداللية)األضــداد، الــرتادف، تعميــم املعنــى، االنســجام 

ــا(. ــي يبينه ــاين الت يف املع

ثــم عّرجــت عــى اهتامماتــه الرفيــة، وإشــارته للمذكــر واملؤنــث، وتوجيهــه 
للضامئــر، واشــارته للقيــايس وغــر القيــايس، وايــراده ألكثــر  مــن روايــة والرتجيــح 

بينهــام، وتعليلــه للتســميات، وانتقــاده لبعــض الشــارحني وردوده عليهــم.  

الكريــم(،  بـ)القــرآن  املتمثلــة  الــرشح  شــواهد  الرابــع  املبحــث  وتضمــن 
ــعر  ــال(، و)الش ــف(، و)األمث ــوي الرشي ــث النب ــة(، و)احلدي ــراءات القرآني و)الق

والرجــز(. 

ــت  ــق، عرض ــج التحقي ــمل منه ــق، ويش ــو التحقي ــاين وه ــم الث ــاء القس ــم ج ث
فيــه اخلطــوات التــي اتبعتهــا يف التحقيــق، وقدمــُت وصًفــا لنســخ املخطوطــة التــي 

ــامذج مصــورة منهــا.   ــق مــع ن اعتمــدت يف التحقي

أتبعت الدراسة النص املحقق، وهو يف ِشّقنِي:

األول: حتقيــق املتــن، فقمــت بتحقيــق املتــن، وأظهــرت الفــرق بينــه وبــني 
متــن ابــن أيب احلديــد، وهنــج البالغــة لصبحــي الصالــح، واشت إىل الفــروق يف 
اهلامــش، وقــد اخرتهتــام مــن دون غرمهــا ؛ألن املحققــنِي قــد رجعــا إىل نســخ مــن 

ــادرة. ــات ن خمطوط

والثاين: حتقيق شح عالء الدين  كلستانه. 

ويف هنايــة األطروحــة عرضــت املصــادر واملرجــع العلميــة التــي اعتمدهتــا يف 
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الدراســة والتحقيــق، واتبعتهــا   بمكمــالت التحقيــق العلميــة؛ فكانــت الفهــارس 
العلميــة لـ)القــرآن الكريــم، واحلديــث النبــوي، واالشــعار، واالعــالم، واألمثــال، 

والكتــب، والقبائــل، واالماكــن واملــدن(. 

ــاعد  ــتاذ املس ــان إىل االس ــكر واالمتن ــدم بالش ــعني إال أن أتق ــام ال يس ويف اخلت
ــكان  ــل ف ــربه اجلمي ــى ص ــه، وع ــه، ومتابعت ــى نصائح ــي ع ــيل االعرج ــور ع الدكت

نعــم العــون، ملــا أبــداه مــن مالحــظ ســديدة.     

وأخــرا أقــول: إين بذلــت مــا بوســعي مــن جهــد وأخلصــت النيــة، أمــاًل يف أن 
يكــون عمــيل مرضيًّــا هلل ورســوله وأهــل بيتــه الطاهريــن، وال أدعــي أن عمــيل هــذا 
بلــغ الكــامل، فــإن كنــت أصبــت فذلــك مــن اهلل فضــٌل ورمحــة، وإن هفــوت فــإن 
ــة وإن جهــدي جهــد إنســاين، والكــامل هلل  حســبي توخــي الصــواب وصــدق الني

وحــده عليــه توكلــت واليــه أنيــب.

 الباحثة





الدراسة
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املبحث األول

حياة عالء الدين كلستانة
امسه ونسبه: 

ــايل  ــن أيب املع ــراب ب ــأيب ت ــروف ب ــاه املع ــيل ش ــد ع ــر حمم ــن األم ــد ب ــو حمم ه
ــن  ــن ب ــن نظــام الدي ــز ب ــد العزي ــن عب ــاث ب ــن غي ــن أمــر منصــور ب ــن مرتــى ب ب
إســامعيل بــن شف الديــن صــدر بــن األمــر إســامعيل بــن عــامد الديــن عــيل بــن 
ــل ــــــــ  ــن أيب الفض ــد ب ــوح حمم ــن أيب الفت ــن ب ــامد الدي ــن ع ــاه ب ــن شف ش احلس
الشــهر بكلســتانة ـــــــ ابــن عــيل بــن احلســني بــن عــيل بــن احلســني الرئيــس بــن عــيل 
بــن احلســني بــن احلســني بــن القاســم بــن حممــد ــــــــ املعــروف بالبطحائــي ــــــــ ابــن 
ــه  ــن أيب طالــب )علي ــن عــيل ب ــن احلســن الســبط ب ــد ب ــن زي ــن احلســن ب القاســم ب

ــني))(. ــي احلس ــتاين البطائح ــالم( الكلس الس

كنيته ولقبه:

مل نقــف عــى كنيتــه، أمــا لقبــه فهــو عــالء الديــن، وكان أبــوه يلقــب بــأيب تــراب، 
وكان مــن أعيان كلســتانة.

))(   تكملــة أمــل اآلمــل، حســن الصــدر: 3 / 427، و املعقبــون مــن آل أيب طالــب، مهــدي رجائــي 
املوســوي: ) / 472.
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 يلقــب عــالء الديــن بكلســتانة))( وهــو لقــب حلقــه مــن جــده األعى الــذي كان 
يلقــب بكلســتانة؛ ألنــه أول مــن ســكن مــن هــذه األرسة وهــي أعــامل أصفهان.   

مولده:

مل تــرش املصــادر إىل تاريــخ والدتــه، إال أنَّ اآلبــادي ذكــر أن عمــره يــوم مــات 
كان تســع وســتون ســنة)2( فــإذا أثبتنــا أنَّ وفاتــه كانــت ســنة 0)))هـــ نســتطيع أن 

نقــول إنــه ولــد ســنة )04)هـــ. 

عصره: 

عــاش عــالء الديــن كلســتانة خــالل حكــم الدولــة الصفويــة يف إيــران، إذ 
ــي كانــت  ــر الت ــاس الكب ــن عب ــن صفــي مــرزا اب ــة صفــي ب شــهد يف صغــره والي
ــاين  ــاس الث ــم عب ــده حك ــن بع ــهد م ــه )038)هـــ - 052)هـــ(، وش ــرتة حكم ف
الــذي كان مــن الفــرتة )052)هـــ - 077)هـــ(، ويف أواخــر حياتــه شــهد حكــم 
الشــاه صفــي الثــاين الــذي حكــم إيران مــن )077)هـــ( إىل )05))هـ( والســنوات 
اخلمــس االخــرة شــهد فيهــا  حكــم ابنــه الشــاه ســلطان التــي كانــت  فــرتة حكمــه 

)05))هـــ - 35))هـ()3(. 

وقــد ألــف الشــارح كتابــه حدائــق احلقائــق خــالل حكــم الشــاه صفــي الثــاين 
امللقــب بـ)ســليامن( والدليــل عــى ذلــك مــا ورد يف كتــاب الذريعــة، إذ جــاء فيــه: 
))... واحلدائــق هــو شحــه الكبــر لنهــج البالغــة خــرج يف ثــالث جملــدات وإنــه 

))(  )ُكُلْستان: روضة األزهار( املعجم الذهبي )فاريس – عريب(، الدكتور حممد التونجي: 508.
)2(   وقائع السنني واألعوام، اخلاتون آبادي: 546. 

)3(   ينظر: تاريخ الدولة الصفوية يف إيران، الدكتور حممد سهيل: 3)2، )22، 226، 228. 
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مل يتــم ألفــه بعــد شحــه الصغــر التــام الــذي ســامه )هبجــة احلدائــق( كــام مــرَّ يف ج3 
ــذي رفــع  ــه ]احلمــد هلل ال ص )6) وصــدره باســم الشــاه ســليامن الصفــوي، أول
لنــا أعــالم املجــد بــوالء حامــل لــواء احلمــد...[(())( وخــالل حكــم الشــاه ســليامن 
ــم  ــبيًا فل ــتقرة نس ــران مس ــت إي ــنة كان ــرشون س ــة وع ــه ثامني ــتمر حكم ــذي اس ال
تتعــرض ألي غــزو خارجــي مهــم، غــر أنَّ شــامل إيــران ــــــ اســرتاباد والدامغــان 
وســمنان تعــرض لغــزوه تركامنيــة يف عامــي )086) - 087)()2(. بالتأكيــد فــإنَّ 
ــة إىل أنَّ  ــه دور يف عطــاء الشــارح وغــره مــن العلــامء اضاف هــذا االســتقرار كان ل
معظــم حــكام الدولــة الصفويــة أهتمــوا بالعلــامء وأكرموهــم ووفــروا هلــم مــا 
حيتاجــون لغــرض التأليــف ونــرش علــوم أهــل البيــت ويف مقدمتهــم الشــاه عبــاس 

ــه أصفهــان)3(. األول الــذي جعــل عاصمت

أساتذته: 

ــي )ت ))))هـــ(  ــر املجل ــد باق ــة حمم ــد العالم ــى ي ــن ع ــالء الدي ــذ ع تتلم
صاحــب بحــار األنــوار)4(، وجتمعهــام رابطــة مصاهــرة، يقــال إن عــالء الديــن هــو 

ــا)6(.  ــل: خاهل ــي)5(، وقي ــة املجل ــو زوج أخ

))( الذريعة الذريعة إىل تصانيف الشيعة، آغا بزرك)ت389)هـ(: 6 / 284، 285. 
)2( ينظر: تاريخ الدولة الصفوية يف إيران: 227. 

)3( ينظر: املصدر نفسه: )5).
)4( ينظر: تالمذة املجلي، أمحد احلسيني: 57

)5( ينظــر: الكنــى واأللقــاب، عبــاس القمــي )359)هـــ(: 2/ 477، و مســتدرك ســفينة البحــار عيل 
النــامزي الشــاهرودي )ت 405)هـ(: 5/ 259

)6( ينظر: أعيان الشيعة، حمسن األمني )ت )37)هـ(: 9/ )6
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تالميذه: 

تتلمذ عى يده: 

- حممد هاشم بن أيب طالب احلسيني))(. 

احلســني  بــن جعفــر  الصــالح  أيب  بــن  بــن شف جهــان  ربيــع  الســيد   -
.)2 األردســتاين)

- حممد صادق بن حممد كاظم اخلوانساري األصفهاين)3(. 

- حممد نصر الكلبايكاين)4(. 

مؤلفاته:

من مؤلفاته: 

- هبجة احلدائق يف شح هنج البالغة)5( وهو املخطوط الذي نحن بصدد حتقيقه.

- ترتيب مشيخة الفقيه)6(.

))( ينظر: الذريعة: 4/ 70
)2( ينظــر: مســتدر ك أعيــان الشــيعة، حســن األمني)399)هـــ(: 6/ 64)، و تراجــم الرجــال، أمحــد 

احلســيني: )/ 2)2
)3(  ينظر: إجازات احلديث، املجلي: 7)2.  

)4(  ينظر: تالمذة املجلي: )3)، 32). 
)5( ينظــر: جامــع الــرواة وإزاحــة االشــتباهات عــن الطرق واالســناد، حممــد االردبيــيل )ت )0))(: 
)/ 544، و الذريعــة: 6/ 284، 4)/ 45)، وأعيــان الشــيعة: 9/ )6، وشوح هنــج البالغــة، 
ــر، االمينــي)ت 392)هـــ(: 4/ 90)، و مصــادر هنــج البالغــة  حســني مجعــه العامــيل: 80، والغدي
وأســانيده: عبــد الزهــراء احلســيني اخلطيــب: )/ 254، و معجــم رجــال احلديــث: 2)/ 97)، 

ــني: 9/ 25)، 26) ــم املؤلف ومعج
)6( تالمذة املجلي: 58 
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- حدائــق احلقائــق يف شح هنــج البالغــة، وهــو شح كبــر، قيــل إنــه يف ثالثــة 
ــن  ــوط يف عرشي ــه شح مبس ــم أن ــر بعضه ــوط(، وذك ــام ))(  )خمط ــر ت ــدات غ جمل

جملــدًا)2(. 

- روضة الشهداء)3(.

- روضــة العرفــاء ودوحــة العلــامء يف شح األســامء احلســنى)4(، وذكرهــا 
بعضهــم باســم شح األســامء احلســنى)5(.

- شح الرسالة األهوازية الصادقية)6(.

- منهــج اليقــني، وهــو شح الرســالة امُلَذَهَبــة لإلمــام الرضــا )عليــه الســالم( 
التــي أرســلها إىل املأمــون)7(.

أقوال العلماء فيه: 

من العلامء الذين اثبتوا يف كتبهم آراءهم  يف السيد عالء الدين: 

)-  املــرزا حممــد األردبيــيل، قــال عنــه: ))مــن ســادات كلســتانة جليــل القــدر، 

ــة  ــج البالغ ــادر هن ــني: 9/ 25)، 26) ومص ــم املؤلف ــة: 6/ 284، 285، ومعج ــر: الذريع ))( ينظ
وأســانيده: عبــد الزهــراء احلســيني اخلطيــب: )/ 255،  وشوح هنــج البالغــة، حســني مجعــه 

العامــيل: 80.
)2( ينظر: كشف احلجب واالستار، اعجاز حسني: 93)

)3( جامــع الــرواة وإزاحــة االشــتباهات عــن الطــرق واالســناد: )/ 544، ومعجــم رجــال احلديــث: 
2)/ 98)، و أعيــان الشــيعة: 9/ )6، ومعجــم املؤلفــني: 9/ 25)، 26)، وتالمــذة املجلــي: 58

)4( ينظر: الذريعة: )) / 52، 295
)5( أعيان الشيعة: 9/ )6، ومعجم املؤلفني: 9/ 25)، 26)

)6( أعيان الشيعة: 9/ )6
)7( ينظــر: جامــع الــرواة: )/ 544، وأعيــان الشــيعة: 9/ )6، ومعجــم املؤلفــني: 9/ 25)، 26)، 

و تالمــذة املجلــي: 58، ومعجــم رجــال احلديــث: 2)/ 98)
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عظيــم الشــأن، رفيــع املنزلــة، ثقــًة ثقــة، ثبــت عــني، عــدل، ورع، زاهــد، أورع أهــل 
زمانــه وأزهدهــم، اجلامــع جلميــع اخلصــال احلســنة، والعــامل بالعلــوم العقليــة 

والنقليــة، ُكلــف مرتــني للصــدارة فلــم يقبــل لكــامل عقلــه، وغايــة زهــده((.))(  

ــل  ــيد األج ــو الس ــه: ))ه ــال عن ــي)ت 359)هـــ( ق ــاس القم ــيخ عب  2- الش
ــراب(()2( ــن أيب ت ــد ب ــا حمم ــد موالن ــامل الزاه الع

ــد  ــأن عاب ــم الش ــدر، عظي ــل الق ــني: ))جلي ــن األم ــيد حمس ــه الس ــال عن 3- ق
ــة(()3( ــة والنقلي ــوم العقلي ــامل بالعل ــد ع زاه

4- الزنــوزي قــال عنــه: ))رجــل عــامل فاضــل، كامــل حمقــق، مدقــق، متكلــم، 
عالمــة منــيء بليــغ إمامــي(()4(.

العقليــة  العلــوم  مشــارك يف  ))عــامل،  عنــه عمــر رضــا كحالــة:  قــال   -5
.)5 والنقليــة(()

وفاته: 
وردت أكثــر مــن روايــة يف وفاتــه، فقيــل: تــويف يف ســنة )00))هـــ()6(، وقيــل: 

))( جامــع الــرواة، حممــد االردبيــيل: )/544، و معجــم رجــال احلديــث، الســيد اخلوئــي )ت: 
 .(98  ،(97/  (2 3)4)هـــ(: 

)2( الكنى واأللقاب، عباس القمي: 2/ 477. 
)3( أعيان الشيعة: 9 / )6. 

)4( رياض اجلنة: 4 / )28. 
)5( معجم املؤلفني: 9/ 25)، 26). 

)6( ينظــر: الكنــى وااللقــاب: 477/2، و أعيــان الشــيعة: 9/)6، و الغديــر: 90/4)، و مســتدرك 
ســفينة البحــار: 259/5، ومعجــم املؤلفــني: 35/9)
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يف ســنة )0)))هـــ())(، ومــن املحدثــني مــن ذكــر أن تاريــخ وفاتــه كان بعــد ســنة 
ــيل  ــن ع ــد ب ــك أن حمم ــة؛ ذل ــن الصح ــدة ع ــة األوىل بعي )0)))هـــ()2(، والرواي
ــن  ــرغ م ــذي ف ــرواة ال ــع ال ــب جام ــنة ))0))هـــ( صاح ــوىف س ــيل)3( املت األردبي
كتابتــه ســنة )00))هـــ()4( ذكــر مــا يشــر إىل أنَّ الســيد عــالء الديــن كان حيــًا يرزق 
يف هــذه الســنة، إذ قــال عنــه: ))... ُكلــف مرتــني للصــدارة فلــم يقبــل لكــامل عقلــه 

وغايــة زهــده مــدَّ اهلل تعــاىل ظلــه العــايل وصانــه وأبقــاه(()5(. 
وورد  يف مقدمــة الكتــاب أن األردبيــيل ملــا أراد كتابــة نســخة عــن نســخة 
ــالء  ــيد ع ــم الس ــامء ومنه ــن العل ــة م ــع مجاع ــرواة مج ــع ال ــه جام ــن كتاب ــل م األص
الديــن إىل حجرتــه باملدرســة املباركــة فكتــب كل واحــد منهــم شــيئًا تقديــرًا منهــم 
ــذي()6(. ــة )ال ــن كلم ــالء الدي ــيد ع ــه الس ــب ل ــم، فكت ــه بخطوطه ــًا من ــه، وتيمن ل

))( ينظر: الذريعة: 69/4، 3/)6)، 284/6، 4)/45)
)2( ينظر: تالمذة املجلي: 58

)3( حممــد بــن عــيل االردبيــيل الغــروي احلائــري مــن أهــل أردبيــل بإيــران، عــامل بالرتاجــم، إمامــي، 
ــان  ــدة بأصفه ــه م ــران وبقائ ــفاره إىل إي ــض اس ــه إال بع ــوال حيات ــالء ط ــف وكرب ــة النج ــكن مدين س
ــوم  ــن العل ــرًا م ــي كث ــة املجل ــى العالم ــرأ ع ــنة 058)، ق ــد س ــا، ول ــن دروس علامئه ــتفادة م لالس
ــد  ــن عب ــر ب ــيخ جعف ــى الش ــًا ع ــذ أيض ــوطة، وتتلم ــازة مبس ــازة أج ــة، فأج ــارف اليقيني ــة واملع الديني
ــح  ــنة، وتصحي ــن س ــة وعرشي ــه يف مخس ــذي صنف ــرواة ال ــع ال ــه جام ــن كتب ــي، م ــايض الكمرئ اهلل الق

ــي: 67. ــذة املجل ــزركيل: 6/ 295، و تالم ــن ال ــر الدي ــالم، خ ــانيد.ينظر: االع االس
)4( ينظر: جامع الرواة: )/ 3 )مقدمة الكتاب(

)5( ينظر املصدر نفسه: )/ 544
)6( ينظر: جامع الرواة : )/ 544.
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املبحث الثاني

أهمية الشرح وموارده

حيتــل هــذا الــرشح أمهيــة مــن بــني شوح هنــج البالغــة؛ لكونــه خمتــرًا تســهل 
ــَح الســيد  ــد امل ــة، وق ــراءة الــرشوح املطول ــي عــن ق ــه عــى القــراء بحيــث يغن قرأت
ــه: ))خمتــر يذلــل مــن األلفــاظ صعاهبــا، ويكشــف عــن عرائــس  إىل ذلــك بقول

املعــاين عــى وجــه اإلجيــاز جلباهبــا((.   

وقــد اســتقى الســيد عــالء الديــن مــوارده مــن كتــب متنوعــة، وهــو أمــر طبيعي 
بالنســبة ملــن يتعامــل مــع كالم أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( التــي تفــوق فضاءاتــه 
اللغويــة كل مقــدرة انســانية، وال يمكــن حــر أو حتديــد الكميــات وال الكيفيــات 
اللغويــة الثــرة التــي يتضمنهــا النهــج بجانــب واحد)نحــوي، أو داليل، أو صــويت، 
أو رصيف، أو بالغــي( ألنــه باختصــار كالم كامــل، الــذي يتعامــل مــع هــذا الــكالم 
ــه  ــا كالمــه )علي ــه عــى كشــف ومزاي ــزود بمجموعــة مــن الكتــب تعين ــد أن يت الب
الســالم( وبياهنــا، ويســتعني بــآراء أعــالم مــن أهــل اللغــة، لــذا كانــت مــوارده عــى 

شــقني مهــا الكتــب واالعــالم. 

أ. الكتب 

ــرح  ــا كان ي ــرًا م ــه، وكث ــا يف شح ــة اعتمده ــب متنوع ــارح إىل كت ــأ الش جل
ــب اىل:  ــف هــذه الكت هبــا، ويمكــن تصني

1- كتب املعجمات:

ــد رصح  ــي اعتمدهــا الشــارح معجــم الصحــاح، وق ــر املعجــامت الت مــن أكث
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بــه كثــرًا وكان ينقــل -يف كثــر مــن االحيــان- نصوصــًا منــه، مــن ذلــك مــا نقلــه 
اَب  ْيُح الرتُّ ى( قال: ))... وقال اجلوهــري: )َذَرِت الرِّ الشــارح))( يف بيانــه ملعنــى )َذرَّ
ى النــاُس احِلنطــَة،  َوَغــرُه، َتــَذُرُه َوَتْذِريــِه َذْرًوا َوَذْرًيــا أي: َســَفْتُه، َومنـْـه قوهلــم: َذرَّ
وَأْذَريــُت الــيَء إذا ألقيَتــُه كإلقاِئــك احلَــبَّ لِلــزرِع()2(، ويف معنــى الزبــرج: ))قــال 
ــال:  ــر( ق ــى )التوات ــاح معن ــده يف ايض ــب(()4( واعتم َه ــال: الذَّ ــري)3(: ويق اجلوه
ــال: إذا مَلْ  ــري((، وق ــرُه اجلوه ــامَّ ذك ــرتات َك ــع ف ــا أو م ــع مطلًق ــر: التََّتاب ))والَتوات
ــرتة فمتابعتهــا مواصلــة ومداركــة)5((( ويف مواضــع أخــرى،  ــنيَّ األشــياِء َف َيُكــْن َب
ــذ(،))...  ــى )الناج ــه ملعن ــاء يف بيان ــا ج ــك م ــن ذل ــني م ــم الع ــى معج ــد ع و اعتم
وقــال يف العــني)6(: ))هــي الســّن بــنَي األنيــاِب واألرضاِس(()7(، واعتمــده يف 
ُة  ــقَّ معنــى كلمــة )الكــر(: ))... وقــال يف العــني)8(: ))الَكــْر والِكــْر، ُلغتــان الشَّ
ــْفى ِمــَن اخلبــاِء، وِمــْن ُكلِّ ُقبَّــة وغشــاء ُيرفــع أحيانــًا ويرخــى َحتَّــى ُيقــال  السُّ
لِناحيتــي الصحــراء: ِكْراهــا(()9(، ويف معنــى االعتقــام: ))... وقــال يف العــني)0)(: 

))( النص املحقق: 64/2.
)2( الصحاح، مادة )ذرا(: 6/ 2345.
)3( الصحاح، مادة )زبرج(: )/ 8)3.

)4( النص املحقق: )/304.
)5( ينظر: الصحاح، مادة )وتر(: 2 / 843. 

)6( العني، مادة )نجذ(: 95/6
)7( النص املحقق: 8/2.

)8( العني، مادة )كر(: 5 /306،307 
)9( النص املحقق: )/29). 

)0)( العني، مادة )عقم(: )/ 86)
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ُخــوُل يِف األَْمــِر(())(، ومواضــع أخــر و رجــع إىل القامــُوس املحيــط  ))االْعتَِقــاُم الدُّ
ويف  أي))َتاَبــَع(()3(،  واتــر  القامــوس)2(:  ويف   ...(( قــال:  )واتــر(،  معنــى  يف 
ــافِِر،  ــاُع امُلس ــة: َمت ك ــُل حمُرَّ ــوس)4(: الثََّق ــال يف القام ــل(: ))... وق ــى )ثق ــان معن بي
َوَحشــُمه، َوُكلُّ َشٍء َنِفيــٍس َمُصــوٍن(()5( ورجــع اليــه يف بيــان معنــى )طــوح( قــال: 
َلــُه َعــَى ُركــوِب َمَفــازٍة ُمْهِلكــة(()7( وغرهــا  َح بَِزْيــٍد: مَحَ ))... ويف القامــوس)6( َطــوَّ
مــن املواضــع. ومــن املعجــامت التــي اعتمدهــا معجــم املصبــاح املنــر يف بيــان 
معنــى )قديــم(، قــال الشــارح: ))... وقــال يف املصبــاح املنــر)8(: )أصــل القديــم يف 
اللســان العــريب: الســابق؛ ألن القديــم هــو القــادم فيقــال هلل تعــاىل قديــم بمعنــى أنــه 
ســابق املوجــودات كلهــا(()9(، ويف معنــى )األمــل( قــال الشــارح: ))... وقــال يف 
املصبــاح املنــر)0)(: )أملتــه أمــاًل مــن بــاب طلــب((()))(، ويف بيــان معنــى )الُذُلــل( 
قــال: ))الُذُلــل بضمتــني مجــع ذلــول وهــو ضــّد الّصعــب َكُرُســل ورســول رّصح بــه 

))( النص املحقق: )/67).
)2( القاموس املحيط، مادة )وتر(: 2/ 52)

)3( النص املحقق: )/)20 .
)4( القاموس املحيط، مادة )ثقل(: 342/3

)5( النص املحقق: 2/ 74.
)6( القاموس املحيط، مادة )طوح(: )/238

)7( النص املحقق: 2/ 96). 
)8( املصباح املنر، مادة )قدم(: 2/ 493

)9( النص املحقق: 3/ 79). 
)0)( املصباح املنر، مادة )أملته( )/ 22

)))( النص املحقق: 3/ 45).
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يف املصبــاح املنــر))((()2( واعتمــده أيضــًا يف معنــى )املخيلــة( قــال: ))... وقــال يف 
املصبــاح املنــر)3(: أخالــت الســحابة إذا رأيتهــا، وقــد ظهــرت فيهــا دالئــل املطــر، 

فحســبتها ماطــرة(()4(، ويف مواضــع ُأخــر.

2- كتب النحو:

قولــه: ))...  ذلــك  مــن  كتــاب ســيبويه )ت 80)هـــ(  إىل  الشــارح  رجــع 
والتكرمــة مصــدر كّرمــه كالتكريــم، ولكــن التفعيــل يف غــر النّاقــص قيــاس مطــرد 
ــة،  ــة، وهتنئ ــو ختطئ ــاّلم نح ــوز ال ــذا يف املهُم ــموعة وك ــا مس ــرة لكنه ــة كث والتفعل
ــٌة الزم يف املهُمــوز الــالم كــام يف النّاقــص وتكــون التكرمــة  وعــن ســيبويه أنَّ َتْفِعَل
للموِضــع اخلــاص جللــوس الّرجــل مــن فراش أو رسيــر ممّا ُيَعــدُّ الكرامــه)5((()6(، و 
اعتمــد مغنــي اللبيــب يف االســتدالل عــى أنَّ )إذ( تكــون للمفاجــأة إذا جــاءت بعــد 
)بــني( أو)بينــا( فقــال: ))...ثــم قــال صاحــب املغنــي: )وهــل هــي ظــرف مــكان أو 
ــوال)7((()8(، ويف  ــد؟ أق ــد أي زائ ــى املفاجــأة، أو حــرف توكي زمــان أو حــرف ملعن
موضــع آخــر قــال الشــارح: ))و كلمــة )عــن( بمعنــى: )بعــد(، ذكــره ابــن هشــام 

))( ينظر: املصباح املنر، مادة )ذل(: )/ 0)2
)2( النص املحقق: 3/ )24. 

)3( ينظر: املصباح املنر، مادة )اخليل(: )/ 86)، 87)
)4( النص املحقق: 4/ 86).

)5( ينظر: كتاب سيبويه: 4/ )27
)6( النص املحقق: )/ 90).

)7( مغني اللبيب: )/ 05)
)8( النص املحقق: )/268. 
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ــي))((()2(. يف املغن

3- كتب اللغة:

والّتبيــني  الَبيــان  كتــاب  منهــا:  اللغــة  كتــب  مــن  عــددًا  الــرشح  ضــم 
ــات  ــض رواي ــن بع ــه ع ــرض حديث ــارح: يف مع ــال الش للجاحظ)ت255هـــ(، ق
)الَبيــان  كتــاب  يف  اجلاحــظ  عثــامن  أبــو  شــيخنا  ذكرهــا  ))وقــد  اخلطــب: 
ــارح  ــال الش ــل للمربد)ت285هـــ( ق ــاب الكام ــع إىل كت ــني()3((()4(، و رج والّتبي
ابــن أيب احلديد)ت656هـــ(: ))هــذه اخلطبــة مــن مشــاهر خطبــه  نقــاًل عــن 
)عليــه الّســاَلم( قــد ذكرَهــا كثــر مــن النّــاِس، ورواهــا أبــو العّبــاس املـــربد يف أول 
الكامــل)5((( )6(، ورجــع الشــارح كثــرًا إىل كتــاب النهاية البــن األثر)ت606هـ(، 
وكان يــرح بــه أحيانــًا أو باســم مؤلفــه أحيانــًا أخــرى مــن ذلــك قــول الشــارح)7(: 
الســالم(: ))أي: اجتمعــت عليــه  النهايــة يف تفســر قولــه )عليــه  ))وقــال يف 
وانطويــت واندرجــت(()8(، وقــال يف موضــع آخــر)9(: ))قــال يف النهايــة: ))وقــد 
أولــع النــاس فيــه بــرتك اهلمــز وتشــديد اليــاء(()0)(، و رجــع أيضــا إىل كتــاب غريب 

))( ينظر: مغني اللبيب: )/ 67)
)2( النص املحقق: 70/5. 

)3( البيان والتبيني: 237، 238
)4( النص املحقق: 43/2

)5( ينظر: الكامل يف اللغة واالدب، املربد: )/ 20
)6( النص املحقق: 2/ 24).
)7( النص املحقق: )/ 324

)8( النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/32)
)9( النص املحقق: 2/ 66

)0)( النهاية يف غريب حلديث واألثر: 4/ 352
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احلديــث البــن قتيبة)ت276هـــ( قــال الشــارح نقــاًل عــن ابــن أيب احلديــد))(: 
ــل  ــى األنــف)2(، ضخــم البطــن، أزي ــه فقــال: رجــل أجــى اجلبــني، أقن ))... حليت
ــه  ــث بعين ــذا احلدي ــا)4(، بفخــذه اليمــني شــامة، وذكــر ه ــج الثناي ــن)3(، أبل الفخذي

عبــداهلل بــن قتيبــة يف كتــاب »غريــب احلديــث«)5((()6(.

4- التفاسري:

ــر  ــان يف تفس ــف والبي ــر الكش ــارح تفس ــا الش ــع اليه ــي رج ــر الت ــن التفاس م
ــه  ــي)7( أنَّ ــر الثعلب ــج: ))... ويف تفس ــاء يف شح النه ــرآن، للثعلبي)427هـــ( ج الق
)صــى اهلل عليــه وآلــه( قبــض يــوم االثنــني لليلتــني خلتــا من ربيــع األول حــني زاغت 
الشــمس(()8(، و رجــع للتبيــان يف تفســر القــرآن، للطــويس)ت 460هـــ( مــن ذلــك 
قــول الشــارح: ))...ويف التبيــان)9( عــن الزجــاج يف قولــه تعــاىل:  ﴿َوَأْحــَى ُكلَّ 
ــره: وأحــى كلَّ  ــال: تقدي ــى املصــدر وق ــه جعــل )عــددًا( بمعن ــَدًدا﴾)0)( انَّ ٍء َع َشْ

))( شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 237
)2( القنــا يف األنــف )هــو ارتفــاع يف أعــاله بــني القصبــة واملــارن مــن غــر قبــح( لســان العــرب، مــادة 

)قنــا(: 5)/203
)3( )ورجل أزيل الفخذين: خمرجهام متباعدمها( لسان العرب، مادة )زول(: )) /7)3

مــادة  والصحــاح،  )بلــج(:33/6)،  مــادة  العــني،  ينظــر:  الثنايــا،  مــيء  مــرشق  )4( أي 
300 /( )بلــج(:

)5( غريب احلديث، ابن قتيبة: )/ 359
)6( النص املحقق: 2/ 47.

)7( ينظر: الكشف والبيان يف تفسر القرآن، الثعلبي )427هـ(: 2/ 290
)8( النص املحقق: )/ ))2.

)9( ينظر: التبيان يف تفسر القرآن، الطويس: 0)/59)
)0)( اجلن /28
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شٍء إحصــاًء())(، و رجــع إىل تفســر الكشــاف للزخمــرشي )ت538هـــ(، قــال: 
))... قــال صاحــب الكشــاف)2( قولــه تعــاىل: ﴿بِِزينَــٍة اْلَكَواكـِـِب﴾)3( حيتملهــام فعــى 
ــا لألفــالك،  ــأن تكــون الكواكــب مزين ــة املصــدر إىل الفاعــل ب األول إمــا مــن إضاف
أو إىل املفعــول بــأن زيــن اهلل الكواكــب وحســنها؛ ألهنــا إنــام زينــت الســامء حلســنها 
ــة(()4( واعتمــد تفســر جممــع  ــاين فإضافتهــا إىل الكواكــب بياني يف أنفســها وعــى الث
البيــان للطربيس)ت548هـــ( مــن ذلــك قولــه: ))وروى الطــربيس رمحــه اهلل يف جممــع 
ــالم( أنــه قــال: ))إنَّ الرجــَل ليعجبــُه ِشاَك نعِلــِه فيدخــل يف  البيــان)5( عنــه )عليــه السَّ
هــذه اآليــة)6(((، قــال: )يعنــي أن مــن تكــرب عــى غــره بلبــاس يعجبــه، فهــو ممَّــن يريد 

ــوا يف االرض()7(.  عل

5- كتب االحاديث:

 رجــع الشــارح إىل صحيحــي مســلم والبخاري مــن ذلك قولــه: ))ووىص وأوىص 
ــاري )ت256هـــ()8(  ــور البخ ــن اجلمه ــا م ــار رواه ــر األنص ــة يف أم ــى والوصي بمعن

))( النص املحقق: )/ 39).
)2( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون االقاويل يف وجوه التأويل، الزخمرشي: 335/3

)3( الصافات: 6
)4( النص املحقق: )/ 72). 

)5( جممع البيان: 464/7.
ْرِض َوَل َفســادًا واْلعاِقَبــُة لِْلُمتَِّقــنَي﴾  ِذيـِـَن َل ُيريــُدوَن ُعُلــّوًا يِف األَْ اُر األِْخــَرُة َنْجَعُلهــا لِلَّ )6(  ﴿تِْلــَك الــدَّ

القصــص / 83. 
)7( النص املحقق: )/ 300. 

)8( روى البخــاري: )أوصيكــم باألنصــار فإهنــا كــرش وعيبتــي، وقــد قضــوا الــذي عليهــم، وبقــي 
ايل هلــم فاقبلــوا مــن حماســنهم، وجتــاوزوا عــن مســيئهم( صحيــح البخــاري: 4/ 226
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ومســلم )ت)26هـــ())( وغرمهــا)2(، والوصيــة هبــم األمــر بمراعاهتــم واالحســان 
اليهــم()3(، و اعتمــد عــى كتــاب )االصــول مــن الــكايف( للشــيخ الكليني)329هـــ( 
قــال: ))... وأمــا للتقيــة واخلــوف مــن ثــوران الفتنــة، وتفــرق عســكره كــام رصح 
ــه  ــي )رمح ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــا حمم ــة رواه ــة طويل ــالم( يف خطب ــه الس ــه )علي ب
اهلل( يف الــكايف)4((()5(، و اعتمــد عــى مؤلفــات الشــيخ الصــدوق)ت )38هـــ( منها 
 ، كتابيــه علــل الرشائــع ومعــاين االخبــار ))إنــام ســميَّ انســانًا؛ ألنــه عهــد إليــه فنــيَّ
ــُه َعْزًمــا﴾)6( ويــدل  ــِيَ َوَلْ َنِجــْد َل ــُل َفنَ ــْن َقْب ــا إىَِل َآَدَم ِم ــْد َعِهْدَن قــال تعــاىل: ﴿َوَلَق
عليــه روايــة الصــدوق )ريض اهلل عنــه( يف العلــل)7( ورواية معــاين األخبــار)8((()9(، 
وكتــاب اخلصــال قــال: )))ومــن صدقــك هبــذا( أي: يف هــذا وكــون هــذا التصديــق 
ــًا للقــرآن الدعائــه العلــم الــذي هــو عنــد اهلل كــام يظهــر ممــا رواه الصــدوق  تكذيب
ــه: ))ويف  ــه( جــاء في ــاب )مــن ال حيــرضه الفقي رمحــه اهلل يف اخلصــال)0)(()))(، وكت
روايةالصــدوق )ريض اهلل عنــه( عــن الصــادق )عليــه الســالم( )مــن اجتنــب 

ــه وســلم قــال: إن األنصــار كــرش وعيبتــي، وإن  ))( روى مســلم )... أنَّ رســول اهلل صــى اهلل علي
النــاس ســيكثرون وقلــون فاقبلــوا مــن حمســنهم، واعفــوا عــن مســيئهم( صحيــح مســلم: 7/ 74)

)2( ينظر: املعجم الكبر، الطرباين: 6/ 33، وفتح الباري: 7/ 92
)3( النص املحقق: 2/ 4)3. 

)4( ينظر: الكايف، الكليني: 8 / 58 – 63.
)5( النص املحقق: 2/ 24. 

)6( طه / 5))
)7( ينظر: علل الرشائع: )/6)

)8( معاين االخبار، الشيخ الصدوق: 48
)9( النص املحقق: )/ 87). 

)0)( ينظر: اخلصال، الصدوق: 290
)))( النص املحقق: 3/ 23. 
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ــد  ــيخ املفي ــات الش ــى مؤلف ــد ع ــه))(()2(، و اعتم ــع ذنوب ــه مجي ــَر اهلل عن ــر َكفَّ الكبائ
)3)4هـــ( منهــا كتــاب )اإلرشــاد( قــال يف حديثــه عــن اخلطبــة الشقشــقية: ))... 

وأســندها الشــيخ املفيــد )قــدس اهلل روحــه( يف إرشــاده)3( إىل أهــل النقــل(()4(. 

6- كتب االنساب:

منهــا كتــاب املعــارف البــن قتيبــة، قــال الشــارح نقــاًل عــن كالم ابــن أيب 
احلديــد)5(: ))قــال: )وروى عنــه هــذا الــكالم بعينــه أبــو حممــد بــن قتيبــة يف كتــاب 
املعــارف)6((()7(. و اعتمــد عــى كتــاب االســتيعاب البــن عبــد الــرّب)ت 463هـــ( 
كثــرا مــن ذلــك قــول الشــارح: ))... وجــرى ذلــك يف املكاتيــب مــن يومئــذ، ذكــر 
ذلــك أبــو عمــر بــن عبــد الــرّب يف كتــاب االســتيعاب)8((()9(، واعتمــد عــى كتــاب 
أنســاب األشاف للبــالذري )279هـــ( مــن ذلــك خــرب اســتقالة أيب بكــر الصديــق 

ــال: ))يف أنســاب االشاف)0)(()))(.  ــاب ق ــه ورد يف هــذا الكت أشــار الشــارح ان

))( من ال حيرضه الفقيه، الشيخ الصدوق: 3/ 575.
)2( النص املحقق: )/ 220. 

)3( ينظر: االرشاد، الشيخ املفيد: )/287
)4( النص املحقق: )/ 246. 

)5( شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 4/ 95
)6( ينظر: املعارف، ابن قتيبة: 69)

)7( النص املحقق: 2/ 273. 
)8( ينظر: االستيعاب: 3/)5))

)9( النص املحقق: )/ 264. 
)0)( أنساب األشاف: )/590، )59
)))( النص املحقق: )/ 269-268. 
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7- كتب التاريخ:

مــن الكتــب التــي كانــت مــن مــوارد الشــارح كتابــا تاريــخ الطربي)ت0)3هـ(، 
والكامــل البــن االثــر؛ وذلــك لوجــود بعــض احلــوادث التارخييــة يف كالمــه )عليــه 
محــن فســعد  الســالم(، وقــد ذكرمهــا يف قولــه: ))... فكونــوا مــع الّذيــن فيهــم عبــد الرَّ
ــه، وعبــد الرمحــن صهــر عثــامن ال خيتلفــان فيوليهــا أحدمهــا اآلخــر  ال خيالــف ابــن عمَّ
فلــو كان االخــران معــي مل يغنيــا شــيئًا َرواُه الطــربي))( وابن االثر يف الكامــل)2((()3(. 

ب/ األعالم:

رجــع عــالء الديــن إىل آراء العلــامء، فنقــل عنهــم وتنــوع نقلــه عنهــم مــا بــني 
ــابه وهــم:  مفــر، ولغــوي، وفيلســوف، ومــؤرخ نسَّ

1- النحاة:

)5)2هـــ()6(،  واألخفــش  )207هـــ()5(،  والفــراء  ســيبويه)4(،  إىل  رجــع 
والزجــاج )))3هـــ()7( وأيب عــيل الفــاريس )377هـــ()8(، وابــن هشــام األنصــاري 

))76هـــ()9(. 

))( ينظر: تاريخ الطربي: 294/3
)2( ينظر: الكامل يف التاريخ: 67/3

)3( النص املحقق: )/ 284. 
)4( ينظر: النص املحقق: )/ 89)، 243، 267، وغرها... 

)5( ينظر: النص املحقق: 2/ 247، 249، وغرها... 
)6( ينظر: النص املحقق: )/ 68)، 2/ 83)، 6/3))، وغرها.. 

)7( ينظر: النص املحقق: )/ 38)، 3/ 280. 
)8( ينظر: النص املحقق: 3/ 250. 
)9( ينظر: النص املحقق: )/ 244. 
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2- اللغويون:

ــن  ــري )393هـــ()3(، اب ــري)2( واجلوه ــع إىل اخلليل)75)هـــ())(، واألزه رج
ــادي)5(. ــروز اب ــر)4(، والف األث

3- املفسرون:

الثعلبي)6(، والطويس)7(، والزخمرشي)8(، والطربيس)9(،  و الرازي)0)(.

4- الفالسفة:

ابن سينا)))(.

))( ينظر: النص املحقق: )/286، 3/ 33)، 35) وغرها..
)2( ينظر: النص املحقق: )/ 78)، 4/ 75، 78. وغرها..

)3( ينظر: النص املحقق: )/ 69)، 308،  2/ 64، 50)
)4( ينظر: النص املحقق: )/ 58)، 62)، وغرها..

)5( ينظر: النص املحقق: )/ 248، 4/ 94، واغرها. 
)6( ينظر: النص املحقق: )/ ))2.
)7( ينظر: النص املحقق: )/ 50).

)8( ينظر: النص املحقق: )/ 278، 3/ 55)، وغرها. 
)9( ينظر: النص املحقق: )/ 220، 300، وغرها... 

)0)( ينظر: النص املحقق: )/ 46)، 50)، 269. 
)))( ينظر: النص املحقق: 3/ 233. 



37

... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

5- املؤرخون والنسابة:

ــن  ــربي)4(، واب ــالذري )3(، والط ــة)2(، والب ــن قتيب ــدي )207هـــ())(، واب الواق
عبــد الــرب)5(. 

6- أصحاب احلديث:

والشــيخ  الصــدوق)9(  والشــيخ  والكلينــي)8(،  ومســلم)7(،  البخــاري)6(، 
ــد)0)(. املفي

))( ينظر: النص املحقق: )/ 270، وغرها
)2( ينظر: النص املحقق: )/ 245، وغرها.. 

)3( ينظر: النص املحقق: )/ 268، وغرها.
)4( ينظر: النص املحقق: )/ 268، وغرها. 
)5( ينظر: النص املحقق: )/ 264، وغرها. 

)6( ينظر: النص املحقق: 2/ 20)، 3)3.
)7( ينظر: النص املحقق:  2/ 72، 20)، 3)3. 

)8( ينظر: النص املحقق: )/ 208، 2/ 25، وغرها...
)9( ينظر: النص املحقق: )/ 87)، 220، وغرها..

)0)( ينظر: النص املحقق: )/ 90)، 246، وغرها.. 
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املبحث الثالث

منهج الشارح
ــامه  ــر س ــرشح كب ــرة األوىل ب ــني، امل ــج مرت ــتانة النه ــن كلس ــالء الدي  شح ع
)حدائــق احلقائــق( قيــل إنــه يف ثالثــة جملــدات غــر تــام))( )خمطــوط(، وبعــٌض ذكــر 
ــة  ــة )هبج ــارح يف مقدم ــد رصح الش ــدًا)2((، وق ــن جمل ــوط يف عرشي ــه شح مبس أنَّ
احلدائــق( مــا يــدل عــى تقــدم كتــاب حدائــق احلقائــق، وأنــه ألفــه أوالً، ثــم الــف 
ــح  ــي صف ــول املرجت ــد... فيق ــا بع ــال: ))أم ــق، إذ ق ــة احلدائ ــه وهــو هبج ــرا ل خمت
ربــه وغفرانــه عــالء الديــن حممــد بــن أيب تــراب احلســني املنتمــي إىل كلســتانة: إين 
ــامت كالم اهلل  ــق يف شح كل ــق احلقائ ــزاء حدائ ــض أج ــف بع ــن تألي ــت م ــا فرغ ملَّ
ــكني  ــبه وتس ــع الش ــن رف ــقية م ــة الشقش ــر يف شح اخلطب ــت الوط ــق وقضي الناط
الشقاشــق رأيــت كثــرًا مــن أهــل الدهــر قــارص الفطنــة عــن صعــود مراقبــه وارتقاء 
تلــك الشــواهق أو مقصــور اهلمــة عــى خمتــر خــاٍل عــن اإلطنــاب غــر مشــتمٍل 
عــى الدقائــِق فقدمــُت خُمتــرًا يذُلــُل ِمــْن األلفــاظ ِصعاهُبــا ويكشــُف َعــْن عرائــِس 
ــِق  ــِع حلدائ ــر كالطل ــذا املخت ــا كاَن ه ــا... وملَّ ــاز جلباهب ــه اإلجي ــى وج ــاين ع املع
احلقائــِق َســميته هَبجــة احلدائــق(()3(( وقــد جــاء هــذا الــرشح غنيــًا مــع اختصــاره  و 
اعتمــد الشــارح فيــه عــى طريقــة الــرشح املزجــي إذ مــزج املتــن بالــرشح  مــع وضــع 

))( ينظــر: الذريعــة: 6/ 284، 285، و شوح هنــج البالغــة، حســني مجعــه العامــيل: 80، ومعجــم 
املؤلفــني: 9/ 25)، 26)، ومصــادر هنــج البالغــة وأســانيده: عبــد الزهــراء احلســيني اخلطيــب: )/ 

 .255
)2( ينظر: كشف احلجب واالستار، اعجاز حسني: 93)

)3( النص املحقق: )/ 0))
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خــط عــى املتــن ليتميــز مــن الــرشح.   

ــة  ــه الرفي ــامت واهتاممات ــه للكل ــة وزان ــاظ وطريق ــة شحــه لأللف ــا طريق  أم
والدالليــة وإشــارته إىل القيــايس وغــر القيــايس مــن الكلــامت، واملذكــر واملؤنــث 

فقــد وردت يف معــرض شحــه وهــي عــى النحــو اآليت:

1- طريقة شرحه لأللفاظ 

 اعتمد عالء الدين  يف شحه لأللفاظ عى طرائق خمتلفة منها: 

أ- الضد:

وصفــت كتــب اللغــة العالقــة الضديــة مــن خــالل تعريــف معنــى الضــد، منهــا 
قــول ابــن فارس)ت395هـــ(: ))املتضــادان: الشــيئان ال جيــوز اجتامعهــام يف وقــت 
واحــد كالليــل والنهــار(())( وحــرص العــرب عــى مجــع األلفــاظ املتضــادة ومنهــم 
اهلمذاين)ت327هـــ( الــذي خصــص بابــًا لأللفــاظ املتضــادة ســامه بــاب األضــداد 
يف كتابــه األلفــاظ الكتابيــة)2(. وال خيفــى أن التضــاد الــوارد يف هنــج البالغــة حيقــق 
ــارة أو  ــًا بــني األلفــاظ ت ــة تشــكياًل موســيقيًا داخلي ــة والرتكيب ــه الداللي ))بتناقضات
بــني اجلمــل والرتاكيــب تــارة أخــرى، ليضاعــف الشــعور بإيقاعيــة اللغــة يف النــص 
فضــاًل عــن العنــارص األخــرى(()3(، ومــن املواضــع التــي شح فيهــا األلفــاظ هبــذه 

الطريقــة: 

قــال:  حَمَّلَتــُه((  فِيهــا  ))َوَآَمــَن  الســالم(:  )عليــه  اإلمــام  لقــول  يف شحــه 

))( معجم مقاييس اللغة، مادة )ضد(: 360/3
)2( االلفاظ الكتابية، عبد الرمحن اهلمذاين: 278

)3( املستويات اجلاملية يف هنج البالغة، نوفل أبو رغيف: 79



40

... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

اخلَــوف))((()2(.  ِضــّد  ))واألَمــن: 

ــى إذا اِْرَتــوى ِمــن آِجــٍن(( قــال:  يف بيانــه لقــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))َحتَّ
))الريــان ِضــدُّ الَعْطَشــان)3((()4(. 

َل  يف شحــه لقــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))َقــْد أْلــَزَم َنْفَســُه الَعــْدَل َفــَكاَن َأوَّ
ــَوى َعــْن َنْفِســِه(( قــال: ))والَعــْدل ِضــدُّ اجلَــْوِر)5((()6(. َعْدلِــِه َنْفــَي اْلَ

يف توضيحــه قــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))َوحَمـَـُط ُحْفَرتـِـِه(( قــال: ))واحلَــط 
ِضــدُّ الَرْفــع(()7(. 

ــْم َكــامَّ َبُعــَدْت َثُمــُود(( قــال:  يف بيانــه لقــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))ُبْعــَدًا َلُ
ــْرب)8((()9(، وتوجــد مواضــع كثــرة اعتمــد الشــارح فيهــا  ))الُبْعــُد بالضــم ِضــدُّ القُّ

هــذه الطريقــة.

ب- اخلالف:

يقصــد باخلــالف ))املضــادة(()0)(، وهــي ))ســمة لغويــة منظمــة وطبيعيــة 

))( ينظر: األلفاظ الكتابية: 278
)2( النص املحقق: )/ 93)

)3( الصحاح، مادة )روى(: 6/ 2363
)4( النص املحقق: 2/ )6.

)5( االلفاظ الكتابية، عبد الرمحن اهلمذاين: 278
)6( النص املحقق: 3/ 53) 
)7( النص املحقق: 5/ 57)

)8( ينظر: النهاية يف غريب احلديث واالثر، ابن االثر )ت606(: ) / 40)
)9( النص املحقق: 5/ 350

)0)( لسان العرب، مادة )خلف(: 9/ 94
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جــدًا(())(.

ــى  ــا ع ــا خيالفه ــر م ــق ذك ــن طري ــاظ ع ــاين األلف ــن مع ــالء الدي ــد شح ع  وق
ــال:  ــبيل املث س

شحــه ملعنــى )الزهــد( يف قــول اإلمــام )عليــه الســالم(: )َوِمــْن َعَجاِئبــِه 
ْهــد  ــا َوَاِمــَن امُلشــاَرَكَة ْفِيَهــا أنَّ َكالَمــُه اْلــواِرَد يف الزُّ )َعَليــِه الّســاَلُم( اَلّتــي اْنَفــَرَد هِبَ

غبــِة(()2((()3(.  ْهــد: ِخــالُف الرَّ َوْامَلواِعــِظ...( قــال: ))))الزُّ

ـ شحــه ملعنــى )أنــس( يف قــول اإلمــام )عليــه الســالم(: )َحتَّــى إِذا َأنِــَس 
الَوْحَشــِة(()4((()5(.  ))ِخــالُف  بالفتــح:  ))األََنــُس  قــال:  َنافُِرهــا...(( 

ْكــِر  ـ توضيحــه ملعنــى )الذكــر( يف قــول اإلمــام )عليــه الســالم(: )واْنَتِفُعــوا بِالذِّ
َوامَلَواِعــِظ( قــال: ))َوالِذْكــِر: ِخــالُف النســيان)6((()7(.

))َوَتوِرُدُهــْم  الســالم(:  )عليــه  اإلمــام  قــول  يف  )الصفــو(  معنــى  بيانــه  ـ 
الَكــدر()8((()9(. )ِخــالُف  ْفــُو:  )َوالصَّ قــال:  َصْفَوَهــا(( 

))( علم الداللة، باملر: 09)
)2( الصحاح، مادة )زهد(: 2/)48

)3( النص املحقق: )/ 28)
)4( الصحاح، مادة )أنس(:3/ 906

)5( النص املحقق: 3/ 62.
)6( الصحاح، مادة )ذكر(: 2 / 664

)7( النص املحقق: 3/ 33).
)8( الصحاح، مادة )صفا(: 6/ )240

)9( النص املحقق: 3/ 67).
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ــُد،  ــه الســالم(: )ســرتُه الَقْص ــول اإلمــام )علي ــى )الرشــد( يف ق ـ شحــه ملعن
ــّي())((()2(.  ــد:)ِخالُف الَغ ش ــال: )والرُّ ــُد( ق ْش ــنََتُه الرَّ وُس

ت- النقيض:

النقــض ))يــدل عى نكــث شء(()3( وهــو ))ضد اإلبــرام(()4( يقــال: ))ناقضة 
يف الــي مناقضــة ونقاضــًا: خالفــه(()5( و ))تناقــض الكالمــان تدافعــا كأنَّ واحــًدا 
نقــض االخــر ويف كالمــه تناقــض إذا كان بعضــه يقتــي ابطــال بعــض(()6(، ومــن 
املواضــع التــي بــني فيهــا الشــارح معــاين بعــض األلفــاظ عــن طريــق ذكــر نقائضهــا: 

ـ يف بيانــه معنــى )اجلــزع( التــي وردت يف قــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))َفــإْن 
ــال  ــوِت(( ق ــَن ْامَل ــَزَع ِم ــوا: َج ــُكْت َيُقوُل ــِك َوإِْن أُس ــَى امُلْل ــَرَص َع ــُوا َح ــُل َيُقول أَق
ــرْب(()7((()8(. يف توضيحــه معنــى )الــرضاء(  الشــارح: ))اجلَــَزُع: ))َنِقْيــُض الصَّ
ـ  اِئَهــا  ِمــْن رَضَ َزُعــُوا  جَتْ الســالم(: ))َوالَ  قــول اإلمــام )عليــه  التــي وردت يف 
اء التــي  ّ ، وهــي َنِقْيــُض الــرَّ اء احلالــُة الّتــي َتــرُضّ ّ َوُبْؤِســَها(( قــال: ))والــرضَّ

َتــُر(()9(.

))( الصحاح، مادة )رشد(: 2 / 474
)2( النص املحقق: 3/ )33.

)3( معجم مقاييس اللغة، مادة )نقض(: 5/ )47
)4( لسان العرب، مادة )نقض(: 7/ 242
)5( املصدر نفسه، مادة )نقض(: 7/ 242

)6( املصباح املنر، مادة )نقضت(: 2/ 622
)7( القاموس املحيط، مادة )جزع(: 3 / 3)

)8( النص املحقق: )/ 323. 
)9( النص املحقق: 4/ 32.
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ـ يف بيانــه معنــى )اهلزيــل( التــي وردت يف قــول اإلمــام )عليــه الســالم(: 
ــَة  ــَة))( الَبطِْينَ ــرْيِ احَلبَّ ــْن َبْينُِكــْم / و44)/ اْســتِْخالَص الطَّ ــَن ِم ))وَتْســَتْخلُِص امُلْؤِم

ــِمنْي)2((()3(. ــُض السَّ ــُل: َنِقْي ــال: ))واهلَِزي (( ق ــبِّ ــِل احل ــنْيِ َهِزي ــْن َب ِم

ـ يف بيانــه معنــى )الــَرواح( التــي وردت يف قــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))َمــْن 
َواح  ــَواِل(( قال:))الــرَّ ــَت َأْطــَراِف الَع ــُة َتْ ــاَء! اجَلنَّ ــِرُد امَل مــآِن َي ــٌح إىل اهللِ َكالضَّ َرائِ
ــي وردت يف  ــادة( الت ــى )القي ــه معن ــاُح()4((()5(. يف توضيح َب ــُض الصَّ بالفتح:)َنِقْي
قــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))َوَأْقــِرْب بَِقــْوٍم ِمــْن اجَلْهــِل بـِـاهللِ َقائُِدُهــْم ُمَعاوَيــَة(( 

ــْوق، فهــو مــن أمــام وَذلــَك ِمــْن َخْلــف)6((()7(. قــال: ))َوالَقــْوُد َنِقْيــُض السَّ

ث- التقابل:

))وجــود لفظتــني حتمــل أحدمهــا عكــس املعنــى الــذي حتملــه األُخــرى، مثــل: 
اخلــر والــرش والنــور والظلمــة()8( وهــو مــن الطرائــق التــي اعتمدهــا الشــارح عنــد 

بيانــه ملعــاين األلفــاظ، مثــال ذلــك: 

مــا ورد يف شحــه ملعنــى )مبائــن( يف قــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))راكــن أو 
مفــارق مبائــن(( قــال: ))واملــراد باملفــارق املبائــن التــارك للديــن املعــرض عنــه وإن 

))( )اجلنة( يف ر، م، تصحيف.
)2( لسان العرب، مادة )هزل(: ))/ 696

)3( النص املحقق: 4/ 04).
)4( لسان العرب، مادة )روح(: 2/ 464.

)5( النص املحقق: 4/ 247. 
)6( العني، مادة )قود(: 5 / 96)

)7( النص املحقق: 5/ 348.
)8( ظاهرة التقابل يف علم الداللة، د. أمحد اجلنايب، بحث منشور، جملة آداب املستنرية: 5)
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مل يكــن لــه دنيــا فيقابــل املنقطــع إىل الدنيــا الســاكن اليــه الهنامكــه يف لذاهتــا...(())(. 

2- طريقة ضبط الكلمة 

 حــرص علــامء العربيــة عــى ضبــط الكلــامت كــي تتبــني املعــاين املــرادة منهــا، 
هــذا مــن جهــة ومــن جهــة اخــرى كــي ال ختتلــط بألفــاظ أخــرى مقاربــة هلــا بالبنــاء، 
لذلــك قدمــوا طريقتــني لضبــط الكلــامت ومهــا: طريقــة الــِوزان، وطريقــة وصــف 

الكلمــة بحركاهتــا، وقــد جلــأ الشــارح هلاتــني الطريقتــني يف ضبــط الكلــامت. 

أ ــ طريقة الَوزان:

وهــي طريقــة قديمــة جلــأ اليهــا أصحــاب املعجــامت بــأن يضبطــوا الكلمــة عــى 
وزان كلمــة مشــهورة، وقــد ســلك الشــارح هــذه الطريقــة يف ضبــط الكلــامت مــن 

ذلك: 

َب َوَنَر وَعِلَم وَكُرَم وَعثرًا وِعَثارًا بالكر وَعثِر(()2(.  ))وَعَثَر َكرَضَ

))وَيْزُعم َكَينُر قريب من يظن(()3(. 

 ))وَنَكَث الَعْهَد َكنََرَ َنْكثًا(()4(.

 ))والِكَعام َكِكتاب...(()5(. 

))( النص املحقق: 5/ 63
)2( النص املحقق: )/ 273
)3( النص املحقق: )/ 330
)4( النص املحقق: )/ 298
)5( النص املحقق: 2/ 68)
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 ))َوَلِعَقُه َكَسِمَعُه َلِعَقُه حَلََسُه(())(. 

ب ــ طريقة وصف الكلمة:

وهــي مــن طرائــق الضبــط املعتمــدة لــدى اللغويــني ذلــك بــأن يصفــوا حركــة 
كل حــرف مــن الكلمــة حرصــًا عــى ضبــط الكلمــة وبيــان معناهــا، وقــد اعتمدهــا 

الشــارح يف شحــه مثــال ذلــك: 

 ))والُدَول بضم الدال وفتح الواو...(()2(. 

 ))والِفَطن بكر الفاء وفتح الطاء مجع فِطنة بالكر(()3(. 

 ))والِســنْخ األصل، ويف بعض النســخ )َأْشــَباحها( مجع شــبح بالشــني املعجمة 
والباء املوحدة واحلاء املهملة حمركة وقد يسكن أي أشخاصها(()4(.  

ك بضمتني مجع ِشاك َكِكتاب وهي الطرائق(()5(.   ))والرُشُ

3- توجيهاته الداللية 

 اهتــم الشــارح بداللــة الكلــامت الــواردة يف كالم أمــر املؤمنني)عليــه الســالم( 
ــا  ــداد ويذكــر معانيه ــن األض ــي تكــون م ــامت الت ــد الكل ــكان يقــف عن ــا، ف وبياهن
ــي تعمــم  ــد الكلــامت الت املتضــادة، كــام يذكــر مــرادف الكلمــة، ووقــف أيضــًا عن
معناهــا وتوســع، و حــرص عــى االنســجام بــني معــاين اجلمــل وان كانــت خمتلفــة 

))( النص املحقق: 3/ 8.
)2( النص املحقق: )/ 7)3.

)3( النص املحقق: )/ 39). 
)4( النص املحقق: )/ 60).

)5( النص املحقق: )/ 236. 
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ــه  ــة الهتاممات ــا، ويف اآليت أمثل ــي يوضحه ــاين الت ــراف املع ــبة أط ــق مناس ــن طري ع
ــة:  الداللي

 أ - األضداد:

َف أبــو الطيــب اللغوي)ت)35هـــ( األضــداد قائــاًل: ))واألضــداد مجــع  َعــرَّ
ضــد، وضــد كل شء مــا نافــاه، نحــو البيــاض والســواد، والســخاء والبخــل 
والشــجاعة واجلبــن وليــس كل مــا خالــف الــيء ضــدًا لــه(())(، والــرشط يف 
ــل كان مــن  ــداد ب ــإن مل يتحــد اللفــظ مل يكــن مــن األض ــداد احتــاد اللفــظ، ف األض
األلفــاظ املتقابلــة املعــاين، قــال أبــو الطيــب: ))شط األضــداد أن تكــون الكلمــة 
يدخــل عليهــا(()2(،  تغيــر  مــن غــر  تســتعمل يف معنيــني متضاديــن،  بعينهــا 
ــن  ــال اب ــره أمث ــن انك ــم م ــني: منه ــداد مذهب ــل يف األض ــون األوائ ــب اللغوي وذه
ــن  ــم م ــداد)3(، ومنه ــال األض ــًا يف إبط ــع كتاب ــذي وض ــتويه)ت347هـ(، ال درس
اثبتــه وأيــده كاألنبــاري، وابــن فــارس)4(، ومنهــم مــن وضــع شوطــًا خاصــة جيــب 
ــون  ــداد، أن يك ــد: ))إنَّ شط األض ــن دري ــال اب ــه ق ــل قبول ــن أج ــه م ــا في توافره
ــال  ــي كــام ق اســتعامل اللفــظ يف املعنيــني يف لغــة واحــدة(()5( وشط االحتــاد الزمن
بعــض املحدثــني: ))... املفــروض يف الضــد لكــي يصــح وصفــة بصفــة التضــاد، 
أن يكــون ضــدًا مســتعماًل يف الزمــان الواحــد والبيئــة اللغويــة الواحــدة(()6( ومــن 

))( األضداد، أبو الطيب اللغوي: )/ 455. 
)2( األضداد، أبو الطيب اللغوي:  )/455

)3( ينظر: املزهر يف علوم اللغة: )/ 396
)4( ينظر: علم الداللة، أمحد خمتار عمر: 95)

)5( األضداد، أبو الطيب اللغوي: )/ 455
)6( االضداد يف اللغة، الدكتور حممد حسني ال ياسني: 04)
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ــارح:  ــا الش ــي ذكره ــداد الت ــة األض أمثل

مــا ورد يف شحــه لــكالم أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم(: ))َوَمــْن َرمــَى بُِكــم 
ــال:  ــل، يق ــزوع النص ــل املن ــارح: ))والناص ــال الش ــٍل(( ق ــَوِق َناِص ــَى بِأْف ــْد َرم َفَق
أنصــل الســهم إذا نــزع نصلــه فهــو ناصــل، وكذلــك إذا جعــل لــه نصــاًل))((()2(. 

يف أثنــاء شحــه لقــول أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم(: ))َوَكِشــَفْت َعنُْهــْم 
يــِب(( قــال الشــارح: ))والســدفة مــن األضــداد يكــون بمعنــى الظلمــة  ُســَدُف الرَّ

والضيــاء)3((()4(. 

ــًا،  َع َطالَِب ــَأْسَ ــالم(: ))َف ــه الس ــني )علي ــر املؤمن ــكالم أم ــه ل ــا ورد يف شح م
ًة(( قــال: ))واإلفــادة مــن األضــداد، يقــال أفــدت املــال  َوَنَجــا َهاِرَبــًا، َفَأَفــاَد َذِخــرْيَ

ــه)5((()6(. ــتفدته واعطيت أي: اس

مــا ورد يف شحــه لــكالم أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم(: ))َتــِرُد َعَلْيُكــْم فِْتنَُتُهْم 
َشــْوَهاَء خَمِْشــيًَّة(( قــال: ))والشــوهاء العابســة ويكــون بمعنــى اجلميلــة ّضــد)7((()8( 
يف موضــع شحــه لقــول اإلمــام أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم(: ))َوَأْشــَهُد َأنَّ 
ِح َحَقائِِقــِه، َوامُلْخَتــصُّ  ــدًا َعْبــُدُه َوَرُســوَلُه، امُلْجَتَبــى ِمــْن َخاَلئِِقــِه، َوامُلْعَتــاُم لِــَرْ حُمَمَّ

))( ينظر: ثالثة كتب يف األضداد  )االصمعي، السجستاين، ابن السكيت(:246 
)2( النص املحقق: 2/ )32. 

)3( ينظر: االضداد، قطرب: 78، واالضداد، االنباري: 4))، و ثالثة كتب يف االضداد:35
)4( النص املحقق: 3/ 73. 

)5( ينظر: االضداد، حممد بن قاسم االنباري: 0)4
)6( النص املحقق: 3/ 76 -77. 

)7( ينظر: االضداد، االنباري: 284، 285
)8( النص املحقق: 3/ 320. 
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ــَدى،  ُاط اْلُ َحــُة بِــِه َأرْشَ بَِعَقائِــِل َكَراَماتِــِه، َوامُلْصَطَفــى لَِكَرائِــِم ِرَســاَلتِِه، َوامُلَوضَّ
َوامَلْجُلــوُّ بـِـِة ِغْربِيــُب اْلَعَمــى(( قــال الشــارح: ))واألشاط مــن األضــداد يقــع عــى 
األشاف واألرذال))((()2(، وتوجــد مواضــع أخــرى ذكــر فيهــا الشــارح االضــداد. 

ب - الرتادف:

اعتنــى اللغويــون األوائــل بموضــوع الــرتادف لكونــه شــكاًل من أشــكال الثراء 
اللغــوي وإن مل يرحــوا باملصطلــح، قــال ســيبويه ))اعلم أن مــن كالمهم اختالف 
ــَب  ــد(()3(، وكت ــى واح ــني واملعن ــالف اللفظ ــني، واخت ــالف املعني ــني الخت اللفظ
ــه((،  ــت الفاظــه واتفقــت معاني ــا اختلف ــًا ســامه ))م األصمعــي )ت6)2هـــ( كتاب
وبعضهــم رصح باملصطلــح فســمى الرماين)ت384هـــ( كتابــه ))األلفــاظ املرتادفة 
ــراج  ــن ال ــم: اب ــرتادف منه ــة ال ــٌر مــن أهــل اللغ ــت كث ــى(( واثب ــة املعن واملتقارب
ــن يعيش)ت643هـــ(، ومنهــم مــن  ــي )392هـــ(، و واب ــن جن )ت6)3هـــ(، واب
أنكــر الرتادف كابــن االعرايب))23هـــ(، وثعلب))29هـــ(، واألنباري)328هـ(، 
ألــف كتابــًا  الــذي  ابــن فــارس، وأبــو هــالل العســكري  وابــن درســتويه، و 
ــوا  ــرتادف وفصل ــوع ال ــباب وق ــون أس ــني املحدث ــد ب ــة((، وق ــروق اللغوي يف))الف
الــكالم فيهــا)4(، كــام بينــوا نــدرة وقــوع الــرتادف التــام، قــال باملــر: ))يمكــن القــول 
مــع كل هــذا انــه ليســت هنــاك مرادفــات حقيقيــة وان ليــس هنــاك لكلمتــني نفــس 

))( ينظر: ثالثة كتب يف االضداد: 234
)2( النص املحقق: 5/ 332

)3( كتاب سيبويه: )/ 24
)4( ينظر: فصول يف فقه العربية، الدكتور رمضان عبد التواب: 6)3 ـ 322
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املعنــى متامــًا(())( وأيــده يف ذلــك ســتيفن أوملــان إذ قــال: ))والــرتادف التــام بالرغــم 
مــن عــدم اســتحالته نــادر الوقــوع إىل درجــة كبــرة فهــو نــوع مــن الكامليــات التــي 
ــت  ــام تقارب ــامت مه ــر(()2(، فالكل ــهولة وي ــا يف س ــود هب ــة أن جت ــتطيع اللغ ال تس
ــي  ــود فهم ــور حمم ــال الدكت ــا، ق ــالل معانيه ــق يف ظ ــب أن تتطاب ــا يصع يف داللته
احلجــازي: ))ففــي ظــل مبــدأ نســبية الداللــة ينــدر أن تكــون هنــاك كلــامت تتفــق 
يف ظــالل معانيهــا اتفاقــًا كامــاًل(()3(، ومــع وجــود بعــض اآلراء املنكــرة للــرتادف 
التــام فــإنَّ الــرتادف ))واقــع يف العربيــة ال ســبيل إىل إنــكاره، وهــو موضــوع ينميــه 

- التطــور ويدعمــه االســتعامل ويشــهد بــه الواقــع اللغــوي(()4(، ومــن أمثلــة 
املواضــع التــي ذكــر فيهــا الشــارح الكلــامت املرتادفــة: 

- مــا ورد يف قــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))َوَأْحــَى ُكلَّ َشٍء َعــَدًدا(( قــال 
الشــارح: ))فاإلحصــاء مــرادف للَعــِد(()5(.

ــِه،  ــًا لِنَْعامئ ــَد َثَمنَّ ــَل احْلَْم ــِذي َجَع ــًدا هللِ الَّ - مــا ورد يف قــول الــريض: ))... مَحْ
ــه  َوَمعــاًذا ِمــْن َبالِئــِه((، قــال الشــارح: ))وقــد قيــل بــرتادف احلَمــِد و الشــكر؛ ألنَّ

يوضــح كلَّ مقــام االخــر(()6(.

- مــا ورد يف قــول الــريض: ))إِْذ كاَن َأِمــْرُ امْلُؤِمنِــنْيَ )عليــه الّســاَلم( َشَع 

))( علم الداللة، باملر: 04)
)2( دور الكلمة يف اللغة، ستيفن أوملان: 97. 

)3( مدخل إىل علم اللغة، حممود فهمي احلجازي: 79
)4( الرتادف، الدكتور حاكم الزيادي: 206

)5( النص املحقق: )/ 39). 
)6( النص املحقق: )/ ))).
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الَفصاَحــِة َوَمْوِرَدَهــا(( قــال الشــارح: ))املــرشع الطريــق إىل املــَاء للعطشــى مــرادف 
ــه(())(. للمــورد، أو قريــب من

ــاَم َبُعــَد الَعْهــُد َأْيَضــًا بـِـاَم ُاْختـِـَر؛ َأَوالً َفُأِعْيــَد  - مــا جــاء يف قــول الــريض: ))َوُربَّ
ــاَمَدًا(( قــال الشــارح: ))الســهو والغفلــة  ــَياَنًا، الَ َقْصــَدًا َأو اْعتِ َبْعُضــُه َســْهوًا َأو نِْس

والنســيان خــالف احلفــظ ومهــا مرتادفــان(()2(. 

ت - تعميم املعنى:

هــو نــوع مــن أنــواع االنتقــال الكمــي الــداليل، ويقصــد بــه: ))أن يصبــح 
عــدد مــا تشــر إليــه الكلمــة أكثــر مــن الســابق، أو يصبــح جمــال اســتعامهلا أوســع 
مــن قبــل(()3( وهــذا التعميــم يتــم بصــورة غــر شــعورية)4(، وقــد انتبــه اللغويــون 
ــر ً  ــه املزه ــًا يف كتاب ــيوطي مبحث ــد الس ــة إذ عق ــة الداللي ــذه احلال ــى ه ــل ع األوائ
ــض  ــر بع ــًا(()5( وذك ــتعمل عام ــم اس ــًا ث ــل خاص ــع يف األص ــام وض ــوان ))في بعن
ــيوعًا يف  ــل ش ــة( ))أق ــم الدالل ــى )تعمي ــع املعن ــة توس ــني أنَّ حال ــني املحدث الباحث
ــن  ــا(()6( وم ــدالالت وتغره ــور ال ــرًا يف تط ــل أث ــص، وأق ــن التخصي ــات م اللغ

ــى:  ــم املعن ــا تعمي ــي ورد فيه ــع الت املواض

ــال َأْن  ــِى احلَ ــريض: ))َفَيْق ــول ال ــي وردت يف ق ــل( الت ــى )عقائ ــه ملعن يف بيان

))( النص املحقق: )/ )2).

)2( النص املحقق: )/ 33).
)3( علم الداللة، د. أمحد خمتار عمر: 243

)4( دور الكلمة يف اللغة، أوملان: 83)
)5( املزهر يف علوم اللغة، السيوطي: )/ 429

)6( داللة األلفاظ، إبراهيم أنيس: 54)
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ُه َعــَى َعَقاِئــِل الــَكالم( قــال الشــارح: ))والعقائــل  ُيَعاد؛اْســتِْظَهارًا لإِِلْختَِيــار، َوَغــْرَ
ــس  ــتعمل يف النفي ــم اس ــة، ث ــة النفيس ــرأة الكريم ــل امل ــي يف األص ــة وه ــع عقيل مج

ــذوات واملعــاين())(.  ــم مــن كل شء مــن ال الكري

ــٌة آلِكٍل،  ــٍل، َوُأُكَل ــَرٌض لِنابِ ــم َغ ــالم(: ))َفَأْنُت ــه الس ــول اإلمام)علي يف شح ق
َوفِريَســٌة لَِصاِئــٍل( قــال الشــارح: ))وفريســة األســد مــا يفرتســه أي: يصيــده 
ويقتلــه، وأصــل الفــرس أن يــّدق األســد عنــق مــا يصيــده ثــم كثــر حتــى ســّمي كل 

ــًا(()2(.  ــل َفْرس قت

ث - االنسجام يف املعاني اليت يبيِّنها: 

ــاين  ــن املع ــة م ــلة متوازي ــم سلس ــارح نظ ــا الش ــي اعتمده ــاليب الت ــن االس  م
بحيــث يناســب فيهــا بــني معنيــني خمتلفــني جلملتــني متناســقتني ايقاعيــًا مــن مجــل 
ــة بــني أطــراف املعــاين مــن  ــه الســالم( وبذلــك يقــدم تناســبية متوازي اإلمــام )علي
ذلــك شحــه لقــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))َعْهَدُكــْم ِشــَقاٌق، َوِدَينُُكــْم نَِفــاٌق((، 
قــال: ))ولعــل املعنــى عهدكــم يثمــر مــا تثمــره العــداوة واخلــالف، وكأنــه شــقاق، 
أو مــا أنفقتــم عليــه وصــار كامليثــاق بينكــم هــو نقــض العهــود واخلــالف، والديــن 
أمــا املضــاد للكفــر فيناســب الوجــه األول أو العــادة والشــأن فيوافــق الثــاين(()3(. 
فهــو يناســب بــني أطــراف املعــاين، فالطــرف األول مــن معنــى اجلملــة الثانيــة 
ــاٌق( الــذي هــو ضــد الكفــر متناســب مــع الطــرف األول مــن اجلملــة  ــْم نَِف )ِدْينُِك
األوىل )َعْهَدُكــْم ِشــَقاٌق( أي عهدكــم شــقاق وليــس عهــدًا، والطــرف الثــاين 

))( النص املحقق: )/ 32). 
)2( النص املحقق: 2/ )2. 
)3( النص املحقق: 2/ 5).
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ــم  ــأن أي عادتك ــادة والش ــن الع ــد بالدي ــة قص ــة الثاني ــاص باجلمل ــى اخل ــن املعن م
وشــأنكم النفــاق وهــو متناســب مــع مــا تقــدم قبلــه مــن معنــى قولــه )عليــه 
الســالم(: ))عهدكــم شــقاق(( أي عادتكــم نقــض العهــود، ويمكــن توضيــح مــا 

ــط االيت:   ــدم باملخط تق
توازي اجلمل

عهدكم شقاق                    //    دينكم نفاق 

املعنى االول: عهدكم شقاق ليس بميثاق    //    دينكم نفاق وكذب 

املعنى الثاين: عادتكم وميثاقكم نقض العهود//    عادتكم وشأنكم النفاق 

ــة  ــة املتمثل ــالت االيقاعي ــني التقاب ــجام ب ــق وانس ــاك تواف ــون هن ــك يك وبذل
بُجمــل اإلمــام )عليــه الســالم( التــي مــن شــأهنا حتقيــق شــعرية النــص مــن جهــة 
ــارح.  ــا الش ــي قدمه ــام الت ــا بينه ــبة يف م ــة املتناس ــات املعنوي ــلة املتوازي ــني سلس وب

4 - اهتماماته الصرفية: 

ــن  ــر مواط ــو يذك ــة، فه ــات رصفي ــن وقف ــن م ــالء الدي ــن ع ــو شح اب  ال خيل
اإلبــدال، والقلــب، واإلعــالل، والتعويــض، يف أكثــر االحيــان، فيشــر إليهــا 
ــوت  ــرشح واحت ــي وردت يف ال ــع الت ــن املواض ــا، وم ــة هل ــة توضيحي ــر أمثل ويذك

ــي:  ــل رصيف ه ــى حتلي ع

ِييِهْم،َوآَجــاٍل  )- يف شحــه لقــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))َوَمَعاِيــَش حُتْ
ِرُمُهــْم، وَأْحــَداٍث َتَتاَبــُع َعَليِهــْم(( قــال الشــارح: ))واليــاء يف  ُتْفنِيِهْم،َوَأْوَصــاٍب هُتْ
ــه واو  ــع بعــد الــف اجلمــع في ــا وق ــر وكــذا كّل م معايــش ال تقلــب مهــزة يف األكث
أو يــاء ليســت بمــدة زائــدة ســواء كانــت أصليــة كــام يف مقــاوم ومرايــب، أو زائــدة 
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ــّدة  ــاء م ــواو والي ــت ال ــا، وإن كان ــى حاهل ــى ع ــر، فيبق ــداول وعثاي ــاق كج لإلحل
زائــدة يف املفــرد قلبــت مهــزة كــام يف تنائــف وكبائــر وكــذا يف صيغــة فاعــل مّمــا أعــّل 
فعلــه نحــو قائــل وبائــع بخــالف نحــو عــاور، وقــد هيمــز معايــش تشــبيهًا ملعيشــة 

ــة))((()2(. بفعيل

2- يف بيانــه لقــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))َوُمَبايِــْن َبــنْيَ حَمَاِرِمــِه، ِمــن َكبــرٍي 
أَوَعــَد َعَلْيــِه نرياَنــُه، أو َصغــرٍي َأرَصــَد َلــُه ُغفراَنــُه(( قــال الشــارح: ))والنّــران مجــع 
ــًا  ــَراُن أيض ــُور ون ــَورَّ وأْن ــع ُن ــرة واجلم ــا نوي ــواو؛ ألن تصغره ــن ال ــي م ــار وه ن

انقلبــت الــواو يــاًء لكــرة مــا قبَلهــا(()3(.

3- يف شحــه لقــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))َأل وإِنَّ الَتْقــوى َمطاَيــا ُذُلــٌل، 
ــا  ــارح: ))املطاي ــال الش ــَة(( ق نَّ ــُم اجْلَ ــا، َفأْوَرَدْتُ َتَه ــوا أِزمَّ ــا َوأعُط ــا أَهُله ــَل َعَلْيه مُحِ
ــل:  ــا(( أي: َظهَرهــا، وقي ــي يركــب مطاَه ــة الّت ــة، وهــي ))النّاق واملطــّي مجــع َمطِيَّ
يمطــى هبــا يف الّســر أي: ّيمــَد، وامَلطِــيُّ يكــوُن مفــردًا أيضــا ويذكــر ويؤنــث، 
وقيــل: وُيذَكــُر املّطيــة، وامَلطايــا فعــاىل وأصلــه فعائــل قلبــت اليــاء الفــًا، ثــم قلبــت 

))( ينظــر: املنصــف، ابــن جنــي: )/ 307، 308، وشح شــافية ابــن احلاجــب، ريض الديــن 
االســرتاباذي)ت686هـ(: 3/ 34)، ومنهــا قــراءة نافــع، وابــن عامــر، وعبــد الرمحــن االعــرج، وزيد 
بــن عــيل واالعمــش باهلمــزة يف قولــه تعــاىل: ))َوَلَقــْد َمَكنَاُكــم يِف األَْرض َوَجَعْلنَــا َلُكــم فيهــا َمَعايــش 
قليــاًل َمــا َتْشــِكروَن(( االعــراف / 9، ينظــر: التبيــان يف تفســر القــرآن، الطــويس: 4/ 353، 354، 

جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، حممــد بــن جريــر الطــربي: 8 / 65)
)2( النص املحقق: )/ 203. 
)3( النص املحقق: )/ 7)2. 
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ــني))((()2(. ــني األلف ــاء )خلفائهــا( ب ــزة ي اهلم

ــا  نْي ــُب الدُّ ــْن َيْطُل ــم َم ــالم((: ))َوِمنُْه ــه الس ــام )علي ــول اإلم ــه لق 4- يف شح
نْيــا، َقــْد َطأَمــَن ِمــْن َشــْخِصه،  بَِعَمــِل اآلِخــرِة، َول َيْطُلــُب اآلِخــَرة بَِعَمــِل الدُّ
ــأن أي:  ــوب طم ــز مقل ــن باهلم ــارح: ))وطأم ــال الش ــِوِه...(( ق ــن َخْط ــاَرَب م َوَق

ســكن، وطامــن نفســه، أي: ســّكنه)3((()4(.
ُقوَننـِـْي ُتــراَث  5 ــــ يف بيانــه لقــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))إِنَّ َبنــي ُأَمّيــَة َلَيُفوِّ
ــم  ــم // 88) ألْنُفَضنَُّه ــُت َلُ ــْن َبَقْي ــًا، َواهللِ َلئِ ــِه( َتفْويق ــِه َوآل ــىَّ اهللُ َعَلْي ــٍد )َص حُمَم
ــاء  ــل الت ــراث وأص ــرتاث امل ــارح: ))ال ــال الش ــَة(( ق َب ِ ــِوَذام التَّ ــاِم ْال ــَض اللَّح َنَف

واو)5((()6(. 

5 - املذكر واملؤنث: 

 اعتنــى الشــارح ببيــان األلفــاظ مــن حيــث التذكــر والتأنيــث، فــكان حريصــًا 
عــى إبانــة اللفظــة مــن حيــث جنســها ومعناهــا، ومــن أمثلــة ذلــك: 

- مــا ورد يف شحــه لقــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))َوَخَلــَف فِْيُكــْم َمــا 

))( ينظر: املنصف: 2/ 54، 55، 62
)2( النص املحقق: 2/ 33. 

)3( ذهــب إىل هــذا الــرأي أبــو ُعَمــر اجلرمــي، قــال ابــن جنــي: ))اعلــم أن أبــا ُعمــر اجلرمــي خالــف 
( غــر مقلــوب، وأن )طأمــن( هــو املقلــوب كأن  ســيبويه يف هــذه اللفظــة فذهــب إىل ان )أطمــأنَّ
أصــل هــذا الفعــل عنــده أن يكــون امليــم قبــل اهلمــزة(( املنصــف: 2/ 04) و ينظــر: شح شــافية ابــن 

ــرتاباذي: )/ 22 ــن االس ــب، ريض الدي احلاج
)4( النص املحقق: 2/ 65).

)5( ينظر: شح شافية ابن احلاجب: 2/ 80
)6( النص املحقق: 3/ 8). 
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ــٍم  ــٍق َواِضــٍح و َالَ ِعَل ــْرِ َطِري ــاًل بِغ ــْم مَهَ ــاِء يِف ُامَمِهاـــــــــ إِْذ مَلَ يرتُكُوُه ــِت األَْنبِي َف َخلَّ
َقائــم ـــــــ ِكَتــاب َرّبُكــْم ــــ ُمَبيَّنــًا َحاَلَلــُه َوَحراَمــُه( قــال: ))والطريــق يذكــر ويؤنــث 

ــى))((()2(.  ــق العظم ــم والّطري ــق األعظ ــول: الّطري تق

َبــْر يِف حــاٍل اْقَتَضــْت ذلـِـك...( قــال  - يف كالم َلــُه )َعَليــِه اْلّســاَلُم( َيعنــي بـِـِه الزُّ
الشــارح: ))احلــال يذكر ويؤنــث)3((()4(. 

- مــا ورد يف شح قــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))ول ُســْلطاٍن ُمبــنْيٍ َمَعُكــم(( 
قــال الشــارح: ))وبالّســلطان املبــني احلّجــة الّدالــة عــى مــا يزعمونــه حقــًا مــن جهــة 
ــو  ــيل وه ــان العق ــلطان والربه ــة والّس ــة الرّشعي ــة احلّج ــل أو البين ــرشع، أو العق ال
بمعنــى احلّجــة والربهــان ال جيمــع ألن جمــراه جمــرى املصــدر وإنــام جيمــع إذا أريــد 

بــه الــوايل ويذكــر ويؤنــث)5((()6(. 

- مــا ورد يف شح قــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))َوُهَو لِبــاُس التَّْقــوى، َوِدْرُع 
ِصينَــُة، َوُجنَّتــُه ْالَوثِيقــُة(( قــال الشــارح: ))ودرُع احلديــد مؤنثــة، وقيــل يذّكــر  اهللِ احْلَ

))( )الطريــق يؤنثــه أهــل احلجــاز، ويذكــره أهــل نجــد( املذكــر واملؤنــث، أبــو حاتــم السجســتاين 
)255هـــ(: 47)، وينظــر: البلغــة يف الفــرق بــني املذكر واملؤنــث، كامل الديــن االنبــاري )ت577هـ(: 83 

)2( النص املحقق: )/ 2)2. 
)3( ينظــر: املذكــر واملؤنــث، أبــو حاتــم السجســتاين: 60)، واملذكــر واملؤنــث، ابــن التســرتي 

)ت)36هـــ(: 69، و البلغــة يف الفــرق بــني املذكــر واملؤنــث: 83
)4( النص املحقق: )/ 330. 

ــن التســرتي: 83،  ــث، اب ــم السجســتاين: 34)، ينظــر: املذكــر واملؤن ــو حات ــث، أب )5( املذكــر واملؤن
ــة: 82 والبلغ

)6( النص املحقق: 2/ 96). 
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ويؤنــث))((()2(، وتوجــد مواضــع أخــرى ذكــر فيهــا األلفــاظ مــن حيــث التذكــر 
والتأنيث.

 6- توجيهه للضمائر:

ــل  ــف املحل ــر موق ــاه الضامئ ــده جت ــع ع ــن يف مواض ــالء الدي ــيد ع ــف الس وق
واملوجــه هلــا، وال خيفــى أنَّ مســألة إحالــة الضامئــر ظهــرت لــدى النحويــني العــرب 
عــى أثــر تصنيفهــم لأللفــاظ إىل ألفــاظ غــر مبهمــة وهــي األلفــاظ التــي هلــا داللــة 
والتــي حتيــل بمفردهــا عــى خارجهــا يف الواقــع، وألفــاظ أخــرى مبهمــة هلــا داللــة 
ــذا  ــواء كان ه ــا س ــر يفره ــا مف ــر هل ــى توف ــارج إالَّ مت ــا خ ــرف هل ــا ال يع لكنه

ــًا)3(.  ــًا أم مقالي املفــر مقامي

إنَّ ضامئــر الغيبــة عمومــًا - التــي وقــف عنــد بعضهــا الشــارح وأخــذ حيملهــا عــى 
أوجــه - تعــد مــن وســائل التعبــر عــن عنــر مقــايل، ))فهــي تعــوض بعــض عنــارص 
املقــال وتنــوب مناهبــا مســتجيبة بذلــك إىل مبــدأ االقتصــاد بتعويــض عنــر أو جــزء 
أكــرب مــن اخلطــاب بعنــر آخــر أكثــر طواعية، وهــي بالتــايل مقطوعــة الصلــة بمفهوم 
ــص،  ــم الن ــال تدع ــارص املق ــن عن ــا ع ــر وإنابته ــض الضامئ ــخص(()4(. إن تعوي الش
وتســهم بــدور فعــال يف ترابطــه)5(، ويف ))حتقــق التامســك الــداليل للنــص(()6( ومــن 

))( املذكر واملؤنث، أبو حاتم السجستاين: )6)، واملذكر واملؤنث، ابن التسرتي: 75، والبلغة: )8.
)2( النص املحقق: 2/ 25). 

)3( ينظر: أصول حتليل اخلطاب، حممد الشاوش: )/ 25)
)4( أصول حتليل اخلطاب، حممد الشاوش: 2/ 080)

)5( ينظر: دراسات لغوية تطبيقية يف العالقة بني البنية والداللة، دكتور سعيد حسن بحري: 34)
)6( نحو النص، الدكتور عثامن أبو زيد: 07)
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أمثلــة مواضــع الضامئــر التــي وقــف عنــد إحاالهتــا الشــارح مــا يــأيت: 

َكــُه الَشــْيَطاُن  )- يف شحــه لقــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))فِْعــَل َمــْن َقــْد رَشِ
يف ُســْلَطانِِه، َوَنَطــَق بِاْلَباطـِـِل َعــَى لَِســانِِه(( قــال الشــارح: ))والضمــر يف )ســلطانه( 
راجــع إىل املوصــول أي صــار الشــيطان شيــكًا له يف قدرتــه التي أعطاه اهلل وســلَّطه 
ــى  ــه ع ــلطانه وقدرت ــل يف س ــم األص ــيطان أي كأهن ــه، أو إىل الش ــى جوارح ــا ع هب
ــة  ــن يف حال ــارئ خياري ــي للق ــو يعط ــه(())(، فه ــره يف اتباع ــاذ ام ــالل ويف نف االض
الضمــر، األول: أن تكــون اإلحالــة إىل املوصــول، والثــاين: أن تكــون اإلحالــة إىل 
ــة متقدمــة  ــن لفظي ــار األول أقــرب للصحــة؛ لتواجــد قرائ الشــيطان نفســه، واخلي
كانــت إحالتهــا مجيعــًا إىل املتحــدث عنهــم )الــذوات( ال إىل الشــيطان وهــذه 
القرائــن موجــودة يف قــول اإلمــام )عليه الســالم( املتقــدم: ))َفنََظــَر بَِأْعُينِِهــْم، َوَنَطَق 
ــَن هَلـُـُم اخلََطــَل(( فالقرائــن اللفظيــة )أعينهــم،  َلــَل، َوَزيَّ ــُم الزَّ بَِألِســنَتِِهْم، َفَرِكــَب هِبِ
الســنتهم( ترجــع ضامئرهــا إىل الــذوات، أمــا األفعــال )نظــر، و نطــق، وزيــن( فهــي 
ــه( إىل  ــر يف )شك ــود الضم ــام يع ــيطان، ك ــود إىل الش ــترت يع ــا املس ــال ضمره أفع

الشــيطان، ونطــق أيضــًا فيــه ضمــر مســترت يعــود إىل الشــيطان. 

ــي  ــِع الَّتِ ــَرْت يِف اْلَبَدائِ ــالم(: ))َوَظَه ــه الس ــام )علي ــول اإلم ــه لق 2- يف شح
ــًة، َوَدلِيــاًل َعَلْيِه،  َأْحَدَثهــا آثــاُر َصنَْعتـِـِه َوَأْعــاَلُم ِحْكَمتـِـِه، َفَصــاَر ُكلُّ َمــا َخَلــَق َلُه ُحجَّ
ُتــُه بِالَتْدبـِـرِي َناطَِقــٌة، َوَدلَلُتــُه َعــَى امْلُْبــِدِع قائَِمــٌة(( قــال  َوإِْن َكاَن َخْلقــًا َصاِمتــًا؛ َفُحجَّ
الشــارح: ))... والضمــر يف قولــه )عليــه الســالم( )فحجتــه( حيتمــل أن يعــود إىل 

))( النص املحقق: )/ 330.
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ــبحانه.(())(  ــود إىل اهلل س ــل أن يع ــه( وحيتم ــر يف )داللت ــت كالضم ــق الصام اخلل
ــبحانه  ــت أو هلل س ــق الصام ــني للخل ــل وجه ــر حتتم ــودة الضم ــارح ع ــل الش جع
تعــاىل وإن كان عــوده الضمــر للخالــق أقــرب للصحــة الن ســياق الــكالم املتقــدم 
))وإن كان خلقــًا صامتــًا(( والــكالم الــذي بعــده ))وداللتــه عــى املبــدع قائمــة(( 

رصيــح وواضــح يف أنَّ املقصــود اخللــق. 

ــٍب  ــَى َقْع ــْم َع ــُت َأَحَدُك ــِو اْئَتَمنْ ــه الســالم(: ))...َفَل 3- يف قــول اإلمــام )علي
ــر  ــه: ))والضم ــر بقول ــتانة الضم ــن كلس ــه اب ــِه(( وج ــَب بِِعاَلَقتِ ــيُت َأْن َيْذَه ِش َلَ
ــدل  ــا ي ــع حقارهت ــة م ــه يف العالق ــد( فطمع ــع إىل )االح ــن أن يرج ــب يمك يف يذه
عــى دناءتــه وشــدة خيانتــه، وأن يعــود إىل القعــب فيكــون مــن قبيــل قوهلــم: ذهــب 

ــأرسه(()2(.  االســر ب

 7- إشارته للقياسي وغري القياسي: 

 وقــف الشــارح عــى بعــض الكلــامت مبينــًا نوعهــا مــن حيــث كوهنــا موافقــه 
للقيــاس أو خمالفــة لــه فيــام خيــص حــاالت اجلمــع أو النســبة أو غــر ذلــك، ومــن 

هــذه املواضــع: 

شحــه لقــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))... َوَســْتِ الَعــوَرة(( قــال الشــارح: 
))والعــورة يف الثغــر واحلــرب: خلــل خيــاف منــه)3(، وكل شء يســرته اإلنســان أنفه 
ــاس  ــْورات بالســكون للتخفيــف، والقي ــة فهــو عــورة واجلمــع َع ــاء أو خماف أو حي

))(  النص املحقق: 3/ ))2. 
)2( النص املحقق: 3/2)).

)3( ينظر: الصحاح، مادة )عور(: 2/ 760
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ــه اســم، وهــو لغــة هذيــل))((()2(. الفتــح؛ ألنَّ

توضيحــه لقــول اإلمام)عليه الســالم(: ))إْذ َكاَنــِت الَروياُت لَ َتلِْيــُق إلَّ بَِذِوي 
اِت(( قــال  الَضاَمئـِـِر، َوَلْيــَس بـِـِذي َضِمــرٍي يِف َنْفِســِه. َخــَرَق ِعْلُمــُه َباطـِـَن َغْيــِب الَســتَّ
الشــارح: )والضمــر االســم مــن أضمــرت يف نفــي شــيئًا، أي أخفيــت وضمــر 
اإلنســان قلبــه وباطنــه وجيمــع عــى ضامئــر تشــبيهًا بريــرة ورسائــر، وإن كان 
القيــاس يف بــاب فعيــل إذا كان اســاًم ملذكــر أن جيمــع عــى َأْفِعلــه وفعــالن كَرِغيــف 

وَأْرِغَفــة وِرْغَفــان()3(.

ــني  ــى يم ــه ع ــك؛ ألن ــمي بذل ــروف س ــم مع ــن إقلي ــارح: ))واليم ــول الش ق
الكعبــة، والنســبة إليــه يمنــي عــى القيــاس وجــاء يــامين عــى غــر القيــاس، وعــى 
ــة،  ــوم يامني ــال: ق ــا، ويق ــهر ختفيفه ــو األش ــا ه ــان: أحدمه ــاء مذهب ــي الي ــذا فف ه
ــم)4((()5(. ــا بعضه ــل و جوزمه ــام: التثقي ــون، وثانيه ــة وثامن ــل ثامني ــون، مث ويامني

قــول الشــارح يف معــرض شحــه لبيــت شــعري: ))والبِيــد بالكــر مجــع َبْيــداء 
وهــي امَلَفــازة قالــوا: والقيــاس بيــداوات)6((()7(. 

8 - ترجيحه للروايات: 

))( ينظر: جممع البحرين، فخر الدين الطرحيي )ت 085)هـ(، مادة )عور(: 3/ 6)4
)2( النص املحقق: 4/ 326. 

)3( النص املحقق: 4/ 93 
)4( ينظر: شح شافية ابن احلاجب: 2/ 32

)5( النص املحقق: 5/ 337. 
)6( ينظر: شح شافية ابن احلاجب: 2/ 58)

)7( النص املحقق: )/ 266. 
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حــرص الشــارح يف أثنــاء شحــه إىل ذكــر الكلــامت التــي حصــل فيهــا اختالف 
عــام موجــود عنــده مــن نســخة النهــج، لذلــك كثــرًا مــا تــرد عنــده عبــارات )ويف 

بعــض النســخ( وكان يفاضــل ويرجــح بــني العبــارات مــن ذلــك: 

شحــه لقــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))فهــو اْلّبْحــُر الَّــِذي لَ ُيَســاَجل(( قــال: 
))ويف بعضهــا )ال يســاِحل())( باحلــاء املهلــة ال يــؤيت ســاحله، وقيــل: ال يشــابه يف 

بعــد الســاحل، وهــو بعيــد(()2(.

ــال  ــاِر(( ق ــْم يِف النَّ َمْت هِبِ ــحَّ ــالم(: ))َفـَتـَقـ ــه الس ــام )علي ــول اإلم ــه لق شح
الشــارح: ))وتقّحمــت بــه النّاقــة عــى صيغــة التفّعــل أي: ألَقتــُه يف ورطــة وَمْهَلَكــة، 
ــى  ــم( ع ــْت هب ــخ )قَحّم ــض النس ــا، ويف بع ــاُه فيه ــه إذا رم ــرُس فارَس ــم الف وقّح

ــح األّول(()4(.  ــل)3(، واألّص ــة التفّعي صيغ

ــا  ْنَي ــَن الدُّ ــا ِم ْنَي ُدوا يِف الدُّ ــَزوَّ مــا شحــه مــن قــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))َت
ــة، ويف بعــض  ــِه َأْنُفَســُكْم َغــدًا(( قــال: ))واإلحــراز احلفــظ والّصيانَّ ــِرُزوَن بِ َمــا ُتْ
ــم أي: مــا جتمعــون بــه  النَّســْخ)5( )حَتــُوُزون( بالــواو مــن احليــازة وهــو اجلمــع والضَّ

))( معــارج هنــج البالغــة، عــيل بــن زيــد البيهقــي )ت 565هـــ(: 27، و منهــاج الرباعــة يف شح هنــج 
البالغــة، القطــب الراونــدي: 8، هامــش:2 يف نســخة )نــا، أ،(. 

)2( النص املحقق: 4. 
ــل  ــة التفعي ــى صيغ ــه ع ــدر من ــايض واملص ــل م ــو فع ــت( وه ل ــة )َفعَّ ــى صيغ ــم( ع ــت هب )3(  )قحمَّ

ــاًم(.  )تقي
)4( النص املحقق: 2/ 33. 

ــا:  ــه: )يف ن ــدي: )/ ))2، هامــش 8، وفي )5( هنــاج الرباعــة يف شح هنــج البالغــة، القطــب الراون
حتــوزون(
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ل أظَهر(())(.  تات واألوَّ أموركم َوحيفظوهنا عن الشَّ

9- تعليله التسميات: 

اعتنــى الشــارح بالوقــوف عــى علــة بعــض التســميات ســواء أكانــت تســمية 
مــدن أم غرهــا، مثــال ذلــك: 

ــِه  ــجَّ َبْيتِ ــْم َح ــَرَض َعَلْيُك ــه الســالم(: ))َوَف ــام )علي ــا ورد يف شح كالم اإلم م
ــاد  َم أن يص ــرَّ ــل َح ــز وج ــًا؛ ألنَّ اهلل ع ــة حرام ــميت الكعب ــال: ))وس ــَراِم(( ق احَل
هبــا أو يعضــد شــجرها أو خيتــيل خالهــا أو يؤخــذ لقطتهــا إال عــى وجــه أو خيــرج 

ــي منهــا(()2(.  اجلن

الّريِــِب،  َمصــاِرُف  ))ولشــْعبَتُهم  الســالم(:  اإلمام)عليــه  قــول  شح  يف 
ــة  ــن كل شء الطائف ــعبة م ــارح: ))الّش ــال الش ــم(( ق ــاُف اِلَم ــْمَتُهم أْخي ول أْقتَس
ــرق  ــه يف ــح؛ ألنَّ ــعوبًا بالفت ــوت َش ــمى امل ــه س ــم، ومن ــعَبُهم أي فّرقه ــه)3((، وش من

اخلالئــق)4((()5(. 

- تعليلــه لتســمية مــر: قــال: ))ومــر)6( هــي املدينــة املعروفــة، قيــل 

))( النص املحقق: 2/ 46). 
)2( النص املحقق: )/ 222.

)3( ينظر: تاج العروس، مادة )شعب(: 2/ 66)
)4( ينظر: املصدر نفسه، مادة )شعب(: 2/ 66)

)5( النص املحقق: 3/ 255. 
)6( مــر مدينــة معروفــة، قيــل إهنَّــا ســميت بمــر نســبة إىل مــر بــن أنيــم بــن حــام بــن نــوح عليــه 
ــا  ــر؛ ألهن ــميت بم ــا س ــكيت أهنَّ ــن الس ــرى اب ــام، وي ــن ح ــم ب ــض مراي ــمونه البع ــالم، ويس الس
احلــد فأهــل هجــر يكتبــون يف شوطهــم )اشــرتى مجيــع الــدار بمصورهــا، أي بحدودهــا(، و اســمها 
ــدان:  ــر: البل ــاب. ينظ ــن اخلط ــر ب ــة عم ــام اخلليف ــاص أي ــن الع ــرو ب ــا عم ــة، فتحه ــة مقدوني باليوناني
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ــه بناهــا املــر بــن نــوح وقــد تــرف وتذكــر))((()2(.  ســميت؛ ألنَّ

يمــني  عــى  ألنــه  بذلــك؛  ))ســمي  قــال:  اليمــن،  لتســمية  تعليلــه   -
. .)4 ( ) ))3 ( لكعبــة ا

- تعليلــه لتســمية ثمــود ))قيــل ســميت ثمــود؛ لقلــة مائهــا مــن الَثَمــد بالفتــح 
وحيــرك وهو)املــاء القليــل( ال مــادة لــه)5(، أو مــا يظهــر يف الشــتاء ويذهــب يف 
الصيــف وهــو قــوم صالــح )عليــه الســالم( وكانــت مســاكنهم احلجــر بــني احلجــاز 

ــرى(()6(.  ــام إىل وادي الق والش

- تعليلــه لتســمية الصــرب، قــال: ))والصــرب: احلبــس)7(، و صــرب النفــس عــى 
احلقــوق آداء حلقــوق و رصف املــال فيــام جيــب و يثبــت وإنــام ســمي حبســًا؛ ألنــه 

5))، ومعجم البلدان: 5/ 37)، 38)
ــه  ــد بعين ــم بل ــا اس ــرف؛ ألهن ــة مــن ال ــربد إىل أن )مــر( ممنوع ــراء، و امل ــيبويه، والف ))( ذهــب س
ــرة / 99،  ــني(( البق ــاَء اهلل آمن ــْرَ أن ش ــوا ِم ــاىل: ))ادخل ــه تع ــل قول ــث بدلي ــرف، مؤن ــي االح ثالث
ــن الــراج أهنــا ممــا يذكــر ويؤنــث مــع اتفاقــه معهــم بأهنــا ممنوعــة مــن الــرف، و علــل  وذهــب اب
ــي.  ــر حقيق ــا غ ــث أن تأنيثه ــا التأني ــب فيه ــع أن الغال ــدان م ــامء البل ــر أس ــواز تذك ــوراق ج ــن ال اب
ينظــر: كتــاب ســيبويه: 3/ 242، ومعــاين القــرآن، الفــراء: )/ 42، 43، و املقتضــب: 3/ )29، و 

ــوراق: 629 ــن ال ــو، اب ــل النح ــو: 2/ 00)، و عل ــول يف النح االص
)2( النص املحقق: 2/ 5)3.

ــن ســيده)ت458هـ(، ج3،  ــدان، أمحــد اهلمذاين)ت340هـــ(: )9، و املخصــص، اب )3( ينظــر: البل
ــفر 2): 48 ــم 3)، الس القس

)4( النص املحقق: 5/ 337. 
)5( ينظر: الصحاح، مادة )ثمد(: 2/ )45

)6( النص املحقق: 5/ 350. 
)7( الصحاح، مادة )صرب(: 2/ 706، ولسان العرب: 4/ 438
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خــالف مــا يميــل اليــه الطبــع والنفــس األمــاره بالســوء(())(. 

10- انتقاده بعض الشارحني وردوده عليهم 

 وقــف الشــارح بــإزاء بعــض شــارحي النهــج موقــف املنتقــد وكانــت انتقاداتــه 
هلــم تقــوم عــى أســباب خمتلفــة فمنهــا مــا كان خيــص أســلوهبم يف التعبــر والــرشح، 

ومنهــا مــا كان يتعلــق بتوجهاهتــم الفلســفية. 

ومــن نقــد الشــارح القائــم عــى خمالفتــه ألســلوب بعــض الــرشاح يف التعبــر 
ــْم  ــنَّ َلُ ــُم اهللِ ألَْفِرَط ــالم(: ))َاْي ــه الس ــام )علي ــول اإلم ــرض شح ق ــا ورد يف مع م
ــُه، لَ َيْصــُدرون َعنْــُه، َولَ َيُعــُوُدوَن إِليــِه(( وَضــح الفــرق بــني  َحْوَضــًا أَنــا َماِتُ
ــَن( يف ضــم اهلمــزة بمعنــى ألمــألن، و)ألَفُرطــن( بمعنــى فــرط القــوم إذا  )ألُفِرطَّ
ــاد هلــم املــاء وهييــئ هلــم الــدالء والرشــاء، كــام فعــل ابــن أيب احلديــد  ســبقهم لرت
ــا  ــا ماحتــه، أي أن ــا ماحتــه(، إذ قــال:  ))وأن يف شحــه، واختلــف معــه يف معنــى )أن
املتصــدي إلعــداده، واملبــاش لتهيئــة أســبابه، أي: أقاتلهــم عــى أبلــغ وجــه، وقــول 
بعــض الشــارحني معنــاه: ))أنــا خبــر بــه، كــام يقــول مــن يدعــي معرفــة الــدار: أنــا 

بــاين هــذه الــدار)2(( ال خيلــو عــن بعــد(()3( 

ــِه،  ــُح بِنُْصِح ــاَب النَّاِص ــى اْرَت ــالم(: ))َحتَّ ــه الس ــام )علي ــول اإلم ويف شح ق
ْنـــُد بَِقْدِحــِه(( الناصــح العــرتاه ريــب يف النّصــح المجاعكــم وارصاركــم  َوَضــنَّ الزَّ
عــى املخالفــة ال كــام زعمــه بعــض الّشــارحني)4( مــن أنَّ اســتخراج وجــه املصلحــة 

))( النص املحقق: 5/ 9. 
)2(  شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / 203. 

)3( النص املحقق: )/ 335. 
)4(  ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: 2 / 87. 
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ــه  ــام ظن ــان في ــكك االنس ــاز أن يتش ــة ج ــرت املخالف ــإذا كث ــادي ف ــي اجته ــر ظن أم
صالحــَا، فإّنــه )عليــه الّســالم( أجــل مــن أن حيــوم حــول رأيــه شــّك ملخالفــة 

املخالفــني(())(. 

ومــن نقــده املتعلــق باملنحــى الفلســفي الــذي اعتنقــه بعــض الشــارحني، قولــه 
يف معــرض شحــه لقــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))َوَفَتــَق َبْعــَد اإِلْرتَِتــاِق َصَواِمــَت 
ــا(( فتقــت الثــوب فتقــا مــن بــاب َقَتــَل نقضــت خياطتــه حّتــى انفصــل بعضــه  َأْبَواهِبَ
عــن بعــض، ورتقــت الفتــق رتقــا مــن بــاب قتــل أيضــًا ســددته فارتتــق واألبــواب 
ــواب  ــاد األب ــا اجي ــواب إم ــت األب ــق صوام ــا، وفت ــة منه ــة املغلق ــة واملصمت الصامت
فيهــا وخرقهــا بعــد مــا كانــت رتقــا ال بــاب فيهــا بــل كانــت جســاًم متصــاًل، وإمــا 
ــا  ــاموية عليه ــورة الس ــة الص ــا وافاض ــني اجياده ــا ح ــة فيه ــواب املخلوق ــح األب فت
وهــذه األبــواب هــي التــي تعــرج فيهــا املالئكــة وهتبــط وتصعــد األعــامل واألدعيــة 
ُبــوا بِآَياتِنَــا  واألرواح فيهــا وهــي التــي أشــار إليهــا بقولــه ســبحانه: ﴿إِنَّ الَِّذيــَن َكذَّ
ــار  ــا األمط ــزل منه ــي تن ــاَمِء﴾)2( أو الت ــَواُب السَّ ــْم َأْب ــُح َلُ ــا َل ُتَفتَّ وا َعنَْه ــَتْكرَبُ َواْس
نَْهِمــٍر﴾)3( أي  ــاَمِء بِــاَمٍء مُّ كــام أشــار إليــه ســبحانه بقولــه: ﴿َفَفَتْحنَــا َأْبــَواَب السَّ
ــامء  ــح يف أن للس ــوص رصي ــن النص ــره م ــكالم كغ ــذا ال ــى أن ه ــب وال خيف منص
أبوابــًا وتأويــالت بعــض الشــارحني)4( اقتــداء بالفالســفة ناشــئة مــن وهــن اإليــامن 

))( النص املحقق: 2/ 94). 
)2( االعراف / 40.

)3( القمر / )).
)4( شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 6/ 334، وبحار االنوار: 54 / 29)، 30)
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ونقــص اإلذعــان بــام جــاء به ســيد املرســلني )صــى اهلل عليــه وآلــه الطاهريــن((())(.

ومــن ردوده الكالميــة مــا ذكــره يف معــرض شحــه لقــول اإلمــام )عليــه 
تـِـِه َوَجــبَّ َأْن لَ آِخــَر َلــُه(( ))قــال  يَّ الســالم(: ))بَِأَولِْيتـِـِه َوَجــبَّ َأْن لَ َأْوَل َلــُه، وبِآِخرِّ
ــه  بعــض الشــارحني)2(: يمكــن أن يفــر هــذا الــكالم عــى وجهــني: أحدمهــا: أن
ســبحانه ملــا فرضنــاه أوال مطلقــًا، تبــع هــذا الفــرض أن يكــون قديــام أزليــًا، وهــو 
ــًا لــكان لــه حمــدث  ــُه((؛ ألنــه لــو مل يكــن أزلي املعنــى بقولــه: ))َوَجــبَّ َأْن لَ َأْوَل َل
متقــدم عليــه فــال يكــون أوالً مطلقــًا وملــا فرضنــاه أخــرًا مطلقــًا تبــع هــذا الفــرض 
أن يكــون مســتحيل العــدم وهــو املعنــى بقولــه: ))َوَجــبَّ َأْن لَ َأْوَل َلــُه((؛ ألنــه لــو 
عــدم بعــد اســتمرار الوجــود ملــا عــدم اال بضــد يبقــى بعــده فــال يكــون آخــرًا مطلقًا، 
ــه إىل  ــة راجع ــر األربع ــون الضامئ ــام: أن ال تك ــال: ثانيه ــم ق ــه ث ــل كالم ــذا حمص ه
البــاري ســبحانه، بــل يكــون منهــا ضمــران راجعــان إىل غــره، أي بأوليتــه األول 
الــذي فرضنــا كــون البــاري ســابقًا عليــه، علمنــا أن البــاري ال أول لــه، وبآخريتــه 
اآلخــر الــذي فرضنــا أن البــاري متأخــر عنــه، علمنــا أن البــاري ال آخــر لــه، وانــام 
ــك أول  ــع ذل ــه م ــودات ول ــبحانه أوالً ألول املوج ــو كان س ــه ل ــك؛ ألن ــا ذل علمن
ــو كان  ــة، وهــذا حمــال. ول ــات حمدثــني وحمدثــني إىل غــر هناي ــزم التسلســل، واثب ل
ــات  ــل، وإثب ــزم التسلس ــر ل ــك آخ ــع ذل ــه م ــودات ول ــر املوج ــرا آلخ ــبحانه آخ س
ــب  ــال، وال يذه ــا حم ــذا أيض ــة، وه ــر هناي ــا إىل غ ــا غره ــدم ويعدمه ــداد يع أض
عليــك أن الوجــه األول عــى مــا قــرره موقــوف عــى القــول بــأن العــدم ال يكــون 
ــد  ــر بع ــبحانه آخ ــه س ــص يف كون ــزام التخصي ــل والت ــو باط ــد وه ــود الض إال بوج

))( النص املحقق: 3/ 224. 
)2( ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 7/ 78
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كل آخــر بغــر الفنــاء الــذي يزعمونــه ضــد األشــياء وجوديــا، وهــو ينــايف اآلخريــة 
احلقيقيــة الظاهــرة مــن الــكالم الســابق اللهــم إال أن يوجــه بأنــه يصــدق اآلخريــة 
بالنســبة إىل الفنــاء بعــد إعــادة األشــياء فيصدق بالنســبة إىل اجلميع، ولــو كان كل يف 
وقــت فيــه مــع التكلــف ابتنــاؤه عــى وجوديــة الفنــاء وكونــه قائــاًم بنفســه وفســادمها 

واضــح وبعــد الوجــه األخــر ظاهــر(())(.

))( النص املحقق: 4/ 44. 
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املبحث الرابع

شواهد الشرح
1- القرآن الكريم 

  القــرآن الكريــم هــو دســتور االســالم الــذي ُأنــزل عــى ســيدنا وحبيبنــا حممــد 
ــا َجَعْلنَــاُه ُقْرآًنــا  )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( بلســان عــريب مبــني، قــال تعــاىل: ﴿إِنَّ
ــوى  ــه ق ــر عن ــة تق ــن الفصاح ــد م ــى ح ــو ))ع ــوَن﴾))( وه ــْم َتْعِقُل ُك ــا لََّعلَّ َعَربِيًّ
البــرش(()2(، فألفاظــه ))هــي لــب كالم العــرب وزبدتــه، وواســطته وكرائمــه، 
وعليهــا اعتــامد الفقهــاء واحلكــامء يف أحكامهــم وحكمهــم، واليهــا مفــزع حــذاق 
ــات  ــاظ املتفرعَّ ــدا األلف ــا، وع ــا عداه ــم وم ــم ونثره ــاء يف نظمه ــعراء والبلغ الش
عنهــا واملشــتقات منهــا، هــو باإلضافــة اليهــا كالقشــور والنــوى باإلضافــة إىل 

ــرة(()3(.  ــب الثم أطاي

ــو  ــرآين ه ــاهد الق ــًا، فالش ــة مجيع ــة النقلي ــامد األدل ــو ع ــم ه ــرآن الكري   إنَّ الق
دليــل نقــيل بنــص املصحــف ولفظــه)4( لذلــك ليــس غريبــًا أن يكــون الشــارح قــد 
اعتمــد عليــه كثــرا واســتدل بــه يف شح وبيــان معــاين كالم أمــر املؤمنــني )عليــه 

ــالم(.  الس

ــى  ــن ع ــة مل تك ــات القرآني ــهادِه باآلي ــن واستش ــالء الدي ــتدالل ع ــة اس  طريق

))( الزخرف / 3
)2( دالئل االعجاز: 8

)3( املفردات يف غريب القرآن: املقدمة: د، هـ
)4( ينظــر: الشــاهد القــرآين عنــد النحــاة حتــى ق4 اهلجــري، اطروحــة دكتــوراه، د. عبــد االلــه عــيل 

جويعــد: )2
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ــة - ويف  ــة يف بعــض املواضــع - وهــي قليل ــة كامل ــورد اآلي ــرة واحــدة، فهــو ي وت
بعضهــا اآلخــر يــورد منهــا موطــن الشــاهد ويــرتك باقــي اآليــة - وهــو الغالــب يف 

شحــه- ومــوارد االســتدالل متعــددة، ومتنوعــة منهــا: - 

)- استدل باآلية الكريمة لغرض إثبات معنى نحوي، مثل: 

اســتدالله عــى أن )الــالم( تــأيت بمعنــى )إىل( يف قــول اإلمــام )عليــه الســالم(: 
ــا(( قــال الشــارح: ))... والــالم يف ألوقاهتــا للتعليــل كــام  ))َأَحــاَل األَْشــَياَء ألَْوَقاهِتَ
ذكــره بعــض الشــارحني))(؛ ألن كل وقــت يســتحق مــاال يســتحقه غــره، أو بمعنــى 

ــا﴾)2((()3(.  ــَك َأْوَحــى َلَ )إىل( كقولــه تعــاىل: ﴿بـِـَأنَّ َربَّ

اســتدالله عــى أن )ثــم( تــأيت بمعنــى )الــواو( املفيــدة للجمــع املطلــق يف قــول 
اإلمــام )عليــه الســالم(: ))ُثــمَّ َاْنَشــَأ ُســْبَحاَنُه َفْتــَق األَْجــَواِء، َوَشــقَّ األَْرَجــاِء، 
َوَســَكاِئَك اهلَــواِء(( قــال الشــارح: ))كلمــة ثــم هاهنــا أمــا للرتتيــب الذكــرى 
والتــدرج يف الــكالم ال للرتاخــي يف الزمــان... وامــا بمعنــى الــواو املفيــدة للجمــع 
ــا ُثــمَّ  ــْن َتــاَب َوآَمــَن َوَعِمــَل َصاحِلً ــاٌر ملَِ املطلــق كــام قيــل يف قولــه تعــاىل: ﴿َوإِنِّ َلَغفَّ

اْهَتــَدى﴾)4((()5(.

ــي،  ــرتك اللفظ ــاين يف املش ــالف املع ــان اخت ــة لبي ــات الكريم ــتدل باآلي 2- اس
مثــل: 

))( ينظر: شح هنج البالغة،البحراين: )/35)
)2( الزلزلة / 5

)3( النص املحقق: )/ 59).
)4( طه / 82

)5( النص املحقق: )/ )6)-62). 
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اســتدالله بمعنــى كلمــة )الرجــا( وهــي الناحيــة، ومشــرتكها اللفظــي )رجــى( 
بمعنــى )االمــل أو اخلــوف: يف اثنــاء شحــه لقــول اإلمــام )عليــه الســالم(: )َوَشــقَّ 
ــة((  األَْرَجــاِء(، قــال الشــارح: ))واألرجــاء مجــع الرجــا مقصــورا وهــي ))النّاحي
قــال تعــاىل: ﴿َوامْلََلــُك َعــَى َأْرَجائَِهــا﴾))(، وأمــا الرجــا مــن االمــل أو اخلــوف 

ــاًرا[)2((()3(.  ــا َلُكــْم اَل َتْرُجــوَن هللَِِّ َوَق كقولــه تعــاىل: ]مَّ

3- استدل باآليات الكريمة للرد عى بعض الشارحني، مثل: 

اســتدالله عــى أنَّ املقصــود بقــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))َوُعْلَياُهــنَّ َســْقًفا 
حَمُْفوَظــًا َوَســْمَكًا َمْرُفْوَعــًا(( الســامء العليــا وليســت الســامء الدنيــا، قــال الشــارح: 
))... ولعــل املــراد بحفــظ العليــا إمســاكها عــن النقــض، واهلــدم، والســقوط، 
واخلــرق إال بأمــره ســبحانه، وقــول بعــض الشــارحني عــن الشــياطني بعيــد، ولــو 
ْنَيــا بِِزينَــٍة  ــاَمَء الدُّ نَّــا السَّ ــا َزيَّ كان وصفــا للســامء الدنيــا كان وجهــا لقولــه تعــاىل: ﴿إِنَّ
ــاِرٍد﴾)4( والّتخصيــص يف كالمــه )عليــه  ــن ُكلِّ َشــْيَطاٍن مَّ اْلَكَواكِِب،َوِحْفًظــا مِّ
ــاَمَء َســْقًفا  الســالم( يناســب أن يكــون املــراد بالســامء يف قولــه تعــاىل: ﴿َوَجَعْلنَــا السَّ

ــا.(()6(. ــامء العلي ــا﴾)5( الّس ُْفوًظ حمَّ

4- ال يقتر باالستدالل عى معنى الكلمة بآية واحدة، مثل:

))( احلاقة / 7)
)2( نوح / 3)

)3( النص املحقق: )/ 62).
)4( الصافات / 6، 7

)5( االنبياء / 32
)6( النص املحقق: )/ 70).
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اســتدالله عــى معنــى كلمــة )الــراج( يف قــول اإلمــام )عليــه الســالم(: 
ا( بالشــمس، قــال الشــارح: ))واملراد  ا َوَقَمــًرا ُمنـِـْرً َجــًا ُمْســَتطِْرً ])َفَأْجــَرى فِْيَهــا رِسَ
ــْمَس  بالــّراج الّشــمس، قــال تعــاىل: ﴿َوَجَعــَل اْلَقَمَر فِيِهــنَّ ُنوًرا َوَجَعــَل الشَّ
ــاَمِء ُبُروًجــا َوَجَعــَل فِيَهــا  اًجــا﴾))(، وقــال ســبحانه: ﴿َتَبــاَرَك الَّــِذي َجَعَل يِف السَّ ِسَ

ــرًيا﴾)2((()3(.  نِ ــًرا مُّ ــا َوَقَم اًج ِسَ

5- استدل باآليات الكريمة إلثبات قاعدة نحوية، مثل:

ــه  ــك يف شح ــل، وذل ــة الفع ــباب تعدي ــن أس ــف م ــى أنَّ التضعي ــتدالل ع اس
ــارح: ))...أي  ــال الش ــه(( ق ــة رمحت ــاه كلم ــالم(: ))ولق ــه الس ــام )علي ــول اإلم ق
ــدى مفعــوالً واحــًدا، فــإذا  اســتقبله هبــا بتعليمــه إياهــا، يقــال: لقــي زيــد خــرا فُيعَّ
لـِـَك اْلَيــْوِم  َي إىل املفعولــني، قــال اهلل تعــاىل: ﴿َفَوَقاُهــُم اهلل رَشَّ َذٰ ضعفــت العــني ُعــدِّ

وًرا﴾)4((()5(. ًة َوُسُ اُهــْم َنــْرَ َوَلقَّ

6- استدل باآليات الكريمة إلثبات حكم فقهي، مثل:

الســالم(:  )عليــه  لقولــه  والقطــع يف شحــه  الرخــص  عــى  7-اســتدالله 
ــال الشــارح: ))الرخصــة يف األمــر خــالف التشــديد،  ــُه((، ق ــُه َوَعَزاِئَم )))َوَرَخَص
وعزائــم اهلل مــا قطــع اهلل عــى العبــد بفعلــه، والعــزم هــو القطــع عــى األمــر واجلــد 

))( نوح / 6)
)2( فرقان / )6

)3( النص املحقق: )/ 73). 
)4( االنسان / ))

)5( النص املحقق: )/ 95).
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فيــه، والرخصــة كقولــه تعــاىل: ﴿َفَمــِن اْضُطرَّ َغرْيَ َبــاٍغ َوَل َعــاٍد َفــاَل إِْثــَم َعَلْيــِه﴾))(، 
ــْمِس﴾)2((()3(، ومثلــه أيضــا يف شحه  ــاَلَة لُِدُلــوِك الشَّ والعزيمــة كقولــه: ﴿َأِقــِم الصَّ
ــاِب  ــِص يِف الِكَت ــنَِّة َأْخــُذُه، ُمَرخَّ ــه الســالم(: ))َوَواِجــب يِف السُّ لقــول اإلمــام )علي
ْبُتــْم يِف األَْرِض  َتْرُكــُه(( قــال الشــارح: ))ويمكــن أن يمثــل بقولــه تعــاىل: ﴿َوإَِذا َضَ
ــالِة﴾)4( حيــث دلــت الســنة عــى أن  وا ِمــَن الصَّ َفَلْيــَس َعَلْيُكــْم ُجنَــاٌح َأْن َتْقُصُ
القــر عزيمــة وكذلــك آيــة الصفــا واملــروة وبقولــه تعــاىل: ﴿ُقــْل َل َأِجــُد فِــي َمــا 
ًمــا﴾)5( حيــث دلــت الســنة عــى حرمــة غــر مــا ذكــر يف اآليــة(()6(. ُأوِحــَي إَِلــيَّ ُمَحرَّ

اســتدالله باملحرمــات املؤقتــة يف أثنــاء شحــه لقــول اإلمــام )عليــه الســالم(: 
))َوَبــنْيَ َواِجــٍب بِْوْقتِــِه َوَزاِئــٍل يِف ُمْســَتْقَبِلِه(( قــال الشــارح: ))واملحرمــات يف 
َم َعَلْيُكــْم َصْيــُد اْلرَبِّ َمــا ُدْمُتــْم ُحُرًمــا ۗ  األوقــات املخصوصــة، قــال تعــاىل:  ﴿َوُحــرِّ

وَن﴾)7((()8(.  ــَرُ ــِه ُتْ ــِذي إَِلْي ــوا اهللََّ الَّ ُق َواتَّ

ــل:  ــر، مث ــرف اجل ــذف ح ــل وإن ح ــدي الفع ــواز تع ــى ج ــتدالل ع 7- االس
جــواز تعــدي الفعــل )ألفرطــن( يف قول اإلمــام )عليه الســالم(: ))َاْيــُم اهللِ أَلَْفِرَطنَّ 
ــُه، الَ َيْصــُدُروَن َعنْــُه، َوالَ َيُعــوُدوَن إِلْيــِه(( عــى تقديــر حــرف  هَلـُـْم َحْوًضــا َأَنــا َماحِتُ

))( البقرة / 73)
)2( االرساء / 78

)3( النص املحقق: )/ 2)2.
)4( النساء / )0)

)5( االنعام / 45).
)6( النص املحقق: )/ 6)2. 

)7( املائدة 96
)8( النص املحقق: )/ 6)2.
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اجلــر، قــال الشــارح: ))والتقديــر: )ألفرطــن إىل حــوض( فلــام حــذف اجلــار عــدى 
ــا﴾))(،  ــُه َســْبِعنَي َرُجاًل ملِِيقاتِن ــاَر ُموســى َقْوَم الفعــل بنفســه كقولــه تعــاىل:  ﴿َواْخت

وهلــم أي ألجلهــم(()2(.

8- االستدالل بآيات قرآنية تضمنها قول اإلمام )عليه السالم(، مثل: 

ـــــ االســتدالل عــى قــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))َواْعَلــْم َأنَّ النَّْرَ ِمــْن ِعنِْد 
ــرة  ــد اهلل ال بالكث ــن عن ــر م ــأنَّ الن ــم ب ــارح: ))... والعل ــال الش ــْبَحاَنُه(( ق اهللِ ُس

ــِد اهلل﴾)3((()4(. ــْن ِعن ــال ســبحانه: ﴿َوَما النَّْصُ إِلَّ ِم ــوة كــام ق والق

9- االستدالل عى صحة املعنى اللغوي، مثل: 

ـــــ االســتدالل عــى صحــة املعنــى اللغــوي للبــالء يف قــول اإلمــام )عليــه 
ــىَّ اهللَ  ــُه )َص ــَث اهللُ َنبِيَّ ــْوَم َبَع ــا َي ــاَدْت َكَهْيَئتَِه ــْد َع ــْم َق ــالم(: ))َألَ َوإِنَّ َبلِيََّتُك الس
ــار  ــه يكــون يف اخلــر والــرش، قــال الشــارح: ))االبتــالء االختب ــِه(((: بأن ــه َوآل َعَلْي
واالمتحــان، يقــال: بلوتــه وابليتــه وابتليتــه، واالســم البلــوى والبليــة، واملعــروف 
أن االبتــالء  يكــون يف اخلــر والــرش مــن غــر فــرق بــني فعليهــام، ومنــه قولــه تعــاىل: 

ــه﴾)5((()6(. ــرْيِ فِْتنَ ِ َواَل ــرَّ ــْم بِال ﴿َوَنْبُلَوُك

))( األعراف / 55). 
)2( النص املحقق: )/ 335.

)3( ال عمران / 26)
)4( النص املحقق: 2/ 0).

)5( األنبياء / 35
)6( النص املحقق: 2/ 30.
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 2- القراءات القرآنية:

عــرف الزركــي القــراءات القرآنيــة بأهنــا: ))اختــالف ألفــاظ الوحــي املذكــور 
ومســألة  وغرمهــا(())(،  وتثقيــل  ختفيــف  مــن  كيفيتهــا  أو  احلــروف  كتابــة  يف 
االختــالف هــي قــوام القــراءات، واملقصــود باالختــالف ليــس لفــظ الوحــي 
نفســه، وإنــام االختــالف يف نطــق لفــظ الوحــي أو كتابتــه، لذلــك فالبعــض جيدهــا 

ــد(()2(. ــرب الواح ــول بخ ــو منق ــا ه ــني م ــارئ، وب ــن الق ــاد م ــو اجته ــا ه ــني م ))ب

 ان اختــالف هلجــات العــرب ُيعــدُّ ســببًا مــن أســباب نشــوء القــراءات القرآنيــة 
ــر(  ــف )بالش ــد وص ــه)3(، وق ــم بذات ــم قائ ــا إىل عل ــم تطوره ــن ث ــا وم واختالفه
كتــب القــراءات بأهنــا ))وثائــق هامــة لدراســة اللهجــات العربيــة(()4( وأكــد قولــه 
ــات  ــة اللهج ــًا يف معرف ــادر مجيع ــل املص ــا ))أص ه ــي بِعدِّ ــده الراجح ــور عب الدكت

ــة(()5(. العربي

 ومن املواضع التي وردت فيها القراءات القرآنية: 

)- يف بيانــه قــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))َلبِْئــَس َلَعْمــُر اهللِ َســْعَر َنــاِر احلَرِب 
إذا أوقدهتــام وهيجتهــام،  النــار واحلــرب كمنعــت  قــال: ))وســعرت  َأْنُتــْم((، 

))( الربهان يف علوم القرآن، الزركي )ت 794هـ(: )/ 8)3
)2( البيان يف تفسر القرآن، السيد اخلوئي: 23)

)3( ينظر: الشواهد واالستشهاد يف النحو، عبد اجلبار علوان النايلة: 225
)4( تاريخ االدب العريب، العر اجلاهيل، بالشر: )/ 78

)5( اللهجات العربية يف القراءات القرآنية، الدكتور عبده الراجحي: 93
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ِحيــُم ُســعَِّرْت﴾)2( بالتخفيــف والتشــديد، و  ﴿َوإَِذا اجْلَ وقــرئ))( قولــه تعــاىل: 
الّتشــديد للمبالغــة والعــرض ذقهــم بعــدم القــدرة عــى اســعارنا احلــرب أو بأهنــم 
ــع  ــرب ودف ــم احل ــون مراس ــدة وال يقيم ــى الش ــربون ع ــة وال يص ــون الفتن يتهيج

األعــداء(()3(.

2- يف أثنــاء بيانــه لقــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))بــل عبــاد مكرمــون 
ــن  ــف م ــون بالتخفي ــال: ))ومكرم ــون(( ق ــره يعمل ــم بام ــول وه ــبقونه بالق اليس
اإلكــرام، وقــرئ)4( بالتشــديد مــن التكريــم والــالم يف مــا يقــول عــوض عــن 
املضــاف إليــه، أي ال يســبقون اهلل عــز وجــل بقوهلــم بــل هــو تابــع لقولــه َعــزَّ َوَجــل 
ــون يف  ــي يك ــص الت ــن النقائ ــم ع ــرض تنزهيه ــره، والغ ــع ألم ــم تاب ــام أنَّ عمله ك

البــرش وكذلــك بعــض الكلــامت اآلتيــة...()5(. 

3- يف أثنــاء بيانــه قــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))... َوَجاَهــَد يِف اهللِ َأْعــَداءُه، 
ــذر مــن تقصــره بغــر عــذر  ٍر(( قــال: ))واملعــذر الــذي يعت ــذِّ ــٍن َوالَ ُمْع ــْرُ َواِه َغ
مومهــًا أنَّ لــه عــذر، وقيــل: هــو املعتــذر الــذي لــه عــذر، واختلــف يف تفســر قولــه 
ــْم﴾)6( عــى الوجهــني، وقــرأ ابــن  ُروَن ِمَن األَْعَراِب لُِيــْؤَذَن َلُ تعــاىل: ﴿َوَجــاَء امْلَُعذِّ

))(  مــن الذيــن قــرأوا بالتشــديد ابــن ذكــوان وحفــص ورويــس، وقــرأ الباقــون التخفيــف، ينظــر: 
تقريــب النــرش يف القــراءات العــرش، ابــن اجلــزري )ت 833هـــ(: )20.

)2( التكوير / 2)
)3( النص املحقق: 2/ 84).

)4(  قرأهــا عكرمــة بالتشــديد، ينظــر: معجــم القــراءات القرآنيــة، الدكتــور. أمحــد خمتــار عمــر، 
الدكتــور. عبــد العــال ســامل: 4/ 32).

)5( النص املحقق: 3/ 239. 
)6( التوبة / 90.
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ــذال مــن أعــذر وكان يقــول: لعــن اهلل  ــاس))(: )وجــاء املعــذرون( بتخفيــف ال عب
املعذرين كأن املعذر عنده إنام هو غر املحق، وبالتخفيف من له عذر(()2(.

4- يف أثنــاء بيانــه لقــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))َلَقــْد اِْســَتَهاَم بُِكــْم اَلبِْيــُث. 
ــاهلل  ُكــم بِ نَّ ــه تعــاىل: ﴿َوَل َيُغرَّ ــُروُر(( قــال: ))وفــر الغــرور يف قول ــْم الَغ ــاَه بُِك َوَت
اْلَغــُروُر﴾)3( بالشــيطان وبــكل شء غــرك حتــى تعــى اهلل وتــرتك مــا أمــرت بــه، 
ــة(، وقــرئ يف  ــا(، وقيــل: )متنيــك املغفــرة يف عمــل املعصي وقيــل: )الغــرور: الدني

الشــواذ بضــم الغــني)4((()5(. 

3- االحاديث النبوية الشريفة 

  يشــهد تاريــخ اللغــة العربيــة بــأن ليــس بعــد القــرآن الكريــم كالم قــط ))أعــم 
ــًا، وال  ــًا، وال أكــرم مطلب ــًا، وال أمجــل مذهب نفعــًا وال أقصــد لفظــًا وال أعــدل وزن
أحســن موقعــًا وال أســهل خمرجــًا، وال أفصــح عــن معنــى، وال أبــني عــن فحــوى 
مــن كالمــه(()6( )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(، لذلك كانــت أحاديثــه )صلوات اهلل 
عليــه( منبعــًا ثــرًا لالستشــهاد؛ ألن علــامء اللغــة كانــوا عــى يقــني بــأن ليــس ))بعــد 
القــرآن كالمــًا يســامي الــكالم النبــوي أو يدانيــه، فصاحــة و بالغــة معنــى، وبراعــة 

))( ( قــرأ الكســائي وعاصــم الشــنبودي وابــن عبــاس وزيــد بــن عــيل واالعــرج وأبــو صالــح وعيســى 
بــن هــالل وقتيبــة وجماهــد وشــعبة ويعقــوب املعــذرون بتخفيــف الــذال، والباقــون بالتشــديد. ينظــر: 

تقريــب النــرش يف القــراءات العــرش: )20، و معجــم القــراءات القرآنيــة: 35/3.
)2( النص املحقق: 4/ 97). 

)3( لقامن / 33، وفاطر / 5
)4( قراءة )سامك بن حرب، أبو حيوة، بن السميفع( معجم القراءات القرآنية: 5/ 94. 

)5(  النص املحقق:4/ 324.
)6( البيان والتبيني، اجلاحظ: 2/ 7)، 8).
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ــة  ــم بمكان ــم ويقينه ــع علمه ــر(())(، وم ــة تأث ــلوب، وروع ــال أس ــب، ومج تركي
ــه  ــه موقــف احلــذر فانقســموا بإزائ ــوا من ــوي الرشيــف نجدهــم وقف ــث النب احلدي
إىل فئــات ثــالث)2(: فئــة جــوزت االستشــهاد باحلديــث، وفئــة منعــت االستشــهاد 
ــن  ــام روي م ــن في ــوع اللح ــى)3(، ووق ــل باملعن ــوزوا النق ــرواة ج ــة أنَّ ال ــه بحج ب
احلديــث؛ ألن كثــرا مــن رواتــه كانــوا مــن غــر العــرب)4(، وفئــة توســطت بينهــام 
أمــا الشــارح )ابــن كلســتانه( فهــو يقــدم. احلديــث بــني يديــه شــاهدا عــى إثبــات 
املعنــى الــذي خيتــاره يف أثنــاء شحــه لــكالم أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم(، ومــن 

أمثلــة مواضــع استشــهاده باألحاديــث النبويــة الرشيفــة: 

)- يف أثنــاء بيانــه ملعنــى )املــروق( يف قــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))َوامَلاِرَقــة 
ِء الُعْلَيــا َأْعنَاُقُهــْم...(( الــذي يعنــي اخلــروج، قــال الشــارح: ))وســميت  ِمــَن الَســامَّ
ــن كــام  ــون مــن الدي ــه(: ))أهنــم يمرق ــه وال ــه )صــى اهلل علي ــة لقول اخلــوارج مارق

يمــرق الســهم مــن الرميــة)5((()6(. 

الســالم(:  )عليــه  اإلمــام  قــول  يف  )االقتطــاع(  ملعنــى  بيانــه  أثنــاء  يف   -2

))( نظرات يف اللغة والنحو، طه الراوي: 20.
ــث،  ــاج باحلدي ــن االحتج ــاة م ــف النح ــو: )30، وموق ــهاد يف النح ــواهد واالستش ــر: الش )2( ينظ

الدكتــورة خدجيــة احلديثــي: 20، 22، 25.
)3( ينظر: االقرتاح، السيوطي: 53.

)4( املصدر نفسه: 53.
)5( مســند أمحــد بــن حنبل)ت)24هـــ(: )/ 88، و صحيــح البخــاري )ت256هـــ(: 79/4)، 
ســنن  60،و   /( )ت273هـــ(:  ماجــه  ابــن  ســنن  و   ،(((/3 )ت)26هـــ(:  مســلم  صحيــح  و 

.((9  /7 )ت303هـــ(:  النســائي  ســنن  و   ،326  /3 الرتمذي)ت)279هـــ(: 
)6(  النص املحقق: )/ 80). 
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))... َواْقَتَطْعَتُهــْم َعــْن ِعَبادتِــِه(( ويعنــي )االخــذ(، قــال الشــارح: ))االقتطــاع 
االخــذ،ويف احلديــث: ))يقتطــع هبــا مــال امــرئ مســلم))((()2(.

ــاَم  ــي بِ تِ ــه الســالم(: ))ِذمَّ ــول اإلمــام )علي ــة( يف ق ــى )رهين ــه ملعن  3- مــن بيان
َأُقــوُل َرِهْينَــٌة، َوَأنــا بِــِه َزِعْيــٌم(( وتعنــي )املرهونــة( قــال الشــارح: ))والرهينــة 
املرهونــة، وبمعنــى الرهــن، واهلــاء للمبالغــة كالشــتيمة والشــتم، ومــن احلديــث: 

ــه)3((()4(.  ــة بعقيقت ــالم رهين ))كل غ

4- مــن توضيحــه معنــى كلمــة )ِعنــان( يف قــول اإلمــام )عليــه الســالم(: 
))َفطِــْرُت بَِعنَاهِنـَـا((، قــال الشــارح: ))ويف احلديــث: ))َخــرْيُ النــاِس َرُجــٌل ُمِْســٌك 

ــا)5((()6(.  ــاَر إليه ــة َط ــَمَع َهْيَع ــام َس ــاِن فرســِه يِف ســبيِل اهللِ ُكلَّ بِِعن

ــيِل  ــَؤاَر ُمْتَبتِّ ــْم ُج ــالم(: ))َوَجَأْرُت ــه الس ــام )علي ــول اإلم ــه لق ــاء شح 5- اثن
ــاًل:  ــف قائ ــوي الرشي ــث النب ــة روى احلدي ــى الرهباني ــه ملعن ــان(( وتوضيح ْهَب الرَّ
ــه قــال: )ال رهبانيــة يف االســالم()7(،  ))وروي عــن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( أنَّ

))(  مسند أمحد: )/377، وينظر: صحيح البخاري: 75/3، وينظر: سنن ابن ماجه: 778/2.
)2( النص املحقق: )/ 200.

)3(  ينظــر: مســند أمحــد: 5/ 7، 8، و ســنن الدارمي)ت 255هـــ(: 2/)8، واملعجــم الكبر،الطرباين 
)ت360هـ(: 7/ )20، و الســنن الكربى، البيهقي )ت458(: 9/ 299.

)4( النص املحقق: 2/ 28.
واألثــر،  احلديــث  الفائــق يف غريــب  و  ابــن ســالم)ت 244هـــ(:)/6،  احلديــث،  )5(  غريــب 

.288/5 واألثــر:  احلديــث  غريــب  يف  النهايــة  و  الزخمرشي)ت538هـــ(:5/3)4، 
)6( النص املحقق: 2/ 99).

)7(  املبســوط، الرخــي )ت 483هـــ(: 4/ 94)، و النهايــة يف حديــث الغريــب واالثــر، ابــن 
ــث  ــع أحادي ــقالين )853هـــ(: 9/ 96، و جام ــر العس ــن حج ــاري، اب ــح الب ــر: 2/ 280، وفت االث

الشــيعة، الربوجــردي )ت383)هـــ(: 20/ )2.
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والنهــي عــن الرهبانيــة ال يســتلزم النهــي عــن اجلــؤار كجؤارهــم وأصلــه مــن 
ــوف(())(. ــة اخل الرهب

ــَذ  ــُدّوا َنَف ــْم َع َرُك ــالم(: )))َوَحذَّ ــه الس ــام )علي ــة كالم اإلم ــتدل بصح 6- اس
يــًا...(( بقــول النبــي )صــى اهلل عليــه والــه  ًيــا، َوَنَفــَث يِف اآلذاِن َنجِّ ــُدور َخفِّ يِف الصُّ
ــه يف الصــدور، وقــد ورد يف  ــراد دخول ــال: ))وامل وســلم( يف معــرض شحــه إذ ق

احلديــث: ))إنَّ الشــيطان جيــري مــن ابــن آدم جمــرى الــدم)2((()3(.

ــالم(: ))َألَ  ــه الس ــام )علي ــول اإلم ــاخ( يف ق ــة )ُمن ــى كلم ــه معن ــاء بيان 7- أثن
َأْنَبْأَتُكــْم بِنَاِعِقَهــا َوَقائِِدَهــا َوَســائِِقَها َوُمنَــاِخ َرَكبَِهــا...(( قــال: ))وامُلنـَـاخ بضــم امليم 
موضــع اإلناخــة اســم مــكان مــن أَنــاَخ الرجــُل اجلمــل إناخــة، قالــوا وال يقــال يف 
ــث يف  ــتناخ، ويف احلدي ــال اس ــد يق ــوخ، وق ــربك وتن ــال: ف ــل يق ــاخ، ب ــاوع: فن املط

صفــة املؤمــن: إن قيــد انقــاد وإن ُأنيــخ عــى الصخــرة اســتناخ)4((()5(.

ــه  ــام )علي ــول اإلم ــي وردت يف ق ــلموهنا( الت ــة )يس ــى كلم ــه ملعن  8- يف بيان
الســالم(: ))َفــإنَّ الَصابِِريــَن َعــَى ُنــزُول احلقائِــق ُهــْم الِذيــن َيفــوَن بَِراَياِتِــْم، 
َويْكَتنُِفوهَنــا: َحَفافِْيَهــا، َوَوَراِءَهــا َوَأَماِمَهــا، لَ َيَتَأَخــُروَن َعنَْهــا َفَيْســَلُموَها، َولَ 
َيَتَقَدُمــوَن َعَلْيهــا َفَيْفِرُدوَهــا(( إذ قــال: ))وأســلمته واعطيتــه وأســلم فــالن فالنــًا إذا 

))( النص املحقق: 2/ )25.
)2(  مســند أمحــد بــن حنبــل: 3/ 56)، وصحيــح البخــاري:259/2، وســنن ابــن ماجــة: )/ 566، 

ــاري:242/4. وفتح الب
)3( النص املحقق: 3/ 00).

ــى  ــخ ع ــاد، وإذا أني ــد انق ــف: إن قي ــل األن ــون كاجلم ــون لين ــون هين ــيوطي: ))املؤمن )4(  روى الس
ــيوطي )ت))9هـــ(: 2/ 663. ــر، الس ــع الصغ ــتناخ(( اجلام ــرة اس صخ

)5( النص املحقق:  3/ 0)3.
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القــاه إىل اهللكــة، ومل حَيُمــِه مــن عــدوه وهــو عــام يف كل مــن أســلمته إىل شء، لكــن 
دخلــه التخصيــص وغلــب عليــه اإلبقــاء يف اهللكــة ومنــه احلديــث: )املســلم أخــو 

ــه(()2(. ــلمه أي خذل ــلمه())(، وأس ــه وال يس ــلم ال يظلم املس

4- استشهاده باألمثال: 

 املثــل هــو ))قــول يرجتــل يف حادثــة معينــة، فيعلــق يف أذهــان ســامعيه ويــردد 
يف احلــوادث املشــاهبة، أو هــو قــول ســائر يشــبه بــه حــال الثــاين بــاألول، واألصــل 

فيــه التشــبيه(()3(. 

ــى  ــالم( ع ــه الس ــني )علي ــر املؤمن ــاين كالم أم ــده مع ــارح يف تأكي ــد الش  اعتم
األمثــال، ويمكــن عــرض بعــض األمثــال التــي وردت يف شحــه حســب طريقتــه 

ــم:  يف التقدي

)- أمثــال يوردهــا بعبــارة متيزهــا، نحــو: )ويف املثــل(، قــال الشــارح يف بيــان 
معنــى )متالطــاًم( الــِذي ورد يف قــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))َفَأْجــَرى فِْيَهــا َمــاًء 
ــن  ــه بَباط ــى الَوْج ــرّضب ع ــل ال ــح يف األص ــُم بالفت ُط ــاُرُه...((: ))اللَّ ــاَمً َتيَّ ُمَتاَلطِ
ــارة يف  ــذه العب ــام وردت ه ــي)4((()5(، ك ــَواٍر َلَطْمَتن ــو ذاُت ِس ــل )ل ــة ويف املث الّراح
ــُه  ــاَم َعَصَب ــوا بِ ــْم َو ُقوُم ــِذي هَنَجــُه َلُك ــاء شحــه لقــول اإلمــام: ))َواْمضــُوا يِف الَّ اثن

ــاري: 3/ 98، و  ــح بخ ــلم: 8/8)، و صحي ــح مس ــل: 2/ )9، و صحي ــن حنب ــد ب ــند أمح ))(  مس
ســنن ابــن داود )ت275هـــ(: 454/2، و ســنن الرتمــذي: 2/ 440، و الســنن الكــربى: 6/ 94.

)2( النص املحقق: 4/ 245.
)3( جممع االمثال، امليداين )ت 8)5هـ(: )/7

)4( )مثــل يقولــه الكريــم إذا ظلمــه اللئيــم( مجهــرة  االمثــال، أبــو هــالل العســكري)ت 395هـــ(: 2/ 
.(93

)5( النص املحقق: )/ 64).
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ــل:  ــال: ))ويف املث ــاًل((، ق ــوُه َعاِج ــاًل إْن َلْ َتْنَُح ــْم آِج ــٌن لَِفْلِجُك ــيٌّ َضاِم ــْم َفَعلِـِ بُِك
ــُج))((()2(. ــَدُه َيْفُل ــْأِت ْاحلكــَم َوْح ــْن َي )َم

2- يذكــر قصــة املثــل، كــام ورد يف شحــه لقــول اإلمــام )عليــه الســالم(: 
ــُل َيُقولــُوا َحــَرَص َعــَى امُلْلــِك، َوإِْن أْســُكْت َيُقوُلــوا: َجــِزَع ِمــَن ْامَلــوِت.  ــإْن أُق ))َف
ــي!(( إذ قــال: ))قيــل: تــزوج رجــل امــرأة قصــرة ّســيئة  ــا والَّتِ يّت ــَد اللِّ َهْيهــاَت َبْع
اخللــق فقاســى منَهــا الشــدائد، ثــم طلقهــا وتــزوج طويلــة فقاســى منهــا أضعــاف 
القصــرة فطلقهــا، وقــال: بعــد اللتيــا والتــي ال أتــزوج أبــدًا، َفصــار مثــاًل)3((()4(. 
وأمثــال يــورد قصتهــا بعــد أن استشــهد هبــا أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( كــام يف 
ــَة َأمــِري، َوَنَخلــُت  ــْم يِف هــِذِه ْاحُلُكوَم ــُت َأَمْرُتُك ــْد ُكنْ ــه الســالم(: ))َوَق قولــه )علي
ــل  ــة املث ــارح قص ــر الش ــٌر!((، فذك ــرْيٍ َأْم ــاُع لَِقِص ــْو َكاَن ُيط ــي، َل ــزُوَن َرأْي ــْم َم َلُك
ــض  ــرش بع ــن االب ــة ب ــوىل جذيم ــي م ــعد الّلخم ــن س ــو اب ــر وه ــاًل: ))وقص قائ
ــا  ــا الّزب ــل أب ــة كان قت ــه أن جذيم ــل وأصل ــل املث ــن قبي ــكالم م ــرَب وال ــوك الَع مل
ملكــة اجلزيــرة، فبعثــت اليــه بعــد حــني خدعــة إين أريــد التــزوج وســألته القــدوم 
عليهــا، فأجاهبــا جذيمــة إىل ذلــك، وخــرج يف ألــف فــارس، وخلــف باقــي جنــوده 
ــل  ــم يقب ــا، فل ــه اليه ــأن ال يتوج ــه ب ــار علي ــواله أش ــر م ــه وكان قص ــن أخت ــع اب م
رأيــه فلــام قــرب جذيمــة مــن اجلزيــرة اســتقبله جنــود )الزّبــاء( بالعــّدة ومل يــر منهــم 
ــأن  ــن ش ــرأة وم ــا ام ــال: إهنَّ ــا وق ــوع عنه ــر بالرج ــه قص ــار علي ــُه، فأش ــا ل اكراًم

))( مجهرة األمثال: 2/ 225، و لسان العرب، مادة )فلج(: 347/2.
)2(  النص املحقق: 2/ 08).

)3( ينظر: مجهرة األمثال: )/223، وجممع األمثال: )/97.
)4(  النص املحقق: )/ 323. 
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النســاء الغــدر، فلــم يقبــل فلــام دخــل إليهــا قتلتــه، فقــال قصــر: ال ُيطــاع لقصــر 
ــه(()2(. ــِيَ وهــو مصيــب يف رأي ــكّل ناصــح ُع ــاًل))( ل أمــر، فجــرى مث

3- أمثــال مل يقــدم هلــا عبــارات متيزهــا كــام َفَعــَل يف أثنــاء شحــه لقــول األمــام 
ُف َقارَعــًة  )عليــه الســالم(: )الَ َننَْتِفــُع بـِـاَم َعِلْمنـَـا، َوالَ َنْســَأُل َعــامَّ َجِهْلنـَـا، َوالَ َنَتَخــوَّ
ــاك أعنــي واســمعي يــا جــاره()3(،  ــلُّ بِنَــا( فقــال: ))الــَكالم مــن قبيــل: )إيَّ َحّتــى حَتُ
وعــدم االنتفــاع بالِعلــم لــرتك الَعَمــِل، وعــدم الســؤال لعــدم العلــم بفضــل العلــم، 

غبــة يف العمــل بمقتضــاه(()4(.  مــع عــدم الرَّ

4- أمثــال قــدم الشــارح أغراضهــا واملغــزى منهــا، مــن ذلــك مــا ورد يف شحه 
لقــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))... ُكلُّ َواحــد ِمنُْهــاَم َحاِمــٌل ُضــٍب لَِصاِحبـِـِه...(( 
قــال: ))والعــرب )تــرضب( املثــل بالضــب يف العقــوق تقــول: )َأَعــُق ِمــْن َضب()5( 

وذلــك أنــه ربــام يــأكل حســوله(()6(.

5- استشهاده بالشعر 

 استشــهد الشــارح بأبيــات شــعرية يف أثنــاء شحــه كالم أمــر املؤمنــني )عليــه 
ــًا، ويف  ــامئهم أحيان ــرح بأس ــور، ي ــف العص ــن خمتل ــعراء م ــت لش ــالم( وكان الس

))(  ينظر: مجهرة األمثال: 394/2، وجممع األمثال: )/244.
)2( النص املحقق: 2/ 92)-93).

)3( املثــل لســيار بــن مالــك الفــزاري قالــه ألخــت حارثــة بــن ألم الطائــي وذلــك انــه نــزل هبــا فنظــر 
إىل بعــض حماســنها فهوهيــا واســتحيا ان خيربهــا بذلــك فجعــل يشــبب بامــرأة غرهــا( مجهــرة األمثــال: 

)/29، ونســبه امليــداين لســهل بــن مالــك الفــزاري، جممــع األمثــال: )/ 50.
)4( النص املحقق: 2/ )6)-62).

)5( مجهرة االمثال: 2/ 69، و جممع االمثال: )/ 509
)6( النص املحقق: 5/ 39..
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أكثــر االحيــان يكتفــي بقولــه: )قــال الشــاعر( مــن دون أن يذكــر أســامءهم، كــام أنــه 
كان يذكــر االبيــات الشــعرية التــي استشــهد هبــا شــارحون آخــرون يف أثنــاء نقلــه 

نصوصهــم، ومــن املواضــع التــي استشــهد هبــا الشــارح: 

)- يف معــرض شحــه قــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))َوُمَبايِــن َبــنْيَ حَماِرِمــِه، 
ــُد  ــال: ))الوع ــُه((: ق ــُه ُغْفَراَن ــَد َل ــرْيٍ َأرَص ــُه، َأو َصغ اَن ــِه نرِْيَ ــَد َعَلي ــرٍي أَوَع ــْن َكب ِم
ــقطوا  ــإذا اس ــه شًا( ف ــرًا، و وعدت ــه خ ــال: وعدت ــرّش، يق ــر وال ــتعمل يف اخل يس
ــال  ــد( ق ــرّش االيعــاد والوعي ــوا يف اخلــر: الوعــد والعــدة، ويف ال ــرّش قال ــْر وال اخلَ

ــاعر:  الّش

وإنــّي وإن اوعـــــدته أو وعـــدتـه            مُلخلف ايعادي ومنجز موعدي))((())(.

عَبــِة إِْن  2- يف أثنــاء شحــه قــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))َكَراكِــِب الصَّ
ــنََق  ــَى َأَن أْش ــاِهد َع ــَن اّلَش ــال: ))َوِم ــُم(( ق ــا َتَقحُّ ــَلَس َلَ ــَرَم وإِْن أْس ــا َخ ــنََق َلَ َأْش

ــادي: ــٍد اْلِعب ــْن َزيـْـ ــّدي بِ ــوُل َع ــنََق َق ــى َش بَِمعنْ
َ يِف اأْلَْيــــــ                ــــِدي َو أْشنَاُقَها إىَِل اأْلَْعنَاِق))((()4( َساَءَها َما بنَا َتَبنيَّ

3- يف معــرض شحــه قــول اإلمــام )عليــه الســالم(: ))َوَلــْو َوَهــَب َمــا 

))( البيــت لعامــر بــن الطفيــل، مــن البحــر الطويــل: ديــوان عامــر بــن الطفيــل: 360 وقــد رود فيــه:  
ــُه  ألُْخِلــَف إِيَعــاِدي وأنجــز موعــدي،  و ينظــر: هتذيــب اللغــة:35/3)،  ــُه أو َوَعْدُت وإينِّ وإن َأْوَعْدُت

تــاج العــروس، الزبيــدي، مــادة )ختــأ(:)/43).
)2( النص املحقق: )/ 7)2.

)3( ديــوان عــدي بــن زيــد العبــادي: 50)، وروي الشــطر األول )وســاءة مــا بنــا تبــني يف األيــدي( 
ــاين: 405/2.  األغ

)4( النص املحقق: )/ 307-306. 
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َســُت َعنْــُه َمعــاِدُن اجِلبــاَل، َوَضِحَكــْت َعنْــُه أْصــداُف البحــار، ِمــْن فلــز الّلُجــنَيْ  َتنَفَّ
ــَد  ــوده، وال أْنَف ــَك يف وج ــر ذلِ ــا َأَث ــاِن، َم ــد امَلْرج ِر َوَحصْي ــدُّ ــاَرة ال ــاِن، َوُنث َواْلِعْقي
ــَدُه(( قــال: ))واملرجــان صغــار الّلؤلــؤ(، قــال اجلوهــرّي: وقــال قــوم  َســَعَة مــا ِعنْ

ــى امــرأة: ــاعر يرث ــه قــول الّش ــي احلجــر األمحــر، ومن ــد يعن هــو الُب

ِه             َوَبكى َعَلْيَها الّلؤلؤ املكنون))((())(. ا امْلَْرجاَن َصْفَحَة َخدِّ  أْدَمى َلَ

ــْت  ــَك إذا َقلََّص ــالم(: ))وَذلِ ــه الس ــام )علي ــول اإلم ــه ق ــرض شح 4- يف مع
ــاَم  نيــا َعَلْيُكــم ِضيقــًا، َتْســَتطِْيُلوَن َأيَّ ــْت الدُّ َحْرُبُكــْم، َوَشــَمَرْت َعــْن َســاٍق، َوَضاَق
ــراِر ِمنُْكــم( قــال: ))... وقيــل: كشــف  ــِة األَب ــُح اهلل لَِبقي ــى، َيْفَت ــالِء َعَلْيُكــْم َحتَّ الَب
عــن الســاق مثــل يف اشــتداد األمــر وصعوبــة اخلطــب، وأصلــه تشــمر املخــدرات 

عــن ســوقهن يف احلــرب، قــال حاتــم: 

ْت َعْن َساِقها احلرُب شمرا))((()4(. ها    وإْن َشَمرَّ ))أخو احلرب إْن َعَضْت بِِه احَلرُب َعضَّ

ــنني((  ــر الس ــالم(: ))حداب ــه الس ــام )علي ــول اإلم ــه ق ــرض شح 5- يف مع
قــال الشــارح: ))مجــع حدبــار وهــي الناقــة التــي أنضاهــا الســر، فشــبه هبــا الســنة 

التــي فشــا فيهــا اجلــدب، قــال ذو الرمــة:

))( البيــت مــن البحــر الكامــل ملحمــد بــن هانــئ االندلــي يف مــدح معــز الدولــة،، ديــوان ابــن هانــئ 
االندلــي: 203، ومعجــم األدبــاء: 9)/ )0). 

)2( النص املحقق: 3/ )20
)3( ديوان حاتم الطائي: 40، و االغاين: 7)/244. 

)4( النص املحقق: 3/ 4)3.
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  حدابر ما تنفك إال مناخًة   عى اخلسف أو نرمي هبا بلدًا قفرًا))((()2(.

ــون  6- اثنــاء شحــه لقــول اإلمــام )عليــه الســالم(: )وكأينَّ أنظــر اليكــم َتِكشُّ
ــق،  ــم والطري ــد ُخليت ــاًم، ق ــوَن ضي ــًا، وال متنع ــذوَن حق ــاِب، ال تأخ ــيَش الضب َكِش
م( قــال: ))كشــيش األفعــى والضــب صــوت  فالنجــاة للمقتحــم، واهللكــة للمتلــوِّ
جلدمهــا عنــد احلركــة، يقــال: كشــت األفعــى كفــّرت وليــس صــوت فيهــا، وهــو 
فحيحهــا أي: كأنكــم لشــدة خوفكــم واجتامعكــم مــن اجلبــن كالضبــاب املجتمعــة 

التــي حتــك بعضهــا بعضــًا إذا حتركــت، قــال الراجــز:
(            وهي حَتُكُّ َبْعَضها بَِبْعض)3(.(()4(   َكِشيــُْش َأْفعــَى َأمْجََعْت )لِّعضِّ

))( البيــت مــن البحــر الطويــل، ديــوان ذي الرمــة: 2/ 53). وفيــه: حراجيــج َمــا َتنَْفــك إالَّ ُمناَخــًة  
عــى اخلَْســِف أو َنْرمــي هِبــا َبَلــدًا قفــرا.

)2(  النص املحقق: 4/ 95).
( لســان العــرب، مــادة  )3( االرجــوزة غــر منســوبة ومقدمتهــا: )كأنَّ صــوت شــخبِها امُلرفــضِّ
)كشــش(: 6/ )34، وقــد وردت االرجــوزة بأكثــر مــن روايــة إْذ  نجــد اجلوهــري يروهيــا: كشــيش 
، الصحــاح: 3/ 8)0)، وروايــة الزبيــدي واألزهــري: كشــيش أفعــى اْزَمَعــْت  أفعــى اْزَمَعــْت لَِعــضًّ

ــروس: 7) / 359.   ــاج الع ــض، ت بِع
)4( النص املحقق: 4/ )24.
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منهج التحقيق
ــدأت بنســخها كــام هــي، وقــد راعيــت . ) ــاري ملخطوطــة األصــل ب بعــد اختي

قواعــد الرســم املعروفــة إال مــا كان  يقتضيــه رســم املصحــف الرشيــف، ذي 
الرســم العثــامين وهــو غــر االمالئــي.

نبهــت عــى مــا يف النســخ االخــرى مــن االختــالف بينهــا وبــني األصــل، يف . 2
مرحلــة املقابلــة، زيــادة كانــت أو نقًصــا، أو حتريًفــا، أو تصحيًفــا، أو تقديــاًم 

وتأخــًرا، وأثبــت ذلــك يف هوامــش التحقيــق.  

خرجــت اآليــات القرآنيــة مجيعهــا وحرهتــا بني قوســني مزهريــن، وأشت . 3
يف اهلامــش إىل موضعهــا مــن املصحــف الكريــم مبتدئتــًا باســم الســورة ثــم 

رقــم اآليــة، واشت إىل االخطــاء التــي وردت يف املخطوطــة.

خرجت القراءات التي وردت من كتب القراءات. . 4

خرجــت األحاديــث النبويــة الرشيفــة مــن كتــب احلديــث، وذكــرت يف . 5
اهلامــش الروايــات املختلفــة. 

رجعــت يف ختريــج األبيــات الشــعرية إىل دواويــن الشــعراء واىل كتــب االدب . 6
واملعجامت.

خرجت األمثال التي وردت من كتب االمثال. . 7

ــعراء، . 8 ــني والش ــاة واللغوي ــن النح ــم م ــن ورد ذكره ــالم الذي ــت باألع عرف
ــم.  ــب الرتاج ــن كت ــم م وغره

رجعت إىل املعجامت وكتب اللغة يف ختريج معاين الكلامت. . 9
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جــاء يف املخطــوط كلــامت قــد رســمت بغــر مــا هــو مألــوف لدينــا يف . 0)
الوقــت احلــارض، وقــد وجــدت أن ال مندوحــة مــن ذكرهــا، فأمهلتهــا 
ــك:  ــن ذل ــك، م ــث، ومل ُأش إىل ذل ــوي احلدي ــم اللغ ــورة الرس ــا بص وكتبته

عثمــن، معويــة، حــرث. 

ميــزت بخــط أســود عريــض كالم اإلمــام )عليــه الســالم( مــن كالم . ))
الشــارح، كــي يســهل الفــرق بينهــام لــدى القــارئ. 

حــرت مــا أضفتــه أو مــا يقتضيــه الســياق بــني عضادتــني ][، ونبهــت عى . 2)
ذلــك، كــام اســتعنت بالعضادتــني لإلشــارة إىل البيــاض الــذي ورد يف نســخ 
املخطوطــة، كــام حــرت الزيــادة التــي ال داعــي هلــا التــي ختــل بالســياق، أو 

الكلــامت الســاقطة  بــني عضادتــني ]...[.

ــخة . 3) ــن نس ــه م ــات وامتمت ــوارد يف املخطوط ــرم ال ــس واخل اشت إىل الطم
ــني]...[. ــني عضادت ــه ب ــد حرت ــل وق االص

ــام صفحــات املخطوطــة، ورمــزت لوجــه كل صفحــة بحــرف . 4) اثبــت أرق
ــبيل  ــى س ــني ع ــني مائل ــني خط ــم ب ــوط بحره ــة املخط ــم صفح )و(  ورق
ــه  ــرف)ظ( وحرت ــوط بح ــر املخط ــزت إىل ظه ــام رم ــل / و 80)/، ك املث

ــال ذلــك / ظ 80)/.  ــني خطــني مائلــني مث ــم الصفحــة ب مــع رق

راعيت عالمات الرتقيم املعتمدة يف التحقيق. . 5)

ــة، . 6) ــة، واالحاديــث النبوي ــات القرآني ــة لآلي ــة فهــارس فني احلقــت يف النهاي
ــدن.  ــن وامل ــل، واالماك ــب، و القبائ ــال، والكت ــالم، و االمث ــعار، واالع واالش
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نسخ املخطوط املعتمدة
1- نسخة )أ( )األصل( 

 وهــي نســخة مكتبــة )آيــة اهلل العظمــى مرعــي نجفــي( يف مدينــة قــم املقدســة 
يف إيــران مثبــت يف بطاقــة املخطوطــة اســم الكتــاب: هبجــة احلدائــق يف شح كلامت 
كالم اهلل الناطــق، اســم املؤلــف: ســيد عــالء الديــن حممــد بــن أيب تــراب كلســتانة 
االصفهــاين عــدد االوراق: 237 ورقــة، تسلســل 847)، مل يثبــت مقاســها وهــو 
24 × 6) وال عــدد ســطور الصحيفــة  وهــو 23 ســطًرا، وهــي مكتوبــة بخــط 

النســخ.

ــة  ــة ))هبج ــى الصفح ــَب يف أع ــوط، ُكتِ ــودة يف املخط ــوان موج ــة العن  صفح
مطمــوس  الصفحــة  وســط  لكــن  البالغــة((  هنــج  خطــب  وتفســر  احلدائــق 
ــة  ــج البالغ ــر ))شح هن ــب االي ــى اجلان ــب ع ــة كت ــة واضح ــش اجلانبي واهلوام
ــع  ــا وض ــي بعده ــة الت ــتانة، ويف الصفح ــد كلس ــن حمم ــالء الدي ــيد ع ــة الس للعالم
يف االعــى وســط املخطــوط عنــوان ))هنــج البالغــة شح هنــج البالغــة(( وبعدهــا 
))بســم اهلل الرمحــن الرحيــم(( وابتــدأ الســطر االول بـ))احلمــد هلل الــذي أبلــج هنــج 
البالغــة يف مناهــج البــالغ ليكــون للمســتبرين علــاًم مســتنرًا وفتــح مغاليــق 

أرسار املعــاين بمقاليــد((. 

ــة  ــة الورق ــارح يف هناي ــاًل، قــال الش ــا أص ــة وقــد اعتمدهت ــخة تام  هــذه النس
االخــرة ))تــم الشــطر األول مــن كتــاب هبجــة احلدائــق يف شح كلــامت كالم اهلل 
الناطــق(( كــام ذكــر فيهــا تاريــخ االنتهــاء مــن تأليفــه قــال: ))وكان الفراغ مــن تأليفه 
يف تاســع عــرش شــهر ربيــع االول مــن شــهور ســنة اثنــي وتســعني بعــد االلــف مــن 
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اهلجــرة، واحلمــد هلل أوالً وآخــرًا والصــالة عــى ســيد أنبيائــه حممــد وعرتتــه الطيبــني 
الطاهريــن املعصومــني(( وكان هــذا الــكالم هنايــة املخطوطــة. 

 جــاءت املخطوطــة عــى شــكل وجهــني يف الصفحــة الواحــدة ما عــدا الصفحة 
األوىل فجــاءت عى شــكل وجــه واحد.

2- نسخة )ث( 

 هــي نســخة مركــز إحيــاء الــرتاث االســالمي يف مدينــة قــم املقدســة يف إيــران 
برقــم 2200، عــدد صفحاهتــا 332، مل يثبــت مقاســها وهــو 5،)2 × 5،5)، 
وال عــدد ســطور الصحيفــة وهــو 22 ســطًرا،  مكتــوب يف صفحــة العنــوان يف 
األعــى وســط الورقــة )املجلــد األول مــن هبجــة احلدائــق يف شح كلــامت كالم اهلل 
الناطــق للمــوىل الفاضــل واحلــرب الكامــل احلســب والنســب الســيد موالنــا عــالء 
الديــن احلســيني طــاب ثــراه وجعــل اجلنــة مثــواه( يف الصفحــة التــي بعدهــا )بســم 
ــج  ــذي أبل ــم( يف وســط الصفحــة والســطر االول )احلمــد هلل ال اهلل الرمحــن الرحي
ــد ورد  ــاًم مســتنرًا(، وق ــالغ ليكــون للمســتبرين عل هنــج البالغــة يف مناهــج الب
ــه  ــه وغفران يف هــذه الصفحــة اســم املؤلــف فقــد ورد ))فيقــول املرجتــي صفــح رب
عــالء الديــن حممــد بــن أيب تــراب احلســني املنتمــي إىل كلســتانة إين ملــا فرغــت مــن 
تأليــف بعــض أجــزاء حدائــق احلقائــق يف شح كلــامت كالم اهلل الناطــق وقضيــت 
الوطــر يف شح اخلطبــة الشقشــقية...( كــام ورد يف هــذه الصفحــة عنــوان الكتــاب 
قــال الشــارح: ))وملــا كان هــذا املختــر كالطلــع حلدائــق احلقائــق ســميته ببهجــة 

احلدائــق واهلل املؤيــد إلصابــة الصــواب، وعليــه التــوكل يف فتــح االبــواب((. 

 جــاءت املخطوطــة عــى شــكل وجهــني يف الصفحــة الواحــدة ما عــدا الصفحة 
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األوىل واالخــرة فجاءتــا عى شــكل وجــه واحد. 

 عــى هــذه النســخة ختــم مــرا جــالل الديــن، وهــي تــكاد ختلــو مــن احلــواش 
والتعليقــات إال يف مواضــع قليلــة جــدًا. 

ــاب  ــن كت ــطر األول م ــم الش ــارح ))ت ــا الش ــال فيه ــة ق ــة تام ــذه املخطوط   ه
ــاء  ــخ االنته ــا تاري ــر فيه ــق((، وذك ــامت كالم اهلل الناط ــق يف شح كل ــة احلدائ هبج
ــع االول  ــهر ربي ــرش ش ــع ع ــه يف تاس ــن تأليف ــراغ م ــال: ))وكان الف ــه ق ــن تأليف م
مــن شــهور ســنة اثنــي وتســعني بعــد االلــف مــن اهلجــرة، واحلمــد هلل أوالً وآخــرًا 
والصــالة عــى ســيد أنبيائــه حممــد وعرتتــه الطيبــني الطاهريــن املعصومــني(( وكان 

ــة املخطوطــة.  هــذا الــكالم هناي

3- نسخة )ح( 

  وهــي نســخة مكتبــة اإلمــام احلكيــم العامــة يف النجــف االشف، برقــم عام: 
92، مل يذكــر اســم الناســخ وال تاريــخ النســخ، عــدد أوراقهــا: 4)3 ورقــة، عــدد 
ــها:  ــد )6)( مقاس ــطر الواح ــامت الس ــط كل ــطرًا، ومتوس ــة 23 س ــطور الورق س

23 × 6) ســم.

 صفحــة العنــوان ممزقــة مل يبــق منها إالَّ جزء صغر ورد فيه اســم ))ابن كلســتانة 
ــة  ــوان ))هبج ــب عن ــة كت ــن املخطوط ــة االوىل م ــى الصفح ــاين(( ويف أع االصفه
ــم  ــن الرحي ــم اهلل الرمح ــب: بس ــه كت ــفل من ــة(( وأس ــج البالغ ــق يف شح هن احلدائ
احلمــد هلل الــذي أبلــج هنــج البالغــة يف مناهــج البــالغ ليكــون للمســتبرين علــاًم 
مســتنرًا وفتــح مغاليــق....(( وعنــوان الكتــاب يؤيــده قــول الشــارح يف الصحيفــة 
االوىل: ))وملــا كان هــذا املختــر كالطلــع حلدائــق احلقائــق ســميته ببهجــة احلدائــق 
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واهلل املؤيــد إلصابــة الصــواب، وعليــه التــوكل يف فتــح االبــواب((، واســم املؤلــف 
ورد أيضــًا يف الصفحــة االوىل يف نــص العبــارة ))فيقــول املرجتي صفــح ربه وغفرانه 
عــالء الديــن حممــد بــن أيب تــراب احلســني املنتمــي إىل كلســتانة إين ملــا فرغــت مــن 
تأليــف بعــض أجــزاء حدائــق احلقائــق يف شح كلــامت كالم اهلل الناطــق وقضيــت 

الوطــر يف شح اخلطبــة الشقشــقية...(.

النســخة كتبــت عــى شــكل وجــه واحــد يف كل صفحــة، وهــي تــكاد ختلــو مــن 
اهلوامــش إال يف موضعــني، وعناويــن النســخ كتبــت باللــون االمحــر، كــام وضعــت 
ــًا تكــون هــذه اخلطــوط موجــودة حتــت  خطــوط محــر عــى بعــض اخلطــب وأحيان

الــرشح. 

  وهــذه النســخة غــر تامــة تنتهــي يف صحيفة 4)3، وآخر ســطر فيهــا )تنبيههم 
عــى اخلطــأ ويف تفرجهــم وعــدم انقيادهــم لــه عليــه الســالم، ولقطــه كنــره اخــذه 

مــن األرض ولعــل الغرض((.

4- نسخة )ر( 

  وهــي نســخة مكتبــة )آيــة اهلل العظمــى مرعــي نجفــي( يف مدينــة قــم املقدســة 
يف إيــران مثبــت يف بطاقــة املخطوطــة اســم الكتــاب: هبجــة احلدائــق، اســم املؤلــف: 
ــة،  ــدد االوراق: 273 ورق ــتانة ع ــراب كلس ــن أيب ت ــد ب ــن حمم ــالء الدي ــيد ع الس
تسلســل 089)، ومل يثبــت مقاســها وهــو 5،)2 × 6،5)، وال عــدد الســطور يف 
الصحيفــة وهــو 26 ســطًرا،  صفحــة العنــوان غــر موجــودة يف املخطــوط، وكتــب 
يف أعــى الصفحــة االوىل عنــوان الكتــاب ))هبجــة احلدائــق يف شح هنــج البالغــة(( 
واســم املؤلــف ))للعالمــة الســيد عــالء الديــن كلســتانة(( وبعدمهــا مباشًة ))بســم 



91

... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

ــد هلل  ــاين ))احلم ــوط، والث ــن املخط ــطر االول م ــه الس ــم(( جعل ــن الرحي اهلل الرمح
الــذي أبلــج هنــج البالغــة يف مناهــج البــالغ ليكــون للمســتبرين علــاًم مســتنرًا 

وفتــح مغاليــق أرسار((. 

 وعنــوان الكتــاب ورد يف ضمــن الصفحــة االوىل إذ ورد نــص عبــارة: ))وملــا 
كان هــذا املختــر كالطلــع حلدائــق احلقائــق ســميته ببهجــة احلدائــق واهلل املؤيــد 
إلصابــة الصــواب، وعليــه التــوكل يف فتــح االبــواب(( كــام ورد ذكــر اســم املؤلــف 
ــي  ــول املرجت ــد فيق ــا بع ــه ))أم ــكالم ونص ــن ال ــن ضم ــًا م ــة االوىل أيض يف الصفح
صفــح ربــه وغفرانــه عــالء الديــن حممــد بن أيب تــراب احلســني املنتمــي إىل كلســتانة 
إين ملــا فرغــت مــن تأليــف بعــض أجــزاء حدائــق احلقائــق يف شح كلــامت كالم اهلل 

الناطــق وقضيــت الوطــر يف شح اخلطبــة الشقشــقية...(. 

 جــاءت املخطوطــة عــى شــكل وجهــني يف الصفحــة الواحــدة ما عــدا الصفحة 
االخــرة جــاءت عى شــكل وجــه واحد. 

  عــى النســخة ختــم مكتبــة آيــة اهلل العظمــى مرعــي نجفــي، يف وســط 
الصفحــة االوىل يف االعــى ويف أوراق متفرقــة كــام ثبــت يف وســط الصفحــة االخرة 

ــفل.  باألس

النسخة خالية من التعليقات واهلوامش.

 املخطوطــة غــر تامــة انتهــت بالســطر االخــر الــذي نصــه ))بالتحريــك وهبــا 
ســميت شط الســلطان الهنــم جعلــوا ألنفســهم عالمــات يعرفــون هبــا كــذا قــال 

أبــو عبيــد وحكــى عــن بعــض((.
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5- نسخة )ع(. 

 وهــي نســخة )كتــاب خانــة عمومــي( مكتبة )آيــة اهلل العظمى مرعــي نجفي( 
يف مدينــة قــم املقدســة يف إيــران مثبــت يف بطاقــة املخطوطــة اســم الكتــاب: هبجــة 
احلدائــق يف شح كلــامت كالم...الناطــق، اســم املؤلــف: ســيد عــالء الديــن حممــد 
ــة، تسلســل 6005،  ــراب كلســتانة اصفهــاين، عــدد االوراق: 356 ورق ــن أيب ت ب
ومقاســها 33،5 × 8). كتــب يف الصفحــة األوىل )هبجــة احلدائــق خمتــر حدائــق 
ــط  ــم( يف وس ــن الرحي ــم اهلل الرمح ــب )بس ــا كت ــي بعده ــة الت ــق( يف الصفح احلقائ
الصفحــة والســطر االول )احلمــد هلل الــذي أبلــج هنــج البالغــة يف مناهــج البــالغ 
ــاًم مســتنرًا(، وقــد ورد يف هــذه الصفحــة اســم املؤلــف  ليكــون للمســتبرين عل
جــاء فيهــا ))فيقــول املرجتــي صفــح ربــه وغفرانــه عــالء الديــن حممــد بــن أيب تــراب 
املنتمــي إىل كلســتانة إين ملــا فرغــت مــن تأليــف بعــض أجــزاء حدائــق احلقائــق يف 
شح كلــامت كالم اهلل الناطــق وقضيــت الوطــر يف شح اخلطبــة الشقشــقية...( كــام 
ــر  ــذا املخت ــا كان ه ــارح: ))ومل ــال الش ــاب ق ــوان الكت ــة عن ــذه الصفح ورد يف ه
كالطلــع حلدائــق احلقائــق ســميته ببهجــة احلدائــق واهلل املؤيــد إلصابــة الصــواب، 
ــني يف  ــكل وجه ــى ش ــة ع ــاءت املخطوط ــواب(( ج ــح االب ــوكل يف فت ــه الت وعلي

الصفحــة الواحــدة.

6- نسخة )م( 

 وهــي نســخة )كتــاب خانــة عمومــي( مكتبة )آيــة اهلل العظمى مرعــي نجفي( 
يف مدينــة قــم املقدســة يف إيــران مثبــت يف بطاقــة املخطوطــة اســم الكتــاب: هبجــة 
احلدائــق يف شح كلــامت كالم اهلل الناطــق، اســم املؤلــف: ســيد عــالء الديــن حممــد 
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ــة، تسلســل 37)9،  ــراب كلســتانة اصفهــاين، عــدد االوراق: 229 ورق ــن أيب ت ب
ومقاســها 6،5) × 29،5، مل يثبــت عــدد الســطور يف الصحيفــة وهــو 29 ســطًرا.  
صفحــة العنــوان فيهــا تعليقــات بخــط إيــراين، ُأشِّ عليــه بأنــه خــط حــاج فرهــاد 
ــة  ــج البالغ ــر هن ــوط )شح صغ ــط املخط ــف خل ــط خمال ــا بخ ــت عليه ــزا، واثب مي

كلســتانة(.

 الصفحــة االوىل بعــد صفحــة العنــوان بــدأت )احصائهــا بثمــن ميســور 
وقريــب التنــاول ال يعدمــه أحــد لعمــوم املــوارد مــع قلــة العوائــق عــن الوصــول 
إىل واحــد مــن أفــراده وال(( وهــي بذلــك تكــون خمتلفــة عــن بقيــة النســخ لســقوط 
بدايتهــا، وبذلــك مل يذكــر فيهــا عنــوان الكتــاب وال اســم املؤلــف؛ ألهنــا مــن ضمــن 

ــة.  الــكالم الســاقط يف البداي

ــى  ــر ع ــوط مح ــت خط ــام وضع ــر، ك ــون األمح ــت بالل ــخ كتب ــن النس  وعناوي
ــرشح.  ــت ال ــودة حت ــوط موج ــذه اخلط ــون ه ــًا تك ــب وأحيان ــض اخلط بع

 عى املخطوطة تعليقات وهوامش. 

 متــت هــذه املخطوطــة بعبــارة ))تــم الشــطر األول مــن كتــاب هبجــة احلدائــق 
يف شح كلــامت كالم اهلل الناطــق((، وذكــر فيهــا تاريــخ االنتهــاء مــن تأليفــه قــال: 
))وكان الفــراغ مــن تأليفــه يف تاســع عــرش شــهر ربيــع االول مــن شــهور ســنة اثنــي 
وتســعني بعــد االلــف مــن اهلجــرة، واحلمــد هلل أوالً وآخــرًا والصــالة عــى ســيد 
ــة  ــه الطيبــني الطاهريــن املعصومــني(( وكان هــذا الــكالم هناي ــه حممــد وعرتت أنبيائ

املخطوطــة.

وقــد رصح الشــارح باســمه يف هنايــة هــذه النســخة إذ قــال: ))وأنــا الغريــق يف 
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بحــر العصيــان عــالء الديــن حممــد بــن ســليامن البطاحــي يف ســنة 02))((. 

7- نسخة )ن( 

 وهــي نســخة مكتبــة أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( العامة يف النجــف االشف 
مثبــت يف بطاقــة معلومــات النســخة اســم الكتــاب: هبجــة احلدائــق، واســم املؤلــف 
حممــد بــن أيب تــراب كلســتانة، برقــم تسلســل: 3685 وتصنيــف 67) / 4 / 4)، 
ــة  ــة مدرس ــاء: مكتب ــدر االقتن ــع 8) × 25 ومص ــة: 092)، والقط ــخ الكتاب وتاري

اجلزائــري، عــدد الصفحــات مل توثــق يف بطاقــة العنــوان وهــي 446 صفحــة. 

 ال توجــد صفحــة للعنــوان، والصفحــة األوىل مــن املخطــوط خاليــة مــن 
العنــوان أيضــًا، وقــد ذكــر يف الصفحــة االخــرة، كــام أنَّ الصفحــة األوىل ال حتمــل 
اســم املؤلــف، هــذه املخطوطــة تبــدأ بـــ ))بســم اهلل الرمحــن الرحيــم، أمــا بعــد محــدًا 
هلل الــذي جعــل احلمــد ثمنــًا لنعامئــه ومعــاذًا مــن بالئــه(( وهــو الســطر االول منهــا، 
والصفحــة األوىل كتبــت عــى شــكل وجــه واحــد أمــا بقيــة املخطوطــة فقــد جــاءت 
عــى شــكل وجهــني يف الصفحــة الواحــدة. وعناويــن النســخ كتبــت باللــون 
ــذه  ــون ه ــًا تك ــب وأحيان ــض اخلط ــى بع ــر ع ــوط مح ــت خط ــام وضع ــر، ك األمح

اخلطــوط موجــودة حتــت الــرشح. 

ــى  ــة ع ــالم( العام ــه الس ــني )علي ــر املؤمن ــة أم ــم مكتب ــوط خت ــى املخط   وع
اجلانــب األيــر مــن الصفحــة األوىل، وختــم دار املخطوطــات العراقيــة يف اجلانــب 
نفســه والصفحــة كــام يوجــد هــذان يف أوراق متفرقــة مــن املخطــوط ويف الصفحــة 

االخــرة أيضــًا. 

ــطر  ــم الش ــرة: ))ت ــة االخ ــة الورق ــارح يف هناي ــال الش ــة، ق ــخة تام ــذه النس ه
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األول مــن كتــاب هبجــة احلدائــق يف شح كلــامت كالم اهلل الناطــق(( كــام ذكــر فيهــا 
تاريــخ االنتهــاء مــن تأليفــه قــال: ))وكان الفــراغ مــن تأليفــه يف تاســع عــرش شــهر 
ــد  ــرة، واحلم ــن اهلج ــف م ــد االل ــعني بع ــي وتس ــنة اثن ــهور س ــن ش ــع األول م ربي
هلل أوالً وآخــرًا والصــالة عــى ســيد أنبيائــه حممــد وعرتتــه الطيبــني الطاهريــن 

ــة.  ــة املخطوط ــكالم هناي ــذا ال ــني((، وكان ه املعصوم





مناذج من النسخ املصورة
املعتمدة يف التحقيق
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الصحيفة األولى والثانية من النسخة )أ(

الصحيفة األخيرة من النسخة )أ(
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الصحيفة األولى والثانية من النسخة )ر(

الصحيفة األخيرة من النسخة )ر(
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الصحيفة األولى والثانية من النسخة )ث(

الصحيفة األخيرة من النسخة )ث(
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الصحيفة األولى من النسخة )ن(

الصحيفة األخيرة من النسخة )ن(
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الصحيفة األولى من النسخة )م(

الصحيفتين االخيرتين من النسخة )م(
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الصحيفتني األوليتني من النسخة )ع(

الصحيفتني األخرتني من النسخة )ع(
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اخلامتة
بعد االنتهاء من قسم الدراسة اخلاص باالطروحة يمكن إجياز أهم نتائجها: 

)- اســتبعاد روايــة وفــاة عــالء الديــن كلســتانة يف ســنة )00))هـــ( بدليــل مــا 
ذكــره حممــد األردبيــيل يف مقدمــة كتابــه )جامــع الــرواة(. 

2- كان لعــر الشــارح دور يف إنــامء شــخصيته العلميــة، إذ شــهد عــرًا 
مســتقرًا نســبيًا مــن الراعــات اخلارجيــة واحلــروب، و اهتــامم الــوالة أنــذاك 
ــة إىل أنَّ  ــالم(، إضاف ــم الس ــت )عليه ــل البي ــة أه ــار مكان ــامء وإظه ــم والعل بالعل
ــة.  ــه الفكري ــًا يف توجهات ــر أيض ــا دور مؤث ــي كان هل ــر املجل ــد باق ــته ملحم جمالس

ــب  ــا: )كت ــة منه ــب متنوع ــة إىل كت ــتانة يف شح ــن كلس ــالء الدي ــع ع 3- رج
املعجــامت، و كتــب النحــو، وكتــب اللغــة، وكتــب التفاســر، وكتــب األحاديــث، 
ــه  ــه، وحرص ــعة اطالع ــى س ــل ع ــذا دلي ــخ( وه ــب التاري ــاب، وكت ــب األنس وكت

ــاء الــرشح بعلــوم وجهــود العلــامء.  عــى إغن

ــن  ــح م ــذا يتض ــة، وه ــة، ونحوي ــة، وداللي ــات رصفي ــارح اهتامم ــت للش 4- كان
خــالل وقفاتــه الرفيــة والدالليــة والنحويــة يف شحــه لــكالم اإلمــام )عليــه الســالم(. 

5- اهتــم الشــارح كثــرًا  يف بيــان معــاين الكلــامت؛ لذلــك نجــده يقــف عــى 
معــاين كل كلمــة مــن كلــامت اإلمــام )عليــه الســالم( حتــى وإن كان معناهــا واضح 

ومعلــوم للقــارئ. 

6- شــخصية الشــارح كانــت حــارضة يف شحــه، إذ كان يرجــح بــني الروايات 
التــي يعرضهــا، وأيضــًا كان ينتقــد بعض الشــارحني ويــرد عليهم. 





التحقيق
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بسم اهلل الرمحن الرحيم
ليكــون  البــالغ  مناهــج  يف  البالغــة  هنــج  أبلــج)2(  الــذي  هلل  ]احلمــد[))( 
ــع  ــد بدائ ــاين[)3( بمقالي ــق أرسار املع ــح ]مغالي ــتنرًا، وفت ــاًم مس ــتبرين عل للمس
]وانطــق  يســرًا،  ]فتحــًا[)5(  التامــة  ]وكلامتــه[)4(  حججــِه  الســنة  عــى  البيــان 
ياخيــد[)8(، والُشــم)9( اجلالميــد)0)( َفســبحت  [)7( ]الصَّ بقدرتــه[)6( الباهــرة ]الُصــمَّ
بحمــده تســبيحًا ال يفقــُه ]االّ[)))( مــن كان ســميعًا بصــرًا، والصــالة عــى شيعــة 
]مناهــل[)2)( النجــاح، وشاع ســفينة النجــاة الــذي ارســلُه رمحــًة للعاملــني بشــرًا 
ــوار  ــان بأن ــق العرف ــار طرائ ــرًا[)3)(، وأن ــًا ]ُمن ــه ورساج ــه بإذن ــًا الي ــرًا وداعي ونذي
هدايتــه وجعلــه فيهــا رساجــًا مســتطرًا، وعــى الصــارم ]املنتــى[)4)( الــذي َســّل 

))( ]احلمد[ خرم يف ح. 
)2( البلــج: الوضــوح واالشاق، ينظــر: لســان العــرب ابــن نظــور )ت))7هـــ(، مــادة )بلــج(: 2/ 

 .2(6 ،2(5
)3( ]مغاليق أرسار املعاين[ خرم يف ح. 

)4( ]وكلامته[ طمس يف ح. 
)5( ]فتحًا[ طمس يف ح. 

)6( ]ونطق بقدرته[ طمس يف ح. 
)7( ]الصّم[ طمس يف ح. 

ــن  ــرك م ــي ال حت ــة الت ــاء الصلب ــرة امللس ــي: )الصخ ــود و ه ــع صيخ ــرم يف ح،مج ــد[ خ )8( ]الصياخي
مكاهنــا، وال يعمــل فيهــا احلديــد( تــاج العــروس، الزبيــدي )ت205)هـــ(، مــادة: )صخــد(: 5 / 52. 

)9( )الشميم: املرتفع(، تاج العروس، مادة )شمم(: 6)/ 393. 
)0)( مجع جلمود وهو)الصخر( الصحاح، اجلوهري)ت393هـ(: 2/ 459. 

)))( ]إال[ طمس يف ح. 
)2)( ]مناهل[ خرم يف ح. 

)3)( ]منرًا[ خرم يف ح. 
)4)( ]املنتى[ خرم يف ح. 
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ــادًا  ــه جه ــم ب ــه فجاهده ــن واليت ــني م ــى املارق ــل ع ــم التنزي ــل بحك ــيف التأوي س
كبــرًا وجعــل ]اهلل اإلمامــة كلمــة[))( باقيــًة يف عقبــه واعتــد ملــن اعتــدى عليــه 
سالســل وأغــالالً وســعرًا، وعــى مفاتيــح ]الرمحــة مــن عرتتــه الذيــن[)2( اذهــب 
اهلل عنهــم الرجــس وطهرهــم مــن كل دنــٍس تطهــرًا، وهتدلــت غصــون عطفه ]عى 
حمبيهــم فأعــدَّ هلــم[)3( يف جناتـِـِه نعيــاًم)4( وُملــكًا كبــرًا، اللهــم احرشنــا حتــت لوائهــم 
يــوم تدعــو)5( كل ]إنــاس بإمامهــم واجعلهــم لنــا يــوم[)6( املصــر نصــرًا، وال تــزغ 
قلوبنــا بعــد إذ هديتنــا إىل معرفتهــم وفجــرت مــن قلوبنــا ]عيون[)7(]مودهتــم 

ــرًا.  تفج
أما بعد...[)8(

فيقــول املرجتــى صفــح ربــه وغفرانــه عــالء الديــن حممــد بــن أيب تــراب احلســني 
املنتمــي إىل ]كلســتانة إين ملَّــا فرغــت مــن تأليــف بعــض أجــزاء حدائــق[)9( احلقائــق 
يف شح كلــامت كالم اهلل الناطــق وقضيــت الوطــر يف ]شح اخلطبــة الشقشــقية 
ــارص  ــر ق ــل الده ــن أه ــرًا م ــت كث ــق رأي ــكني الشقاش ــبه[)0)( وتس ــع الش ــن دف م

))( ]اهلل اإلمامة كلمة[ خرم يف ح. 
)2( ]الرمحة من عرتته الذين[ خرم يف ح. 

)3( ]عى حمبيهم فاعد هلم[ خرم يف ح. 
)4( )نغياًم( يف ر، تصحيف. 
)5( )ندعو( يف أ، تصحيف. 

)6( ]اناس بإمامهم واجعلهم لنا يوم[ خرم يف ح. 
)7( ]عيون[ طمس يف ح. 

)8( ]مودهتم تفجرًا أما بعد[ خرم يف ح. 
)9( ]كلستانه إين ملَّا فرغت من تأليف بعض أجزاء حدائق[ خرم يف ح. 

)0)( ]شح اخلطبة الشقشقية من دفع الشبه[ خرم يف ح. 
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ــه وارتقــاء تلــك الشــواهق،أو مقصــور[)2( اهلمــة  ــة[))( ]عــن صعــود مراقي ]الفطن
عــى خمتــر خــاِل عــن اإلطنــاب غــر مشــتمل عــى الدقائــق ]فقدمــت[)3( خمتــرًا 
ــاز  ــه االجي ــى وج ــاين ع ــس املع ــن عرائ ــف ع ــا ويكش ــاظ صعاهب ــن األلف ــل م يذل
جلباهبــا، ثــم أن منحنــي بعــد حــني بالتأييــد مــن فضلــه امللــك املنــان، ورصف عنــي 
صــوارف الدهــر اخلــوان عطفــت عنــان العــزم نحــو مــا اسســته آنفــًا فوقيــت بحــق 
كل مقــام مــن التدقيــق، وخضــُت كل جُلــٍة خــرضاء من بحــار املباحث املهمــة ابتغاء 
ــميته  ــق س ــق احلقائ ــع حلدائ ــر كالطل ــذا املخت ــا كان ه ــدرة التحقيق؛ومل ــر ب للظف
ــواب.  ــح األب ــوكل يف فت ــه الت ــواب وعلي ــة الّص ــد إلصاب ــق واهلل املؤي ــة احلدائ هبج
قــال الســيد اجلليــل النبيــل صاحــب جالئــل املفاخــر وكرائــم املآثــر الــريض املــريض 

مؤلــف الكتــاب املســتطاب طيــب ]اهلل[)4( ثــراه وجعــل فراديــس اجلنــة مثــواه: 

ي َجَعــَل احَلمــَد ثمنــًا لنعامئـِـه،  ــِدا هللِ الــذَّ حيـِـِم أّمــا بعــُد، مَحْ ــِن الرَّ مْحَ )بِْســِم اهللِ الرَّ
وَمعــاذًا ِمــْن َبالئـِـه(، احلَْمُد يف كالمه )ريض اهلل َعنـْـُه( وإن كان حيتمل املعنى الّلغوي 
املشــهور، إالَّ أنَّ املناســب ألجــزاء الــكالم محلــه عــى املعنــى الُعــريف، وهــو الفعــل 
ــه منعــم عــى احلامــد، أو غــره ســواء كاَن  املنبــئ عــن تعظيــم املنعــم مــن حيــث إنَّ
بالّلســان أو اجلنــان أو األركان)5(/ ظ)/ وقــد قيــل بــرتادف احَلمــْد و الشــكر؛ألنَّه 

))( ]الفطنة[ طمس يف ح. 
)2( ]عن صعود مراقيه وارتقاء تلك الشواهق أو مقصور[ خرم يف ح. 

)3( ]فقدمت[ خرم يف ح. 
)4( ]اهلل[ ساقطة من أ. 

ــاب  ــر: كت ــد 395هـــ(: 48، 49، وينظ ــكري )ت بع ــالل العس ــو ه ــة، أب ــروق اللغوي ــر: الف )5( ينظ
ــاين  )ت 6)8هـــ(: 76.  ــف اجلرج ــات، الرشي التعريف
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ــع  ــك الّيء))(وجيم ــه ذل ــتحَق ب ــا اس ــّيء م ــن ال ــر، وثم ــام اآلخ ــح كلَّ مق يوض
عــى أثــامِن وأْثِمنــة وَأثُمــن، والنَْعــامء بالفتــح وامَلــد مــا أنعــم بــه عليــك، والصنيعــة، 
ــأت  ــاَلن أي جل ــْذُت بُف ــك: ُع ــْن قول ــدر ِم ــل امَلْص ــاذ حيتم ــّرة، واملع ــة، وامل واملنّ
اَلْيــِه، واملــكان)2(، وهــو املناســب للمقــام، والبــالء يف األصل))االختبــار(()3( 
ويكــون ِمنَْحــة وحِمْنَــة)4(، وقيــَل: ))يقــال مــن اَلــري أبَلْيتــُه إبــالء وِمــْن الــرَِّ بلوتــه 
ــد اهلل  ــْد مح ــتعاذة، وَق ــة واالس ــة املقابل ــة بقرين ــل النّعم ــه مقاب ــراد ب ــالء(()5(؛ وامُل ب
ُســبحاَنه بنعمــة جليلــة هــي أنــه ريض ]عوضــًا[)6( عــن نعامئــه التــي عجــز الَعــاّدُون 
عــن احَصائهــا بثمــن ميُســوٍر قريــب الَتنــاول ال يعدمــه أحــد لعمومــة املــوارد مــع 
ــْن افــراده، وال يّصــد عنــُه رأســًا يف مقــام  ــة العوائــق عــن الوصــول إىل واحــد ِم قّل
ــاِن، وقــد  ــْكر، واالســتَِعاذة حاجــٌز مــن اجلاحدين)7(لعــدم االطــالع عــى اجلن الّش
عــدَّ ُســْبحاُنه بفضلــِه اجلَســْيم امُلعــرِتف بالقُصــور عــن ُشــْكره ُشــكورا، والعــامل بــأنَّ 
احلَمــَد نعمــة منــه حامــدًا ورىض عــن َعْبــده وإن عُظمــت النّعمــة عَلْيــِه بــأْن يقــول: 
احلمــُد هلل رّب العاملــني كــام يظهــُر ِمــْن االخبــار، وّقــدم احلمــد بجعلــه)8( ثمنــًا 
للنعــامء؛ ألّنــه ُســْبحانه َســبقت رمحُتــه َغضَبــُه، وعــّود عبــاده االبتــداء بآالئــه اجلّمــة. 

))( ينظر: لسان العرب، مادة )ثمن(:3)/82. 
)2( ينظر: لسان العرب، مادة )عوذ(:498/3. 

)3( الصحاح، مادة )بال(:2285/6. 
)4( )منحة ومنحة( يف ث. 

)5( الرتغيــب والرتهيــب مــن احلديــث الرشيــف، عبــد العظيــم املنــذري )ت 656هـــ(: 2/ )44، و 
لســان امليــزان، ابــن حجــر )ت852هـــ(: )/ 490. 

)6( ]عوضًا[ زيادة يف ث، ح. 
)7( )احلاحدين( تصحيف يف م. 

)8( )جعله( يف ث. 
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))وَوســياًل إىل ِجنانِــه وَســَببًا إىل زيــاَدة إحســانه(( الوســيل مجــع وســيلة وهي))مــا 
يتقــرب بــه إىل الغــر(())(، واجِلنــان بالكــر مَجــع َجنّــة َوهــي ))احلديقــة ذات 
ــان  ــن االْجتنَ ــة م ــرة جنّ ــم يف اآلخ ي داُر النعي ــمِّ ــل: وُس ــجر(()2(، قي ــل والش النّخ
ــا)4(، والســبب يف  وهــو الســرت؛ لتكاثــف أشــجارها وتظلْيلهــا بالتفــاف)3( أْغصاهِنَ
االَْصــل ))احَلْبــُل الــّذي يتوصــل بــه إىل املــاِء، ثــم اســتعْرَ لــكّل مــا يتوّصــل بــه إىل 
شء(()5(؛ ولعّلــه ملــا أورد اجِلنــان بلفــظ اجَلْمــِع اشــَعارًا بكثــرة ]عطائــه[)6( ُســْبحانه 
وســُبوغ جزائــه،أورد الوســيل كذلــك رعايــة للُمناســبة، ]وفيــه[)7( اشــارة إىل 
عمــوم َمــوارد احلمــد وتعــدد أصنافــه وهــذا مــن القرائــن عــى إرادِة امَلعنـْـى العــريف، 
ويف بعــض النّســخ )وســبياًل إىل جنانه()8(َوُهــَو أوضــح وكــون احلمــِد ســببًا إىل 
زيــادة ااِلحَســان مغايــر لكونــه ثَمنــًا للنّعــامء كــام هــو ظاهــر عنــد ذي فطــرة ســليمة. 
مْحــة، وإمــام األئمــة، َوِساِج األّمــة(( املشــُهور أن  ــالُة َعــى رُســوله نبــّي الرَّ ))والصَّ
ــة  ــن املالئك ــا، أو م ــره طلبه ــن غ ــازًا وم ــل جم ــًة، وقي ــة حقيق ــن اهلل رمح ــالة م الصَّ
االســتغفار، ومــن املؤمنــني الّدعــاِء، والنبــي إنســان أوحــي اليــِه بــرشع أمــر بتبليغــه، 
أو مل يؤمــر فــإنَّ أمــر فرُســول أيضــًا، أو أمــر بتبليغــه وإن مل يكــن لــه كتــاب، أو نســخ 

))( الصحاح، مادة )وسل(: 5/ )84)، و تاج العروس، مادة )وسل(: 5)/)40. 
)2( تاج العروس، مادة )جنن(: 8)/ 8)). 

)3( )بالتفات( يف ث، حتريف. 
)4( ينظر: لسان العرب، مادة )جنن(: 3)/ 00). 

)5( لسان العرب، مادة )سبب(: )/459، و تاج العروس، مادة )سبب(: 65/2. 
)6( ]عطائه[طمس يف أ. 
)7( ]وفيه[ طمس يف ح. 

ــش: 3  ــخة )د( هام ــدي: 6 يف نس ــب الرون ــة، القط ــج البالغ ــة يف شح هن ــاج الرباع ــر: منه )8( ينظ
ــباًل(.  )وس
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ــول  ــى الّرس ــا بمعن ــل: مه ــًا، وقي ــول أيض ــإنَّ كان فرُس ــه، ف ــن قبل ــض شع م لبع
عــى األّول))(واألنســب بالنســبة عــى األّول االشــهر)2( وإن كان تأخــر الّرســول 
ــد  ــة بع ــي لغ ــه النب ــتق من ــاء)3( ]املش ــه؛ ألنَّ االنب ــه قدم ــه لعل ــّص إالَّ أّن ــه أخ لكون
االمر[)4(يكــون بعــد االخبــار)5(، وقيــل: النَّبــي مــن النَّْبوة)6(بفتــح النــون وســكون 
البــاء أي الّرفعــة)7(؛ لكونــه مرفــوع الّرتبــة عــى غــره، وكونــه )صــّى اهلل عليــه وآله( 
ــٍق  ــوع بخل ــوان، مطب ــة والرض ــؤدي إىل اجلّن ــاد امل ــد إىل الرش ــه قائ ــي الرمحة؛ألنَّ نب
عظيــم مبُعــوث باحلنيفــة ]الســمحة[)8( الّســهلة التــي تكاليفهــا أســهل ورخصهــا 
ــار  ــه وعــذاب النّ ــّو رتبت ــا لعل ــه عــذاب االســتئصال يف الدني ــر مرفــوع عــن أمت أكث
يف االُخــرى عــن َعصاهتــم بشــفاعته وقــد قبــل اجلزيــة ُدون مــن قبلــه ويف الــكالم 
اشــارة إىل قولــه تعــاىل: ﴿َوَمــا َأْرَســْلنَاَك إِلَّ رمحــًة لِْلَعامَلِــنَي﴾)9(، واالمــام مــن 
ُيقتــدى بــه يف أقوالــه وأَفعالــه)0)(، وقــال ســبحانه خماطبــًا إلبراهيم)عليــه الســالم(: 

))( )وقيل: مها الرسول باملعنى االول( يف ث. 
)2( )وقيل: مها بمعنى الّرسول باملعنى األّول واألنسب عى األّول االشهر( يف ث، ح. 

)3( )االبناء( يف أ، ع، تصحيف. 
)4( ]املشتق منه النبي لغة بعد االمر[ يف م. 

)5( )ألنَّ االنباء املشتق منه النبي لغة يكون َبعَد األمر(يف، ث، ح. 
)6( النبــوة مشــتق مــن الفعــل )نبــا( قــال ابــن دريــد ))نبــا ينبــو َنُبــّوًا، والنبــوة: االرتفــاع عــن الــيء 
ومــن ذلــك قوهلــم: نبــا الســهم عــن اهلــدف ألنــه تنّحــى عنــه(( االشــتقاق، ابــن دريــد )ت )32هـــ(: 

 .462
)7( ينظر: تاج العروس، مادة )نبو(: 3/20)2.

)8( ]السحمة[ ساقطة من ح، ويف ث: )السهلة(. 
)9( االنبياء/07). 

)0)( ينظر: الصحاح، مادة )أمم(: 865/5). 
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تِي﴾))(وهو)صــّى اهلل عليــه والــه(  يَّ ﴿َقــاَل إِنِّ َجاِعُلــَك لِلنَّــاِس إَِمامــًا َقــاَل َوِمــن ُذرِّ
ــه حتــت  ــه شــهيد عــى األنبياء)عليهــم الســالم(، وآدم ومــن دون ــام االئمــة؛ ألنَّ إَم
ــرًيا﴾)2(./  نِ ــا مُّ اًج ــِه َوِسَ ــا إىَِل اهلل بِإِْذنِ ــه تعــاىل: ﴿َوَداِعًي ــه، ورَساج األمــة لقول لوائ
و2/ )املنتَجــب ِمــْن طينــة الَكــَرم، وُســاللِة املْجــد األَقــــَدِم، وَمْغــِرس الَفخــار 
ــة:  ــار و))الطين ــب ]باجليم[)3(املخت ــوِرق( امُلنَتِج ــر امل ــالء امُلْثم ــْرع الع ــِرق، وَف امُلْع
ــاللة بالضــم: مــا اســُتَل مــن شء)5(أي اســتخرج،  اخِللقــة واجلبلــة(()4(، والسُّ
وســاللة املجــد فرعــه كــام أنَّ طينــة الكــرم أصلــه، واملجد))الــرشف الواســع(()6(، 
ــدًا،  ي جم ــمِّ ــال س ــن الفع ــّذات حس ــارن شف ال ــل: إذا ق ــاء، وقي ــرشف باإلب أو ال
َب أثَبتــه يف األرض، والِفخــار بالكــر املفاخــرة، وبالفتــح  وَغــًرسَّ الشــجر َكــرَضَ
الفخــر وهــو ادعــاء العَظــْم والــرشف)7(، والتّمــدح باخلَصــاِل، واملوجــود يف أكثــر 
مل  واملــكارم)8(وإن  ف  بالــرشَّ اّتصــف  مــن  الفخــار  بالكــر، ومغــرس  النســخ 
يفتخــر كــام روى عنه)9()صــى اهلل عليــه والــه( ))أنــا ســيد ولــد آدم َول فخــر(()0)(، 

))( البقرة /24). 
)2( االحزاب /46. 

)3( ]باجليم[طمس يف ح. 
)4( لسان العرب، مادة )طان(: 3)/270. 

)5( ينظر: تاج العروس، مادة )سلل(: 4)/350. 
)6( لسان العرب، مادة )جمد(: 395/3. 

)7( ينظر: املصدر نفسه، مادة )فخر(: 49/5. 
)8( )املكان( يف ع، حتريف. 

)9( )انه( يف ع، حتريف. 
)0)( ســنن ابــن ماجــه، حممــد بــن يزيــد القزويني)ت273هـــ(: 440/2)، والفائــق يف غريــب 
احلديــث، الزخمرشي)ت538هـــ(: 9/3، و شح صحيــح مســلم، النــووي )ت676هـــ( 5)/37، 

ــي )ت807هـــ(: 0) / 376.  ــد، اهليثم ــع الزوائ وجمم
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ــرع كّل شء  ــل، و))ف ــرق))( األصي ــامء إىل ذلــك واملع ــرس إي ــظ الغ ــّل يف لف ولع
أعــاَلُه(()2(، ويقــال: ))هــو فــرع قومــه للرشيــف منهــم(()3(، واملــراد الّتشــبيه 
بفــرع الّشــجر أي غصنــه، والعــالء َكســامِء الّرفعــة، ويقــال: َعــى فــالن يف الــرشف 
ــغ  ــا بل ــع ثمــره، أو املثمــر م َيعــى كــرىض يــرىض عــالًء)4(، وأثمــر الّشــجر أي طل
أن جُينــى، وأورق الشــجر أي خــرج ورقــُه، ولعــلَّ تأخــر املــورق لرَعايــة الّســجع 
ــَلم،  ــه مصابيــح الظُّــ ــَوَرق. )وعــى أهــِل بيت ــة عــى ال مــع أن الثمــر مقــّدم يف الّرتب
اِجَحــة( املــراد بأهــل  يــن اْلَواِضَحــة، ومثاقيــِل الَفْضــل الرَّ وِعَصــم األَمــم، وَمنـَـار الدِّ
البيــت فاطمــة واالئمة)عليهــم الّســالم( وإن كان قــد يطلــق عــى ]أصحــاب 
الكســاء[)5( )عليهــم الســالم()6(، والِعَصــم مجــع ِعْصَمــه وهــَي املنــع واحلفــظ 
وجيمــع العَصــم عــى أْعُصــْم)7( وهــي عــى أعصــام وهــم )عليهــم الّســالم( عصــم 
]االمــم[)8(؛ ألهنـّـم يمنُعــون األمــم وحَيفُظوهنــم عــن اهلــالك والّضيــاع باهلدايــة إىل 
طــرق النّجــاة، وهبــم يفــوز الفائــزون بكرامــة اهلل و]فضلــه[)9( يف الّدنيــا َواآلخــرة، 

))( )املغرق( يف م، تصحيف. 
)2( القاموس املحيط، الفروز آبادي )ت7)8هـ(، )مادة )فرع(:: 3/)6. 

)3( لسان العرب، مادة )فرع(: 8/ 247. 
)4( )عاله( يف ع، حتريف. 

)5( ]أصحاب الكساء[ خرم يف م. 
ــر  ــان يف تفس ــع البي ــويس )ت460هـــ(: 8/ 340، و جمم ــرآن، الط ــر الق ــان يف تفس ــر، التبي )6( ينظ

ــربيس )ت548هـــ(: 56/8) 24).  ــرآن، الط الق
)7( ينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة، أمحــد بــن فارس)395هـــ(، مــادة )عصــم(: 4/)33، وينظــر: تاج 

العــروس، مادة )عصــم(: 7)/483. 
)8( ]االمم[ خرم يف م. 
)9( ]فضله[ خرم يف م. 
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واملنــار مجــع منــارة بالفتــح فيهــاَم وهــي ))الَعالمــة(())(، ومنــار احلــرم أعالمــه الّتــي 
ــاور،  ــور؛ ولذلــك جتمــع عــى من رضبــت عــى أقطــاره ونواحيه)2(و]أصلها[)3(الن
ومــن قــال: منائــر فقــد شــبه األصــيل بالزاِئــد)4(، فالَوْجــه يف تأنيــث الواضحــة 
واضــح، و]املثاقيــل مجــع مثقال[)5(وهــو يف األصل))مقــدار مــن الــوزن، أي شء 
ــه ال  ــر(()6(، ومثقــال ذرة: وزهنــا، ووصفهــا بالّراجحــة؛ ألنَّ ــل أو كث كان مــن قلي
ــه إىل  ــب بعض ــم ونس ــل غره ــرب فض ــه إذا اعت ــل؛ ألنَّ ــل وقي ــم فض ــوازن بفضله ي
ــوا مثاقيــل راجحــة لذلــك الفضــل يعتــرب رجحــان بعضــه عــى بعــٍض  ــٍض كان َبْع

بالنســبة اليهــا وفيــه مــا تــرى. 

ــْم،  ــَأًة لَِعملِِه ــْم، َومكاَف ــوُن إزاًء لَِفْضلِه ــاَلًة تك ــنَي، َص ــم أمْجَع ــّى اهلل عليه )ص
ــٌع(  ــٌم طال ــَوى َنْج ــاطٌِع، وَخ ــٌر َس ــار َفْج ــا أن ــْم، م ــْم وأْصلِِه ــب َفْرِعِه ــاًء لطي وكِف
ــُه)8(،  ــاًل()7( ل ــالٍن إذا كان )مقاب ــالٌن إِزاء لُِف ــة، وُف ــاذاة وامُلقابل ــر امُلح اإِلزاء بالك
واملكافــأة باهلمــزة املجــازاة وامُلامثلــة، وفــالٌن ال ِكفــاء لــه بالكــر أي ال َنظــَر َلــُه)9( 
ــًة أي: زكــى، والطيــب ضــّد  ــًا وّطيب وهــو يف االَْصــل مصــدر، وطــاَب يطيــُب طيب

))( لسان العرب، مادة )نور(: 5/ )24. 
)2( ينظر: املصدر نفسه، مادة )نور(: 5: /)24. 

)3( ]اصلها[ خرم يف م. 
)4( ينظر: املنصف، ابن جني )ت 392هـ(: )/ 309. 

)5( ]املثاقيل مجع مثقال[ خرم يف م. 
)6( ينظر: لسان العرب، مادة )ثقل(: ))/87. 

)7( )مقاومًا( يف أ، ث، ح، ر، واالنسب للسياق ما اثبت يف املتن. 
)8( ينظر: العني، مادة )وزي(: 399/7. 
)9( ينظر: الصحاح، مادة )كفأ(: )/68. 



118

... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

ــر  ــطوع الفج ــطوع االرتفاع))(وس ــًا، َو اّلس ــًا ومتعدي ــون الزم ــار يك ــث، وأن اخلبي
ــة، وخــوى كرمــى ))ســقط(()2(،  ــِص لألولي ــَل أن َيعــرَتض، والتخصْي ــه قب يف أول
وطلــَع ظهــر. )فــإن كنــُت يف ُعنْفــوان الســّن، وغضاضــة الُغْصــن ابتــدأُت بتأليــَف 
ــْم،  ــن أْخباِرِه ــى حماِس ــَتِمل ع ــالم( َيْش ــم الس ــة )عليه ــِص األئم ــاٍب يف َخصائِ كت
وجواِهرَكاَلِمِهــْم َحــَدان َعَلْيــه غــرٌض ذكرُتــه يف َصْدرالكتــاب، وجعلُتــه أَمــام 
لــه)3(،  الــكالم( الفــاء جــزاء الــرشط يف قولــه إّمــا بعــد، وعنفــوان كّل شء أوَّ
ــا َدامــت  ــه َم ــراوة)4(، وأغصــان الشــّجر أطراُف ــح النّضــارة والَط َوالَغضاَضــة بالَفَت
ب)6( كوهــر، وحــداين أي بعثنــي ومحلنــي وهــو من حدو  ثابته)5(فيــِه، واجَلْوهــر ُمَعــرَّ
االبــل / ظ 2/ أي ســوقها والغنــاء هلــا)7( وهــو مــن أعظــم البواعــث عــى ســوقها، 
ــالم()8(،  ــه الس ــًا )علي ــني علّي ــرَي املؤمن ــّص أم ــي َتُ ــص الت ــن الصائِ ــُت م )وفرْغ
ــان،  م ــاَلُت الزَّ اَط ــاِم، وُمَ ــزاُت األّي ــاِب حُماج ــة الكت ــن إتاِم[)1)(بقيَّـ ــْت)9( ع و]عاق
لُتــه فصــولً(، عاقنــي عــن كــذا  ْبــُت مــا خــرج ِمــْن ذلــك أبوابــًا، َوَفصَّ وكنــُت َقــد َبوَّ
أي رصفنــي وحبســني وعوائــق الدهــر الشــواغل مــن أحداثــة، واملَحاَجــزة بالفتــح 

))( ينظر: تاج العروس، مادة )سطع(: ))/208. 
)2( معجم مقاييس اللغة، مادة )خوى(: 225/2. 

)3( ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )عنف(: 58/4). 
)4( ينظر: الصحاح، مادة )غضض(: 3/ 095)، ولسان العرب، مادة )غضض(: 7/ 96). 

)5( )نابته( يف أ، ع، تصحيف. 
)6( املعرب من الكالم االعجمي عى حروف املعجم، اجلواليقي )ت 540هـ(: 98. 

)7( ينظر: الصحاح، مادة )حدا(: 6 /2309، وينظر: تاج العروس مادة )حدا(: 9)/0)3. 
)8( ]عليه السالم[ ساقطة من م. 

)9( )وعافت( يف أ، ع، تصحيف. 
)0)( ]وعافت عن امتام[ خرم يف م. 
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ــل  ــن املط ــه م ــن وأصل ــدة والدّي ــويف بالع ــح الّتس ــة بالفت ــة(())(، واملامطل ))املامنع
ــه كان قبــل ذلــك  وهــو مــد احلديــد ليطــول)2(، وخــرج مــن ذلــك أي تــم تأليفــه كأنَّ
كامنــًا يف بيــت أو وراء ســرت.)فجاء يِف آِخِرهــا َفْصــٌل يتضّمــن حماســَن مــا ُنقــل عنــه 
)عليــه الـــسالم( مــن الــَكاَلم الَقصــري، يف املواِعــِظ واحِلَكــِم واألمثــاِل واآلدب؛ ُدوَن 
اُلَطــِب الطَّويِلــة والُكتــِب املْبُســوطة( املوعظــة ذكــر مــا يلــني القلــب مــن الثــواب 
والعقــاب ونحومهــا)3(، واحِلكمــة بالكــر الِعلم)4(،واألمثــال مجــع َمَثــل بالّتحريك 
وهــو يف األصــل النّظــر، كمثــل ومثيــل ومثلهــا، شــَبَه وِشــبَه وَشــبيٌه، ويقــال: امَلثــل 
ــك  ــة ولذل ــه غراب ــا في ــرضب إال م ــورده وال ي ــه بم ــل مرضب ــائر امُلمث ــول الس للق
ــِة هلــا شــأن  ــم اســتعر لــكل حــاٍل، أو قّصــة، أو صف ــر، ث ــه مــن الْتغي حوفــظ علي
بــُه  وفيهــا غرابــة، واألدب بالتحريــك حســن التنــاول وتعلــم الكتــب وغرهــا، وأدَّ
ــم قيــل: ))هــي الكالم املنثــور املســّجع(()5(،  أي عّلمــه، واخلُطــب مجــع ُخطبــة بالضَّ
ولعّلــه تعريــف باألعــم مطلقــًا بــل مــن وجــه، وقيــل: خيتــص يف العــرف بالّتذكــر 
ــة  ــون يف املوعظ ــل: يك ــك، وقي ــو ذل ــار ونح ــذاب النْ ــرة وع ــر اآلخ ــام اهلل وأم بأّي
ويف النــكاح، وقيــل: مــا يقولــه اخلاطــب عــى املنــرب والّظاهــر عــدم االختصــاص، 

واملــراد بالكتــب ]مــا كتــب[)6( إىل ملــك أو أمــر أو عامــٍل ونحــو ذلــك.

ــرُه  ــدّم ِذْك ــُل املق ــه الفص ــتمل علي ــا اش ــاء م ــن األصدق ــٌة م ــَن مجاع )فاستحس

))( الصحاح، مادة )حجز(: 872/3. 
)2( ينظر: لسان العرب، مادة )مطل(: ))/ 624 يف أ، ع، م: )لتطول(، ويف ح: )لطول(. 

)3( ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )وعظ(: 26/6). 
)4( ينظر: الصحاح، مادة )حكم(: 5/)90). 
)5( القاموس املحيط، مادة )خطب(: )/63. 

)6( ]ما كتب[ ساقطة من ر. 
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بــني مــن نواِصعــه، وســألون ِعنْـــَد ذلــك أْن َاْبتــِدَئ  مْعَجبــني ببدائِعــِه، ومتعجِّ
ــِع  ــالم( يف مجي ــِه الّس ــني )علّي ــري املؤمن ــَتاِر كالِم أم ــى ُمْــ ــوي ع ــاٍب يت ــف كت بتألي
ــن  ــَظ وأدٍب( استحس ــب، ومواع ــٍب وُكت ــن ُخَط ــه، م بات ُغصون ــعِّ ــه، ومتش ُفنون
الــيء أي عــّده حســنًا، وُمعَجبِــني ببدائعــه ]بفتــح اجليم[))(عــى صيغــة اســم 
ــارا  ــام إذا ص ــب هب ــو ُمْعَج ــه فه ــه وبنفس ــالن برأي ــب ف ــم: اعج ــن قوهل ــول م املفُع
، وعجبــت  عنــده حمــاًل)2(؛ ألن يتعّجــب منهــام، واالســم منــه الُعجــب بالضــمَّ
ــغ املعلــوم بمعنــى، ويف بعــض النّســخ  ــت واســتعجبت عــى صي مــن كــذا وتعجّب
)]معّجبــني[)3( ببدائعــه( بالتشــديد عــى صيغــة الفاعــل أي أهنــم يعجّبــُون غرهــم 
ــع  ــض ناصع(()5(،))ونص ــال: ))أبي ــص)4(، يق ــن كل شء اخلال ــع م ــا، والناص هب
ــُن بالتحريــك بمعنــى  ــواع مجــع فــن، وأمــا الَفنَ ــون)7( األن األمــر: وضح(()6(والُفنُ
الُغْصــُن َفَجْمُعــُه َأْفنَــان ثــم أفانني)8(،والتشــعب كاالنشــعاب التفــرق، يقــال: 
ــاًم  انشــعبت الطريــق، وأغَصــان الشــجرة وتشــعبت)9( ورويــت الكلمــة هبــام؛ )ِعل
إّن ذلــك يتضّمــن مــن َعَجائــب اْلَبالغــِة، وَغَرائــِب اْلَفَصاَحــِة، وجواِهــر العربيــة، 
نياِويــة؛ مااليوجــُد جمتمعــًا يف كالٍم، وال جممــوع  و ثواقــِب الَكِلــم الدينيــة والدُّ

))( ]بفتح اجليم[ ساقطة من، ث، ح. 
)2( )حملني( يف، ث، ح. 

)3( ]معجبني[ ساقطة من ع. 
)4( ينظر: الصحاح، مادة )نصع(: 290/3). 

)5( املصدر نفسه، مادة )نصع(: 290/3). 
)6( املصدر نفسه، مادة )نصع(: 3/)29). 

)7( )بالفنون( يف ح. 
)8( ينظر: العني، مادة )فن(: 372/8. 

)9( ينظر: لسان العرب، مادة )شعب(: )/ 498،499. 
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ــد  ــد مس ــدر ّس ــألوين( أو مص ــه: )س ــه لقول ــول ل ــاًم مفع ــاٍب( عل ــراف يف كت األط
احلــال أي عاملــني، واجلوهــر ))كل حجــر يســتخرج منــه شء ينتفــع بــه(())(، ومــن 
كل شء مــا وضعــت)2( عليــه جبلتــه)3(، وثواقــب الكلــم شائفه شــبهت بالشــهاب 
الثاقــب/ و3/ الــذي يثقــب الظلــم بنــوره كــام قيــل، ويف بعــض النســخ )يواقيــت 
الكلــم()4(، وهــي أنســب باجلواهــر باملعنــى األول، ولعــل املــراد بعــدم كــون كتــاب 
جامعــًا ألطرافهــا عــدم اشــتامل كتــاب مــن كتــب العربيــة عــى الضوابــط اجلامعــة 
هلــا وهــو مغايــر الشــتامل كالم عليهــا )إْذ كاَن أمــُر املُؤمنني)عليه الّســالم(مرشع)5( 
ــرت  ــالم( ظه ــه الّس ــه )َعلي ــا؛ َومن ــِة وَمْولِده ــأ اْلَباَلَغ ــا، وَمنَْش ــة وَموِرَده اْلَفَصاَح
َمْكنُوهُنــا، وعنــه أِخــَذْت قوانينُهــا، وعــى أمثلتــِه حــذا كّل قاِئــل خطيــٍب، وبكالِمــه 
اســتعان كّل واعــٍظ بليــغ( املــرشع الطريــق إىل املــَاء للعطشــى)6( مــرادف للمــورد، 
ــرتوِى)7(  ــال: ومصدرهــا والصــدر رجــوع الشــاربة بعــد ال ــو ق ــه، فل ــب من أو قري
لــكان أحســن، ولعلــه راعــى الســجع والتأنيــث يف )ظهــرت( لكــون املكنــون 
ــر،  ــال بالك ــع ِمث ــة)9( مج ــر املثلث ــة( بك ــا، و)األمثِل ــف اليه ــا اضي ــة)8( م ــن مجل م

))( تاج العروس، مادة )جهر(: 225/6. 
)2( )وصعت( يف ح، تصحيف. 

)3( ينظر: تاج العروس، مادة )جهر(: 225/6. 
)4( منهاج الرباعة يف شح هنج البالغة، الراوندي: 7، هامش: 6، يف نسخة )نا(.

)5( )شع( يف ح.
)6( ينظر: الصحاح، مادة )شع(: 236/3).

)7( ينظر: املصدر نفسه، مادة )صدر(: 709/2، و يف ع: )القرى( حتريف.
)8( )محلة( يف ر، تصحيف.

)9( امَلْثــُل بالفتــح: مصــدر مثلــُت الــيء بالــيء إذا شــبهته بــه، واملِْثــُل بالكــر: الشــبه واملِْثــُل،.. وامُلْثــل 
بالضــم: مجــع ِمَثــال وهــو الِفــَراش ومجــع املِثــال الــذي يــراد بــه النَّظــُر.(( املثلــث، البطليــويس: 2/ 53).
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ــح ال  ــب الفصي ــراد باخلطي ــره))(، وامل ــى أث ــه واقتف ــدى ب ــه أي اقت ــى مثال ــذا ع وح
ــم  ــن التعمي ــوع م ــغ[)2(، وإن كان ن ــظ بالبلي ــف الواع ــبه وص ــب ]ويناس كل خطي
ــّدم وتأّخــروا؛ ألّن كالمــه  ــَبق وقــّروا، وَتَق ــه غــر مــرض )ومــع َذلــك فقــد َس في
ــٌة مــن  ــه َعبْق ــه َمْســحٌة مــن العلــم اإلهلــّي، وفي ــه الّســاَلم( الــكالُم الــذي علي )علي
الــكالم النبــوي( املــراد أن كالمه)عليــه الّســاَلم( مــع التقــدم عــى كل كالم يف 
ــب  ــى عجائ ــواء ع ــى كل كالم يف االحت ــق ع ــره فائ ــاء أث ــاء)3( البلغ ــة القتف اإلمام
البالغــة وغرائــب الفصاحــة ومل يبلغ)4(املقتفــون أثــره، ويقــال: عليــه مســحة مــن 
ــزوق  ــام، والعبق))لــــ ــح فيه ــة بالفت ــك أي راِئح ــن مس ــه م ــر، وعبق ــال أي أث مج
الــيء بالــيء(()5(، ورجــل عبـِـق بكــر البــاء إذا تطيَّــب بأدنــى طيــب فبقــى رحيــه 
ــِع، َوَمنُْشــور  ــِم النَّْف ــه مــن َعظِي ــام في ــًا ب ــَك، عامل ــداِء بَِذلِ أيامًا))(.)فأَجبُتهــم إىل البت
ْكــِر، وَمْذُخــوِر األْجــِر واعتمــدُت بِــِه أن أبــنّي عــن َعظِيــم َقـــــْدر أمــري امْلُؤِمنــنْيَ  الذِّ
)َعليــِه الّســالم( يف هــِذِه اْلَفِضيلــِة، ُمَضافــًة إىل املحاســن الّدثـِـرة، والَفضائــل اجلّمــة( 
مذخــور األجــر مــا يصــل أجــال كــام ينتفــع بالذخــرة بعــد حــني، أو عظيــم األجــر؛ 
ــه ال يدخــر إال النفيــس املختــار. واعتمــدت أي قصــدت، والَدثــرة بالفتــح  ألنَّ
ــا  ــة بمعناه ــر)7(، واجلم ــوال ُدُث ــر، وأم ــاالن دث ــر، وم ــال دث ــه م ــال: ل ــرة يق الكث

))( ينظر: القاموس املحيط، مادة )حذا(: 6/4)3.
)2( ]ويناسبه وصف الواعظ بالبليغ[ ساقطة من أ، ع.

)3( )الفتقاء( يف ر، حتريف.
)4( )يبلغه( يف أ، ث، ح، واالنسب ما اثبت يف املتن.

)5( العني، مادة )عبق(: ) / 82).
)6( ينظر: القاموس املحيط، مادة )عبق(: ) / 82).

)7( ينظر: الصحاح، مادة )دثر(: 655/2.
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ــَلِف  واجلمــوم هــو االجتــامع والكثرة))(.)وأّنــه اْنَفــَرَد ببلــوغ غاَيتِهــا عــن مَجيــع السَّ
ــاّذ الشــاِرُد؛ فأّمــا كالُمــه  ــام ُيؤَثــُر َعنُْهــْم ِمنَْهــا القليــُل النَّــاِدُر، والشَّ لــنَي الَِّذيــَن إِنَّ ْاألَوَّ
اَفــل، وأرْدُت أن  ــالم( فهــو اْلّبْحــُر الَّــذي ل ُيســاَجل، واجلــّم الــذي ل ُيَ )َعلّيــه السَّ

ــَرْزَدق))(: ــول الَف ــار بق ــل يف الفتخ ــوَغ ِل التمثُّ يس
َعْتــنَا َيا َجريُر امَلَجاِمُع))( ُأولئِك آبائي َفِجْئنِي بمْثلِِهْم          إَِذا مَجَ

ــل،  ــر أي ينق ــة، َويؤث ــان الّعل ــل[)4( لبي ــص ]ب ــس للتخصي ــني لي ــد االّول تقيي
ــة)5(، وشد البعــر إذا نفــر وذهــب يف األرض، وال  ــن اجلامع ــارج ع والشــاذ اخل
ُيَســاَجل باجليــم عــى صيغــة املجهــول كــام يف أكثــر النســخ أي ال ُيغالــب يف االمتالء 
ــاء مــن الســجل وهــو الدلــو املــألى مــاء)6(، ويف بعضهــا )ال ُيَســاِحل)7(  ــرة امَل وكث

))( ينظر: لسان العرب، مادة )مجم(: 2)/04).
)2( الفــرزدق: هــو مهــام بــن غالــب بــن صعصعــة التميمــي الدارمــي، وكنيتــه: أبــو فــراس، شــاعر 
مــن النبــالء، عظيــم االثــر يف اللغــة، وهــو مــن شــعراء الطبقــة االوىل، مــن الشــعراء االســالميني، ولــد 
يف البــرة وأقــام فيهــا، لقــب بالفــرزدق جلهامــة وجهــه وغلظــه، تــويف يف باديــة البــرة وقــد قــارب 
عمــره املائــة عــام تــويف ســنة )0))هـــ(، ينظــر: وفيــات االعيــان، ابــن خلكان)ت)68هـــ(: 6/ 86، 
و ســر أعــالم النبــالء، الذهبي)ت748هـــ(: 4/ 590، و الذريعــة، آغــا بــزرك: )/ 344، ومعجــم 
املطبوعــات العربيــة واملعربــة، يوســف اليــان رسكيــس: 2/ 443)، 444)، واالعــالم، خــر الديــن 

الــزركيل: 93/8.
)3( ديوان الفرزدق: 85، وينظر: خزانة االدب، البغدادي: 6/9)).

)4( ]بل[ ساقطة من أ.
)5( ينظر: لسان العرب، مادة )شذذ(: 3/ 494.

)6( ينظر: لسان العرب، مادة )سجل(: ))/ 325.
)7( معــارج هنــج البالغــة، عــيل بــن زيــد البيهقــي )ت 565هـــ(: 27، و منهــاج الرباعــة يف شح هنــج 

البالغــة، القطــب الراونــدي: 8، هامــش: 2، يف نســخة )نــا، أ، ب(.
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ــل: ال يشــابه يف بعــد الســاحل، وهــو  ــؤيت ســاحله، وقي ــة ]أي[))( ال ي باحلــاء املهل
ــر  ــئ كث ــل أي ممتل ــال: رضع حاف ــرة، يق ــب يف الكث ــل أي ال يغال ــد، وال حياف بعي
ــل أي  ــام رضب املث ــاده يف مق ــت انش ــل بالبي ــوز، والتمث ــوغ أي جي ــن)2(، ويس اللب
أردت أن يصــدق متثــيل، بــل أن يظهــر صدقــي عنــد النــاس إذا متثلــت بالبيــت 
مفتخــرًا، ومــا ذكــره بعــض الشــارحني)3( مــن أن قولــه: )يســوغ يل التمثــل( جمــاز يف 
االســناد، فــإّن الســوغ حقيقــة يف الــرشاب فإســناده إىل التمثــل جمــاز ووجــه العالقــة 
ــه،  ــبه يف لذاذت ــده فأش ــذًا عن ــاس كان لذي ــني الن ــن ب ــد إذا حس ــاَم يري ــل ب أّن التمث
وجريانــه بــني النّــاس املــاء الــزالل/ ظ3/يف لذاذتــه، وســهولة جريانــه يف احللــق، 
ــالم( يــدوُر عــى أقطــاب  فتكلــف مســتغنى عنــه. )َورأيــت كالمــُه )عليــِه السَّ
َكــم  َســائُل، وَثالُِثهــا احْلِ ثالثــة: أّوهلــا اخلَُطــب َواأْلَواِمــر، َوثانِيهــا الُكُتــب والرَّ
واملواعــظ؛ َفأمْجَْعــُت بتوفِيــِق اهلل َتعــاىل عــى االْبتِــداِء بِاْختِيــاِر حَمَاِســِن اخلَُطــِب، ُثــمَّ 
حَمَاِســِن اْلُكُتــِب، ُثــمَّ حماِســن احِلَكــم َواألَدِب، ُمَفــِردًا لــكّل ِصنْــٍف مــن ذلــك بابــًا، 
ــُع  ــاًل، وَيَق ــي عاِج ــاُه يشــّذ َعنِّ ــا َعَس ــًا لتكــوَن الســتدراِك م ــه أوراق وُمَفِصــاًل)4( في
ــرَّ  ــد َم ــم، وق ــروف بالض ــاف واملع ــة)5( الق ــى مثلث ــب الّرح ــب ُقط ــال( الُقط إيّل آج

))( ]أي[ ساقطة من أ، ع.
)2( ينظر: لسان العرب، مادة )حفل(: )) / 57).

)3( ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 03).
)4( مفضاًل( يف أ، ح،ع.

)5( ))الَقْطــُب بالفتــح: مصــدر قطبــُت الــرشاب إذا مزجتــه، والَقْطــُب مصــدر َقَطــَب مــا بــني عينيه إذا 
عبــس، والَقطــُب أيضــًا مصــدر قطــَب الِعــل وهــو أن يدخــل إحــدى العروتــني يف االخــرى ثــم يثنيهــا 
ــه شــوك... وُقطــب الرحــى:  فــإن مل يثنهــا قيــل: ســلق... والُقْطــُب بالضــم: نبــات مثــل الســعدان ل

يفتــح ويكــر ويضــم(( املثلــث، البطليــويس: 2/ 354، 355.
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تفســر اخلطبــة َوأخواهتــا، وأمجعــت األمــر وعــى األمــر أي ))عزمــت عليــه(())(، 
وأحكمــت النيــة نــّص عليــه )اجلوهــري()2(، وقــول بعــض الّشــارحني: ))تقديــره: 
أمجعــت عازمــًا عــى االبتــداء(()3( ممــاال حاجــة اليــه، وقوله: )لتكــون( حيتمــل)4( أن 
تكــون)5( تامــة وناقصــًة بتقديــر اخلرب،واســتدركت الــيء حاولــت ادراكــه، وَشــذَّ 
َيُشــُذ َويِشــذُّ انفــرد عــن اجلمُهــور ونــدر، وعســى يســتعمل يف الّطمع واالشــفاق)6(؛ 
فبالنّظــر إىل اجلــزء الّثــاين مــن الــكالم مــن األّول، واىل األّول مــن الّثــاين.)وإذا جــاء 

))( الصحاح، مادة )مجع(: 3/ 99)).
)2( إســامعيل بــن محــاد اجلوهــري، ويكنــى أبــا نــر، الفــارايب اللغــوي االديــب مــن فرســان الــكالم 
ــل  ــاراب( دخ ــن )ف ــرتك م ــالد ال ــن ب ــه م ــرة، أصل ــرة وس ــن رسي ــرة، وحس ــوة بص ــاه اهلل ق ــن أت ومم
العــراق صغــرًا، وقــرأ العربيــة عــى أيب عــيل الفــاريس، وأيب ســعيد الســرايف، كان يؤثــر الســفر عــى 
الوطــن والغربــة عــى الســكن، فســافر إىل احلجــاز وطــاف ربيعــة ومــر، واجهــد نفســه يف الطلــب، 
ــم  ــف وتعلي ــس والتألي ــى التدري ــا ع ــاًم هب ــزل مقي ــم ي ــابور فل ــام يف نيس ــم أق ــان، ث ــاد إىل خراس ــم ع ث
اخلــط؛ ذلــك أن خطــة يــرضب بــه املثــل يف احلســن، لــه الكثــر مــن الكتــب منهــا: تــاج اللغــة وصحــاح 
العربيــة، واملقدمــة يف النحــو، و العــروض، وبيــان االعــراب، و شح ادب الكاتــب، تــويف بنيســابور 
ســنة )393هـــ(. ينظــر: إنبــاه الــرواة عى أنباه النحــاة، القفطــي )ت624هـ(: )/ 229ۗ  233، و ســر 
أعــالم النبــالء، الذهبي )ت 748هـــ(: 6)/ 479، 480، و هدية العارفني، البغدادي)ت339)هـ(: 
)/ 209، و الذريعــة، آغــا بــزرك )ت 389)هـــ(: 6/ 45)، و االعــالم، خــر الديــن الــزركيل: )/ 

3)3، ومعجــم املؤلفــني، عمــر كحالــه: 2/ 267.
)3( شح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد )ت 656هـــ(: )/ 45، هــذا النــص ذكــره ابــن أيب احلديــد 
عــن قــول القطــب الراونــدي وهــو مل يوافقــه الــرأي، ونــص القطــب الراونــدي: ))... وهــو عــى اضامر 

ــه قــال: أمجعــت عازمــًا عــى االبتــداء(( منهــاج الرباعــة يف شح هنــج البالغــة: )/ 8). فعــل، كأنَّ
)4( )حتمل( يف أ.

)5( )يكون( يف، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف.
)6( ينظر: شح الريض عى الكافية، ريض الدين االسرتاباذي )ت 688هـ(: 2/ 445.
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شٌء مــن كالمــِه اخلــارِج يف أثنــاِء ِحــواٍر، أو جــواِب))(، ســؤال)2(،أو غــرٍض آخــَر 
مــن األغــراض يف َغــْر األنحــاء التــي ذكرهُتــا، وقــّررُت القاعــدَة عليهــا، َنَســْبَتُه إىل 
ــه تضاعيفــه)3(  ــاء الــيء ومثاني ها مالحمــًة لَغَرِضــِه( أثن ــِه، وأشــدَّ ــواب بِ ــق األب أْلَي
مجــع ثنِــى بالكــر، واحِلــوار بالكــر مراجعــة النطــق كاملحــاورة، ونســبته أي 
ــابه(()4(،  ــه أي مش ــن أبي ــح م ــه مالم ــال: ))في ــاهبة، ويق ــة املش ضممتــه، واملالحم
ــك  ــاُره مــن ذل ــام أخت ــام جــاء في ويف بعــض النســخ )مالمحــة()5( أي مالئمــة. )ورّب
َمــَع، ول  ــٍم غــري ُمنتظمــة ألنَّ أوِرُد النَُّكــت واللُّ فصــوٌل غــرُي ُمّتســقة، َوحَمَاســُن َكلِ
َأقِصــد التَّـَتـــاَل والنََّســَق( اشــار إىل حذفــه بعــض الكلــامت ممــا يرويــه مــن اخلطــب 
وغرهــا؛ ولذلــك تــرى كثــرا منهــا كعقــد ]...[)6( أنفصــم نظامــه، والنَُكــْت مجــع 
ــه بالضــم فيهــام وهــي النقطــة مأخــوذة مــن النَكــت بالفتــح وهــو أن تــرضب  ُنكت
االرض بقضيــب فتؤثــر فيهــا)7(، والُلمــع مجــع مُلعــة بضّمهــام وهــي لغــًة: قطعــة مــن 
النَّبــْت)8( إذا أخــذت يف اليبــس وصــار)9( هلــا بيــاض)0)( وأصلــه مــن اللمعــان وهــو 

))( )و جواب( يف ح.
)2( )كتاب( يف ح، ويف حاشية أ، ر: )السؤال(.

)3( ينظر: تاج العروس، مادة )ثني(: 9)/260.
)4( الصحاح، مادة )ملح(: )/402.

)5( معــارج هنــج البالغــة: 28،وفيــه: )ويــروى مالمحــة(، و منهــاج الرباعــة يف شح هنــج البالغــة، 
الراونــدي: )/ 8)، مالمحــة(، وشح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم البحــراين: )/ 94، وفيهــام: )وروي 

مالمحــة(.
)6( ]أنظم[ يف ح، زيادة ال يرتضيها السياق.

)7( ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )نكت(: 475/5.
)8( )البنت( يف ر.
)9( )فصار( يف ح.

)0)( تاج العروس، مادة )ملع(: ))/442.
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ــيء  ــا ت ــور كأهّن ــكالء املذك ــن األرض ذات ال ــة م ــق؛ ألّن البقع ــاءة والربي االض
ــائر  ــن س ــزه ع ــه لتمي ــكالم وبليغ ــن ال ــك إىل حماس ــدى ذل ــاع وع ــائر البق دون س
الــكالم، فكأنــه يف نفســه ذو ضيــاء وتســتنر))( األذهــان بــه،]و[)2( ]تتالــت األمــور 
ــاء  ــا ج ــة م ــق حمرك ــخ التوايل[)4(،والنََس ــض النس ــًا[)3( ]ويف بع ــا بعض ــال بعضه ت
مــن الــكالم ]وغــره[)5( عــى نظــام واحــد]...[)6( وتتالــت األمــور وتــال بعضهــا 

بعضــًا، واملتســق املنتظــم.

ــا؛ أّن  ــاركَة فيه ــَن املش ــا، وَأِم ــرد هب ــي انف ــالم( التَّ ــِه السَّ ــه )علّي ــْن عجاِئب  )وِم
له]املتأّمــل[)7(،  واجــر إذا تأمَّ كالَمــه الــوارَد يف الّزهــد واملواعــظ والَتذكــر والزَّ
وفّكــر فيــه امُلَفّكــر، وخلــَع مــن قلبــِه أّنــُه كالَم مثِلــه، ممَّــن َعُظــم َقــْدُره ونَفــذ أمــُره، 
وأحــاَط بالّرقــاب ُمْلكــه، مل يعرتْضــه الشــّك يف أّنــه ِمــن كالُم َمــْن الحــّظ لــه يف غــِر 
الّزَهــادة، وال ُشــْغَل لــه بغــِر الِعَبــادة،]...[)8( قــد َقَبــع يف ِكــْر بيــٍت، أو انقطــع إىل 

ــه، وال َيــرى إال نفَســه(. َســْفح جبــٍل، ال َيْســمَع إال حسَّ

))( )يستنر( يف أ، ح، ر، ع، م، ن، والصواب ما اثبتناه.
)2( ]و[ ساقطة من ع.

)3( ]وتتالت االمور تال بعضها بعضًا[ساقطة من أ.
)4( ]ويف بعض النسخ التوايل[، ساقطة من أ، ر، ع، م.

)5( ]وغره[ يف ح، ساقطة من أ، ث، ع، م.
)6( )وتتالــت االمــور تــال بعضهــا بعضــًا، ويف بعــض النّســخ التــوايل، والنســق حمركــة مــا جــاء مــن 
الــكالم وغــره عــى نظــام واحــد( يف ح، ويف ر: )وتتالــت االمــور تــال بعضهــا بعضــًا، والنســق حمركــة 

مــا جــاء مــن الــكالم وغــره عــى نظــام واحــد(.
)7( ]املتأمل[ ساقطة من أ، ع.

)8( ]و[ زيادة يف ع.
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))الّزهــد: خــالف الّرغبــة(())(، يقــال: َزَهــَد يف الــيء ]وعــن الــيء[)2( ُزهــدًا 
ــرِه)3(،  ــادُة بغ ه ــِن َوالزَّ ــد بالدي ْه ــاص الزُّ ــل باختص ــح، وقي ــادًة بالفت ــم وَزه بالض
ــع  ــا يرف ــر[)4( م ــر ]ذك ، والتذك ــرَّ ــام م ــب ك ــني القل ــا يل ــر م ــة/ و 4/ ذك واملوعظ
الغفلــة مــن االمــور املعلومــة كذكــر املــوت ونحــوه، والزواجــر املوانــع عــن العمــل 
ــه،  ــن وج ــوم م ــدق عم ــورة يف الص ــور املذك ــني االم ــبة ب ــهوة والنس ــى الش بمقت
وامُللــك يف النســخ بالضــم والكــر ]وهــو بالكــر اســم مــن َمَلَكــه ُمْلــكًا كــرَضب 
فهــو مالــك وبالضــم اســم مــن َمَلــَك عــى النــاس أمرهــم إذا تــوىل الســلطنة فهــو 
ملــك والثــاين أنســب[)5(، واحلــظ النصيــب، وَقَبــَع الرجــل َكَمنـَـع إذا ادخــل رأســه 
يف قميصــه وقبــع القنفــذ إذا أدخــل رأســه يف جلــده)6(، وِكــر البيــت بالكــر 
أســفل شــفة البيــت التــي تــيل األرض مــن حيــث يكــر جانبــاه مــن عــن يمينــك 
ويســارك ذكــره اجلوهــري عــن ابــن الســكيت)7( قــال: ومنــه قيــل: فــالن مــكارسي 

))( الصحاح، مادة )زهد(: 2/)48.
)2( ]وعن اليء[ ساقطة من ع.

)3( ينظر العني، مادة )زهد(: 2/4).
)4( ]ذكر[ ساقطة من أ، ع.

)5( ]وهــو بالكــر اســم مــن ملكــه ملــكًا كــرضب فهــو مالــك وبالضــم اســم مــن ملــك عــى النــاس 
امرهــم اذا تــوىل الســلطنة فهــو ملــك والثــاين انســب[ ســاقطة مــن، ث، ح.

)6( ينظر: الصحاح، مادة )قبع(: 260/3).
)7( يعقــوب بــن إســحاق بــن الســكيت، يكنــى أبــا يوســف، البغــدادي النحــوي املــؤدب، كان أبــوه 
مؤدبــًا، فتعلــم يعقــوب وبــرع يف النحــو واللغــة واالدب، أخــذ عــن أيب عمــرو الشــيباين وطائفــة، أدب 
أوالد االمــر حممــد بــن عبــداهلل طاهــر، ثــم ارتفــع حملــه فــأدب أوالد املتــوكل، املعتــز و املؤيــد، ســأله 
ــأن  ــكيت ب ــن الس ــه اب ــالم(، فأجاب ــني)عليهام الس ــن واحلس ــه أوالده أم احلس ــب الي ــام أح ــوكل أهي املت
قنــرب خــادم اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( أحــب اليــه منهــام، فأمــر بقطــع لســانه وقتلــه، لــه كتــب كثــرة 
منهــا: اصــالح املنطــق، ورسقــات الشــعراء، وشح شــعر زهــر، و شح املعلقــات، وغريــب القــرآن، 
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أي جــــــاري،وكر بيتــه إىل جانــب كــر بيتــي))(، وقــال يف العــني: ))الَكــْرُ 
ــْفَى مــن اخِلبــاء ومــن كّل ُقّبــة، وغشــاُء ُيرفــع أحيانــًا  ــّقُة السُّ ، لغتــاِن: الشُّ والِكــْرُ
ــفله  ــل أس ــفح اجلب ــا(()2(، وس ــراء: ِكْراه ح ــي الصَّ ــال لناحيت ــى يق ــى حت ويرخ
ــر  ــّس بك ــاله)4(، واحِل ــن أع ــاء[)3( م ــه امل ــيل علي ــاء ]أي س ــه امل ــفح في ــث يس حي
ــع إىل  ــه راج ــمع وحس ــر يف يس ــي(()5( والضم ــوت اخلف ــيس ))الص ــاء واحلس احل
مــن أي: ال يســمع إالَّ صــوت نفســه النقطاعــه عــن اخللــق وعــدم التفاتــه اليهــم. 

ــطُّ  ــيَفه، فَيُق ــًا س ــرب ُمْصِلت ــس يف احل ــْن َينَْغِم ــه كالُم َم ــن بأّن ــكاد يوِق  )وال ي
ُل األبطــاَل، ويعــوُد بــه َينُْطــُف دمــًا، ويقُطــر ُمَهجــًا؛ وهــو مــع تلــك  ــدِّ الّرقــاُب، وجُيَ
احلــاِل زاهــُد الّزهــاد، وَبــَدُل األْبــَدال. وهــِذه مــن فضائلــه العجيبــة، و َخصائصــه 
الّلطيفــة، التــي مَجَــع هبابــني األْضــداد، وأّلــف بــني األْشــَتات، وكثــرًا ]مــا[)6( أذاِكــّر 
ــَرة  ــا، والِفْك ة هب ــرْبَ ــع للِع ــي موض ــا؛ وه ــم منه ــتخرُج َعَجُبه ــا، واس ــوان هب اإلخ

و االبــل، و االضــداد، و االجنــاس، و االمثــال، واالنســاب، و االنــواء، واملذكــر واملؤنــث، وغرهــا 
مــن الكتــب، تــويف ســنة )244هـــ(: ينظــر: وفيــات االعيــان: 6/ 395،  396، و ســر أعــالم النبــالء: 
2)/ 6) – 9)، و معجــم املطبوعــات العربيــة: )/ 9))، 20)، و هديــة العارفــني: 2/ 536، 

ــني: 3)/ 243. ــم املؤلف ــالم: 8/ 95)، و معج 537، و االع
))( اصــالح املنطــق، ابــن الســكيت )ت 244هـــ(: 8)، 3) والصحــاح، مــادة )كــر(: 2/ 806، 

وفيــه: )وكــر(.
)2( العني، مادة )كر(: 5 /306،307.

)3( ]أي يسيل عليه املاء[ ساقطة من أ.
)4( ينظر: املخصص: 76/3، وينظر: لسان العرب، مادة )سفح(: 2 /485.

)5( الصحاح، مادة )حسس(: 6/3)9.
)6( ]ما[ ساقطة من أ، ع.
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فيهــا(. الغمــس يف الــيء الدخــول فيــه واخلــوض، وأصلــه املقــل يف املــاء))(، 
ِه)2(، والقــّط ))فصــل الــيء عرضًا(()3(ومنــه قــط  َدُه ِمــْن َغْمــدِّ وَأْصَلــَت َســْيَفُه َجــرَّ
ــى،  ــالم( إذا اعت ــه الس ــيل )علي ــيف ع ــث: كان س ــري يف احلدي ــال اجلوه ــم، ق القل
قــد، وأن اعــرتض قــط)4(، ويف النهايــة: اذا توســط قــط)5(، والقــّد هو))القطــع 
ــهو،  ــو س ــواًل)7( وه ــع ط ــو القط ــّط ه ــارحني: الق ــض الش ــال بع ــوالً(()6(، وق ط
كســحابة:  وهــي  اجلدالــة  عــى  يلقيهــم  أي  ]بالتشــديد[)8(  األبطــال  وجيــدل 
))األرض(()9(، وقيــل]ارض[)0)(: ))ذات رمــل(()))( ]رقيــق[)2)(، ويف احلديــث: 
))أنــا خاتــم النبيــني يف أم الكتــاب وإن آدم ملنجــدل يف طينتــه(()3)(، والَبّطــل حمركــة: 
ــه تبطــل عنــده دمــاء)5)(  ــه يبطــل جراحتــه فــال يكــرتث هلــا)4)(، أو ألنَّ الشــجاع؛ ألنَّ

))( ينظر: الصحاح، مادة )غمس(: 956/3.
)2( ينظر: العني، مادة )صلت(: 7/ 05).

)3( املصدر نفسه، مادة )قطط(: 3/ 53)).
)4( ينظر: الصحاح، مادة )قطط(: 53/3)).

)5( النهاية يف غريب احلديث واالثر)ت606هـ(، مادة )قطط(: 4 /)8، وفيه: )وإذا(.
)6( لسان العرب، مادة )قدد(: 3/ 344.

ــط  ــه )الق ــب الراوندي)ت573هـــ(: )/9)، وفي ــة، القط ــج البالغ ــة يف شح هن ــاج الرباع )7( منه
ــوالً(. ــع ط القط

)8( ]بالتشديد[ ساقطة من ر.
)9( لسان العرب، مادة )جدل(: ))/ 04).

)0)( ]االرض[ ساقطة من أ، ث، ح.
)))( لسان العرب، مادة )جدل(: ))/ 04).

)2)( ]رقيق[ ساقطة من أ، ث، ح.
)3)( النهاية يف غريب احلديث واالثر، مادة )جدل(: )/248.

)4)( ينظر: العني، مادة )بطل(: 7/)43.
)5)( )دما( يف، ث، ح.
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ــَف  ــد َنًط ــّص))(، وق ــل أخ ــو بالقلي ــل وه ــر والقلي ــاء الكث ــة امل ــران، والنطف االق
املــاء َينُْطــف َو َينْطِــف بالضــم والكــر إذا قطــرَّ قلياًل]قليــاًل[)2(، و))امُلهجــة: 
الــدم(()3(، وقيــل: ))دم القلــب خاصــة(()4(، ويقــال: خرجــت مهجتــه إذا خــرج 
روحــه، ولــو كان املــراد باملهجــة القلــب)5( كان نســبة القطــر اليهــا جمــازا، واملــراد 
املتفرقــة)8(،  االوصــاف  وباألشــتات  و))الُعبَّــاد()7(،  هــاد(()6(،  ))الزُّ باالبــدال 
واســتخرج عجبهــم بالتحريــك، ويف بعــض النســخ )تعجبهــم( أي اســتخرجه مــن 
القــوة إىل الفعــل بالتنبيــه عــى غرابــة هــذه اخلصلــة قيــل: و روى )ُعْجبهــم( بالضــم 
مــن قوهلــم: ُأعِجــب فــالن برأيــه وبنفســه، فهــو ُمعجــب هبــام)9(، أي اذاكرهــم هبــا 
لتظهــر حمبتهــم هلــا وميلهــم اليهــا، وقيــل: ))واســتخرج عجبهــم، أي أعرفهــم أهنــم 
عاجــزون عــن أمثاهلــا فــال يبقــى هلــم حينئــٍذ عجــب بأنفســهم منهــا أي مــن أجــل 
ــة األوالن،  ــخ الصحيح ــود يف النس ــح واملوج ــام واض ــد فيه ــا(()0)(، والبع معرفته
ــه  ــره؛ ليســتدل ب ــه االنســان و يعتبــ ــربة بالكــر ]يف األصــل[)))( مــا يتعــظ ب والِع

))( ينظر: لسان العرب، مادة )نطف(: 335/9.
)2( ]قلياًل[ ساقطة من، ث، ح، الصحاح، مادة )مهج(: )/ 342.

)3( لسان العرب، مادة )مهج(: )/342.
)4( الصحاح، مادة )مهج(: )/ 342.

)5( )الروح( يف ث، ح.
)6( معجم مصطلحات الرجال والدراية، حممد رضا: 3).

)7( املصدر نفسه: 3).
)8( ينظر: تاج العروس، مادة )شتت(: 3 /76، 77.

)9( ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 42.
)0)( شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 05).

)))( ]يف االصل[ ساقطة من أ، ع.



132

... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

عــى غــره))(، واملــراد اعتبارهــا بالتفكــر فيهــا واالســتدالل هبــا عــى عظــم قــدره 
ــى  ــرّدد، أو))( املعن ــُظ امل ــار اللف ــذا الختي ــاء ه ــاء يف أثن ــام ج ــالم( )ورّب ــه الس )علي
املكــّرر؛ والُعــْذر يف ذلــك أّن روايــاِت كالمــه )عليــه الســالم( تتلــُف اختالفــًا 
شــديدًا؛ فرّبــام اّتفــق/ ظ4/ الــكالُم املختــاُر يف روايــٍة َفنُِقــَل عــى وجهــه، ثــم ُوِجــد 
ــارة، أو  ــادة مت ــا بزي ــه األّول؛ إّم ــٍة أخــرى موضوعــًا غــري وْضِع بعــد ذلــك يف رواي
ــرْيًة عــى  ــار، وَغ ــارة؛ فيقــى))( احلــال أن يعاد؛اســتظهارًا لالختي لفــظ أحســَن عب
عقائــل الــكالم(. اللفــظ املــردد وهــو املكــرر، واملعنــى املكــرر مــا أعيــد بلفــظ آخــر 
واالختــالف يف الروايــات أمــا لتكــرر صــدور الــكالم عنــه )عليــه الســالم( يف كل 
ــا،  ــى وجهه ــة ع ــم بالرواي ــدم اهتاممه ــرواة وع ــهو ال ــاص، أو لس ــظ خ ــام بلف مق
أو لنقلهــم باملعنــى، أو نقــل بعضهــم إياهــا كذلــك، و))الظهــر: املعــني(()4( 
ــه أي اســتعان بغــره حلفظــه واســتظهر  ــه واســتظهر ل ــه أي اســتعان ب واســتظهر ب
جــُل عــى أهلــِه  ة بالفتــح مصــدر قولــك: َغــاَر الرَّ عليــه أي بغــره لدفعــه، ))والَغــْرَ
ــر  ــر يف أم ــاركة الغ ــل مش ــن ختي ــرض ع ــة تع ــي محي ــارًا(()5(، وه ــْرًا َوَغ ــار َغ َيغ
مرغــوب، والعقائــل مجــع عقيلــة ))وهــي يف األصــل املــرأة الكريمــة النفيســة(()6(، 
ثــم اســتعمل يف النفيــس الكريــم مــن كل شء مــن الــذوات واملعــاين)7( وســيجيء 

))( ينظر، لسان العرب، مادة )عرب(: 4/ )53.
)2( )و( يف ث، ر.

)3( )فتقى( يف ث، ح.
)4( الصحاح، مادة )ظهر(: 2/ )73.

)5( الصحاح، مادة )غر(:776/2.
)6( لسان العرب، مادة )عقل(: )) /463.
)7( املصدر نفسه، مادة )عقل(: )) /463.
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ــل كراماتــك. ــه املختــص بعقائ ــه الّســالَم( قول يف كالمــه )علي

ــام َبُعــَد العهــد أيضــًا بــام اختــري؛ أّول؛ فأعيــد بعُضــه ســهوًا أو نســيانًا، ل  )وربَّ
َقْصــدًا أو اعتــامدًا. ول أّدِعــي مــع ذلــك إن أحيــُط بأقطــاِر مجيــع كالِمــه؛ حتــى يِشــّذ 
ــع  ــوق الواق ــي ف ــاِصُ عنّ ــون الق ــد أن يك ــل ل أبِع ــاٌد، ب ــّد ن ــاّذ، ول ينِ ــه ش ــي من عنّ
اّل، واحلاصــُل يف ِرْبقتــي دوَن الــارج مــن يــدّي؛ ومــا عــيّل إِل بــذُل اجلهــد، وبــالغ 
ــل إن شــاء اهلل(. الســهو،  ــج الســبيل، ورشــاد الدلي الوســع، وعــى اهلل ســبحانه هَنْ
الغفلــة، والنســيان خــالف احلفــظ ومهــا مرتادفــان، أو النســيان ذهــاب الصــورة عن 
اخلزانــة أيضــًا واالعتــامد هــو القصــد واألنســب بتغايــر حــريف العطــف التغايــر يف 
االولــني، واألَقطــار مجــع ُقطــر بالضــم وهــو اجلانــب والناحيــة))(، وَيِشــذُّ يف النســخ 
ــَب  ــرَّ وشَد وذه ــُر كف ــدَّ البع ــي، وَن ــب عن ــم أي يذه ــه الض ــوز في ــر، وجي بالك
ــراد  ــوق، وامل ــض ف ــر ودون نقي ــبيه بالطائ ــوع للتش ــر بالوق ــه)2( والتعب ــى وجه ع
ــة(()3(،  ــع و الطاق ــد بالضم))الوس ــه، واجلُه ــر ب ــا ظف ــة م ــن قل ــتبعاد م ــدم االس ع
وبالفتح))املشــقة(()4(وقيل: ))للمبالغــة والغايــة(()5(، وقيــل: ))مهــا لغتــان يف 
الوســع والطاقــة فأمــا يف املشــقة والغايــة فالفتــح ال غر(()6(واملضبــوط يف النســخ 
عــى تقديــره بالضــم ويف بعضهــا اجِلــّد، والنَّْهــج بالفتــح الوضوح وااليضــاح يقال: 

))( ينظر، الصحاح، مادة )قطر(: 2/ 795.
)2( ينظر: الصدر نفسه، مادة )ندد(:543/2.

)3( لسان العرب، مادة )جهد(: 3/ 33).

)4( املصدر نفسه، مادة )جهد(: 3/ 33).

)5( املصدر نفسه، مادة )جهد(: 3/ 33).

)6( املصدر نفسه، مادة )جهد(: 3/ 33).
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ــكالم  ــي(()2(، ويف ال ــالف الغ ــاد خ ش ــك(())(، و))الرَّ ــه ل ــا هنجت ــى م ــل ع ))اعم
تســامح. )ورأيــت مــن بعــد تســميَة هــذا الكتــاب ))بنهــج البالغــة((؛ إْذ كان َيفتــح 
ــه  ــم، وُبغي ــاِل واملتعل ــة الع ــه حاج ــا، وفي ــه طاِلهَب ــّرب علي ــا، ويق ــه أبواهب ــر في للناظ
البلِيــغ والزاهــد(. النَّْهــج بســكون اهلــاء ))الطريــق الواضــح(()3( ويكــون بمعنــى 
ــُج  الوضــوح وااليضــاح أيضــا كــام تقــدم، واألول يف التســمية أوضــح، وأمــا النََّه
بالتحريــك فهــو تواتــر النفــس مــن شــدة احلركــة أو فعــل متعــب)4(، والضمــر يف 
أبواهبــا و)طالهبا(راجــع إىل البالغــة، والطِــالب كِكّتــاب املطالبــة، والبِغيــة بكــر 
البــاء وضمهــا مصــدر قولــك: بغيتهــا بغيــه إذا طلبتــه وبمعنــى مــا يبتغــى ويــراد)5(.

)ويمــي يف أثنائــه مــن عجيــب الــكالم يف التَّْوحيــد والعــدل، وتنزيــه اهلل 
ــة، وِجــاَلء كّل  ــة، وِشــفاِء ُكّل ِعلَّ ــالل كّل ُغّل ــق، مــا هــو بِ ــْبِه الْل ســبحانه عــن ِش
ــاء  ــن م ــق م ــل احلل ــا يب ــة)6( م ــالل مثلث ــاهبة، والب ــك املش ــبه بالتحري ــبهٍة(. الش ش
ــرارة  ــة بالضــم ))ح ــر)8(، و الُغل ــح والك ــخ بالفت ــا، ويف النس ــن)7( أو غرمه أو لب

))( تاج العروس، مادة )هنج(: 505/3.
)2( ينظر: الصحاح، مادة )رشد(: 2/ 474.

)3( العني، مادة )هنج(: 3 /392.
)4( ينظر: الصحاح، مادة )هنج(: )/346.

)5( ينظر: العني، مادة )بغي(: 453/4.
ــالُل بالكــر:  ــة الرحــم... وبِ ــة حــذام وقطــام: اســم لعل ــالُل عــى زن ــالُل َب ــالُل وُب ــاَلُل وبِ )6( ))َب
ــه وهــي  ــاء مجــع ُبالل ــالُل بضــم الب ــاه... و الُب ــلُّ ف ــالالً أي يب ــاء بِ اســم رجــٍل، ويقــال مــاذاق مــن امل

ــويس)ت )52هـــ(: )/ )37، 372. ــث، البطلي ــة...(( املثل الرطوب
)7( ينظر: تاج العروس، مادة )بلل(: 4)/62.

)8( ورد بالكــر )البِــالل( يف شح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 49، و شح هنــج البالغــة، 
ابــن ميثــم البحــراين: )/ 96.
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ــة مــا يعــرض للســيف ونحــوه مــن الكــدر/  العطــش(())(، واجِلــالء بالكــر ازال
و 5/ واملــراد جــالء الذهــن عــن كــدر الشــبه. )وِمــَن اهلل ســبحانه اســتمّد التوفيــق 
ــأ  ــل خط ــان قب ــأ اجَلنَ ــن خط ــتعيذه م ــة، واس ــديد واملعون ــُز الّتس ــة، واتنّج والِعْصم
ــم قبــل زّلــة الَقَدِم،وُهــو َحْســبِي َونِْعــَم الَوكيــُل( اســتنجز  الّلِســان، وِمــْن َزَلــة الكلِ
احلاجــة وتنجزهــا اســتنجحها)2( والعــدة ســأل انجازهــا أي احضارهــا و)اخلطأ()3( 
بالقــر،  النســخ  ّ الصــواب، ويف  باملــّد أيضــا ضــد  بالتحريــك و)اخلطــاء()4( 
واجلَنــان بالفتــح ))القلــُب(()5( و))الرّوح(()6(وتقديــم اجلنّــان لكــون خطائــه 
أفحــش وأعظــم، وكذلــك َزْلــة الكلــم مــن ]زلــة[)7( القــدم، فــإنَّ زلــة اللســان قــد 
ــم  ، )ونع ــبي وكايِفَّ ــبي أي حمس ــو حس ــا وه ــال: عثرهت ــا، وال يق ــض رصيعه ال ينه
الوكيــل( معطــوٌف أمــا عــى مجلــة )هــو حســبي( بتقديــر املعطوفــة ]أمــا[)8( خربيــة 
ــر املعطــوف عليهــا  ــه ذلــك، أو بتقدي ــه أي مقــوٌل يف حّق ــدأ ومــا يوجب ــر املبت بتقدي
انشــائية، أو عــى خــرب املعُطــوف عليهــا خاصــة، وقيــل الــواو معرتضــة ال عاطفــة 
ــس  ــة وبالعك ــى اخلربي ــائية ع ــف االنش ــازوا عط ــاة)9( اج ــن النح ــة م ــع أنَّ مجاع م
ــد.  ــة والتأيي ــن اهلل العصم ــعرّية وم ــواهد ش ــة وش ــاٍت قرآني ــه بآي ــهدوا علي واستش

))( الصحاح، مادة )غلل(: 784/5).
)2( )استنجز احلاجة وتنجزها استنجزها( يف ع، ويف م: )استنجز احلاجة وتنجز استنجحها(.

)3( )احلظاء( يف ح.

)4( )احلظاء( يف ح.
)5( لسان العرب، مادة )جنن(: 3)/93.
)6( املصدر نفسه، مادة )جنن(: 3)/93.

)7( ]زلة[ ساقطة من أ،ع.
)8( ]أما[ ساقطة من أ،ع، م.

)9( )النجاة( يف ر.
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باب املختار من خطب اإلمام علي )عليه السالم(

باُب امُلختار من خطب موالنا أمري املؤمنني )عليه السالم( وأوامره))( 

االختيــار مــن كالمه)عليــه الســالم(؛ لكــون بعــض الكلــامت يف نظــره أوفــق 
ــن ال  ــك، ولك ــو ذل ــا ونح ــا يف بعضه ــة َظنَّه ــام، أو لغراب ــْب بمق ــرٍض، أو أْنس بغ
خيلــو مــن)2( ســوِء أَدب وفيــه تفويــت لكثــر مــن الفوائــد التــي ال َتقَتَبــس إاَِل ِمــْن 
أنواِرهم)َعَليهــم الّســالم(، وســأذكر)3( يف شح كل كالم إن شــاء اهلل مــا ظفــرت بــه 
مــن تتمــة الــكالم)4(، أو مــا يناســب املقــام وعــى اهلل التــوكل وبفضلــه االعتصــام 
)ويدخــل يف ذلــك املختــار مــن كالمــه اجلــاري جمــرى اخلطــب يف املقامــات 
املحصــورة واملواقــف املذكــورة )و()5( اخلطــوب الــواردة(. قــد َمــرَّ تفســر اخلطبــة 
ــى  ــون بمعن ــاس ويك ــه النّ ــع الي ــس جيتم ــح املجل ــة بالفت ــة، وامَلقام يف شح اخلطب
ــدودة  ــخ[)7( املع ــن النس ــر م ــام يف كث ــة ]ك ــاد املهمل ــورة بالّص ــة)6(، واملحص اجلامع

))( )بــاب املختــار مــن خطــب أمــر املؤمنــني صلــوات اهلل عليــه وأوامــره( يف شح هنــج البالغــة، ابــن 
أيب احلديــد: )/ 54.

)2( )عن( يف أ، ث، ح، ر، ع، م واملناسب للسياق ما أثبتناه.
)3( )وقد ذكرت( يف ث، ويف ر: )وما ذكر(.

)4( )وقد ذكرُت يف شح كْل كالم من كتاب حدائق احلقائق ما ظفرت من ـتتمة الكالم( يف ح.
)5( )يف( يف ع.

)6( ينظر: تاج العروس، مادة )قوم(: 7)/593.
)7( ]كــام يف كثــر مــن النســخ[ ســاقطة مــن أ، ر،ع، م، ومــن هــذه النســخ: املعــارج هنــج البالغــة: 33، 

و شح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم البحــراين: )/ 06). وفيهــام: )املحصــورة(.
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فيناســب املذكــورة، وباملعجمــة أي التــي حيرضهــا النّــاس، فيناســب امَلقامــات 
باملعنــى األّول، ويمكــن أن يــراد باملذكــورة مــا اشــتهرت يف األلُســن وُذِكــَرُت 
بــنَي النـّـاس ال يف الكتــاِب، واخلُُطــوب بالضــم مجــُع ُخطــب بالّســكون وهــو األمــر 

ــة. ــانحة واحلادث ــواردة أي الّس ــاُل، وال ــأْن واحل ــة والّش ــه املخاطب ــع في ــذي يق ال

)( َيّذكُر فيها ِابِتداَء َخْلق الّسماِء َوْاألرضَّ َوَخلَق آَدَم )( َفِمْن ُخْطَبٍة َلُه 

ــاء  ــُد يف املشــهور هــو الثن ــوَن(. احلَْم ــُه اْلَقائِل ــُغ ِمْدَحَت ــِذي لَ َيْبُل ــُد هللِ الَّ ْم ))احْلَ
عــى اجلميــل االختيــاري مــن نعمــة أو غرهــا))(، واملــدح هــو الثنــاء عــى اجلميــل 
مطلقــا، والشــكر مقابلــة النعمــة قــوالً وعمــاًل واعتقــادا، فاحلمــد أعــم مــن الّشــكر 
متعلقــًا وأخــّص مــوردًا، واملــدح أعــم منــه مطلقــًا ومــن الّشــكر مــن وجــه ونقيــض 
املــدح الــذّم َوالّشــكر الكفــران)2(، وقيــل احلمــد والشــكر مرتادفــان، وهــو الظاهــر 
مــن كثــر مــن االخبــار، وقيــل بــرتادف احلمــد واملــدح أيضــًا، وهــو االظهــر مــن 
كالمه)عليــه الّســاَلُم( يف هــذا املقــام، ثــم أنــه )عليــه الّســاَلُم( اعــرتف أوالً بالعجــز 
ــرب)4(،  ــام ورد يف اخل ــراد ك ــل األف ــه)3( أكم ــن لكون ــد يف احلامدي ــام باحلم ــن القي ع
وأبلــغ يف املقــام، واملِدحــة بالكــر اهليــأة التــي يكــون املــادح عليهــا يف مدحــه 

))( ينظر: العني، مادة )محد(: 89/3).
ــور  ــامت، ن ــاد الكل ــني مف ــز ب ــات يف التميي ــروق اللغ ــة: )20، 202، وف ــروق اللغوي ــر: الف )2( ينظ

الديــن اجلزائــري: 6)).
)3( )لكون هذا االعرتاف من( يف ث، ح.

ــك  ــاء علي ــي ثن ــك ال أح ــوذ ب ــلم(: ))... وأع ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــد )ص ــول حمم ــال الرس )4( ق
أنــت أثنيــت عــى نفســك(( مســند أمحــد )ت )24هـــ(: )/ 50)، و الســنن الكــربى )ت 303هـــ(: 

ــي )ت 855هـــ(: 7/ 9). ــارئ، العين ــدة الق )/ 98، و عم
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واالضافــة لالختصــاص اخلــاص أي املِدحــة الالئقــة بجاللــه وعــّزه واملــراد عجــز 
ــه  ــى اهلل علي ــّيد احلامدين)ص ــه س ــرتف ب ــد اع ــني وق ــن القائل ــد/ ظ5/ م كل واح
ــِى  وآلــِه الطاهرين(،أو]املــراد عجــز اجلميــع[))( ولــو اجتمعــوا متعاونــني )َوَل ُيْ
وَن(، ويف بعــض النســخ)نِعمُه()2(، قــال بعض الّشــارحني: ))االحصاء  َنْعــاَمَءُه اْلَعــادُّ
ــبه إىل  ــك نس ــدد ولذل ــق الع ــن لواح ــو م ــدود وه ــة باملع ــد، واالحاط ــاُء)3( الع اهن
العاديــن(()4(، وفيــه تأمــل؛ إذ الفــرق بــني العــْد واالحصــاء وإن كان مناســبًا لآليــة 
ولقوله)عليــه الّســاَلم( لكنــه خيالــف قــول اللغويــنّي رصح بــه اجلوهري)5(وغره)6(، 
ًا﴾)7( وقيــل أحصاهــم)8(  ويؤيــده ظاهــر قولــه تعــاىل: ﴿َلَقــْد ْاَحْصاُهــم َوَعّدُهــم َعــدَّ
أي قهرهــم بقدرتــه، وعّدهــم أي أحــاَط هبــم علــاًم، ويكــون معنــى العــّد عــى 
ــًا ممــا زعمــه معنــى االحصــاء، ويف التبيــان عــن )الّزجــاج()9( يف  هــذا الّتفســر قريب

ــو اجتمعــوا متعاونــني[  ))( ]املــراد عجــز اجلميــع[ ســاقطة مــن أ، ر، م، ن،]املــراد عجــز اجلميــع ول
ســاقطة مــن ع.

)2( منهــاج الرباعــة يف شح هنــج البالغــة، القطــب الراونــدي: )/ 22، هامــش: 4، وفيــه )يف 
ألــف،ب: نعمــه(.

)3( ]اهناء[ ساقطة من أ.
)4( شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين )ت 679هـ(: )/ 07).

)5( ينظر: الصحاح، مادة )حصا(: 6/ 5)23.
.29 / 4 :) )6( ينظر: معجم مقاييس اللغة، ابن فارس )ت 395هـ( مادة )عدَّ

)7( مريم /94.
)8( )احصيهم( يف ث، ح.

)9( إبراهيــم بــن الــري بــن ســهل البغــدادي النحــوي، يكنــى )أبا إســحاق( لقــب بالزجــاج ألن كان 
خيــرط الزجــاج، مــن أهــل العلــم بــاألدب واللغــة، والنحــو والديــن، أخــذ االدب والعلــم مــن املــربد 
وثعلــب، مــن كتبــه: معــاين القــرآن، واالشــتقاق، و خلــق االنســان، والوقــف واالبتــداء، مــات ســنة 
)))3هـــ(. ينظــر: االنســاب: 3/ )4)، و اللبــاب يف هتذيــب االنســاب: 2/ 62، و هديــة العارفــني: 
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ــه جعــل عــددًا بمعنــى املصــدر)2(،  ــَدًدا﴾))( انَّ ٍء َع قولــه تعــاىل: ﴿َوَأْحــَى ُكلَّ َشْ
وقــال: ))تقديــره: واحــى كلَّ شٍء إحصــاًء(()3(، وكالم غــره مــن املفّريــن 
ــدون  ــة ب ــدق حقيق ــة ال يص ــّد مجل ــر أن ع ــم الّظاه ــرق، ث ــدم الف ــح يف ع كالّري
، واملــراد واهلل ]تعــاىل[)4( يعلــم انــه ال  ًا فاإلحصــاء مــرادف للَعــدِّ االحاطــة هبــا ُطــرَّ
ُيَعــُد نعــامءه الّذيــن شــأهنم العــّد واالحصــاء، أو املتعرّضــون هلــذا اخلطــب اجلســيم، 
ــة  ــى االحاط ــاِء ع ــل ااِلحص ــي مح ــوز وينبغ ــى التّج ــة ع ــا يف اجلمل ــاّدون هل أو الَع
العلميــة حتــى يكــون اقــرارًا بالقصــور عــن الشــكر اجلنــاين بعــد االعــرتاف 
بالعجــز عــن الّلســاين، كــام أّنــه ينبغــي محــل قوله)عليــه الّســاَلُم(، )ولَ ُيــَؤدِّي 
ــُد  ــُه ُبْع ــِذي لَ ُيْدِرُك ــة. )الَّ ــة األركاني ــر يف الوظيف ــى التقص ــُدوَن( ع ــه امْلُْجَتِه َحقَّ
ــا  ــة م ــه واهِلم ــزم علي ــر إذا ع ــّم باألم ــن))((. ه ــْوُص اْلِفَط ــه َغ ــِم، ]ول[))( َينَاُل َم اْلِ
ُهــّم ]بــه[)7( مــن أمــٍر والقصــد واالرادة وبعُدهــا تعّلقهــا بعليــات االمــور، والنّيــل 
ــح  ــاء وفت ــر الف ــن بك ــاِء، والِفَط ــوُض يف امل ــوص اخَل ــول واالَصابة)8(والغ الوُص
الطــاء مجــع فِطنــة بالكــر وهــي احلذقــة وجــودة اســتعداد الذهــن لتصــور مــا يــراد 

)/ 5، ومعجم املطبوعات العربية: )/ 963، 964.
))( اجلن /28.

)2( ينظر: التبيان يف تفسر القرآن، الطويس )ت 460هـ(: 0)/59).
)3( املصدر نفسه: 0)/ 59).
)4( ]تعاىل[ ساقطة من ث، ر.

)5( ]وال[ طمس يف ح.
)6( )الفتن( يف ع، حتريف.

)7( ]به[ ساقطة من أ، ع.
)8( ينظر: الصحاح، مادة )نال(: 838/5).
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عليــه))( واالســناد إىل البعــد)2(، والغــوص للمبالغــة، والنّــص عــى قصــور مــا هــو يف 
ــزول  ــان بن ــة االذه ــبيه حرك ــن تش ــوص يتضم ــل واالدراك، والغ ــاُط النْي ــة من احلقيق
الغــواص يف املــاء فيقابلــه مــا قبلــه أي ال يصــل اليــه االذهــان يف حركتهــا بــأي جهــة 
ــُدوٌد، َولََنْعــٌت َمْوُجــوٌد، َول َوْقــٌت َمْعــُدوٌد، َولَ  ــِذي َلْيــَس لِِصَفتِــِه َحــدٌّ حَمْ كانــت )الَّ
َأَجــٌل َمـْـُدوٌد.( الصفــة تكــون)3( مصــدرًا تقــول: ))وصفــُت الــيء وصفا وِصفــًة(()4( 
رصح بــه اجلوهــري، ويطلــق عــى املعنــى املصطلــح بــني النحــاة)5( ومــا يَقــرُب منــه، 
ــرف  ــيء)7(، ويف ع ــى ال ــيئني، ومنته ــني ش ــُز ب ــُع(()6(و احلاج ــة ))املن ــدُّ يف الّلغ واحل
املنطقيــني التعريــُف بالــذايت)8(، والنعــُت: الوصــُف بــام فيــه ُحْســٌن، وال يقــاُل يف 
ــا  ــر م ــِر وأكث ــن الّده ــداُر م ــُت املق ــم، و))الوق ــف أع ــف)9(، والوص ــح إالّ بتكْل القبي
يســتعمل يف املــايض(()0)(، واالجــل ))غاية الوقــت(()))(، و))مدُة الــيء(()2)(، قال 

))( ينظر: تاج العروس، مادة )فطن(: 8)/434.
)2( )البعيد( يف ح، حتريف.

)3( )يكون( يف أ، ع، م، تصحيف.
)4( الصحاح، مادة )وصف(: 438/4).

)5( )النجاة( يف ر.
)6( الصحاح، مادة )حدد(: 462/2.

)7( ينظر: تاج العروس، مادة )حدد(: 0/4)4.
)8( ينظــر: معجــم مصطلحــات املنطــق، جعفــر احلســيني: 9))، 23)، و املعجــم الفلســفي باأللفاظ 

العربيــة، الدكتــور مجيل صليبــا: )/ 45-.
)9( ينظر: الفروق اللغوية: 545.

)0)( القاموس املحيط، مادة )وقت(: )/ 60).
)))( العني، مادة )أجل(: 6/ 78).

)2)( لسان العرب، مادة )أجل(: ))/ )).
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الشــارح ]عبــد احلميــد بــن أيب احلديــد[))(: املــراد بالصفــة هاهنــا كنهــه وحقيقتــه، 
ــه  ــَرُف بذلــك احلــدَّ قياســًا عــى األشــياء املحــدودة؛ ألن أي ليــس لكنهــه حــدٌّ َفُيْع
ليــس بمركــب، وُكّل حمــدود مركــٌب)2(، واملــراد بالنعــُت املوجــود: الرســم أي ال 
ُيــْدَرُك بالرســم كــام ُيــْدَرُك االشــياء بُرُســومها وهــو أن يعــرّف بــالزم مــن لوازمهــا، 
وصفــة مــن صفاهتــا، وقوله)عليه الّســاَلُم(: )َوال َوْقٌت َمْعــُدوٌد، َوال أَجــٌل مَمُْدوٌد.(
فيــه اشــارة إىل الــرّد عــى مــن قــال: إنــا نعلــم كنــه البــاري ســبحانه يف اآلخــرة فــإن 
ــا نعــرف حينئــذ َكنهــه فرّد)عليــه  القائلــني برؤيتــه ســبحانه يف االخــرة يقولــون: ان
الّســاَلُم( قوهلــم وقــال: إنــه ال وقــت أبــدا ُيعــَرُف فيــه حقيقتــه، وَكنهــه وهــو احلــق؛ 
ألنَّ الرؤيــة تســتلزم)3( كونــه تعــاىل يف جهــة وفيــه مــن الُبْعــد والتكّلــف مــا تــرى، 
ــا/ و6/  ــربه()5( عقوُلن ــِق مــا )تعت ــراد ]ليــس[)4( ملطل ــال بعــض الشــارحني: امل وق
ــّدًا  ــون ح ــا فيك ــُف عنده ــٌة يِق ــٌة مَعقوَل ــة هناي ــلبية واالضافي ــات الّس ــن الصف ــه م ل
ــًا  ــون َنْعت ــه فيك ــود جيمع ــٌف موج ــًا وص ــه أيض ــُف ب ــا يوص ــق م ــس ملطل ــه، ولي ل
ــُه، ومنَحــِرًا فيــه)6( قــال: وأمــا وصفــه احلــْد باملحــدوِد فللمبالغــة عــى طريقــة  َل
ــا  ــس هل ــٌد(( أي لي ــه ح ــس لصفت ــه: ))لي ــى قول ــل: معن ــاعٌر، وقي ــعٌر ش ــم: ش قوهل
ــٌة بالنســبة إىل متعلقاهتــا كالعلــم بالنســبة إىل املعلومــات، والقــدرة بالنســبة إىل  غاي

))( ]عبد احلميد بن أيب احلديد[ساقطة من أ، ر، ع، م، ن.
)2( ينظر: شح هنج البالغة، أبن أيب احلديد: )/57.

)3( )يستلزم( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، ن.
)4( ]ليس[ ساقطة من أ،ع.

)5( )يعترب( يف أ،ع، )يعتربه( يف ث، ح، ر، م، ن، تصحيف.

)6( ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 5)).
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املقــدورات))( )انتهــى(. ويمكــن أن يقــال: لعــل املــراد بالصفــة املعنــى املصــدري، 
وباحلــّد النهّايــات واالطــراف وهــو األظهــر يف كثــر مــن األخبــار وحُيمــَل النّعــت 
املوجــود عــى الصفــات الزائــدة كــام قالــه االشــاعرة، والوقــُت عــى الزّمــاِن املنتهــي 
يف البدايــة، وَاألجــُل عــى املتناهــي يف النهايــة ويكون الــالم يف قوله )عليه الّســاَلُم(: 
(( مثلهــا يف قولــك: ليــّس يل إلكرامــه درهــٌم، وتوصيُف  ))الَّــِذي َلْيــَس لِِصَفتــِه َحــدٌّ
احلــدَّ باملحــدود عــى املبالغــة، أو املــراد بمحدودية احلــّد معلوِميَتــِه، واحاَطــة الّذهن 
، وتوصيــُف النّعت  بــه، أو لكــون بعــض احلــدود حمــدودًا ببعِضَهــا كالســطِح باخلـَـطِّ
ــلوِب واالضافــاِت، أو املوجود  باملوجــود للداللــة عــى جــواز وصفــِه ســبحاَنُه بالسُّ
بمعنــى مــا وصــل)2( اليــه العقــول ووجــد كنهــَه وتوصيــف الوقــت باملعــدود بالنظر 
ــه  ــام يعرض ــُف ب ــبحانه ال يوص ــه س ــعارًا بأنَّ ــنني اِْش ــاعاِت والّس ــزاء كالس إىل االج
ــك،  ــامٌء إىل ذل ــُف االجــل باملمــدوِد أي إىل حــد معــنٍي اي العــدُم والتناهــي وتوصي
ــون  ــام ويك ــبحانه هب ــف س ــال يوص ــدار ف ــام املق ــدود يعرضه ــدود واملم أو ألنَّ املع
حاصــل املعنــى أنــه تعــاىل ال يوصــف بصفــات األجســام مــن احلــدود، واالطــراف، 
وال بالنعــوت الّزائــدة، وال باألوقــات واآلجــال، وحيتمــل أن يــراد باحلــد التعريــف 
بالكنــه، وبالنّعــت الرّســم وأن حيمــل الوقت عــى املايض، واألجل عــى اآليت أي ال 
يوصــف ســبحانه بــذايت وال عــريض وال بالوجــود يف زمــاٍن َمــى أو َســَيأيت. )َفَطــر 
ــُق(()4(،  الئِــَق بُِقدَرتِــِه،( ))الَفْطــر: االبتــداُء واالخــرتاُع(()3( وأصلــه ))الشَّ اْلَ

))( ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 5)).
)2( )صل( يف ر.

)3( الصحاح، مادة )فطر(: 2/)78.
)4( املصدر نفسه، مادة )فطر(: 2/)78.
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وقــال ابــن عبــاس))(: ))مــا كنــت أدري مــا فاطــُر الســموات واألرض حتــى 
ــدأُت حفرَهــا(()2(،  ــان يف بئــٍر فقــال أحدمهــا: أنــا َفَطرهُتــا أي ابَت احَتَكــَم ايَل اعرابّي
ــه انَشــقَّ فخــرج منــه الــيء فيكــون  ــَدم الــيء كأنَّ واملفطــوُر عــى االصــل أمــا َع
املضــاف حمذوفــًا، أو ]هــو[)3( نفَســه أي انَصــَدَع فظهــر منــه آثــاُر)4( الوجــوِد، وهــو 
ــُورة،  ــاِد الّص ــره كاجي ــُه، وغ َم ــل أو َيعُّ ــام قي ــِض ك ــدِم امُلَح ــن الع ــن ع ــا التكوي أم
ــاٍح،  ــح جيمــع عــى ري ُه َبَســَطُه، والرُي ــرَشَ ــِه(، َن تِ ــاَح بَِرمْحَ َي ــَرَ الرِّ ومــا ُيشــاكُلها )َوَن
وأريــاح، وعــى أرواح أيضــًا؛ ألنَّ أصلهــا الــواو ُقِلَبــت؛ النكســاِر مــا قبَلها)5(فــإذا 
ــة)6(  ــاِح للرمح ــظ الري ــرآن بلف ــاء يف الق ــا ج ــَة م ــل عام ــادَّت، قي ــرُة ع ــت الك زال

ــم  ــن ع ــمي، اب ــرش اهلاش ــاف الق ــد من ــن عب ــم ب ــن هاش ــب ب ــن عبداملطل ــاس ب ــن عب ــد اهلل ب ))( عب
الرســول )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(كنى بأبيــه العبــاس، وهــو أكــرب ولــده، وأمــة لبابــه الكــربى بنــت 
احلــارث بــن حــزن اهلالليــة، وهــو ابــن خالــة خالــد بــن الوليــد، ويلقــب بحــرب األمــة، لســعة علمــه، ولــد 
والنبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( وأهــل بيتــه بالشــعب يف مكــة قبــل اهلجــرة بثــالث ســنني، فدعــا 
لــه الرســول)صى اهلل عليــه والــه وســلم( بالفهــم والعلــم، اســتعمله اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( عــى 
البــرة، ثــم فارقهــا قبــل مقتــل اإلمــام )عليــه الســالم( إىل احلجــاز، روى ابن عبــاس عن الرســول)صى 
ــنة  ــا س ــويف هب ــف، وت ــكن الطائ ــره، فس ــر عم ــره يف آخ ــف ب ــث. وك ــلم( األحادي ــه وس ــه وال اهلل علي
)68هـــ(. ينظــر: أنســاب االشاف )ت279هـــ(: 4/ 27، 28، و أســد الغابة، ابن االثــر )ت630هـ(: 
ــات، الصفــدي )ت764هـــ(: 7)/ )2)، 22)، واالعــالم، خــر  ــوايف بالوفي 3/ 90) - 95)، و ال

الديــن الــزركيل: 95/4، و معجــم الرجــال واحلديــث، حممــد االنصــاري: 2/ 92.
)2( التفسر الكبر، الفخر الرازي )ت 606هـ(: 2) /68).

)3( ]هو[ ساقطة من ع.
)4( )انار( يف ر، حتريف.

)5( ينظر: العني، مادة )ريح(: 292/3، وينظر: املخصص 2/5.
)6( ينظــر: مفــردات الفــاظ القــرآن، الراغــب االصفهــاين )ت 425هـــ(: 370. والتطــور الــداليل بــني 

لغــة الشــعر ولغــة القــرآن، عــودة خليــل أبــو عــودة: 2)5.
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ــِه  ــْن آَياتِ ــل: ﴿َوِم ــز وج ــه ع ــَح﴾))( وقول ــاَح َلَواِق َي ــْلنَا الرِّ ــاىل: ﴿َوَأْرَس ــه تع كقول
تعــاىل: ﴿ للنقمــة)3( كقولــه  الريــح  اٍت﴾)2(، وبلفــظ  َ ُمَبــرِّ َيــاَح  الرِّ ُيْرِســَل  َأْن 

ــا  ــَو َم ــْل ُه ــبحانه: ﴿َب ــه س ــَم﴾)4(، وقول ــَح اْلَعِقي ي ــُم الرِّ ــْلنَا َعَلْيِه ــاٍد إِْذ َأْرَس َويِف َع
اْســَتْعَجْلُتْم بِــِه ِريــٌح فِيَهــا َعــَذاٌب َألِيــٌم﴾)5( و لعــل النــــكتة االشــارة إىل قلــة 
ــامء إىل  ــوان، أو االي ــن االع ــذاب ع ــتغناء الع ــه، أو إىل اس ــرادف اآلئ ــه، أو ت عذاب
ــث  ــه بلفــظ اجلمــُع، ويف احلدي ــا عــرب عن ــوع م ــرة وق ــن، أو لكث ــارة املقهُوري حق
ــًا  ــا رياح ــم اجعله ــوب: ))الله ــد اهلب ــول عن ــه( كان يق ــه وال ــى اهلل علي ــه )ص أن
ــام ســبق، وقيــل: َزِعَمــت العــرُب إن الســحاب  وال جتعلهــا رحيــًا(()6(، وفــر ب
ــه  ــاح يف كالمه)علي ــراد بنــرش الري ــٍة، ويمكــن أن ي ــاٍح خمتلف ال تلقــُح إال مــن ري
الّســاَلم( أيضــًا ذلــك، وقــال )الفــراء()7(: النــرُش مــن الريــاح: الطيبــة اللينــة التــي 

))( احلجر /22.
)2( الروم /46.

)3( ينظــر: مفــردات الفــاظ القــرآن، الراغــب االصفهــاين: 370 والتطــور الــداليل بــني لغــة الشــعر 
ولغــة القــرآن، عــودة خليــل أبــو عــودة: 3)5.

)4( الذاريات /)4.
)5( االحقاف / 24.

)6( الفائــق يف غريــب احلديــث، الزخمــرشي: 65/2، والنهايــة يف غريــب احلديــث واالثــر، ابــن 
االثــر:272/2، وجممــع الزوائــد، 

اهليثمي: 0)/35).
)7( حييــى بــن زيــاد بــن عبــد اهلل بــن منظــور، االســدي الكــويف النحــوي، ويكنــى أبــا زكريــا املعــروف 
بالفــراء، أديــب نحــوي لغــوي عــارف بأيــام العــرب، ولــد بالكوفــة ســنة)44)هـ(، وانتقــل إىل بغــداد، 
ــداء، و  ــف واالبت ــرآن، و الوق ــاين الق ــه: مع ــن مؤلفات ــون، م ــي املأم ــائي، وأدب ابن ــب الكس وصح
املنقــوص واملمــدود، و املصــادر يف القــرآن، و آلــة الكتــاب، مــات يف طريقــه للحــج ســنة )207هـــ(. 
ينظــر: فهرســت ابــن النديــم: 73، 74، وســر اعــالم النبــالء: 0) / 8))، 9))، و كشــف الظنــون: 



145

... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

)تنشــئ())( الســحاب)2(، ثــم إنَّ مــن الرّيــاح التــي َنرَشهــا اهلل ســبحانه برمحتــه 
ــامء  ــني الس ــه/ ظ6/ ب ــة ل ــر، واحلابَس ــحاِب املاط ــُة الّس ــح، و ُمَهيِج ــاح اللواق الري
واالرض، والعــارصة لــه حتــى يمطــر، واملجريــة للجــواري يف البحــار كــام وقعــت 
ــار، وقــد ورد النهــى عــن ســّبها فإهنــا مأمــورٌة،  االشــارة اليهــا يف اآليــات واالخب
وعــن َســّب اجلبــال، والّســاعات، والّليــايل، واألّيــام، فرجــع إىل الّســاب ويلحقــه 
ــه  ــف أي جعل ــيء بالتخفي ــَد ال ــِه( وَت ــَداَن أْرِض ــوِر َمَي ُخ ــَد بِالصُّ ــــ ــم)3( )َوَوتَّ االث
ــًا بالوتــد)4(، والّصخــرة احلجــُر العظيــم الّصلــب، وامَليــداِن بالتحريــك  حمكــام ُمثبت
ــُع  ــال دف ــِق اجلب ــاٌد)5(؛ و الغــرُض مــن خل ــه ُغُصــٌن َمّي التحــرك واالضطــراب ومن
امَلّيــداِن؛ فلذلــك جَعــل موتــودًا دون االرض ترحيــًا بالَغــرَض ومبالغــًة، واســكان 
ــهور أن  ــة، فاملش ــه العل ــف يف وج ــبحانه واختل ــه س ــار الي ــا اش ــاِل مم االرض باجلب
األرض كانــت لعــدم مقاومــة طبيعتهــا لقــر املــاء كســفينة خفيفــٍة ُالقيــت عى وجه 
ــال،  ــفينة باالمح ــكنت كالس ــال س ــت باجلب ــام ثقل ــل فّل ــد ومتي ــرب، ومتي ــاء تضط امل

2/ 577)، و معجم املؤلفني: 3)/ 98))ينشئ( يف أ، ح، م، و)يني( يف ر، ن، تصحيف.
))( )ينشئ( يف أ، ث، ح، م، و)يني( يف ر، ن، تصحيف.

)2( معاين القرآن، الفراء )ت 207هـ(: )/ )38، وفيه: )والنرش(.
تســبوا  وال  مأمــوره،  فإهنــا  الريــاح  تســبوا  ال  والــه(:  عليــه  اهلل  )صــى  اهلل  رســول  )3( ))قــال 
اجلبــال وال الســاعات وال االيــام وال الليــايل فتأمتــوا وترجــع عليكــم(( علــل الرشائــع، الشــيخ 
الصدوق)ت)38هـــ(: 2/ 577، ولإلســتزاده يف هنيــه صلــوات اهلل عليــه والــه ينظــر: مســند أمحــد: 
2/ 268، و صحيــح ابــن حبــان)ت 354هـــ(: 3)/ 39، و كنــز العــامل، املتقي اهلنــدي )ت975هـ(: 
ــوري )ت 320)هـــ(: 6/ 76)، 77). ــني الن ــرزا حس ــائل، امل ــتدرك الوس 3/ )60، 602، ومس

)4( )بالوند( يف ر، تصحيف.
)5( ينظر: لسان العرب، مادة )ميد(: 2/3)4. 
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يف  فصلناهــا  بوجــوه)3(  ]عليــه[)2(  تفســره  يف  الــرازي())(  )الفخــر  واعــرتض 
حدائــق احلقائق)4(وذكرنــا وجــه دفعهــا ويؤيــد هــذا الوجــه بعــض االخبــار، وذكــر 

ــراب. ــزل، واالضط ــن التزل ــو ع ــا ال خيل ــك وجوه ــارحني)5( يف ذل ــض الش بع

يــِن َمْعِرَفـــتِِه، َوَكــاَمُل َمْعِرَفتِــِه التَّْصِديــُق بِــِه، َوَكــاَمُل التَّْصِديــِق بِــِه  ُل الدِّ )َأوَّ
َتْوِحيــُدُه، َوَكــاَمُل َتْوِحيــِدِه اإلْخــاَلُص َلــُه( الديــن تطلــق عــى معــان منهــا االســالُم، 
والطاعــُة، والّعــادُة، والّشــأَن، واجلــزاُء، واملّلــُة، وغرهــا)6(، واملعرفــة أمــا التّصــوُر 
ــق االذعــان بوجــوب  ــراد بالتّصدي ــع، وامل ــق بالصانِ املقــدُم عــى النظــر أو التصدي
ــايف أّولِيُتهــا إذ النظــُر مــن املّقدمــات املقصــودِة  وجــوده وتقــدم النظــر عليهــا ال ين
ــر  ــل بالنظ ــا حيص ــق م ــري وبالتصدي ــق الفط ــة التصدي ــراد باملعرف ــرَض أو امل بالَع
ــات  ــد؛ ألن إثب ــق بالتوحي ــامل التّصدي ــام كان ك ــِس وإّن ــاِق واالنف ــر يف اآلف والتدّب

ــن  ــر الدي ــرازي فخ ــتاين ال ــري الطربس ــي البك ــني التيم ــن احلس ــن ب ــن احلس ــر ب ــن عم ــد ب ))( حمم
ــوارزم  ــل إىل خ ــري، رح ــد بال ــد اهلل، ول ــا عب ــى أب ــه، يكن ــافعي الفقي ــب، الش ــن اخلطي ــروف باب املع
ــف  ــه تصاني ــل، ل ــوم االوائ ــول وعل ــول واملنق ــه يف املعق ــد زمان ــر وخرســان، كان اوح ــا وراء النه وم
كثــرة منهــا: معــامل أصــول الديــن، و لوامــع البينــات يف شح اســامء اهلل تعــاىل والصفــات، و البيــان 
ــون  ــل يف عي ــرآن، و الدالئ ــراءة الق ــان يف ق ــان، و الربه ــغ والطغي ــل الزي ــى اه ــرد ع ــان يف ال والربه
املســائل، وغرهــا مــن الكتــب، تــويف هبــراة ســنة )606هـ(. ينظــر: وفيــات االعيــان: 4/ 248، 249، 

و هديــة العارفــني: 2/ 07)، 08)، و االعــالم: 6/ 3)3. 
)2( ]عليه[ ساقطة من ع. 

)3( ينظر: التفسر الكبر، فخر الدين الرازي )ت 606هـ(: 9)/ 3، 4. 
)4( ينظر: خمطوطة حدائق احلقائق: 7)، 8). 

ــن  ــة، اب ــج البالغ ــدي: )/40، و شح هن ــة، الراون ــج البالغ ــة يف شح هن ــاج الرباع ــر: منه )5( ينظ
ميثــم البحــراين: )/ 8))، 9)). 

)6( ينظر: الصحاح، مادة )دين(: 8/5))2. 
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ــه ينــايف  الرشيــك ينــايف وجــوَب الوجــوِد عــى مــا قــرر يف دليــل التوحيــد))(، أو ألنَّ
الصانعيــة ولــو عــى ســبيل التجويــز، واملــراد باالخــالص إّمــا تنزهيــُه ســبحانه عــن 
ــذا وان  ــه وه ــة لوجه ــادة خالص ــل العب ــباهِهام، أو جع ــة وأش ــمّية، والعرضّي اجلس
كان أقــرب لفظــًا إالَّ أنــه ال يناســُب مــا بعــده مــن قولــه )عليــه الّســاَلم(: )وكــامُل 
َفـــاِت َعنــُه( وجــوَز بعــُض الشــارحنَي)2( أن يــراد باملعرفــة  اإْلْخــاَلِص َلــُه َنْفــُى الصِّ
ــا  ــل لكوهن ــا يف العق ــلوك وأوليته ــب الّس ــارف يف مرات ــة الع ــي غاي ــي ه ــة الت الّتام
علــة غائيــة)3( وَبــنَيَ الرتتيــب)4( بــأن املعرفــة تــزداُد)5( بالعبــادة]و[)6( تّلقــى األوامــر 
ــده،  ــم لتوحي ــا، ث ــق بوجــوده يقين ــول فيســتعد الســالك أوالً بســببها للتصدي بالقب
ثــم لإلخــالص لــه ثــم لنفــي مــا عــداه عنــه فُيُغــَرُق)7( يف تيــار بحــار العظمــة وكل 
مرتبــٍة كــامٌل ملــا قبلهــا إىل أن يتــم املعرفــُة املطلوبــُة لــه بحســب مــايف وســعه، وبكــامل 
املعرفــة يتــم الديــن وينتهــي الّســفر إىل اهلل تعــاىل )انتهــى(. وفيــه مــاال خيفــى. 
ــف  ــبحانه ال يوص ــه س ــى أن ــة)8( ع ــدا الكرامي ــور ع ــق اجلمه ــد اتف ــه ق ــم أن واعل

))( ينظر: كشف املراد يف شح جتريد االعتقاد، الطويس: 5). 
)2( ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/20). 

)3( )غايته( يف أ. 
)4( )وبينه بأن( يف ح. 

)5( )يزداد( يف أ، م، ن، تصحيف. 
)6( ]و[ خرم يف م. 

)7( )فيعرق( يف ر، تصحيف. 
)8( وهــم فرقــة اســالمية أصحــاب أيب عبــد اهلل حممــد بــن كــرام، وبلــغ عــدد طوائــف هــذه الفرقــة 
ــة  ــحاقية والواحدي ــة واالس ــحاقية والزريني ــة واالس ــة والتوني ــتة: العابدي ــا س ــرشة، واصوهل ــي ع اثنت
ــا احلــوادث  ــه فأم ــي حتــدث يف ذات ــه عــى احلــوادث الت ــام يقــدر بقدرت ومــن دعواهــم إن اهلل تعــاىل إن
املوجــودة يف العــامل فإنــام خلقهــا اهلل تعــاىل بأقوالــه ال بقدرتــه. ينظــر: الَفــرق بــني الِفــرق، عبــد القاهــر 

البغــدادي )ت 429هـــ(: 293، و امللــل والنحــل، الشهرســتاين )ت 548هـــ(: )/ 08). 
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باحلــوادث، واختلفــوا يف الصفــات القديمــة فذهبــت اإلماميــة))(، واملعتزلــة)2( إال 
 مــن شــذ منهــم، ومجهــور الفالســفة إىل نفــِى الصفــات الّزائــدة القديمــة مطلقــًا)3(، 
واالشــاعرة)4( إىل االتصــاف باملعــاين القديمــة مــن العلــم، والقــدرة، واالرادة، 
ــاىل  ــم)6( إىل أن هلل تع ــو هاش ــب أب ــر)5(، وذه ــمع، والب ــكالم، والّس ــاة، وال واحلي
ــه الّســاَلم(   ــة وغرهــا)7(، وترحيــه )علي ــة واحليي ــة، والقادري ــل العاملي أحــواالً مث

))( االماميــة هــم القائلــون بإمامــة عــيل ريض اهلل عنــه بعــد النبــي عليــه الصــالة والســالم نصــًا ظاهــرًا 
وتعيينــًا صادقــًا مــن غــر تعريــض بالوصــف بــل اشــاره اليــه بالعــني، ومــن طوائــف اإلماميــة: الباقريــة 
ــل  ــر: املل ــة. ينظ ــا عرشي ــوية، واالثن ــامعيلية، و املوس ــميطية، واالس ــة، و الش ــية، واالفطحي والنووس

والنحــل )/ 62) - 69)، وينظــر: نشــأة الشــيعة اإلماميــة، نبيلــة عبــد املنعــم: 237. 
ــد قــادر  ــأن العب ــة، واتفقــوا ب ــة والعدلي ــد ويلقبــون بالقدري )2( ويســمون أصحــاب العــدل والتوحي
ــت  ــرة، وبلغ ــدار االخ ــًا يف ال ــًا وعقاب ــه ثواب ــا يفعل ــى م ــتحق ع ــا مس ــا وشه ــه خره ــق ألفعال خال
فــرق املعتزلــة عرشيــن فرقــة، منهــا: الواصليــة واهلذيليــة والنظاميــة و اخلابطيــة و البرشيــة،و املزداريــة 
ــل: )/43، 45،  ــل والنح ــرف: 2)) - 72)، و املل ــني الِف ــرق ب ــر: الَف ــة. ينظ ــة واجلاحظي والثاممي

ــاكري: 88 - 97.  ــن الش ــالمية، حس ــرق االس ــب والف ــوء املذاه ونش
)3( ينظر: امللل والنحل، الشهرستاين:)/44، وينظر: املعتزلة، زهدي جار اهلل حسن:66. 

)4( أصحــاب أيب احلســن بــن إســامعيل االشــعري، قالــوا بصفــات أزليــة قائمــة بــذات اهلل تعــاىل مــن علم 
ــه اخلاصــة وافعــال  ــع املــرادات مــن افعال ــة متعلقــة بجمي ــاة وســمع وبــر واالرادة االزلي وقــدرة وحي

عبــاده مــن حيــث اهنــا خملوقــة لــه ال مــن حيــث اهنــا مكتســبة هلــم. ينظــر: امللــل والنحــل: )/ 96. 
)5( امللل والنحل، الشهرستاين: )/ 94، 95. 

)6( هــو: عبــد الســالم بــن أيب عــيل حممــد اجلبائــي بــن عبــد الوهــاب بن ســالم أبو هاشــم املعتــزيل،كان 
ذكيــًا، حســن الفهــم، ثاقــب الفطنــة، صانعــًا للــكالم مقتــدرا عليــه فيــام بــه، ولــد ســنة )247هـــ(، مــن 
تصانيفــه: »االبــواب الصغــر«، و » االبــواب الكبــر »، و »االجتهــاد«، و »االنســان«، و »اجلامــع 
الصغــر »،و »اجلامــع الكبــر » وغرهــا مــن الكتــب، تــويف ســنة ))32هـــ(. ينظــر: الفهرســت: 
222، وهديــة العارفــني، إســامعيل باشــا البغــدادي )339)هـــ(: )/569، االعــالم: 7/4، ومعجــم 

ــني: 230/5.  املؤلف
)7( ينظر: املعتزلة: 69. 
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ــاّلم،  ــهاَدِة( بال ــاَلم: )لَِش ــه الّس ــه علي ــتدالل بقول ــا باالس ــا واكده ــى نفيه ــل ع دلي
ــاء. ــخ بالب ــض النس ويف بع

ــــَفِة(،  ـــُه َغــرْيُ الصِّ ـــَها َغــرْيُ امْلَوُصــوِف، َوَشــَهاَدِة ُكلِّ َمْوُصــوٍف َأنَّ )ُكلِّ ِصَفــٍة َأنَّ
ــة الســتلزامه افتقــار الواجــب يف  ــرة فتلــك الصفــات ليســت ممكن واذا ثبــت املغاي
اســتكاملِه إىل املمكــن )فتكــون())( واجبــة )َفَمــْن َوَصــَف اهللَ ُســْبَحاَنُه َفَقــْد َقَرَنــُه(، 
أي أثبــت لــه قرينــا/ و7/ واجــب الوجــود، ويمكــن اســتفادة بطــالن الشــق 
ــوف  ــًا للموُص ــون()2( إالَّ قرين ــة ال )تك ــال الصف ــأن يق ــة ب ــذه املقدم ــن ه األّول م
ــة  ــه الكاملي ــن صفات ــًا ع ــبحانه عاري ــه س ــالن كون ــور بط ــاء؛ لظه ــود والبق يف الوج
ــب  ــن للواج ــم، والقري ــأ هب ــن ال َيْعَب ــا إال م ــون أيض ــه املثبت ــول ب ــه ال يق أزالً وألن
ــاَلم( يف  ــه الّس ــه )علي ــه قول ــدُل علي ــام ي ــًا ك ــون إال واجب ــة ال يك ــدم واالزلي يف الِق
ــًا  ــكان اهِل ــاًم ل ــو كان قدي ــة اجلامعــة إلصــول العلــم يف نفــي قــدم الــكالم ول اخلطب
ــون  ــأن يك ــني ب ــارة إىل دليل ــاَلم( اش ــه الّس ــه )علي ــون كالم ــن أن يك ــًا، ويمك ثاني
قولــه )صلــوات اهلل عليــه( لشــهادة كّل صفــة إىل آخــره دليــاًل مســتقال تقريــره لــو 
ــاج يف اســتكامله إىل  ــه واملوصــوف حيت ــرة ل ــت ُمغاي ــه ســبحانه صفــة لكان ــت ل كان
ــاج إىل  ــر، واملحت ــًا إىل الغ ــب حمتاج ــون الواج ــا، فيك ــا بدوهن ــه ناقص ــه لكون صفت
ــًا فيلــزم إمــكان الواجــب، ويكــون قولــه )عليــه الّســاَلم(  الغــر ال يكــون إالَّ ممكن
)َفَمــْن َوَصــَف اهللَ ُســْبَحاَنُه( بضــم مقدمــة امُلغايــرة دليــاًل آخــر كــام قررنــاه، ويــدُل 
عــى بطــالن كــون الصفــة قرينــًا لــه واجــُب الوجــود أن الصفــة ال تقــوم)3( بذاهتــا، 

))( )فيكون( يف أ، ث، ح، ر، تصحيف. 
)2( )يكون( يف أ، ث، ح، ر، م، تصحيف. 

)3( )ال يقوم( يف ر. 
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ومــاال يقــوم بذاتــه ال يكــون واجــب الوجــود وقــد اســتدل اصحابنــا عــى بطــالن 
املعــاين القديمــة باســتلزامها وجــود قديــم ســوى اهلل ســبحانه وكل ممكــن حــادث 
باالتفــاق وأَجــاَب بعــض االشــاعرة بــأن كل ممكــن يكــون مغايــرًا))( لــه ســبحانه، 
ــي اثبتناهــا)3( فــال ِهــي َعينــه؛ ألهنــا مغايــرة لــه يف  ــا املعــاين)2( الّت فهــو حــادث وأّم
الوجــود، وال غــره؛ ألهّنــا صفتــه فــال اســتحالة يف قدمهــا وال خيفــى أن هــذا مــن 
اخلرافــات التــي ال ُيّصغــي اليهــا عاقــٌل، ويبطلــه رصحيــًا كالمــه )عليــه الّســاَلم(، 
وقــد َفــَرَع املحقــّق الطــويس)4( )رمحــه اهلل( نفــي املعــاين، واالحــوال عــى وجــوب 
ــة:  ــة القاِئل ــاج إىل أخــذ املقدم ــار)5( وال حيت ــل االفتق ــي عــى دلي الوجــود وهــو مبن
بــأن الواحــد ال يكــون قابــاًل وفاعــاًل، كــام زعمــه الشــارح اجلديــد)6( وَحَكــى 
ــوا  ــم اثبت ــروا بأهن ــارى كف ــال: النص ــه ق ــرازي أن ــر ال ــن فخ ــه اهلل( ع العالمة)رمح
قدمــاء ثاَلثــة، وأصحابنــا قــد أثبتــوا تســعة)7( ومــا اســتدَلت االشــاعرُة بــه يف إثبــات 

))( )معايرًا( يف ر، تصحيف. 
)2( )املعايف( يف ث، حتريف. 
)3( )اثبتناه( يف أ، ث، ح، ر. 

)4( حممــد بــن احلســن بــن عــيل الطــويس، يكنــى أبــا جعفر،،ولــد ســنة )385هـــ(، انتقــل من خراســان 
إىل بغــداد ســنة )408هـــ( أقــام هبــا أربعــني ســنة، تفقــه اوال للشــافعي، ثــم أخذ الــكالم وأصــول القوم 
عــن الشــيخ املفيــد، فلزمــه ثــم رحــل إىل النجــف فاســتقر هبــا، احرقــت كتبــه عــدة مــرات، لــه كتــب 
كثــرة منهــا: هتذيــب االحــكام، واملفصــح عــن اإلمامــة، واالجيــاز، والغيبــة، و التبيــان اجلامــع لعلــوم 
القــرآن، و املجالــس، و تلخيــص الشــايف، وغرهــا مــن الكتــب، تــويف يف النجــف ســنة )460هـــ(. 
ينظــر: ســر أعــالم النبــالء: 8)/ 334، 335، والــوايف بالوفيــات: 2/ 258، و شــذرات الذهــب يف 

أخبــار مــن ذهــب، ابــن العــامد احلنبــيل )ت 089)هـــ(: 4/ 26)، 27)، و االعــالم: 6/ 84، 85. 
)5( ينظر، الرسائل العرش، الشيخ الطويس: 80، )8. 

)6( يقصد ابن أيب احلديد: ينظر: شح هنج البالغة: )/ 68. 
)7( نــص مــا حــكاه العالمــة احلــيل )قــال فخــر الديــن الــرازي: النصــارى كفــروا بأهنــم اثبتــوا ثالثــة 
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ــل يف إطــالق  ــاج إىل التأوي ــب عــى الشــاهد ومــن االحتي ــاس الغائ ــاين مــن قي املَع
العــاملِ عليــه تعــاىل فبطالنــه واضــح، وقــد اعــرتف بعضهــم بــأنَّ العمــدة يف إثبــات 
الّصفــات الزائــدّة عــدم ارتــكاب التأويــل، وانَّ االســتدالالت العقليــة عــى اثباهتــا 
مدخولــٌة، وقــد تظافــرت االخبــار يف نفــى الصفــات عــن االئمــة االطهــار )ســالم 

ــني(.  ــم أمجع اهلل عليه

أُه  َأُه فقــْد َجِهَلــه(، َجــزَّ َأُه، َوَمــْن جــزَّ )َوَمــْن َقَرَنــُه فقــْد َثنَّـــاُه، َوَمــْن َثنًّــاُه فقــْد جــزَّ
اٌء كجــزأه بالتخفيــف أي مــن اثبــت لــه ســبَحانه  باهلمــزة والتشــديد أي َقَســمُه َأجــزَّ
قرينــًا هــو صفتــه فَقــد َحَكــَم باثنينيتــه ملغايــرة))( الــّذات والصفــة، ومــن أثبــت لــه 
َأَه نوعــًا مــن التجزئــة، فإّنــه أطلــق لفظــة اهلل مثــاًل عــى الــذّات  هــذا التعــدد فقــد جــزَّ
والّصفــة، فجعــل مّســمى هــذا اللفــظ متجزئــا كــام يف إطــالق األســود عــى جســٍم 
ــالِف  ــى خ ــَدُه ع ــه اعتق ــُه؛ ألنَّ ــد جِهل ــًا فق ــك أو مطلق أُه كذل ــزَّ ــن َج ــواٍد، وم وس
مــا هــو عليــه ويف احلقيقــة جعلــه ممكــن الوجــود؛ ألن الواجــب ال يكــون كذلــك 
ــرى، وحيتمــل أن يكــون  هــذا مــا ]ذكــره الــرشاح)2( يف هــذا املقــام و[)3(هــو كــام ت
املــراد واهلل يعلــم أّن مــن أثبــت لــه قرينــًا مطلقــًا فقــد جعــل الواجــب ]متعــدّدا أي 
ــة  ــًا ألنَّ الّصف ــون إال ذات ــب ال يك ــود؛ ألنَّ الواج ــى الوج ــني واجب ــت[)4( ذات أثب
ــت  ــن أثب ــًا وم ــني مطلق ــت واجب ــا، أو أثب ــوم بذاهت ــا، وال يق ــرة إىل موصوفَه مفتق

قدماء، وأصحابنا اثبتوا تسعة( هنج احلق وكشف الصدق: 64. 
))( )ملعايرة( يف ر، ن، تصحيف. 

)2( ينظــر: منهــاج الرباعــة يف شح هنــج البالغــة، القطــب الراونــدي: )/ 49، وشح هنــج البالغــة، 
ابــن أيب احلديــد: )/ 69،و شح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم البحــراين: )/ 22)، 23). 

)3( ]ذكره الرشاح يف هذا املقام و[ خرم يف م. 
)4( ]متعدّدا أي أثبت[ خرم يف م. 
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ــا بــل جعلهــام مركبــني الســتلزام  فرديــن هلــذا املفهــوم فقــد جعــل الواجــب مركب
وجــود االثنــني املشــرتكني يف وجــوب الوجــود تشــخصًا بــه يمتــاز كل منهــام عــن))( 
ــوم  ــع إىل مفه ــا راج ــاه( أم ــد ثن ــالم(: )فق ــه الس ــه )علي ــر يف قول ــر، والضم االخ
واجــب الوجــود عــى نــوع مــن االســتخدام ]مــع جتــوز يف التعليــق[)2(، أو يكــون 
املــراد بالتثنيــة إثبــات االثنــني بــدل الواحــد وضــم واحــد ]إليــه[)3( وحينئــذ يكــون 
ــة  ــراد بالتجزئ ــد ويمكــن أن يكــون امل ــام التوحي ــل املشــهور يف مق اشــارة إىل الّدلي
ــر مضــاف أو تعليــق)4( جمــازي فيكــون املعنــى  ــة عــى تقدي ــة امللــك والصانعي جتزئ
مــن ثنــاه/ ظ7/ وأثبــت لــه شيــكًا جعــل ملكــُه منقســاًم بينــه وبــني شيكــه وأســند 
ــى  ــل حت ــُه بالفع ــدور عن ــك بالّص ــك الرشي ــه إىل ذل ــه وَمصنُوَعات ــض مقدورات بع
ــدر  ــّح أن يص ــا يص ــت َصانع ــث أثب ــكان حي ــًا أو باالم ــه مطلق ــزم[)5( تعطيل ]ال يل
ــون)6(  ــال يك ــه ف ــد جهل ــك فق ــزأه كذل ــن ج ــبحانه، وم ــه س ــض مصنُوعات ــه بع عن
الغــرض)7( االســتدالل عــى التوحيــد ولعّلــه )عليــه الّســاّلم( جعــل الــالزم اجلهــل 
ــن  ــه الّســاَلم( أّول)8( الدّي ــة التــي جعلهــا )علي ــه ســبحانه الســتلزامه نفــي املعرف ب
ُه،  ولــو بنفــي الكــامل )]َوَمــْن َجِهَلــُه فَقــْد أَشــاَر إَِلْيــِه[،)9( وَمــْن َأشــاَر إَِلْيــِه َفَقــْد َحــدَّ

))( الصواب )من(.
)2( ]مع جتوز يف التعليق[ ساقطة من أ، ر، ن. 

)3( ]اليه[ ساقطة من ر. 
)4( )اسناد( يف ر، م، ن. 

)5( ]ال يلزم[ ساقطة من أ. 
)6( )فال يكون( يف ح. 

)7( )العرض( يف أ. 
)8( )أو( يف ث. 

)9( ]َوَمْن َجِهَلُه َفَقْد أَشاَر إَلْيِه[ ساقطة من أ، ث، ح ر، م، ن. 
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ُه(،حيتمــل أن يكــون املــراد باالشارة]االشــارة[))( احلّســية أي  ــْد َعدَّ ُه َفَق ــْن َحــدَّ َوَم
ــدودا  ــه حم ــد جعل ــِه فق ــارة الي ــّوز االش ــة، أو ج ــه يف جه ــه ان ــه لزعم ــار الي ــن اش م
بنهايــات،]...[)2( وأطــراف كــام هــو شــأن كّل ذي جهــة الســتلزام االشــارة 
للجســّمية، ومــن جعلــه ذا حــدوٍد وهنايــات فقــد جعلــه معــدودًا ذا أجــزاء وجعلــه 
مركبــًا ولــو مــن األجــزاء الفرضيــة معروضــًا للعــدد ولــو ملغايــرة ذاتــه وعوارضــه 
التــي اثبتهــا لــه ســبحانه واهلل ســبحانه واحــد ال يعرضــه عــدد كــام ســيجيء قولــه 
)عليــه الّســاَلم(: ))واحــد ل بتأويــل عــدٍد((، وقــال بعــض الشــارحني: مــن جعلــه 
ــل أن  ــد، وحيتم ــن بع ــو ع ــدثة)3(، وال خيل ــّذوات املحـــ ــن ال ــّده م ــد ع ــدودًا فق حم
يكــون املــراد باالشــارة العقليــة أي تصــوره بكــــهنه، أو بوجــٍه جزئــي حتــى يكــون 
ــى املصطلحبــني املنطقيــني فيكــون  ــة فيكــون حمــدودًا باملعن ــاآلالت اجلزئي حماطــًا ب
ــه يكــون لــه هنايــٌة  ، أو بمعنــى أنَّ مركبــًا مــن جنــس، وفصــل معروضــًا للعــدد كــام مــرَّ
عقليــة ينتهــى اليهــا ومــا كان كذلــك ال يكــون إالَّ ممكنــًا معروضــًا للعــدد، أو يكــون 
حمــدودًا حمفوفــًا بالغــواش املاديــة؛ لكونــه ُمــدرَكًا بالُقــوى اجلزئيــة فيكــون معــدودا؛ 
ــه مبدأ كثــرة إذ العقل  لكونــه ممكنــا. وقــال بعضهــم: ))كّل حمــدود معــدوٍد(()4(؛ ألنَّ
نـَـُه، َوَمــْن َقاَل:))َعــاَلم؟(( َفَقْد  ــّوُز وجــود أمثالــه )َوَمــْن َقــاَل: ))فِيــَم(( َفَقــْد َضمَّ جِيَ
ــا(  ــِذَف االلــف عــن )م ــا( ُح ــى م ــام( َو )َع ــَم( َو)َعاَلَم()في ــُه( أصــل )فِي ــَى ِمنْ أْخ
ــال  ــيء داخ ــموالً ب ــه مش ــُه أي جعل ن ــة، َوَضمَّ ــتفهام خاص ــذا يف االس ــًا وه ختفيف

))( ]االشارة[ ساقطة من أ. 
)2( ]فقد جعله حمدودا ذا أجزاء وجعله مركبًا[ زيادة يف أ. 

)3( ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 69. 
)4( شح هنج البالغة، ابن أيب حلديد: )/ 69. 
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فيــه ويشــمل ذلــك التضمــني جعــَل الــيء حمــال لــه أو مكانــا حييــط بــه وكل منهــام 
يتضمــن نوعــًا مــن الغلبــة واالحاطــِة امُلنافِيَتــنِي جلاللــه وعظمتــه ســبحانه ولذلــك 
ــًا مبطِــاًل لُِزعــم الّســائل عــن حملــه ســبحاَنه أو مكانــه، )وأْخــَى ِمنـْـُه( أي  جعــل الزمَّ
ــًا منــه مــع أن نســبته إىل مجيــع األمكنــة))( عــى الّســواء  جعــل بعــض االمكنــة خاليَّ
كــام هــو شــأن خالــق الــكل، وإبطــال الــالزم بمثــل هــذا كاٍف يف مقــام اخِلطابــة وال 

يبعــد كــون بطــالن الالزمــني برهانيــًا فتدبــر. 

)كائــُن لَ َعــْن َحــَدث، َمْوُجــوٌد لَعــْن َعــَدٍم( ملــا كان الكــون بمعنــى الثبــوت 
أعــم مــن القــدم، واحلــُدوث ويكــون بمعنــى احلــدوث قيــده )عليــه الّســاَلم( بنفــي 
احلــدوث ختصيصــًا، أو رفعــًا لالشــتباه، والوجــود اإلدراك، يقــال: وجــد املطلــوُب 
ــم، وال نظــر هلــا، ووجــد مــن العــدم عــى  ــُده وجيــُده بضــّم اجلي ــَد و َوَرَم جَيِ َكَوَع
صيغــة املجهــُول فهــو موجــود، والعــدم بالتحريــك كــام يف النســخ وبالضـــّم 
فانعــدم حلــن(()2(،  املتكلمــني وجــــــد  قالــوا: ))وقــول  الفقــدان،  وبضمتــني 
ــرة  ــراد بالفق ــون[)3( امل ــل أن يك ــُول، و]حيتم ــة املجه ــى صيغ ــِدَم ع ــواب َفُع والّص
الثانيــة ]أمــا[)4( تأكيــد األوىل، واملــراد مــن األوىل تعليــم كيفيــة)5( اطــالق لفــظ)6( 
ــض  ــه بع ــبق الي ــا يس ــس م ــه لي ــراد من ــأن امل ــعار ب ــبحانه واالش ــه س ــون يف حْق الك

))( الصواب: األمكنة مجيعها.
)2( القاموس املحيط، مادة )عدم(: 4/ 48). 

)3( ]حيتمل ان يكون[ ساقطة من أ، ر، ع، م، ن. 
)4( ]أما[ ساقطة من ث، ح. 

)5( )كفيه( يف ن، حتريف. 
)6( )لفط( يف ن، تصحيف. 
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ــه، ومــن  ــذايت[))( أو االعــم من ــدوث ال ــاألوىل نفــي احل ــراد ]ب ــل امل االذهــان، وقي
ــى  ــالق ع ــدم االط ــف لع ــو تعّس ــذايت)2( وه ــدوث ال ــي احل ــة نف ــاين وبالثاني الزم
ــذو  ــن حي ــفة وم ــات الفالس ــن مصطلح ــك م ــام ذل ــرْب، وإّن ــرف الَع ــذايت يف ع ال
حذوهــم. )َمــع كلِّ َشٍء لَ بُِمَقاَرَنــٍة، َوَغــرْيُ كلِّ َشٍء ل بُِمَزاَيَلــٍة( املــراد بكونه تعاىل 
مــع كل شء علمــه هبــا أو حفظــه هلــا أو تربيتــه إياهــا / و8/ أو تأثــره فيهــا عــى 
االحتيــاج يف البقــاء أو االعــم منهــا، أو مــن بعضهــا وباملقارنــة املنفيــة املـــــصاحبة 
املكانيــة أو الزمانيــة يف مبــدأ الوجــود، أو مطلقــًا كــام قيــل، أو احلاليــة واملحليــة، أو 
ــة تنزهــه ســبحانه عــن احللــول واالحتــاد واملجــاورة وعــن  ــرة املثبت األعــم وباملغاي
شــبه املخلوقــني، وباملزايلــة املنفيــة املفارقــة بعــد نــوع مــن املقارنــة املتقدمــة، وقيــل 
املــراد ]باملزايلــة[)3( باملنفيتــني)4( احلادثتــان يف وقــت؛ فــإن نســبتهام إىل أوقــات 
ــاَم َأْمــُرُه إَِذا  وجــود االشــياء عــى الســواء، وقيــل: املــراد وعــن احلاجــة إىل غــره ﴿إِنَّ
ــه ]حركــة و[)6(  ــْن َفَيُكــوُن﴾)5( ال كفعــل املخلوقــني، فإنَّ ــُه ُك ــوَل َل َأَراَد َشــْيًئا َأْن َيُق
ــام أعطاهــم اهلل مــن القــوى واآلالت. )َبِصــرٌي؛ إِْذ  تــرف)7( يف املــواد املوجــودة ب
ل َمنُْظــوَر إَِليــِه ِمــْن خْلِقــِه(، أي كان متصفــًا بتلــك الصفــة كســائر الّصفــات حــني 
عــدم املتعلقــات فإهنـْـا قديمــة، وإن كانــت تعلقاهتــا ]اخلاصــة[)8( حادثــة كــام رصح 

))( ]باألوىل نفي احلدوث الذايت[ خرم يف م. 
)2( )الزماين( يف ث، ر، م. 

)3( ]باملزايلة[ ساقطة من ث، ح، ع، م، ن. 
)4( )ملنفيتني( يف أ. 

)5( يس / 82. 
)6( ]حركة و[ ساقطة من أ، ر، ع، ن. 

)7( )تصرتف( يف أ. 
)8( ]اخلاصة[ ساقطة من أ، ع، ن. 
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بــه بعــض االخبــار، وذلــك ألنَّ العلــم عبــارة عــام هــو منــاط انكشــاف املنكشــف 
عــى العــامل، والّســمع كذلــك بالنّســبة إىل املســموع والبــر إىل املبــر وتلــك 
ــبحانه  ــه س ــك يف حق ــس كذل ــا ولي ــة بذواتن ــوى قائم ــات وق ــا كيفي ــات فين الصف
إنــام منــاط هــذه االمــور ذاتــه االحديــة املقدســة عــن عــروض الكيفيــات والقــوى 
والعــوارض، فهــو ســبحانه موصــوف هبــا بذاتــه بالنســبة إىل كل مــا يقبــل تعلقهــا 
ــكن  ــع، والّس ــخ بالرف ــض النس ــون، ويف بع ــح الن ــَكَن( بفت ــٌد؛ إِْذ ل س ــه، )ُمَتَوحِّ ب
بالتحريــك مــا تســكن اليــه النفــس، وتطمئــن، وكلمــة )إذ( هاهنــا تعليليــة بخــالف 
األلفــة، وذهــاب  االســتيناس  لَِفْقــِدِه(  َيْســَتْوِحُش  بِــِه ول  السابقة))()َيســَتأنُِس 
التوحــش، والظاهــر مــن كالم الشــارحني)2( أهنّم جعلــوا االســتيحاش للفقدان من 
صفــات الّســكن كاالســتيناس عنــد الوجــدان، ولعــل التوصيــف حينئــذ لإلشــعار 
بعّلــة احلكــم؛ فــإن االســتيناس واالســتيحاش يســتلزمان احلاجــة والنقــص ]وعــى 
هــذا[)3( فمقتــى)4( املقــام)5( يســتوحش بــدون كلمــة ال والظاهــر اهّنــم جعلوَهــا 
ــِن﴾)6(  ــوا * َألَّ َتتَّبَِع ــْم َضلُّ ــَك إِْذ َرَأْيَتُه ــا َمنََع ــاىل: ﴿َم ــه تع ــل يف قول ــام قي ــدة ك زائ
ــَم  ــالَّ َيْعَل ــا َمنََعــَك َألَّ َتْســُجَد إِْذ َأَمْرُتــَك﴾)7( وقولــه تعــاىل: ﴿لَِئ وقولــه تعــاىل: ﴿َم

))( يقصد قوله )عليه السالم(: ))َبصٌر إْذ اَل َمنُْظوَر إَلْيِه ِمْن خّلِقِه((. 
)2( ينظــر: شح هنــج البالغــة، ابــن أيب حديــد: )/72، وشح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم البحــراين: 

)/03) طــه/92. 
)3( ]وعى هذا[ ساقطة من ع. 

)4( )فيقتي[ يف ع. 
)5( ]املقام( ساقطة من أ، ر، ع، م، ن. 

)6( طه / 93-92.
)7( االعراف / 2). 
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ــام نشــأ  ــع توهــم رب ــة مســتأنفة لدف ــاِب﴾))( وحيتمــل أن تكــون)2( اجلمل ــُل اْلكَِت َأْه
مــن الــكالم الســابق؛ فــإنَّ نفــي الّســكن واثبــات التوحيــد مظنــة االســتيحاش عنــد 
ــى أن  ــدا مــن جهــة املعن الفقــدان، فــال يكــون مــن صفــات الّســكن، وحيتمــل بعي
ــه َنقصــًا  يكــون الــكالم يف قــوة االســتدالل بنفــي االســتيحاش فقــط لظهــور كون

ــَر.  وتســليم جــواز االســتيناِس ممــا شــاء)3( فتدب

ــة أَجاَلــا، ولَ َتِرَبــٍة اْسَتـــَفاَدها، َولَ  ْلــَق إِْنَشــاًء، َواْبـَتـــَدَأُه اْبتِـــَداًء، بِــاَل َرِويَّ )أْنَشــأ اْلَ
ــلق كــام ذكــره  ــعنى: اخلـ ــٍس اْضطــَرب فيهــا( االنشــاء بمـ ــِة َنْف ــَها، ول َهاَم َحركــٍة أْحَدَثـ
ْنَســاَن  اجلوهــري)4( وغــره)5( حينئــٍذ فالفرق بينه وبني االبتداء، بــــأن االنــــشاء ﴿َخَلَق اإْلِ
ــاِر * َوَخَلــَق اْلَجــانَّ ِمــْن َمــاِرٍج ِمــْن َنــاٍر﴾)6( وقــال: ﴿َخَلَقُكْم  ِمــْن َصْلَصــاٍل َكاْلَفخَّ
ِمــْن ُتــَراٍب ُثــمَّ ِمــْن ُنْطَفــٍة﴾)7(، وأمثاهلــا كثــرة، وقــال بعــض الّشــارحني)8(: مل أجــد 
ــداء وهــو االجيــاد الــذي مل يســبق بمثلــه إال  ــًا بــني االنشــاء واالبت ألهــل اللغــة فرق
ــأن  ــاَلم( عــن التكــرار ب ــه الّس ــًا لكالمه)علي ــام صون ــا بينُه ــه يمكــن أن يفــرق هاهن أن
يقــال: املفهــوم مــن اإلنشــاء هــو االجيــاد الــّذي مل يســبق غــر املوجــد ]املوجــد[)9( اليه، 
واملفهــوم مــن االبتــداء هــو االجيــاد الــذي مل يقــع مــن املوجــد قبــل، وال خيفــى أنــه عــى 

))( احلديد / 29. 
)2( )يكون( يف أ، ر، ع، تصحيف. 

)3( )مما شاه( يف ث، ح. 
)4( الصحاح، مادة )نشأ(:)/77. 

)5( ينظر: تاج العروس، مادة )نشأ(:)/265. 
)6( الرمحن/4)، 5). 

)7( فاطر /)). 
)8( ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 32). 

)9( ]املوجد[ ساقطة من ث، ع. 
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ــد[)3(  ــون)2( ]التأكي ــة))( يك ــل اللغ ــض أه ــن كالم بع ــتفاد م ــام يس ــرتادف ك ــر ال تقدي
لدفــع)4( توهــم التجــوز يف لفــظ االنشــاء بــأن يــراد االجيــاد مــن مــادة خملوقــة لغــره، 
والّرؤيــة ]التفكــر[)5( / ظ8/ يف االمــر وأصلهــا مــن املهمــُوز جــرت يف كالمهــم غــر 
مهمــوزة وجتمــع عــى روايــا)6( قال ابــن االثــر)7(: ومنه احلديــث: ))رش الروايــا روايا 
الكــذب(()8( واالجالــة االدارة مــن اجلــوالن واجالــة الرؤيــة حركــة قــوة املفكــرة يف 
حتصيــل املبــادئ واالنتقــال منهــا إىل املطالــب، واهلل ســبحانه منــزه عنهــا؛ لتقدســِه 
ــه األمــور  ــراء مــن جربت عــن القــوة وعــن العلــم بعــد اجلهــل. وامُلجــَرب بفتــح ال
واحكمتــه واجيــاده ســبحانه ليــس بإعانــة ولــو ممــا خلقــه قبــل للتنــزه عــن اجلهــل َو 

))( ينظر: األلفاظ الكتابية، عبد الرمحن اهلمذاين: 69. 
)2( )تكون( يف أ، ع، تصحيف. 

)3( ]التأكيد[ ساقطة من ث. 
)4( )لدهم( يف ث، ح. 

)5( ]التفكر[ ساقطة من ع. 
)6( ينظر: الصحاح، مادة )روأ(: )/54. 

)7( أبــو الســعادات املبــارك بــن أيب الكــرم حممــد بــن حممــد بــن عبــد الكريــم بــن عبــد الواحــد الشــيباين 
املعــروف بابــن االثــر اجلــزري امللقــب جمــد الديــن، هــو شــقيق عــز الديــن صاحــب تاريــخ الكامــل، 
يعــد مــن العلــامء االفاضــل أخــذ علــم النحــو عــن شــيخه أيب حممــد ســعيد بــن املبــارك الدهــان، ولــد 
ســنة )544هـــ( بجزيــرة عمــر ونشــأ هبــا، ثــم انتقــل إىل املوصــل، اتصــل بخدمــة االمــر قايــامز إىل ان 
مــات فاتصــل خدمــة صاحــب املوصــل عــز الديــن بــن مســعود وويل ديــوان االنشــاء مــن مصنفاتــه: 
ــث  ــب احلدي ــة يف غري ــة، النهاي ــع يف اللغ ــاليل، املرص ــر اجل ــوىل الوزي ــالء امل ــن ام ــآليل م ــر ال اجلواه
واالثــر، واالنصــاف يف اجلمــع بــني الكشــف والكشــاف، املصطفــى واملختــار يف االدعيــة واالذكار، 
تــويف يف املوصــل ســنة)606هـ(. ينظــر: وفيــات االعيــان: 4/ )4)-43)، وســر أعــالم النبالء: )2 
ــة: )/  ــي خليف ــون، حاج ــف الظن ــالم: 43 / 228 - 255. و كش ــخ االس / 488 - )49، و تاري

ــة العارفــني، البغــدادي: 2/ 2، 3. 8)6، و هدي
)8( ينظر: النهاية يف غريب احلديث واالثر: 279/2. 
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االفتقــار وال جيــوز عليــه احلركــة لكوهنــا حادثــة مســتلزمه لالنتقــال مــن حــال إىل 
ــه، واالضطــراب  ــح اهتاممهــا باألمــور، وقصدهــا الي ــة النفــس بالفت اَم حــاٍل، ومَهَ
احلركــة، واحلركــة يف اهلاممــة االنتقــال مــن رأي إىل رأي أو مــن قصــد أمــر إىل قصــد 
امــر آخــر بحصــول صــورة، ويف بعــض النســخ))( )وال مِهــة نفــس( بكــر اهلــاء، 
ــة)3( واملجــوس القائلــني  قــال بعــض الشــارحني)2( يف نفــي اهلاممــة: رّد عــى الثنوي

هبــا، وكلامهتــم)4( الواهيــة مذكــورة يف كتــب املقــاالت. 

ــن  ــا م ــخ أم ــن النس ــر م ــام يف كث ــة ك ــاء املهمل ــا( باحل ــَياَء أِلَْوقات ــاَل اأْلَْش )َأَح
االحالــة بمعنــى التحويــل والنقــل أي نقــل كال منهــا إىل وقتهــا، والــالم يف ألوقاهتــا 
ــتحقه  ــاال يس ــتحق م ــت يس ــارحني)5(؛ ألنَّ كل وق ــض الش ــره بع ــام ذك ــل ك للتعلي
ــا﴾)6( أي نقــل كل شء  ــَك َأْوَحــى َلَ غــره، أو بمعنــى )اىل( كقولــه تعــاىل: ﴿بـِـَأنَّ َربَّ
ــب  ــن فرســه أي وث ــا مــن قوهلــم: حــال يف مت ــدر خلقــه يف وقــت يناســبه، وأم وق
ــام  ــه ك ــى فرس ــره ع ــال غ ــن أح ــا، كم ــياء يف أوقاهت ــر االش ــزة أي أق ــدى باهلم فع
ذكــره بعضهــم)7(، ولكــن اســتعامل الكلمــة بالــالم غــر معــروٍف، ويف بعــض 

))( معارج هنج البالغة: 55، وفيه: )ويروى: وال مِهه(. 
)2( ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 73. 

)3( الثنويــة هــم أصحــاب األثنــني األزليــني، يزعمــون أنَّ النــور والظلمــة أزليــان، فالنــور عندهــم هو 
مبــدأ اخلــرات، والظلمــة هــو مبــدأ الــرشور، وظهــرت مــن الفرقــة املانويــة، واملزدكيــة، و الديصانيــة، 
ــة والتناســخية. ينظــر: امللــل والنحــل: )/ 244 - 253، و شح  ــة والصيامي ــة، و الكينوني واملرقوني

املقاصــد يف علــم الــكالم، التفاتــزاين )ت 792هـــ(: 2/ 64. 
)4( )كالماهتم( يف ع. 

)5( ينظر: شح هنج البالغة،البحراين: )/35). 
)6( الزلزلة /5. 

)7( ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 73. 
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ــه  النســخ الصحيحــة ورواه أيضــًا بعــض الشــارحني))( )آجــال( باجليــم أي أدار كأنَّ
فأوجدهــا،  وقتهــا  حــرض  حتــى  العــدم  يف  وردّدهــا  االشــياء  حــرك  ســبحانه 
ــل( باجليــم املشــددة أي آخــر. )َولءَم بــنْيَ ُمَْتـــلَِفاِتا( أي جعلهــا ملتئمة  وروى)أجَّ
مؤتلفــة كــام ألــف بــني العنــارص املتخالفــة يف الطبــاع وبــني النفــوس تقــول: الءمــت 
َز  بــني القــوم مالءمــة إذا أصلحــت ومجعــت، فــإذا اتفــق الشــيئان فقــد التأمــا ))َوَغــرَّ
َغَرائَِزهــا، َوَألَزَمهــا َأســناخها( الغريــزة اخللــق والطبيعــة صاحلــة كانــت أو رديئــة)2( 
والِســنْخ بكــر الســني وســكون النْــون األصــل، ويف بعــض النسخ)أشــباحها()3( 
مجــع شــبح بالشــني املعجمــة والبــاء املوحــدة واحلــاء املهملــة حمركــٌة وقــد يســكن أي 
أشــخاصها وتغريــز الغرائــز اجيادهــا أو)4( ختصيــص كل منها)5(بغريــزة خاصــة هبــا 
ــوء األّضــواء، أو مــن تغريــز العــود يف االرض؛  مــن قبيــل قوهلــم ســبحانه مــن ضَّ
ليثمــر عــى مــا قيــل والضمــر املنصــوب يف الزمهــا راجــع إىل األشــياء كالســوابق 
فاملعنــى جعلهــا بحيــث ال يفارقهــا أصوهلــا أو جعــل األشــخاص الزمــة للكليــات 
ــزة، أو كل  ــز أي جعــل كل ذي غري ــا يف بعــض النســخ أو راجــع إىل الغرائ عــى م
ــا،  ــَل اْبتَدائَِه ــا قب ــًا هبَِ ــًا )َعاملِ ــًا أو مطلق ــه غالب ــه)6( غريزت ــث ال تفارق ــخص بحي ش
يطــًا بُِحُدوِدَهــا واْنتِهائَِهــا َعاِرفــًا بَِقَرائِنَِهــا وَأْحنَائَِها(العامــل يف عاملــًا ومــا بعدهــا  حُمِ

))( ينظر: شح هنج البالغة،البحراين: )/35). 
)2( ينظر: العني، مادة )غرز(: 382/4. 

)3( شح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )7، و شح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم البحــراين: )/ 
 .23

)4( )و( يف ح. 
)5( )من األشياء( يف ث، ح. 

)6( )يفارقه( يف أ، ث، ر، م، ن،، ويف ع: )يفارق( تصحيف. 
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أمــا الــزم لكونــه))( أقــرب أو االفعــال الثالثــة األخــرة عــَى الرّتتيــب ]أو االربعــة 
ــالم(  ــه الس ــه )علي ــل يف االول)3( قول ــل[)2(، أو العام ــة الفص ــا بقرين ــا قبله دون م
انشــاء ]وابتــدأ[)4( بقرينــة قولــه: قبــل ابتدائهــا ]ويف مــا بعــده مــا بعــده[)5( واملــراد 
ــة وباالنتهــاء االنتهــاء  ــا األطــراف أو التشــخصات أو احلــدود الذهني باحلــدود أم
لوجودهــا،  املعــنّي  الزمــان  بانقضــاء  الوجــود  انقطــاع  أو  للحــدود  الــالزم 
ــروض،  ــاورة، أو الع ــب، أو املج ــه الرتكي ــى وج ــا ع ــرتن هب ــا يق ــن[)6( م ]وبالقرائ
واألحنــاء مجــع ِحنــو بالكــر أي))اجلوانــب(()7( أحنــاء الــوادي ]معاطفــة، و[)8( 
ــبحانه.  ــى اهلل ُس ــارف ع ــالق الع ــواز اط ــى ج ــة ع ــالم( دالل ــه الّس يف كالمه)علي
ــة  ــَواِء(( كلم ــَكائَِك اْلَ ــاِء، َوَس ــقَّ اأْلَْرَج ــَواِء، َوَش ــَق اأْلَْج ــْبَحاَنُه َفْت ــَأ ُس ــمَّ َأْنَش ))ُث
ــا أمــا للرتتيــب الذكــرى والتــدّرج يف الــكالم ال للرتاخــي يف الّزمــان،  ثــم)9( هاهن
ويكــون لُوجــوه)0)( منهــا االنتقــال ]اىل الّتفْصيــل مــن االمجــال، ومنهــا[)))( االهتامم 
ــى  ــا بمعن ــك، وأّم ــاء كذل ــتعمل الف ــر ويس ــه آخ ــارن لوج ــر، أو املق ــدم املؤّخ بتق

))( )لكوهنا( يف م. 
)2( ]أو االربعة دون ما قبلها بقرينة الفصل[ يف ع، ساقطة من أ، ح، ر. 

)3( )اجلميع( يف ث. 
)4( ]وابتدأ[ ساقطة من أ، ح، ر، ع، م. 

)5( ]ويف ما بعده ما بعده[ ساقطة من أ، ح، ر. 
)6( ]وبالقرائن[ خرم يف م. 

)7( الصحاح، مادة )حنو(: 6/ )232. 
)8( ]معاطفة، و[ خرم يف م. 

َواِء(( كلمة ثم[ خرم يف م.  )9( ]َسَكائَِك اْلَ
)0)( ينظر: اجلنى الداين يف حروف املعاين، احلسن بن القاسم املرادي)749هـ(: 426 ـ 429. 

)))( ]اىل الّتفْصيل من االمجال، ومنها[ خرم يف م. 
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ــاٌر))( لَِمــْن  ــي َلَغفَّ ]الــواو[))( املفيــدة للجمــع ]املطلــق كــام قيــل يف قولــه تعــاىل: ﴿َوإِنِّ
َتــاَب َوَآَمــَن َوَعِمــَل َصالًِحــا ُثــمَّ اْهَتــَدى﴾)3(، وعــى التقديريــن ال يــدّل عــى تقديــم 
انشــاء اخللــق عــى اجيــاد املــاء واألرض والّســامء، والفتــق بالفتــح الفتــح والشــق)4(، 
واجلــو، مــا بــني الســامء واالرض، وقيــل الفضــاء الواِســع، واألرجــاء مجــع الرّجــا 
مقصــورًا وهــي ))النّاحيــة(()5( / و9/ قــال تعــاىل: ﴿َواْلَمَلــُك َعَلــى َأْرَجائَِهــا﴾)6(، 
َتْرُجــوَن هلل  وأّمــا الرّجــا مــن االمــل أو اخلــوف)7( كقولــه تعــاىل: ﴿َماَلُكــْم لَ 
ــكاكة  ــذا الّس ــم وك ــكاك بالض ــدود والسُّ ــة اهلل فمم ــون عظم ــاًرا﴾)8(أي ال ختاف َوَق
ــن  ــا اب ــكاكة، وفّرَه ــع س ــكائك[)0)( مج ــامء)9(، ]والّس ــان الّس ــي أعن ــواء املالق اهل
حديــث  ))ومنــه  وقــال:  واالرض(()))(  الّســامء  بــنَي  مــا  بــ))اجلــّو  االثــر 
عيل(()2)()عليــه الّســالم(، واهلــواء باملــد ))مــا بني]الســامء[)3)( واالرض(()4)(، 

))( ]الواو[ خرم يف م. 
)2( ]املطلق كام قيل يف قوله تعاىل: ))وايِِن َلَغفاٌر[ خرم يف م. 

)3( طه /82. 
)4( العني، مادة )فتق(: 30/5). 

)5( معجم مقاييس اللغة، مادة )َرِجَى(: 495/2. 
)6( احلاقة / 7). 

)7( ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )َرِجَى(: 494/2. 
)8( نوح / 3). 

)9( ينظر: العني، مادة )سكك(: 5/ 272، و الصحاح، مادة )سكك(: 4/ )59). 
)0)( ]والسكائك[ خرم يف م. 

)))( النهاية يف غريب احلديث واالثر: 385/2. 
)2)( املصدر نفسه: 2/ 385. 

)3)( ]السامء[ خرم يف م. 
)4)( الصحاح، مادة )هوى(: 2537/6. 
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ــْم َهــَواٌء﴾))( أي خاليــة مــن  ويقــال لــكّل خــاٍل هــواء، ومنــه قولــه تعــاىل: ﴿َوَأْفئَِدُتُ
العقــل، أو اخلــر، أو مــن كل شء فزعــًا)2( وخوفــًا، أو مــن الّطمــع يف اخلــر، واملراد 
بفتــق األجــواء اجيــاد االجســام يف األمكنــة اخلاليــة بنــاء عــى وجــود املــكان بمعنــى 
البعــد، وجــواز اخلــالء، أو املــراد باجلــّو البعــد املوهــوم، أو أحــد العنــارص بنــاء عــى 
ــه  ــر قول ــم)3( يف تفس ــن إبراهي ــيّل ب ــره ع ــا ذك ــر ممّ ــو الّظاه ــواء وه ــق اهل ــّدم خل تق
تعــاىل: ﴿َوَكاَن َعْرُشــُه َعــَى امْلَــآِء﴾)4()5( والظاهــر أّنــه مضُمــون اخلــرب)6( وقــد 
اختلفــت الّروايــات يف أّول مــا خَلــق اهلل واجلمــع بينَُهــا بحمــل بعضهــا عــى األولية 
ــادر  ــن الّص ــر ع ــى اختالف)8(التعب ــا ع ــالف يف بعضَه ــل)7( االخت ــة، ومح االضافي
األّول كــام حــرر يف حدائــق احلقائــق)9( وهــذا الــكالم ال يــّدل رصحيــًا عــى أن 

))( إبراهيم /43. 
)2( )فرغًا( يف ر، تصحيف. 

ــه مفــر،  ــة، فقي ــا احلســن، مــن مصنفــي اإلمامي ــى أب ــن هاشــم القمــي، يكن ــم ب ــن إبراهي )3( عــيل ب
ــع، و  ــازي، و الرشائ ــوخ، و املغ ــخ واملنس ــرآن، والناس ــر الق ــه تفس ــن مؤلفات ــي م ــه الكلين ــذ عن أخ
االنبيــاء، والتوحيــد، صــار رضيــرًا يف آخــر عمــر تــويف يف القــرن الرابــع اهلجــري. ينظــر: الفهرســت، 
ابــن حجــر )ت  امليــزان،  بالوفيــات )20/ 6، و لســان  الــوايف  الطــويس)ت 460هـــ(: 52)، و 
852هـــ(: 4/ )9)،و هديــة العارفــني: )/ 678، و ايضــاح املكنــون 2/ 334، و الكنــى وااللقــاب، 
القمــي )ت359)هـــ(: 3/ 85، و مســتدرك علــم رجــال احلديث، عــيل الشــاهرودي )ت405)هـ(: 

ــني: 7/ 9.  ــم املؤلف 5/ 278، معج
)4( هود / 7. 

)5( ينظر: تفسرالقمي،عيل بن إبراهيم القمي )ت329هـ(: )/)32. 
)6( )اخلر( يف ع، تصحيف. 

)7( )محل( يف ر. 
)8( )واختالف( يف ر. 

)9( ينظر: خمطوطة حدائق احلقائق: 30، )3. 
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ــه  ــل العكــس أظهــر، وقول الّصــادر االّول مــاذا وال عــى تقــّدم املــاء عــى اهلــواء ب
)عليــه الّســاَلم(: ))وشــق األرجــاء(( كالّتفســر لفتــق األجــواء، أو املــراد باألرجاء 
األمكنــة والفضــاء، و باألجــواء عنــر اهلــواء، وقوله)عليه الّســالم(: ))وســكائك 
اهلــواء(( بالنّصــب كــام يف كثــر مــن النّســخ معطــوف عــى فتــق األجــواء أي انشــأ 
ســبحانك ســكائك اهلــواء، واألظهــر أن يكــون بالكــر معطوفــًا عــى األجــواء أي 
اكــاًم  ــاُرُه، ُمَتَ ــاَمً َتيَّ أنشــاء ســبحانُه فتــق ســكاِئك اهلــواِء ))َفَأْجــَرى فِيَهــا َمــاًء ُمَتاَلطِ
ــاُرُه(( اللَّطــم بالفتــح يف األصــل الــرّضب عــى الَوْجــه بَباطــن الّراحــة ويف املثــل  َزخَّ
ــؤ،  ــا بكف ــن)3( هل ــن[)2( مل تك ــا ]م ــرأة لَطّمُته ــه ام ــى())( قالت ــَواٍر َلَطْمَتن ــوذاُت ِس )ل
وتالطمــت األمــواج رضب بعضهــا بعضــًا كأّنــه يلّطمــه، والّتيــار مــوج البحــر)4(، 
ــٍض،  ــى بع ــه ع ــى بعض ــُه والق ــم[)5( إذا مجع ــه ]بالض ــيء يرُكم ــم ال ــه، وَرُك وجلّت
وتراكــم الــيء إَِذا اجتمــع)6(، وزخــر البحــر إذا ))مــّد وكثــر مــاُؤُه وارتفعــت 
ــاّله  ــواء وخ ــر يف االج ــم الّزاخ ــاء املَتالط ــق امل ــبحانه خل ــه س ــه(()7( أي إن أمواج
ــه  ــدّل[)8( علي ــام ي ــدّة ]ك ــرده وش ــح ب ــر الّري ــم أم ــواء، ث ــرى يف اهل ــه أّوالً فج وطبع
يــِح  َلــُه َعــَى َمْتــن الرِّ ]قولــه[)9( )عليــه الّســالم( بعــد ذلــك حّتــى يظهــر قدرتــه ))مَحَ

))( )مثل يقوله الكريم إذا ظلمه اللئيم( مجهرة االمثال، أبو هالل العسكري: 93/2). 
)2( ]من[ ساقطة من م. 

)3( )يكن( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، ن. 
)4( ينظر: الصحاح، مادة )تر(: 602/2. 

)5( ]بالضم[ ساقطة من أ، ر، ع، ن. 
)6( ينظر: الصحاح، مادة )ركم(: 936/5). 

)7( لسان العرب، مادة )زخر(: 320/4. 
)8( ]كام يدّل[ خرم يف م. 

)9( ]قال[ خرم يف م. 
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ْعــَزِع اْلَقاِصَفــِة(( املتــن مــن كّل شء ]مــا ظهــر منــه[))(، واملتــن مــن  الَعاِصَفــِة، والزَّ
األرض ))َمــا ارتفــع وصلــب(()2(، واملتــني القــوّي، وعصفــت الّريــح اشــتّد ُهبوهبا 
ــح  ــه، وري ــه ويزيل ــيء()3( ليقلع ــك ال ــة )حتري ــني املهمل ــزاي والع ــة بال والّزعزع
زعــزع وزعــازع أي يزعــزُع االشــياء، وقصفــه)4( كرضبــه قصفــا)5( كــره، وقصــف 
ــكان  ــه ف ــة ل ــا حامل ــال عصفه ــح ح ــل الّري ــه أي جع ــتد صوت ــره اش ــد وغ الّرع
متحــركا بحركتهــا أو جعــل الّريــح التــي مــن شــأهنا العْصــف والَقْصــف حاملــة لــه 
واألول أظهــر وهــذه الّريــح غــر اهلــواء املذكــور أوال كــام يــدل عليــه)6( قــول 
الّصادق)عليــه الســالم( يف أجوبــة مســائل الزنديــق قال:)الّريــح عــى اهلــواء 
واهلواءمتســكُه القــدرة()7(، فيمكــن أن يكــون متقّدمــة)8( يف اخللــق عليــه أو متأخــرة 
ِه،  عنــه أو مقارنــة لــه ويمكــن أن يكــون املــراد هَبــا َماحتــّرَك منــُه )َفَأَمَرَهــا بِــَردِّ
ِه(. أي أمــر ]الّريح[)9( أن حتفــظ)0)( املاء وترّده  ِه، َوَقَرهَنـَـا إىل َحــدِّ َطَها َعــَى َشـــدِّ وُســلَّ
باملنــع عــن اجلَــرْي الــّذي ســبقت االشــارةإليه بقولــه )عليــه الّســالم(: فأجــرى فيهــا 

))( ]ما ظهر منه[ خرم يف م. 
)2( لسان العرب، مادة )متن(: 3)/399. 

)3( ينظر: الصحاح، مادة )زعع(: الصحاح: 225/3). 
)4( )قصوفه( يف ث، حتريف. 

)5( )كصفا( يف ع. 
)6( )عى( يف ر. 

)7( االحتجاج، الطربيس )ت 548هـ(: 2/ 00). 
)8( )مقدمة( يف ح. 

)9( ]الريح[ خرم يف م. 
)0)( )حيفظ( يف أ، ث، ح، ع. 
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ّماء]فــكان[))( بــل ]الــرّد قــد خــّى[)2( وطبعــه أي عــن اجلــرى الــّذي يقتضيــه طبعــُه 
وقــواه عــى ضبطــه كالــيء املشــدُود وجعلهــا مقرونــة ]اىل انتهائــه حميطــة[)3( بــه 
تَِهــا َفتيِـــٌق، َوامَلــاُء ِمــْن َفْوِقَهــا َدفِيــــٌق(أي اهلــواء الــذي هــو حمــل الريح  ــَواُء ِمــْن َتْ )اْلَ
كــام مــرَّ يف اخلــرب، ]مفتــوق أي مفتــوح منبســط[)4( مــن حتــت الّريــح احلاملــة للــامء 
ــه  ــبحانه بقدرت ــه س ــرض ]ان ــق والغ ــوب مندف ــا أي مصب ــن فوقه ــق م ــاء دفي وامل
ــح باهلــواء املنبســط  ــط الري ــه كــام ضب ــة ل ــح احلامل ــوب[)5( بالّري ــاء املصب ــط امل ضب
ــا[()6(  وهــو موِضــع العجــب. )ُثــمَّ َأْنَشــَأ ]ُســْبَحاَنُه ِريــًا اْعَتَقــَم َمَهبََّهــا، َوَأَداَم ُمَرهبَّ
الّظاهــر أن هــذه الّريــح غــر مــا جعلهــا اهللِ حمــال للــامء بــل خملوقــة مــن املاء، كــام ورد 
يف بعــض الّروايــات، واالعتقــام أن حتفــر البئــر فــإذا قربــت مــن املــاء احتفــرت بئــرًا 
صغــرًا بقــدر/ظ9/ مــا جتــد طعــم املــاء فــإن كان عذبــًا حفــرت بقيّتَهــا، ويكــون 
ــر  ــي ال تلقــح شــجرًا وال تث ــم الّت ــح العقي ــه الّري ، ومن ً ــامَّ ــى َصــار عقي اعتقــم بمعن
خــوُل يِف األْمــِر(()7(، وقــال بعــض  ســحابًا َماطــرًا، وقــال يف العــني: ))االْعتَِقــاُم الدُّ
الّشــارحني: ))الشــد والعقــد(()8(، ومل نجــده يف كالم الّلغويــني، وامَلهــب مصــدر 
بمعنــى اهلُبــوب، أو اســم مــكان، وُرَب يكــون بمعنــى مجــع وزاَد ولــزَم وأقــام 
واملعنــى عــى مــا ذكــره بعــض الّشــارحني أّن اهلل تعــاىل ارســلها بمقــدار خمُصــوٍص 

))( ]فكان[ ساقطة من أ. 
)2( ]الرد قد خى[ خرم يف م. 

)3( ]اىل انتهائه حميطة[ خرم يف م. 
)4( ]مفتوق أي مفتوح منبسط[ خرم يف م. 

)5( ]انه سبحانه بقدرته ضبط املاء املصبوب[ خرم يف م. 
)6( ]ُسْبَحاَنُه ِريًا اْعَتَقَم َمَهبََّها، َوَأَداَم ُمَرهبَّا([ خرم يف م. 

)7( العني، مادة )عقم(: )/ 86). 
)8( شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 33). 
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ــر  ــًا كــام حُيتفــر))( الّبئ ــل َجعــل مهبهــا ضيق ــًا، ب ــه احلكمــة ومل يرســلها مطلق يقتضي
الصغــر يف الكبــر)2(، فامَلهــب اســم مــكان أو مصــدر عــى التوســع)3(، وقيالملعنــى 
ــو كان االعتقــام متعّديــًا أو كان  ــام يّصــح ل جعلهــا عقيمــة ال تلقــح)4(، وهــذا انَّ
ــن كالم  ــر م ــا ويظه ــا عليه ــي وقفن ــخ الت ــام يف النّس ــًا ك ــًا ال منصوب ــا مرفوع مهبه
ــاء عــى صيغــة االفعــال فيصــح  ــدون الت ــه روى )اعقــم( ب بعــض الّشــارحني)5( أن
ــه  ــا يقتضي املعنــى املذكــور، وحيتمــل أن يكــون بمعنــى شــّد مهبهــا وعقــده عــى َم
ــاء كــام يف النســخ املــراد  ــر كــون اعتقــم بالت احلكمــة واملصلحــة، وقيــل: عــى تقدي
ــام  ــو ك ــا وه ــرف مهّبَه ــث ال يع ــلها بحي ــه أرَس ــق وإن ــن العوائ ــا م ــى مهّبه ــه اخ أّن
تــرى، ومعنــى أدامــة مرهبــا إدامــة جعلهــا مالزمــة لتحريــك املــاء َوأدامــه هبُوهبــا)6(. 
)َوَأْعَصــَف َمَْراَهــا، َوَأْبَعــَد َمنَْشــاَها( عصفــت الّريــح أشــتّد ُهبوهبــا، وجمراهــا 
ــد،  ــدأ بعي جرياهنــا، أو اســند إىل املحــل جمــازا، وأبعــد ِمنشــأَها أي انشــأها مــن مب
ولعّلــه ادخــل يف شــّدهتا واملنشــأ باهلمــزة عــى األصــل، أو باأللــف لــالزدواج 
ــــار،ِ َوإَثــاَرِة َمــْوِج  خَّ وكالمهــا موجــود يف النّســخ )َفَأَمَرَهــا بَِتْصِفيــِق امَلــاِء الــزَّ
ــا باِلَفَضــاِء( ))الّصفــق  ــِه َعْصَفَه ــْت بِ ــاِء، وَعَصَف ـَقـ ــَض السِّ ــُه َمْ ــاِر، َفَمَخَضْت اْلبَِح
الــرّضب الــّذي يســمع لــه صــوت(()7(، وكذلــك التّصفيــق، والتشــديد يــدل عــى 

))( )حُتتفر( يف ع، ويف ن )حتفر(. 
)2( ينظر: شرح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين:: )/ 38). 

)3( )توسع( يف أ، ث، ح، ر،ع، م، ن، وما أثبتناه هو املناسب للسياق. 
)4( ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 79. 

)5( ينظــر: معــارج هنــج البالغــة: 58، وفيــه: )رحيــًا اعتقــم واعقــم واحــد(، وبحــار االنــوار: 54 / 
84) وفيــه: )وروي اعقــم(. 

)6( ينظر: بحار االنوار: 54 / 84). 
)7( الصحاح، مادة )صفق(: 507/4). 
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الشــّدة، والثــوران اهليجــان، واإلثــارة التهييــج، واملخــض: حتريــك الســقاء الــذي 
فيــه اللبــن ليخــرج زبــده))(، والعصــف )بالفضــاء()2( يكــون أشــد لعــدم املانــع أي 
َلــُه عــى آِخــرِه، َوَســاِجَيُه عــى َمائـِـِرِه،  أشــتّد عصفــه حتــى اضمحــّل املانــع. )َتــُردُّ َأوَّ
َبــِد ُرَكاُمــُه( الّســاجي هــو ))الّســاكن(()3( ومنــه قولــه  َحتَّــى َعــبَّ ُعَباُبُه،َوَرَمــى بِالزَّ
ــه الســالم(: ))ول ليــل داج ول بحــر ســاج(()4(، ))ومــار الــيء يمــور مــورا  )علي
حتــِرك وجــاء وذَهــَب(()5( وبــه فــّر األخفــش)6(، وأبــو عبيــدة)7( قولــه تعــاىل: ﴿َيــْوَم 

))( تاج العروس، مادة)خمض(: 0)/50). 
)2( )الفضا( يف ث، ح. 

)3( تاج العروس، مادة )سجر(: 498/6. 
)4( شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 6 / ))3. 

)5( الصحاح، مادة )مور(: 802/2، وتاج العروس، مادة )مور(: 496/7. 
ــن،  ــا احلس ــى أب ــط، ويكن ــش االوس ــروف باألخف ــي املع ــعي البلخ ــعدة املجاش ــن مس ــعيد ب )6( س
أحــد نحــاة البــرة، أخــذ النحــو عمــن اخــذ ســيبويه، ولقــي مــن لقيــه مــن العلــامء، وكان أكــرب منــه 
ســنًا،، وكان معلــاًم لولــد الكســائي، مــن مؤلفاتــه: معــاين القــرآن، واملقاييــس يف النحــو، واالشــتقاق، 
والعــروض، واالصــوات، تــويف ســنة )5)2هـــ(. ينظــر: فهرســت ابــن النديــم )ت438هـــ(: 58، و 
إنبــاه الــرواة: 2/ 36- 44، و وفيــات االعيــان: 2/ 380، )38، و الــوايف بالوفيــات: 5)/ )6)، 

62)، و االعــالم: 3/ )0)، 02). 
)7( معمــر بــن املثنــى التيمــي البــري مــن تيــم قريــش ال مــن تيــم الربــاب، وهــو مــوىل هلــم، وكنيتــه 
ــار واالنســاب،  ــاألدب واللغــة واالخب ــد يف البــرة ســنة )0))هـــ( مــن أئمــة العلــم ب ــدة، ول ــا عبي أب
اســتقدمه هــارون الرشــيد إىل بغــداد ســنة )88)هـــ( وقــرأ عليــه أشــياء مــن كتبــه، صاحــب مصنفــات 
كثــرة جــدا تصــل املائتــني منهــا: بيوتــات العــرب، و اجلمــع والتثنيــة،و جمــاز القــرآن، و أدعيــة العــرب، و 
اســام اخليــل، و االنســان، والــزرع، والشــوارد، وغرهــا مــن املؤلفــات، تــويف يف البــرة ســنة )209هـــ(. 
ــة  ــون: )/ 26، و هدي ــف الظن ــزان: 7/ 395، و كش ــان املي ــم: 58، و لس ــن الندي ــت اب ــر: فهرس ينظ

ــالم: 7/ 272.  ــة: )/ 322، 323،و االع ــات العربي ــم املطبوع ــني: 2/ 466، 467، و معج العارف
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ــْوًرا﴾))()2(، وقــال )الّضحــاك(: ))أي متــوُج موجــًا(()3(، والُعبــاب  ــاَمُء َم َتـُـوُر السَّ
ــم،  ــم أي بأمجعه ــاؤوا بعباهب ــال: ج ــه، ويق ــه وارتفاع ــاء وكثرت ــم امل ــم معظ بالض
وعــّب َعبابــه)4( أي ارتفــع وعــَب النبــت اذا طــال، وُركام املــاء بالّضــم مــا تراكــم 
ــة مــن  ــار أّن االرَض خملوق ــد ورد يف االخب ــه واجتمــع بعضــه فــوق بعــض، وق من
ــَواٍء  ــُه يِف َه ــامء ))َفَرَفَع ــه الّس ــت)5( من ــان فخلق ــاء دخ ــن امل ــار م ــم ث ــد، ث ــذا الزب ه
ــُه َســْبَع َســمَواٍت(( أي رفــع اهلل ذلــك الّزبــد بــأن  ى ِمنْ ُمنَْفِهــٍق، َفَســوَّ ُمنَْفتِــٍق، وجوٍّ
ــع  ــابقا، أو برف ــق س ــا خل ــق م ــوح بخل ــوق مفت ــواٍء مفت ــا يف ه ــه دخان ــل بعض جع
ــق  ــد نط ــاح)6(، وق ــاع واالنفت ــاق االّتس ــع، واالنفه ــو مّتس ــان ويف ج ــك الّدخ ذل
الــكالم املجيــد واألخبــار املتظافــرة بــأنَّ الّســامء خملوقــة مــن الّدخــان، وإهّنــا متأّخرة 
يف اخللــق عــن األرض وظاهــر اآليــات واالخبــار إّن الّســموات ســبع، والعــرش 
ــول  ــى أص ــاء ع ــفة بن ــه الفالس ــام تزعم ــامء، ال ك ــس الّس ــن جن ــا م ــريس ليس والك
فاســدة. )َجَعــَل ُســْفاَلُهنَّ َمْوجــًا َمْكُفوفــًا؛ َوُعْلَياُهــنَّ َســْقفًا حَمُْفوظــًا، وَســْمكًا 
َمْرُفوعــًا( الكــف املنــع، والّســقف معــروف، وقــال اجلوهــري)7( وغــره)8( الّســقف 
ــْقُفُه،  ــح َس ــت بالفت ــمك البي ــام، وَس ــب باملق ــروف أنس ــّل املع ــامء، ولع ــم للّس اس

))( الطور / 9. 
)2( ينظر: جماز القرآن، أبو عبيدة: 2/ )23. 

)3( ينظــر: معــارج هنــج البالغــة: 206 و التبيــان يف أقســام القــرآن، ابــن قيــم اجلوزيــة )ت)75هـــ(: 
 .(69

)4( )غبابه( يف ر، تصحيف. 
)5( )فحلقت( يف ر، تصحيف. 

)6( ينظر: لسان العرب، مادة )فهق(: 0) / 5)3. 
)7( ينظر: الصحاح، مادة )سقف(: 375/4). 

)8( ينظر: العني، مادة )سقف(: 5/ )8، وينظر: تاج العروس: 2) / 275. 
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وَســمك اهلل الّســامء ســمكا رفعها،واملســُموكات الَســموات أي جعــل الَســامء 
الّســفى التــي هــي أقــرب الينــا، موجــًا ممنوعــًا مــن الَســيالن أّمــا بامســاكه بقدرتــه، 
أو بــأن خلــق حتتــه وحولــه ِجْســاًم َجاِمــدًا يمنعــه عــن االنتشــار َو الَســيالن، أو بــأن 
امجدهــا بعــد مــا كانــت َســيالة وظاهــر بعــض االخبــار، وهــذا الــكالم اختصــاص 
ــموات  ــع الّس ــارحني))( أن مجي ــض الّش ــول / و 0)/ بع ــا، فق ــامء الّدني ــم بس احلك
كانــت كذلــك فــام وجــه التخصيــص ال وجــه لــه، ومحــل الــكالم عــى تشــبيه الَســامء 
باملــوج يف االرتفــاع والّلــون املوهــوم توهــم واالســتدالل عــى كوهنــا موجــًا بارتعاد 
الكواكــب حســًا ضعيــف جــدًا، ولعــّل املــراد بحفــظ العليــا إمســاكها عــن النقــض، 
ــن  ــارحني ع ــض الّش ــول بع ــبحانه، وق ــره س ــرق إالّ بأم ــقوط، واخل ــدم، والّس واهل
نَّــا  ــا َزيَّ الّشــياطني بعيــد ولــو كان وصفــًا للّســامء الّدنيــا كان وجهــًا لقولــه تعــاىل: ﴿إِنَّ
َمــاِرٍد﴾)2(  َشــْيَطاٍن  ُكلِّ  ِمــْن  َوِحْفًظــا   )(( اْلَكَواكِــِب  بِِزينَــٍة  ْنَيــا  الدُّ ــَماَء  السَّ
والّتخصيــص يف كالمــه )عليــه الّســالم( يناســب أن يكــون املــراد بالّســامء يف قولــه 
ــَماَء َســْقًفا َمْحُفوًظــا﴾)3( الّســامء الُعليــا )بَِغــرْيِ َعَمــٍد َيْدَعُمَهــا،  تعــاىل: ﴿َوَجَعْلنـَـا السَّ
ــظُِمها( العمــد بالتحريــك كــام يف النســخ مجــع كثــرة لعمــود البيــت،  َولَ ِدَســاٍر َينْـ
وكذلــك الُعُمــد بضمتــني ومجــع القلــة أعمــدة كأســورة، وقــال يف العــني: الُعُمــد 
بضمتني:))مجــع ِعــامٍد، واألعمــدة مجــع َعمــود مــن حديــد أو خشــب(()4( ]وتذكــر 
ــه  ــيء فتدعم ــل ال ــح أنَّ يمي ــم بالفت ــع[)5(، والَدع ــامء اجلم ــن أس ــه م ــل ألّن الفع

))( ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 80. 
)2( الصافات / 6، 7. 

)3( االنبياء / 32. 
)4( العني، مادة )عمد(: 57/2. 

)5( ]وتذكر الفعل ألّنه من أسامء اجلمع[ ساقطة من أ، ر، ع،ن. 
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ــه مســاكًا ))والّدعامــة: اســم  بدعــام كــام تدعــم عــروش الكــرم ونحــوه ليصــر ل
اخلشــبة الّتــي يدعــم هبــا(())(، )وَيْدَعُمَهــا( يف أكثــر النّســخ)2( بالتخفيــف مفتوحــة 
ــام  ــن االّدع ــال م ــة االفتع ــى صيغ ــّدال ع ــديد ال ــا بتش ــا يّدعمه ــني، ويف بعضه الع
َســار بالكــر  وهــو اإلتــكاء عــى مــا ذكــره أهــل الّلغــة)3( ولعــّل األّول أظهــر، والدِّ
املســاّمر ومجعــه ُدرُس)4(، ونظــم الُلؤُلــؤ مجعــه يف الّســلك ومنــه نظمــت الشــعر، 
ــض  ــف، ويف بع ــاء والتخفي ــِر الظ ــا بك ــه وينظِمه ــم ب ــّذي ينظ ــط ال ــام اخلي والنّظ
النّســخ )ينتظمهــا()5( مــن االنتظــام َوجــاء متعّديــًا والّظاهــر أنَّ الّضمــر املنصــوب 
يف يدعمَهــا وينظُمهــا راجــع إىل الّســموات، وارجاعــه إىل العلَيــا ال خيلــو عــن وجه، 
بِِزينَــِة  نََهــا  َزيَّ ﴿ُثــمَّ  ذلــك:  بعــد  الســالم(  )عليــه  قولــه  بقرينــه  الّســفى  واىل 
ــق  ــون أوف ــفى ليك ــه إىل الّس ــر في ــاع الّضم ــر إرج ــث إّن الّظاِه ــِب﴾؛ حي اْلَكَواكِ
نيــا بزينــِة الَكواكِــب﴾)6( ال خيلــو عــن بعــد وإن  ــا زّينَــا َالّســامَء الدُّ بقولــه تعــاىل: ﴿اِنَّ
كان الّظاهــر رجــوع هــذا الّضمــر إىل الّســفى ملــا ذكــروا، والزينــة أمــا مصــدر 
كالنســبة أو اســم ملــا ُيــزاَن)7( بــه كالّليقــة ملــا يــالُق بــه أي ُيَصلــُح ]بـِـِه[)8( املــِداُد، قــاَل 

))( لسان العرب، مادة )دعم(: 2)/)20. 
)2( شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 75. 

)3( ينظــر: الصحــاح، مــدة )دعــم(: 5/ 9)9)، و لســان العــرب، مــادة )دعــم(: 2)/ 202، و تــاج 
العــروس، مــادة )دعــم(: 6)/)24. 

)4( ينظر: العني، مادة )درس(: 225/7، واملخصص:3 / 26. 
)5( منهــاج الرباعــة يف شح هنــج البالغــة: )/56، و شح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 75، 

وشح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم البحــراين: )/ 47)، وبحــار األنــوار: 54 / 87).  
)6( الصافات: 6. 

)7( )يران( يف ث، تصحيف. 
)8( ]به[ ساقطة من أ، ر. 
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صاحــب الكشــاف )يف( قولــه تعــاىل: ﴿بِِزينَــٍة اْلَكَواكـِـِب﴾))( حيتملهــام فعــى األّول 
اّمــا مــن اضافــة امَلصــْدِر إىل الفاعــل بــأن يكــون الكواكــب مزينــا لألفــالك، أو إىل 
ــنها يف  ــامء حلُس ــت الّس ــام زين ــا ان ــنها ألهّن ــب وحّس ــن اهللُ الكواك ــأن زّي ــول ب املفع
أنفســها وعــى الثــاين فاضافتهــا إىل الكواكــب بيانيــة)2( وتنويــن الزينــة كــام قرئــت 
ــا،  ــا لضوئه ــامء أّم ــب للّس ــة الكواك ــخ وزين ــودًا يف النس ــس موج ــه[)3( لي ــة ]ب اآلي
أو)4( لألشــكال احلاصلــة منَهــا كالّثريــا واجلــوزاء ونحومها، أو باختــالف أوضاعها 
ــع، َولعــّل  ــامء، أو للجمي ــة الّظل ــة يف الّليل ــاس إّياهــا مضيئ ــة النّ بحركتهــا، أو لرؤي
ــر  ــم اّن الظاه ــا بَِمَصابِيَح﴾)5(ث ْنَي ــَماَء الدُّ ــا السَّ نَّ ــه تعاىل:﴿َوَزيَّ ــق بقول ــا أوف بعضه
أو متحركــة  الّدنيــا مركــوزة  ]الّســامء[)7(  الكواكــب يف  أّن  الّتخصيــص)6(  مــن 
بذاهتــا)8( كاحليتــان يف املــاء وال دليــل عــى مــا زعمتــه الفالســفة كام فّصــل يف حدائق 
احلقائــق)9(، والقــول بتزيينهــا بالكواكــب املركــوزة فيــام فوقهــا لرؤيتهــا فْيهــا خروج 
عــن الّظاهــر من غر دليل وقــد اعرتف بعضهم]بامــكان[)0)( اســتقامة)))( االحوال 

))( الصافات/6. 
)2( الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون االقاويــل يف وجــوه التأويــل، الزخمــرشي: 

 .335/3
)3( ]به[ ساقطة من ح. 

)4( )و( يف أ، ع. 
)5( فصلت/ 2). ويف أ: ))انا زينا...((.

)6( )التحصيص( يف أ، ويف ث: )التحضيص(، تصحيف. 
)7( ]السامء[ ساقطة من أ، ع. 

)8( )بداهتا( يف أ االفصح بنفسها. 
)9( ينظر: خمطوطة حدائق احلقائق: 40، )4. 

)0)( ]بامكان[ ساقطة من أ، ر، ع، ن، ويف م: )مكان(. 
)))( )باستقامة( يف أ، ر، ع، م، ن. 
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واالوضــاع املشــاهدة وإن مل يكــن احلــال مــا زعُمــوه )َوِضيــاِء الثَّواِقـــِب( املــراد هبــا 
أّمــا الكواكــب فيكــون كالّتفســر لزينــة الكواكــب والكواكــب ثواقــب أي مضيئــة 
ــف،  ــي شي ــب أي م ــٌب ثاق ــتوقدت وَحَس ــار إذااس ــتثقب النّ ــم: اس ــه قوهل ومن
واملــيء كأّنــه يثقــب الّظلمــة بنــوره أو املــراد هبــا الشــهب التــي ترمــى هبا الشــياطني 
فتثقبهــم))( أو تثقــب)2( اهلــواء بحركتهــا، أو اهلــواء املظلمــة بنورهــا، وتفصيــل 
الــكالم يف حــدوث الشــهب أو كثرهتــا ببعثــة النبي)صــى اهلل عليــه وآله(وأهنــا مــن 

الكواكب أم ال مذكور يف حدائق احلقائق)3(.

ــخ  ــض النس ــريًا(/ظ0)/ ويف بع ــرًا ُمنِ ــَتطرِيًا، َوَقَم ــًا ُمْس ج ــا ِسَ ــَرى َفيَه )َفَأْج
)وأجــرى()4( بالــواو مــكان الفــاء، واملــراد بالــّراج الّشــمس، قــال تعــاىل: ﴿َوَجَعــَل 
ي  ــاَرَك الــذَّ اجــًا﴾)5(، وقــال ســبحانه: َتَب ــْمَس ِسَ الَقَمــَر فِيهــنَّ ُنــورًا َوَجَعــَل الشَّ
اجــًا وَقمــرًا ُمنــريًا﴾)6( قيــل ملــا كان الّليــل  ــاَمِء ُبُروجــًا َوَجَعــَل فِيهــا ِسَ َجَعــَل يِف السَّ
ــّراج يف  ــبيهًا بال ــه كان ش ــببًا لزوال ــّمس س ــت الش ــّل االرض وكان ــن ظ ــارة ع عب
ــار  ــطع وأن ــرق وس ــتطار تف ــوِء واس ــرش الض ــتطر املنت ــه، وامُلس ــة ب ــاع الّظلم ارتف
ــور  ــرض ن ــوء وبالع ــور ض ــن النّ ــذات م ــا بال ــل م ــاء وقي ــتنار أي أض ــيء واس ال
ــل  ــوًرا﴾)7(، وقي ــَر ُن ــاًء َواْلَقَم ــْمَس ِضَي ــَل الشَّ ــِذي َجَع ــَو الَّ ــاىل: ﴿ُه ــال تع ــذا ق ول

))( )فيثقبهم( يف ث، تصحيف. 
)2( )يثقب( يف ث، ويف ر: )تنقب(. 

)3( ينظر: خمطوطة حدائق احلقائق: 42. 
)4( منهاج الرباعة يف شح هنج البالغة: )/56، وشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 75. 

)5( نوح / 6). 
)6( الفرقان / )6. 

)7( يونس / 5. 
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ــه تعــاىل:              ــًا لظاهــر قول ــكالم مطابق ــور أضعــف مــن الّضــوء))(، وظاهــر ال ألّن النّ
بذاتيهــام  الفلــك  يف  والقمــر  الشــّمس  حركــة  َيْســبُحوَن﴾)2(  َفَلــٍك  يِف  ﴿َوُكلٌّ 
ــو  ــا ه ــى م ــا( ع ــوب يف )زّينه ــفى كاملنص ــع إىل الّس ــا راج ــُرور أَم ــر املج والّضم
االظهــر وحينئــٍذ ال يطابــق مــا فهــم مــن قولــه تعــاىل: ﴿َوُكلٌّ يِف َفَلــٍك َيْســَبُحوَن﴾)3( 
ــام  ــك ك ــام يف فل ــة كوهن ــراد يف اآلي ــون امل ــن أن يك ــر، فيمك ــكًا آخ ــكّل فل ــن أن ل م
ــر  ــوض ال للتنك ــن للع ــل التنوي ــاف)4(حيث جع ــب الكش ــن كالم صاح ــم م يفه
أي كّلهــم يســبحون يف فلــك، ويؤيــد هــذا ]ظاهــر[)5( قوله)عليــه الّســالم( يِف: )يِف 
َفَلــٍك َدائـِـٍر( وأّمــا راجــع إىل الّســموات بـــقرينة قولــه تعــاىل: ﴿َوَجَعــَل الَقَمــَر فِيهــنَّ 
ــد حركــة  ــدل عــن فيهــا فيفي ــا ب اجــًا﴾)6(، و الّظــرف أّم ــمَس ِسَ ــَل الشَّ ــورًا َوَجَع ُن
الّســفى عــى تقديــر أن يكــون الفلــك الدائــر عبــارة عنهــا ويمكــن أن يســتفاَد حينئذ 
ــّمس  ــرى إىل الش ــك واالخ ــة إىل الفل ــة واليومّي ــني اخلاّص ــدى احلركت ــتناد إح اس
والقمــر نفســهام)7(، واّمــا يف موضــع احلــال عــن املنصوبــني فيمكــن أن يكــون املــراد 
بالفلــك الّدائــر فلــكًا جزئيــًا للّســفى يكونــان مركوزيــن فيــه وِقــسْ عــى ذلــك لــو 
عــاد الضمــر إىل الّســموات، والَفَلــُك بالتحريــك كّل شء دائــر منــه َفْلكــة املِْغــزل 

))( )الضــوء: مــا كان مــن ذات الــيء املــيء، والنــور مــا كان مســتفادًا مــن غــره( الفــروق اللغويــة: 
 .332

)2( يس / 40. 
)3( يس / 40. 

)4( الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون االقاويــل يف وجــوه التأويــل، الزخمــرشي: 2/ 
 .57(

)5( ]ظاهر[ ساقطة من أ، ر، ع. 
)6( نوح / 6). 

)7( )نفسها( يف ع. 
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بالّتســكني، ويقــال: فّلــك َثــدُي املــرأة تفليــكًا إذا اســتدار )َوَسْقــــٍف َســائِر،ٍَوَرِقيٍم 
َمائـِـٍر(، قــد َمــرَّ تفســر الّســقف، والّرقيــم يف األصــل ))الكتــاب(())( َفِعْيــل بمعنــى 
ــامء  ــة الّس ــالم(: يف صف ــه الس ــيل )علي ــث ع ــه حدي ــر: من ــن االث ــال اب ــول، ق مفُع
)ســقف ســائر ورقيــم مائــر يريــد بــه وش الســامء بالنجــوم()2( واملائــر املتحــرك)3( 
ــْورًا﴾)4(، والكلــامت  ــاَمُء َم ُــُوُر السَّ ــوَم َت ــّذي قــال تعــاىل: ﴿َي ــوْر ال وليــس هــذا بامَل
ــة  ــب حرك ــة الكواك ــاىف حرك ــة، وال ين ــك يف اجلمل ــة الفل ــى حرك ــدل ع ــة ت الثالث
ــمَواِت  ــنْيَ اْلَس ــا َب ــَق َم ــمَّ َفَت ــم )ُث ــاىل يعل ــر واهلل تع ــى الّظواه ــو مقت ــام ه ــة ك ذاتي
ــِه( الّظاهــر أّن كلمــة )ثــم( للرتتيــب املعنــوي  اْلُعــاَل، َفَمأَلُهــنَّ َأْطــَوارًا ِمــْن َمالئَِكتِ
فيكــون فتــق الّســموات بعــد خلــق الشــّمس والقمــر بــل بعــد جعلهــا َســْبعًا، وخلق 
الكواكــب فْيهــا وحيتمــل أن يكــون للرّتتيــب الذكــرى، والّظاهــر يف املقــام أّن فتقهــا 
َفصــل بْعُضهــا عــن بعــٍض وهــذا غــر الفتــق الــّذي فــّر بــه يف الّروايــة قولــه تعــاىل: 
ــن أنَّ  ا﴾)5(م ــا َفَفَتْقنَاُهْ ــا َرْتَق ــَمواِت َوالَْرَض َكاَنَت ــُروا أنَّ السَّ ــَن َكَف يِ ــَر الذَّ ﴿َأَوَلْ َي
الّســموات واالرض كانتــا رتقــًا باالســتواء، والّصالبــة ففتــق اهلل الَســامء ســبحانه)6( 
ــى  ــات ع ــن الّرواي ــره م ــكالم كغ ــدل ال ــجر، وي ــات والش ــر، واألرض بالنب باملط
ــواٍء  ــا هب ــل بينه ــدم الفص ــالك وع ــاَس االف ــن مت ــفة م ــت املتفلس ــا زعم ــالن م بط

))( الصحاح، مادة )رقم(: 936/5). 
)2( النهاية يف غريب احلديث واالثر: 254/2، وفيه: )ومنه حديث عيل ريض اهلل عنه(. 

)3( تاج العروس، مادة )مور(: 496/7. 
)4( الطور /9. 

)5( االنبياء / 30. 
)6( )سبحانه( ساقطة من أ، ر، ع، م، ن. 
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ــْوٍر بالفتــح وهــو يف االصــل ))الّتــارة(())( قــاَل اهلل  ونحــوه، واألَْطــوار مجــع طَّ
تعــاىل: ﴿َوَقــْد َخَلقُكــْم َأْطــَوارًا﴾)2( قيــل أي طــورًا نطفــة، َوْطــورًا علقــة، وطــورًا 
مضغــة، وقيــل أي حــاالً بعــد حــال، وقيــل أي خلقكــم خمتلفــني يف الّصفــات أغنياء 
وفقــراء وزمنــى واّصحــاء، واملناســب لكالمــه )عليــه الّســالم( يف مقــام الّتفضيــل 
مــا يقــرب مــن األخــر أي اصنافــًا خمتلفــة يف عباداهتــم وســيجيء تفصيــل أحواهلــم 
وبيــان كثرهتــم يف خطبــة األشــباح إن شــاء اهلل تعــاىل، ويف رواية اهلــروي)3(/ و))/ 
عــن الّرضــا )عليــه الّســالم( أّن املالئكــة ُخلقــت قبــل الّســموات، فقبــل)4(: فتقهــا 
كانــت يف مــكان]...[)5( يعلمــُه اهلل تعــاىل)6(، واآليــات القرآنيــة واألخبــار املتضافرة 
رصحيــة يف جتســم املالئكــة وانــكاره كــام يظهــر مــن كالم بعــض الّشــارحني)7( جريــًا 
ــْم ُســُجوٌد َل  ــن )ِمنُْه ــات الّدي ــكار رضوري )8( مــن إن ــدُّ عــى أصــول املتفلســفني ُيَع
ـــوَن لَ َيـَتـزَاَيـــُلوَن، و ُمَسبُِّحوَن لَ َيْسَأُموَن(  َيْرَكُعوَن، َوُرُكوٌع لَ َيـنْـــَتِصُبوَن، وَصافُّ
كــوع بالّضــم فيهــام مجــع ســاجٍد، وراكــع وفاعــل الصفــة جيمــع عــى  الّســُجود والرُّ

))( العني، مادة )طور(:446/7. 
)2( نوح /4). 

)3( عبــد الســالم بــن صالــح اهلــروي بــن ســليامن بــن أيــوب ويكنــى أبــا الصلــت، مــوىل عبــد الرمحــن 
بــن ســمرة، حافظــًا لالحاديــث، زاهــدًا، متعبــدًا، رحــل يف طلــب العلــم إىل البــالد، تــويف ســنة 
)236هـــ(. ينظــر: تاريــخ بغــداد، اخلطيــب البغــدادي )ت 463هـــ(: ))/ 48 - 52، واالنســاب، 
ــوم  ــالء: ))/ 446 - 448، و النج ــالم النب ــر اع ــمعاين )ت 562هـــ(: 5/ 638، 639، و س الس

ــوك مــر والقاهــرة، يوســف االتباكــي )ت874هـــ(: 2/ 287.  الزاهــرة يف مل
)4( )فقيل( يف ح، ر، ع، م، ن. 

)5( ]ال[ زيادة يف أ، ع، ال يقتضيها السياق. 
)6( ينظر: عيون االخبار، الصدوق )ت )38هـ(: )/ 23). 
)7( ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: ) / 56). 

)8( )يقرب( يف نسخة أ، ر، م. 
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فعــوٍل إذا جــاء مصــدره عليــه أيضــًا، واالنتصــاب القيــام، والصــف ترتيــب جلمــع 
عــى خــط كالّصــف يف الّصــالة، ويف احلــرب، وقــال أبــو عبيــدة: ))كّل شء بــني 
ــرُي  ــاىل: ﴿َوالطَّ ــه تع ــه قول ــاٌف(())(، ومن ــو ّص ــه فه ــّم ُقطَرْي ــامء واألرض مل َيُض الّس
ــاِت  افَّ ْت أجنحتهــا، وبالوجهــني فــر قولــه تعــاىل: ﴿َوالصَّ َصاّفــَاٍت﴾)2( أي َنــرَشَ
ــا﴾)3( فقيــل: هــم املالئكــة امُلّصَطّفــُوَن يف الّســامء كاملؤمنــني يف الصــالة، وقيــل  َصفًّ
هــم املالئكــة تصــّف أجنحَتهــا يف اهلــواء إذا أرادت النّــزول إىل األرض واقفــة 
ــو األّول  ــالم( ه ــه الّس ــب بكالمه)علي ــّل األنس ــاىل، ولع ــا اهلل تع ــا يأُمره ــر م ينتظ
وفــرت يف اآليــة باملؤمنــني املصَطفــني يف صَلواهتــم وجَهاِدهــم، و)التزايــل(: 
ــص،  ــن النّقائ ــة م ــس والّتربئ ــه والتقدي ــو التنزي ــبيح ه ــارق، والتس ــن، والتف الّتباي

والســأمة املاللــة والضجــر، يقــال: ســئم كعلــم يســأم ســأمًا وســأمًة.

َولَ  األَْبــَداِن،  َفـْتـــَرُة  َولَ  اْلُعُقــوِل،  َســْهُو  َولَ  اْلُعُيــوِن،  َنــْوُم  َيْغَشــاُهْم  )لَ 
ــرتة  ــره، والف ــوم وغ ــم النّ ــاءه أي ال يعرضه ــه إذا ج ــيه كعلم ــَياِن( غش ــُة النِّْس َغْفَل
ــرق  ــام يف ــهو ورب ــظ كالّس ــر واحلف ــالف الّذك ــيان خ ــف، والنّس ــار والضع االنكَس
بينهــام بــزوال الّصــورة عــن اخلزانــة يف النّســيان، وظاهــر الــكالم اختصــاص 
ــٍر  ــا ألم ــا أو ببعضه ــص هب ــون الّتخصي ــن أن يك ــف ويمك ــذا الّصن ــاف هب االوص
ــِه، َوَألِســنٌَة إىل ُرُســلِِه، َوُمَْتلُِفــوَن  ــاُء َعــَى َوْحيِ آخــر غــر االختصــاص )َوِمنُْهــْم ُأَمنَ
بَِقَضائـِـِه، َوَأْمــِرِه( الوحــى يف األصــل أن يلقــى االنســان إىل َصاحبــه شــيئًا باالســتتار 
ــة واالشــارة والّرســالة و اإلهلــام، واالختــالف  واالخفــاء، ويكــون بمعنــى الكتاب

))( جماز القرآن، أبو عبيدة: 2/ 66). 
)2( النور / )4. 

)3( الصافات / ). 



178

... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

الثــامن())(،  احــدى  املســجد أصــاب  إىل  اختلــف  الــرّتدد ومنــه احلديث:)مــن 
وامضــاؤه  أحكامــه  الــيء  وقضــاء  والفصــل  القطــع  األصــل  يف  والقضــاء 
والفــراغ)2( ]منــه[)3( ويكــون بمعنــى اخللــق، وقــال االزهــري)4( القضــاء يف اللغــة 
ــم أو  عــى وجــوه مرجعهــا إىل انقطــاع الــيء ومتامــه وكّل مــا احكــم َعملــُه أو أّت
ختــم أو أدى)5(أو أوجــب أو أعلــم أو أنفــذ أو أمــى فقــد قــى)6(، قــال وجــاءت 
ــن أشــاَر ســبحانه  ــث واأللســنة إىل الّرســل هــم الذي هــذه الوجــوه كّلهــا يف احلدي
اليهــم بقولــه عــزَّ شــأنه: ﴿اهلل َيْصَطِفــي ِمــَن امْلَاَلئَِكــِة ُرُســاًل﴾)7(، ولعــّل االختــالف 
ــل،  ــاًل للتقاب ــره حتصي ــى غ ــل ع ــالة، فيحم ــن آداِء الِرسَّ ــم م ــاء أّع ــر والقض باألم
قــال بعــض الشــارحني)8(: املــراد بالقضــاء األمــور املقّضيــة، يقــال هــذا قضــاء اهلل 
ــا كان  ــطر م ــو س ــك ه ــى ذل ــإّن معن ــدر، ف ــه املص ــراد ب ــي اهلل[)9(، و ال ي ]أي مق
ــال  ــام ق ــه ك ــرغ من ــد ف ــك ق ــي، وذل ــم االهلّ ــوظ بالقل ــوح املحف ــون يف الّل ــا يك وم

))( األمايل، الصدوق، )ت )38هـ(: 474، واألمايل، الطويس )ت460هـ(: 432. 
)2( )الفراع( يف ث، تصحيف. 

)3( ]منه[ ساقطة من أ، ع. 
)4( حممــد بــن أمحــد بــن األزهــر بــن طلحــة اهلــروي، ولــد هبــراة بخراســان، اشــتهر بالفقــه واللغــة، 
ــم  ــن أيب القاس ــداد م ــمع ببغ ــس وس ــن إدري ــني ب ــن احلس ــمع م ــد ان س ــم بع ــب العل ــل يف طل ارحت
ــراءات، و  ــل الق ــزين، وعل ــر امل ــن تفس ــة م ــد منقول ــة، و وفوائ ــب اللغ ــه: هتذي ــن مؤلفات ــوي، م البغ
الــروح، مــات ســنة )370هـــ(. ينظــر: ســر أعــالم النبــالء: 6)/ 5)3 - 7)3، و الــوايف بالوفيــات: 

2/ 34، و كشــف الظنــون: )/ 5)5، واالعــالم: 5/ ))3. 
)5( )أودى( يف ع. 

)6( ينظر: هتذيب اللغة، مادة )قى(: 9/))2. 
)7( احلج /75. 

)8( شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 63)، وفيه: )وبالقضاء االمور املقضية إذ...(. 
)9( ]أي مقي اهلل[ ساقطة من ع. 
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صــى اهلل عليــه وآله:))جــْف القلــم بــاَم هــو كائــن())(، وفيــه نظــر واضــح )َوِمنُْهــُم 
ـَدَنـــُة أِلَْبــَواِب ِجنَانِــه( يمكــن أن يكــون احلفظــة للعَبــاد غــر  َفظــُة لِِعَبــاِدِه، َوالسَّ احْلَ
احلافظــني عليهــم الذيــن أشــار ســبحانه اليهــم بقولــه: ﴿َوإِنَّ َعَلْيُكــْم َلَحافِظِيــَن * 
ــه تعــاىل:    ــوَن *﴾)2( وهــم املشــار اليهــم بقول ــا َتْفَعُل ــَن * َيْعَلُمــوَن َم ــا َكاتِبِي كَِراًم
َفُظوَنــُه ِمــْن َأْمــِر اهلل﴾)3( أي بأمــر اهلل / َبــاٌت ِمــْن َبــنْيِ َيَدْيــِه َوِمــْن َخْلِفــِه َيْ ﴿َلــُه ُمَعقِّ
ظ))/ مــن أن يقــع يف ركــن، أو يقــع عليــِه حائــط، أو يصيبــه شء حتــى إذا جــاء 
ــل)4(، َو  ــه باللي ــكان حيفظان ــا َمل ــر ومه ــه إىل املقادي ــه يدفعون ــه وبين ــو بين ــدر خل الق
ملــكان بالنّهاريتعاقبانــه. هكــذا ورد عــن أيب جعفر)عليــه الّســالم( وعــن أيب عبــد 
ــام نزلــت )حيفظُونــه بأمــر اهلل()5( وفــرت احلفظــة  اهلل )عليــه الّســالم( إن اآليــة إّن
يف هــذه اآليــة بالكتبــة، وقــال يف جممــع البيــان: ))روي ذلــك عــن أئمتنا)عليــه 
الّســالم((()6(، ويمكــن أن يكــون املــراد هبــا يف كالمه)عليــه الّســالم( هــم الكــرام 
الكاتبــون بتقديــر مضــاف وربــام فهــم مــن بعــض األخبــار احّتــاد الكتبــة واحلفظــة 
والّســدنة ألبــواب اجلنــان هــم املتوُلــون ألمــور اجلنــان وفتــح األبــواب وإغالقهــا، 
ـفـــَى  وأصــل الّســدانة يف الكعبــة وبيت االصنــام. ))َوِمنُْهــُم الثَّـــابَِتُه يِف اأْلََرِضنَي السُّ
َأْقَداُمُهــم(( يف بعــض النســخ )يف األرض أقدامهــم( وهــو أظهــر واجلمــع عــى ما يف 

))( مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل )ت)24هـــ(: )/307، و املعجــم الكبــر، الطــرباين)ت 360هـ(: 
))/ 78)،و جممــع الزوائــد: 7/ 89). 

)2( االنفطار / 0)، ))، 2).  
)3( الرعد / )). 

)4( )باللبل( يف ر، تصحيف. 
)5( ينظر: جممع البيان يف تفسر القرآن، الطربيس: 5/6). 

)6( املصدر نفسه: 9/6). 



180

... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

األصــل أمــا باعتبــار الَقطعــات والبقــاع، أو ألنَّ كال مــن األرضــني الســبع موضــع 
ــاين  ــى الث ــات وع ــائر الّطبق ــاِس إىل س ــى األّول بالقي ــف ع ــم والوص ــدم بعضه ق
ــان تعــدد األرضــني وكوهنــا ســبعًا ان شــاء اهلل  ــامء، َوســيجيء بي ــاس إىل الّس بالقي
اِرَجــُة ِمــَن األَْقَطــاِر َأْرَكاهُنـُـْم،  ــاَمِء اْلُعـْلـــَيا َأْعـــناُقُهْم، َواْلَ تعــاىل. ))َوامَلاِرَقــُة ِمــَن السَّ
ــْم))((( املــروق كاخلــروج لفظــًا ومعنــًى، يقــال:  ــْرِش أكَتاُفُه ــَوائِِم اْلَع َوامْلُنَاِســَبُة لَِقـ
ــوارج  ــّميت اخل ــر)2(، وس ــب اآلخ ــن اجلان ــرج م ــة إذا خ ــن الّرمّي ــْهُم م ــرق السَّ م
ـُـم َيمُرقــون مــن الّديــن كــام َيْمرُق الّســهم  َمارقــة لقولــه )صــى اهلل عليــه وآلــه(: ))إهنَّ
مــن الّرميــة(()3( وهــي فعليــة بمعنــى املرمّيــة وتفســرها بالقــوس كــام وقــع لبعــض 
ــروج  ــا باخل ــروج منه ــل اخل ــم وتأوي ــكون املي ــة بُس ْمي ــا الرَّ َه ِ ــه لتومهُّ ــالء لعّل الفض
ــم  ــار: اجلوانب)4(،وأركاهن ــه، واألقط ــى ب ــا ُيرم ــى م ــا بمعن ــوس أو محله ــن الق م
جوارحهــم التــي يقومــون هبــا ويســتندون اليهــا، ولعــل مناســبة أكتافهــم لقوائــم 
العــرش قرهبــا منهــا أو اهّنــا تشــبهها يف العظــم وقائمــة الــيء مــا يقــوم بــه واجلمــع 
ــون هبــذه  ــاس ويمكــن أن يكــون املُوصُوف ــاء)5( عــى القي كاملفــرد باهلمــزة دون الي
ـــُعوَن  الّصفــات هــم احلملــة ويناســبُه هــذه املناســبة )َناكِِســٌة ُدوَنــُه َأْبَصاَرُهــْم، ُمَتـَلـفِّ
ِة، َوَأْســَتاُر اْلُقـــْدَرِة(  وَبــٌة َبْيـــنَُهْم َوَبنْيَ َمــْن ُدوهَنُْم ُحُجُب اْلِعزِّ َتــُه بَِأْجـــنَِحتِِهْم، َمْرُ َتْ

))( )أكنافهم( يف ع. 
)2( ينظر: الصحاح، مادة )مرق(: 4/ 554) وبحار االنوار 54/)9). 

مســلم  صحيــح  و   ،(79/4 )ت256هـــ(:  البخــاري  صحيــح  و   ،88  /( أمحــد:  )3( مســند 
)ت)26هـــ(: 3/)))، و ســنن ابــن ماجــه )ت273هـــ(: )/ 60،و ســنن الرتمذي)ت)279هـــ(: 

النســائي )ت303هـــ(: 7/ 9)).  3/ 326، و ســنن 
)4( ينظر: الصحاح، مادة )قطر(: 795/2. 

)5( )الباء( يف ث، ع، تصحيف، ينظر: املبدع يف التعريف، ابو حيان االندلي: )9). 



181

... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

))النّاكــس املطأطــئ رأســه(())(، ويف اســناده إىل االبصــار داللــة عــى َعــدِم التفاهتــم 
يف النكــس يمينــًا وشــامالً، والّضمــر يف )دونــه وحتتــه( راجــع إىل العــرش، واللفــاع 
ثــوب جيلــّل بــه اجلســد كّلــه كســاء كان أو غــره، َوتّلفــع بالثــوب اذا اشــتمل بــه)2(، 
ــم، ]وناكســة  ــا بعــض املالئكــة أو البــرش أو اجلــّن أو األّع ــراد بمــن دوهنــم أّم وامل
ــني  ــب، ومتلفع ــا بالنّص ــخ ويف بعضه ــض النّس ــا يف بع ــى م ــع ع ــة بالّرف ومرضوب

ــاء[)3(. بالي

ــُروَن َعَلْيــِه ِصَفــاِت امَلْصنُـــوِعنَي، َولَ  ـــُهْم بالتَّـــْصِويِر، َولَ ُيْ ـــُموَن َربَّ )لَ َيَتَوهَّ
وَنــُه بِاأْلَماكـِـِن، َولَ ُيِشــرُيوَن إَِلْيــِه بِالنَّـَظـــائِِر(لعل]...[)4( املــراد تقديس املالئكة  َيُدُّ
عــن اثباهتــم لــوازم اجلســّمية واالمــكان لــه ســبحانه رصحيــًا وتوبيــخ املشــبّهني مــن 
البــرش ضمنــا، والنّظائــر مجــع نظــرة وهــي املثــل والّشــبه يف االشــكال،واالخالق، 
ــخ )ال  ــض النّس ــل يف كّل شء()6( ويف بع ــر: املث ــال)5(، )والنّظ ــوال، واالفع واالق
ــا  ــة ويف بعِضه ــه الّرؤي ــوزون علي ــار أي ال جي ــر( أي باألبص ــه بالنّواظ ــرون الي يش

باملواطــن أي االمكنــة.

)منها يف صفة خلق آدم )عليه السالم(:

ــا َو َســَبِخَها، ُتْرَبــًة  ــَع ُســْبَحاَنُه ِمــْن َحــْزِن األَْرِض َوَســْهلَِها، َوَعْذهِبَ  )ُثــمَّ مَجَ

))( الصحاح، مادة )نكس(: 986/3. 
)2( ينظر: هتذيب اللغة، االزهري، مادة )لفع(: 402/2. 

ــاء[  ــة بالّرفــع عــى مــا يف بعــض النّســخ ويف بعضهــا بالنّصــب، ومتلفعــني بالي )3( ]وناكســة ومرضب
ــاء(.  ــني بالب ــن أ، ر، ع، ن،ويف ث، م: )متلف ــاقطة م س

)4( ]لعل[ زيادة مكرره يف ر. 
)5( لسان العرب، مادة )نظر(: 5/ 9)2. 
)6( املصدر نفسه، مادة )نظر(: 5/ 9)2. 
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ـــِة َحتَّــى َلـــَزَبْت(، احلَــَزن بالفتــح املــكان  َســنََّها بِامْلَــاِء َحتَّــى َخَلَصــْت، َولََطَهــا بِاْلَبلَّ
الغليــظ اخلشــن واحلُزونــة بالّضــم اخلشــونة))(، والّســهل ضــّده، والَعــذب بالفتــح 
الــذي ال ملوحــة فيــه، والســــبخة األرض التــي تعلوهــا امللوحــة وال تــكاد)2( تنبــت 
/ و2)/ إال بعــض الشــجر)3(، وّســنَّ املــاء باملهملــة ّصبــه مــن غــر تفريــق، وأَمــا 
الّصــب املتفــرق املنقطــع فهــو الشــن باملعجمــة)4( قالــوا يف قولــه تعــاىل: ﴿ِمــْن َحَمــإٍ 
َمْســنُوٍن﴾)5( املســنُون املتغــّر)6(، ومنــه قولــه تعــاىل: ﴿َفاْنُظــْر إَِلــى َطَعاِمَك َوَشــَرابَِك 
ــن  ــوَك م ــل: املحك ــوب)8(، وقي ــل: املُصب ــر، وقي ــض الّتفاس ــنَّْه﴾)7( يف بع ــْم َيَتَس َل
َســنَّ احلجــر إذا احكمــه)9(، واألظهــر)0)( يف كالمه)عليــه الســالم( َمــا ذكرنــاه أّواًل، 
وقــاَل ]بعــض[)))( الّشارحني:))ّســنها باملــاء أي مّلَســها(()2)(، واستشــهد)3)( بقول 
عبــد الّرمحــن بــن حســان)4)(، وقــد حــكاُه اجلوهــري قــال: إّن يزيــد بــن معاويــة قــال 

))( ينظر، العني، مادة )حزن(: 3/)6). 
)2( )يكاد( يف م. 

)3( ينظر: تاج العروس، مادة )سبخ(: 4/ 267. 
)4( ينظر: الصحاح، مادة )سنن(: 5/)4)2. 

)5( احلجر /26. 
)6( ينظر: املفردات يف غريب القرآن، الراغب االصفهاين: 245. 

)7( البقرة /259. 
)8( ينظر: جممع البيان يف تفسر القرآن: 3/6))، التبيان يف تفسر القرآن، الطويس: 6/)33. 

)9( ينظر: التفسر الكبر، الرازي: 9)/80). 
)0)( )االطهر( يف ر، تصحيف. 

)))( ]بعض[ ساقطة من ر، ويف ث: )بغص( تصحيف. 
)2)( شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/86. 

)3)( ينظر: املصدر نفسه: )/86. 
)4)( )عبــد الرمحــن بــن حســان بــن ثابــت االنصــاري اخلزرجــي )ت04)هـــ(، شــاعر ابن شــاعر كان 
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ــا  ــة: وم ــال معاوي ــَك؟ فق ــبب بْابنَتِ ــان ُيَشــ ــن حَس ــن ب ــد الّرمح ــرى عب ــه: أال ت ألبي
قــاَل؟: قــاَل: قــال: 

هي َزْهراُء ِمثل ُلؤُلوءة ْالَغّواِص       مــُيَزْت ِمْن جــَْوَهٍر َمْكنــُوٍن))(
ــَن  ــناٍء ِم ــا يِف َس ــبَتها مَل جَتِْده ــا َنْس ــد: وإذا َم ــال يزي ــدق. فق ــة: ص ــال معاوي فق
هُتــا إىل ْالُقبَّــِة ْاخلرَْضاِء  قــال: وصــدق، قــال: وأيــن قولــه: ُثــمَّ َخارَصْ ْامَلكاِرِم ُدْوٍن، 
متــي يف َمْرَمــٍر َمْســنُوٍن فقــال معاويــة: كــذب)2(، قولــه خارصهتــا باخلــاء امُلعجمــة 
ــي  ــده يف امل ــذ بي ــالٍن أي اخ ــارِص ف ــالٌن خُم ــني: ))ُف ــال يف الع ــة، ق ــاد امُلْهمل والّص
بجنبــه(()3(، ثــم ذكــر البيــت، وخلصــت ]كنــرت[)4(أي صــارت طينــة خالصــة، 
ويف بعــض النســخ )حتــى خضلــت( ]كفرحــت[)5( بتقديــم الّضــاد املعجمــة عــى 
الــاّلم أي أبتّلــت)6( يقــال: ))بكــوا حتــى اخضلــوا حلاهــم أي بّلوهــا بالّدمــوع(()7( 
ولعّلــه أظهــر، )والطهــا بالبْلــة( أي جعلهــا ملتصقــًا بعضهــا ببعــٍض بســبب البلــة، 

مقيام يف املدينة وتويف فيها،اشتهر بالشعر يف زمن أبيه( االعالم 303/3. 
))( هــذه االبيــات ومــا بعدهــا قاهلــا حســان يف رملــة بنــت معاويــة كــذا نســبها ابــن قتيبــة يف )الشــعر 
والشــعراء( )/474.ونســبها أبــو فــرج االصفهــاين إىل )وهــب بــن زمعــة( املكنــى أبــو دهبــل ينظــر: 

االغــاين 7/)9. 
)2( ينظر: الصحاح، مادة )سنن(:39/5)2، 40)2. 

)3( العني، مادة )خر(: 83/4). 
)4( ]كنرت[ ساقطة من ث، ر،ع، م، ن. 

)5( ]كفرحت[ ساقطة من ر، ع، م، ن. 
)6( ينظر: الصحاح، مادة )خضل(: 685/4). 

)7( ينظر: لسان العرب، مادة )خضل(: 4 / 208. 
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ويقــال: الَط الــيء بقلبــي أي لصــق بــه))(، وَلَزبــت بالفتــح أي لزقــت)2(، قــال اهلل 
ــٍن َلِزٍب﴾)3(. ــا َخَلْقنَاُهــْم ِمــْن طِي تعــاىل: ﴿إِنَّ

ابــن  )وقــال  البــاء،  امليــم  مــن  أبدلــت  بمعنــى  والــالَّزم  الــالَّزب  قيــل 
ــوَرٌة َذاَت  ــا ُص ــَل ِمنْه ــد()4(، )َفَجَب ــر اجلّي ــني احلّ ــن الّط ــق م ــاّلزب امُللتص عّباس:ال
َخَلــَق))(، واألحنــاء  بالفتــح أي  َجَبــل  َوُفُصــوٍل(  َوأْعَضــاٍء  َو ُوُصــوٍل،  أْحنَــاٍء 
ــى  ــا َحتَّ َدَه ــار )َأمْجَ ــول باعتب ــي الفص ــول ه ــر، والوص ــو بالك ــع حن ــراف مج األط
ــوٍم( أي  ــٍل َمْعُل ــُدوٍد، وأج ــٍت َمْع ــْت، لَِوْق ــى َصْلَصَل ــا َحتَّ ــْمَسَكْت، َوَأْصَلَدَه اْسـَتـ
جعلهــا َجامــدة حّتــى يكــون أجزاؤهــا الزقــة بعضهــا بَبْعــض فــال يتفــرق بســهولة، 
وأصلدَهــا أي جعلهــا صلبــة والصلــد مــن احلجــر ))الصلــب االملــس(()6(، 
ــْن  ْنَســاَن ِم ــا اإْلِ ــْد َخَلْقنَ وصلصلــت أي صــارت صلصــاالً، قــال اهلل تعــاىل: ﴿َوَلَق
﴾)7(قال أبــو عبيــدة: ))الّصلصــال الّطــني احلــر خلــط  ْســنُوٍنٍ َصْلَصــاٍل ِمــْن َحَمــإٍ مَّ
بالرّمــل فصــار يتصلصــل إذا جــّف، فــإذا طبــخ بالنـّـار فهــو فخــار(()8(، ويتصلصــل 
أي يّصــوت، قيــل: كانــت الريــح إذا ّمــرت بــه ســمع لــه صلصلــه فلذلــك ســاّمه اهلل 
تعــاىل صلصــاالً، ]وقيــل الصلصــال املتّغــر[)9(، وقيــل الّصلصــال الّطــني اليابــس 

))( ينظر الصحاح، مادة)لوط(: 58/3))، وينظر: لسان العرب، مادة )لوط(: 7 / 395. 
)2( ينظر الصحاح، مادة )لزب(: )/9)2. 

)3( الصافات /)). 
)4( جممع البيان: 299/8. 

)5( ينظر: العني، مادة )جبل(: 37/6). 
)6( تاج العروس، مادة )صلد(: 5 / 64. 

)7( احلجر/26. 
)8( الصحاح، مادة )صلل(: 5/ 745)، وينظر: جماز القرآن، أبو عبيدة )ت0)2هـ(: )/ 350. 

)9( ]وقيل الصلصال املتّغر[ ساقطة من ع. 
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يصلصــل أي يّصــوت إذا نقــر))(، والــاّلم يف قوله)عليــه الّســالم( )لوقــت( حيتمــل 
أن يتعلــق بمحــذوف أي كائنــة لوقــت فينفــخ)2( حينئــذ روحــه فيــه، وحيتمــل تعّلقــه 
بـ)جبــل( أي خلــق هــذه الّصــورة لوقــت نفــخ الــروح أو ليــوم القيامــة ويمكــن أن 
يكــون الوقــت ّمــدة احليــاة، َواألجــل منتهاهــا، أو يــوم القيامــة، و وصــف الوقــت 

ــار االجــزاء.  باملعــدود باعتب

ــف  ــبحانه لّلترشي ــره س ــرّوح إىل ضم ــة ال ــِه( إضاف ــْن ُروِح ــا ِم ــَخ فِيَه ــمَّ َنَف )ُث
بعــض  الّروايــة، ويف  بــه  مــن االختَصــاِص كبيــت اهلل كــام رصحــت  املفهــوم 
الّروايــات يف اجلــواب عــن كيفّيــة)3( هــذا النّفــخ أن الــّروح مّتحــرك كالرّيــح جمانــس 
هلــا، وإّنــام اشــتق اســمه منهــا وظاهرَهــا كغرهــا جتّســُم الــّروح واألقــوال يف حقيقتــه 
متكثــرة ال يســع املقــام تفصيلهــا وأّدلــة جتــرده ال ختلــو عــن كالم )َفَمّثـــَلْت إِْنَســانًا َذا 
ــا(  ــُبَهـ ــا، َوَأَدَواٍت ُيـَقـلِّ َتِدُمَه ــواِرَح َيْ ُف فيهــا)4(، َوَج ــصَّ ــٍر َيَت ــاٍن ُيِيُلهــا، َوفَِك َأْذَه
ــال:  ــة، ويق ــة كــام يف النســخ ويكــوُن بفتحهــا أي قامــت منتصب مثلــت بضــم املثْلث
مثــل إذا زال عــن موضعــه، والفاعــل َضمــر الّصــورة، و)إنســانًا( منصــوب عــى 
اخلربيــة بتضمــني الفعــل معنــى الناقصــة كــام قيــل يف قولــه تعــاىل: ﴿َفَتَمثَّــَل َلــا َبــَرًا 
َســِوّيًا﴾)5( أو)6( احلاليــة كــام قيــل يف مثلــه، ويف بعــض النّســخ فمثلــت بتشــديد 

 .((2/(2 :) ))( ينظر: هتذيب اللغة، مادة )صلَّ
)2( )فينفح( يف ث، م، م. 

)3( )كنفيه( يف ر، حتريف. 
)4( وردت )هبــا( شح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم: )/ 85، 

وهنــج البالغــة، حتقيــق صبحــي الصالــح: )2، وهنــج البالغــة، حتقيــق: هاشــم امليــالين: 44. 
)5( مريم /7). 

)6( )و( يف ث، ر. 
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ــة عــى صيغــة املؤنــث املجُهــول قــال ابــن االثــر: تقــول))(: مثلــت بالتخفيــف  املثلّث
والّتثقيــل؛ إذا صــّورت /ظ2)/ مثــاالً، ومنــه احلديــث: رأيــت اجلنّــة والنــار ممثلــني 
يف اجلــدار)2(. واإلنســان عــى قــول اجلوهــري هــو: ))االنــس(()3( أي))البــرش(()4( 
بزيــادة االلــف والنـّـون، قــال: وجيمــع عــى أنــايس )فتكون()5(اليــاء عوضًا عــن النّون 
وتقديــر إنســاٍن فعــالن، وإّنــام زيــد يف تصغــره يــاء كــام زيــد يف تصغــر رجــل فقيــل 
ــمى اإلنســان مــن النســيان واإلنســان يف األصــل  ــال يف العــني: ))ّس روجيــل)6(، وق
إنســيان؛ ألّن مجاعتــه أنــايس وتصغــره إنيســيان(()7( ترجــع املــّدة التــي حذفــت وهــو 
يف  هلــا  َملُحــوٌد  ))أنــايّسُ  قــال:  أنــايس)8(  مجعــه  العــني  إنســان  وكذلــك  اليــاء 
احلَواجــب)9((()0)( َيِصــُف إبــاًل غاَرْت عيوهنا من التعب والّســر، وقال الـــزوزين)))( 

))( )يقول( يف أ، ث، ع. 
ــار ممثلتــني يف  ــة والن ــه: )يقــال... رأيــت اجلن ــر: 4/ 295، وفي ــة يف غريــب احلديــث واالث )2( النهاي

قبــة اجلــدار(. 
)3( الصحاح، مادة )أنس(: 904/3. 

)4( املصدر نفسه، مادة )أنس(: 904/3. 
)5( )فيكون( يف ث، ح، ع، م، تصحيف. 

)6( ينظر: الصحاح، مادة )أنس(: 3 / 904، 905. 
)7( العني، مادة )ني(: 7/ 304. 

)8( ينظر: املصدر نفسه، مادة )ني(: 304/7. 
)9( البيــت مــن البحــر الطويــل وصــدره: )إذا استوحشــت آذاهنــا استأنســت هلــا( ديــوان ذي الرمــة 

 .(24/(
)0)( العني، مادة )ني(: 304/7. 

ــاٍض، مــن أهــل  ــاالدب، ق ــد اهلل، عــامل ب ــا عب ــى أب ــزوزين، يكن ــن حســني ال ــن أمحــد ب )))( حســني ب
ــر:  ــنة)486هـ(. ينظ ــويف س ــبع، ت ــات الس ــه: شح املعلق ــن مؤلفات ــابور( م ــراة ونيس ــني )ه زوزن ب
كشــف الظنــون: 2/ 703)، ومعجــم املطبوعــات العربيــة: )/ )98، 982، و هديــة العارفــني: )/ 

0)3، و االعــالم: 2/ )23. 
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أنــايس مجــع إنســان العــني مشــّدد واآلخــر خيفــف))( ويشــّدد، ويف التّبيــان عــن ابــن 
ــْد  ــه ُعِهــَد اليــه فنســى(()2(، قــال تعــاىل: ﴿َوَلَق ــام ّســمى إنســانًا ألّن ّعبــاس أنــه ))اّن
َعِهْدَنــا إَِلــى َآَدَم ِمــْن َقْبــُل َفنَِســَي َوَلــْم َنِجــْد َلــُه َعْزًمــا﴾)3( ويــدّل عليــه روايــة 
الّصــدوق)4(  )ريض اهلل عنــه(  يف العلــل)5( وروايــة معــاين األخبــار وفيهــا أنَّ 
))معنــى النســاء اهنــنَّ انــس للّرجــال(()6(، والّذهــن الفطنــة واحلفــظ، ولعــّل املــراد 
ــة االدارة  ــات، واإلجال ــّدد املتعّلق ــع لتع ــة أو اجلم ــوى امُلدرك ــا الق ــان هاهن باألذه
ــل، ويف  ــر الّتأم ــن الّتفك ــم م ــي االس ــر وه ــرة بالك ــع فِك ــر مج ــك والفك والتحري
بعــض النّســخ )يتــّرف هبــا()7(، فيمكــن أن يــراد بالفكــر القــوى أو املبــادئ 
ــابقها أو  ــر لّس ــرة كالتفس ــوارح فالفق ــتخدمها واألدوات اجل ــتدمها( أي يس و)خيــ
 ، ــّق َواْلَباطـِـِل، َواأْلَْذُواِق َوامْلََشــامِّ ــا َبنْيَ احْلَ أعــّم منهــا ومن القــوى )َوَمْعِرَفٍة َيْفـــُرُق هَبَ
ــاِس( ُيَفــُرق بضــم الــراء مــن قوهلــم: فرقــت بــني الشــيئني افــرق  ــَواِن َواأْلَْجنَ َواأْلَل

))( )فحفف( يف ر، تصحيف. 
)2( جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حممد بن جرير الطربي: 4)/37. 

)3( طه / 5)). 
)4( الصــدوق حممــد بــن عــيل بــن احلســني بــن موســى بــن بابويــه، القمــي، امللقــب بالصــدوق، وكنيتــه 
أبــو جعفــر، مفــر فقيــه، أصــويل، حافظــًا لألحاديــث، بصــرًا بالرجــال، ناقــدًا لألخبــار، مــن أهــل 
خرســان لــه مصنفــات كثــرة وصلــت الثالثامئــة، منهــا: اخلصــال، والرشائــع، والفضائــل، و املواعــظ 
واحلكــم، و الســلطان، ومــن ال حيــرضه الفقيــه، وغرهــا مــن املؤلفــات، ورد بغــداد، وتويف بالري ســنة 
))38هـــ(. ينظــر: الفهرســت، الطــويس: 238، و ايضــاح املكنــون: 2/ 2)، و معجــم املطبوعــات 

العربيــة: )/ 43، 44، و الذريعــة: )/ 67، و معجــم املؤلفــني: ))/ 3. 
)5( ينظر: علل الرشائع: )/6). 

)6( معاين االخبار، الشيخ الصدوق: 48. 
)7( منهــاج الرباعــة شح هنــج البالغــة، القطــب الراونــدي: )/ 70، و شح هنــج البالغــة، ابــن أيب 

احلديــد: )/ 85. 
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فرقــًا وفرقانــا، ويف بعــض النّســخ )يفــّرق( بالتشــديد، و األذواق مجــع ذوق وهــو يف 
األصــل اختبــار الّطعــم، ولعــّل املــراد الّطعــوم واملشــام الّروائــح، واملــراد باملعرفــة 
أّمــا إدراك النّفــس النّاطقــة بنــاء عــى أهنــا هــي املدركــة مطلقــًا أو أعــّم مــن إدراكهــا 
ــلَِفِة،  ــَواِن امُلْخـَتـ ــِة اأْلَل ــية.)َمْعُجونًا بطِينَ ــدة جنّس ــة فالوح ــوى اجلزئي أو إدراك الق
ِد،  ــــرِّ َواْلــرَبْ َواأْلَْشــَباِه امْلُْؤَتـــلَِفِة، َواأْلَُضــَداِد ُامْلَُتَعاِدَيــِة، َواأْلَْخــاَلِط امْلَُتَبائِنَــِة))( ِمــَن احْلَ
ــالم(:  ــه الّس ــة لقوله)علي ــًا صف ور))(( معجون ُ ــرُّ ــَاَءِة وال ــوِد، وامَلس م ــِة َواجْلُ ـ َواْلَبلَّ
إنســانًا أو حــاٌل عنــه، والّطينــة أّخــص مــن الّطــني وطينــة اإلنســان خلقــه وجبّلتــه 
ــداوة، واالِخــالط مجــع  ــة بالكــر النّ ــواع، والبِّل ــوان األن ــراد باألل والّظاهــر أّن امل
ِخلــط بالكــر وهــو كل مــا خالــط الــيء وأخــالط اإلنســان أمزجتــه)3( األربعــة، 
ُســْبَحاَنُه وتعــاىل))(  )َواْســَتْأَدى اهللُ  البيــان لّلمجمــوع ]جممــاًل[)4(  أّن  والّظاِهــر 
َلــُه،  ــُجوِد  بِالسُّ ْذَعــاِن  اإْلِ إَِلْيِهــْم، يف  َوِصيَّــــتِِه  َوَعْهــَد  َلَدْيِــْم،  َوِديعَتــُه  امْلَالئَِكــَة 
املعهــود  والعهــد  اداءهــا،  طلــب  أي  وديعتــه  اســتأدى  لَِتْكِرَمتِــِه(  َواْلنــوِع))( 
املعــروف الــذي عاهــدوا عليــه أو الوّصية ومنه العهــد الذي يكتــب لُلوالِةوعهدت 
إليــه أي أوصيتــه، أو رعايــة احلرّمــة واحلفــاظ، واإلذعــان الــذل واخلضــوع وكــّذا 

ــم: )/ 85،  ــو الفضــل إبراهي ــق: حممــد أب ــد، حتقي ــن أيب احلدي ــة( شح هنــج البالغــة، اب ))( )املتباين
ــق: هاشــم امليــالين: 44.  ــح: )2، وهنــج البالغــة، حتقي ــق صبحــي الصال وهنــج البالغــة، حتقي

)2( )واملساءة والرور( مل ترد يف هنج البالغة، حتقيق: صبحي الصالح: )2. 
)3( )امرحبه( يف ر. 

)4( ]جمماًل[ ساقطة من أ، ر، ع، م، ن. 
)5( )ســبحانه املالئكــة( يف: شح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم: 
)/ 86، وهنــج البالغــة، حتقيــق صبحــي الصالــح: )2، وهنــج البالغــة، حتقيــق: هاشــم امليــالين: 45. 

)6( )اخلشوع( يف ع، تصحيف. 
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ــوع والتكرمــة مصــدر ]كّرمــه[))( كالتكريــم ولكــن التفعيــل يف غــر النّاقــص  اخلنُ
قيــاس مطــرد والتفعلــة كثــرة لكنهــا مســموعة وكــذا يف املهُمــوز الــاّلم نحوختطئــة، 
ــص)4(  ــام يف النّاق ــاّلم)3( ك ــوز ال ــه الزم يف املهُم ــيبويه)2( أّن تفعل ــن س ــة، وع وهتنئ
وتكــون)5( التكرمــة للموِضــع اخلــاص جللــوس الّرجــل مــن فــراش أو رسيــر مّمــا 
ــَك  ُيَعــَد الكرامــه، و وديعتــه ســبحانه َمــا أشــار اليــه بقولــه عــز وجــل: ﴿إِْذ َقــاَل َربُّ
ــي  ــْن ُروِح ــِه ِم ــُت فِي ْيُتُه َوَنَفْخ ــوَّ ــإَِذا َس ــٍن * َف ــْن طِي ــًرا ِم ــٌق َبَش ــي َخالِ ــِة إِنِّ لِْلَماَلئَِك
َفَقُعــوا َلــُه َســاِجِديَن﴾)6( وكان ذلــك بعــَد َمــا أفســد بنــو اجلــاّن يف األرض، فطهرهــا 
اهلل منهــم وعهــد إىل املالئكــة يف آدم)عليــه الّســالم( قبــل خلقــه كــام ورد يف اخلــرب/ 
و3)/)َفقــاَل: ﴿اْســُجُدوا آِلدم َفَســَجُدوا إِلَ إِْبلِيــَس﴾)7( َوَقبِيَلــُه( اختلفــوا يف هــذا 
الّســجود بعــد اإلمجــاع عــى اّنــه ليــس للعَبــادة فقيــل كان آدم )عليــه الّســالم( 

))( ]كرمه[ ساقطة من م. 
ــا بــرش، امللقــب ســيبويه، مــوىل بنــي احلــارث بــن كعــب  ــى أب ــن قنــرب، ويكن ــامن ب ــن عث )2( عمــرو ب
ــنة  ــراز س ــرى ش ــدى ق ــد يف أح ــو ول ــم النح ــط عل ــن بس ــاة، وأول م ــام النح ــة ام ــن عل ــرو ب ــن عم ب
ــن  ــى ب ــب وعيس ــن حبي ــس ب ــد، ويون ــن أمح ــل ب ــن اخللي ــو ع ــذ النح ــرة فأخ ــدم الب )48)هـــ(، وق
عمــرو، وأخــذ اللغــة عــن أيب اخلطــاب االخفــش وغــره، وســيبويه بالفارســية تعنــي رائحــة التفــاح، 
ــه علــم النحــو العــريب، ينظــر: املعــارف:  تــويف شــابًا ســنة )80)هـــ(، صنــف الكتــاب الــذي خــط ب
544، و اخبــار النحويــني البريــني، الســرايف )368هـــ(، و انبــاه الــرواة عــى انبــاه النحــاة، القفطــي 
ــن خلكان)ت)68هـــ(: 3/ 463 ۗ 465، و  ــات االعيان،اب )ت625هـــ(: 2/ 346- 360، و وفي

ــالم: 5/ )8.  ــني: 8/ 0)، و االع ــم املؤلف معج
)3( )بالالم( يف ع. 

)4( ينظر: كتاب سيبويه: 4/ )27. 
)5( )يكون( يف أ، ر، ع، م، ن. 

)6( سورة ص: )7، 72. 
)7( البقرة /34. 
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ــرَى  ــال )َت ــاد، ق ــوع واالنقي ــو اخلض ــجود ه ــل الّس ــادة هلل، وقي ــو عب ــة وه كالقبل
ــر  ــة حلواف ــت مّذلل ــار كان ــال الّصغ ــِر())( ]أي[)2( اجلَب ــّجدًا لِْلَحوافِ ــا ُس ــَم فِْيه األُك
ــَجُر َيســُجَدان﴾)3(، وقيــل كان تعظيــاًم  اخلُيــول ومنــه قولــه تعــاىل: ﴿َوالنّجــُم والشَّ
آلدم )عليــه الّســالم( وتكرمــة لــه وهــذا هــو املطابــق لألخبــار ولكالمه)عليــه 
ــهور  ــة أم ال، واملش ــن املالئك ــل كان م ــس ه ــًا يف أّن إبلي ــوا أيض ــالم(، واختلُف الّس
بــني أصحابنــا واليــه ذهــب الشــيخ املفيــد)4( )ريض اهلل عنــه( إّنــه مل يكــن مــن 
ــة  ــن أئم ــرة ع ــار متوات ــه األخب ــاءت ب ــد ج ــال: وق ــّن ق ــن اجل ــل كان م ــة ب املالئك
ــيخ  ــار)6( ش ــة)5( واخت ــب اإلمامي ــو مذه ــني( وه ــم أمجع ــالُم اهلل عليه ــدى )س اهلُ
الَطائفــة يف الّتبيــان أنــه منهــم قــال: )وهــو املــروّى عــن أيب َعْبــد اهلل )عليــه الســالم( 
ــات كــام  ــة والرواي والظاهــر يف تفاســرنا()7(، واألظهــر يف مقــام اجلمــع بــني األدل

ــِه،  ــد اخليــل الطائــي، مــن البحــر الطويــل، وصــدره: بجيــٍش تضــل البلــق يف حجرات ))( البيــت لزي
ــد اخليــل الطائــي: 66.  ديــوان زي

)2( ]أي[ ساقطة من ر. 
)3( الرمحن / 6. 

)4( حممــد بــن حممــد بــن النعــامن بــن عبــد الســالم بــن جابــر بــن لقامن بــن ســعيد العكــربي البغــدادي، 
ابــن املعلــم، امللقــب بالشــيخ الطــويس، ويكنــى، أبــا عبــد اهلل، كان فقيهــًا عاملــًا باألخبــار وعلــم 
الرجــال، وعلــم الــكالم، والتفســر والنحــو والشــعر، قــوي النفــس، كثــر الــرب، صاحــب مؤلفــات 
كثــرة منهــا: االرشــاد،وأوائل املقــاالت، وهتذيــب االحــكام، و االســتبصار فيــام مجعــه الشــافعي مــن 
ــار، وغرهــا مــن املؤلفــات، تــويف ســنة )3)4هـــ(. ينظــر: فهرســت،ابن النديــم: 247، و ســر  االث
ــزان، ابــن حجــر )ت852هـــ(: 5/ 368، و كشــف  اعــالم النبــالء: 7)/ 344، 345، و لســان املي

ــني: 2/ )6، 62.  ــة العارف ــون: )/ )7، و هدي الظن
)5( ينظر: أوائل املقاالت، الشيخ املفيد: 33). 

)6( )والختار( يف ع. 
)7( التبيان يف تفسر القرآن: )/50)،)5). 
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ــه كان منهــم بالــوالء وكان بينهــم بعــد إهــالك بنــى  يســتفاد مــن بعــض األخبارأن
اجلــاّن، ويف بعضهــا أّن املالئكــة كانــت تــرى أنــه منهــم وكان اهلل ســبحانه يعلــم أنــه 
ليــس منهــم فّلــام أمــر بالّســجود آلدم ظهــر أنــه مل يكــن منهــم، ثــم أّن الظاهــر مــن 
كالمه)عليــه الّســالم( أّن إبليــس كان لــه يف الّســامء نســل وذّريــة والــذي يظهــر مــن 
األخبــار أن املالئكــة بعــد إهــالك اجلــان صعــدوا بــه وحــده فليــس اتباعــه إال مــن 
نســله، فيمكــن أن يكــون عــدم التعــرض لقبيلــه يف األخبــار بنــاء عى عــدم االعتناء، 
وحيتمــل عــى ظاهــر بعــض االخبــار مــن أّن حــدوث الّذريــة لــه كان]...[))( بعــد 
اهباطــِه إىل األرض أن يكــون املــراد بقبيلــه طائفــة خلقهــا اهلل تعــاىل يف الّســامء غــر 
املالئكــة، وقــد فــّر القبيــل باجلنــود واألعــوان كــام فــّر بالنّســل والذريــة، ويمكن 
أن يكــون إســناد االبــاء مــن الّســجدة إىل القبيــل مــن قبيــل إســناد العقــر إىل ثمــود و 
ــام يمــع النّــاَس الّرَضــا والّســخُط  ســيجيء يف كالمه)عليــه الّســالم( )أّيــا ألنـّـاس إنَّ
ــاء،  ــوه بالّرَض ــا عّم ــذاب مَل ــم اهلل بالع ــد، فعّمه ــل واح ــود رج ــة ثم ــر ناق ــام عق وإن
فقــال ســبحانه: ﴿َفَعَقُروَهــا َفَأْصَبُحــوا َناِدِمــنَي﴾)2(، والقبيــل يف األصــل اجلامعــة 
تكــون مــن الثالثــة فَصاعــدًا مــن قــوم شــتى مثــل الــروم والزنــج والعــرب فــإن 
كاُنــوا مــن أٍب واحــٍد فهــم قبيلــة ومجــع القبيــل ُقُبــل بضمتــني، والقبيلــة قبائل)3(، 
َنا َعَلْيِهــْم ُكلَّ َشٍء ُقُبــاًل﴾)4(: ))أي قبياًل  قــال االخـــفش يف قـــوله تعـــاىل: ﴿َوَحَرْ
ــاِر،  ــِة النَّ ُزوا بِِخْلَق ــزُّ ــْقوُة، وَتَع ــُم الشَّ ــْت َعَلْيِه ــُة، َوَغَلَب ِميَّ ــُم احْلَ ْتُ ــاًل(())( ))ُاْعَتَ قبي

))( ]كان[ زيادة مكررة يف ع. 
)2( الشعراء / 57). 

)3( ينظر: املخصص: )/20). 
)4( االنعام / ))). 

)5( معاين القرآن، االخفش: 2/ )50. 



192

... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

االنفــة  ))احلّميــة:  وقصــده،  غشــيه  ْلَصاِل(اعــرتا))(أي  الصُّ َخْلــَق  َواْســَتْوَهنُوا 
ــقوة  ــة، والِش ــب وَأَنف ــٍة إذا كان ذا غض ي ــالن ذو مَحّ ــكار(()2(، ]...[)3( يقال:ف واالن
بالكــر نقيــض الّســعادة)4( والفتــح لغــًة فيــه)5( ويف النســخ بالكــر، والتعــزز 
التكــرب وُحــَد التكــرب برفــع النفــس إىل منزلــة ال تســتحقها واســتوهنه أي عــده وهنــًا 
ــْخَطِة،  ضعيفــًا وقــد مــرَّ تفســر الصلصــال )َفَأْعَطــاُه اهللُ النَّظِــَرَة اْســتِْحَقاقًا لِلسَّ
ــِت  ــْوِم اْلَوْق ــَن * إىل َي ــَن امْلُنَْظِري ــَك ِم ــَدِة فقاَل:﴿إِنَّ ــازَا لِْلِعـ ــِة، َوإِْنَج ــاَممًا لِْلَبلِيَّ َواْستِْتـ
امْلَْعُلــوم﴾)6( النَّظِــرة بفتــح النّــون وكــر الظــاء املعجمــة ))التأخــر واالمهــال(()7(، 
ــة والبــالء والبلــوى واحــد ويكــون يف  للّســخطة بالّســكون ))الغضــب(()8( والبلّي
اخلــر والــرش)9( و االبتــالء االمتحــان واالختبــار واســتتامم البّليــة وامتامهــا وتتميمها 
بمعنــى، الِعــدة بالكــر الوعــد واهلــاء عــوض عــن الــواو وإنجــار الَوْعــد احضــاره، 
ولعــل املــراد بانجــار العــدة أن يعطيــه مــا وعــده مــن الثــواب عــى عبادته فاســتجاب 
دعوتــه ملــا ســأل اهلل االنظــار بقولــه: ﴿َربِّ َفَأْنظِْرنـِـي إَِلــى َيــْوِم ُيْبَعُثــوَن﴾)0)(، وقــول 

))( )اعرتاه( يف ث، ويف ح: )اعرتاء(، حتريف. 
)2( جممع البيان: 209/9، وينظر: لسان العرب، مادة )محي(: 4)/ 99). 

)3( ]و[ زيادة يف ح. 
)4( ينظر الصحاح، مادة )شقا(: 2394/6، وفيه: )الَشَقاء والَشَقاوة بالفتح نقيض السعادة(. 

)5( جــاء يف الصحــاح: ))وأشــقاه اهلل ًيشــقيه فهــو َشــِقي بــني الِشــقوة بالكــر وفتحــه لغــًة( الصحاح: 
 .2394 / 6

)6( احلجر / 37، 38. 
)7( لسان العرب، مادة )نظر(: 5/ 9)2. 

)8( تاج العروس، مادة )سخط(: 0)/ 277. 
)9( ينظر: العني، مادة )بيل(: 340/8. 

)0)( احلجر / 36. 
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ــد،  ــو عــن بع ــاء))(، ال خيل ــده االبق ــد وع ــاُه أنَّ اهلل تعــاىل ق ــارحني: معن ــض الش بع
ــه بعــض  ــع علي ــه، أو اطل ــا وعــد اهلل يف عمل ــراد بالعــدة َم وحيتمــل عــى بعــد أن ي
ــة إبليــس  ــالء[)2( بفتن ــنني وجــزاء املســيئني ]بعــد االبت ــواب امُلحْس ــه مــن ث مالئكت
وحينئــذ َفالـــسخطة والبلّيــة والعــدة يّعــم إبليــس وَســائر املكلفــني، ويــوم الوقــت 
امَلعلــوم، أّمــا يــوم القيامــة كــام يظُهــر مــن بعــض الّروايــاِت، أو يــوم نفــخ /ظ3)/
الّصــُور َمــا بــني النّفخــة االَوىل والّثانيــة كــام ورد يف بعضهــا، أو َيــْوم يذبحــه رســول 
اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( عــى الّصخــرة الّتــي يف بيــت املقــدس كــام يف بعضهــا، وال 
منافــاة بينهــا جلــواز أن يــراد باالنظــار تأخــر العــذاب إىل َيــوْم الّديــن وعــدم 
ــُوم هلل  ــت معل ــوم الوق ــّل ي ــني، ولع ــني النّفخت ــا ب ــح َم ــا وأن يذب ــة يف الّدني امُلعاجل
ــه اغــراء بالقبيــح؛  ــاه ال ألبليــس فاندفــَع مــا يتوهــم مــن أن ســبحانه مــن أعلمــه إّي
ــرب  ــإذا ق ــارغ، ف ــب ف ــة بقل ــى املعصي ــدم ع ــه أق ــر أجل ــف آخ ــم املكل ــه إذا عل ألن
األجــل تــاب فيقبــل)3( اهللُ توبتــه عــى أن قبــول الّتوبــة يف إبليــس ممنــوع، وقيــل: اّنــام 
يتــم االغــراء لــو جــاز منــه التوبــة وقــد علــم اهلل اّنــه ال يتــوُب لــالرصار أو النّســيان 
أو معلــوم لــه بأّنــه يــوم املجــازاة. )ُثــمَّ َاْســَكَن ُســبَحاَنُه آَدَم داَرًا َأرَغــَد فِيَهــا ِعيَشــَتُه، 
ــّذي  ــع الّطيــب ال ــدًا وهــو الواِس ــُه( أرغــد عشــيَتُه أي جعلهــا َرَغ َت ــا حَمَلَّ ــَن فِيَه وآَم
ليــس فيــه عنــاء و تعــب والعيــش احليــاة، والِعيشــة بالكــر احلالــة التــي يســتمر هبــا 
احليــاة، ويف بعــض النســخ )َعيَشــُه()4( بالفتــح بــدون التــاء، واالمــن ضــّد اخلــوف 

))( مل اجد هذا القول وال معناه عند الشارحني. 
)2( ]بعد االبتالء[ ساقطة من أ، ع. 

)3( )فتقبل( يف ر، تصحيف. 
)4( شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 93). 
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واملحلــة مصــدر قولــك: حــّل باملــكان، والتعليــق جتــوز، واملــراد بتلــك الــّدار اجلنـَـة 
واختلــف يف أهنــا هــل كاَنــْت يف االرض أم يف الّســامء؟ وعــى الثــاين فهــل ]هــي[))( 
جنّــة اخللــد أم غرهــا؟ واألدلــة ال ختلــوا عــن تعــارض والّتفصيــل يف حدائــق 
احلقائــق))( )وحــّذره اِبِْليـِـَس َوعداَوتــِه( كــام قــال تعــاىل: ﴿ُقْلنـَـا َيــا َآَدُم إِنَّ َهــَذا َعــُدوٌّ 
ُه َنَفاَســًةَعَليِه  ُه َعــُدوُّ ــِة َفَتْشــَقى﴾)3( )َفاْغَتــــرَّ نَّ ِرَجنَُّكــاَم ِمــَن اجْلَ َلــَك َولَِزْوِجــَك َفــاَل ُيْ
ــرت أي  ــِه( اغ ــَة بَِوْهنِ ه، َواْلَعِزيَم ــكِّ ــنَي بَِش ــاَع اْلَيِق ــَراِر، َفَب ــِة اأْلَْب ــاِم، َوُمَراَفَق ــَداِر امْلَُق بِ
طلــب غفلتــه وأتــاه عــى غــرة منــه والِغــرة ]بالكــر[)4( )الغفلــة()5(، واغــرت فــالن 
بالــيء أي ُخــدع بــه)6(، وَنِفْســُت عليــه الــيء وبالــيء بالكــر َنفاَســته بالفتــح 
ــم  ــام بالض ــه، وامُلق ــت ب ــر أي جتل ــا بالك ــه أيض ــت ب ــاًل، ونفس ــه أه ــره ل إذا مل ت
مصــدر أقــام اقامــة، وال مقــام لكــم أي ال اقامــه لكــم ويكــون للموضــع أيضــًا)7(، 
وهــذا الــكالم يشــعر بــأّن جنّتــه كانــت جنـّـة اخللــد، ولعــل املــراد باألبــرار املالئكــة، 
والعزيمــة والعــزم يف األصــل توطــني النفــس عــى الفعــل والقطــع عليــه ويســتعمل 
بمعنــى اجلــد والّصــرب والثبــات عــى األمــر والقــّوة)8(، والوهــن هو))الّضعــف(()9( 
وهــذا البيــع كان بــاألكل مــن الشــجرة واختلفــت األقــوال واألخْبــار يف الشــّجرة و 

))( ]هي[ ساقطة من أ، ر، ع، م، ن. 
)2( ينظر: خمطوطة حدائق احلقائق: 66. 

)3( طه / 7)). 
)4( ]بالكر[ ساقطة من أ، ث، ر، ع، م، ن. 

)5( الصحاح، مادة )غرر(: 768/2. 
)6( ينظر: املصدر نفسه: 768/2. 

)7( ينظر: الصحاح، مادة )قوم(: 5/ 7)20. 
)8( ينظر: لسان العرب، مادة )عزم(: 2)/399، 400. 

)9( القاموس املحيط، مادة )وهن(: 276/4. 
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وجــه اجلَْمــع مــا يــدل عليــه رواية))(اهلــروى عــن الّرضــا )عليــه الّســالم( مــن أهنـّـا 
حتمــل أنواعــًا)2(، وظاهــر هــذا الــكالم كغــره مــن اآليــات َوغرَهــا صــدور املعصية 
عــن آدم )عليــه الّســالم( وذلــك عمــدة مــا اســتند بــه املخطئــُون ألنبيــاء اهلل )عليهــم 
الّســالم(، وقــد بســطنا القــول يف إزالــة شــبههم يف حدائــق احلقائــق)3( )َواْســَتْبَدَل 
ــى)4( جــذاًل حمركــة،  ــًا( جــذل كفــرح لفظــًا ومعن اِر َنَدم ــِتَ ــاًل، َوبِاِلْغ ــَذِل َوَج بِاجَل
والَوَجــل بالتحريــك ))اخلــوف(()5(، وعــن الّصــادق )عليــه الّســالم( إّن آدم )عليــه 
ــَط اهللُ  ــمَّ َبَس ــة)6( )ُث ــل األودي ــه مث ــار يف خدي ــى ص ــة حّت ــى اجلنّ ــى ع ــالم( بك الّس
ُســُبحاَنُه َلــُه يف َتُوَبتــِه، َوَلّقــاُه َكلَِمــَة َرمَحَتــَه( بســط لــه أي وســع عليــه ويف أّســامء اهلل 
الباســط؛ألنه يبســط الــّرزق لعبــاده ويوّســعه عليهــم و ويوســع عليهــم األمــر بعــد 
ــع إىل آدم  ــا راج ــة أّم ــر يف توب ــر)7(، والضم ــر إىل الي ــن الع ــم م ــق ونقله الّضي
)عليــه الّســالم( كالضمــر يف لــه أو اليــه ســبحانه كالّضمــر يف رمحتــه وكلمــة )يف( 
ــه( أي  ــة رمحت ــاه كلم ــا، )ولق ــة اليه ــي راجع ــببية وه ــة، أو لّلس ــة)8( املجازي للّظرفي
اســتقبله هبــا بتعليمــه إّياهــا، يقــال: لقــي زيــد خــرًا فيعــّدى إىل مفعــول واحــٍد، فــإذا 
ورًا﴾)9(  اُهــم َنْظــرًة َوُسُ ُضّعفــت العــني عــّدى إىل املفعولــني، قــال اهلل تعــاىل: ﴿َوَلقَّ

))( )وواية( يف ع، حتريف. 
)2( ينظر: عيون أخبار الرضا )عليه السالم(: )/ 274. 

)3( ينظر: حدائق احلقائق: 70، )7. 
)4( ينظر: الصحاح، مادة )جذل(: 654/4). 

)5( العني، مادة )وجل(: 6/ 82)، و القاموس املحيط، مادة )وجل(: 63/4. 
)6( ينظر: معاين االخبار، الشيخ الصدوق: 269. 

)7( ينظر: اشتقاق أسامء اهلل احلسنى، الزجاجي )ت 337هـ(: 99. 
)8( )للطرفية( يف ر، تصحيف. 

)9( االنسان / )). 
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والكلمــة تقــع))( عــى القليــل والكثــر)2(، يقولــون: قــال امــرؤ القيــس يف كلمتــه أي 
ــِه  ــْن ّربِّ ــى آدُم ِم قَّ ــاىل: ﴿َفَتلَّ ــه تع ــع يف قول ــظ اجلم ــايف لف ــا ال ين ــه، فافراده قصيدت
ــاَمٍت َفَتــاَب عَلْيــِه﴾)3(، وقــد ورد يف الكلــامت روايــات/ و4)/ ويف عــّدة منهــا  َكلِ
ــه تعــاىل:     ــة يف تفســر قول ــه توســل باخلمســة أصحــاب الكســاء)4(، ويف رواي أّن
ــن  ــعة م ــًا تس ــرش اّمام ــى ع ــالم( أثن ــه الّس ــم )علي ــي )اىل القائ ﴾)5( يعن ــنَّ ُه ﴿َفَأَتمَّ
ولــد احلســني )عليــه الّســالم(()6()ووَعَدُه امَلــَردَّ إىل جنَّتــِه( املــرّد هــو الــرد وظاهــره 
أّن جنَّــة آدم )عليــه الّســالم(هي جنّــة اخللــد، ولــو ْتــم الّدليــل عــى خالفــة ال يأبــى 
ــالء  ــوى والب ــة والبل ــِة( البلّي ــِل الذّريَّ ــِة َوَتناس ــُه إىل َداِر َالَبليَّ ــل )َفَاْهَبط ــن الّتأوي ع
واحــد و يكــون يف اخلــر والــرْش وأصلهــا االمتحــان و االختبــار كــام ّمــر)7(، وقــد 
ختــّص بالــرّش وال يأبــى عنــه املقــام وإن كان الّتعميــم أظهــر، والنّســل الولــد 
وتناســلوا أي ولــد بعضهــم مــن بعــٍض)8()وذرأ اللــق ّيْذرَءُهــم ذرًء أي خلقهــم و 
ــّص  ــّذرء مت ــا وقيل:)ال ــوا مهزه ــم ترك ــني( إال أهّن ــل الثقل ــي نس ــة وه ــه الّذري من
بخلــق الّذريــة()9(، ]والظاهــر[)0)( مــن العطــف أّن االهبــاط كان بعــد قبــول التوبة، 

))( )يقع( يف ر، تصحيف. 
)2( ينظر: الصحاح، مادة )كلم(: 5/ 2023. 

)3( البقرة /37. 
)4( ينظر: جممع البيان، الطربيس: )/75). 

)5( البقرة / 24). 
)6( جممع البيان: )/375. 

)7( ينظر: النص املحقق: 22. 
)8( ينظر: لسان العرب، مادة)نسل(: )) /660. 

)9( املصدر نفسه، مادة )ذرأ(: ) /79، 80. 
)0)( ]والظاهر[ ساقطة من أ،ع. 
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وبــه قــال بعــض املفّريــن))( ويطابقــه)2( ترتيــب الكالم يف ســورة طــه)3( وغرها)4(، 
لكنــه خــالف ظاِهــر)5( األخبــار، واملشــهور بــني املفّريــن وظاهــر قولــه تعــاىل يف 
ســورة البقــرة)6( وهــو أقــوى مــن داللــة الرّتتيــب، ويمكــن أن يكــون املــراد 
ــاءُه يف األرض للتكليــف والّتناســل)7( ال  ــه الّســالم( إبق ــاِط يف كالمــه )علي باالَهب
ــزول قبــل اســتقرار األمــر ومهبطــه )ســــرنديب()8( عــى مــا يظهــر مــن بعــض  النّ
االخبــار)9( و)أبــو قبيــس()0)( أو الّصفــا عــى مــا يــّدل عليــِه بعضهــا ويمكــن اجلمــع 
بحمــل بعضهــا عــى امَلســكن وقــد اتفقــت كلمــة اهــل امللــل قاطبــة ســوى املجــُوس 
عــى أّن أّول البــرش هــو آدم)عليــه الّســالم(، وزعمــت الفالســفة ومــن حيــذو 

))( التبيان، الطويس: )/ )7)، 72)، و جوامع اجلامع، الطربيس: 2/ 505. 
)2( )وبطائفه برتتيب( يف أ. 

ــه  ــى ادم رب ــة وع ــن ورق اجلن ــام م ــان عليه ــا خيصف ــواءهتام وطفق ــام س ــدت هل ــا فب ــأكال منه )3( )ف
فغــوى * ثــم اجتبــاه ربــه فتــاب عليــه وهــدى * قــال اهبطــا منهــا مجيعــا بعضكــم لبعــض عــدو فإمــا 

ــع هــداي فــال يضــل وال يشــقى( طــه / 22)،)2).  يأتينكــم مــي هــدى فمــن اتب
)4( ]وغرها[ ساقطة من أ، ر، ع، ن، ويف ث: )وغر(. 

)5( )طاهر( يف ر، تصحيف. 
)6( البقرة / 37،38. 

)7( ينظر: جممع البيان: )/)7). 
)8( )هــي جزيــرة عظيمــة يف بحــر هركنــد بأقــى بــالد اهلنــد طوهلــا ثامنــون فرســخًا....ويف رسنديــب 

اجلبــل الــذي هبــط عليــه ادم عليــه الســالم يقــال لــه الرهــون( معجــم البلــدان، احلمــوي: 6/3)2. 
)9( ينظر: تفسر البحر املحيط: 92/2، الكامل يف التاريخ، ابن االثر: )/ 36، 37. 

ــه تصغــر قبــس النــار: وهــو اســم اجلبــل املــرشف عــى  )0)( )أبــو قبيــس بلفــظ التصغــر كأنَّ
مكة،وجهــة إىل قعيقعــان ومكــة بينهــام، أبــو قبيــس مــن شقيهــا قيــل ســمي باســم رجــل مــن مذحــج 
ــه أول مــن بنــى فيــه قبــة، قــال أبــو املنــذر هشــام: أبــو قبيــس اجلبــل الــذي  كان يكنــى أبــا قبيــس؛ ألنَّ
بمكــة كنــاه ادم عليــه الســالم بذلــك حــني اقتبــس منــه هــذه النــار التــي بأيــدي النــاس إىل اليــوم مــن 

ــدان: )/80.  ــم البل ــس( معج ــى أيب قبي ــامء ع ــن الس ــا م ــني نزلت مرخت
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حذوهــم إىل أّنــه ال أّول لنــوع البــرش، واملجــوس ال يعرفــون آدم ونوحــًا وأول 
البــرش عندهــم )كيومــرث())( ولبعــض الشــارحني يف هــذا املقــام حكايــة تأويــالت 

واهية تؤدي إىل رّد القرآن وإنكار االدَيان ومن اهلل العصمة والّتأييد.

)َواْصَطَفــى ُســْبَحاَنُه ِمــْن َوَلــِدِه َأْنبَِيــاَء َأَخــَذ َعــَى اْلَوْحــي ِميَثاَقُهــْم، َوَعــَى َتْبلِيــِغ 
َســاَلِة َأَماَنَتُهــْم(، االصطفــاء واالجتبــاء واالختيــار نظائــر وهــو افتعــال مــن  الرِّ
ــوة  ــذ الصف ــه أي أخت ــاره وخالصت ــة)2( خي ــيء مثلث ــوة ال ــاذ، وصف ــوة لالخت الّصف
ــوة)3(، وهــذا مــن تشــبيه املعقــول باملحســوس شــبه خلوصهــم مــن النّقائــص  للنّب
والفســاد بخلــوص الصّافــــي مــن الكـــدر وســائر االدنــاِس، والولــد حمركــة 
وبالّضــِم والكــر والفتــح واحــد ومجــع)4( ويف النســخ بالتحريــك، وقــول بعــض 
ــه مصــدر يف األصــل)5(،  الّشــارحني أّن الولــد ال يقــال عــى الواحــد واجلمــع؛ ألن
فاســد، والوحــي يف األصــل أن يلقــي اإلنســان إىل صاحبــه كالمــًا باالســتتار 
واالخفــاء ]كــام مــّر[)6(، ويطلــق عــى وحــي النّبــوة واإلهلــام واإلشــارة والكتابــة، 
وامليثــاق العهــد مفعــال مــن الوثــاق وهــو يف االصــِل حبــل أو قيــد يشــّد بــه االســر 

))( )وتفســر كيومــرث هــو احلــي الناطــق وقــد ورد يف تواريــخ اهلنــد والعجــم ان كيومــرث هــو ادم 
عليــه الســالم( امللــل والنحــل )/233. 

ــُه: أي  ــُه وُصْفَوُت ــَوَة الــيء وِصْفَوُت ــاب املثلــث املتفــق املعــاين ))يقــال: أخــذُت َصْف )2( وهــو مــن ب
ــويس: 2/ 3)2.  ــث، البطلي ــُه(( املثل ــُه وأفَضَل أخلَص

)3( )صفوة االنبياء للنبوة( يف ح. 
)4( ينظر: الصحاح، مادة )ولد(: 2/ 553. 

)5( ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/00). 
)6( ]كام مر[ ساقطة من أ، ر،ع، م، ن. 
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ســالة بالكــر وبالفتــح اســم مــن االرســال وهو))الّتوجيــه(()2(،  والدابــة))(، والرِّ
ويف النســخ بالكــر]...[)3( واالمانــة األمــان والثقــة، ويكــون بمعنــى ّضــد اخليانــة 
مــام  ومــا ائُتِمنــت عليــه، ويف بعــض النســخ )وعــى تبليــغ الّرســالة ذماَمُهــم( والذِّ
ــى أخــذ عــى اداء الوحــي  بالكــر ))احلرمــة(()4( وهــي مــاال هتتــك، ولعــل املعن
منهــم ميثاقــًا وعــى التبليــغ أمانــًا يــوم امليثــاق أو يف غــره أو أكــّد عليهــم القيــام بــام 
ــَداَد  ــُذوا األَْن َ ــُه، َواتَّ ــِه َعْهــَد اهللِ إَِلْيِهــْم، َفَجِهُلــوا َحقَّ ــُر َخْلِق َل َأْكَث ــدَّ ــا َب أُمــروا بــه )مَلَّ
ــة ويكــون  ــه، أو الوّصي ــوا عن ــأن ال يزول ــروا ب ــِه واّق ــد مــا عاهــدوا علي ــُه( الَعْه َمَع
بمعنــى احلفــاَظ ورعايــة احلُرمــة واملــراد بَعهــْد اهلل الِيَهــْم َمــا أشــار ]إليه[)5( ســبحانه 
ــى  ــَهَدُهْم َعَل ــْم َوَأْش َتُه يَّ ــْم ُذرِّ ــْن ُظُهوِرِه ــي َآَدَم ِم ــْن َبنِ ــَك ِم ــَذ َربُّ ــه: ﴿َوإِْذ َأَخ بقول
ــّل / ــن َالعم ــه م ــم ب ــا وّصاه ــى﴾)7( أو)8( م ــوا َبَلـ ــْم))( َقاُل ُك ــُت بَِربِّ ــِهْم َأَلْس َأْنُفِس

ظ4)/بطاعتــه واالجتنــاب عــن مســاخطه قــال اهلل تعــاىل: ﴿َأَلــْم َأْعَهــْد إَِلْيُكــْم َيــا 
ــه وركــزه يف عقوهلــم مــن  ــا فطرهــم علي ــْيَطاَن﴾)9( أو م ــُدوا الشَّ ــي َآَدَم َأْن َل َتْعُب َبنِ
القــوة عــى معرفتــه والعلــم بوجــوب عَبادتــه وحــق اهلل ما يـــجب عــى العبــاد القيام 
بــه َو ينبغــي الوفــاء بــه، وجهلــه عــدم العمــل بمقتضــاه أو إنــكاره، وعــدم معرفتــه، 

))( ينظر: تاج العروس، مادة )وثق(: 3)/472. 
)2( املخصص: 225/3. 

)3( ]وبالفتح ايم من االرسال وهو التوجيه ويف النسخ بالكر[ مكررة يف ر. 
)4( الصحاح، مادة )ذمم(: 926/5). 

)5( ]إليه[ ساقطة من ح. 
)6( )برهبم( يف أ، ع. 

)7( االعراف / 72). 
)8( )و( يف ث، ح. 

)9( يس / 60. 
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واألنــَداد مجــع نـِـد بالكــر وهــو مثــل الــيء الــّذي يضــاّده يف أمــوره ويقــال: نــاّده 
أي خالفــُه))(، والــكالم إشــارة إىل وجــه احلكمــة االهلّيــة يف بعــث االنبيــاء )عليهــم 

الّســالم(.

ــِه، َفَبَعــَث فِيِهــْم  ــَتَطَعْتُهْم َعــْن ِعَباَدتِ ــِه، َواْقــ ــياطنُِي َعــْن َمْعِرَفتِ )َوُاْجَتاَلْتُهــُم الشَّ
ــم  ــوا معه ــتخفتُهم فجال ــم واس ــم أي أدارهت ــْم َأْنبَِياَءُه(اجتالته ــَر إَِلْيِه ــَلُه، َوَواَت ُرُس
ــَب  ــيء إذا ذه ــال ال ــَب َوجاء،))واجت ــال إذا ذه ــاَل واجت ــال: َج ــالل يق يف الّض
ــد  ــي العه ــة ه ــت املعرف ــا كان ــه(()2( ومّل ــن مكان ــل ع ــل الزائ ــاقه، واجلاِئ ــه وَس ب
والفطــرة ومــن شــأهنا الثبــات عليهــا جعلهــا )عليــه الّســالم( مكانــا هلــم، 
واالقتطــاع)3( األخــذ ويف احلديــث أو ))يقتطــع هبــا مــال امــرئ مســلم(()4( أي 
يأخــذه لنفســه، وواتــر اليهــم أي أرســلهم متفرقــني بينهــم فــرتة وزمــان، ومنــه 
ــع  ــرًا، و أتب ــرا وت ــه)5( وت ــر يومًاوتقضي ــًا وتفط ــوم يوم ــوم أن تص ــرة الّص موات
ــْلنا  ــم َارَس ــاىل: ﴿ُث ــه تع ــاس)6( يف قول ــن عب ــن اب ــام روى ع ــًا، ك ــم بعض بعضه
َتــتا﴾)7(، وقــال يف العــني: املتواتــرة:)8( املتابعــة)9(، ويف القامــوس:  ُرُســَلنَا 

))( لسان العرب، مادة )ندد(: 3/ 420. 
)2( لسان العرب، مادة )جول(: ))/)3). 

)3( )واالقطاع( يف م، ويف ر: )االفتطاع(. 
)4( مسند أمحد: )/377، وينظر: صحيح البخاري: 75/3، وينظر: سنن ابن ماجه: 778/2. 

)5( )يقتضيه( يف أ، ع. 
)6( ينظر: جممع البيان: 7/ )9). 

)7( املؤمنون / 44. 
)8( )املواترة( يف ر. 

)9( نص اخلليل: ))املواترة: املتابعة(( العني، مادة )وتر(: 33/8). 



201

... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

ــد)2(  ــن أيب احلدي ــد ب ــد احلمي ــارح عب ــُه الش ــام ظنَّ ــس ك ــر أي ))تاَبَع(())(ولَي وات
ــه كــام  اقتصــارا عــى مــا يف الصحــاح)3( قــاَل: وهــذا ممّــا تغلــط فيــه الَعامــة فتظنّ
ظــّن القطــب)4( الّراونــدي)5( أّن املــراد بــه املرادفــة واملتابعــة. )لَِيْســَتْأَدوُهْم ِميَثــاَق 
ــْم  ــرُيوا َلُ ــْبلِيِغ، َوُيـثِـ ــوَا َعَلْيِهــْم بِالتَّــ ــِه، َوَيَْتجُّ ُروُهــْم َمنِْســىَّ نِْعَمتِ ــِه، َوُيَذكِّ فِْطَرتِ
ــي  ــرة اهلل ه ــه وفط ــدوا علي ــام عاه ــة ب ــاق املطالب ــتيداء)6( امليث ــَن اْلُعُقوِل(اس َدفائِ
ــال اهلل  ــم بالّتمســك هبــا ق ــاس عَليهــا وألجلهــا وأمرُه ــق اهلل الن ــي خل ــة الت املّل
ــى اهلل  ــول اهلل )ص ــال رس ــا﴾)7(، وق ــاَس َعَلْيَه ــَر النَّ ــي َفَط ــَرَت اهلل الّت ــاىل: ﴿فِْط تع
عليــه وآلــه(: كّل مولــُود يولــد عــى الفّطــرة حتــى يكــون ]...[)8( أبــواه مهــا الّلــذان 

))( القاموس املحيط، مادة )وتر(: 2/ 52). 
)2( عبــد احلميــد بــن هبــة اهلل بــن حممــد بــن حممــد بــن أيب احلديــد عــز الديــن املدائنــي املعتــزيل هــو مــن 
الفضــالء املتشــيعني والنبــالء املتبحريــن، مواليــًا ألهــل بيــت العصمــة والطهــارة، ولــد يف املدائــن ســنة 
)586هـــ(، وانتقــل إىل بغــداد، وخــدم يف الدواويــن الســلطانية، وكان عــى اطــالع واســع بالتاريــخ وبــرع 
يف االنشــاء، ولــه شــعر جيــد، مــن مؤلفاتــه: شح هنــج البالغــة، والفلــك الدائــر عــى املثــل الســائر، و 
القصائــد العلويــات، والعبقــري احلســان يف االدب، واالعتبــار عــى الذريعــة يف اصــول الرشيعــة، مــات 
يف بغــداد، واختلــف يف ســنة وفاتــه فقيــل ســنة )655هـــ( وقيــل ســنة )656هـــ( وهــو االشــهر. ينظــر: 
الــوايف بالوفيــات: 8)/ 46، و كشــف الظنــون: 2/ 586)، و هديــة العارفــني: )/ 507، و ومعجــم 
املطبوعــات العربيــة: )/ 29، و الذريعــة: 4/ 0)، و االعــالم: 3/ 289، و معجــم املؤلفــني: 5/ 06). 
ــم  ــت بينه ــياء إال إذا وقع ــني االش ــرة ب ــون املوات ــة، وال تك ــرة: املتابع ــاح: ))املوات ــاء يف الصح )3( ج
فــرتة، وإال فهــي مدركــة ومواصلــة، ومواتــرة الصــوم: أن تصــوم يومــًا وتفطــر يومــًا أو يومــني، وتــأيت 

بــه وتــرًا وتــراٍ، وال يــراد بــه املواصلــة؛ ألنَّ أصلــه مــن الوتــر(( الصحــاح، مــادة )وتــر(: 843/2. 
)4( شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 99، 00)، وفيه: )كام ظّن الّراوندي(. 

)5( قال القطب الراوندي: ))و ))واتر(( أي تابع(( منهاج الرباع يف شح هنج البالغة: ) / 77. 
)6( )استبداء( يف أ، ع، تصحيف. 

)7( الروم /30. 
)8( ]يكون[ زيادة مكررة يف ع. 
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ــهاد،  ــة واالش ــذ الّذري ــوم أخ ــبق يف ي ــا س ــانه))(، أو م ــه ويمّجس ــه وينّران هيودان
ــياء)2(؛  ــه لألش ــداء خلق ــه ابت ــم علي ــا ّدهل ــرة م ــراد بالفط ــة: امل ــر اآلي ــل يف تفس وقي
ألّنــه خلقهــم ورَكّبُهــم َوصورهــم عــى َوجــه يــدل عــى أن هلــم َصانِعــًا قــاِدرًا 
ــل  ــاق حيتم ــة امليث ــبهه شء وإضاف ــيئًا وال يش ــبه ش ــدا ال يش ــاًم واح ــًا قدي ــًا حّي َعاملِ
الالميــة والبيانَيــة و نســيان النّعمــة تــرك القيــام بواجــب شــكرها واحلّجــة والرُبَهــان 
ِه  واالحــــتجاج أقـــامته وفيــه إشــارة إىل قولــه تعــــاىل: ﴿لَِئــالَّ َيُكــوَن لِلنَّاِس َعَلــى اللَّ
ُســِل﴾)3(، وثــار الغبــار إذا ســطع وارتفــع وأثــارُه غــره وأثــارة  ــٌة َبْعــَد الرُّ ُحجَّ
الدفينــة اخراجهــا واإلضافــة يف دفائــن العقــول، أمــا بمعنــى يف أي العلــوم احلقــه 
والعقائــد اليقينّيــة الكامنــة يف العقــول لــرتك النظــر يف الدالئــل والرباهــني، أو 
بمعنــى الــاّلم أي العلــوم الّتــي يمكنهــا اســتخراجها، فكأهنــا)4( هلــا أو بيانيــة واملــراد 
بدفائــن العقــول ]العُقــول[)5( املنغمــرة)6( يف اجلهــاالت امُلســترتة هبــا واثارهتــا إزالــة 
الّشــبهة وإزاحــة اجلَهــاالت عنهــا وحينئــذ يمكــن أن يــراد بالعقــول الُصــور العقليــة 
ــْم َمْوُضــوٍع(  َتُه ــاٍد َتْ ــْم َمْرفوٍع،َوِمَه ــٍف َفْوَقُه ــِدَرِة؛ِمْن َسْقــ ــاِت امْلَْقــ ــُروُهْم آَي )َوُيــ
املقــدرة مثلثــة)7( الــّدال املقــدرة أي القــوة، ويف النســخ بالضم، وآية الــيء عالمته، 
والّســقف ســقف البيــت واســم للّســامء واألّول أنســب وان أريــد بالّســقف الّســامء، 

))( ينظر: صحيح البخاري: 04/2) و الفائق يف غريب احلديث: 39/3. 
)2( ينظر: الكشاف: 3 /222. 

)3( النساء / 65)، ويف ع، حتريف: ))لئال يكون عى الناس حجة بعد الرسل((. 
)4( )وكأهنا( يف أ، ن، ويف ع: )أو كأهنا(. 

)5( ]العقول[ ساقطة من أ، ث، ع. 
)6( )املتغمرة( يف ث. 

)7( مــن الثلــث املتفــق املعــاين، يقــال: ))وقــدوت عليــه َمْقــَدَرة وَمْقــِدَرة و َمْقــُدَرة(( املثلــث، 
 .(46  /2 الطليــويس: 
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واملِهــاد بالكر))الفــراش(())( واملوضــع هييــأ للّصبـــــي واســم لــألرض أيضــا)2(، 
والَوْضــع مقابــل الرفــع واراءة اآليــات التنبيــه عــى داللتهــا وهــي كالَبيــان إلثــارة 
دفائــن العقــول ويمكــن/ و5)/تعميــم األّول عــى بعــض الوجوه.)َوَمَعايِــَش 
ِرُمُهــْم، وَأْحــَداٍث َتَتاَبــُع َعَليُِهــم( املعايــش مجــع  يِيِهْم،َوآَجــاٍل ُتْفنِيِهْم،َوَأْوَصــاٍب ُتْ ُتْ
معيشــة وهــي مــا تعيــش هبــا مــن املطعــم واملــرشب ومــا يكــون بــه احليــاة، والعيــش 
احليــاة َو العيــش اهلنــئ أن يأتيــك الــّرزق مــن غــر كــّد وتعــب، واليــاء يف معايــش 
ــاء  ــه واو أو ي ال تقلــب مهــزة يف األكثــر)3( وكــذا كّل مــا وقــع بعــد الــف اجلمــع في
ليســت بمــدة زائــدة ســواء كانــت أصلية كــام يف مقــاوم ومرايــب، أو زائــدة لإلحلاق 
كجــداول وعثائــر، فيبقــى عــى حاهلــا وإن كانــت الــواو واليــاء مــّدة زائــدة يف املفــرد 
قلبــت مهــزة كــام يف تنائــف وكبائــر وكــذا يف صيغــة فاعــل مّمــا أعــّل فعلــه نحــو قائــل 
وبائــع بخــالف نحــو عــاور، و قــد هيمزمعايــش)4( تشــبيهًا ملعيشــة بفعليــة)5( وكــذا 
ــزم اهلمــز  ــح املناوروالت ــارة تشــبيهًا هلــا بفعاله،والفصي ــر يف مجــع من قــد هيمــز املنائ
ــًا  ــرى اهلمــز يف معائــش حلن ــعيلة)6(، ومنهــم مــن ي ــة بفــ يف مصائــب تشــبيهًا مُلصيب

))( لسان العرب، مادة )مهد(: 3/ 0)4. 
)2( ينظر املصدر نفسه: 3/ ))4. 

)3( ينظر: املنصف، ابن جني: )/ 307، 308. 
)4( )معا( يف ع. 

الديــن  احلاجــب، ريض  ابــن  ابــن جنــي ) / 307، 308، وشح شــافيه  املنصــف،  )5( ينظــر 
االســرتاباذي: 3 /34)، ومنهــا قــراءة نافــع وابــن عامــر، وعبــد الرمحــن االعــرج، وزيــد بــن عــيل، 
واالعمــش باهلمــزة يف قولــه تعــاىل: ))ولقــد مكناكــم يف االرض وجعلناكــم فيهــا معايــش قليــال مــا 
تشــكرون(( االعــراف / 9، ينظــر: التبيــان يف تفســر القــران، الطــويس: 353/4، 354، جامــع 

ــربي: 65/8)..  ــر الط ــن جري ــد ب ــران، حمم ــل أي الق ــن تاوي ــان ع البي
)6( شح شــافيه ابــن احلاجــب، ريض الديــن االســرتاباذي: 34/3) وفيــه: )والتزم اهلــز يف مصائب( 

وينظــر: املبــدع يف التريف: 92).
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واســناد االحيــاء إىل املعائــش))( مــن قبــل اإلســناد إىل الســبب العــادي، ولعــّل املــراد 
باإلحيــاء إبقــاء احليــاة، واألََجــُل: غاية الوقــت ومّدة الــيء)2( وإفنــاء األول بالبلوغ، 
والثــاين باإلنقضاءواإلســنّاد مــن قبيــل اإلســنّاد إىل املقــارن، واألوّصــاب األمــراض 
مجــع وَصــب بالتحريــك)3(، واهلــرم حمركــة ))أقــى الكــرب(()4( يقــال: هــرم كفــرح 
ــداث  ــف وأح ــن والّضع ــن الوه ــة م ــه الزم ــراد ب ــّل امل ــل ولع ــر، وقي ــه الّده واهرم
الّدهــر نوائبــه الّتــي حتــدث يومــًا فيومــًا، َوالتتابــع الّتــوايل والكلمــة يف النســخ بحــذف 
ــَزٍل، َأْو  ــاٍب ُمنَ ــٍل، َأْو كَِت ــٍي ُمْرَس ــْن ّنب ــُه ِم ــِل اهللَ ُســبحاَنُه َخْلَق أحــدى التائــني )َوَلْ ُيْ
ــة َقائَِمٍة(النّبــئ باهلمــز مــن النبــاء وهــو اخلــرب؛ ألّن النبــي خمــرب  ــٍة لَِزَمــٍة، َأْو حَمَجَّ ُحجَّ
عــن اهلل ســبحانه وبــال مهــز وهــو األكثــر وهكــذا يف النســخ أّمــا ختفيــف مــن امَلهُمــوز 
بَقْلــب اهلمــزة يــاء، أو ألنَّ أصلــه مــن النَْبــوة بفتــح النــون وســكون البــاء أي الرفعــة؛ 
ألن النبــي مرفــوع الرتبــة عــى غــره مــن اخللــق)5(، وقــد ســبق يف شح خطبــة 
ــد  ــل التخصيــص أو تأكي ــاب الفــرق بــني النبــي واملرســِل والّتوصيــف مــن قبي الكت
عــى الــرتادف)6(، واحلّجــة ))الرُبهــان(()7( ولزوُمهــا كوهنــا بحيــث الترفــع، واملــراد 
ــة  ــة الّدائم ــق(()8(، والقائم ــادة الّطري ــة ))ج ــه، واملحج ــوص علي ــام املنص ــا اإلم هب

))( )املعاش( يف م. 
)2( ينظر: العني، مادة )أجل(: 78/6). 

)3( ينظر: لسان العرب، مادة )وصب(: )/ 797. 
)4( لسان العرب، مادة )هرم(: 2)/ 607. 
)5( ينظر: الصحاح، مادة )نبأ(: 2500/6. 

)6( ينظر: النص املحقق: 2. 
)7( املصدر نفسه، مادة )حجج(: )/ 304. 
)8( تاج العروس، مادة)حجج(: 8/3)3. 
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املســتمرة الّتــي ال يــرتك))( العمــل، واملــراد هبــا الرشيعــة والرتديــد ملنــع اخللــو كــام 
اشــعر بــه كــام أول الــكالم.

ــْم( أي: هــم رســل  ــنَي َلُ بِ ــَرُة امْلَُكذِّ ــُة َعَدِدِهــم، َولَ َكْث ــُم ِقلَّ ُ هِبِ )ُرُســٌل لَ ُتَقــصِّ
كذلــك و))التقصــر يف االمــر: التــواين فيــه(()2( وقــّر بــه أي جعلــه مقــرًا، ويف 

بعــض النســخ )يقــر( باليــاء املثنــاة مــن حتــت. 

ــايض  ــر امل ــه( الغاب ــْن َقْبَل ــُه َم َف ــٍر َعرَّ ــَدُه، َأْو َغاِب ــْن َبْع ــُه َم ــّمي َل ــابٍِق ُس ــْن َس )ِم
ــابق  ــي س ــن نب ــابق أي م ــة الّس ــاين بقرين ــراد الّث ــداد)3( وامل ــن األض ــو م واآليت وه
عــرف مــن يــأيت بعــّدُه ببيــان اهلل أو متأخــر عرفــه وبّينــه للنّــاِس نبــي قبلــه كــام بــرش 
عيســى )عليــه الســالم( بنبينـّـا )صــى اهلل عليــه وآلــه(، ويمكــن أن يكــون الفاعــل يف 
ــه مــن كان قبلــه مــن  عرفــه الّضمــر الّراجــع إىل اهلل ســبحانه أي متأخــر بــني اهلل ل
ــَك  ــة الّســابقة مــن وجــه )َعــَى ذلِ األنبيــاء )عليهــم الّســالم( وهــذا أنســب بالقرين
ُهــوُر، َوَســَلَفِت اآلَبــاُء، َوَخَلَفــِت اأْلَْبنَــاُء(، قــال  َنَســَلِت اْلُقــُروُن، َوَمَضــِت الدُّ
بعــض الّشــارحني: )نســلت القــرون أي ولــدت(()4(، وقــال بعضهــم)5(: ))أي 
درجــت)6( ومضــت مأخــوذة)7( مــن َنســل ريــش الَطائــر ونســل الوبــر اذا وقــع(()8( 

))( )ترتك( يف ر. 
)2( الصحاح، مادة)قر(: 794/2. 
)3( ينظر: االضداد، االنباري: 29). 

)4( شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/02). 
)5( )بعصهم( يف ث، تصحيف. 

)6( )ورجت( يف ث. 
)7( )ماخوذ( يف ث، ر، ح. 

)8( شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/200. 
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ــْدو ينســل كيــرضب إذا أرَسْع))(،  ــه مــن قوهلــم: نســل يف الَع وســقَط، واألظهــر اّن
ِهــْم َينِْســُلوَن ﴾)2(،  ــوِر َفــإَِذا ُهــْم ِمــَن اأْلَْجــَداِث إَِلى َربِّ قــال اهلل تعاىل:﴿َوُنِفــَخ فـِـي الصُّ
والقــرن ))الوقــت مــن الّزمــان(()3(، وقيــل: عــرشة، وقيــل: عــرشون وهكــذا إىل 
ــاْل:  ــالم وق ــول اهلل رأس غ ــح رس ــوا: مس ــنٍة[)4(،)5( ]قال ــة ]س ــل مائ ــني، وقي ثامن
ســنة)7([)8(  وعــرشون  مائــة  وقيــل:  ســنٍة)6(،  مائــة  َفعــاَش  قرنــًا،  ِعــش 
والّدهر))الّزمــان / ظ5)/الّطويــل(()9(، أو الّزمــان ُمطلقــًا أو ألــف ســنة، وســلف 
ــون،  ــه[)))( املتقّدم ــاؤه ]وقرابت ــل أب ــلُف الّرج ــى(()0)(، وس ــب أي ))م ــل طل مث
واخللــف بالتســكني والتحريــك مــن جيــيء)2)( بعــد مــن مــى وخلــف أي بقــى، 
ــالَة﴾)))( )إىَل َأْن َبَعــَث اهللُ  قــال اهلل تعــاىل: ﴿َخَلَف ِمْن َبْعِدِهــْم َخْلــٌف َأَضاُعــوا الصَّ

))( ينظر: الصحاح، مادة )نسل(: 830/5). 
)2( يس /)5. 

)3( تاج العروس، مادة )قرن(: 8) / 444. 
)4( ]سنه[ ساقطة من أ، ع. 

)5( ينظر: االزمنة واألمكنة: 77). 
)6( ينظر: الفايق يف غريب احلديث: 3/ 79، و النهاية يف غريب احلديث واالثر: 4/ )5. 

)7( ينظر: االزمنة واألمكنة: 77). 
)8( ]قالــوا: مســح رســول اهلل رأس غــالم وقــاْل: ِعــش قرنــًا، َفعــاَش مائــة ســنٍة، وقيــل: مائــة 

وعــرشون ســنة[ ســاقطة مــن ث. 
)9( ينظر: تاج العروس، مادة )دهر(: 6/ 427. 
)0)( تاج العروس، مادة )سلف(: 2) /279. 

)))( ]قرابته[ ساقطه من أ، ر، ع، ن. 
)2)( )حيي( يف ح. 
)3)( مريم / 59. 
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تِــِه( الَبْعــث:  ــِه، َوتـْـاِم))( ُنُبوَّ ــِه َوآلــِه())( إِلْنجــاِز ِعَدتِ ــدًا )َصــىَّ اهللُ َعَلْي ُســْبحاَنُه حُمَمَّ
))اإلْرَســال(()3(، وســمى نبّيــًا حممــدًا )صــى اهلل عليــه وآلــه( تعليــاًم، أو اهلامــًا مــن 
اهلل تعــاىل، وتفــاؤالً بحمــد اخللــق لــه لكثــرة خصالــه احلميــدة، وقيــل جلــّده عبــد 
املطلــّب، وقــد ّســامه يــوم ســابع والدتــه ملــوت أبيــه قبَلهــا مِلَ ّســميت أبنــك حممــدًا 
وليــس مــن أســامء آبائــك وال قومك، فقــال: رجوت أن حيمــد يف الّســامء واالرِض، 
وقــد َحقــق اهلل رجــاءه، والعــدة الوعــد، وإنجــازه إحضــارُه، والّضمــر راجــع إىل 
اهلل ]ســبحانه[)4( أّمــا يف نبّوتــه، فقــال بعــض الّشــارحني: إنــه راجــع إىل حمّمــد صــى 
ــه  ــم ب ــه ليت ــًا إىل اهلل ســبحانه أي بعث ــه)5(، ولعــّل األوىل إرجاعــه أيض ــه وآل اهلل علي
النّبــوة وخيتمهــا بــه )َمْأُخــوذًا َعــَى النَّبِيَّــني ِميَثاُقــُه، َمْشــُهوَرًة ِســاَمُتُه، َكِريــاًم ِميــاَلُدُه( 
الشــهرة وضــوح االمــر، والســمة ))العالمــة(()6( يقــال: وســمتُه َوْســاًم وِســَمة إذا 
أثــرت فيــه، وامليــالد الوقــت الــّذي يولد فيــه، واملولــد املوِضع كــذا يف الّصحــاح)7(، 
ــرت  ــد تضاف ــًا، وق ــت أيض ــد للوق ــُوِس أن املول ــب القام ــن كالم َصاح ــر م ويظه
الّروايــات بأخــذ امليثــاق عــى االنبيــاء باإلقــرار بنبــّوة نبّينــا )صــى اهلل عليــه وآلــه(، 
ــه )صلــوات اهلل  ــة مــن ّذريت ــه الّســالم(، واألئَم ــة عــيّل بــن ايب طالــب )علي وبوالي
ــزات  ــِب املّعج ــورة يف ُكُت ــه مذك ــالم نبوّت ــة وأع ــامته الكريم ــني( وس ــم أمجع عليه

))( )صى اهلل عليه( يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / )0). 
)2( )إمتــام( يف شح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )0)، وهنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: 

 .23
)3( العني، مادة )بعث(: 2/2)). 

)4( ]سبحانه[ ساقطة من أ، ث، ر، م. 
)5( ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 02). 

)6( تاج العروس، مادة )وسم(: 7) /726. 
)7( ينظر: الصحاح، مادة )ولد(: 2/ 554. 
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وغرهــا مــن كتــب األخبــار، وأّمــا ميــالده )صــّى اهلل عليــه وآلــه(، فاملشــهور بــني 
ــن  ــّد ب ــب حمم ــع األّول))(، وذه ــهر ربي ــن ش ــرش م ــابع ع ــوم الّس ــه الي ــا أّن أصحابن
َيعقــوب الكلينــي)2( )ريض اهلل عنــه( إىل أّنــه اليــوم الّثــاين عــرش منــه)3( وهــو الــّذي 
صححــه اجلمهــور وكــرم ميــالده أهبر مــن الشــمس يف رابعــة النّهار)َوأْهــُل ْاألَْرِض 
))الّديــن  املّلــة  ُمَتـــَشتَِّتٌة(  َوَطَرائــُق  ٌة،  ُمنَْتـــِرَ َوَأْهــَواٌء  َقٌة،  ُمَتـــَفرِّ ِمَلــٌل  َيْوَمئِــٍذ 
ــع  ــه واجلم ــا أحبت ــس إىل شء َوم ــل)5( النف ــورة َمي ــوى مقص ــة(()4(، واهل َوالرّشيع
األهــواء)6(، والّطرائــق مجــع طريقــة وهــي احلالــة َوطريقــة الّرجــل مذهُبــُه)7(، 
ــاف أو  ــذف مض ــى ح ــة أو ع ــا ُمبالغ ــل أّم ــار)8( واحلم ــرق واالنتش ــتت الّتف والتش
تقديــر مبتــدأ أي مللهــم ملــل متفرقــة وهكــذا وذكــر األهــواء وامللــل يفيــد فائــدة 
التأكيــد، أو امللــل مــا ّســنه النبــي وإن نســخ بعضهــا و األهــواء َمــا وضُعــوه بميــل 
ــة،  نْياوي ــراض الدُّ ــوه لألغ ــا وضع ــواء َم ــام أو األْه ــّم منه ــق أع ــم والّطرائ َطبائعه
والّطـــرائق مــا اّتبعــوه خلطــاء )َبــنْيَ ُمَشــبٍِّه هللِ بَِخْلِقــِه، َأْو ُمْلِحٍد يِف اْســِمِه، َأْوُمِشــرٍي إىل 

))( ينظر: كنز الفوائد، أبو الفتح الكراجكي )ت 449هـ(: 72. 
)2( حممــد بــن يعقــوب بــن أســحاق الكلينــي الــرازي، ويكنــى أبــا جعفــر، فقيــه إمامــي، ثقــة عــارف 
باألخبــار، مــن أهــل كلــني )بالــري(، مــن كتبــه الــكايف صنفــه يف عرشيــن ســنة، و الــرد عــى القرامطــة، 
ورســائل االئمــة، تــويف ســنة )329هـــ( يف بغــداد. ينظــر: الفهرســت، الطــويس: 0)2، ))2، و إكــامل 
الكــامل، ابــن ماكــوال )ت 475هـــ(: 7/ 86)، و الذريعــة: 6/ 79)، 80)، و االعــالم: 7/ 45). 

)3( ينظر: الكايف، الكليني: )/ 439. 
)4( الصحاح، مادة )ملل(: 5/)82). 

)5( )مثل( يف ع، تصحيف. 
)6( ينظر: لسان العرب، مادة )هوا(: 5)/372. 
)7( ينظر: املصدر نفسه، مادة )طرق(: )/)22. 

)8( ينظر: املصدر نفسه، مادة )شتت(: 48/2. 
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ــِن  ِه( اإلحلــاد يف االَصــل ))امليــل والعــدول عــن الــيء(())(، واالنحــراف َع ــرْيِ َغ
االســتقاَمة ومنــه للحــد الــذي حيفــر يف جانــب القــرب خــالف الرّضيــح الــذي حيفــر 
يف وســطه)2(، ويطلــق عــى املــِراِء واجِلــداِل ومــن املشــبهة هلل بخلقــه املجّســمة ومــن 
جــّوز عليــه ُســبحانه احلركــة واالنتقــال واحللــول يف األجَســام ومعانقــة االوليــاء، 
ومنهــم طائفــة مــن عبــدة األوثــان يقولــون: نعبــد أصنامنــا؛ ألن اهلل تعــاىل قــد حــل 
يف هيــاكل رجــال كانــوا عــى هــذه الّصــور)3(، واليهــود والنَّصــارى أن أثبتــوا االبــن 
ــان  ــدة االوث عــى احلقيقــة وإال فهــم مــن امللحديــن)4( يف أســامئه، ومــن هــؤالء عب
مــن اهلل،  تعــاىل كالــاّلت)5(  اهلل  مــن أســامء  اشــتقوا ألصنامهــم أســامء  الّذيــن 
والعــزى)6( مــن العزيز)7(واملنــاة)8( مــن املنــان)9( كــام قيل،ومنهــم مــن أطلــق اســمه 
عــى غــره كمــن يســّمي الّصنــم اهلــًا )0)(وامُلســيلمة رمحــن الَياممــة)))(، أو ســمى اهلل 

))( تاج العروس، مادة )حلد(: 237/5. 
)2( ينظر: لسان العرب، مادة )حلد(: 3/ 388. 

)3( ينظر: أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار، حممد االزرقي:)/26). 
)4( )فمن امللحدين( يف ر. 

ــن  ــاب ب ــو عت ــف بن ــن ثقي ــدنتها م ــا، وكان س ــذوا يعبدوه ــف اخ ــت بالطائ ــة كان ــرة مربع )5( صخ
مالــك، وكانــت قريــش ومجيــع العــرب تعظمهــا وقــد بنــوا عليهــا بنــاء. ينظــر: االصنــام، الكلبــي: 6). 
ــح،  ــا بالذب ــون عنده ــا ويتقرب ــدون هل ــا وهي ــوا يزوروهن ــش، كان ــد قري ــام عن ــم االصن ــي أعظ )6( وه

ــي: 6).  ــام، الكلب ــر: االصن ــراض. ينظ ــه ُح ــال ل ــامية يق ــة الش ــن نخل ــوادي م ــت ب وكان
)7( ينظر: الزاهر يف معاين كلامت الناس: 09). 

)8( مــن أقــدم االصنــام، كان منصوبــًا عــى ســاحل البحــر بــني املدينــة ومكــة، وكانــت العــرب مجيعــًا 
تعظمــه، وتذبــح حولــه. ينظــر االصنــام: 3). 

)9( ينظر: معامل التنزيل يف تفسر القرآن، البغوي: 8/2)2. 
)0)( ينظر: تفسر البيضاوي: 25/4. 

)))( ينظر: الكشاف: 98/3. 
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تعــاىل بــاَم ال جيــوز تســميته بـِـه كَتســميته أبــا )الُعزيــر( واملســيح مــن غــر إرادة املعنــى 
ــِه اأْلَْســَماُء  احلقيقــي كــام ّمــر وهــذه الوجــوه ذكُروَهــا يف تفســر قولــه تعــاىل: ﴿َولِلَّ
ــه  ــن يف كالم ــَمائِِه﴾))(، لَك ــي َأْس ــُدوَن فِ ــَن ُيْلِح ــا َوَذُروا الَِّذي ــوُه بَِه ــنَى َفاْدُع اْلُحْس
)عليــه الّســالم( إدخــال مــن زعــم)2( الّصنــم اهلــًا عــى احلقيقــة يف املشــر إىل غــره 
ــْم إِلَّ  ــا / و))/َنْعُبُدُه ــال: ﴿َم ــّد اهلل وق ــفعاء عن ــام ش ــم)3( األصن ــن زع أوىل، وم
ُبوَنــا إىَِل اهلل ُزْلَفــى﴾)4(، واقتــر عــى الّتســمية فهــو داخــل يف امللحــد يف اســمه  لُِيَقرِّ
ــأن اجلســم املنحــوت  ــوا ب ــو قال ــان ل ــدة األوَث ــا املشــرون إىل غــره فمنهــم عب واّم
الــرّضوري  للعلــِم  بــه  أحــد)5(  يقــول  أن  طائفــة  اســتبعد  وقــد  للعــامل  خالــق 
يــَن َقالــُوا:  بخاَلفه،ومنهــم الثنويــة القائلــُون بالنّــور والّظلمــة، ومنهــم الّدهريــة الذَّ
هــُر﴾)6( َوكانوا يســـبون  نَيــا َنمــُوُت َوَنْحيــا َوَمــا ُيلُِكنـَـا إلَ الدَّ ﴿َماهــِي إلَ َحياُتنـَـا الدُّ
هــَر إذا مل يدركــوا مــا املــوا)7(، ومنهــم عبــدة الشــمس والقمــر والَكواكــب  الدَّ
ــْم  ــِة، َوَأْنَقَذُه اَلَل ــَن الضَّ ــِه ِم ــْم بِ ــة)8( )َفَهَداُه ــل الباطل ــاب املل ــن أصح ــم م ونحوه
َهاَلــِة( أنقذهــم أي نّجاهــم والّظاهــر أّن املــكان هاهنــا مصــدر كان  بَِمَكانِــِه ِمــَن اجْلَ

))( االعراف/80). 
)2( )رغم( يف أ، ع تصحيف. 

)3( )رغم( يف ع، تصحيف. 
)4( الزمر/3. 

)5( )أخذ( يف ع، تصحيف. 
)6( اجلاثية / 24. 

)7( ينظــر: الفصــل يف امللــل واالهــواء والنحــل، ابــن حــزم: )/207، وينظــر: البدايــة والنهايــة، ابــن 
كثــر: )/43). 

)8( ينظر: امللل والنحل، الشهرستاين: 258،259/2. 
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ــا  ــُه َم ــاَءُه، َوَرِضَ َل ــه))( لَِق ــِه وآل ــّى اهللُ َعَلْي ــٍد َص ــْبَحاَنُه ملَُِحمَّ ــاَر ُس ــمَّ اْخَت ــة )ُث الّتاّم
ِعنْــَدُه( لقــاء اهلل كنايــة عــن املصــر إىل دار البقــاِء واملشــهُور أن وفاته)صــى اهلل عليــه 
ــا مــن صفــر ســنة عــرشة مــن اهلجــرة قبــض  ــوم االثنــني لليلتــني بقيت ــه( كان ي وآل
مســُمومًاذكره الشــيخ رمحــه اهلل يف التهذيــب)2(، وقــال حممــد بــن يعقــوب )ريض اهلل 
ــع األّول  ــٍة مضــت مــن ربي ــه( الثنتــي عــرش ليل ــه وآل ــه(: قبــض )صــى اهلل علي عن
يــوم االثنــني وهــو ابــن ثــالث وســتني ســنٍة)3(، ويف تفســر الثعلبــي)4( اّنــه )صــى اهلل 
ــع األّول حــني زاغــت  ــا مــن ربي ــني[)5( خلت ــوم االثنني]لليلت ــه( قبــض ي ــه وآل علي
ْنيــا، َوَرِغــَب بِــِه َعــْن َمقــاِم اْلَبْلــوى؛ َفَقَبَضــُه إَِلْيــِه  الّشــمِس))( )َوَأْكَرَمــُه َعــْن َداِر الدُّ
َكِريــاًم )َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوآلــِه())((، ]و[)8( يف بعــض النســخ فاكرمــُه بالفــاء، ومقارنــة 
البلــوى مــكان مقــام البلــوى ]والبلــوى[)9( والبليــة والبــالء واحــد وأصلهــا 
ــب  ــات واملصائ ــا اآلف ــراد هب ــب أن ي ــبق)0)( واألنس ــام س ــار ك ــان واالختب االمتح

))( )صى اهلل عليه( يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )0). 
)2( ينظر: هتذيب االحكام، الطويس )ت460هـ(: 6 / 2. 

)3( االصول من الكايف، الكليني: )/ 439. 
)4( أمحــد بــن حمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي، ويكنــى أبــا إســحاق مــن أهــل نيســابور، أحــد أوعيــة العلــم، 
كان بصــرًا بالعربيــة، طويــل البــاع يف الوعــظ ، مــن مؤلفاتــه: الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، 
و العرائــس يف قصــص االنبيــاء، تــويف ســنة )427هـــ(. ينظــر: ســر أعــالم النبــالء: 430 - 437، و 

كشــف الظنــون: 2/ )3))، و معجــم املطبوعــات العربيــة: )/ 663، و االعــالم: )/ 2)2. 
)5( ]لليلتني[ ساقطة من أ. 

)6( ينظر: الكشف والبيان يف تفسر القرآن، الثعلبي )427هـ(: 2/ 290. 
)7( )صى اهلل عليه واله( مل تذكر يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / )0). 

)8( ]و[ ساقطة من أ. ر. 
)9( ]والبلوى[ ساقطة من أ. 

)0)( ينظر: النص املحقق: 22. 
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ــاًل بَِغــرْيِ َطِريــٍق  ُكوُهــْم َهَ َفــِت األْنبِيــاُء يِف ُأَمِهــا إْذ َلْ َيْتُ ــَف فِيُكــْم َمــا َخلَّ )َوَخلَّ
ُكــْم))(، ُمَبيِّنــا َحاَلَلــُه َوَحَراَمــُه( خّلــف بالتشــديد  َواِضــٍح، ولَ َعَلــٍم َقائِــٍم كَِتــاَب َربِّ
أي تــرك وراءه، واهلمــل حمركــة ضــّوال اإلبــل التــي تركــت مهملــة ال رعــاَء هلــا وال 
فيهــا مــن يصلحهــا وهيدهيــا)2(، ومثلهــا النّفـــــش إال أّن النّفــش)3( ال يكــون ااّل ليــاًل 
ــاًل  ــارًا)4(، يقــول: تركتهــا مهــاًل أي ُســدًى إذا ارســلتها َلْي ــاًل وهَن واهلَمــل يكــوُن لي
ــق  ــم والّطري ــق األعظ ــول: الّطري ــث تق ــر ويؤن ــق يذك ــاَل راع)5(، والطري ــارًا ب وهن
ــدي  ــار هيت ــق واملن ــوب يف الّطري ــل()7( وامَلنُص ــة ))اجلب ــم حمرك ــى)6(، والعل العظم
هَبــا، و)كتــاب رّبكــم( منُصــوب عــى أنــه عطــف بيــان ملــا يف قوله)عليــه الّســالم(: 
َمــا خلّفــت االنبيــاء وحينئــذ يكــون املــراد بالطريــق الواضــح، والعلــِم القائــم هــو 
ــا، وظهورهــا،  ــخليف القــرآن ســببًا يف وضوحَه القــرآن، أو الرشيعــة التــي كان تـ
َويكــون مبنيــًا منُصوبــًا عــى أّنــه حــال مــن فاعــل )خّلــف(، وقــي الملــراد بــام خّلــَف 
هــو اإلمــام )عليــه الّســالم( أي نصــب فيكــم وصّيــًا ونــصَّ عليــه عــى ســنن 
االنبياء)عليهــم الســالم( فيكــون قولــه )عليــه الّســالم(: إذ مل يرتكوهــم مهــاًل اشــارة 
إىل الّدليــل عــى وجــوب نصــب اإلمــاِم ومبنّيــًا حــاالً مــن َمفُعــول خّلــف، وكتــاب 
منصوبــا عــى أّنــه مفعــول مبنّيــًا وكــذا حاللــه، وحرامــُه عــى البدّليــة مــن الكتــاب، 

))( )ربكم فيكم( يف هنج البالغة، صبحي الصالح: 24. 
)2( ينظر: لسان العرب، مادة )مهل(: ))/0)7. 

)3( )النفس( يف أ، ع تصحيف. 
)4( ينظر: الصحاح، مادة )نفش(: 022/3)، ومفردات ألفاظ القرآن: 9)8. 

)5( ينظر: املصدر نفسه، مادة )مهل(: 854/5). 
)6( ينظر: املذكر واملؤنث، أبو حاتم السجستاين )255هـ(: 47). 

)7( الصحاح، مادة )علم(: 990/5). 
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ــان  ــإنَّ َبي ــى ف ــرب معن ــه أق ــًا َإال أّن ــد لفظ ــن بع ــو ع ــه وإن كان ال خيل ــذا الوج وه
احلــالل واحلــرام، والفرائــض، والفضائــل وغرهــا عــى الوجــه التفصيــيل هــو 
وظيفــة اإلمــام وشــأنه)عليه الّســالم(، وحيتمــل أن يتكّلــف عــى الوجــه األّول 
لظهــور اإلشــارة إىل نصــب اإلمــام )عليــه الســالم( بــأن يقــال تـــبيينه)صى اهلل عليــه 
وآلــه( للحــالل واحلــرام هــو نصــه عــى اإلمــام )عليــه الّســالم(، فاملبــني هــو 
ــراد  ــه الّســالم( وامل ــه(، وَلكــن بنصــب اإلمــام )علي ــه وآل الّرســول )صــى اهلل علي
ــه  ــُه( أي وَاجبات ــُه َوَفَضاِئَل ــرُوه )َوَفراِئَض ــمَل املك ــا يش ــاح، أو م ــا امُلب ــالل أّم باحل
عــى  النســخ  َوَمنُْســوَخُه(  )َوَناِســَخُه  املكــرُوه  يشــمل  َمــا  أو  ومنُدَوباتــه، 
ــورة يف  ــة مذك ــه واألمثل ــنّة هباوب ــنّة والس ــرآن، وبالس ــرآن بالق ــخ[))( الق وجوه]نس
حمّلهــا )َوُرَخَصــُه َوَعَزاِئَمــُه( الّرخصــة/ظ6)/يف األمــر خــالف التشــديد، وعزائم 
اهلل َمــا قطــَع اهلل عــى العبــِد بفعلــه، والعــزم هــو القطــع عــى األمــر واجلــد فيــه)2(، 
ــِه﴾)3(،  ــَم َعَلْي ــاَل إِْث ــاٍد َف ــاٍغ َوَل َع ــرْيَ َب ــرَّ َغ ــِن اْضُط ــاىل: ﴿َفَم ــه تع ــة كقول والّرخص
ــُه  )وَخاصَّ ــْمِس﴾)5(  الشَّ لُِدُلــوِك  الّصــاَلَة  ﴿َاِقــِم   :)4( كقوله]تعــاىل[  والعزيمــة 
ــه  ــائر املكّلفــني كقول ــاال جيــري يف س ــاص َم ــراد ]...[)6( باخل ــُه( يمكــن أن ي وَعامَّ
ــام  ــراد ]....[)8( بالَع ﴾)7( وان ي ــيِّ ــَها لِلنَّبِ ــْت َنْفَس ــًة إِْن َوَهَب ــَرَأًة ُمْؤِمنَ ــاىل: ﴿َواْم تع

))( ]نسخ[ ساقطة من ح. 
)2( ينظر: الصحاح، مادة )عزم(: 985/5). 

)3( البقرة / 73). 
)4( ]تعاىل[ ساقطه من ث، ح، ن، م. 

)5( االرساء / 78. 
)6( ]به[ زائدة يف ح. 
)7( االحزاب /50. 

)8( ]به العام[ يف ث، ح، م. 
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املخّصــص كقولــه تعــاىل:][))( والعــام عــى األّول كقولــه تعــاىل: ﴿َوَأْنكُِحــوا 
ــم﴾)3(  ــْيٍء َعلِي ــُكلِّ َش ــُه بِ ــاىل: ﴿َواللَّ ــه تع ــاين كقول ــى الّث ــْم﴾)2(، َوع ــى ِمنُْك اأْلََياَم
ــره،  ــى غ ــه ع ــتدّل ب ــان ويس ــربه االنس ــا يعت ــر َم ــربة بالك ــُه( الِع ُه وَأْمَثاَل ــرَبَ )وِع
واملثــل بالتحريــك وبالكــر كالّشــبه هبــاَم وقــد مــّر بيانــه يف شح خطبــة الكتــاب)4(، 
والكتــاب الكريــم مشــُحون بالعــرب من أحــوال املاضــني ودالئل القــدرة، ورضوب 
ــَه َل َيْســَتْحيِي َأْن َيْضــِرَب َمَثــاًل َمــا َبُعوَضــًة َفَمــا َفْوَقَهــا﴾)5(  األمثــال ﴿إِنَّ اللَّ
َوحَمْــُدوَدُه( اإلرســال اإلطــالق و اإلمهــال)6(، واحلــّد الفصــل بــني  )َوُمْرَســِلُه 
الّشــيئني)7(، والّظاهــر أّن املــراد باملرســل واملحــُدود املطلــق واملقيــد كقولــه تعــاىل: 
َكــَم  ُمؤِمنَــٍة﴾)9( )وحُمْ َرَقَبــٍة  ُســبحانه: ﴿َفَتْحِريــُر  َرَقَبــٍة﴾)8(، وقولــه  ﴿َفَتْحِريــُر 
ات من  ُهَوُمَتَشــاهِبَُه( املحكــم مأخــوذ مــن احكمــت الــيء إذا اتقنتــه)0)(، واملتشــاهِبَ
األشــياء امُلَتامثــالت وذكــروا يف حمكــم القــرآن ومتشــاهبة وجوهــًا أظهرهــا مــا روي 
عــن جابــر أن املحكــم مــا يعلــم تعيــني تأويلــه و املتشــابه خالفــه)))(، ســّمي متشــاهبًا 

))( ][ بياض يف أ، ث، ح، ر، ع، م، ن. 
)2( النور /32. 

)3( البقرة / 282. 
)4( ينظر: النص املحقق: 4. 

)5( البقرة /26. 
)6( ينظر: لسان العرب، مادة )رسل(: ))/285. 

)7( ينظر: العني، مادة )حد(: 9/3). 
)8( النساء / 92. 
)9( النساء / 92. 

)0)( ينظر: الزاهر يف معاين كلامت الناس: )/207. 
ــابه القــرآن وخمتلفــه، ابــن  )))( ينظــر: أحــكام القــرآن، اجلصــاص )ت 370هـــ(: 2 / 4، و متش

شهرآشــوب )ت588هـــ(: ) / 2. 
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ــُم  لتامثــل معانيــه وتشــاهبها يف الفهــم، أّمــا املحكــم فكقولــه تعــاىل: ﴿إِنَّ اهلل َل َيْظلِ
محــُن َعــَى ْالَعــْرِش اْســَتوى﴾))(  ــاَس َشــْيًئا﴾))(، واملتشــابه فكقولــه تعــاىل: ﴿الرَّ النَّ
ــًا َغواِمَضــُه( الّتفســر اإلبانة)4(وكشــف املغطــى والغامــض  ــه))( وُمَبيِّن َل ًا مُجَ ــرِّ )ُمَف
ــٍع َعــَى اْلِعَبــاِد يِف  مــن الــكالم خــالف الواضــح )َبــنْيَ َمأُخــوٍذ ِميَثــاُق ِعْلِمــِه، وُمَوسَّ
َجْهلِِه(الّظــرف)5( متعّلــق بمحــذوٍف تقديــره حــال كــون الكتــاب دائــر أو هــو دائــر  
ــُه ل إَِلــَه إلَّ اهللُ﴾)6( وبــني َمــا  بــني مــا كلــف العبــاد بعلمــه كقولــه تعــاىل: ﴿َفاْعَلــْم أنَّ
ــاِب  ــٍت يِف اِْلكَِت ــنْيَ ُمْثَب ــور. )وَب ــل الّس ــات أوائ ــاهبات ومقطَّع ــه كاملتش ــوا ب مل يكلف
ــنَّــــِة َنْســُخُه( ذهــب أصَحابنــا ومجُهورالعامــة إىل جوازنســخ  َفْرُضــُه، َمْعُلــوٍم يِف السُّ
القــرآن بالّســنَةاملتواترة)7(، وأنكــره الشــافعي)8()9(، وهــذا الــكالم حجــة عليــِه، 

))( يونس /44. 
)2( طه / 5. 

)3( )جممله( يف شح هنج البالغة، صبحي الصالح: 24. 
)4( )التفسر األول االنابة( يف ح. 

)5( )الطرف( يف ر، تصحيف. 
)6( حممد / 9). 

)7( ينظر: أصول الرخي، الرخي )ت 490هـ(: 2/ 67. 
)8( حممــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثــامن بــن نافــع بــن الســائب بــن عبــد اهلل بــن يزيــد بــن هاشــم 
بــن املطلــب بــن عبــد منــاف الشــافعي، ويكنــى أبــا عبــد اهلل، ولــد ســنة )50)هـــ( بعســقالن مــات أبوه 
وهــو صغــر فنشــأ يتيــاًم، ســكن مــع أمــه يف مكــة وهــو ابــن ســنتني، عــرف بفطنتــه وذكاء، وحفظــه، 
افتــى وهــو ابــن عرشيــن عامــًا، وهــو أحــد االمــة االربعــة عنــد أهــل الســنة، مــن مؤلفاتــه: اختــالف 
احلديــث، واثبــات النبــوة والــرد عــى الربامهــة، و االمــالء الصغــر، املبســوط يف الفقــه، مــات يف مــر 
ســنة )204هـــ(. ينظــر: مــروج الذهــب ومعــادن اجلوهــر، املســعودي )ت346هـ(: 3/ 436، و ســر 
اعــالم النبــالء: 0)/ 5، 6، و هديــة العارفــني: 2/ 9، و معجــم املؤلفــني: 9/ 32، و االعــالم: 6/ 

 .26
)9( ينظر: الرسالة، الشافعي: 06). 
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وأمــا باآلحــاد فأكثــر العلــامء عــى عدمــه، وقــد مثلــوا لــه بنســخ حبــس الزانيــة))( 
ــه  حتــى متــوت بالّرجــم، واجللــد والتغريــب)2( واجلــز عــى تفصيــل وخــالف وفي
ــض  ــه بع ــل ل ــُه( مث ــاِب َتْرُك ــٍص يِف اْلكَِت ــُذُه، ُمَرخَّ ــنَِّة َأْخ ــ ــٍب يِف السُّ كالم. )َوواِج
ــم نســخه صــوم شــهر  ــنة، ث ــًا بالّس ــال: ))كان َواجب ــورا ق ــارحني بصــوم َعاُش الّش
َرمضــان الواجــب بنــص الكتــاب(()3(، وفيــه نظــر لعــدم داللــة هــذا اإلجيــاب عــى 
ــم  ــل بعضه ــة، ومَث ــزول اآلي ــارن ن ــر وإّن ق ــر آخ ــخ أم ــام النّاِس ــخ، وإن ــك النس ذل
بالتوجــه إىل بيــت املقــدس حيــث نســخ باآليــة، و فيــه نظــر لبعــد اطــالق الّرخصــة 
ْبُتــْم يِف األَْرِض  عــى إجيــاب الــرتك، ويمكــن أن يمثــل بقولــه تعــاىل: ﴿َوإَِذا َضَ
ــاَلِة﴾)4( حيــث دلــت الســنّة عــى أّن  وْا ِمَن الصَّ َفَلْيــَس َعَلْيُكــْم ُجنَــاٌح َأن َتْقُصُ
ــام  القــر عزيمــة وكذلــك آيــة الصفــا واملــروة )5( وبقولــه تعــاىل: ﴿ُقــْل ل َاِجــُد فِْي
ُاوِحــَى إلَّ حُمّرمًا﴾)6(اآليــة حيــث دلــت الســنّة عــى حرمــة غــر َمــا ذكــر يف اآليــة، 
ــخ  ــى النس ــل ع ــنّي وال رضورة يف احلم ــرتك ه ــذ وال ــالق األخ ــة)7( يف اط واملناقش
املصطلــِح فتأّمــل. )َوَبــنْيَ واِجــٍب بَوْقتـِـِه)8( َوَزائـِـٍل يِف ُمْســَتْقَبلِِه( كالواجَبــات املؤقتــة 
َم َعَلْيُكــْم َصْيــُد اْلَبــرِّ َمــا  وامُلحرمــات يف األوقــات امَلخُصوصــة، قــال تعاىل:﴿َوُحــرِّ

))( )الرانية( يف ث، ر. 
)2( )التعريب( يف ث، ويف ع: )التعزير(، حتريف. 
)3( شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 06). 

)4( النساء /)0). 
ــاَم  َف هبِِ ــوَّ َفــا َوامْلَــْرَوَة ِمــن َشــَعآِئِر اهللِّ َفَمــْن َحــجَّ اْلَبْيــَت َأِو اْعَتَمــَر َفــاَل ُجنـَـاَح َعَلْيــِه َأن َيطَّ ) )5إِنَّ الصَّ

َع َخــْرًا َفــإِنَّ اهللَّ َشــاِكٌر َعِليٌمالبقــرة / 58).  َوَمــن َتَطــوَّ
)6( االنعام / 45). 

)7( )واملنافسة( يف أ، )واملناقسة( يف ر. 
)8( )لوقته( يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / 02). 



217

... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

اِرِمِه،  ُدْمُتــْم ُحُرًمــا﴾))(، ويف َبعــض النســخ لوقتــه بالــاّلم بــدل البــاء )وُمَباَيــُن َبــنْيَ حَمَ
ِمــْن َكبـِـرٍي َأْوَعــَد َعَلْيــِه نرَِياَنــُه، َأْو َصِغــرٍي َأْرَصــَد َلــُه ُغْفَراَنــُه( امُلباينــة املفارقــة وبايــن 
وبــني كــذا وكــذا أي جعلهــم فاِرقــًا له،واملحــارم مجــع حمَــرم بالفتــح وهــو احلــرام 
ــه شًا(()2(  ــرًا، و وعدت ــه خ ــال: وعدت ــرّش، يق ــر وال ــتعمل يف اخل ــد يس و))الوع
ــاد  ــرّش االيع ــدة، ويف ال ــد والع ــر: الوع ــوا يف اخل ــرّش قال ــْر وال ــقطوا اخلَ ــإذا اس )ف

والوعيد()3(/ و7)/قال الّشاعر:
وإنِّ وإن َأْوَعـْدُتُه أو َوَعــْدُتُه                ملْخلَِف إِيَعاِدي ومنجز موعدي)4(

والنـّـران مجــع نــار وهــي مــن الــواو؛ ألن تصغرهــا نويــرة واجلمــع َنــور وأنــوُر 
ــأ  ــدَّ وَهّي ــَد أي اَع ــا)5(، وارَص ــا قبَله ــرة م ــاًء لك ــواو ي ــت ال ــًا انقلب ــَراُن أيض ون
ــًا،  ــُه غفــرًا ومغفــرًة وغفران ورصــدُه أي ترقبــه، والغفــراُن مصدِر،يقال:غفــر اهللُ ل
وكلمــة مبايــن يف النســخ باجلّــر عــى صيغــة الفاعــِل و املفعــول معــًا، وقــال بعــض 
الشــارحني: الواجــب أن يكــون مباين)6(بالرفــع ال باجّلــر فإنــه ليــس )بمعطــوٍف()7( 
عــى مــا قبلــه أال تــرى أَن مجيــع َمــا قبلــه يســتدعي الــّيء وّضــده، أو الــيء 
ونقيضــه؛ وقولــه عليــه الســالم)8(: ))ومبايــن بــني حمارمــه( ال نقيــض لــه وال ّضــد 

))( املائدة / 96. 
)2( الصحاح، مادة )وعد(: 2/ )55. 

)3( املصدر نفسه، مادة )وعد(: 2/ )55. 
)4( البيــت لعامــر بــن الطفيــل، مــن البحــر الطويــل: ديــوان عامــر بــن الطفيــل: 360 وقــد رود فيــه: 

وإينِّ وإن َأْوَعْدُتــُه أو َوَعْدُتــُه ألُْخِلــَف إِيَعــاِدي وأنجــز موعــدي.
)5( ينظر: التكملة: 403. 

)6( )ومباين( يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/06). 
)7( )معطوفًا( يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/06). 

)8( )وقوله: ومباين( يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/06). 



218

... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

لــه؛ ألّنــه ليــس القــرآن العزيــز عــى قســمني: أحدمهــا مبايــن بــني حمارمــه، واآلخــر 
ــدأ  ــن( وأن يكــون خــرب مبت ــع )مباي ــك ال جيــوز، فوجــب رف ــإّن ذل ــن، ف غــّر مباي
حمــذوٍف))(، وفيــه نظــر إذ )الظاهــر()2( مــن املباينــة بــني املحــارم تقســيمها إىل 
قســمني وظاهــر أن بعــض اآليــات ليــس فيهــا ذلــك فاملعنــى أن الكتــاب بــني مبايــن 
وبــني مــا ليــس كذلــك ونظــره الفقــرة الّتاليــة لــه، وقــال بعضهــم: ))ومبايــن بــني 
ــكالم  ــى ال ــة ويف معن ــاء)3( مفتوح ــابقة والي ــُرورات السَّ ــى املج ــف ع ــه عط حمارم
وتقديــره لطــف فــإن امَلحــارم ملــا كانــت هــي حمــال احلكــم املّســمى باحلُرمــة َصــار 
املعنــى: وبــني حكــم مبايــن حمالــه هــو احلُرمــة(()4(، وال خيفــى أنــه عــى تقديــر كــر 
ــاىل  ــاب، أو إىل اهلل تع ــًا إىل الكَت ــه راجع ــر يف حمارم ــون الضم ــن أن يك ــاء يمك الي
ويكــون املعنــى أّن الكتــاب بــني مــا يفــرق َبــني املحــارم، ومــا ليــس كذلــك ثــم اّن 
كالمــه )عليــه الّســالم( يــدل عــى انقســام الّذنــب إىل كبــر وصغــر كــام ذهــب اليــه 
طائفــة مــن أصحابنــا منهــم املحقــق و أكثــر املتأخريــن وهــو املطابــق لظاهــر قولــه 
ــْم  ــيَِّئاتُِكْم َوُنْدِخْلُك ــْم َس ــْر َعنُْك ــُه ُنَكفِّ ــْوَن َعنْ ــا ُتنَْه ــَر َم ــوا َكَبائِ َتنُِب ــبحانه: ﴿إِْن َتْ س
َتنُِبــوَن َكَبائِــَر اإِلْثــِم َواْلَفَواِحــَش  ُمْدَخــاًل َكِريــاًم﴾)5(، وقولــه عــّز وجــل: ﴿الَِّذيــَن َيْ
ــَك َواِســُع امْلَْغِفَرِة﴾)6(والّلمــم صغائــر)7( الذنــوب)8( عــى املشــهور  َمــَم إِنَّ َربَّ إِل اللَّ

))( ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/06). 
)2( )الظ( يف ث، ح. 

)3( )الباء( يف ر، تصحيف. 
)4( شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/222. 

)5( النساء /)3. 
)6( النجم / 32. 

)7( )صعائر( يف أ. 
)8( ينظر: الصحاح، مادة )ملم(: 2032/5. 



219

... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

ويــدّل عــى االنقســام كثــر مــن االخبــار وال ينــايف ذلــك اشــرتاك الّذنــوب يف خمالفة 
ــو  ــام ه ــر إّن ــران الصغائ ــب؛ ألّن غف ــتصغار الذن ــن اس ــي ع ــبحانه، والنّه ــره ُس أم
تفّضــل مــن اهلل ســبحانه وإنجــاز للوعــد؛ ال أن))( العبــد يســتحّق العفــو عنــه 
وعقابــه َعلْيَهــا ظلــم كــام زعمتــه املعتزلــة، قــال شــيخ الّطائفــة )رمحــه اهلل( يف 
الّتبيــان)2( بعــد حكايــة قــول املعتزلــة: ))فعــى مذهــب املعتزلــة مــن اجتنــب الكبائــر 
ــر  ــاب الكبائ ــع اجتن ــن َم ــه وال حَيس ــر عن ــر الصغائ ــإّن اهلل يكف ــر ف ــع الّصغائ واوق
ــه حيَســْن مــن  عندهــم املؤاخــذة بالّصغائــر ومتــى واخــذه هبــا كاَن ُظلــاًم وعندنــا انَّ
اهلل تعــاىل َاْن يؤاخــذ العــايص بــأّي معصيتــه َفعلهــا وال جيــب عليــه اســقاط عقــاب 
معصيتــه ملــكان اجتنــاب ِمــا هــو أكــرب منهــا غــر انــا نقــول إنــه تعــاىل وعــد تفّضــال 
منــه أّن مــن اجتنــب الكبائــر يكفــر عنــه مــا َســواها بــأن يســُقط ِعقاهَبــا عنــه تّفُضــال 
ولــو واخــذه هبــا مل يكــن ظاملــًا ومل يعــني الكبائــر الّتــي إذا اجتنَبهــا كفــر مــا عداهــا 
ألنــه لــو فعــل ذلــك لــكان اغــراء بــام عداهــا وذلــَك ال جَيُــوز يف حكمتــه تعــاىل(()3( 
ــايص وإن  ــكالم املع ــذا ال ــل ه ــه قب ــه( بقول ــراده )ريض اهلل عن ــّل م ــى(، ولع )انته
كانــت كّلهــا عندنــا كبائــر مــن حيــث كانــت معصيتــه هلل تعــاىل فإنــا نقــول إّن بعضها 
أكــرب مــن بعــض ففيهــا إذًا كبــر باإلضافــة إىل مــا هــو أصغــر منــه نفــي الصغــر عــن 
بعــض الذنــوب بمعنــى عــدم اســتحقاق مــن فارقهــا)4( العقــاب وكــون العقــاب 
عليهــا ظلــاًم)5( ال عــدم االنقســام إىل قســَمنْي وغفــران بعضهــا تفّضــال منــه ســبحانه 

))( )ألن( يف، ث، ع. 
)2( )البيان( يف ع، حتريف. 

)3( التبيان يف تفسر القرآن: 3/ 83). 
)4( )قارفها( يف أ، ر، ع، م، تصحيف، ويف ث: )قاومها(، حتريف. 

)5( )طلاًم( يف ث، تصحيف. 
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كــام زعمــُه الّطــربيس))( )رمحــُه اهلل( يف كتــاب جممــع َالبيــان)2( حيــث اســند القــول 
ــني أن  ــع الكتاب ــن راج ــى م ــى ع ــا وال خيف ــر إىل اصَحابن ــا َكبائ ــوب كّله ــأن الّذُن ب
الّتبايــن يف أكثــر املواِضــع كاألصــِل هلــذا الكتــاب ولــو كان مــراد الّشــيخ )رمحــه اهلل( 
نفــي االنقســام مطلقــًا مل يكــن لســقوط العقــاب عــام ســوى الكبائــر)3( تفّضــال واّن 
املؤاخــذة ليــس ظلــاًم، ولعــدم تعيــني الكبائــر /ظ7)/ الّتــي إذا اجتنَبهــا)4( املكّلــف 
ــر يف  ــاب الكبائ ــى، وكــون املــراد باجتن ــه معن ــا كــام رصح ب ــه مــا عداَه ــر اهلل عن كّف
ــا االَ واحــدة مــن املعــايص  ــات بأرسَه ــوب واملنهّي ــاب الّذن ــة ويف كالمــه اجتن اآلي
ــيئة،  ــَك الس ــرًا لتل ــاب مكف ــك االجتن ــون ذل ــى يك ــا حت ــن مجيعه ــر م ــت أصغ كان
ويكــون اجلمــع يف اآليــة باعتبــار تّعــدد املكّلفــني، أو تكــرر صُدوُرَهــا مــن مكلــف 
بعيــد غايــة البعــد، ويف روايــة الّصــدوق )ريض اهلل عنــه( عــن الّصــادق )عليــه 
ــّز  ــه ع ــك قول ــه()5(، وذل ــع ذنوب ــه مجي ــر اهلل عن ــر كّف ــب الكبائ ــن اجتن ــالم( )م الّس
ــْر َعنُْكــْم َســيَِّئاتُِكْم َوُنْدِخْلُكــْم  َتنُِبــوا َكَبائِــَر َمــا ُتنَْهــْوَن َعنْــُه ُنَكفِّ وجــل: ﴿إِْن َتْ
ــُه اهلل( املعــايص وإن كانــت كّلهــا  ُمْدَخــاًل َكِريــاًم﴾)6(، وَلعــّل يف قــول الشــيخ )َرمحِ

يس مــن علــامء اإلماميــة، مفــر،  ))( الفضــل بــن احلســن بــن الفضــل، أمــني الديــن، أبــو عــيل الَطــرَبْ
ــع  ــد، و جوام ــاج املوالي ــان، و ت ــع البي ــر جمم ــه: تفس ــن مؤلفات ــرْبس، م ــبته إىل َط ــع نس ــق، ترج حمق
اجلامــع، الــكاف الشــاف مــن كتــاب الكشــاف، وغرهــا، تــويف ســنة )548هـــ(، ينظــر: معجــم 
ــالم:  ــة: 5/ 268، و االع ــني: )/ 820، والذريع ــة العارف ــة: 2/ 227)، وهدي ــات العربي املطبوع

 .(48  /5
)2( ينظر: جممع البيان، الطربيس: 3/ 70. 

)3( ينظر: الكبائر، حممد الذهبي )ت 748هـ(: 24. 
)4( )اجتبها( يف ر. 

)5( من ال حيرضه الفقيه، الشيخ الصدوق: 575/3. 
)6( النساء / )3. 
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عندنــا كبائــر مــن حيــث كانــت معصيتــه هلل ايــامء إىل َمــا ذكرنــا مــن أّن املــراد نفــي 
ــرب  ــالق الك ــأن اط ــول ب ــر الق ــن ظاه ــم م ــا يفه ــة ال م ــر املعاقب ــى تقدي ــم ع الظَّل
ــف  ــون الوص ــام وك ــي االنقس ــال بنف ــد ق ــم، وق ــاىل يعل ــة واهلل تع ــر اضافّي والّصغ
ــًا طائفــة ِمــن العامــة واســندوه إىل ابــن َعبــاس وغــره مــن املفريــن، وقــد  اضافي
فّصلنــا الــكالم فيــه يف كتــاب حدائــق احلقائــق))(وال يذهــب عليــك أّن ظاهــر اآليــة 
وكالمــه )عليــه الّســالم( ال يــدل عــى خصــوص مــا ذهبــت اليــِه املعتزلــة كــام زعمــه 
ــٍع يِف َأْقَصــاُه( مثلــوه بالقــراءة  بعــض الّشــارحني)2(. )وَبــنَي َمْقُبــوٍل يِف َأْدَنــاُه، وُمَوسَّ
فــإنَّ القليــل منهــا مقُبــول، والكثــر منهــا موســع ّمرخــٍص يف تركــه َوِمنهــا )َوَفــَرَض 
ــر(()4(،  ــت(()3( و))التقدي ــة ))التوقي ــرض يف الّلغ ــَراِم( الف ــِه احْلَ ــجَّ َبْيتِ ــْم َح َعَلْيُك
وأصلــُه مــن ))فــرض القــوس وهــو احلــز الــّذي يقــع فيــه الوتــر(()5(، ويطلــق عــى 
ــن  ــد م ــرض آك ــل: الف ــه، وقي ــى وجوب ــرآن ع ــا ّدل الق ــى م ــًا وع ــب مطلق الواج
ــه،  ــه فرضــه عــى صاحب ــل: الفــرض الواجــب بجعــل جاعــل؛ ألن الواجــب، وقي
ــو  ــذا ه ــى ه ــرض ع ــل فالف ــل جاع ــر جع ــن غ ــًا م ــون واجب ــد يك ــب ق والواج
ــة  ــح يف اللغ ــج بالفت ــه، واحلَ ــم بوجوب ــل يف احلك ــتقل العق ــب الــذي مل يس الواج
القصــد املتكــرر أو مطلقــًا)6(، واحِلــج بالكــر االســم، ويف النســخ بالفتــح)7(، 

))( ينظر: خمطوط حدائق احلقائق: 2)) - 9)). 
)2( شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/06). 

)3( القاموس املحيط، مادة )فرض(: 339/2. 
)4( تاج العروس، مادة)فرض(: 0) /23). 

)5( الصحاح، مادة )فرض(: 097/3). 
)6( ينظر: العني، مادة )حج(: 9/3. 

)7( شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 06). 
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وقيــل الفتــح والكــِر لغتــان، وخــّص يف الــرشع بقصــد معــني ذي شوٍط معلومة، 
ويمكــن أن حيمــل يف كالمــه )عليــه الّســالم( عــى املعنــى اللغــوي، واحلــرام كــاميف 
ــة  ــّميت الكعب ــه وس ــوز انتهاك ــا ال جي ــة كّل م ــة واحلرم ــه حرم ــخ مال ــض النّس بع
ــتيل  ــجَرها أو خيــ ــد ش ــا أو يعض ــاد صيده ــرم أن يّص ــل ح ــّز وج ــًا ألن اهلل ع حرام
ــِذي َجَعَلــُه ِقْبَلــًة  خالَهــا أو يؤخــذ لقطتهــا إالّ عــى وجــه أو خيــرج اجلــاين منَهــا )الَّ
لِـــأْلََناِم( القبلــة ))اجلهــة(())( وكّل مــا يســتقبل واحلالــة التــي تقابــل)2( الــيء غــره 
عليهــا كــام أّن اجللســة هــي احلــال التــي جيلــس عليهــا ثــم ّصــارت علــاًم ملــا يســتقبل 
ــا كان)4(  ــة ومل ــني الكعب ــة ع ــون القبل ــكالم ك ــذا ال ــن ه ــر م ــالة)3( والظاه يف الص
تكليــف النّــاِس مطلقــًا كــام هــو ظاهــر الّلفــظ بالّتوجــه إىل عينهــا حقيقــة مــن قبيــل 
التكليــف بــام ال يطــاق فــإرادة اجلهــة بالنســبة إىل البعيــد غــر بعيــٍد، وعّرفهــا بعــض 
ــمت الــّذي حيتمــل كــون البيــت فيــه ويقطــع بعــدم خروجــه  االصحــاب بأهنــا السِّ
ــاَمِم( ورود  ــَوه))( احْلَ ــِه ُوُل ــوَن))( إِلْي ــَه ُوُرَد اأْلَْنَعاِم،َوَيْأَلُ ــة )َيِرُدوَن ــه إلمــارة شعي عن
املــاء حضــوره للــرشب، واملــاء وِرد بالكــر والتشــبيه يف الشــوق واالزدحــام، 
ــوه كــام)9( يف  ــه)8(، و الول ــج و]و[)7(ظائف ــل يف عــدم اطالعهــم عــى أرسار احل وقي

))( لسان العرب، مادة )قبل(: )) / 545. 
)2( )يقابل( يف ث،ح، م، تصحيف. 

)3( ينظر: تاج العروس، مادة )قبل(: 5)/596. 
)4( )كانت( يف أ. 

)5( )يوهلون( يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / 06). 
)6( )وله( يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / 06). 

)7( ]و[ ساقطة من ث. 
)8( )وطائفة( يف أ، ع، ويف ث: )وفطائفه(، تصحيف. 

)9( )كام( يف ح. 
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النســخ التــي رأيناهــا اّمــا مصــدر آلــه املهمــوز لكــن هــذا املصــدر غــر مذُكــوٍر يف 
كالم أهــل الّلغــة، أو مصــدر ولـِـه بالكــر بمعنــى حتــّر، ويأهلـُـون بمعنــى يوهلــون، 
ــه اهلل )تعــاىل()3((،  ــام ذكــره القطــب الّراوندي)2()رمح وأصــل اهلمــزة الــواو))( ك
ــوز أن  ــواًل ال جُي ــأن ))فع ــد ب ــن أيب احلدي ــد ب ــارح[)4(عبد احلمي ــِه ]الش وأورد علي
احَلــامم()6(  )وَلــَه  نســخته  يف  وكان  بالكــر(()5(  َفِعلــت  مــن  مصــدرًا  يكــون 
ــكاد العقــل يذهــب، ومــن روى:  ــى ي ــه شــّدة الوجــد؛ حّت ــال: الول ــك، ق بالتحري
ــه /و8)/  ــون علي ــو: يعكف ــر، وه ــيء آخ ــّره ب ــامم( ف ــوه احلَ ــه ول ــون الي )يأهل
عكــُوف احلــامم. و أصــل )الــَه( عبــد، ومنــه اآللــه، أي املعُبــوِد. وملــا كان العكــوف 
ــذا، أي  ــالن إىل ك ــه ف ــل: ال ــِه قي ــاع الي ــه واالنقط ــه ملالزمت ــادة ل ــيء كالعب ــى ال ع
عكــف عليــه كأّنــه يعبــده، قــال: وال يمتنــع أن يكــون مصــدرًا اللــَه املفتــوح 
كقولــك: دخــل دخــوالً)7( )انتهــى(، وقــد ذكــر يف القامــوِس )ولــه( كــ))وعــد(()8( 
فيكــون وجهــًا لــكالم القطــب الّراونــدي)9( )رمحــه اهلل(، واحلــامم مثــل يف الّشــوق 

))( ينظر: منهاج الرباعة يف شح هنج البالغة: )/ 06). 
)2( ســعيد بــن هبــة اهلل بــن احلســن الراونــدي، يكنــى أبــا احلســن، قطــب الديــن، عــامل، أديــب، امامي، 
مــن تصانيفــه: اخلرائــج واجلرائــح، هتافــت الفالســفة،و غريــب النهايــة، وحتفــة العليــل، وغرهــا مــن 
املصنفــات، تــويف يف بلــدة )قــم( ســنة )573هـــ(. ينظــر: هديــة العرفــني: )/ 392، و االعــالم: 3/ 

04)، و معجــم املؤلفــني: 4/ 225. 
)3( )تعاىل( زيادة يف ث. 

)4( ]الشارح[ ساقطة من ث،ح. 
)5( شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/07). 

)6( املصدر نفسه: )/ 07). 
)7( ينظر: املصدر نفسه: )/ 07). 

)8( القاموس املحيط، مادة )وله(: 4/ 295. 
)9( ينظر: منهاج الرباعة يف شح هنج البالغة، القطب الراوندي: )/06). 
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إىل وكــره وفرخــه، وقــال يف حيــاة احليــوان يف طبــع احلامم:))اّنــه يطلــب وكــره ولــو 
ارســل مــن الــف فرســخ(())( ويعــود اليــه بعدَمــا اصطيــد وغــاب عنــه عــرش 
ــِه( قــد فصــل )عليــه  تِ ــْم لِِعزَّ ــِه))(، َوإْذَعاهِنِ ــًة لَِعَظَمتِ ــُه ُســْبحاَنُه َعاَلَم ســنني))( )َجَعَل
ــا أن شــاء اهلل  ــة القاصعــة وســنقف عليــه يف شحَه الّســالم( هــذا املعنــى يف اخلطب
ُقــوا َكلَِمَتــُه( الســامع  عًا َأَجاُبــوا إَِليــِه َدْعَوَتــُه، َوَصدَّ تعــاىل. )َواْختــاَر ِمــْن َخْلِقــِه ُســامَّ
ــًا، واملــراد  ــا فاعــل الّصفــة غالب ــي جيمــع عليَه مجــع ســاِمع وهــو مــن األوزان)4(الّت
بالّدعــوة أّمــا التكليــف الّظاهــري، أو دعــوة إبراهيــم )عليه الّســالم( بأمره ســبحانه 
ــال  ــالب الرج ــاب يف أص ــن أج ــه م ــج فأجاب ــم إىل احل ــادى هل ــت فن ــى البي ــا بن مل
ــه  ــام روت ــج ك ــب مل حت ــن مل يل ــك، وم ــوا كذل ــّرات فحج ــّرة وم ــِي اهلل م ــَك داَع لبي
العامــة واخلاّصــة. وروى عــن أمــر املؤمنــني )عليــه الّســالم( هــذا الوجــه يف تفســر 
ــجِّ َيْأُتــوَك ِرَجاًل َوَعــَىٰ ُكلِّ َضاِمــٍر َيْأتنَِي ِمن ُكلِّ  قولــه تعــاىل: ﴿َوَأذِّن يِف النَّــاِس بِاحْلَ
ــه، أو إىل  ــه أخوات ــا راجــع إىل مــا يرجــع الي ــه( أّم ــٍق﴾)5( والّضمــر يف)الي ــٍج َعِمي َف
ــق  ــوة وتصدي ــه أو بالدع ــى الّتوج ــني معن ــل بتضم ــق بالفع ــرف متعّل ــت والّظ البي
الكلمــة أّمــا تأكيــد إلجابــة الّدعــوة، أو املــراد بــه إطاعــة التكليــف الّظاهــري 
والعكــس ال خيلــو عــن بعــد )َوَوَقُفــوا َمَواِقــَف َأْنبَِيائـِـِه، َوَتَشــبَُّهوا بَِمالئَِكتـِـِه امْلُطِيِفــنَي 

))( حياة احليوان الكربى، الدمري: )/ 365. 
)2( املصدر نفسه: )/ 365. 

)3( )عالمــة لتواضعهــم لعظمتــه( يف شح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / 06)، وشح هنــج 
البالغــة، صبحــي الصالــح: 25. 

)4( )أوزان( يف ع. 
)5( احلج / 27. 
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بَِعْرِشــِه( أطــاف بالــيء ))أي:َأحــاَط بِــِه، َفهــو ُمطيــٌف(())( قالــه يف العــني، 
)وأطــاف بــه أي امل بــه وقاربــه()2(، وقــد وردت االخبــار يف حــج االنبيــاء )عليهــم 
ــِه(  ــَد َمْغِفَرتِ ــَدُه َمْوِع ــاَدُروَن ِعنْ ــِه، َوَيَتَب ــِر ِعَباَدتِ ــاَح يِف َمْتَج ــِرُزوَن اأْلَْرَب الســالم( )ُيْ
االحرازاحليــازة واجلمــع)3(، واملتجربالفتــح مصــدر، أواســِم مــكان واالضافــة 
الوجهــني  حيتمــل  بالكــر  واملوِعــد  والتبادرالّتســارع)5(،  المّيــٍة،  َبياّنيــة)4(أو 
واالضافــة المّيــة )َجَعَلــُه ُســْبَحاَنُه َوَتعــاىَل لإِْلِْســاَلِم َعَلــاًم، ولِْلَعاِئِذيــَن َحَرمــًا( 
ــى  ــراد ]ع ــّل امل ــِه)6(، ولع ــدى ب ــا هُيت ــل و كلُّ َم ــة واجلب ــك العالم ــُم بالتحري الَعَل
األّول[)7( كــون البيــت أي حّجــه مــن عالمــات االســالم َكــام أن بعــض العَبــادات 
ــا يشــبه االســتخدام لَعــدم  مــن عالمــات االيــامن، فالَعْطــف حيتــاج إىل ارتــكاب َم
احلاجــة إىل تقديــر املضــاف وجعــل احلــج حرمــًا للعائذيــن َبعيــد، ويف بعض النّســخ 
ــره، ويمكــن  ــٍذ تقدي ــّدال امُلهملــة فــال يبعــد حينئ و)للَعابديــن( بالباِءاملّوحــدة، وال
عــود املنصــوب إىل احلــج فكونــه علــاًم لإلســالم وحرمــًا للَعابديــن عــى مــا يف بعض 
النســخ، وعــى االِصــل يمكــن أن يــراد بالَعائذيــن املســتجرون مــن العــذاب ولــو 
أريــد بالعلــم َمــا هيتــدى بــِه وعــاد الّضمــر إىل البيــت، فاملعنــى واضــح عــى 
النّســختني، ولــو عــاد إىل احلــج فكونــه حرمــًا للَعائذيــن باملعجمــة كــام ســبق وقــد 

))( العني، مادة )طاف(: 458/7. 
)2( الصحاح، مادة )طوف(: 4 /397). 

)3( معجم لغة الفقهاء، حممد قلعجي: 48. 
)4( )بيانيد( يف ر. 

)5( ينظر: لسان العرب، مادة )بدر(: 48/4. 
)6( ينظر: العني، مادة )علم(: 2/ 52)، 53). 

)7( ]عى االول[ ساقطة من ع. 
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ــُه، َوَأْوَجــَب  ســبق َبيــان كــون البيــت حرمــًا يف تفســر البيــت احلــرام )َفــَرَض َحجَّ
ــُه))(، َوَكَتــَب َعَلْيُكــْم ِوَفاَدَتــُه( قــد مــّر َبيــان ]الفــرض[)2( والواجــب والكتــاب  َحقَّ
الفــرض واحلكــم، والِوفــادة بالكــر االســم مــن قوهلــم: وفــد فــالن عــى االمــر 
ــالة)4(، واملجــُرورات إّمــا  أي: قصــده لزيــارة، أو)3( اســرتفاد وأصلــه الــوُرود للرسَّ
راجعــة إىل اهلل ُســبَحانه، أو إىل البيــت واملــال)5( واحــد وقــد ورد أّن احلــاج، واملُعتمر 
وفــد اهلل إن ســأُلوه اعطاهــم، وإن دعــوه اَجاهَبــم، وإن شــفُعوا شــفَعُهم، وإن 
ــِه َعَلــى النَّاِس  ســكُتوا ابتدأهــم، ويعّوضــُون بالّدرهــم الــف درهــٍم )َفَقــاَل)6(: ﴿َولِلَّ
ــَه َغنـِـيٌّ َعــِن اْلَعاَلِميــَن﴾)7(  ِحــجُّ اْلَبْيــِت َمــِن اْســَتَطاَع إَِلْيــِه َســبِياًل َوَمــْن َكَفــَر َفــإِنَّ اللَّ
احلَــج بالفتــح مصــدر، وبالكــر اســم، وقيــل إّنــه مصــدر أيضــا، وقــرئ يف 
ــدل  ــاس عــام أب ــة[)8( عــى الوجهــني)9( ويوجــدان /ظ8)/ يف النســخ، والنّ ]اآلي
ــِه ويف ذكــر  ــدل البعــض، وتفســر االســتطاعة موكــُول إىل حمّل ــه مــن اســتَطاَع ب من

ــه( يف شح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 07)، وهنــج  ))( )فــرض حقــه، وأوجــب َحجَّ
البالغــة، صبحــي الصالــح: 25. 

)2( ]الفرض[ ساقطة من أ، ع. 
)3( )و( يف ع، حتريف. 

)4( )فا ملال( يف ث، ح. 
)5( ينظر: الصحاح، مادة )وفد(: 553/2. 

ــي  ــة، صبح ــج البالغ ــد: )/ 07)، وهن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــبحانه( يف شح هن ــال س )6( )فق
ــح: 25.  الصال

)7( ال عمران / 97. 
)8( ]اآلية[ ساقطة من أ. 

)9( قرأهــا بالكــر أبــو جعفــر ومحــزة والكســائي وخلــف وحفــص، والباقــون بالفتــح. ينظــر: احلجــة 
ــزري )ت  ــن اجل ــرش، اب ــراءات الع ــرش يف الق ــب الن ــه: 88، وتقري ــن خالوي ــبع، اب ــراءات الس يف الق

833هـــ(: 82)، 83). 
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ــّج  ــات ومل حي ــن م ــار: م ــد ورد يف االخب ــى وق ــظ ال خيف ــرّتك تغلي ــكان ال ــر م الكف
فليمــت إن شــاء هيوديــًا و إن شــاء نرانيــًا))( ويف اآليــة رضوب مــن التأكيــد يف أمــر 

احلج فّصلَها املفّرون)2(. 

)ومن خطبة له )عليه السالم( َبعَد انِصرافِه ِمن صفنّي(

 صفــنّي كّســجني اســم األرض الّتــي كاَنــْت فِْيَهــا الوقعــة الُعظمــى وهــي مــن 
ــة،  ــة بشــاطئ الفــرات)3( غــر منــرف للتأنيــث والعلمّي ــام قــرب الرق أرض الّش
تـِـِه، َواْســتِْعَصامًا ِمــْن  ــُدُه اْســتِْتاَممًا لِنِْعَمتـِـِه، واْستِســاَلمًا لِِعزَّ والنـّـون فيَهــا أصّليــة )َأمْحَ
َمْعِصَيتِــِه( اســتتم الــيء ومتّمــه وأمّتــه بمعنــى َو اســتتم النّعمــة طلــب امتامهــا 
والّظاهــر أّن املــراد باحلمــد الشــكر، ويف الــَكالم ايــامء إىل قولــه تعــاىل: ﴿َلئِــن 
ــّدة  ــوة والش ــزة: الق ــاد(()5( والع ــالم ))االنقي ــْم﴾)4(، واالستِس ُك ــَكْرُتْم أَلَِزيَدنَّ َش
والغلبــة)6(، والعصمــة: املنــع واحلفــظ)7( وكّل مــن امَلنُصوَبــات الثالثــة مفُعــول لــه 
لقولــه )عليــه الّســالم(: امحــده، وكــون اســتتامم النعمــة غايــة للحمــد ظاهــر، وأّمــا 
االنقيــاد للعــزة فيمكــن أنَّ يكــون املــراد بــه ظهــوره وترتيــب االثــر عليــه، ويمكــن 
ــاد هــو الّطاعــة وال ريــب يف حصوهلــا باحلمــد ويمكــن أن يكــون  أن يقــال: االنقي

))( نــص احلديــث )مــن مل يمنعــه عــن احلــج حاجــة ظاهــرة أو ســلطان جائــر أو مــرض حابــس فــامت 
ومل حيــج فليمــت ان شــاء هيوديــًا وإن شــاء نرانيــًا( ســنن الدارمــي، عبــد اهلل الدارمــي: 28/2، 29. 
)2( ينظــر: الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن، الثعلبــي: 3/ 52)، و تفســر الــرازي)ت 606هـ(: 

8/ 62) - 64)، و تفســر البحــر املحيــط، أبــو حيــان )ت 745هـــ(: 3/ 2). 
)3( ينظر: معجم البلدان، ياقوت احلموي: 4/3)4. 

)4( إبراهيم /7. 
)5( لسان العرب، مادة )سلم(: 2) /293. 
)6( ينظر: الصحاح، مادة )عزز(: 886/3. 

)7( ينظر: الصحاح: مادة )عصم(: 5/ 896). 
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ــاد القبــيل مــن أســباب الّشــكر  ــًا))( فــإن االنقي مــن قبيــل قعــدت عــن احلــرب جبن
ــكر  ــامل الّش ــتعد بك ــد يس ــن أّن العب ــارحني)2( م ــض الش ــره بع ــا ذك ــد، وم واحلم
ملعرفــة املشــُكور)3( وهــَي مســتلزمه لالنقيــاد لعزتــه واخلضــوع)4( لعظمتــه وهــو يف 
ذلــك ناظــر إىل قولــه تعــاىل: ﴿َوَلئِــن َكَفْرُتــْم إِنَّ َعــَذايِب َلَشــِديٌد﴾)5(فال خيلو)6(عــن 
ــات اخلاصــة والتوفيقــات  ــي مــن مجلتهــا اهلداي ــا كان اســتتامم النعمــة الت بعــد، ومّل
االهلّيــة وكــذا االنقيــاد للعــزة مــن أســباب العصمــة عــن املعصيــة آخــر االســتعصام 
عنهــام وجعلــه بعــض الشــارحني)7( وســيلة إىل الغايتــني الســابقتني وهــو كــام تــرى 
ــُه لَ َيِضــلُّ َمــْن َهــَداُه، َولََيئـِـُل َمــْن َعــاَداُه، َولَ َيْفَتِقــُر  )َوَأْســَتِعينُُه َفاَقــًة إىل كَِفاَيتـِـِه؛ إِنَّ
ــت  ــالن طلب ــًا وبف ــتعنت فالن ــر(()8( واس ــى االم ــر ع ــون: ))الظه ــاُه( الع ــْن َكَف َم
ــال:  ــل، وال يق ــاق الّرج ــال: افت ــة(()9( يق ــر واحلاج ــة: ))الفق ــة، َوالَفاق ــه االعان من
ــه، َوَوَءَل)0)( كوعــد التجــأ إىل موِضــع  ــاج الي ــاَم حيت ــام ب ــة الّرجــل القَي فــاق، وكفاي
ونجــا منــه مــا روى يف حديثــه )عليــه الّســالم( أّن درعــه كان صــدرًا بــال ظهــر فقيــل 
لــه َلواحــرتزت مــن ظهــرك فقــال: إذا امكنــُت ِمن ظهــري فال وألــت أي النجوت، 

))( )جنبًا( يف ح، تصحيف، ويف ث: )حبنًا( تصحيف. 
)2( ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 237. 

)3( يف شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 237. )املشكور وهو اهلل(. 
)4( يف شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 237 )اخلشوع(. 

)5( إبراهيم /7. 
)6( )تخ( يف ع، اختصار كلمة )ختلو(. 

)7( ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 237. 
)8( لسان العرب، مادة)عون(: 3)/298. 

)9( املصدر نفسه، مادة )فوق(: 0) /9)3. 
)0)( )ووأل( يف أ، ر، ع. 
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ولعــّل املــراد بامُلعــاَدات تــرتك))( االســتَعانة ومّلــا كان كــامل الــكايف ومتــاُم الفاقــة إىل 
كفايتــه بعــدم ضــالل مــن هــداُه الّراجــع إىل كــامل عملــه وعــدم مــن افتقــار مــن كفاه 
العائــد إىل كــامل قدرتــه وهــالك مــن أعــرض عنــه الَعائــد إىل انحَصــار الــكايف فيــه 
ــُه َأْرَجــُح َمــا  علــّل )عليــه الّســالم( االســتعانة املعلّلــِة بالفاقــة باألُمــوِر الّثالثــة )َفإِنَّ
ُوِزَن، وأْفَضــُل َمــا ُخــِزَن( قــال بعــض الّشــارحني: الّضمــر يعــود إىل احلمــد امّلدلول 
عليــه بالفعــل)2(، وقــال بعضهــم: ))يعــود إىل اهلل ُســبحانه ومّلــا كانــت ذاتــُه)3( 
ــرى أن  ــام فباحل ــات االجَس ــن صف ــا م ــن مه ــزن)4( اللذي ــوزن واخل ــن ال ــة ع مقّدس
يكــون املقصــود رجحــان عرفانــه يف ميــزان العقــل إذ ال يوازنــه عرفــان َمــا َعــداُه بــل 
ال خيطــر ببــال الَعــارف عنــد االخــالص َســواُه(()5( وَلعــّل األوىل عــى فــرض 
التقديــر تقديــر الفضــل واجلُــود حتــى يكــون الّتعليــل لعــدم افتقــار مــن كفــاه 
ــتعانة  ــد واالس ــوع احلم ــل ملجُم ــون الّتعلي ــن أن يك ــَكالم، ويمك ــذا ال ــل هب املّتص
َتَحنــًا إْخالُصهــا، ُمْعَتَقــدا ُمَصاُصَهــا( الّشــهادة  ))( َشــَهاَدًة مُْ )َوَأْشــَهُد َأْن لَ إِلــَه إِلَ اهللُ
ــهادة / ــه الش ــاهدة، ومن ــام املش ــوم مق ــا يق ــاهدة، أو م ــن مش ــيء ع ــار بال اإلخب

و9)/ عنــد القــايض؛ ألهّنــا أخبــار عــن العلــِم، واالمتحــان االختبــار، و))املمتحن 
بالنــاِر(()7(،  الفّضــة أي: صفيتهــا وخّلصتهــا  يقــال: حمنــت  املهــّذب  املّصفــى 

))( )ترك( يف ث، ر. 
)2( ينظر: شح هنج البالغة، ابن ايب احلديد: )/ 5)). 

)3( )داته( يف ث. 
)4( )احلزن( يف، ح، ر، ويف ث، ن: )اخلرن(، تصحيف. 

)5( شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 237. 
ــد: )/  ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــه( يف شح هن ــك ل ــده ال شي ــه إال اهلل وح ــهد أنَّ ال ال )6( )وأش

ــح: 26.  ــي الصال ــة، صبح ــج البالغ 4))، وهن
)7( لسان العرب، مادة )حمن(: 3) / )40. 
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وامُلصــاِص بالّضــم ))خالــص كّل شء(())(، وفــالن ُمَصــاِص قومــه أي أخلصهــم 
ــن  ــهادة امتح ــهُد ش ــث أي اش ــع واملؤن ــان واجلم ــِد واألثن ــتوى الواح ــبًا)2( يس نس
اخالصهــا فظهــر خالصــًا مصفــى مــن الّشــوائب اعتقــد خالصهــا مــن حيــث 
ــا( متّســكت  ــا َيْلَقاَن ــِل َم ِخُرَهاأِلََهاِوي ــا، َو َندَّ ــا َأْبَقاَن ــدًا َم ــا أَب ــُك هِبَ خلُوصهــا )َنَتَمسَّ
بالــيء وامتســكت بــه واستمســكت بــه وامســكت بــه كّلــه بمعنــى ]...[)3( 
ــى  ــّددة ع ــة املش ــّدال املهمل ــخ)4( بال ــن النس ــر م ــا( يف كث ــه )ونّدخره ــت ب اعتصم
صيغــة االفتعــال، ويف بعضهــا باملعجمــة الّســاكنة وفتــح اخلــاء ومهــا بمعنــى، 
واألَهاويــل مجــع أهــوال واألهــوال مجــع هــول كأنعــام و َأناعيــم، واهلـَـْول املخافــة 
َــا َعِزيَمــُة  مــن األمــر، واملــراد بــاَم َيْلقاَنــا َشــدائد اآلخــرة أو مــا هــو أعــّم منَهــا )َفإهِنَّ
ــْيَطاِن( عزائــم االمــور  مْحــِن، َوَمْدَحــَرُة الشَّ ْحَســاِن، َوَمْرَضــاُة الرَّ ــُة اإْلِ اإْليــاَمِن، َوَفاِتَ
مــا وكـــدت رأيــك عليــِه وقطعــت عــى فعلــه، وعزائــم اهلل فرائضــه الّتــي أوَجبهــا 
واملــراد بعزيمــة االيــامن مــا البــّد لــه منــه، وفاحتــة الــيء أّولــه، واملرضــاة والّرضــا 
والّرضــوان واحــد والدحــر الدفــع بعنــف عــى ســبيل االهانــة و االذالل، و الّظاهر 
أن املدحــرة مصــدر واحلمــل عــى املبالغــة ]ال[)5( كــام زعــم بعــض الشــارحني)6( 
ــُهوِر،  ــِن امْلَْش ي ــَلُه بِالدِّ ــوُلُه، َأْرَس ــُدُه َوَرُس ــدًا َعْب ــَهُد أنَّ حُمَمَّ ــكان )َوَأْش ــم م ــا اس أهّن

))( لسان العرب، مادة )مصص(: 7/)9. 
)2( ينظر: املصدر نفسه، مادة )مصص(: 7/)9. 

)3( ]أي[ يف: ث، ح، ر، م، ن، زيادة ال يقتضيها السياق. 
)4( شح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 4))، وشح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم البحــراين: )/ 

 .239
)5( ]ال[ ساقطة من ع. 

)6( ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 236. 
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ــاِب امْلَْســُطوِر( املشــهور الواضــِح تقــول))(: شــهرت االمــر  ــِم امْلَْأُثــوِر، َواْلكَِت َواْلَعَل
ــة  ــه والعالم ــدى ب ــا)2( هيت ــك كل م ــم بالتحري ــح، والعل ــتهر أي وض ــهرًا فاش وش
والرايــة، ويف بعــض النســخ )الِعلــم( بالكــِر، واملأثــور: املنقــول، تقــول)3(: أثــرت 
احلديــث إذا ذكرتــه عــن)4( غــرك، قــال بعــض الشــارحني)5(: العلــم املأثــور جيــوز 
ــون  ــه، واملتكلم ــدى ب ــا هيت ــم م ــي، والعل ــه املحك ــرآن)7(؛ ألّن ــه[)6( الق ــي ]ب أن يعن
ــرآن؛  ــر الق ــه غ ــد معجزات ــه أح ــد ب ــوز أن يري ــًا، وجي ــزات أعالم ــمعون املعج يس
فإهنــا كثــرة ويؤكــد هــذا قولــه بعــده: )والكتــاب املســُطور(، وإن جــاز أن يكــون 
تأكيــدًا عــى قاعــدة اخلطابــة، وقــال بعضهــم: ))املأثــور املقــدم عــى غــره، واملأثــور 
أيضــًا املنقــول(()8(، ))وكونــه مأثــورا إمــا إشــارة إىل كونــه مقدمــًا عــى ســائر 
ــرن ]اىل  ــه مــن ق ــوم، أو إىل نقل ــوم بعــد ق ــه ق ــدي ب ــم وهيت ــان كــام يقــدم العل األدي
قــرن[)9((()0)( )انتهــى(، والظاهــر أنــه محــل العلــم عــى معنــى الرايــة وجعــل العلــم 
ــَس  كالتفســر للديــن وهــذا وإن كان ال خيلــو عــن مناســبه إال أن هــذه التفســر َلْي
بمأثــور يف كتــب الّلغــة نعــم يناســب معنــى االيثــار وهــو االختيــار ومــع ذلــك كــون 

))( )يقول( يف أ، ر، ع. 
)2( )كلام( يف أ، ع. 

)3( )يقول( يف أ، ر، ع. 
)4( )من( يف أ، ع. 

)5( ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/7)). 
)6( ]به[ ساقطة من ع. 

)7( )بالقرآن( يف ع. 
)8( شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين:)/236. 

)9( ]إىل قرن[ ساقطة من أ، ع. 
)0)( شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/240. 
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ــاألوىل  ــر الّصحــة ف ــو عــن شء وعــى تقدي ــارًا ال خيل ــر إيث ــوع مــن التقدي هــذا النّ
ــطر  ــدم، والس ــام تق ــزات ك ــن املعج ــره م ــرآن، أو غ ــن الق ــارة ع ــِم عب ــل العل جع
ترتيــب احلــروف عــى وجــه خمصــوٍص تقــول))(: ســطرت الكتــاب اســطره ســطرًا 
أي كتبتــه، ))والّســطر: الّصــف مــن الــيء(()2( يقــال: غــرس ســطرا وبـــنى 
ــوح  ــد اهلل يف اّلل ــوب عن ــه مكت ــطور؛ ألنَّ ــرآن َمس ــدر والق ــه املص ــطرا)3( وأصل س
ــه يكتبــه املؤمنــون يف الّصحائــف، َواأللــواح وبالوجهــني فــر  املحُفــوظ)4(، أو ألنَّ
ــه ســطر حقائقــه  ــاٍب َمْســُطوٍر﴾)5(وقيل: القــرآن مســطور؛ ألنَّ قولــه تعــاىل: ﴿َوكَِت
اِدِع( الّســطوع  َيــاِء الالَِّمــِع، واأْلَْمِر الصَّ ــاطِِع، َوالضِّ يف ألــواح النُّفــوس، )َوالنُّــوِر السَّ
االرتفــاع)6(، وملــع الــربق كمنــع ملعــًا وملعانــًا أي: أضــاء، والَوْصــف للتأكيــد، 
والصــدع والفــرق والفصــل نظائــر وأصلــه ))الشــق()7(، وَصــدع باحلــق إذا تكلــم 
بــه ِجهــارا )8(، ويف الــكالم إشــارة إىل قولــه تعــاىل: ﴿َفاْصــَدْع بـِـاَم ُتْؤَمُر﴾)9(قيــل أي 
أظهــر وأعلــن ورصح بــام أمــرت بــه غــر خائــف، وقيــل: فافرق بــني احلــّق والَباطِل 
ُبَهاِت، َواْحتَِجاجــًا  بــام أمــرت بــِه، وقيــل: شــق مجاَعاهتــم بالتوحيــد. )إَِزاَحــًة لِـــلشُّ

))( )يقول( يف أ، ر، ع. 
)2( الصحاح، مادة )سطر(: 2 / 684. 

)3( ينظر: املصدر نفسه، مادة )سطر(: 2/ 684. 
)4( ينظــر: جممــع البيــان 9/)27، والتبيــان يف تفســر القــرآن: 402/9، و امليــزان يف تفســر القــرآن: 

 .6/(9
)5( الطور / 2. 

)6( ينظر: تاج العروس، مادة )سطع(: )) / 208. 
)7( العني: )/292. 

)8( ينظر: الصحاح، مادة )صدع(: 3/ 242). 
)9( احلجر/94. 
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ِويفــًا لْلَمُثــاَلِت))(( زاح الباطــل أي زال  ذيــرًا /ظ9)/ بِاآْلَيــاِت، وَتْ بِاْلَبيِّنَــاِت، وَتْ
وذهــَب وازاحــه غــره والّشــبهة الباطـِـل يشــبه احلــق وســيجيء تفســرها يف كالمــه 
)عليــه الّســالم(، والبّينــات الــدالالت الواضحــة الفاصلــة بــني القضيــة الّصادقــة 
ــتباسه به،واآليــة  والكاذبــة مأخــوذة مــن إبانــة احــد الشــيئني عــن اآلخرليــزُول الـ
))العالمــة(()2(، أو التــي فيهــا عــربة، أو الّتــي فيهــا احلجة،واآليــة مــن القــرآن 
ــراد  ــم، وامل ــم أي بجامعته ــوم بآيته ــرج الق ــم خ ــن قوهل ــامت م ــروف وكل مجاعةح
باآليــات مــا اشــتمل مــن القــرآن عــى الوعيــد ونحــوه، أو َمــا نــزل باألمــم 
امَلاضني،وامَلُثــالت مجــع مثلــه بفتــح امليــم وضــم املثلثــة فيهــام وهــي ))العقوبــة(()3(، 
ــارة عــن إبطــال امللــل الباطلــة، واآلراء  واألنســب أن يكــون إزاحــة الّشــبهات عب
اليقينّيــة)4(  املطالــب  عــى  االســتدالل  عــن  بالـــبينات  واالحتجــاج  الفاســدة، 
والّتحذيــر باآليــات التخويــف بــام نــزل باألمــم ]مّمــا[)5( يــدل عليــه الكتــاب الكريم 
ــة والتخويــف باملثــالت عــن اإلنــذار بالعقوبــات  ــعقوبات الدنياوي وغــره مــن الـ
ــُل  ــا ََحْب ــٍن اْنَجــَذَم فِيَه ــاُس يِف فَِت ــان حتتمــالن العكــس، )َوالنَّ ــة، واألخرت اآلخروي
يــِن، َوَتــــَزْعَزَعْت َســَواِرى اْلَيِقــنِي( الفتن مجــع فتنة وهي يف االصــل ))االمتحان  الدِّ
ــار لتعلــم جودتــه، ويكــون  واالختبار(()6(تقــول)7(: فتنــت الذهــب إذا أدخلتــه النّ

))( )باملثــالت( يف شح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 7))، وهنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: 
 .26

)2( العني، مادة )أيا(: 8/ )44. 
)3( الصحاح، مادة )مثل(: 6/5)8). 

)4( )التقينيه( يف ر. 
)5( ]مما[ ساقطة من أ، ع. 

)6( الصحاح، مادة )فتن(: 75/6)2. 
)7( )يقول( أ، ع، ر، ن. 
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بمعنــى االبتــالء بالشــدائد والعــذاب والكفــر والقتــال والّضــالل واختــالف الناِس 
يف اآلراء والفضيحــة وغــر ذلــك، وانجــذم باجليــم والــذال املعجمــة أي انقطــع))(، 
ويف بعــض النّســخ بالــّزاي)2( بمعنــاه ومنــه قلــم جــزم للــّذي ال حــرف لــه، واحلبــل 
واألمــان  والعهــد  شء  إىل  بــه  يتوصــل  مــا  وكّل  ))الرســن(()3(  بالّســكون 
فتّزعــزع،  زعزعتــه  تقــول)5(  واضطــرب  حّتــرك  أي  وتزعــزع  والوَصــال)4( 
)عليــه  قولــه  يف  الــواو  أّن  والظاهــر  االســطوانة  وهــي  َســارية  والّســوارجيمع 
الّســالم(: )والنـّـاس يف فتــن( للحــال والعاِمــل ارســله والفتــن فتــن اجلاهّليــة وحال 
البعثــة، وانجــذام حبــل الّديــن تشــتت األُمــور واختــالف النّــاس يف آرائهــم 
واضطــراب دَعائــم اليقــني عــدم ثبــات أركان الّديــن لغلبــة الــرشك وجــّوز بعــض 
الشــارحني)6( أن يكــون ابتــداء كالم وغرضــه )عليــه الّســالم( ذّم اصحابــه وذكــر 
مســاوئ أهــل زمانــه لينتهُبــوا مــن رقــدة الغفلــة ويشــمروا عــن َســاق اجلــد؛ إلقامــة 
مراســم امللــة الّتــي مــن مجلتهــا اجلهــاد الــّذي هــو مــن أهــّم املطالــب يف ذلــك 
الّزمــان، وأن يكــون املــراد بتزعــزع ســوارى اليقــني مــوت أصحابــه الذيــن)7( كانــوا 
ال تأخذهــم يف اهلل لومــة الئــم، أو خْوفهــم مــن االعــداء املارقــني عــن الّديــن 
)َواْخَتَلــَف النَّْجــُر، َوَتَشــتََّت اأْلَْمــُر، وَضــاَق امْلَْخــَرُج، وَعِمــَى امْلَْصدُر(النَْجــر بفتــح 

))( ينظر: لسان العرب، مادة )جذم(: 2) / 88. 
)2( )بالراي( يف أ، ث، ع، ن. 

)3( العني: 236/3. 
)4( ينظر: الصحاح، مادة )حبل(: 664/4). 

)5( )يقول( يف أ، ح، ر. 
)6( ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ )24. 

)7( )الدين( يف أ، ع، تصحيف. 
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النـّـون وســكون اجليــم ))االصــل والّطبــع(())( وســوق االبــل شــديدا)2(، واختالفه 
ــرة و  ــم أو يف الفط ــم وقواعده ــم أو أصوهل ــم وآرائه ــاس يف مذاهبه ــالف النّ اخت
اخللقــة، وتشــتت االمــر تفرقــة، ويمكــن أن يــراد بــه االختــالف يف الفــروع، 
واملخــرج حمــل اخلــروج مــن الشــبهة الــواردة، أو الفتــن، أو اخلــروج منهــا ويف 
النــــسبة جتــّوز كنســبة العمــى إىل املصــدر وهــو حمّــل الّرجــوع عــن املقِصــد أو 
ــُن، وُنــِصَ  مْحَ ــَدى َخاِمــٌل، واْلَعَمــى َشــاِمٌل، ُعـــِيَ الرَّ الّرجــوع نفســه))( )َفاْلُ
ــُه، وَدَرَســْت ُســُبُلُه،  ــَرْت َمَعاملُِ ــْيَطاُن، وُخــِذَل اإليــاَمُن، َفاهْنَــاَرْت َدَعائُِمــُه، وَتنَكَّ الشَّ
ُكــُه( اخلامــل ))الّســاقط الــذي ال نباهــة)4( لــه(()5(، واهنــارت أي:  وَعَفــْت رُشُ
تســاقطت واهندمــت واالهنيــار كاالهنيــاُل لفظــًا ومعنــًى)6(، والّدعاِئــم مجــع ِدعامــة 
بالكــر وهــي ))عــامُد البيــت الــذي يقــوُم عليه(()7(ويســّمى ســيد القــوُم دعامــة 
ــامل  ــل مع ــه وقي ــا علي ــتّدل هب ــه يس ــة ل ــل عالم ــا َجع ــيء/و20/ م ــم ال )8(، ومعل

الــّيء: اثــارُه، وتنكــرت أي: تغــّرت إىل جمهــوٍل، وَدَرَس رســم الــَيء أي: ّذهــب 

))( لسان العرب، مادة )نجر(: 93/5). 
)2( ينظر: الصحاح، مادة )نجر(: 2/ 823. 

)3( ينظر: الصحاح مادة، )صدر(: 0/2)7. 
)4( )بناهه( يف أ، ع، ر، م. 

)5( لسان العرب، مادة )مخل(: ))/)22. 
)6( )االهنيــار: موضــع لــني ينهــار،.... وكل مــا ســقط مــن أعــى جــرف أو شــفر ركبــة يف أســفلها، 
فقــد هتــور وتدهــور( لســان العــرب، مــادة )هــور(: 268/5.و )يقــال رمــل هيــل، وهائــل، للــذي ال 

يثبــت مكانــه حتــى ينهــال فيســقط( تــاج العــروس: 5)/)82. 
)7( لسان العرب، مادة )دعم(: 2)/202. 

)8( ينظر: تاج العروس، مادة )دعم(: 6) / )24. 
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ك بضمتــني مَجْــع شاك َكِكتــاب وهــي الّطرائــق))(،  وبطــل وكذلــك عفـــى، والــرُشُ
َكــة كذلــك وهــي ))معظــم الّطريق  َكــة( بالتحريــك مجــع َشَ ويف بعــض النّســخ )َشَ
ــْم َســاَرْت  ــْيَطاَن فَســَلُكوا َمَســالَِكُه، َوَوَرُدوا َمنَاهلــُه؛ هبِِ ووســطه(()2( )َأَطاُعــوا الشَّ
َأْعاَلُمــُه، وَقــاَم لِــَواُؤُه.( الــورُود حُضــور املــاء للــرَشب)3(، والنََهــل بالتحريــك 
))عــني مــاء تــرده االبــل يف املراعــــــي، وتســمى املنــازل الّتــي يف املفــاوز عــى طــرق 
الّســفار مناهــل؛ ألّن فيهــا مــاء(()4(، واألعــالم مَجــع علــم وهــو الّلــواء، واالنســب 
بقيــام الّلــواء أن يكــون البــاء يف هبــم لالســَتعانة وإن كان َمــا قبلــه حيتمــل التعديــة)يِف 
ــَدوس  ــنَابِكَها( ال ــَى َس ــت َع ــا، وَقاَم ــم بَِأْظاَلفَِه ــا، َوَوطَِئْتُه ــْتُهْم بَِأْخَفافِه ــٍن َداَس فَِت
بالفتــح ))الــوطء بالرجــل(()5(، واخلــف للبعــر والنعــام بمنزلــة القــدم لإلنســان، 
ــذ  ــنبك كقنف ــي، والس ــاة والظب ــر والش ــِر للبق ــف بالك ــل، والظِل ــر للخي واحلاف
ــب  ــان، وخمل ــَع االنس ــد، وأصاب ــن األس ــة برث ــر(()6( بمنزل ــدم احلاف ــرف مق ))ط
الطائــر ومنســم البعــر، قــال بعــض الشــارحني)7(: ]الظــرف[)8( حيتمــل أن يكــون 
ــق  ــل التعل ــواءه، وحيتم ــام ل ــه، وق ــارت أعالم ــالم(: س ــه الس ــه )علي ــًا بقول متعلق
بمقــدر يكــون خــربًا ثانيــًا لقولــه والنــاس، وهــذه الفتــن هــي التــي أشــار الّيهــا أوالً، 
ــام أوردَهــا ثانيــًا بزيــادة أوَصــاف فشــبهها بأنــواع احليــوان، وحيتمــل أن يكــون  وإّن

))( ينظر: الصحاح،مادة )شك(: 594/4). 
)2( املصدر نفسه، مادة )شك(: 594/4). 

)3( ينظر لسان العرب، )ورد(: 456/3. 
)4( تاج العروس، مادة )هنل(: 5)/762. 

)5( القاموس املحيط، مادة )دوس(: 2/ 7)2. 
)6( الصحاح، مادة )سبك(: 4/ 589). 

)7( ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 242، 243. 
)8( ]الظرف[ ساقطة من ع، ويف أ )الطرف( تصحيف. 
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هنــاك اضــامر أي داســتهم باخفــاف إبلهــا، وحينئــذ يكون التجوز يف نســبته الوطـــئ 
والــّدوس والقيــام الّيهــا فقــط وهــو املجــاز ]يف االســناد[))( )انتهــى(. وفيــه تأّمــل 
)َفُهــْم فِيَهــا َتائُِهــوَن َحائِــُروَن َجاِهُلــوَن َمفُتوُنــوَن( التائــه الّضــال املّتحــر فحائــرون 
ــرْيِ َداٍر ورَشِّ  ــُرها )يِف َخ ــّر تفس ــد م ــة وق ــه الفتن ــن أصابت ــون م ــه واملفُت ــر ل كالّتفس
ِجــرياٍن؛ َنْوُمُهــْم ُســُهوٌد، وُكْحُلُهــْم ُدُمــوٌع؛ بـِـَأْرٍض َعاملَُِهــا ُمْلَجــٌم، وَجاِهُلَهــا ُمْكَرٌم( 
ــِهَد  ــدر َس ــهر واألرق)2( ال َمص ــو الّس ــم وه ــهد بالّض ــع ُس ــهود مج ــر أن الّس الظاه
ــِرح كــام زعمــه بعــض الّشــارحني)3(؛ ألّن مصــدر َفِعــل بكــر العــني ال جيــيء  كَف
عــى فعــول بالّضــم واجلمــع أنَســَب بالدمــوع، وامللجــم املمنـُـوع عــن الــكالم وّعــام 
يريــده خلــوف ونحــوه)4(، واختلــف الشــارحون هلــذا الــكالم فقيــل: املــراد بخــر 
دار أرض الّشــاِم؛ ألهّنــا األرض املقّدســة، وش جــران أصحــاب معاويــة ونومهــم 
ــى  ــم ع ــوع لبكائه ــم دم ــال، وكحُله ــر القت ــًا بأم ــون اهتامم ــم ال ينام ــهود؛ ألهن س
ــر دار  ــل خ ــة)6(، وقي ــل معاوي ــالم[)5(، واجلاِه ــه الّس ــو ]علي ــامل ه ــم، والع قتاله
الّذيــن خذلــوه وقعــدوا عــن  الســالم(  الكوفــة وّشجــران أصحابــه )عليــه 
نــره)7(، ونــوم النــاس مطلقــًا ســهود خلوفهــم وابتالئهــم بالفتــن ]وكحلهــم دموع 
ــة ]و[)8(  ــن معاوي ــم م ــهود خلوفه ــني س ــوم املتخاذل ــني أو ن ــى املقتول ــم ع لبكائه

))( ]يف االسناد[ ساقطة من ع. 
)2( الصحاح، مادة )سهد(: 2/ 492. 

)3( ينظر شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/236. 
)4( ينظر: تاج العروس، مادة )جلم(: 7)/ 639. 
)5( ]عليه السالم[ ساقطة من أ، موجوده يف ح، ر. 

)6( ينظر: منهاج الرباعة شح هنج البالغة، قطب الدين الراوندي:)/3)). 
)7( منهاج الرباعة شح هنج البالغة، قطب الدين الراوندي: ) / 33). 

)8( ]و[ ساقطة من أ، ع. 
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أَصحابه[))(وكحلهــم دمــوع للبــكاء عــى القتــى، أو لنفاقهــم)2( فإنــه إذا تــم نفــاق 
ــه  ــًا حلــال أهــل زمان ــاء الوجهــني عــى أن يكــون الــكالم بيان ــه وبن املــرء ملــك عين
)عليــه الّســالم( ال زمــن البعثــة، وقيــل: خــر دار دارالدنيــا وهــي دار فاضلــة ملــن 
ــا  ــران أهله ــالم( وش ج ــه الّس ــه )علي ــيجيء يف كالم ــام س ــر اهلل ك ــا بأم ــام فيه ق
اجلهــاأل واملخاذُلــون ملــن انـــــتر هبــم عــى أعــداء الّديــن ونومهــم ســهود لوقــوع 
ــا  ــن الّدني ــم م ــب واالرض مكاهن ــم باملصائ ــوع البتالئه ــم دم ــم وكحله ــن هب الفت
ــرم  ــل املك ــروف واجلاه ــر باملع ــم باألم ــام فيه ــن ق ــذل م ــام ال ــم بلج ــامل امللج والع
االشار اجلهــال وهــذا الوجــه يصلــح وصفــا لــكال الزمانــني. وقيــل: )خــر دار( 
مكــة، )واجِلــّران( قريــش)3( وهــذا لفــظ النّبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( يف وصــف 
حــال البعثــة ))كنــت يف خــر داٍر، وش جــران((، ثــم حكــى )صــى اهلل عليــه 
وآلــه( مــا جــرى لــه مــع عقبــة بــن أيب معيــط، واحلديــث مشــهور، )ونومهم ســهود، 
وكحلهــم /ظ20/ دُمــوع( مثــل قولــك: جـــودهم بخــل، وأمنُهــم خــوف، أي لــو 
ــه)4(،  ــًا عن ــهُود عوض ــه بالّس ــادوا علي ــوم جل ــه( الن ــه وآل ــى اهلل علي ــتامحهم )ص اس
ــم  ــه الّدُمــوع، ّث ــون ب ولــو اســتجادهم الكحــل لــكان كحلهــم]...[)5( الــذي يصُل
قــال )عليــه الّســالم(: )بــأرض عاملهــا ملجــم( أي: مــن عــرف صــدق ]حممــد[)6( 

))( ]وكحلهــم دمــوع لبكائهــم عــى املقتولــني أو نــوم املتخاذلــني ســهود خلوفهــم مــن معاويــة 
وأَصحابــه[ ســاقطة مــن ث. 

)2( )لبقاقهم( يف أ. 
)3( ينظر: شح هنج البالغة، ابن أي احلديد: )/ 8)). 

)4( والصواب عوضا منه.. 
)5( ]كحلهم[ مكررة يف ع. 

)6( ]حممد[ ساقطة من أ، ع. 
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ــن  ــرم( أي: م ــا مك ــوٍف. )وجاهله ــة وخ ــه يف تقي ــن ب ــه( وآم ــه وآل ــى اهلل علي )ص
جحــد نـــبوته وكذبــه يف عــز ومنعــة))( وهــذا الَوْجــه أظهــر الوجــوه إالَّ أنــه يمكن أن 
يكــون املــراد بكــون نومهــم ســهودًا وكحلهــم دموعــًا ]يف[)2( بعــض َمــا ســبق مــن 
شــدة الفتــن وتظاهرَهــا والضمــر يف نومهــم و كحِلهــم يمكــن أن يعــود إىل النــاس 
عامــة واىل اجلــران أي اهّنــم كانــوا يــؤذون رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( مــع 
ابتالئهــم بالشــدائد والباليــا والقتــل والقتــال أو إىل أصحــاب الّرســول )صــى اهلل 
ــالء  ــه( َوابت ــه وآل ــى اهلل علي ــه )ص ــّدة بالئ ــًا لش ــون بيان ــة، فيك ــه( خاص ــه وآل علي
ــذا  ــر ]أن[)3( ه ــارحني: الظاه ــض الش ــال بع ــوم، وق ــم اذى الق ــه وحَتمّله أصحاب
الــذي أورده الّســيد ريض اهلل عنــه مــن هــذه اخلُطبــة فصــول ملتقطــة ليســت عــى 
نظاِمهــا الّتــي خرجــت عليــه فــإن كان كذلــك فربــام يلــوح منهــا لــو انتظمــت 

مقاصد توضح ما اختلفوا فيه واهلل تعاىل يعلم.)4(

ــِرِه،  ــاء َأْم ِه، َوجَلَ ــْم َمْوضــُع ِسِّ ــِه ُه ــه وآل ــي صــى اهلل علي ــي آل النّب ــا ويعن )ومنَه
َوَعْيَبــُة ِعْلِمــِه، وَمْوئِــُل ُحْكِمــِه، وُكُهــوُف ُكُتبِــه، وجَبــاُل ِدينِــِه( الّلجــا موِضــع 
االلتجــاء كامللجــأ ويقــال: جلــأت اليــِه والتجــأت اليــه جلــاًء بالتحريــك و ملجــًأ 
ــن  ــو م ــّذي ينج ــأ ال ــر امللج ــل بالك ــاب(()5(، واملوِئ ــه الثي ــل في ــا جيع ــيبة م و))العـ
التجــأ اليــه)6(، واحُلكــم بالّضــم العلــم والفقــه والقضــاء بالعــدل واملنــع عــن اجلهــِل 

))( ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 8))، 9)). 
)2( ]يف[ ساقطة يف ث، ح، ر. 

)3( ]أن[ ساقطة من ا، ع، موجودة يف ث، ح، ر. 
)4( شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/244. 

)5( لسان العرب، مادة )عاب(: )/ 634. 
)6( ينظر: الصحاح،مادة )وأل(: 5/ 838). 
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ــالن  ــال ف ــُوف، ويق ــع الكه ــل واجلم ــور يف اجلب ــت املنق ــف كالبي ــفه، ))والكه والّس
ــارة عــام يســتقر بــه الّديــن وحيفظــُه عــن  كهــف أي ملجــأ(())(، وجبــال)2( الّديــن عَب
لــزل واالضطــراب كــام يســتقر االرض باجلَبــال، أو عــاّم هيتــدى  امليــَدان بأهلــه والتزَّ
ــة عــى  ــال ويف دالل ــفيايف باجلَب ــاس يف الــ ــه يف طــرق الّديــن كــام هيتــدى النّ ــاس ب النّ
ــبحانه،  ــة إىل اهلل س ــا راجع ــرورات أّم ــستة امَلج ــم والــ ــة درجته ــأهنم ورفع ــو ش عّل
ــم  ــت عنده ــام انزل ــا ك ــار أهن ــد وردت يف االخب ــاموية وق ــب الس ــي الكت ــب ه فالكت
عليهــم الّســالم، واّمــا عائــدة إىل الّرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه(، فاملــراد هبــا الكتاب 
الكريــم كــام أنــزل واجلفــر واجلامعــة وغرهــا كــام يــدّل عليــِه كثــر مــن األخبار)هِبِــْم 
أَقــاَم اْنِحنـَـاء َظْهــِرِه، وَأْذَهــَب اْرتَِعــاَد َفَرائِِصــه( ))االرتعــاد االضطــراب يقــال: أرعده 
ــني  ــح أيضــًا، والفريصــة)4( اللحمــة ب فارتعــد واالســم الِرعــدة(()3( بالكــر وبالفت
اجلنــب)5( والكتــف)6( التــي ]التــزال[)7( ]...[ )8( ترتعــد مــن الّدابــة ومجعهــا فريــص 
ــة عــن اخلــوف، والّضمــر املرفــوع يف أقــام  وفرائــص)9( وارتعــاد الفرائــص)0)( كناي
راجــع إىل اهلل ُســبحانه أو إىل الّرســول)صى اهلل عليــه وآلــه(، واملجــُروران َراَجعــان 

))( الصحاح، مادة )كهف(: 425/4). 
)2( )حبال( يف أ، ث، تصحيف. 

)3( الصحاح، مادة )رعد(: 475/2. 
)4( )الفريضة( يف ث، ر، تصحيف. 

)5( )احلّب( يف ث، حتريف. 
)6( )الكتب( يف ر. 

)7( ]التزال[ ساقطة من ث. 
)8( ]وال[ زيادة يف ث، ح، وال يقتضيها السياق. 

)9( )فريض وفرائض( يف ث، ر، تصحيف.، ينظر: الصحاح، )فرص(: 048/3). 
)0)( )الفرائض( يف ث، ر. 
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ــا ذكــره بعــض الّشــارحني))( أو إىل الّديــن)2( عــى  اليِه)صــى اهلل عليــه وآلــه( عــى َم
ــر مــن النســخ الّصحيحــة  ــا يف املنافقــني يف كث ــًى ومنَه ــا هــو االقــرب لفظــًا ومعن م
ويعنــي قومــًا آخريــن بــدل قولــه يف املنافقــني، قــال بعــض الشــارحني: اشــارته هــذه 
ــن  ــارة إىل م ــي اش ــام ه ــه(، واّن ــيد )ريض اهلل عن ــره الّس ــام ذك ــني ك ــت إىل املنافق ليس
ــى  ــك وكن ــريض عــرف ذل ــة وغــره، ولعــل ال ــه كمعاوي ــه، وجحــد حق تغلــب علي
عنــه)3(، والظاهــر أن مــراده )عليــه الّســالم( مــن تقــدم عــى آل الّرســول )صــى اهلل 
عليــه وآلــه( وتعبــر الّســيد بأحــِد اللفظــني لنــوع مــن التقيــة. )َزَرُعــوا))4(( الُفُجــوَر، 
ــل)5(،  ــه املي ــذب وأصل ــق والك ــور الفس ــوَر( الُفُج ــُدوا الُثُب ــُروَر، وَحَص ــَقْوُه الُغ َوَس
والُغــرور بالّضــم اخلدعــة)6(، وحصــد الــزرع كنــر ورضب قطعــه باملنجل،والثبــور 
ــى  ــح أعن ــق الّري ــن احل ــم ع ــوقهم وميله ــا كان ُفس ــا ومّل ــران أيض ــالك واخلُ اهل
ــيطان  إتباعــه )عليــه الّســالم( مّمــا يــزداد يف نفســه وينتــرش آثــاره بغُرورُهــم وغرور الشَّ
ويثمــر اهلــالك واخلــران يف الّدنيــا واآلخــرة شــبهه )عليــه الّســالم( باحلــب يف نمــّوه 
ــظ  ــتعار لف ــه واس ــزّارع ب ــاع ال ــقي وانتف ــاده بالّس ــه يف االرض وازدي ــار عروق وانتش
ــٍد َصــّى اهللُ َعَلْيــِه َوآلــِه))( َأَحــٌد)8(، َوَل  الــزرع والّســقي واحلَْصــد. )لَ َيَقــاُس بــآِل حُمَمَّ

))( ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/245. 
)2( ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/9)). 

)3( شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 20). 
)4( )فذرعوا( يف ع. 

)5( ينظر: لسان العرب، مادة )فجر(: 5/ 47. 
)6( ينظر: الصحاح، مادة )غرر(:769/2. 

)7( )صى اهلل عليه( يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 9)). 
)8( )مــن هــذه االمــة أحــد( يف شح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 9))، وهنــج البالغــة، 

صبحــي الصالــح: 27. 
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ــدًا(  قســُت الــيء بالــيءأي  ــِه َأَب ــْم َعَلْي ــْم مــن َجــَرْت/ و)) / نِْعَمُتُه ُيَسـَّــــوى هِبِ
ــاويت  ــه وَس ــدَره، و))املقياس:املقــدار(())(، وســّويته ب ــه وقاســه ق ــُه عــى مثال رُت قدَّ
بمعنــى ويف بعــض النســخ ال ُيســاوى هُبــم ويف اجلريــان تشــبيه للنّعمــة باملــاء الّســائل 
يف عمومــه وشــموله، والنّعمــة النّعــم)2( الّدنياويــة واآلخرويــة ِمــن بــدء االجيــاد فإنــه 
لوالهــم ملــا خلــق اهلل أرضــا وال ســامء، وال جنــًا وال اِنســًا كــام يــدّل عليــِه االَخبــار، 
ــم  ــالم(، ث ــه الّس ــيفه )علي ــم بس ــة وغره ــداء للّصحاب ــن األع ــاة م ــاة بالنّج ــم احلي ث
ــاب  ــى أرب ــه وأدع ــف الي ــف واملؤال ــى املخال ــد انته ــاد وق ــرق)3( الّرش ــة إىل ط اهلداي
العلــوم االّقتبــاس مــن شــوارق َأنــواره وأقــرَّ كّل ذي َفِضــل باالســتفاضة مــن بحــار 
ــاُس  ــْم َأَس ــني( )ُه ــم أمجع ــالم اهلل عليه ــده )س ــن بع ــه م ــن ذّريت ــن م ــوم الّطاهري عل
ــاِل( االَســاس بالفتــح  ــاِل، وهِبــْم ُيْلَحــُق الَت ــنِي، إليهــم َيِفــيُء الَغ ــاَمُد اْلَيِق يــِن، َوِع الدِّ
أصــل البنــاء وأصــل كّل شء كاألّس مثلثــة)4( واالســس حمركــة ويفــيء أي يرجــع)5( 
يقــال: ))فــالن رسيــع الفــيء منغضبــه(()6(، والغلــو جمــاوزة احلّد)7(،والتــايل املتأّخــر، 
ــه وّصــار خلفي)8(ولعــّل  ــه حتــى تقدمت ــه أي تبعت يقــال: مــا زلــت اتلــوه حتــى اتليت

))( العني، مادة )قيس(: 89/5). 
)2( )نعم( يف أ، ر، ويف ث: )بالنعم(. 

)3( والصواب طرائق. 
ــاة  ــال للش ــا،... ويق ــاة إذا زجره ــدر َأسَّ الش ــزة: مص ــح اهلم : اأَلسُّ بفت )4( )اأَلسُّ واإِلسُّ واأُلسُّ
ــه اشــتقَّ ُأسُّ احلســاب((  ــان ومن إذ زجــرت إس بكــر اهلمــزة، واألُسُّ بالضــم خاصــة: أصــل البني

املثلــث، البطليــويس: )/ 6)5،3)3. 
)5( ينظر: لسان العرب، مادة )وفاء(: )/25). 

)6( املصدر نفسه، مادة )وفاء(: )/25). 
)7( ينظر: الصحاح، مادة )غال(: 448/6. 

)8( ينظر: املصدر نفسه، مادة )تال(: 6/ 2289، 2290. 
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املــراد البــد لــكل أحــد مــن التمســك بحبلهــم فمــن أفــرط، أو ُفــرط يرجــع إىل 
ــْم َخَصائِــُص َحــقِّ  الّطريــق االوســط وهــو االقتــداء هبــم واتبــاع آثارهــِم )َوَلُ
ــر  ــة بالك ــه، والِوالي ــّيء لوازم ــص ال ــُة( خصائ ــُة والِوراَث ــُم الَوِصيَّ ــِة، َوفيه الِوَلي
االمــارة والّســلطان، وأّمــا الَواليــة بالفتــح فهــو النّرواحلُــّب ))( ومهــا مصــدران)2(، 
وقــال ســيبويه بالفتــح مصــدر، وبالكــر اســم كاالمــارة والنقابــة )3(، والِوراثــة 
ــال والّســالح، ويف الــكالم رّد ملــا رووه   بالكــر يشــمل وراثــة اخلالفــة والِعلــم وامَل
))ونحــن)4( معــاش االنبياء ال نــورث(()5(، واملراد بتخصيصهــم بخَصائص اخلالفة، 
والواليــة نفيهــاَم عــن غرِهــم بنفــي الّلــوازم، والوّصيــة النـّـص عــى الّطاِهريــن عليهم 
ــعراء  ــرة لش ــياتًا كث ــد أبـ ــن أيب حدي ــد ب ــد احلمي ــارح عب ــى الش ــد حك ــالم، وق الّس
صــِدر االســالم يتضّمــن تســميته )عليــه الّســالم( بــويّص رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
وآلــه()6(. )اآلَن إِْذ َرَجــَع احلــقُّ إىل َأْهـــلِِه، وُنِقــَل إىل ُمنَْتَقلـِـِه( هكــذا يف أكثرالنســخ)7(، 
ويف بعضهــا عــى مــا ذكــره بعــض الّشــارحني)8( )قــد رجــع( موِضــع )إذ رجــع(، ويف 
بعــض النســخ )وكان قــد رجــع()9(، واألمــر عــى االخريــن)0)( واضــح، وأمــا عــى 

))( ينظر: لسان العرب، مادة )ويل(: 5)/407. 
)2( ينظر: املهذب يف علم التريف )23، 232، 239. 

)3( القول ذكره اجلوهري يف الصحاح، مادة )ويل(: 6/ 2530، وينظر: كتاب سيبويه: 4 / 34. 
)4( )نحو( يف أ، ع. 

)5( فتح الباري، ابن حجر: 2)/6. 
)6( ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 23) - 29). 

)7( املصدر نفسه: )/ 20). 
)8( ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 248. 

)9( ينظر: منهاج الرباعة يف شح هنج البالغة: )/ 0))، هامش: ))(. 
)0)( )االخر( يف أ، ع. 
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األصــل فيحتمــل أن يكــون )اآلن( مبتــدأ و)إذ رجــع( خــربه بنــاء عــى َجــواز كــون 
)إذ( اســاًم كــام يظهــر مــن ]كالم[))(صاحــب الكشــاف)2(، والفاضــل التـــفتازاين)3( يف 
ــُه َعَلــى اْلُمْؤِمنِيــَن إِْذ َبَعــَث فِيِهــْم َرُســوًل﴾)4( وذكر  تفســر قولــه تعــاىل: ﴿َلَقــْد َمــنَّ اللَّ
ابــن هشــام)5( يف )املغنــي()6( أّنــه قيــل يف قولــك: )بينــام أنــا قائــم إذ جــاء عمــرو( أّن 
)بــني( مبتــدأ و)إذ( خــربه، واملعنــى: حــني أنــا قائــم حــني جــاء زيــد)7(، وحيتمــل أن 
يكــون )اآلن( ظرفــًا)8( للفعــل، و)إذ( زائــدة للتوكيــد نقــل ذلــك ابــن هشــام عــن أيب 

))( ]كالم[ ساقطة من ع. 
)2( ينظر: الكشاف: )/477. 

ــان  ــة والبي ــة العربي ــن أئم ــن، م ــعد الدي ــب بس ــازاين امللق ــد اهلل التفت ــن عب ــر ب ــن عم ــعود ب )3( مس
واملنطــق، ولــد ســنة )2)7هـــ( بتفتــازان مــن بــالد خرســان، وأقــام برخــس وأبعــده تيمورلنــك 
ــد  ــول، و مقاص ــق، واملط ــب املنط ــه هتذي ــن كتب ــنة )793هـــ(، م ــويف س ــا ت ــويف فيه ــمرقند، فت إىل س
الطالبــني، والنعــم الســوابغ يف شح الكلــم النوابــغ للزخمــرشي، واملختــر. ينظــر: هديــة العارفــني: 
2/ 429، 430، واالعــالم: 7/ 9)2، ومعجــم املؤلفــني: 2)/ 228، و معجــم املطبوعــات 

العربيــة: )/ 635. 
)4( ال عمران / 64). 

)5( مجــال الديــن أبــو حممــد عبــد اهلل بــن يوســف بــن أمحــد بــن عبــد اهلل بــن هشــام االنصــاري، ولــد 
بمــر ســنة )708هـــ(، تفقــه للشــافعي ثــم حتنبــل، اتقــن العربيــة ففــاق االقــران، بــل الشــيوخ، مــن 
ــر،  ــع الصغ ــب، اجلام ــي اللبي ــك، مغن ــن مال ــة اب ــالك إىل الفي ــح املس ــة، اوض ــاز نحوي ــه، الغ مؤلفات
اجلامــع الكبــر، وغرهــا، تــويف يف مــر ســنة ))76هـــ(: ينظــر معجــم املطبوعــات العربيــة: )/ 273 

ــالم: 4/ 47).  ــني: )/ 265، و االع ــة العارف ــون 2/ )02)، و هدي ــف الظن - 276، و كش
)6( )املعنى( يف ث، ح، تصحيف. 

)7( )حني أنا قائم أنا حني جاء زيد( يف ر، ويف ث: )حني قائم أنا حني جاء زيد(. 
)8( )طرفًا( يف، تصحيف. 
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عبيــدة، وابــن قتيبــة))()2(، أو يكــون للتحقيــق كقــد كــام نقلــه عــن بعضهم،واحتــامل 
ــة  ــراد[)5( بالوصي ــون ]امل ــى يك ــة)4( حت ــه وإذ)3( تعليلي ــام قبل ــا ب ــرف متّعلق ــون الظ ك
ــد واملنتقــل بالفتــح اســم مــكان مــن االنتقــال،  ــر بعي ــه األث ــة مــا ترتــب علي َوالوراث
وجيــيء املــكان والّزمــان مــن املزيــد فيــه عــى لفــظ املفعــول كاملصــدِر قياســا ال ينكر 
ــاف أي  ــر مض ــكالم تقدي ــن أن يف ال ــارحني م ــض الش ــه بع ــا تكلف ــة إىل م ــال حاج ف
ــّذي  ــع ال ــا املوض ــال أّم ــع االنتق ــراد بموِض ــه، وامل ــه()6( أي انتقال ــع منتقل )اىل موِض
يليــق بــأن ينتقــل احلــق اليــه ويســتقر فيــه، أو املوضــع الــّذي كان فيــه بأمــر اهلل فنقلــه 

الناقلــون إىل غــره ظلــاًم، واألّول أظهــر.

ومن خطبة له )عليه السالم( املعروفة بالشقشقية 

هــذه اخلطبــة مــن مشــاهر خطــب أمــر املؤمنــني )عليــه الّســالم( وروهتــا العامــة 
ــا شــيخ  ــا رواَه واخلاّصــة يف كتبهــم و)شُحوهــا()7(، وضبطــوا كلامهتــا فمــن أصحابن

))( عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري، لقــب بالدينــوري ألنــه كان حاكــم دينور، بــرع يف االدب 
ــو  ــه أب ــم السجســتاين وغــره،، وأخــذ عن ــة، أخــذ عــن أيب حات ــار والعربي ــة االنســاب واالخب ومعرف
ــرآن،  ــب الق ــارف، و غري ــب، واملع ــه، ادب الكات ــن مؤلفات ــره، م ــتويه وغ ــن درس ــد اهلل ب ــد عب حمم
وغريــب احلديــث، وعيــون االخبــار وغرهــا مــن الكتــب، مــات ســنة )276هـــ( ينظــر: االنســاب: 
ــة: )/ ))2، و  ــات العربي ــم املطبوع ــالء: 3)/ 298 - 302، و معج ــالم النب ــر اع 4/ 452، و س

ــالم: 4/ 37).  ــني: 6/ 50)، و االع ــم املؤلف معج
)2( ينظر: مغني اللبيب: )/ 05). 

)3( )إد( يف ر، تصحيف. 
)4( )تعليلته( يف ر. 

)5( ]املراد[ ساقطة من م. 
)6( شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )2). 

)7( )ورسحوها( يف ح، تصحيف. 
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الّطائفــة )ريض اهلل عنــه( /ظ)2/ مســندا يف أماليــه))(، ورئيــس املحدثــني )رمحــه اهلل( 
ــه اهلل(  ــدي )رمح ــب)4( الّراون ــندين، والقط ــار)3( بس ــاين األخب ــل)2(، ومع ــايب العل يف كت
ــد  ــيخ املفي ــندَها الش ــند، واس ــالء بس ــض الفض ــّط بع ــه بخ ــى ماوجدت ــه)5( ع يف شح
)قــدس اهلل روحــه( يف ارشــاده إىل أهــل النّقــل قــال: رووهــا مــن طــرق خمتلفــة عــن ابــن 
عّبــاس)6(، ومــن أهــل اخلــالف َرَواَهــا ابــن اجلــوزي)7( يف مناقبــه وابــن عبــد رّبــه)8(  يف 

))( ينظر: االمايل، الطويس: 372. 
)2( ينظر: علل الرشائع، الشيخ الصدوق: )/50). 

)3( ينظر: معاين االخبار: الشيخ الصدوق: )36. 
)4( )الفطب( يف أ، تصحيف. 

)5( ينظر: منهاج الرباعة شح هنج البالغة، الراوندي: )/ 8)). 
)6( ينظر: االرشاد، الشيخ املفيد: )/287. 

)7( عبــد الرمحــن بــن عــيل بــن حممــد بــن عــيل بــن عبيــد اهلل بــن محــادي بــن أمحــد بــن جعفــر 
القــرش، التيمــي البكــري البغــدادي احلنبــيل املعــروف بابــن اجلــوزي امللقــب مجــال الديــن، املكنــى 
أبــا الفرج،الواعــظ احلافــظ العالمــة، املفــر الفقيــه االديــب املــؤرخ، ولــد يف بغــداد ســنة )0)5هـــ( 
ــامعني،  ــتان الواعظــني وريــاض الس ــم، بس ــم يف تاريــخ امللــوك واالم ــن مؤلفاتــه: املنتظ ــًا، م تقريب
وملغنــي يف علــوم القــرآن، ونزهــة االعــني يف علــم الوجــوه والنظائــر، وغرهــا مــن الكتــب، مــات يف 
بغــداد ســنة )597هـــ(. ينظــر: وفيــات االعيــان: 3/ 40) - 42)، و كشــف الظنــون: 2/ )200، و 

معجــم املؤلفــني: 5/ 57)، و االعــالم: 6/3)3، 7)3. 
)8( أمحــد بــن حممــد بــن عبــد ربــه بــن حبيــب بــن جديــر بــن ســامل أبــو عمــر القرطبــي مــوىل هشــام بــن 
عبــد الرمحــن االمــوي، ولــد ســنة )246هـــ( كان عــامل االندلــس باألخبــار واالشــعار، مــن مؤلفاتــه: 
االرشــاد يف اللغــة، و اللبــاب يف معرفــة العلــم واالدب، والعقــد الفريــد، وغرهــا مــن املؤلفــات، مات 
بقرطبــة ســنة )328هـــ(. ينظــر: ســر اعــالم النبــالء: 5)/ 283، و الــوايف بالوفيــات: 8/ 8 - ))، 
و هديــة العارفــني: )/ 60، و معجــم املطبوعــات العربيــة: )/ 62) - 63)، و االعــالم: )/ 207. 
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اجلــزء الرابــع مــن كتــاب العقــد))(، وأبــو عــيل )اجلبائــي)2(()3( يف كتابــه وابن اخلشــاب)4( 
يف درســه عــى مــا حــكاه بعــض االصحــاب واحلســن ]بــن َعْبــد اهلل[)5( بــن )ســعيد()6( 
العســكري)7( يف كتــاب  النهايــة لفــظ الّشقشــقة)8( ثــم قــال: ومنــه حديــث عــيل )عليــه 
الســالم( يف خطبــة لــه تلــك ِشْقِشــَقه َهــَدَرْت ثــّم قــرت)9(، وشح كثــرًا مــن ألفاظهــا 

))( )العقــل( يف ع، حتريــف. بحثــت عــن اخلطبــة الشقشــقية يف العقــد الفريــد ومل اجدهــا، وقــد ذكــر 
عبــد الزهــراء احلســيني اخلطيــب صاحــب كتــاب مصــادر هنــج البالغــة وأســانيده يف )/ 329، اهنــا 

قــد حذفــت مــن كتــاب العقــد الفريــد. 
)2( )اجلبائر( يف ث، حتريف، ويف ح: )احلبائي(، تصحيف. 

)3( حممــد بــن عبــد الوهــاب بــن ســالم اجلبائــي، يكنــى أبــا عــيل، مــن أئمــة املعتزلــة ورئيــس علــامء 
الــكالم يف عــره، واليــه نســبة الطائفــة )اجلبائيــة(، لــه اراء ومقــاالت انفــرد هبــا يف املذهــب، ولــد ســنة 
)235هـــ( واشــتهر بالبــرة، لــه تفســر مطــول، مــات ســنة )303هـ(.ينظــر: االنســاب: 2/ 7)، و 

وفيــات االعيــان: 4/ 267، والــوايف بالوفيــات: 4/ 55 
ــن  ــرف باب ــد ويع ــو حمم ــه أب ــد، وكنيت ــن أمح ــد ب ــن أمح ــد ب ــن أمح ــد اهلل ب ــو عب ــاب: ه ــن اخلش )4( اب
اخلشــاب، مــن أهــل بغــداد مولــدًا ووفــاًة، كان عارفــًا بعلــوم الديــن مطلقــًا، عــى شء مــن الفلســفة 
ــز  ــاب العزي ــظ الكت ــث حف ــو، والتفســر، واحلدي ــاألدب، والنح ــهورًا ب ــة، مش ــاب واهلندس واحلس
ــزي«  ــى التربي ــرد ع ــة« و»ال ــات احلريري ــد املقام ــل« و»نق ــه »املرجت ــن مؤلفات ــهورة، م ــراءات املش بالق
و»شح مقدمــة الوزيــر ابــن هبــرة«، ولــد ابــن اخلشــاب، عام)492هـــ(، وتــويف عــام )567هـ(.ينظر: 

ــالم:67/4.  ــن خلكان:02/3)-04)،واالع ــان، اب ــاء الزم ــاء أبن ــان وأنب ــات االعي وفي
)5( ]بن عبد اهلل[ ساقطة من م. 

)6( )مسعود( يف ح حتريف. 
ــد  ــه أديــب، ول ــا أمحــد فقي ــى، أب ــن إســامعيل العســكري ويكن ــن ســعيد ب ــد اهلل ب ــن عب )7( احلســن ب
ــس  ــالداب والتدري ــالء ل ــدث واالم ــة والتح ــه الرئاس ــت الي ــبته، انته ــا نس ــرم، واليه ــكر مك يف عس
بخورســتان، وكان يمــيل النــاس بعســكر، وبتســرت، ومــدن ناحيتــه، مــن مؤلفاتــه: احلكــم واالمثــال، 
التصحيــف، راحــة االرواح، الزواجــر واملواعــظ، مــات ســنة )382هـ(:االنســاب:4/ 93)، و ســر 

ــالم: 2/ 96). ــون: 2/ 956، و االع ــف الظن ــالء: 6)/ 3)4 - 5)4، و كش ــالم النب اع
)8( )الشقشقية( يف ر. 

)9( النهاية يف غريب احلديث واالثر: 490/2، وفيه: )عيل يف خطبة(. 
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كــام سنشــر اليــه إن شــاء اهلل َتعــاىل، وقــال: الفــروز آبــادي))( يف القاُمــوِس يف تفســرها 
)الشقشــقة بالكــر: شء َكالريــة خيرجــه البعــر مــن فيــه إذا هــاج، واخلطبــة الّشقشــقية 
العلويــة لقولــه البــن ّعبــاس ملــا قــاَل: لــو اّطــردت مقالتــك مــن حيــث أفضيــت: يــا ابــن 
ــّرْت)2(، وقــال الّشــارح عبــد احلميــد بــن  ّعبــاس َهيهــات تلــك شقشــقه َهــدرت ثــم َق
أيب حديــد: قــد وجــدت أنــا كثــرًا مــن هــذه اخلطبــة يف تصانيــف شــيخنا أبــى القاســم 
البلخــي)3( إمــام البغداديــني)4( مــن امُلعتزلــة، وكان يف دولــة املقتــدر قبــل أن خيلــق الســيد 
الــّريض بمــّدة طويلــة. ووجــدت أيضــا كثــرًا منهــا يف كتــاب أبــى جعفر بــن قـــّبة)5( أحد 
متكّلمــي اإلمامّيــة وهــو الكتاب املعــروف بكتــاب »االنصــاف«. وكان أبوجعفر هذا 

ــادي،  ــروز آب ــرازي الف ــن الش ــد الدي ــر، جم ــن عم ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــن حمم ــوب ب ــن يعق ــد ب ))( حمم
ويكنــى أبــا طاهــر، مــن أئمــة اللغــة واالدب، ولــد بكارزيــن )شــامل شــراز( ســنة )729هـــ(، وانتقــل 
ــة  ــره يف اللغ ــع ع ــد، كان مرج ــروم واهلن ــالد ال ــل ب ــام، ودخ ــر والش ــل إىل م ــراق، ورح إىل الع
ــامء  ــث يف اس ــواء الغي ــان، و ان ــخ اصفه ــان يف تاري ــة االذه ــه: نزه ــن مؤلفات ــر، م ــث والتفس واحلدي
الليــث، و القامــوس املحيــط، وغرهــا مــن الكتــب، مــات يف )7)8هـــ(. ينظــر: النجــوم الزاهــرة يف 
ملــوك مــر والقاهــرة: 4)/ 33)، 34)، و هديــة العارفــني:2/ 80)، )8)، و معجــم املؤلفــني: 

2)/ 8))، و االعــالم: 46)، 47). 
)2( القاموس املحيط: 3/)25، وفيه: )ملا قال له(. 

)3( أبــو القاســم البلخــي قــال عنــه ابــن النديــم )كان يطــوف البــالد ـ وجيــول االرض، حســن املعرفــة 
ــرج  ــاتر مل خي ــودات ودس ــرة، مس ــوم كث ــرًا يف عل ــيئًا كث ــت ش ــة...، ورأي ــفة،والعلوم القديم بالفلس

منهــا إىل النــاس كتــاب تــام، وقيــل إن بخرســان كتبــه موجــودة(. الفهرســت: 357. 
)4( )البغداديتني( يف أ، ر. 

)5( هــو حممــد بــن عبــد الرمحــن بــن قّبــة الــرازي ويكنــى بــأيب جعفــر، متكلــم بغــدادي كان معتــزاًل، 
ثــم انتقــل إىل مذهــب الشــيعة اإلماميــة، تــويف بحدود)600هـــ( ومــن مصنفاتــه: كتــاب االنصــاف يف 
اإلمامــة، وكتــاب الــرد عــى أيب عــيل اجلبائــي، وكتــاب الــرد عــى الزيديــة، وكتــاب املســتثبت يف الــرد 

عــى أيب القاســم البلخــي. ينظــر: هديــة العارفــني:06/2)، و معجــم املؤلفــني: 0)/48)، 49). 
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مــن تالمــذة الشــيخ أبــى القاِســم البلخــي، ومــات قبــل أن يكــون الــّريض موجــودًا))( 
ثــم حكــى عــن شــيخه مصــدق بــن شــيث الواســطي)2( إّنــه قــال: ملــا قــرأت هــذه اخلطبــة 
ــن اخلشــاب، قلــت  ــن أمحــد املعــروف باب ــن أمحــد ب ــد اهلل ب ــد َعْب ــى حمَم عــى الشــيخ أب
لــه: أتقــول أهنــا منحولــة! فقــال: ال واهلل، وإيّن ألعلــم)3( أهنّــا كالمــه، كــام أعلــم أنــك 
مّصــدق. قــال: فقلــت لــه إّن كثــرا مــن النـّـاِس يقولــون إهنــا مــن كالم الــريض، فقال يل: 
آّنــى للــّريض ولغــر الــّريض هــذا النفــس وهــذا االســُلوب! قــد وقفنــا)4( عــى َرســائل 
الــّريض، وعرفنــا طريقتــه وفنــه يف الــكالم املنثــور)5(، ثــم قــال: واهلل لقــد وقفــت عــى 
هــذه اخلطبــة يف كتــب ُصنفــت قبــل أن خيلــق الــريض بامئتي ســنة وقــد وجدهتا مســطورة 
بخطــوط أعــرف أهنــا خطــوط ]مــن[)6( هــو)7( مــن العلــامء وأهــل األدب قبــل أن خيلــق 
النقيــب أبــو أمحــد والــد الــّريض)8(، وقــال الشــارح: كــامل الديــن بــن ميثــم البحــراين)9(: 

))( ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 75)، وبحار األنوار: 508،507/29. 
)2( هــو مصــدق بــن شــبيب بــن احلســني الصلحــي أبــو اخلــر النحــوي، مــن أهــل واســط، مــن قريــة 
تعــرف بــدوران مــن قــرى الصلــح، قــدم بغداد،وقــرأ هبــا عــى أيب حممــد بــن اخلشــاب النحــوي، وعــيل 
أيب الغنائــم حبــي بــن حممــد الرضيــر الواســطي، ولــد ســنة )535هـــ( وتــويف ببغــداد ســنة )605هـــ(. 

ينظــر: إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة، القفطــي: 3 /274، 275. 
)3( )اعلم( يف ر. 

)4( )وفقنا( يف ر، ع. 
)5( ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/75)  وينظر: بحار االنوار: 508-507/29. 

)6( ]من[ ساقطة من أ، ع. 
)7( )هي( يف أ، ث، ح، ر، ع، م. 

)8( ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد:)/75). 
)9( هــو ميثــم بــن عــيل بــن ميثــم البحــراين، كــامل الديــن، فقيــه شــيعي، عــامل بــاألدب والــكالم، مــن أهــل 
البحريــن، تــويف يف بلــده ســنة )679هــــ( مــن مؤلفاتــه: شح هنــج البالغــة، وشح املائــة كلمــة، والقواعــد. 

ينظــر: هديــة العارفــني 486/2، و معجــم املطبوعــات العربيــة: 822/2)، و االعــالم: 336/7. 
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ــن  ــد ب ــن حمم ــيّل ب ــن ع ــى احلس ــر أب ــّط الوزي ــا خ ــخة عليه ــة بنس ــذه اخلطب ــدت ه وج
الفــرات))( كان وزيــر املقتــدر بــاهلل)2( وذلــك قبــل مولــد الــريض بنيــف وســتني ســنة، 
ــرات  ــن الف ــود اب ــل وج ــت قب ــت كتب ــخة كان ــك النّس ــي أّن تل ــى ظن ــب ع ــذي يغل وال
بمــدة)3(، وأقــول مــن الشــواهد العادلــة عــى بطــالن دعــوى مــن زعــم أن اخلطبــة مــن 
كالم الّســيد )ريض اهلل عنــه( أن القــايض عبــد اجلّبــار)4( املعــروف بقــايض القضــاة 
وهــو مــن متعصبــي املعتزلــة قــد تصــدى يف كتــاب)5( املغنــي)6( لتأويــل بعــض كلــامت 
اخلطبــة، ومنــع داللتهــا عــى الّطعــن يف خالفــة مــن تقــدم عليــه ومل ينكــر اســتناد اخلطبــة 

))( عــيل بــن حممــد بــن موســى أبــو احلســن ابــن الفــرات، وزيــر مــن الدهــاة الفصحــاء االدبــاء، مهــد 
لدولــة املقتــدر بــاهلل العبــايس، ولــد بالنهــروان ســنة ))24هـــ(، تــوىل الــوزارة ثــالث مــرات، ســجن 
ــوم  ــان: 3/ )42 - 244، و النج ــات االعي ــر: وفي ــنة )2)3هـــ(. ينظ ــات يف س ــرة، م ــن م ــر م أكث

الزاهــرة: 3/ 65)، و االعــالم: 4/ 324. 
)2( جعفــر بــن أمحــد بــن طلحــة، أبــو الفضــل، املقتــدر بــاهلل ابــن املعتضــد بــن املوفــق مــن خلفــاء بنــي 
العبــاس، ولــد ســنة )282هـــ( ببغــداد،، وأمــة روميــة، وقيــل تركيــة اســمها شــغب، وبويــع باخلالفــة 
بعــد وفــاة أخيــه املكتفــي وكان صغــرا يبلــغ ثــالث عــرشة ســنة، فاســتصغره النــاس، لذلــك خلعــوه، 
ونصبــوا عبــد اهلل املعتــز، وبعــد يومــني رجــع املقتــدر بعــد دفعــه املــال للمعتــز، مــات ســنة )320هـــ(. 
ــب  ــاب يف هتذي ــدادي )463هـــ(: 7/ 222 - 226، واللب ــب البغ ــداد، ى0 اخلطي ــخ بغ ــر: تاري ينظ
االنســاب: 3/ 246، و تاريــخ اخللفاء، الســيوطي )ت))9هـــ(: 408، 409، و االعالم: 2/ )2). 

)3( شح هنج البالغة، كامل بن ميثم البحراين: )/ 252، 253، وفيه: )إين وجدهتا(. 
ــا  ــى أب ــد اهلل اهلمــداين، ويكن ــن عب ــل ب ــن خلي ــن أمحــد ب ــار ب ــد اجلب ــن عب ــن أمحــد ب ــار ب ــد اجلب )4( عب
ــروع،  ــدًا الشــافعي يف الف ــم، مفــر، كان مقل ــويل متكل ــه أص ــره، فقي ــة يف ع ــيخ املعتزل احلســن، ش
ورد بغــداد وحــدث هبــا، ثــم اســتدعاه الصاحــب إىل الــري فتــوىل قضــاء فيهــا والتدريــس، مــات ســنة 
)5)4هـــ( ينظــر: ســر اعــالم النبــالء: 7)/ 244، 245، و هديــة العارفــني: )/ 498 - 499،  
ومعجــم املطبوعــات العربيــة: 2/ 269)، و معجــم املؤلفــني: 5/ 78،و االعــالم: 3/ 273،2. 

)5( )كياب( يف ث. 
)6( )املعنى( يف أ، ث، ر، ع، تصحيف. 
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اليــه )عليــه الّســالم(، وذكــر الّســيد االجــل عّلــم اهلــدى )قــّدس اهللُ ُروحــه( كالمــه يف 
الشــايف وبــني بطالنــه وهــو أكــرب مــن أخيــه الــّريض)ريض اهلل عنــه(، وقــايض القضــاة 
متقــدم عليهــام ولــو كان للقــدح يف اســتناد اخلطبــة اليــه )عليــه الســالم( مســاغ ملــا متّســك 
قــايض القضــاة بَالّتأويــالت البعيــدة يف مقــام االعتــذار وقــدح يف صحتهــا كــام قــدح يف 
كثــر مــن الروايــات املشــهورة وذلــك وأضــح عنــد مــن راجــع كتابــه وكفــى للمنصــف 
وجــود اخلطبــة يف كتــايب العلــل ومعــاين االخبــار للصــدوق )رمحــه اهلل( وكانــت وفاتــه 
ــوم، وكان  ــا النج ــرت)2( فيه ــي تناث ــنة الت ــي الس ــة))( وه ــن وثالثامئ ــع وعرشي ــنة تس س
ــة)3(،وكان مولــد  ــه( ســنة تســع ومخســني/و22/ وثالثامئ مولــد الــريض )ريض اهلل عن
الّســيد بعــد وفــاة الّصــدوق )رمحــه اهلل( بثالثــني ســنة وإنــكار اســتناد الكتــب املعروفــة 
ــه  ــة الي ــاب اخلطب ــكار انتس ــأ ان ــات ومنش ــدح يف الرّضوري ــل الق ــن قبي ــا م إىل مصنّفيه
)عليــه الّســالم( اســتبعاد ذّمــة )عليــه الّســالم( ملــن تقــدم عليــه وتظّلمــه منهــم وليــس 
ذلــك االّ لقّلــة تتبــع الّســر واالثــار أو رفــض اإلنصــاف وقــد ذكرنــا مــن كلامتــه )عليــه 
الّســالم( يف التظّلــم وبــث الشــكوى يف كتــاب حدائــق احلقائق)4(مــا ال جيــود جمتمعــًا يف 
كتــاب وال يبقــى معــه للمنصــف شــك، وارتيــاب، وقــد اعــرتف الشــارح عبــد احلميــد 
بــن أيب احلديــد)5( يف شح قولــه )عليــه الّســالم(: )وقــد قــال يل قائــل: إنــك عــى هــذا 

))( وفــاة الشــيخ الصــدوق ســنة ))38هـــ( ذكرهــا البغــدادي يف ايضــاح املكنــون: 2/2)، وهديــة 
وســنة   .274/6 االعــالم:  يف  والــزركيل  الذريعــة:)/)8،  يف  بــزرك  واغــا   ،52/2 العارفــني: 
)329هـــ( التــي ذكرهــا ابــن كلســتانة هــي ســنة وفــاة والــده عــيل بــن احلســني بــن موســى بــن بابويــه، 

ينظــر: ايضــاح املكنــون: )/26)، واالعــالم: 277/4. 
)2( )ساثرت( يف أ،ع، ويف ث: )سائرت(، ويف ر: )ساترت(، حتريف. 

)3( ينظر: االعالم: 6/ 99، ومعجم املؤلفني: 9/)26. 
)4( ينظر: خمطوطة حدائق احلقائق: 47)، 48). 

)5( شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 243/9، وفيه: )وقد قال قائل(. 
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االمــر يــا ابــن أيب طالــب حلريــص بتواتــر هــذا املعنــى عنــه )عليــه الســالم( واعتــذر عنــه 
بوجــوه متجهــا اذان أويل األلبــاب، ومــن اهلل نرجــو اهلدايــة والتأييــد يف مجيــع األبــواب. 
َصهــا )فــالٌن())(( تقّمــص الــيء أي اختــذه قميصــا والتفعــل هبــذا  ــْد َتَقمَّ ــا َوَاهللِ َلَق )أَم
ــَل الــّذي هــو جلعــل الــيء ذا أصلــه إذا كان اســاًم ال مصــدرًا يقــال:  املعنــى مطــاوع لَفعَّ
يَتــه الثــّوب فــرتّدى أي جعلتــه ذا رداء فصــاَر كذلــك، و وســْدته احلجــر أي جعلتــه  ردَّ
ــل  ــان ألص ــام بي ــني ثانيه ــدى إىل مفعول ــذه تع ــل ه ــة)2( فّع ــَد، وصيغ ــه فتوسَّ ــاَدة ل وَس
الفعــل فالثــّوب بيــان الــّرداء، واحلجــر بيــان الوســادة؛ وهلــذا)3( يتعــدى هــذا املطــاوع 
ــة  ــل، والّضمــر يف تقّمصهــا راجــع إىل اخلالف ــاين مفعــويل فّع إىل مفعــول واحــٍد هــو ث
التــي ســبق ذكرَهــا كــام يظهــر مــن الّروايــات امُلســندة التــي اشنــا اليهــا)4(، وقــال بعــض 
ــى  ــه[)7( ســبحانه: ﴿َحتَّ ــه ]كقول ــم ب ــا[)6( للعل الشــارحني)5(: مل يذكــر املرجــع ]هــا هن
ــاٍن﴾)9(  ــا َف ــْن َعَلْيَه ــه عــّز وجــل: ﴿ُكلُّ َم ــُواَرْت بِاحِلَجــاِب﴾)8( أي الشــمس، وكقول َت
ــه، وكان يف  ــرَح ب ــخ م ــض النس ــر، ويف بع ــن أيب بك ــة ع ــالن كناي ــي األرض، وف يعن
نســخه الّشــارح عبــد احلميــد بــن أبــى احلديــد بلفــظ )ابــن أيب ُقحافــة()0)( بّضــم القــاف 

))( )ابن أيب قحافة( يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 30). 
)2( )صنعه( يف أ، ث، ع. 

)3( )ولذلك( يف ث، ح، ر، حتريف. 
)4( )فيها( يف ث، ر، حتريف. 

)5( ينظر: شح هنج البالغة،ابن أيب احلديد:)/)3)، وينظر: بحار االنوار: 509/29.
)6( ]ها هنا[ ساقطة من أ، ع. 
)7( ]كقوله[ ساقطة من أ، ع. 

)8( سورة ص/32. 
)9( الرمحن /26. 

)0)( شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/30). 
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وختفيــف احلــاء املهملــة، والّظاهــر أن التعبــر بلفــظ الكنايــة نــوع تقيــة من الّســيد )ريض 
اهلل عنــه( والنّســخ التــي صّححهــا وعرضــت عليــه كانــت متعــّددة كــام يظهــر للمتتبــع، 
فيمكــن أن يكــون عــدل يف بعضهــا عــن الكنايــة لــزوال اخلــوف، ويمكــن أن يكــون تقية 
ــه الّســالم( أن قــايض  ــة ليســت مــن لفظــه )علي ــدل عــى أن الكناي مــن الناســخني، وي
القضــاة يف املغنــي))( ]بعــد[)2( ذكــر الفقــرة تصــدى لدفــع داللــة تعبــره )عليــه الّســالم(

عــن)3(أيب بكــر بلفــظ ابــن أيب قّحافــة دون األلقــاب املادحــة عــى اســتخفاف بــه، فقــال: 
قــد كانــت العــادة يف ذلــك الّزمــان أن يســمي احدهــم صاحبــه ويكنّيــه ويضيفــه إىل أبيه، 
حتــى كانــوا ربــام قالــوا لرســول اهلل)صــى اهلل عليــه وآلــه(: يــا أبــا حممــد فليــس ]يف[)4( 
ذلــك اســتخفاف وال داللــة عــى الوِضــع وبــإزاء هــذه االَْخبــار املرويــة مــا روينــاه مــن 
االخبــار يف تعظيمــه )عليــه الّســالم( هلـُـام ويعضدهــا االخبــار عــن الّرســول )صــى اهلل 
عليــه وآلــه( يف فضلهــام)5(، وأجــاب عنــه الّســيد االجــل )ريض اهلل عنــه( يف الشــايف بأّنــه 
ليــس هــذا النـّـوع مــن الّتعبــر صنــع مــن يريــد التعظيــم والّتبجيــل وقــد كانــت أليب بكــر 
عندكــم مــن االلقــاب اجلميلــة مــا يقصــد اليــه مــن يريــد تعظيمــه كالّصديــق وخليفــة 
رســول اهلل)6( والُعــدول عــن مثلهــا بإضافتــه إىل أبيــه اليكــون إالَّ لنــوع مــن التحقــر، 
ــام هــو فيمــن مل يكــن لــه مثــل تلــك األلقــاب  ومــا ذكــره ]...[)7(مــن عــادة العــرب؛ فإنَّ

))( )املعنى( يف أ، ث، ع، م. 
)2( ]بعد[ ساقطة من أ، ع. 

)3( )من( يف أ،ع. 
)4( ]يف[ ساقطة من أ. 

)5( ينظر: املغني يف أبواب التوحيد والعدل، القايض عبد اجلبار: 20/ 295 )القسم األول(. 
)6( ينظر: الشايف يف اإلمامة: 268/3. 

)7( ]و[ زائدة يف أ، ع، ال يرتضيها السياق. 
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ــه( باســمه إال  ــه وآل ســول )َصــَى اهلل علي ــادى الرَّ ــاس، َومعــاذ اهلل أْن))( ين ــد النَّ عن
شــاك، أو جاهــل مــن عــوام)2( األعــراب الذيــن ال يعرفــون مــا جيــب يف هــذا البــاب 
هــذا كالمهــام و مماكســة قــايض القضــاة يف التحقــر امُلســْتفاد مــن التعبــر مــع وجــود 
مــا هــو أذل)3( منــه يف اخُلطبــة ال خيلــو عــن غرابــة ويف الــكالم إيــامء إىل عــدم االهليــة 
ــص  ــس القمي ــف لب ــر بتكّل ــة، والتعب ــة للبالغ ــدرج إىل األرصح رعاي ــا ويف الت هل
ــدة/ظ))/[)4(  ــى ّش ــه ع ــوه؛ للتنبي ــّرداء ونح ــدن دون ال ــق للب ــامل ]املالص الش
َحــى( الــواو  ــُه َلَيْعَلــُم َأنَّ حَمَــيلِّ ِمنَْهــا حَمَــلُّ اْلُقْطــِب ِمــَن الرَّ حرصــه عَليهــا )َوإِنَّ
ــفى ِمــْن  للحــال، وقطــب الّرحــى هــي احلديــدة: الّتــي ُركبــت يف َوســط احلجــر السَّ
حــى التــي )تــدور()5( حوهلــا الُعليــا)6(، أي: تقمــص اخلالفــة مــع علمــه  حجــري الرَّ
حــى ال  بــأينَّ مــدار أمرهــا، وال ينتظــم إال يب، و ال عــوض لــه عنــي، كــام أن الرَّ
ــارحني: ))عنــدي  )تــدور()7( إال بالقطــب، و ال عــوض هلــا عنــه، وقــال بعــض الشَّ
أنــه أراد أمــرًا آخــر، وهــو أيّن مــن اخلالفــة يف الّصميــم، ويف وســطها وبحبوحتهــا، 
ــكالم  ــق ال ــه)9( تطبي ــر أن غرْض ــى(()8(، والظَّاه ح ــرة الرَّ ــط دائ ــب وس ــام أن القط ك

))( )أي( يف أ، ع، حتريف. 
)2( )طعام( يف أ، ث، ع، ويف ح، م، ن: )طغام(. 

)3( )أذل( يف أ تصحيف. 
)4( )املالصــق للبــدن للتنبيــه دون الــراء ونحــوه عــى شــدة( يف أ، ث، ر، ع، م، ويف ن: )املالصــق دون 

الــرداء ونحــوه للبــدن للتنبيــه عــى شــدة(. 
)5( )يدور( يف أ، ث، ح، ر،ع، م، ن تصحيف، واألنسب ما أثبتناه. 

)6( ينظر: العني، مادة )قطب(: 08/5)، وينظر: لسان العرب، مادة: )قطب(: )/682. 
)7( )يدور( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، واألنسب ما أثبتناه. 

)8( شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/32). 
)9( )عرضه( يف ث، ح، تصحيف. 
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ــامت  ــر الكل ــٍذ تفس ــه حينئ ــق علي ــة ويش ــي األهلي ــل ال نف ــن التفضي ــده))( م ــى معتق ع
ــا يف وجــه التشــبيه فليعتــرب  ــايف مــا ذكرن ــار الكــون يف الوســط ال ين ــة عــى أّن اعتب اآلتي
اجلميــع حتــى يكــون أتــّم، وأبلــغ، ويوافــق َمــا بعــده مــن الــكالم يف الّداللــة عــى نفــي 
ــام مل يكشــف )عليــه الســالم( القنــاع عــن حمــض)2( احلــق الّريــح لنــوع  االهليــة؛ وإّن
ــكوى،  ــم والش ــالم( يف التظل ــه الس ــه )علي ــر يف كلامت ــن تدب ــر مل ــام يظه ــة، ك ــن التقي م
ــه أصلــح منــه  وقــال قــايض القضــاة يف )املغنــي()3( املــراد هبــذا الــكالم أنــه أهــل هلــا، وإنَّ
يبــني)4( ذلــك أن القطــب مــن الرحــى ال يســتقل بنفســه والبــّد يف متامــه مــن الّرحــى فنبــه 
بذلــك عــى أّنــه أّحــق وان كان قــد تقمصهــا، ورّد عليــه الّســيد األّجــل يف الّشــايف)5( بــأنَّ 
ــة عنــه )عليــه  لفــظ مــن األلفــاظ املرويَّ هــذا التأويــل مــع أنــه ال جيــري يف)6( غــر هــذا الَّ
ــره ال  ــتحقاق وإنَّ غ ــرد يف االس ــس إالَّالتف ــكالم لي ــذا ال ــاد ه ــد ألنَّ مف ــالم( فاس الس
ــه(  ــتقّل بنفس ــب ال يس ــه: )إنَّ القط ــه قول ــع ل ــر وموض ــل لألم ــه أه ــه ال أنَّ ــوم مقام يق
تأويــل عــى عكــس املــراد؛ فــإنَّ املســتفاد مــن هــذا الــكالم عنــد مــن يعــرف اللَّغــة عــدم 
حــى، وقــال  حــى بــدون الُقطــب ال عــدم اســتقالل القطــب بــدون الرَّ انتظــام دوران الرَّ
ــَع هــذا التَّشــبيه أنواعــه املوجــودة يف كالم العــرب وهــي  ــارحني)7(: قــد مَجَ بعــض الشَّ
حــى، وهــو تشــبيه املعقــول باملعُقــول؛  ثالثــة: تشــبيه حملــه منهــا بمحــل القطــب مــن الرَّ

))( )مقعده( يف أ، ع. 
)2( )حمص( يف ح، ن. 

)3( )املعنى( يف ث، ح، تصحيف. 
)4( )تبني( يف أ،ع. 

)5( ينظر: الشايف يف اإلمامة: 267/3، 268. 
)6( )عن( يف ث، ر. 

)7( قول مترف به، ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 254. 
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حــى وذلــك أمــر معقــول، و تشــبيه نفســه  فــإنَّ حمــل القطــب هــو كونــه نظــام أحــوال الرَّ
حــى، وهــو تشــبيه  بالقطــب وهــو تشــبيه املحُســوس باملحســوِس، و تشــبيه اخلالفــة بالرَّ

املعقــول باملحُســوس. 

ــع  ــن موض ــاط ع (االنحداراالهنب ــى إَِلَّ الطَّرْيُ ــْيُل، َولَ َيْرَق ــي السَّ ــِدُر َعنِّ )َينَْح
ــيل عنــه )عليــه  عــال))(، ورقــى اليــه كــرىض صعــد كارتقــى وترقــى، وانحــدار السَّ
ــة  ــة واالخروي نياوي ــم الدُّ ــامالت والنع ــوم، والك ــة العل ــن افاض ــة ع ــالم( كنايَّ الس
ــيل يف  ــل)2( العــايل والعلــوم وغرهــا بالسَّ ــة تشــبيها لنفســه باجلب عــى املــواد القابل
ــارحني املعنــى إين  العمــوم، والنفــع والنــاس بــاألرايض اهلابطــة، وقــال بعــض الشَّ
)3( وهــو كــام تــرى ثــم انــه )عليــه الســالم( ترّقــى  ــيل بحيــث اليرتفــع ايلَّ فــوق السَّ
يف الوصــف بالعلــّو فقــال: ال يرقــى ايل الطَّــر فــإنَّ مرقــى الطَّــر أعــى مــن منحــدر 
ــامل  ــب الك ــى مرات ــات أع ــرض باثب ــه، والغ ــى الي ــا[)4(ال يرق ــف ]م ــيل فكي السَّ
االشــارة إىل بطــالن خالفة]مــن[)5( تقمصهــا؛ لقبــح تفضيــل امَلْفضــول، وترجيــح 
ــِدلُه  ــوب يْس ــدل الث ــا َكْشــحًا( َس ــُت َعنَْه ــًا، َوَطَوْي ــا َثْوب ــَدْلُت دُوهَنَ امَلرجــوح. )َفَس
ــه)9(،  ــَله(()6(،وُدوَن الــيء ))أمامه(()7(،وقريب)8(من بالضــم أي: ))أْرخــاه وْأرَس

))( ينظر: الصحاح،مادة )حدر(: 625/2. 
)2( )احلبل( يف ع. 

)3( ينظر: منهاج الرباعة يف شح هنج البالغة: )/22). 
)4( ]ما[ ساقطة من ث، ر. 
)5( ]من[ ساقطة من أ، ع. 

)6( لسان العرب: مادة )سدل(: ))/333. 
)7( أساس البالغة، مادة )دون(: 289. 

)8( )قرب( يف أ، ع،حتريف. 
)9( ينظر: الصحاح، مادة )دون(: 5/5))2. 
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ــح  ــح بالفت ــا، والكش ــر عنه ــت النَّظ ــًا، وقطع ــا حجاب ــي وبينه ــت بين واملعنى:رضب
ــدن  ــن ل ــالع م ــر األض ــو أق ــف(()2( وه ــع اخلل ــارصة))(اىل الّضِل ــني اخل ــا ب ))م
ــيف للمتقلــد وفــالن طــوى ))كشــحه(()3(  ة إىل املتــن، وهوموضــع موقــع السَّ الــرَّ
ــارحني:  ـي أي: أعــَرَض مهاجــرًا ومــال عنــي)4(، قــال بعــض الشَّ /و))/ عنَـّ
ــت كشــحك االيــر فقــد ملــت  ــاًل()5( فطوي ــك األيمــن )ماث ))مــن كان إىل جانب
ـم أرادوا غــر ذلــك، وهــو أنَّ مــن أجــاع  ثــمَّ قــال: ))وعنــدي أهنَـّ عنــُه(()6( 
نفســه فقــد طــوى كشــحه، كــام أن مــن أكل وشــبع فقــد)7( مــأل كشــحه(()8(، 
اَء، َأْو َأْصــرِبَ َعــَى َطْخَيــٍة َعْمَيــاَء(  )َوَطـِفـــْقُت َأْرتــأِي َبــنْيَ َأْن أُصــوَل بَِيــٍد َجــذَّ
طِفــق يِفْ فِْعــٍل أي: أخــذ وشع)9(، وفــالن أرتــأى يف األمــر إذا فكــر يف طلــب 
ــة  ــرأي(()))(، والّصول ــن ال ــب، أو م ــة)0)( القل ــن رؤي ــل م ــو أفتع ــح ))وه األصل
ــذاء  ــد مــن َصــْوٍل(()3)(، واليــد اجلَّ احلملــة والوثبــَة)2)(، يقــال:))ُربَّ قــول أشَّ

))( )احلارصة( يف أ، ع، ويف ث: )احلارضة(، تصحيف. 
)2( العني، مادة )كشح(: 57/3. 

)3( )كسحه( يف ح، تصحيف. 
)4( ينظر: العني، مادة )كشح(: 57/3، وينظر: الصحاح، مادة )كشح(: )/333. 

)5( يف النسخ مجيعها )مثال(، والتصويب من شح هنج البالغة، ابن ايب احلديد: )/30).. 
)6( شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/30). 

)7( يف املصدر نفسه: )/30): ))من أكل وشبع مأل كشحه((. 
)8( املصدر نفسه: )/30). 

)9( ينظر: تاج العروس، مادة )طفق(: 3)/300. 
)0)( )رونا( يف ع. 

)))( لسان العرب، مادة )رأى(: 4)/299. 
)2)( ينظر: تاج العروس، مادة )صال(: 5)/5)4. 

)3)( مجهرة االمثال:)/476،)يرضب عند الكالم يؤثر فيمن يواجه به( جممع االمثال:)/302. 
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ــرُه  ــا ذك ــى م ــورةأيضًا ع ــة(()2(، واملكس ــة ))املقطوع ــم والّذال]..[))(املعجم  باجلي
ــالم(:))أصول  اجلوهــري)3(، وقــال ابــن األثــر يف النهايــة يف حديــث عيل)عليــه السَّ
اء)4(، كنَّــى بــه عــن قصــوِر أصحابــه، وتقاعدهــم عــن الغــزو فــإنَّ  اجلنــد  بيــد جــذَّ
ه يف موضعــه باليــد القصــرة التــي  لألمــر كاليــد، ويــروى  باحلــاء املهملــة، وفــرَّ
ـا باجليــم أشــبه(()6(، والنســخ التَّــي عندنــا  ال متــد إىل مايــراد)5(، قــال: ))وكأهنَـّ
متفقــة عــى اجليــم، والــّذال)7( املعجمــة، والُطخيــة بالضــم عــى مــا يف أكثــر النســخ 
القامــوس:  يف  قــال  بالفتــح،  بعضهــا  ويف  ))الغيــم(()9(،  أو  ))الظَّلمــة(()8(، 
ه  ــرَّ ــم، وف ــوى الض ــري س ــر اجلوه ــُث(()))(ومل يذك ــُة وُيَثلَّ ْلَم ــخية)1)( ))الظُّ الطـُّ
ــث  ــاء تأني ــم()4)(، والعمي ــة والغي ــة)3)( )الظلم ــة الطخي ــحاب)2)(، ويف النهاي بالسَّ

))( ]والذال[ زيادة مكررة يف ع. 
)2( لسان العرب، مادة )جذذ(:479/3. 

)3( ينظر: الصحاح، مادة )جذذ(: 2/ )56. 
ــه...((  ــه عــن قصــور أصحاب ــى ب ــد جــذاء أي مقطوعــة كن ــر: ))أصــول بي ــن االث ــة اب )4( ويف رواي

ــر: )/ 250.  ــث واألث ــب احلدي ــة يف غري النهاي
)5(  النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/ 356. 

)6(  املصدر نفسه: )/ 356. 
)7(  )الدال( يف م. 

)8(  لسان العرب، مادة )طخا(: 5)/ 5. 
)9(  املصدر نفسه:، مادة )طخا(: 5)/ 5. 
)0)( )الُطحيه( يف ث، ح، ر، ن، تصحيف.

)))(   القاموس املحيط، مادة )طخا(: 356/4.

)2)( ينظر: الصحاح، مادة )طخا(: 6/ 2)24.
)3)(  )الظحية( يف ث، ح، ر، ن، تصحيف. 

)4)(  النهاية يف غريب احلديث واألثر: 3/ 6)). 
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ائــي ال يبــر فيهــا شــيئًا يقــال مفــازة  االعمــى ووصــف الطخيــة هبــا؛ألنَّ  الرَّ
ليــل، وهو مبالغــة يف وصف الظَّلمة بالشــدة، وحاصل  عميــاءأي ال هيتــدي فيهــا الدَّ
]ملَّــا[))( رأيــت اخلالفــة يف يــد مــن مل يكــن أهــاًل هلــا كنــت مــرتددًا متفكــرًا  املعنــى إينَّ
ــة يف  ــة وجهال ــق يف ضالل ــة اخلل ــى معاين ــرب ع ــني الصَّ ــوان، وب ــال أع ــني قتاهلــم ب ب
ِغــرُي، َوَيْكــَدُح فيَهــا ُمْؤِمــٌن َحتَّــى َيْلَقــى  ـــَرُم فيَهــا الَكبـِـرُي، َوَيِشــيُب فيَهــا الصَّ ــدة )َيْ شَّ
َربَّه(َهــِرَم كفــرح بلــغ أقــى الكــرب)2(، والشــيَّب بالفتــح َبيــاض الشــعر، قيــل: هــو 
وامَلشــيُب واحــد)3(، و))قــال االصمعــي)4(: الَشــْيُب َبيــاُض الَشــَعِر(()5(، ودخــول 
ــِد الشــيَّب، وقــال يف العــني)6(:  شــاب الرجــل شــيبًا وشــيبة ورجــل  جــل يف حَّ الرَّ
ــَدُح  ــها. والك ــاَب رأُس ــال: ش ــل يق ــرأة ب ــه بامل ــت ب ــيب وال ينع ــوم ش ــيب وق أش
ــعي)7(، واجلمــل)8( الثالثــة أوصــاف للطُّخيــة)9( العميــاء  الَكــُد والَعمــل والسَّ

))(  ]ملا[ ساقطة من أ، ع. 
)2(  ينظر: لسان العرب، مادة )هرم(: 2) / 607. 

)3(  ينظر: الصحاح، مادة )شيب(: )/ 59). 
)4(  هــو عبــد امللــك بــن قريــب بــن عبــد امللــك بــن عــيل بــن أصمــع بــن مظهــر بــن عبــد شــمس االصمعــي 
البــري، ويكنــى )أبــا ســعيد(، ولــد بالبــرة، وعــرف بعلمــه باللغــة والشــعر ومعرفــة االخبــار والبلــدان، 
كان كثــر التطــواف يف البــوادي يقتبــس علومهــا ويتلقــى أخبارهــا، مــن مؤلفاتــه: خلــق االنســان، و 
االجنــاس، و االنــواء، و اهلمــز، و املقصــور واملمــدود وغرهــا مــن املؤلفــات، مــات ســنة )6)2هـــ(. ينظر: 
فهرســت ابــن النديــم: 60، )6، و ســر أعــالم النبــالء: 0)/ 75)، 76)، و هتذيــب التهذيــب، ابــن 
ــة: )/ 456، 457.  ــة العارفــني: )/ 623، 624، و معجــم املطبوعــات العربي حجــر: 6/ 368، و هدي

)5(  الصحاح، مادة )شيب(: )/ 59). 
)6(  قول مترف به، ينظر: العني، مادة )شيب(: 292/6. 

)7(  ينظر: الصحاح، مادة )كدح(: )/398، وينظر: لسان العرب، مادة )كدح(: 569/2. 
)8(  )احلمل( يف ث، تصحيف. 

)9(  )للظحية( يف ث، ر، ن.و يف ع )للطحية(. 
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ــا ممَّــا يــرع  ــا لكثــرة الشــدائد فيهــا؛ فإهنَّ غــر أمَّ واجياهبــا هلــرم الكبــر وشــيَب الصَّ
ــن  ــا لألمري ــا، وأمَّ ــا ولياليه اَمه ــادي أيَّ ــا، ومت ــول مّدهت ــا لُط ــيب، وأمَّ ــرم والش باهل
ــًا  ــاىل: ﴿َيوم ــه تع ــرَّ قول ــني ف ــني األّول ــى الوجه ــر وع ل أظه ــلَّ األوَّ ــًا، ولع مجيع
َعــُل الِوْلــداُن ِشــْيبًا﴾))(، وكــدح املؤمــن يمكــن أن يــراد بــه الزمــه أعنــي التَّعــب،  َيْ
ة يف الوصــول إىل حقــه، وقيــل يســعى فــال يصــل إىل حقــه فيمكــن  ومقاســاة الشــدَّ
 ، ــقَّ ــن احل ب ع ــذَّ ــد يف ال ــن املجته ــراد إنَّ املؤم ــل امل ــاه، وقي ــدح معن ــراد بالك أن ي
ــُت  ــدائد حتــى يمــوت. )َفَرَأْي واألمــر باملعــروف يســعى فيــه ويكــّد، ويقــايس  الشَّ
ُت َويِف الَعــنْيِ َقــــًذى، َويف احَلْلــِق َشــجًى، َأَرى  ــرْبَ َعــَى َهاَتــا َأْحَجــى، َفَصــرَبْ أنَّ الصَّ
ُتَراثــي هَنْبًا(كلمــة )هــا( يف )هاتــا( للتَّنبيــه و)تــا()2( لإلشــارة إىل املؤَنــث أشــر هَبا إىل 
الطخيــة)3( املوصوفــة، وأحجــى أي أوىل وأجــَدُر)4( قــال الَشــارحان: هــذا أحجــى 
مــن كــذا أي: أليــق وأقــرب باحلجــى، وهــو العقــل)5(، وقــال يف النَّهايــة: أحجــى 
بمعنــى أوىل وأجدر)6(وأحــق مــن قوهِلــم حجــا باملــكان إذا أقــام وثبــت)7(، ولعــل 
اب  َمــا ذكــره أحجــى، والَقــذى مجــع قــذاة)8(، وهــو مــا يســقط يف العــني، ويف الــرشَّ

))(  املزمل / 7). 
)2(  )نا( يف ر، تصحيف. 

)3(  )الظحية( يف أ، ث، ر، ويف ع، ح، ن )الطحية(. 
)4(  ينظر: لسان العرب، مادة )حجا(:4)/67). 

)5(  تــرف عــالء الديــن  كلســتانه بنقــل النــص، ينظــر: شح هنــج البالغة،ابــن أيب احلديــد: 
البحــراين:)/253.  ميثــم  البالغة،ابــن  هنــج  شح  وينظــر:   ،(30/(

)6(  ويف رواية ابن االثر: )أجدر وأوىل( النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/348. 
)7(  املصدر نفسه:: )/348. 

)8(  ينظر: لسان العرب، مادة )قذى(: 5)/73). 
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ــَب  ــق َوَنِش ض يف احَلْل ــرَتَ ــا اْع ــجى م ــخ ))( والش ــراب أو وس ــن أو ت ــن تب ــًا م أيض
ُجــل لورثتــه، والتــاء فيــه بــدل مــن  ِمــْن َعْظــٍم ونحــوه )2(، و))الــرُتاث مــا خيلفــه الرَّ
ــْلب والغــارة والغنيمــة)4(، واجُلملــة بيــان لوجــود القــذى  الــواو(()3(، والنََّهــْب السَّ
دد يف القتــال اســتقر رأيي عــى أنَّ الصــرب أجَدر؛  والشــجى، واحلاصــل إينَّ بعــد الــرتَّ
ُســول)صى اهلل عليــه وآلــه(، وزوال كلمــة  وذلــك ألداء القتــال إىل اســتئصال ال الرَّ
ــار  ــالم( يف بعــض أخب ــه السَّ ــه )علي ح ب ــة األعداء/ظ))/كــام رصَّ اإلســالم؛ لغلب
ــارحني)5(: اعلــم أنَّ يف الــكالم تقديــاًم وتأخــرًا والتقديــر:  التظَّلــم، قــال بعــض الشَّ
ــا  ــى َهات ــرِب َع ــُت الصَّ ــأي بــني كــذا وكــذا، فرأي ــْت ارت ــُر، َفطِفَق َوال َيْرقــى إيلَّ الطَّ
أحجــى َفَســَدْلُت ُدوهنــا ثوبــًا، َوَطَوْيــُت َعنْهــا كشــحا، وصــربت ويف الَعــنْي َقــذًى 
إىل آخــر الفصــل؛ ألنــه ال جيــوز أن يســدل دُوهَنــا ثوبــًا وَيطــْوى َعنْهــا كشــحا، ثــم 
ــا  ــدل دوهن ــه[)7( إذا س ــرى ]أن ــرب؛ أال ت ــم أو يص ــني[)6( أن ينابذه ــأي ]ب ــق يرت طف
ثوبــًا وطــوى عنهــا كشــحا فقــد تركهــا، ومــن يــرتك اليرتــأي يف املنابــذة، والتقديــم 
والتــــأخر طريــق ال حــٍب، وســــبيَل َمــــْهَيٌع يف لغــــة العــرب، قال اهلل سبــحانـــــه: 
ــِه الَّــِذي َأْنــَزَل َعَلــى َعْبــِدِه اْلكَِتــاَب َوَلــْم َيْجَعــْل َلــُه ِعَوًجــا * َقيًِّمــا ﴾)8(  ﴿اْلَحْمــُد لِلَّ

))(  ينظر: الصحاح، مادة )قذى(: 2460/6. 
)2(  ينظر: القاموس املحيط، مادة )شجا(: 347/4. 

)3(  لسان العرب / مادة )ورث(: 2/ )20. 
)4(  ينظر: لسان العرب، مادة )هنب(: )/773. 

)5(  قول مترف به: ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/33). 
)6(  ]بني[ ساقطة من ث، ر. 

)7(  ]انه[ ساقطة من ع. 
)8(  الكهف / )، 2. 
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وهــذا كثــر )انتهــى( والتقديــم يف اآليــة قــول بعــض املفريــن))( لكــن وجــوده يف 
ــالم( فيمكــن أن يقــال: ســدل  ــا يف كالمــه )عليــِه السَّ ح بــه كثــر، وأمَّ الــكالم ممَّــارصَّ
، وتصميــم العــزم عــى الــرتك بــل  الثــْوب، وطــّي الكشــح مل يكــن عــى وجــه البــتَّ
بــر يف عاقبــة األمــر فأعــرض  املــراد تــرك العجلــة، واملبــادرة إىل الطلــب مــن غــر تدَّ
ــح  ــر)2( يف مصال ــر وتفك ــر يف األم ــى نظ ــرب حت ــب وص ــن الَطل ــالم( ع ــِه السَّ )علي
ــرْب تــرك املنابــذة رأســًا  مَهــا)3( فلــامَّ اســتقر رأيــه عــى الصَّ ــرب، والّطلــب ومضارَّ الصَّ
ــام  ــب ب ــح أنس ــي الكش ــوب وط ــدل الث ــلَّ س ــًا، ولع ــًا تام ــا إعراض ــرض َعنْه وأع
ــا إىَِل ُفاَلن)5(َبْعَدُه(مــى  ُل لَِســبِيلِِه، َفــَأْدىَل هبَِ وَّ ــى َمــَى األَْ ك)4( رأســًا )َحتَّ عــدا الــرتَّ

ــارحني)6(:  تقديــره: مــى عــى ســبيله كقولــه:  لســبيله قــال بعــض الشَّ

َفَخــَر رَصْيعــًا لِْلَيَدْيــن َولِْلَفــم)7( َو أْدىل هبــا إىل فــالن أي: ألقاَهــا اليــه ودفعَهــا، 
اِم﴾)9(،  ــكَّ ــى اْلُح ــا إَِل ــوْا بَِه ــاىل: ﴿َوُتْدُل ــه تع ــن)8( يف قول ي ــض املفرَّ ــه بع رصح ب

))(  ينظــر: جممــع البيــان:)/262، وينظــر: أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل: 272/3، وينظــر: 
االتقــان:)/33. 

)2(  )ويفكر( يف أ، ع، تصحيف. 
)3(  )رماضارمها( يف ر. 

)4(  )للرتك( يف ر. 
)5(  )ابن اخلطاب( يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 39). 

)6(  قول مترف به، ينظر: شح هنج البالغة،ابن أيب احلديد: )/39). 
ينظــر:  إهابــه*،  الطويــل  بالرمــح  *وهتكــت  وصــدره:   مكــدم،  بــن  لربيعــة  البيــت    )7(

 .37(/  (5 األدب:  فنــون  يف  األرب  هنايــة  وينظــر:  األغــاين:6)/4)3، 
)8(  ينظــر: الكشــف والبيــان عــن تفســر القــرآن: 83/2، وينظــر: التبيــان يف تفســر القــرآن: 

 .(87/( الطــربيس:  اجلامــع،  جوامــع  وينظــر:   ،(39/2
)9(  البقرة /88). 
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املعنــى فــال حاجــة  إىل مــا ارتكبــه بعــض  بيــان حلاصــل  شــوة  بالرَّ وتفســره 
ــه مــن قبيــل التَّشــبيه بالرشــوة، إذ الدفــع كان عــى غــر جهــة  ــارحني))( مــن أنَّ الشَّ
االســتحقاق، والتَّعبــر بلفــظ فــالن كــام َســَبَق، ويف نســخة ابــن أيب احلديــد)2( بلفــظ 
ي  ابــن اخلطَّــاب، وإدالؤه اَلْيــِه هبــا نصبــه إيــاه للخالفــة وكان ابــن أيب اخلطَّــاب يســمَّ
نفســه خليفــة أيب بكــر، ويكتــب إىل عاملــه مــن خليفــة أيب بكرحتــى جــاءه لبيــد بــن 
ربيعــة)3( وعــدي بــن حاتــم)4( فقــاال لعمــرو بــن الَعــاص)5( اســتأذن لنــا عــى أمــر 
املؤمنــني فخاطبــه عمــرو بــن الَعــاص بأمــر املؤمنــني، وجــرى ذلــك يف املكاتيــب 

))(  ينظر: منهاج الرباعة، القطب الراوندي: )/24). 
)2(  ينظر: شح هنج البالغة،ابن أيب احلديد: )/39). 

ــان األشاف يف  ــعراء الفرس ــد الش ــري، أح ــل العام ــو عقي ــك أب ــن مال ــة ب ــن ربيع ــد ب ــو لبي )3(  )ه
اجلاهليــة مــن أهــل عاليــة نجــد، أدرك االســالم ووفــد عــى النبــي صــى اهلل عليــه والــه وســلم، ويعــد 
مــن الصحابة،...وهــو أحــد أصحــاب املعلقــات( األعــالم:240/5، وينظــر: معجــم املؤلفــني: 

 .(52/8
)4(  هــو عــدي بــن حاتــم بــن عبــد اهلل بــن ســعد بــن احلــرشج الطائــي، املكنــى أبــو طريــف، أمــر، 
صحــايب، مــن األجــواد العقــالء، شــهد فتــح العــراق، وشــهد أيضًا وقعــة اجلمــل، وصفــني، والنهروان 
مــع اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(، ســكن الكوفــة وتــويف ســنة )67هـــ(، وقيــل ســنة )68هـــ(. ينظــر: 
مشــاهر علــامء األمصار،ابــن حبان)ت354هـــ(:75، وينظــر: ســر أعــالم النبــالء:62/3) ـ 65)(، 

وينظــر: األعــالم: 220/4. 
)5(  عمــرو بــن العــاص بــن وائــل بــن هاشــم بــن ســعيد الســهمي القــرش، وكنيتــه أبــو عبــد اهلل، وأمه 
النابغــة بنــت محلــة، ســبية مــن بنــي جــالن، ولــد ســنة )50 ق هـــ( كان يف اجلاهليــة مــن األشــداء عــى 
اإلســالم، أســلم يف هدنــة احلديبيــة واله النبــي )صــى اهلل عليــه والــه( إمــرة جيــش ذات السالســل، 
فتــح قنريــن ومر،وملــا وقعــت احلــرب بــني اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(، ومعاويــة كان بجانــب 
معاويــة، واله معاويــة مــن بعدهــا عــى مــر ســنة )38هـــ( تــويف بالقاهــرة ســنة )43هـ(.ينظــر: أســد 

الغابــة: 4/ 5)) ــــــ 8))، و االعــالم: 5/ 79. 
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مــن يومئذ،ذكــر ذلــك أبــو عمــر بــن عبــد الــرّب))( يف كتــاب االســتيعاب)2(، ثــمَّ متثــل 
)عليــه الســالم( بقــول االعشــى:          

َشتَّاَن َما َيْوِمي َعَى كُوِرَها                     َوَيْوُم َحيَّاَن أِخي َجابِِر))(

مَتثَّــل بالَبْيــت ومَتَثــل َبْيتــًا أنشــده، واألعشــى هــو أعشــى قيــس واســُمه ميمــون 
بــن جنــدل)4(، وشــتان مــن أســامءاألفعال بمعنــى َبُعــد ]أو افــرتق[)5( وفيــه معنــى 
التعجــب أي َمــا أشــدَّ االفــرتاق وكذلــك يف غــره مــن أســامء األفعــال إذا كان 
ــوه(()7(،  ــٌرو وأخ ــا عم ــتَّاَن م ــا[)6(، َوش ــا مه ــتَّان م ــال: ))]ش ــرب، ويق ــى اخل بمعن

))(  هــو يوســف بــن عبــد اهلل بــن حممــد بــن عبــد الــرب بــن عاصــم النمــري الشــهر بابــن عبــد الــرب 
ــاب،مقرئ،  ــال واألنس ــارف بالرج ــؤرخ، ع ــظ، م ــو حمدث،وحاف ــر، وه ــو عم ــه أب ــي، وكنيت القرطب
فقيــه، نحوي،ولــد بقرطبــة ســنة )368هـــ( وتــويف بشــاطبة ســنة )463هـــ( مــن تصانيفــه آداب 
العلــم، االجوبــة املرعبــة عــى املســائل املســتغربة مــن صحيــح البخــاري، االســتذكار ملذاهــب أئمــة 
األمصــار، االســتيعاب يف معرفــة األصحاب،وغرهــا مــن الكتب.ينظــر: هديــة العارفــني:550/2،و 

األعالم:240/8،ومعجــم املؤلفــني: 3)/5)3. 
)2(  ينظر: االستيعاب: 3/)5)). 

ــه  ــن عالث ــة ب ــاء علقم ــه يف هج ــر الريع،قال ــن البح ــت م ــر: 47)، البي ــى الكب ــوان االعش )3(  دي
ــة األدب: 259/6.  ــر: خزان ــاين:6)/436، وينظ ــر: األغ ــل وينظ ــن الطفي ــر ب ــدح عام ويم

)4(  وهــو مــن بنــي قيــس، يقــال لــه أعشــى بكــر بــن وائــل، واألعشــى الكبــر، مــن شــعراء الطبقــة 
االوىل يف اجلاهليــة، وأحــد أصحــاب املعلقــات، كان كثــر الوفــود عــى امللــوك مــن العــرب والفــرس، 
غزيــر الشــعر، لقــب باألعشــى لضعــف بــره، وعمــي يف أواخــر عمــره، تــويف ســنة )7هـــ(. ينظــر: 

األعــالم: 7/)34. 
)5(  )أو افــرتق( ســاقطة مــن أ، ر، ع، م، ن، وينظــر: املقتصــد يف شح اإليضــاح، عبــد القاهــر 

 .39 النحــو:4/  ومعــاين   ،575  /( اجلرجــاين: 
)6(  ]شتان ما مها[ ساقطة من ع. 

)7(  الصحاح، مادة )شتت(: ): 255. 
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وقــال بعــض اللَّغويــني: )]يقــال[))(: شــتَّان مــا بينهــام()2(، وأنكــره االصمعــي)3(، 
ــان كان  ــة، )وحي ــع إىل الناق مرراج ــر بأداته)4(،والضَّ ــل البع ــم َرْح ــور بالض والك
َصاحــب حصــن بالياممــة، وكان مــن ســادات)5(بني حنيفــة مطاعــًا يف قومــه يصلــه 
ــفر، مــا كان  كــرى يف كلَّ ســنته، وكان يف رفاهيــة ونعمــة، مصونــًا مــن وعثــاء السَّ
يســافر أبــدًا، وكان األعشــى ينادمــه وكان أخــوه جابــر أصغــر ســنا منــه، يــروى أّن 
حيــان ]...[)6(َعاتــب)7( األَعشــى يف نســبته إىل أخيــه فاعتــذر بــأن الــرّوي اضطــريّن 
ــل املرتــى)8(  ــيد االجَّ إىل ذلــك، فلــم يقبــل عــذره، ومعنــى البيــت كــام أفــاده السَّ
)ريض اهلل عنــه( إظهــار البعــد بــني يومــه، وبــني يــوم حّيــان لكونــه يف شــدة مــن حــر 
ــالم( بيــان  ــان يف راحــة وخفــض)9( وكــذا غرضــه )عليــه السَّ اهلواجــر، وكــون حّي
البــون البعيــد بــني يومــه َصابــرًا عــى القــذى والشــجى، وبــني يومهــم فائزيــن بــام 

))(  ]يقال[ ساقطة من أ، ع. 
)2(  تاج العروس، مادة )شتت(: 3/ 77، و ينظر: لسان العرب، مادة )شتت(:49/2. 
)3(  ينظر: لسان العرب، مادة )شتت(:49/2، و تاج العروس، مادة )شتت(: 3/ 77. 

)4(  ينظر: الصحاح، مادة )كور(: 0/2)8، وينظر: لسان العرب، مادة )كور(: 54/5). 
)5(  )ذات( يف أ،ع، حتريف. 

)6(  ]بن[ زائدة ال يقبلها السياق. 
)7(  )عابت( يف أ، ث، ع. 

)8(  عــيل بــن احلســني بــن موســى بــن حممــد بــن إبراهيــم، ويكنــى أبــا القاســم، متكلــم، فقيه،أصــويل، 
ــايف يف  ــه: الش ــن مؤلفات ــداد، م ــد يف بغ ــني، ول ــب الطالب ــاعر، نقي ــوي، ش ــوي، لغ ــب، نح مفر،أدي
اإلمامــة، و االمــايل، و املســائل النارصيــة، و تنزيــه االنبيــاء، مــات ســنة )436هـــ( يف بغــداد. ينظــر: 
كشــف الظنــون: )/ 794، و معجــم املطبوعــات العربيــة: )/ 23))، 24))، معجــم املؤلفــني: 7/ 

ــالم: 4/ 278.  )8، و االع
)9(  ينظر: رسائل املرتى: 2/ 09). 
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ــل  طلبــوه مــن))( الدنيــا، وهــذا هــو الظاهــر املطابــق للبيــت التــايل لــه، وهــو ممــا متثَّ
ــالم(عى مــا يف بعــض النســخ، وهــو قولــه:  بــه )عليــه السَّ

َرْت       َوأنَت َبنَي اْلَقِرو َواْلَعارص/و 24/ أَرْمي هِبَا اْلبْيَد)2( إَذا َهجَّ

بيــداوات)3(،  والقيــاس  قالــوا  امَلَفــازة  وهــي  َبْيــداء  مجــع  بالكــر  والبِيــد 
واهلَاِجــَرة نصــُف النَّهــار عنــد شــدة احلّر)4(وقيــل: ))مــن الــّزوال إىل العــر(()5(؛ 
ــار  ــر واالهج ــُروا، والّتهج ــْد هتاج ــم)6( َق ــم وكأهنَّ ــتكنّون يف بيوهت ــاَس يس ألنَّ الن
ــكان  ــر امل ــار)8( وّهج ــر النّه ــب وهج ــر الَراك ــال هَج ــرة(()7( ويق ــر يف اهلاج ))الّس
أيضــا عــى التجــوز يف االســناد، و))القــرو قــدح مــن اخلشــب(()9(،))وقيل: إنــاء 
صغــر(()0)( أو إّجانــة للــرشب)))(، والَعــارص الذي يعــر العنب للخمــر، أي: أنا 
ــش وشب  ــت يف عي ــايف)2)( وأن ــي يف الفي ــوق ناقت ــمس أس ــر الش ــن ح ــدة م يف ش

))(  )يف( يف ر. 
)2(  )لبيد( يف ع. 

)3(  ينظر: الصحاح، مادة )بيد(: )/ 447،وينظر: لسان العرب،مادة )بيد(: 97/3. 
)4(  ينظر: الصحاح، مادة )هجر(: 2/)85. 

)5(  األزمنة واألمكنة: 245. 
)6(  )فكأهنم( يف ر، ث،، م. 

)7(  الصحاح، مادة )هجر(: 2/)85. 
)8(  )النار( يف ر. 

)9(  الصحاح، مادة )قرا(: 2460/6. 
)0)(  لسان العرب، مادة )قرا(: 5)/74). 

)))(  ينظر: تاج العروس، مادة )قرو(: 20 /75. 
ــادة )فيــف(: 407/8،  ــاء فيهــا. ينظــر: العــني، م ــي ال م ــازة الت ــايف: مجــع فيــف، وهــي املف )2)(  الفي

 .408



267

... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

ــاعر  ــرض)2( الش ــن أنَّ غ ــارحني))( م ــض الش ــره بع ــا ذك ــت م ــى البي ــس معن ولي
ــني  ــب وب ــة أدأب وانص ــور الناق ــى ك ــي ع ــني يوم ــوم يب ــني ي ــا ب ــد م ــا[)3( أبع ]م
يومــي منادمــا حّيــان أخــي جابــر يف خفــض ودعــة وزعــم أن غــرض التمثــل 
ــه  ــى اهلل علي ــول )ص س ــاة الرَّ ــد وف ــالم( بع ــه السَّ ــه )علي ــني يوم ــد ب ــار)4( البع اظه
ــه  ــى اهلل علي ــي )ص ــة النب ــه يف صحب ــني يوم ــه، وب ــن حق ــًا ع ــورًا ممنوع ــه( مقه وآل
وآلــه( وعــى مــا زعمــه يكــون االضافــة يف يــوم حيَّــان ملالبســة ضعيفــة )َفَيــا َعَجَبــا! 
َبْينَــا ُهــَو َيْسَتـــِقيُلَها يِف َحَياتـِـِه، إِْذ َعَقَدَهــا)5( آلَخــَر َبْعــَد َوَفاتـِـِه!( أصــل يــا عجبــا ]يــا 
عجبــي[)6( بإضافــة العجــب إىل يــاء املتكّلــم قلبــت اليــاء الفــًا؛ ألنَّ األلــف والفتحة 
ــرض)8(  ــه: اح ــول ل ــه ويق ــادي عجب ــم ين ــرة)7( كأنَّ املتكلَّ ــاء والك ــن الي ــف م أخ
ــة)9( اشــبَعْت فتحتهــا َفصــارت  ــَي )بــني( الَظرفي ــا( ِه فهــذا أوان حُضــورك، و)بين
ــكاه يف  ــام ح ــيبويه ك ــصَّ س ــًا)2)(، ن ــة)))( غالب ــا )إذا()0)( الفجائي ــع بعده ــًا، ويق الف

))(  ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/257. 
)2(  )وعرض( يف ث، ر، تصحيف. 

)3(  ]ما[ ساقطة من أ، ع. 
)4(  )اطهار( يف ح، ن، تصحيف. 

)5(  يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / 29، وهنج البالغة، صبحي الصالح: )/ 39). 
)6(  ]يا عجبي[ ساقطة من ر. 

)7(  ينظر: أمايل ابن الشجري، )ت 542هـ(: 2/ 74. 
)8(  )اخرض( يف أ، ن، تصحيف. 

)9(  ينظر: مغني اللبيب: )/ 02)، النحو الوايف: 267/2، ومعاين النحو: 2/ 80). 
)0)(  )إذ( يف ث، ر، م. 

)))(  )لفجائية( يف ر. 
)2)(  ينظر: شح الريض عى الكافية: 3/ 98). 
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ــب  ــأة، ]...[)2( قــال ]صاح ــام( للمفاج ــا( و)بين ــى أن )إذ( بعــد )بين ــي))( ع املغن
املغنــي[)3(: ))وهــل هــي ظــرف زمــان أو ظــرف مــكان أو حــرف بمعنــى املفاجــأة، 
عــى  عاملَهــا  القــول يف  فصــل  ثــم  أقــوال(()4(،  زائــد؟  أي  مؤكــد  حــرف  أو 
ــون يف  ــدم، ويك ــخة للنَّ ــع فس ــو يف البي ــة وه ــب االقال ــتقالة طل الظرفية)5(،واالس
البيعــة)6( والَعْهــد أيضــًا )7(، و تقــول: قلُتــه البيــع بالكــر كــام تقــول أقلتــه، 
واســتقالة أيب بكــر قولــه بعــد مــا  ُبويــع: )أقيلــوين َفَلْســُت بَِخركــم وعــيل فيكــم( 
وقــد روى خــرب االســتقالة الطــربي)8( يف تارخيــه)9(، والبــالذري)0)( يف أنســاب 

))(  )املعنى( يف أ، ث، ر، تصحيف. 
)2(  ]ثم[ زيادة يف ح. 

)3(  ]صاحب املغني[ ساقطة من أ، ث، ر، ع، ن. 
)4(  ينظر: مغني اللبيب: )/ 05). 
)5(  ينظر: مغني اللبيب: )/ 05). 

)6(  )للبيعة( يف ث، ر. 
)7(  ينظر: املخصص: )/35)، وينظر: لسان العرب،مادة )قال(: ))/ 580. 

)8(  هــم حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن خالــد بــن كثــر الطــربي اآلمــيل، ويكنــى )أبــا جعفــر(، عالمــة 
ــويل،  ــه أص ــؤرخ، و فقي ــدث، و م ــرئ،و حم ــر، ومق ــو مف ــه، فه ــه زمان ــره، وفقي ــام ع ــه، وإم وقت
ولــد ســنة )244هـــ( وطــاف يف االقاليــم وادرك االســانيد العاليــة بمــر والشــام والكوفــة والبــرة 
والــري، مــن مؤلفاتــه: الوصايــا، ادب القــايض، جامــع البيــان يف تفســر القــرآن، و البســيط يف الفقــه 
وغرهــا مــن املؤلفــات، مــات يف ســنة )0)3هـ(.ينظــر: فهرســت ابــن النديــم: )29، و كشــف 

ــني: 9/ 47).  ــم املؤلف ــني: 2/ 26، 27، معج ــة العارف ــون: 2/ 429)، و هدي الظن
)9(  روى الطــربي )وليــت عليكــم ولســت بخركــم، فــإن أحســنت فأعينــوين، وإن أســأت فقوموين( 

تاريخ الطــربي: 2/ 450. 
)0)(  أمحــد بــن حييــى بــن جابــر بــن داود البــالذري البغــدادي، ويكنــى )أبــا جفــر( وقيــل )أبــا بكــر(، 
كان كاتبــًا بليغــًا و شــاعرًا حمســنًا، ومــؤرخ عــارف باالنســاب واالخبــار والبلــدان، وكان أحــد النقلــة 
مــن الفارســية إىل العربيــة، مــن كتبــه: البلــدان الصغــر، و البلــدان الكبــر، و أنســاب االشاف، مــات 
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االشاف))(، والّســمعاين)2( يف الفضائــل، وأبــو عبيــدة يف بعــض مصنفاتــه عــى مــا 
حــكاه بعــض أصحابنــا، ومل يقــدح الفخــر الــرازي يف هنايــة العقــول يف صحتــه وأن 
ــه  ت ــالم( شــاهدًا عــى صحَّ ــه السَّ ــه بوجــوه ضعيفــة وكفــى كالمــه )علي أجــاب عن
وكــون العقــد الخربــني أوقــات االســتقالة لتنزيــل اشــرتاكهام يف التحقــق والوجــود 
مــان أو ألنَّ الظَّاهــر مــن حــال املســتقيل لعلمــه بــأنَّ اخلالفــة حــّق)3(  منزلــة احتــاد الزَّ
لغــره بقــاء ندمــه وكونــه متأســفًا دائــاًم خُصوَصــًا عنــد ظهــور إمــارة املــوت 
ــالم( بعــد وفاتــه ليــس ظرفــًا لنفــس الفعــل أعنــى  والظــرف أعنــي قولــه )عليــه السَّ
ــالم( يف حياتــه وملَّــا  العقــد بــل لرتتــب االثــار عــى املعقــود بخــالف قولــه )عليــه السَّ
احتــرض أبوبكــر أحــرض عثــامن وأمــره أن يكتــب عهــدًا وكان يمليــه عليــه فلــامَّ بلــغ 
ــن  ــر ب ــم عم ــتخلفت عليك ــد اس ــامن ق ــه فكتب)5(عث ــَي)4( علي ــد ُأغِم ــا بع ــه أمَّ قول
ــاب فأفــاق أبــو بكــر فقــال: أقــرأ فقــرأه فكربأبــو بكــر وقــال: أراك خفــَت أن  اخلطَّ
خيتلــف النَّــاس إن ّمــت يف غشــيتي قــال نعــم قــال: جــزاك اهلل خــرًا عــن اإلســالم 

ــالء: 3)/ 62)،  ــالم النب ــم: 25)، 26)، و ســر اع ســنة )279هـــ(. ينظــر: فهرســت ابــن الندي
63)، و هديــة العارفــني: )/ )5، و معجــم املؤلفــني: 2/ )20، 202.، )البــالدري( يف: أ، ع، م، ن. 
ــت  ــا أطع ــوين م ــاس أطيع ــا الن ــم،... أهي ــت بخرك ــم ولس ــد وليتك ــالذري )اال وإين ق ))(  روى الب
اهلل ورســوله، فــإذا عصيــت اهلل ورســوله فــال طاعــة يل عليكــم( أنســاب األشاف: )/590، )59. 
ــار الســمعاين املــروزي الشــافعي،  )2(  عبــد الكريــم بــن حممــد بــن منصــور بــن حممــد بــن عبــد اجلب
ــنة  ــرو س ــد بم ــه، ول ــابه، فقي ــر، نس ــث، مف ــاظ احلدي ــن حف ــة م ــؤرخ، رحال ــعد(، م ــا س ــى )أب يكن
)506هـــ(، مــن كتبــه: طــراز الذهــب يف ادب الطالــب، و معجــم البلــدان، و االنســاب، وتاريــخ مرو، 
ــم  ــون: )/ 370، و معج ــف الظن ــر: كش ــنة )562هـــ(. ينظ ــرو س ــات بم ــب، م ــن الكت ــا م و غره

املؤلفــني: 6/ 4، و االعــالم: 4/ 55. 
)3(  )حتى( يف ر. 

)4(  )اغمر( يف ث، حتريف، ويف ر: )اعمي(، تصحيف. 
)5(  )فكبت( يف ح حتريف. 
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ــامن  ــاء لث ــة الثالث ــّويف ليل ــاس، وت ــى النَّ ــرأُه ع ــره أن يق ــد وأم ــّم الَعْه ــمَّ أت ــه ث وأهل
ــد  ــارح عب ــره الش ــا ذك ــى م ــرشة ع ــالث ع ــنة ث ــن س ــرة م ــادي اآلخ ــن مج ــني م بق
احلميــد بــن أيب احلديــد))(، وقــال ابــن عبــد الــرب يف االســتيعاب)2( قــول االكثــر إنــه 
ــال:  ــني ق ــوم االثن ــي ي ــل ع ــه وقي ــل ليلت ــور، وقي ــاء املذك ــوم الثالث ــّي ي ــوىف ع ت
ومكــَث يف خالفتــه ســنتني وثالثــة أشــهٍر إالَّ مخــس ليــال ]أوَســْبَع ليــال[)3(، وقيــل 
ــه  ــبب عــى مــا حــكاه عــن الواقــدي)4( انَّ أكثــر مــن ذلــك إىل عرشيــن يومــًا، والسَّ
اغتســل)5( يف يــوم بــارد فحــمَّ )ومــرض مخســة عــرش يومــًا()6(، وقيــَل ُســل، وقيــل 
ــاب،  )7( وغســلته َزوَجَتــه أســامء بنــت عميــس)8(، وصــىَّ عليــه عمــر بــن اخلطَّ ســمَّ

))(  ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 42). 
)2(  ينظر: اإلستيعاب: 976/3، 977. 

)3(  ]أو َسْبَع ليال[ ساقطة يف أ، ع. 
)4(  حممــد بــن عمــر بــن واقــد الواقــدي االســلمي مــوىل االســلمني بنــي ســهم و بنــي أســلم، ويكنــى 
)أبــا عبــد اهلل(، عاملــًا حمدثــَا عارفــًا باالخبــار، ولــد ســنة )30)هـــ( مــن كتبــه: املغــازي، و املبعــث، و 
أخبــار مكــة، و فتــوح الشــام، فتــوح العــراق وغرهــا مــن الكتــب مــات ســنة )207هـــ( فهرســت ابــن 
ــة  ــون: 2/ 237)، و هدي ــف الظن ــالء: 9/ 454 – 469، و كش ــالم النب ــر أع ــم: )))، و س الندي

العارفــني: 2/ 0). 
)5(  )اعتسل( يف أ، تصحيف. 

)6(  )و مرض مخسة عرش يومًا( يف ر، م، متأخر. 
، وقيل ُسل[ يف ث، ح، ر.  )7(  ]وقيَل سمَّ

)8(  أســامء بنــت عميــس بــن معــد بــن متيــم بــن احلــارث اخلثعمــي، صحابيــة كان هلــا شــأن أســلمت 
ــن أيب  ــر ب ــا جعف ــع زوجه ــة م ــرت إىل ارض احلبش ــة وهاج ــم بمك ــي إىل دار االرق ــول النب ــل دخ قب
طالــب فولــدت لــه عبــد اهلل وحممــدًا وعوفــًا، ثــم قتــل جعفــر شــهيدًا يف وقعــة مؤتــة، فتزوجهــا اخلليفــة 
أبــو بكــر، فولــدت لــه حممــدًا وبعــد وفــاة أبــو بكــر تزوجهــا اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(، وصفــت 

ــة القبلتــني. ينظــر: األعــالم: )/ 306.  بأهنــا مهاجــرة اهلجرتــني ومصلي
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دفــن ليــاًل يف بيــت عائشــة. )َلَشــدَّ َمــا َتَشطَّـَراَضـــْرَعْيَها( الــالَّم جــواب للقســم املقدر، 
وَشــدَّ أي َصــاَر  شــديدًا، وكلمــة مــا مصدّريــة واملصــدر امُلســتفاد منهــا مــع َمْدُخوهلــا 
، وال يســتعمل/ظ4)/هذا الفعــل إالّ يف التعجــب رّصح بــه الشــيخ  فاعــل شــدَّ
 ) يض))( وقــال: ال يســتعمل مــن شــديد فعــل ثالثــي يف غــره اســتغناًء بـــ )إشــتدَّ الــرَّ
ــر،  ــو فق ــر فه ــوا: افتق ــع، فقال ــن رف ــع ع ــر، وبارتف ــن َفق ــر)2( ع ــتغنى بافتق ــام اس ك
وارتفــع فهــو رفيــع، واشــتدَّ فهــو شــديد، وهــو بالفتــح عــى صيغــة املعلــوم يف النســخ 
ــم العــني إذا أريــد بــه امَلــْدح أو  ــم كســائر مــا كان عــى )َفُعــل( بضَّ وإن جــاز فيــه الضَّ
جــب لداللــة التغــر يف اللَّفــظ عــى التغــر يف املعنــى إىل املــدح أو التّعجــب  التعَّ
)وتشــطَّر( أّمــا مأخــوذ مــن الّشــطر بالفتــح بمعنــى النّصــف يقــاُل ُفــالن شــطَّر مالــه 
َعــى اخلالفــة، وأّمــا منــه بمعنى  أي: نصفــه )3(، فاملعنــى أخــذ كّل منهــام نصفــًا مــن رَضْ
ــة يقــال: شــطَّر ناقتــه تشــطرًا إذا رّص  ِخلــف النّاقــة بالكــر أي: حلمــة رضعهــا حمركَّ
ار)5(، وهــو خيــط يشــّد فــوق اخللف  )خلفــني()4( مــن أخالفِهــا أي شــدَّ عليهــام الــرِّ
لئــال ترضــع منــه الولــد)6(، وللنَّاقــة أربعــة أخــالف خلفــان قادمــان)7( ومهــا اللــذان 
ــًا  ــا رضع ــني منه ــالم( خلف ــه السَّ ــّمي )علي ــران)8(، وس ــان آخ ــان الّرة،وخلف يلي
التفعــل يف كالم  التشــطَّر عــى صيغــة  نجــد  احللــب دفعــة ومل  الشــرتاكهام يف 

))(  قول مترف به، ينظر: شح شافية ابن احلاجب، الريض: )/78. 
)2(  )بافقر( يف أ، ع، ن. 

)3(  ينظر: الصحاح، مادة )شطر(: 697/2. 
)4(  )حلفني( يف أ، ح، ع، ن، تصحيف. 

)5(  )الرضار( يف أ، ع، تصحيف، و ينظر: الصحاح، مادة )شطر(: 697/2. 
)6(  ينظر: الصحاح، مادة )رصر(: 2/))7. 

)7(  )دمان( يف ع. 
)8(  ينظر: لسان العرب، مادة )شطر(: 407/4. 
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ــيخ  ــاده)2(و ش ــه( يف ارش ــدس اهلل ُروح ــد )ق ــيخ املفي ــة الش ــني))(، ويف رواي اللَّغوي
ــال:  ــة، يق ــة املفاعل ــى صيغ ــاطرا رضَعْيها()3(ع ــه )ش ــه اهلل( يف أمالي ــة )رمح الّطائف
شــاَطرْت ناقتــي إذا احتلبــت شــطرًا وتركــت اآلخــر، ))وشــاَطرُت فالنــًا مــايل إذا 
ــه ]قــال[)5( )عليــه الســالم( لعمــر بــن  ناصفتــه(()4(، وقــد ورد يف عــدة روايــات أنَّ
اخلطــاب َبْعــَد يــوم الســقيفة: ))ُاحلــب َحلبــًا َلــَك شــطرُه اشــُدده لــه الَيــوَم يــرُدده 
ــقيفة  ــاب أمــر البيعــة أليب بكــر يــوم السَّ ــَد عمــر بــن اخلطَّ َعَلْيــَك غــدًا(()6( وقــد َمهَّ
ــا حــرض أجلــه وكان قــد اســتقضاه يف خالفتــه وجعلــه  ثــم نــصَّ أبــو بكــر عليــه ملَّ
َهــا يِف  وزيــرًا يف أمِرهــا ُمســامها يف وزرَهــا فاملشــاطَّرة )حتتمــل()7( الوجهــني )َفَصريَّ
ــَذاُر  ــاُر فِيهــا، َواْلْعتِــ ــُر اْلِعَث ــَها، َوَيْكُثــ ــا، َوَيُْشــُن َمسُّ ــُظ َكْلُمَه َحــْوَزٍة َخْشــنَاَء َيْغُل
حيحــة ويكثــر الِعثــاُر)8( َواالعتــذار بــدون كلمــة  ِمنَْهــا( ويف كثــر مــن النّســخ الصَّ
ــة)9( وفيهــا داللــة عــى خــروج االمــر عــن موضعــه،  فيهــا، احلــوزة بالفتــح الناحي

))(  )اللعويني( يف م. 
)2(  جــاء عــى صيغــة التَّفعــل، يف روايــة الشــيخ املفيــد: )لشــد مــا تشــطرا رضعيهــا( اإلرشــاد: 

 .288 /(
)3(  األمايل، الطويس: 373. 

)4(  الصحاح، مادة )شطر(: 697/2. 
)5(  ]قال[ ساقطة من ث، ح، ويف ر: )انه عليه السالم قال(. 

يف  الشــايف  وينظــر:  األشاف:)/587،  أنســاب  وينظــر:  الطــربيس:)/96،  االحتجــاج،    )6(
 .(85/ األنــوار:28  وبحــار  اإلمامــة:240/3، 

)7(  )حيتمل( يف أ، ث، ح، ر، ع،، م تصحيف. 
)8(  )العشار( يف أ، ث،ع. 

)9(  ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )حوز(:7/2)). 
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قــة(()3( يقــال: َغُلــظ  واحلــوزة أيضــًا الطَّبيعــة))(، والِغَلــظ كعنــب)2( ))ضــّد الرِّ
ــخ  ــراب، ويف النس ــالظ كغ ــظ وغ ــو غلي ــًا فه ب أيض ــرَضَ ــل ك ــُرَم، وقي ــيء َكَك ال
ــع كالوصــف يف قولــه تعاىل:  ــالم، َوالَكلــم بالفتــح اجلــرح واالســناد)4( توسَّ ــم الَّ بضَّ
ــّس  ــونة امل ــدُّ الَن وخش ــُرَم ِض ــن َكَك ــٍظ﴾)5( وخش ــَذاٍب َغلِي ــْن َع ــم ِم يناُه ﴿وَنجَّ
ــه عبــارة عــن كــون احلوزة  االيــذاء واالرضاروهــي غــر مــا يســتفاد مــن اخلشــناء فإنَّ
ــوز بالنجــاح مــن َقصدَهــا، والَعْثـــَرُة بالفتــح  بحيــث ال ينــاُل مــا عندهــا وال يف
ــر  ــارًا بالكــر وَعثِ ــرًا وِعث ــُرم َعث ــم وَك ــَر وَعِل ب وَن ــر كــرَضَ ــة(()6(، وَعَث ))الَزلَّ
ــض  ــال بع ــوه، ق ــر ونح ــن حج ــي م ــه يف امل ــاَب رجل ــا اص ــه مل ــى وجه ــبَّ ع انك
الشــارحني: يمكــن أن يكون )مــن( يف االعتذار)7( منَها للتعليــل أي ويكثراعتذار)8( 
النَّــاِس عــن أفعاهلــم وحركاهتــم)9(؛ ألجــل تلــك احلــوزة وبعــده واضــح  والظاهــر 
]أن[)0)( املفــاد عــى تقديــر إرادة الناحيــة تشــبيه املتــويّل للخالفــة بــاألرض اخلشــناء 
ــائر فيهــا أو بالناقــة أي  يف ناحيــة الطريــق املســتوي، وتشــبيه اخلالفــة بالراكــب السَّ

))(  ينظر: لسان العرب، مادة )حوز(:5/ 343. 
)2(  )العنب( يف أ، ع، ويف ث: )كعتب(. 

)3(  لسان العرب، مادة )ِغَلُظ(: 449/7. 
)4(  ينظر لسان العرب، مادة )كلم(: 2)/524. 

)5(  هود/ 58. 
)6(  الصحاح، مادة )عثر(: 736/2. 

)7(  )االعتدار( يف م. 
)8(  )اعتدار( يف م. 

)9(  ينظر، شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/46). 
)0)(  ]ان[ ساقطة من أ، ع. 
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أخرَجهــا عــن مســرها امُلســتوى وهــو مــن يســتحقها إىل تلــك الناحيــة احلزينــة))( 
فيكثــر عثارهــا أو عثــار مطّيتهــا فيهــا فاحتاجــت إىل االعتذار مــن عثراهتا الناشــئة)2( 
مــن خشــونة الناحيــة وهــو يف احلقيقــة اعتــذار مــن النَّاحيــة، فالعاثــر واملعتذرحينئــذ 
مــر املجــرور يف )منَهــا( راجــع إىل احلــوزة أو إىل  هــي اخلالفــة توّســعًا والضَّ
العثــرات املفهومــة مــن كثرةالعثــار ومــن صلــة لالعتــذار أو للصفــة املقــدرة صفــة 
لالعتــذار أو حــاالً عــن )يكثــر( أي الناشــئ أو ناشــئًا منهــا وَعــى َمــا يف كثــر مــن 
ــًا  النَّســخ يكــون الَظــرف املتضمــن/و ))/لضمــر امَلوصــوف أعنــي فيهــا حمذوف
جوع  والعثــار واالعتذارعــى النَّســختني اشــارة إىل اخلطــأ يف االحكام وغرهــا، والرَّ
ــربيس  ــة الطَّ ــا، ويف رواي ــّد وغره ــراث اجل ــة، وم ــة واملجنون ــة احلامل ــا كقص عنه
)رمحــه اهلل( يف االحتجــاج ))يكثــر فيهــا الِعثــاُر وَيقــلَّ فيهــا االْعتَِذاُر(()3(،فاملعنــى 
ــن   ــه مل يك ــِل أو ألنَّ ــاالة أو للجه ــدم املب ــا لع ــذر منه ــرًا وال يعت ــر كث ــه كان يعث انَّ
ــداء الُعــذر ممــن كان معــذورًا ومل  لعثراتــه عــذر حتــى يعتــذر، فاملــراد باالعتــذار ابِ
ــا  ــا َخــَرم، َوإِْن َأْســَلَس َلَ ْعَبــِة، إِْن َأْشــــنََق َلَ ًا )َفَصاِحُبَهــا َكَراكِــِب الصَّ يكــن مقــرَّ
ــها  ــذب رأَس ــره أي ج ــنََق بع ــادة)4(، َوأْش ــر املنق ــوق غ ــن الن ــة م عب ــَم( الصَّ َتَقحَّ
بالّزمــام ويقــال أشــنَق البعــر بنفســه إذا رفــع رأســه)5( يتعــدى وال يتعــدى، واللَّغــة 
املشــهورة شــنق كنـَـر متعّديــًا بنفســه ويســتعمالن بالالم كــام رّصح بــه يف النهاية)6( 

))(  )احلزنة( يف ث، ح، ر، م. 
)2(  )الناسية( يف أ، ث، ر، ع، ن، تصحيف. 

)3(  روى الطربيس: )ويكثر العثار فيها، واإلعتذار منها( اإلحتجاج: )/ 285. 
)4(  ينظر: لسان العرب، مادة )صعب(: )/ 524. 

)5(  ينظر: الصحاح، مادة )شنق(: 504/4). 
)6(  ينظر: النهاية يف غريب احلديث واالثر: 505/2. 
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ــة، والــاّلم عــى مــا  وســيجيء يف شح كالم الســّيد ان شــاء اهلل))( بعــد متــام اخلطب
اء املهملــة  ذكــره الّســيد لــالزدواج)2(، واخَلــْرم باخلــاء املعجمــة املفتوحــة والــرَّ
ــاكنة الشــق)3(، يقــال: خــرَم فالنــًا كــرضب ))أي: شــق وتــرة أنفــه، وهــي مابــني  السَّ
منخريــه، فخــرم هــو كفــرح أي خترمــت وترتــه(()4( واألخــرم الــّذي قطعــت وتــرة 
انفــه أو طــرف أنفــه  شــيئًا ال يبلــغ اجلــدع)5(، واملفعــول حمــذوف وهــو ضمــر 
ــه كالم  ــدّل علي ــام ي ــا ك ــني أو أنفه ــض اللَّغوي ــن كالم بع ــر م ــام يظه ــة( ك عب )الصَّ
ــَلَس هلــا(  أي أرخــى زمامهــا هلــا،  ارحني)وأْس ــيد، وابــن االثــر، وبعــض الشَّ السَّ
حــم أي رمــى نفســه يف مهلكــة، والقحمــة بالضــم  والــيء الســلس املنقاد)6(،وتقَّ
ــم اإلنســان األمــر أي  رمــى)8( نفســه فيــه مــن غــر روّية  امَلهلكــة والَورَطــة)7(، وتقحَّ
مــر يف صاحَبهــا يعــود  وتثبــت)9(، وذكــروا يف بيــان املعنــى وجوهــًا منهــا: أنَّ الضَّ
إىل احلــوزة املكنَّــى هبــا عــن اخلليفة أو أخالقــِه واملــراد بصاحبها ]مــن يصاحبها[)0)( 
جــل املنعــوت حالــه يف صعوبــة احلــاِل  كاملستشــار وغــره واملعنــى أنَّ املصاحــب للرَّ
ع إىل انــكار القبائــح مــن أعاملــه أدى إىل الشــقاق  كراكــب الناقــة الَصعبــة فلــو تــرَّ

))(  )ان شاء تعاىل( يف ث، ر. 
)2(  ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/47). 

)3(  ينظر: الصحاح، مادة )خرم(: 0/5)9). 
)4(  تاج العروس، مادة )خرم(: 6)/99). 

)5(  ينظر: املصدر نفسه، مادة )خرم(: 6)/200. 
)6(  ينظر: لسان العرب، مادة )سلس(: 06/6). 
)7(  ينظر: لسان العرب، مادة)قحم(: 2)/464. 

)8(  )مى( يف أ. 
)9(  ينظر: لسان العرب، مادة )قحم(: 2)/462. 

)0)(  ]من يصاحبها[ ساقطة من أ، ع،. 
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بينهــام وفســاد احلــال، ولــو ســكت وخــالَّه ومــا يصنــع ]أدَّى[))( إىل خــران املــال، 
ومنهــا أن الضمــر راجــع إىل اخلالفــة أو إىل احلــوزة واملــراد بصاحبَهــا نفســه )عليــه 
جــل وفســاِد  ــالم( واملعنــى أن قيامــي يف طلــب االمــر يوجــب مقاتلــة ذلــك الرَّ السَّ
أمــر اخلالفــة رأســًا وتفــرق نظــام املســلمني وســكويت عنــه يــورث التقحــم يف موارد 
مــر راجــع إىل اخلالفــة وصاحبَهــا مــن تــوىل أمرهــا  غــار ومنَهــا أن الضَّ الــّذل والصَّ
ــة أن أفــرط يف احقــاق  ــَوىل للخالف ــى أنَّ املت ــه واملعن ــًا للحــّق َومــا جيــب علي مراعي
احلــق وزجــر النَّــاس عــام يريدونــه بأهوائهــم أوجــب ذلــك نفــار طبائعهــم وتفرقهم 
ط يف املحافظــة عــى شائطهــا القــاه التفريــط يف  ة امليــل إىل الباطـِـل وإن فــرَّ عنــه لشــدَّ
هلــا  ــه وبعــده عــن املقــام واضــح وأقرهبــا أوَّ ــة )2(َوَضْعــف هــذا الوِج مــوارد اهلَلَك
ــاته  ــان مقاَس ــرض بي ــالم( فالغ ــه السَّ ــه )علي ــب ب اح ــص الصَّ ــه ختصي ــن في ويمك
ــام تلــَك احلــوزة اخلشــناء للمصاحبــة، وقــد كانــت ترجــع اليــه )عليــه  ــدائد يف أيَّ الشَّ
ــالم( بعــد ظهــور الشــناعة يف العثــرات، وتستشــره يف األمــور لألغــراض  السَّ
ــَراٍض( ُمنِــي عــى صيغــة  ٍن َواْعتِــ ــوُّ ــٍط َوِشــاَمٍس، َوَتَل ــاُس َلَعْمــُر اهللِ بَِخْب )فُمنِــَي النَّ
املجُهــوِل أي أبُتــيِل يقــال منــاُه اهلل َيمينَــه وَيمنُــُوه أيضــًا أي ابتــالُه، والَعمــر بالفتــح 
والُعمــر بالضــم واحــد ومهــا َمْصــَدران يقــول: َعِمــَر الّرجــل بالكــر َيْعَمــُر بالفتــح 
َعْمــرًا و ُعْمــرًا عــى غرقيــاس ألنَّ قيــاس مصــدر َفِعــَل إذا كان الزمــًا التحريــك)3( 
جــل كفــرح  ــر الرَّ ــال غــره: عَم ــال اجلوهري)4(وق ــاًل كــذا ق ــًا طوي أي عــاش زمان

))(  ]أدى[ ساقطة من ث، ع. 
)2(  ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين:)/259، 260. 

ــَل( ســواء كان صحيحــًا أم كان  )3(  )بالتحريــك( يف ح اذا كان )فعــل( الزمــا فقيــاس مصــدره )َفِع
ــِزح َفَرحــًا / املهــذب يف علــم التريــف، ص232..  معتــال نحــو َف

)4(  ينظر: الصحاح، مادة )عمر(: 756/2. 
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ــه ال يســتعمل يف القســم إالَّ العمــر  ــى إالَّ أنَّ ــا بمعن َب، ومهــا وإن كان ــَرَ ورَضَ وَن
ــاَلم))( رفعتــه باالبتــداء فقلــت: لُعمــر اهلل ]كــذا[)2(،  بالفتــح فــإذا أدخلــت عليــه الَّ
والــالَّم لتوكيــد االبتــداء واخلــرب حمــذوف والتَّقديــر: َلَعْمــُر اهللِ َقَســمي وإن مل تــْأِت 
بالــالَّم نصبتــه َنصــْب امَلصــادر وقلــت: َعْمــَر اهللِ َمــا َفَعْلــُت كذاواملعنــى عــى 
ــر عــى  ــط بالفتــح /ظ25/ السَّ ــه)4(. واخَلْب التقديريــن أحلــف)3( ببقــاء اهللِ َودواِم
ــرُس  ــَمَس الف ــال: َش ــار يق ــامس بالكِرالنِف ة )5(، والِش ــادَّ ــر ج ــة ويف غ ــر معرف غ
ُشُموســًا وِشاَمســًا أي ]...[)6( )منــع َظهــره فهــو فــرس َشــُموٌس بالفتــح وبــِه 
ــه لــذو َشــاَمٍس شــديد  ِشــاَمٌس)7(، وقــال يف العــني)8(: ورجــل شــموس أي َعــِر وإنَّ
أي عــر وخــالف عــى مــن نازعــه وَشــَمَس يل فــالن إذ أبــدا لــك عداوتــه كأنــه قــد 
هــم أن يفعــل، والتلــّون يف اإلنســان أن ال يثُبــت عــى خلــق واحــد، واالعــرتاض 
ــط،  ــَك البعــر اخلاب ــل)9( َذل ــًا ويفع ــر عرض ــه يس ــتقامة كأن ــر اس ــى غ ــر ع السَّ
ويقــال: اعــرتض الفــرس يف رَســنه أي مل يســتقْم لقائــده واعــرتض فــالن فالنــا أي 
ــالء  ــدة ابت ــان ش ــرض بي ــٌب والغ ــو َصع ــه وه ــر ركبت ــُت البع ــه واعرَتض ــع في وق
ــه إىل احلكم  النَّــاس يف خالفتــه بالقَضايــا الباطلــة جلهلــه واســتبداده برأيــه مــع ترعَّ

))(  )السالم( يف أ، حتريف. 
)2(  ]كذا[ ساقطة من ث، ح، ر، م، ن. 

)3(  )أخلف( يف أ، ث، ع، تصحيف. 
)4(  ينظر: الصحاح، مادة )عمر(: 756/2. 

)5(  ينظر: تاج العروس، مادة )خبط(: 0)/229. 
)6(  ]أي[ زائدة مكررة يف ع. 

)7(  ينظر: الصحاح، مادة )شمس(: 940/3. 
)8(  قول مترف به، ينظر: العني، مادة )شمس(: 230/6. 

)9(  )وانام يفعل( يف ث، ر. 
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تــه وباخلشــونة يف األقــوال واألفعــال املوجبــة لنفارهــم عنــه أو بالنفار  وايذائهــم حلدَّ
ن يف اآلراء واألحــكام لعــدم ابتنائهــا عــى  ــموِس، والتلــوَّ عــن النــاِس كالفــرس الشَّ
أســاس ثابــت وباخلــروج عــن اجلادة املســتقيمة التــي شعهــا اهلل لعبــاده، أو بالوقوع 
ــف  ــة والتَّكالي عب ــور الصَّ ــى األم ــل ع ــم، أو باحلم ــهدهم ومغيبه ــاس يف مش يف النَّ
ن واالعــرتاض أوصافــًا للنَّاِس  ــاقة، وحيتمــل أن يكــون اخلبــط والشــامس والتلــوَّ الشَّ
ة خالفتــه فــإنَّ خــُروج الــوايِل عــن اجلــادة يســتلزم خــروج الرعيــة عنهــا أحيانًا  يف مــدَّ
الوجــوه،  بعــض  عــى  واعرتاضهــم  تلّوهنــم  يوجــب  واعرتاضــه  تلونــه  وكــذا 
ــَى  ُت َع ــرَبْ ــه )َفَص ــل موضع ــك اجلم ــل تل ــد فص ــم وق ــتلزم))( نفاره ــونته تس وخش
ــَم َأنِّ  ــٍة)2( َزَع ــا يِف مجاع ــبِيلِِه َجَعَلَه ــَى لَِس ــى إَِذا َم ــِة، َحتَّ ِة امْلِْحنَ ــدَّ ِة، َوِش ــدَّ ــوِل امْلُ ُط
َأَحُدُهــْم( املِْحنـَـة البليــة التــي يمتحــن هبــا اإلنســان أي خيتــرب هبــا)3(، والزعــم بالضــم 
ــام يقــال زعمــوا يف  والفتــح والكــِر أيضــًا قريــب مــن الظــن، وقــال ابــن االثــر: ))انَّ
خمــرشي)5(: ))هــي مــا ال يوثــق بــه  حديــث الســند لــه وال ثبــت فيــه(()4(، وقــاَل الزَّ

))(  )يستلزم( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، ن، والصواب ما اثبتناه. 
)2(  )ستٍة( يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 57). 

)3(  ينظر: تاج العروس، مادة )حمن(: 8)/526. 
)4(  النهاية يف غريب احلديث واألثر: 303/2. 

)5(  حممــود بــن عمــر بــن حممــد بــن أمحــد بــن عمــر الزخمــرشي، ويكنــى )أبــا القاســم( مفــر، فقيــه، 
ــدم  ــوارزم، وق ــرى خ ــن ق ــرش م ــد بزخم ــم، ول ــب ناظ ــاين، أدي ــوي، بي ــوي، لغ ــم، نح ــدث، متكل حم
ــع  ــه: ربي بغــداد وســمع احلديــث والفقــه، ورحــل إىل مكــة فجــاور هبــا فســمي )جــار اهلل(، مــن كتب
ــق يف غريــب احلديــث و اطــواق الذهــب وغرهــا مــن الكتــب،  ــار، والفائ ــرار ونصــوص االخب االب
مــات بجرجانيــة خــوارزم ســنة )538هـــ(. ينظــر: وفيــات االعيــان: 5/ 68) – 73)، و ســر أعــالم 
النبــالء: 20/ )5) – 53)، و كشــف الظنــون: 2/ 574)، و هديــة العارفــني: 2/ 402، 403، و 

ــني: 2)/ 86).  ــم املؤلف معج
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ــالم( )كل زعــم يف القرآن  ادق)عليــه السَّ مــن األحاديــث(())( ويف الّروايــة عــن الصَّ
ــتيعاب  ــرّب يف االس ــد ال ــن عب ــا اب ــا ذكره ــى م ــه ع ة خالفت ــدَّ ــت م ــذب()2( وكان ك
ــل يــوم األربعــاء ألربــع بقــني مــن ذي  ))عــرش ســنني وّســتة أشــهر(()3(،قال: وقتِ
ــال الواقــدي وغــره: لثــالث بقــني مــن ذي  ــن)4(، وق ــة ســنة ثــالث وعرشي احلجَّ
ــة طعنــه أبــو لؤلــؤة فــروز)5( غــالم املغــرة بــن شــعبة)6(، ثــم ذكــر القصــة)7(،   احلجَّ
ل وهــو  ــه قتــل يف اليــوم التاســع مــن ربيــع األوَّ واشــتهر بــني اجلمُهورمــن الشــيعة أنَّ

))(  لسان العرب، مادة )زعم(: 2)/267. 
)2(  الكايف، الكليني: 2/ 342.)رواه عن أيب عبد اهلل عليه السالم(. 

)3(  االستيعاب:52/3)). 
)4(  ينظر: املصدر نفسه:52/3)). 

)5(  كان هناونديــًا فأرستــه الــروم أيــام الفــرس، وأرسه املســلمون بعــد فنســب إىل حيــث ســبي، عمــل 
ــه  ــة، إالَّ ان ــم للمدين ــول العج ــع دخ ــر من ــة عم ــذي كان اخلليف ــت ال ــعبة يف الوق ــن ش ــرة ب ــدى املغ ل
ــة  ــل املدين ــع أله ــه مناف ــداد، ورأى في ــار وح ــاش نج ــه نق ــا كون ــه فيه ــة وبقائ ــه املدين ــتأذنه بدخول اس
فوافــق اخلليفــة، وكان مــن أســباب كــره فــروز للخليفــة وقتلــه لــه انــه كان قــد شــكى لــه مــن مبلــغ 
ــه،  ــد ب ــه، فتوع ــبة لعمل ــر بالنس ــس بالكث ــه لي ــة بأنَّ ــرد اخلليف ــرة ف ــه املغ ــه علي ــذي فرض ــراج ال اخل
وتربــص لــه عنــد دخولــه املســجد يف صــالة الصبــح فطعنــه ثــالث طعنــات، ثــم نحــر نفســه. ينظــر: 
تاريــخ الطــربي: 3/)22، ومــروج الذهــب ومعــادن اجلوهــر:320/2، و البدايــة والنهايــة:7/ 

27)، واألعــالم: 45/5. 
ــرب،  ــد والة الع ــد اهلل، أح ــو عب ــي، أب ــعود الثقف ــن مس ــر ب ــن أيب عام ــعبة ب ــن ش ــرة ب ــو املغ )6(  ه
صحــايب يقــال لــه مغــرة الــرأي ولــد يف احلجــاز ســنة )20 ق هـــ(، برحهــا يف اجلاهليــة مــع مجاعــة مــن 
بنــي مالــك فدخــل االســكندرية وافــدا عــى املقوقــس، وعــاد إىل احلجــاز، فلــام ظهــر االســالم تــردد يف 
قبولــه إىل ان كانــت ســنة )5هـــ( فأســلم وشــهد احلديبيــة والياممــة وفتــوح الشــام، واله اخلليفــة عمــر 
بــن اخلطــاب عــى البــرة، وامــره عثــامن عــى الكوفــة ثــم عزلــه، ثــم واله معاويــة الكوفــة فلــم يــزل 

إىل أن مــات ســنة )50هـــ(. ينظــر: االعــالم 277/7. 
)7(  ينظر: االستيعاب:52/3))، 53)). 
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ــد  ــن حمم ــيّل  ب ــن ع ــن أيب احلس ــه اهلل ع ــاووس))( رمح ــن ط ــيّل ب ــة ع ــق لرواي مطاب
س  ــالم( قــال ويــّدل عليــه روايــات، ونفــاه شــيخنا املفيــد قــدَّ العســكري )عليــه السَّ
ــر عــى خالفــه، واملشــهور  اهلل  روحــه، وابــن إدريــس)2()3( وادعــى امجــاع أهــل السَّ
قتــل ألربــع)4( بقــني مــن ذي احلجــة ســنة ثــالث وعرشيــن كــام ذكــره االســتيعاب)5( 
ــالم( جملــس الشــورى وهــم ســتة عــى  واجلامعــة التــي اشــار اليهــا )عليــه السَّ
ــن أيب  ــعد ب ــر)7(، وس ــة)6(، والزب ــامن، وطلح ــالم(، وعث ــه السَّ ــيّل )علي ــهور ع املش

ــو القاســم  ــه أب ــن طــاوس احلســني احلســيني، وكنيت ــن جعفــر ب ــن موســى ب ــن عــيل ب ))(  ريض الدي
عــرف بورعــه وزهــده مــن تصانيفــه: )كشــف املحجــة(، و)كتــاب اإلجــازات لكشــف طــرق املفازات 
فيــام حيــى مــن اإلجــازات(، تــويف ســنة )664هـــ(. ينظــر الذريعــة: )/ 23)، والكنــى واأللقــاب: 

 .340/(
ــن  ــد م ــويل جمته ــيعي، وأص ــه ش ــيل، فقي ــيل احل ــس العج ــن إدري ــد ب ــن أمح ــس ب ــن إدري ــد ب )2(  حمم
ــات،  ــن املؤلف ــا م ــر وغره ــتدالل، و الرائ ــة االس ــاوي، و خالص ــر الفت ــاوي لتحري ــه: احل مؤلفات
مــات ســنة )597هـــ(. ينظــر: ســر أعــالم النبــالء: )2 / 332، 333، والــويف بالوفيــات: 2/ 29)، 

و هديــة العارفــني: 2/ 05)، و معجــم املؤلفــني: 9/ 32. 
)3(  ينظر: الرائر، ابن إدريس احليل: )/8)4. 

)4(  )لألربعني( يف أ، ع. 
)5(  ينظر: االستيعاب: 52/3)). 

)6(  هــو طلحــة بــن عبيــد اهلل بــن عثــامن بــن عمــرو بــن كعــب بــن ســعد بــن تيــم بــن مــرة بــن كعــب بــن 
لــؤي، يكنــى أبــا حممــد، وكان يقــال لــه: طلحــة اخلــر، وطلحــة الفيــاض، وطلحــة الطلحــات، وطلحــة 
ــة  ــن معرك ــف ع ــام فتخل ــني، كان يف الش ــن األول ــن املهاجري ــنة )28 ق هـــ(، وكان م ــد س ــود، ول اجل
ــارث  ــن احل ــل ب ــك ألن نوف ــان ؛ وذل ــر القرين ــه وأليب بك ــال ل ــدق، وكان يق ــد واخلن ــهد أح ــدر، وش ب
ــع أيب  ــًا م ــلم خارج ــد أس ــة وق ــش ــــ رأى طلح ــداء قري ــن أش ــامن ــــ وكان م ــاه عث ــم أخ ــال بعضه وق
بكــر مــن عنــد النبــي صــى اهلل عليــه والــه وســلم فأمســكهام وشــدمها يف حبــل، قتــل يــوم اجلمــل وهــو 
يقاتــل اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( ســنة )36هـــ( ودفــن يف البــرة. ينظــر: التاريــخ الكبــر، البخــاري: 

344/4، املعــارف: 54،228،229)، وأنســاب االشاف: 279/2، واالعــالم: 229/3. 
)7(  هــو الزبــر بــن العــوام بــن خويلــد االســدي القــرش، أبــو عبــد اهلل، وهــو ابــن عمــة النبــي )صــى 
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ــن ذكــر  وقــاص))(، وعبــد الرمحــن بــن عــوف)2(، وقــال الطــربي: مل يكــن طلحــة ممَّ
ــة  ــن طلح ــم)4( مل يك ــن أعث ــد ب ــال أمح ــة)3(، وق ــذ باملدين ــورى وال كان يومئ يف الش
ــاَروا  ــام فــإن جــاء واالَّ فاخت ــة أيَّ ــة فقــال عمــر انتظــروا بطلحــة ثالث ــذ باملدين يومئ
ــوَرى( الشــورى كبــرشى مصــدر بمعنــى  رجــاًل مــن اخلمســة)5( )َفَيــَاهللِ َو لِلشُّ
املشــورة تقــول)6(: منــه شــاَوْرته يف االمــور واســترشته، والــالم يف فيــا هلل مفتوحــة 
لدخوهلــا عــى املســتغاث أدخلــت للّداللــة عــى اختصــاص بالنــداء لالســتغاثة)7( 

اهلل عليــه وآلــه وســلم(، فأمــه صفيــة بنــت عبــد املطلــب بــن هاشــم، ولــد )28ق هـــ(، شــهد بــدر وهــو 
ابــن تســع وعرشيــن ســنة، قتــل يــوم اجلمــل يف مجــادي اآلخــرة ســنة )36هـــ( قتلــه عمــرو بــن جرمــوز 

بــوادي الســباع مــن البــرة. ينظــر: األنســاب، الســمعاين: )/ 39)، االعــالم: 43/3. 
))(  ســعد بــن مالــك بــن أهيــب بــن عبــد منــاف بــن زهــرة بــن مــرة لبــن كعــب بــن لــؤي بــن غالــب 
بــن فهــر بــن مالــك بــن النــرض بــن كنانــة، ويكنــى أبــا إســحاق ولــد ســنة )23ق هـــ( وهــو صحــايب، 
ــن  ــر ب ــرش واله عم ــابعة ع ــن الس ــو اب ــلم وه ــرى، اس ــن ك ــراق، ومدائ ــح الع ــدر، فت ــهد ب ــر، ش أم
اخلطــاب الكوفــة، ثــم عزلــه، ثــم واله عثــامن بعــده الكوفة،ثــم عزلــه، مــات يف قــره بالعقيــق ســنة 
)55هـــ(. ينظــر: املعــارف: )24 – 242، وأنســاب األشاف: 0)/2)، والعــرب يف خــرب مــن غــرب، 

ــالم: 87/3.  ــي: )/60، واألع الذهب
)2(  هــو عبــد الرمحــن بــن عــوف بــن عبــد عــوف بــن عبــد احلــارث، أبــو حممــد الزهــري القــرش وهــو 
أحــد الســتة أصحــاب الشــورى الذيــن جعــل عمــر اخلالفــة فيهم،اســمه يف اجلاهليــة )عبــد الكعبــة( 
وســامه الرســول صــى اهلل عليــه والــه وســلم عبــد الرمحــن ولــد ســنة )44 ق هـــ( وشــهد بــدرًا، وأحــد، 

تــويف ســنة )32هـ(. ينظــر: االعــالم: 32/3 
)3(  ينظر: تاريخ الطربي: 294/3. 

ــخ  ــوح، و تاري ــه: الفت ــن كتب ــيعي، م ــؤرخ ش ــد(، م ــا حمم ــى )أب ــويف، ويكن ــم الك ــن أعث ــد ب )4(  أمح
ــة: 3/ 220.  ــر: الذريع ــنة )4)3هـــ(. ينظ ــات س ــني، م املعصوم

)5(  ينظر: الفتوح، أمحد بن أعثم الكويف: 328/2. 
)6(  )يقول( أ، ع. 

)7(  تفتــح الــالم عنــد دخوهلــا عــى االســم املســتغاث للداللــة عــى اإلســتغاثة، وتكــر الــالم مــع 
ــن عصفــور: 0/2)2.  ــه. ينظــر: شح مجــل الزجاجــي، اب املســتغاث مــن أجل
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ــا يف وللشــورى مكســورة دخلــت عــى امُلســتغاث لــه والــواو زائــدة أو عاطفــة  وأمَّ
ــا هلل   ــال: في ــه ق ــارحني: ))كأنَّ ــض الش ــال بع ــًا ق ــُه أيض ــتغاث ل ــذوف مس ــى حم ع
ــي  ــا أصابن ــا هلل)2( مل ــر: في ــوه(())(، والظاه ــورى ونح ــّورى أوىل وللش ــر وللش لعم
ــة،/ و26/ وللشــورى خاصــة، واالســتغاثة للتــأمل مــن  هرَعامَّ منــه أو لنوائــب الدَّ
ــة  االقــرتان بمــن ال يدانيــه يف الفضائــل وال يســتأهل للخالفــة كــام يظهــر مــن تتمَّ
ــنَّ اخلطــاب، وأيقــن  ــه ملــا طعــن عمــر ب ــة إنَّ ــة القــول يف هــذه القصَّ الــكالم. ومجل
باملــوت قيــل لــه: لــو اســتخلفت فقــال: لــو كان أبــو عبيــدة حيَّــا ألســتخلفته، ولــو 
ــك اهلل  ــال: قاتل ــك، فق ــد اهلل ابن عب ــل: َولِّ ــال الرج ــتخلفته، فق ــا الس ــامل حيَّ كان س
يــن َمــات  ْهــِط الذَّ اســتخلف رجــاًل عجــز عــن طــالق أمرأتــه، ثــم قــال: عليُكــم بالرَّ
رســول اهلل]صــى اهلل عليــه وآلــه[)3( وهــو راٍض عنهــم وســّمى الســتة، وقــال: قــد 
ــم:  ــال هل ــم فق ــمَّ دعاه ــهم، ث ــاروا ألنفس ــم ليخت ــورى بينه ــا ُش ــت أن أجعله رأي
ي يبعدنــا  أكلكــم يطمــع فْيهــا !  فســكتوا عــى غيــظ، فأعــاد،  فقــال ُزبــْر: مــا الــذَّ
ــابقة والقرابــة، فقــال: اال  عنهــا! وليتهــا أنــت ولســنا دونــك يف قريــش، وال يف السَّ
ــا أنــت َيــا  أخربكــم عــن أنفســكم، قالــوا: قــل فإنــا لــو اســتعفيناك مل تعُفنــا، فقــال: أمَّ
ــًا  ــان، ويوم ــًا انس ــب، يوم ــر الغض ــا، كاف ض ــن الرَّ ــِقَس)5(، مؤم ــُة)4( َلـ ــر َفَوْعَق زب

))(  شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/)26. 
)2(  )فيا اهلل( أ، ح،ع. 

)3(  ]صى اهلل عليه وآله[ ساقطة من ح، ن. 
)4(  رجــل وِعــق: أي عــر، وبــه وعقــه وهــي الرشاســة، وشــدة اخللــق، وهــو أيضــًا الــذي يضجــر 
ــة يف  ــق(: 567/4)، النهاي ــادة )َوِع ــاح، م ــر: الصح ــق. ينظ ــوء خل ــب وس ــرة صخ ــع كث ــربم م ويت

ــق(: 0)/ 382.  ــادة )َوِع ــرب، م ــان الع ــر: 207/5، ولس ــث واألث ــب احلدي غري
)5(  لقس )الذي ال يستقيم عى وجه( لسان العرب، مادة )َلِقس(: 208/6. 
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َشــْيطان، ثــم أقبــل عــى طلحــة وكان لــه مبغضــًا ملــا قالــه يــوم نــّص أيب بكــر عليــه 
ــا اينَّ  فقــال: أقــول أم أســكت؟ قــال: قــل فإنــك ال تقــول مــن اخلــر شــيئًا، قــال: أمَّ
أعرفــك منــذ اصيبــت أصبعــك  يــوم أحــد واعلــم الَبــأَو))( الــذي حــدث لــك ولقــد 
مــات رســول اهلل)صــى اهلل عليــه والــه وســلم( ســاخطًا عليــك للكلمــة التَّــي قلتهــا 
ــام أنــت َصاحــب  يــوم انزلــت آيــة  احلجــاب)2(، ثــم أقبــل عــى ســعد فقــال انَّ
ِمقنــب)3( وقنــص وقــوس واســهم ومــا ُزْهــُرة)4( واخلالفــة، ثــم مــدح عبــد الرمحــن 
ــالم( فقــال: هلل أنــت لــوال  بااليــامن و ذمــه بالّضعــف ثــم أقبــل عــى عــيل )عليــه السَّ
جــة البيضــاِء واحلــق  دعابــة فيــك أمــا َو اهلل لئــن وليتهــم لتحملنَّهــم عــى املحَّ
الواِضــح، ثــمَّ أقبــل عــى عثــامن فقــال: كأينَّ بــك قد)5(قّلدتــك قريــش هــذا االمــر 
ــاك فحملــت بنــي أميَّــة وبنــي أيب معيــط عــى رقــاب النــاس فذبحــوك عــى  حلّبهــا إيَّ
ــد)6( عــن  ــن أيب احلدي ــد ب ــد احلمي ــارح عب ــا حــكاه الشَّ فراشــك.  هــذا خالصــة َم
ــال  ــو ق ــامن ل ــو عث ــيخنا أب ــال ش ــال، وق ــظ)7( ق ــامن اجلاح ــفيانيةأليب عث ــاب الس كت

))(  البــأو: العجــب، والفخــر، والكــرب، والتعظــم. ينظــر: أســاس البالغة، مــادة )بــأو(: 29، ومعجم 
مقاييــس اللغــة، مــادة )بــأو(:)/328، و النهايــة يف غريب احلديــث واألثــر: )/)9، ويف ر: )الباء(. 

)2(  األحزاب / 53. 
)3(  املقنــب: )مــا بــني الثالثــني إىل األربعــني مــن اخليــل. واملقنــب أيضــا: شــئ يكــون مــع الصائــد 

ــده(. الصحــاح:)/206، وينظــر: لســان العــرب، مــادة )قنــب(: )/690  ــا يصي ــه م جيعــل في
ــم  ــت منه ــة، كان ــش عدناني ــن قري ــن كالب، م ــرة ب ــة زه ــاص، وقبيل ــن وق ــعد ب ــة س ــي قبيل )4(  وه
مجاعــة ببــالد اإلشــمونني، ومــا حوهلــا مــن صعيــد مــر. ينظــر: معجــم قبائــل العــرب، عمــر كحالــه: 

 .482/2
)5(  )وقد( يف ث، ر. 

)6(  ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 59)،58). 
)7(  عمــرو بــن بحــر بــن حمبــوب الكنــاين، ويكنــى )أبــا عثــامن(، مــوىل أليب القلمــس، لغــوي، عــرف 
ــالء، و  ــه: البخ ــن مؤلفات ــرة، م ــد بالب ــي، ول ــام البلخ ــذ النظ ــان، تلمي ــة والبي ــة والفصاح بالبالغ
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لعمــر قائــل كيــف تقــول لطلحــة مــا قلــت وقــد زعمــت أنَّ رســول اهلل صــى اهلل 
ي كان  عليــه وآلــه مــات وهــو راض عــن الّســتة لرمــاه بمناقضتــه ولكــن مــن الــذَّ
ــة  ــا طلح ــا أب ــم دع ــذا، ث ــف ه ــك فكي ــا دون ذل ــه م ــول ل ــر أن يق ــى عم ــر ع جي
ــار  ــن االنص ــاًل م ــني رج ــرت مخس ــريت، فاخ ــن حف ــم م ــال: إذا عْدت ــاري فق االنص
حامــيل ُســيوفهم، وامجــع هــؤالء الّســتة يف بيــت ليختــاروا واحــدًا منهــم، فــإن اتفــق 
مخســة وأبــى واحــد فاشــدخ رأســه بالســيف، وإن اتفــق أربعــة وأبــى اثنــان فارضب 
اعناقهــام، وإن اتفــق ثالثــة وخالــف ثالثــة، فأنظــر الثالثــة التَّــي فيهــا عبــد الرمحــن 
ــا، وإن  ــارضب أعناقه ــا ف ــى خالفه ــرى ع ــة األخ ت الثالث ــإنَّ أرصَّ ــوف، ف ــن ع ب
ــاروا  ــلمني خيت ــتة، ودع املس ــاق السَّ ــارضب أعن ــوا، ف ــام ومل يتفق ــة أيَّ ــت ثالث مض
ــالم( للعّبــاس ُعــِدل باألمر  ألنفســهم، فلــامَّ خرجــوا مــن عنــده قــال عــيل )عليــه السَّ
عنــّي يــا عــّم، قــال: ومــا علمــك، قــال: قــرن يب عثــامن وقــال: كونــوا مــَع االكثــر 
فــإن رىض رجالن]رجاًل[))(ورجــالن رجــاًل، فكونــوا مــع الّذيــن فيهــم عبــد 
عثــامن ال خيتلفــان  الرمحــن صهــر  ه،وعبــد  عمَّ ابــن  فســعد الخيالــف  محــن  الرَّ
َرواُه  شــيئًا  يغنيــا  مل  معــي  ]االخــران[)3(  كان  فلــو  اآلخــر  أحدمهــا  فيوليهــا)2( 
ــه  اوندي)رمحــه اهلل( انَّ الطــربي)4( وابــن االثــر يف الكامــل)5( ويف روايــة الُقطــب الرَّ

ــرة  ــات بالب ــات، م ــن املؤلف ــا م ــوال وغره ــني االم ــام، و حتص ــل، واالصن ــني، و االب ــان والتبي البي
ســنة )255هـــ(. ينظــر: فهرســت ابــن النديــم: 208، و وفيــات االعيــان: 3/ 470 – 475، و معجــم 

ــة العارفــني: )/ 802، 803، و االعــالم: 5/ 74.  ــاء: 6)/ 74، و هدي االدب
))(  ]رجاًل[ ساقطة من ر، ويف ث: )كونوا مع االكثر فإن ريض رجالن ورجاًل(. 

)2(  )فوهلا( يف أ، ع، ن. 
)3(  ]االخران[ ساقطة من ث، ويف ر: )اآلخر(، حتريف. 

)4(  ينظر: تاريخ الطربي: 294/3. 
)5(  ينظر: الكامل يف التاريخ: 67/3. 
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ــالم(:ادخل يف الشــورى لتظهــر مناقضــة فعلــه))( لروايتــه أنَّ النبــوة  قــال )عليــه السَّ
ــَرَض  ــى اْعَتـ ــة)2( )َمَت ــوم للخالف ــي الي ن ــد أهلَّ ــت، وق ــان يف بي ــة ال جيتمع واالمام
ُت ُأْقــَرُن إىَل َهــذه)3( النَّظائـِـر( اعــرتض الــيء  ُل ِمنُْهــْم َحتَّــى ِصْ ْيــُب يِفَّ َمــَع اأْلَوَّ الرَّ
ل أبــو  ــب: الشــك()4(واملراد بــاألوَّ صــارع كاخلشــبة املعرتضــة يف النَّهــر، و)الريَّ
بكــر، وُاقــرَن اليهــم عــى لفــظ املجُهــول أي اُجْعــل قرينــا هلــم وجيمــع  بينــي وبينهم، 
ــد)6( اهلل  ــن ُعبي ــامن ب ــان؛ ألنَّ عث ــام القرين ــال هل ــة ]...[)5( يق ــر وطلح ــو بك وكان أب
أخــا طلحــة أخذمهــا)7( فقرهنــام بحبــل )8(، والنظائر)9( اخلمســة أصحاب الشــورى/

ــه جعلهــم عمــر  ــدم، والتَّعبــر بالنظائــر عــى املاُمشــاة؛ ألنَّ ظ))/أو األربعــة كــام تقَّ
ــب لوضــوح االمــر، وقيَّــام  نظــراء أو لكــون كل منهــم  نظــرًا لآلخريــن ونفــى الريَّ
وا َوطِْرُت  احلَّجــة، وتنزيــل ارتيــاب املرتابــني بمنزلــة العــدم )لكنِّــي َأْســَفْفُت إِْذ َأَســفُّ
إِْذ طــاُروا( قــال يف النَّهايــة: يف حديــث عــيل )عليــه الســالم(لكني أســففت اِذ 
جــل لألمــر إذا قارُبــه)))(  أســفوا، أســف الطَّائــر)0)( إذا دنــا مــن األرض، وأَســَف الرَّ

))(  )فعلية( يف ث، ر. 
)2(  ينظر: منهاج الرباعة يف شح هنج البالغة: )/28). 

)3(  )هذا( يف ح. 
)4(  العني، مادة )ريب(:287/8. 

)5(  ]ال[ زيادة يف أ. 
)6(  )عبد( يف ث. 

)7(  )اخدمها( يف ح، ن، ويف أ، ث، ع: )احدمها( تصحيف. 
)8(  ينظر: املعارف، ابن قتيبة: 229. 

)9(  )النطائر( يف ح تصحيف. 
)0)(  )الطائرين( يف ث، ر. 

)))(  النهاية يف غريب احلديث واألثر: 375/2، وفيه: )يف حديث عيل لكني...(. 
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وطــِرُت أي ارتفعــت اســتعامال للــكيّل يف أكمــل االفــراد بقرينــة امُلقابلــة، قــال بعض 
ــر  ــدر أو صغ ــل الق ــه جلي ــازع في ــر ان كان املن ــت األم ــي طلب ــارحني: أي لكن الَش
ــه حّقــي فلــم اســتنكف مــن طلبــه))(، واالظهــر إينَّ جريــت معهــم عــى  املنزلــة؛ ألنَّ
ــم مل يكونــوا نظــراء يل، وتركــت املنازعــة  مــا جــروا، ودخلــت يف الّشــورى مــع اهنَّ
رعايــة للمصلحــة )َفَصَغــى َرُجــُل ِمنُْهــم لِِضْغنـِـِه، َومــاَل اآلَخــُر لِِصْهــِرِه، َمــَع َهــٍن 
وَهــٍن( صغــى يصغــي يصُغــوا أي مــال، وكذلــك صغــى بالكــر ومنهــا صغيــت 
ــال:  ــداوة)3( يق ــِد و الع ــر احلْق ــن بالك غ ــوه)2( والضِّ ــمعك نح ــت بس ــه إذا ِمْل الي
ضِغــن عليــه بالكــر، والِصْهــُر بالكــر: ))ُحْرَمــة اخلُُتوَنــِة(()4( أي: خلطــه تشــبه 
ــرأة)6(، ومــن  ــت امل ــل: االصهــار أهــل بي ــال اخللي ــج، وق ــة حيدثهــا)5( الّتزوي القراب
العــرب مــن جيعــل الّصهــر مــن االمحــاء واالختــان مجيعــًا، )وهــن( عــى وزن أخ: 
كلمــة كنايــة، ومعنــاه شء وأصلــه َهنـَـُو، تقــول)7(: هــذا َهنـُـك، أي شــيُئك()8( قالــه 
يض:))اهلن:اليءاملنكــر الــّذْي يســتهجن ذكــره مــن  اجلوهــري، وقــال الشــيخ الرَّ
العــورة والفعــل القبيــح و)9( غــر ذلــك(()0)( والــّذي مــال للضغــن ســعد بــن أيب 

))(  ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/58). 
)2(  ينظر: الصحاح، مادة )صغا(: 6/ 2400، )240. 

)3(  ينظر: العني، مادة )ضغن(: 366/4. 
)4(  العني، مادة )صهر(: 3/))4. 

)5(  )وحيدثها( يف ث، ر. 
)6(  ينظر: العني، مادة )صهر(: 3/))4. 

)7(   )يقول( يف أ، ث، ر، ع، تصحيف. 
)8(  الصحاح، مادة )هنو(: 2536/6. 

)9(  ورد يف شح الريض عى الكافية: )/)8: )أو غر ذلك(. 
)0)(  شح الريض عى الكافية: )/)8. 
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ــالم( قتــل أبــاه يــوم َبــْدر، ))وســعد أحــد مــن قعــد عــن  ــه )عليــه السَّ وقــاص؛ ألنَّ
ــب  ــال القط ــذا ق ــه(())( ك ــر الي ــوع االم ــت رج ــالم( وق ــه السَّ ــيل )علي ــة ع بيع
ــارح عبــد احلميــد بــن أيب احلديــد بــأنَّ أبــا  الراونــدي )َرمُحــه اهلل(، وَرّده الشَّ
وقــاص واســمه مالــك بــن أهيــب)2( بــن عبــد منــاف َمــات يف اجلاهليــة حتــف 
ــه تيمــي)4( وابــن عــم  أنفــه)3( قــال: واملــراد بــه طلحــة بــن عبيــد اهلل وضغنــه؛ ألنَّ
ــل  ــم)6( ألج ــي تي ــن بن ــديد م ــٌق)5( ش ــم حن ــي هاش ــوِس  بن ــر وكان يف نف أيب بك
()8( طلحــة مل يكــن حــارضًا  اخلالفــة)7(، وبالعكــس والّروايــة التــي جــاءت )بــأنَّ
ــه محنــة بنــت ســفيان  غــن هــو ســعٌد؛ ألنَّ أمَّ يــوم الشــورى إن صحــت فــذو الضَّ
بــن أميــة بــن عبــد شــمِس)9(، و)الضغينــة()0)( التَّــي كانــت عنــده مــن قبــل 
ــالم(  ــه )عليــه السَّ ــالم(، ومل يعــرف أنَّ أخوالــه)))( الذيــن قتلهــم عــيل )عليــه السَّ
ي مــال لصهــره هــو  قتــل أحــدًا مــن بنــي زهــرة لينســب الضغــن)2)( اليــِه، والــذَّ

))(  منهاج الرباعة يف شح هنج البالغة: )/27). 
)2(  )ُاهبب( يف م، تصحيف. 

)3(  ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب حديد: )/)6). 
)4(  )يتمي( يف أ، ث، ر، حتريف، ويف م )ّيّمى(. 

)5(  )حنو( يف ث، ح، ر، ويف ع: )حتق(. 
)6(  )متيم( يف ح. 

)7(  ينظر: شح هنج البالغة، ابن ايب احلديد: )/ 60)، )6). 
)8(  )وإن( يف ح. 

)9(  ينظر: املعارف، ابن قتيبة: )24، وأنساب اإلشاف: 0)/27، وسر أعالم النبالء: )/96. 
)0)(  )الضعية( يف أ، ث، ع، ويف ح: )الضغية(، و يف ر، ن: )الصغينة(. 

ــر:  ــدر. ينظ ــوم ب ــالم( ي ــه الس ــب )علي ــن أيب طال ــيل ب ــة ع ــه اخلليف ــفيان قتل ــن أيب س ــة ب )))(  حنظل
املغــازي، الواقــدي: )/47)، واملعــارف: 345. 

)2)(  )الضعن( يف أ، ويف ر )الصغن( تصحيف. 
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ــت  ــط كان ــن أيب معي ــة ب ــت عقب ــوم بن ــوف[))(؛ ألنَّ أّم كلث ــن ع ــن ]ب مح ــد الرَّ عب
ــز  محــن)3(، وهــي)4( أخــت عثــامن مــن أمــِه)5( ))أَرْوى بنــت ُكَرْي ــد الرَّ زوجــة)2( عب
ــاؤه أن  ــة رج ــراد بالكناي ــل امل ــمس(()6(، َوَلعَّ ــد ش ــن عب ــب ب ــن حبي ــة ب ــن ربيع ب
ينتقــل األمــر اليــِه بعــد عثــامن، وينتفــع بخالفتــه، واالنتســاب اَلْيــِه باكتســاب 
ــه  ــه )علي ــراف عن ــن االنح ــوع م ــاِس أو ن ــى النَّ ــع ع ف ــتطالة والرتَّ ــوال واالس األم
ــالم( وقــد َعـــدَّ مــن املنحرفــني أو غــر ذلــك ممَّــا هــو )عليــِه الَســالم( أعلــم بــه،  السَّ
وحيتمــل أن يكــون الظَّــرف متَّعلقــًا باملعطــُوف ]و املعطــوف[)7( عليــه كليهــاَم 
ــه  غــن أيضــًا، واملشــهور يف كيفيــة انعقــاد اخلالفــة لعثــامن أنَّ فالكنايــة تشــمل ذا الضَّ
ــامن  ــه لعث ــب حق ــه وه ــه انَّ ــى نفس ــة ع ــهدهم طلح ــورى أش ــل الش ــع أه ــا اجتم مل
ــه  ــه )علي ــاف)8( جانب ــامن واضع ــة عث ــأراد تقوي ــه ف ــر ل ــد االم ــه ال ينعق ــه بأَن لعلم
ــالم( لضغنــه)9( فلــامَّ رأى زبــر ذلــك قــال: وأنــا أشــهُدكم أين قــد وهبــت  السَّ
ــه كان ابــن  ــة النَّســب؛ ألن ــالم(؛ وذلــك ملــا دخلــه مــن محي ــِه السَّ حقــي لعــيل )علي
ــالم( وهــي صفيــة بنــت عبــد املطلــب)0)(، َوكاَن أُبــو  ــة أمــر املؤمنــني )عليــه السَّ عمَّ

))(  ]بن عوف[ ساقطة من أ، ر، ع، م، ن. 
)2(  )روجة( يف أ، تصحيف. 

)3(  ينظر: سر أعالم النبالء: 276/2. 
)4(  )وهو( يف أ، ع، حتريف. 

)5(  ينظر: األعالم: 5/)23. 
)6(  األنساب، السمعاين: 5/)6. 

)7(  ]واملعطوف[ ساقطة من أ. 
)8(  )أصعاف( يف ث، تصحيف. 

)9(  )لضعنه( يف أ، ع، ن، ويف ث: )لصنعه(. 
)0)(  صفيــة بنــت عبــد املطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف القرشــية اهلاشــمية، عمــة الرســول )صــى 
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ــه ألبــن عَمــه عبــد  ــالم( خاَلــُه))(، فبقــي أربعــة، فوهــب ســعد حقَّ طالــب )عليــه السَّ
ــالم( وعثــامن:  محــن لعيل)عليــه السَّ ــه ال يتــم لــه فقــال عبــد الرَّ محــن وكان يعلــم أنَّ الرَّ
أّيكــام خيــرج نفســه ويكــون اليــِه االختيــار؟ فلــم يتكلــم أحــد منهــام / و))/ فقــال: 
ــالم( وقــال:  إينَّ قــد أخرجــت نفــي عــى أن اختــار أحدكــام، فبــدأ بعــيل )عليــه السَّ
أبايعــك عــى كتــاب اهلل، وســنة رســوله، وســرة الشــيخني أيب بكــر وعمــر، فقــال 
ــغ علمــي، فعــدل اىل)2(  ــنة رســوله، ومبل ــاب اهلل وسَّ ــل عــى كت ــالم( ب ــه السَّ )علي
ــالم( فأجــاب)3( بــام ذكــر حتــى تــم ثالثــة  عثــامن فقــال: نعــم، فعــاد اليــه )عليــه السَّ
ــالم عليــك يــا أمــر املؤمنــني[)4(،  ات، فصفــق يــده عــى يــد عثــامن ]وقــال: السَّ مــرَّ
ــَك رجــوت منــه مــا رجــا صاحبكام  ــالم(: واهلل مــا فعلتهــا إالَّ ألنَّ فقــال)5( )عليــه السَّ
ــن أيب  ــد ب ــد احلمي ــارح عب ــِم)6(، روى الشَّ ــَر َمنِْش ــام ِعْط ــِه، َدقَّ اهلل بينك ــن َصاِحب م

ــف يف  ــب، مل خيتل ــت وهي ــة بن ــا هال ــب، أمه ــد املطل ــن عب ــزة ب ــت مح ــلم(، وأخ ــه وس ــه وال اهلل علي
ــة، أخــو  ــن أمي ــن حــرب ب ــة احلــارث ب ــل املهاجــرات، تزوجهــا يف اجلاهلي إســالمها، وهــي مــن أوائ
ســفيان بــن حــرب، وبعــد موتــه تزوجهــا العــوام بــن خويلــد، فولــدت لــه الزبــر وعبــد الكعبــة، ماتــت 
ســن )20هـــ(. ينظــر: املعــارف: 28)، و أنســاب األشاف: 240/9، واألنســاب: )/39)، وأســد 

ــالم: 3/ 206.  ــالء: 2/ 270، )27، و االع ــالم النب ــر أع ــة: 5/ 492، 493، و س الغاب
))(  ينظر: أنساب االشاف: 9/ 240، واالنساب: )/ 39). 

)2(  )عى( يف أ،ع. 
)3(  )وأجاب( يف أ، ع. 

)4(  ]وقال السالم عليك يا أمر املؤمنني[ ساقطة من أ،ع. 
)5(  )وقال( يف أ، ع. 

ــة  ــت خزاع ــارة، وكان ــة عط ــت بمك ــرأة، كان ــم أم ــني، اس ــر الش ــم بك ــي: منش ــال األصمع )6(  )ق
وجرهــم أرادوا القتــال تطيبــوا مــن طيبهــا، وكانــوا إذا فعلــوا ذلــك كثــرت القتــى فيــام بينهــم،، فــكان 
يقــال: )أشــأم مــن عطــر منشــم، فصــار مثــاًل( الصحــاح: 5/)204. وينظــر: مجهــرة األمثــال: 

)/445، وجممــع األمثــال: )/ 394، 395. 
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احلديــد عــن أيب هــالل العســكري قــال: قــال يف كتــاب االوائــل اســتجيبت دعــوة 
ــالم( فيهــام فــام ماتــا االَّ متهاجريــن متعاديــني، قــال: وملــا بنــى عثــامن  عــيل )عليــه السَّ
محــن فنظــر إىل البنــاء  قــره وصنــع طعامــًا كثــرًا ودعــا النَّــاِس كان فيهــم عبــد الرَّ
ــا نكــذب فيــك، وإينَّ  ــا كنَّ ــك َم ــا علي ــن عفــان لقــد صدقن ــا اب ــال: ي والطعــام، وق
اســتعيذ بــاهلل مــن بيعتــك، فغضــب عثــامن، وقــال: اخرجــه عنــي يــا غــالم، 
ــامن  ــاده عث ــن فع مح ــد الرَّ ــرض عب ــم م ــوُه، ث ــاِس أن ال جيالُس ــر النَّ ــُوه وأم فأخرج
وكلَّمــه فلــم يكلمــه حتــى مــات.))( )إىَِل َأْن َقــاَم َثالِــُث اْلَقــْوِم َنافِجــًا ِحْضنَْيــِه، َبــنْيَ 
بِيــِع( ــِه َوُمْعَتَلِفــِه، َوَقــاَم َمَعــُه َبنُــو َأبِيــِه َيَْضُمــوَن َمــاَل اهللِ َخْضــَم اإِلبِــِل نِْبَتــَة الرَّ َنثِيلِ
احِلضــن)2( بِكــر املهملــة ))مــا دون االبــط إىل الكشــح(()3( ومنــه احتِضــان الــيء 
ــاه يف حضنـِـك، والنََفــَج باجليــم الّرفــع يقــال: بعــٌر ُمنَْتِفــج اجلنبــني إذا  أي: محلــك إيَّ
امتــأل مــن األكل فارتفــع جنبــاه، ورجــل منتفــج اجلنبــني إذا افتخــر بــام ليــس فيــه)4( 
وظاهــر املقــام التشــبيه)5( بالبعــر، وقــال ابــن االثــر: كنــى بــه عــن التعاظــم  
ــتعدًا ألن  ــًا)7( مس ــة أي منتفخ ــاء املعجم ــًا باخل ــروى: نافخ ــال: وي ــالء)6(، ق واخلي
ــرة األكل،  ــراد كث ــة أنَّ امل ــذه الرواي ــى ه ــر ع ــرش)9(، والظاه ــن ال ــل عمله)8(م يعم

))(  ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/68)،67). 
)2(  )احلصن( يف ث، ر، تصحيف. 

)3(  الصحاح، مادة )حضن(: 5/ )0)2. 
)4(   العني، مادة )نفج(: 45/6)، ونظر: لسان العرب، مادة )نفج(: 64/3. 

)5(  )التسبيه( يف ث، ح، تصحيف. 
)6(  ورد يف النهاية يف غريب احلديث واألثر: 89/5: ))كنى به عن التعاظم والتكرب واخليالء((. 

)7(  )منتفحًا( يف أ، تصحيف. 
)8(  )عليه( يف ح. 

)9(  قول مترف به، ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: 90/5. 
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ْوث(()2(، و املعَتَلــف بالفتــح موِضــع االعتــالف وهــو أكل  و))النثيــل))(: الــرَّ
ــة الّصــدوق  جيــع كالبهائــم، ويف رواي ــه االكل والرَّ ــة العلــف)3(، أي: كان مهَّ الداب
ريض اهلل عنــه )بــني  ثيلِه)4(ومعتلفــِه( وحكــى تفســره عــن احلســن)5( بــن عبــد اهلل 
جــل هاهنــا  ــام اســتعاره للرَّ بــن ســعيد العســكري قــال: الَثْيــل  قضيــب اجلَْمــل، وإنَّ
واملعتلــف املوِضــع أي بــني مطعمــه ومنكحــه)6(، وقــال يف القاموس)7(:الَثِيــل 
ــم  ــه، واخلَْض ــب نفس ــر أو القضي ــب البع ــاء قضي ــر وع ــح والك ــح و بالفت بالفت
))األكل بجميــع الفــم(()8( ويقابلــه القضــم أي: ))بأطــراف االســنان(()9(، وقــال 
يف النهايــة)0)(: يف حديــث عــيل )عليــه الســالم( فقــام معــه بنــو أميــة خيضمــون)))( 
َمــاِل اهلل خضــم)2)( االبــل نبتــة الربيــع، اخلضــم األكل بأقــى األرضاس، والقضــم 
بأدناهــا، ومنــه حديــث أيب ذر)تأكلــون خضــاًم، ونــأكل قضــاًم(()3)(، وقيــل: اخلضم 

))(   )النبثل( يف ر. 
)2(  لسان العرب، مادة )نثل(:))/646. 

)3(  ينظر: املصدر نفسه، مادة )علف(: 255/9. 
)4(  )مثلة( يف ث، ويف ر: )الثلثه(. 

)5(  )احلسني( يف أ. 
)6(  ينظر: معاين األخبار، الصدوق: 363. 

)7(  ينظر: القاموس املحيط، مادة )ثيل(: 344/3. 
)8(  العني، مادة )خضم(: 79/4)، وينظر: الصحاح، مادة )خضم(: 3/5)9). 

)9(  الصحاح، مادة )قضم(: 3/5)20. 
)0)(  ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: 44/2. 

)))(  )حيضمون( يف أ، ث، ح، ر، ع، ن، تصحيف. 
)2)(  )حضم( يف ع. 

)3)(  النهاية يف غريب احلديث واألثر: 44/2. 
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طــب))(، والقضــم بالَيابــس)2(، والفعــل خِضــم كِعلــم عــى قــول  خــاص باليءالرَّ
ــارع  ــمع ورضب(()5( واملض ــوِس ))كس ــر)4(، ويف القام ــن االث ــري)3(، واب اجلوه
حيحــة عــى الوجهــني، والنبتــة بالَكــر والفتــح النبــات)6(  موجــود يف النســخ الصَّ
و)تكــون()8(  بالكــر،  ــارَحان)7(   الشَّ ورّصح  النَّســخ  يف  َموُجــودان  وكالمهــا 
ــه يف  ــة رصح ب ــن النبت ــه حلس ــال: إن ــات، يق ــل النب ــن فع ــرضب م ــر ل ــة بالك النِبت
ف عثــامن، وبنــي أميَّــة يف بيــت مــال املســلمني،  العــني)9(، والــكالم اشــارة إىل تــرَّ
ــش  ــن قري ــة م ــع إىل أربع ــه دف ــام روى أن ــع ك ــه القطائ ــز، واقطاع ــه اجلوائ واعطائ
زّوجهــم بناتــه أربعامئةالــف دينــار، وأعطــى مروان)0)(مائــة الــف عنــد فتــح أفريقيا، 

))(  ينظر: املخصص، مادة )خضم(: )/27، و لسان العرب، مادة )خضم(: 2)/82). 
)2(  ينظر: املخصص، مادة)قضم(: )/27، ولسان العرب، مادة )قضم(: 2)/487. 

)3(  مل يذكره اجلوهري يف مادة )خضم(: 3/5)9). 
)4(  مل يذكره ابن األثر يف النهاية 44/2. 

)5(  القاموس املحيط، مادة )خضم(: 07/4). 
)6(  )البنات( يف ع. 

ابــن ميثــم  ابــن أيب احلديــد: )/ 68)، وشح هنــج البالغــة،  )7(  ينظــر: شح هنــج البالغــة، 
البحــراين:)/250. 

)8(  )يكون( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، ن، و الصواب ما أثبتناه. 
)9(  ينظر: العني، مادة )نبت(: 8/ 30). 

)0)(  مــروان بــن احلكــم بــن أميــة بــن عبــد شــمس القــرش االمــوي، يكنــى أبــا عبــد امللــك، وكان 
ليقــب بـ)خيــط باطــل( ولــد ســنة )2هـــ( أول مــن ملــك مــن بنــي احلكــم واليــه ينســب بنــو مــروان، 
جعلــه اخلليفــة عثــامن كاتبــًا لــه، وملــا قتــل اخلليفــة عثــامن خــرج مــروان إىل البــرة وقاتــل يف معركــة 
ــة ســنة )42هـــ( ثــم  ــة اخلالفــة واله املدين ــة، وملــا ويل معاوي اجلمــل، وشــهد صفــني وكان مــع معاوي
عزلــه ســنة )48هـــ( ووىل ســعيد بــن العــاص ثــم والهــا ملــروان ســنة )54هـــ( وعندمــا تــويف معاويــة 
ــل  ــه اه ــوران فبايع ــاميل ح ــة ش ــرج إىل اجلابي ــد ان خ ــم بع ــروان احلك ــوىل م ــة ت ــن معاوي ــد ب ــن يزي ب
االردن، ثــم دخــل الشــام وحكــم فيهــا وكانــت مــدة حكمــة تســعة اشــهر وثامنيــة عــرش يومــًا، مــات 
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ويــروى مخــس أفريقيــة، وكان ]قد[))(أشــرتى اخلمــَس فوهبــه لــه، ووىل احلكــم بــن 
ــا،  ــاه هَب ــني أت ــه ح ــا ل ــف فوَهَبه ــة ال ــت ثالثامئ ــة فبلغ ــات قضاع أيب العاص)2(صدق
وأعطــى ســعيد بــن العــاص مائــة الــف وغــر ذلــك ممَّــا فصــل يف حملــه/ظ))/)إىَِل 
ــكاث  ــُه)5(( االنت ــِه بِْطنَُت ــْت)4( بِ ــُه، َوَكَب ــِه َعَمُل ــَز َعَلْي ــُه)3(، َوأْجَه ــِه َفْتُل ــَث عَلْي َأِن اْنَتَك
االنتقــاض يقــال: نكــث فــالن العهــِد واحلَْبــل فاْنَتَكــَث أْي َنَقَضــه فاَتَقــَض)6(، 
وفتــل)7( احَلبــَل)8( بَرمــه َوىَلَّ ُشــَقْيْه، واالجهــاز)9( امتــام قتــل اجلريــح  وارساعــه)0)(، 

ــن  ــربى، اب ــات الك ــر: الطبق ــد. ينظ ــه ام خال ــه زوجت ــل قتلت ــنة )65هـــ(، وقي ــون س ــروان بالطاع م
ســعد: 35/5،و االســتيعاب:3/ 387)، 388)، و اســد الغابــة: 348/4، و فــوات الوفيــات: 

االعــالم:207/7.  و   ،503،504/
))(  ]قد[ ساقطة من أ، ع. 

)2(  احلكــم بــن أيب العــاص بــن أميــة بــن عبــد شــمس بــن عبــد منــاف بــن قــي القــرش االمــوي، 
عــم اخلليفــة عثــامن بــن عفــان، وأبــو مــروان بــن احلكــم، أســلم يــوم فتــح مكــة اخرجــه رســول اهلل 
)صــى اهلل عليــه والــه وســلم( مــن املدينــة وطــرده منهــا ألنــه كان يتســمع مــا يــره الرســول صلــوات 
ــه  ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــي رس ــام كان حياك ــار، ك ــيه إىل الكف ــة ويفش ــار الصحاب ــه إىل كب اهلل علي
وســلم( يف مشــيته وبعــض حركاتــه، نــزل احلكــم هــو وأوالده يف الطائــف وبقــي فيهــا إىل أن ويل عثــامن 
اخلالفــة فبعــث اليــه فرجــع إىل املدينــة وبقــي فيهــا إىل أن مــات يف ســنة )32هـ(.ينظــر: االســتيعاب: 

)/359، وأســد الغابــة: 33/2 ــــ35، و ســر أعــالم النبــالء: 2/ 07)، واالعــالم: 2/ 226. 
)3(  )انتكث مكثه( يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 68). 

)4(  )كتب( يف ث، تصحيف. 
)5(  )بطنه( يف ع. 

)6(  ينظر: لسان العرب، مادة )نكث(: 97/2). 
)7(  )قتل( يف ث، تصحيف. 

)8(  )احلمل( يف أ، ع. 
)9(  )واالحهاز( يف ث، تصحيف، ويف ع: )واالجتهاز(، حتريف. 

)0)(  ينظر: الصحاح، مادة )جهز(: 870/3. 
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وفيــه ايــامء إىل مــا أصابــه َقْبــل القتــل مــن طعــن اســنة االلســنة))( وســقوطه عــن أعــني 
ظــة)3( أي:  النَّــاِس، وكبــا الفــرس ســقط عــى وجهــه وكبَّــا بــِه أْســقُطه)2(، والبطنــة الكِّ
االمتــالء مــن الطَّعــام امتــالء شــديدًا)4(،واحلاِصل أنــه اســتمرت أفعالــه)5( املذكــورة 
ــه  ــرج علي ــة، فخ ــه وخامةالعاقب ــدة وحلق ــره الفاس ــه وتداب ــه حيل ــع علي إىل أن رج
طائفــة فقتلــوه، واختلــف يف مقتلــه فقيــل ]قتــل[)6( قبــل يــوم اجلمعــة لليلتــني بقيتــا 
مــن ذي احلجــة ســنة مخــس وثالثــني، وقيــل يــوم الرتويــة روامهــا يف االســتيعاب عــن 
ــام التَّرشيــق روامهــا يف  ويــة ســنة ســت وثالثــني، وقيــل أيَّ الواقــدي)7(، وقيــل يــوم الرتَّ
ــام أو ســبع  ــامن عــرشة ]أي ــوم اجلمعــة لث ــم)9( ي ــن أعث ــخ أمحــد ب الكامــل)8( ويف تاري
عرشة[)0)(مضــت مــن ذي احلجة ســنة مخــس وثالثني،ورامهــا يف االســتيعاب)))( عن 

))(  )اللسنة( يف ع. 
)2(  ينظر الصحاح، مادة )كبا(: 6/)247. 

)3(  )الركضة( يف ع. 
)4(  ينظر: لسان العرب، مادة )بطن(: 3)/52،53. 

)5(  )استمر افعاهلم( يف مجيع النسخ، واملناسب للسياق ما أثبتناه. 
)6(  ]قتل[ ساقطة من ح، ويف ر )قل(. 

)7(   ينظر: االستيعاب: 3/ 044). 
)8(  ينظر: الكامل يف التاريخ: 3/ 79). 

)9(   ينظر: الفتوح: 433/2. 
)0)(  ]أيام أو سبع عرشة[ ساقطة من ح. 

)))(  هــو عــيل بــن حممــد بــن عبــد اهلل بــن أيب ســيف احلافــظ املدائنــي، ويكنــى )أبــا احلســن(، مــوىل 
ســمرة بــن حبيــب وقيــل ســمرة بــن جنــدب، وقيــل عبــد الرمحــن بــن ســمرة، أصلــه بــري، ثــم انتقل 
إىل املدائــن - وهــي مدينــة قديمــة عــى دجلــة – فنســب اليهــا، ثــم انتقــل إىل بغــداد، كان عاملــًا بأيــام 
ــل،  ــار اخللي ــار ثقيــف، و اخب ــي، و أخب ــي، و رســائل النب ــة النب ــه: صف ــًا، مــن مؤلفات ــاس، صدوق الن
وغرهــا مــن املؤلفــات، مــات ســنة )225هـــ(. ينظــر: املعــارف: 538، و فهرســت ابن النديــم: 3))، 

4))، و اللبــاب يف هتذيــب االنســاب: 3/ 82)، و هديــة العارفــني: )/ 670 – 672. 
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ــام أو  املدائنــي))( ومــدة خالفتــه اثنــي عــرش ســنة إاّلاثنــي عــرش يومــًا، أو إاّل ثامنيــة أيَّ
)3( ِمــْن ُكلِّ جانِــب(  قريــب مــن ذلــك)2( )َفــام َراَعنِــي إِلَّ َوالنَّــاُس َينثالــوَن َعــيَلَّ
عُتــُه َفاْرَتــاَع أي:  وع بالفتــح )الَفــَزع()4( واخلــوف)5(، يقــال: ))ُرْعــُت ُفالنــًا َوَروَّ الــرَّ
افزعتــه َفَفــِزَع(()6(، ))وراعنــي الــيء أي: أعجبنــي(()7(، والظاهــر يف املقام األَول 
(()9( ويف بعــض  والَثــْوُل بالفتــح هــو صــبُّ َمــا يف اإلنــاء)8(، ))َوانَثــالَّ انصــبَّ
ْبــع ينثالــون()0)( وعــرف الضبــع  ـاُس إيلَّ َكُعــرٍف الضَّ النســخ الصحيحة،)والنَـّ
ــُع  ــا، والَضُب ــى عنِقه ــظ ع ر الغلي ــعَّ ــن الش ــت م ــا نب ــم م ــا بالضَّ ــرِس وغرمه والف
حــان، واالنثــى ِضْبَعاَنــٌة  اجلنــس مــن احلَيــوان املعــروف، واملذّكــر منــه ِضبَعــان كِرْ
ــا  ــع ممَّ ب ــباٍع)))(، وعــرف الضَّ ــاَع بالكــِر َكســبٍع َوِس ــى ِضَب ــع للذكــر واالنث واجلَْم
يــرضب بــه املثــل يف االزدحــام أي: َمــا أفزعنــي ]حالــة االحالــة[)2)( ازدحــام النَّاِس 
للبيعــة؛ وذلــك لعلمهــم بقبــح العــدول عنــه )عليــه الَســالم( إىل غــره )َحتَّــى َلَقــْد 

))(  ينظر: االستيعاب: 3/ 044). 
)2(  ينظر: االستيعاب: 3/ 049). 

)3(  )... إال والناس إيل( يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )7). 
)4(  العني، مادة )روع(: 242/2. 

)5(  ينظر: لسان العرب، مادة )روع(: 8/ 36). 
)6(  الصحاح، مادة )روع(: 3/ 223). 

)7(  املصدر نفسه، مادة )روع(: 223/3). 
)8(  ينظر: القاموس املحيط، مادة )ثول(: 344/3. 

)9(  املصدر نفسه: 344/3. 
)0)(  منهــاج الرباعــة يف شح هنــج البالغــة، القطــب الراونــدي: )/ 9))، هامــش: 2، يف نســخة 

ــا، ب، ص، الــف(، وشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )7).  )ن
)))(  ينظر: الصحاح، مادة )ضبع(: 3/ 247)، 248)، وتاج العروس: ))/295. 

)2)(  ]حالة اال حالة[ ساقطة من أ، ع. 
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ــع  ــأة موض ــدم))(، )والوط ِس بالق ــدوُّ ــوء ال ــقَّ ِعْطفاَي(الَوْط ــناِن، َوُش َس ــَئ احْلَ ُوطِ
قــول  عــى  ــالم(  السَّ )عليهــام  واحلســني  احلســن  احلســنان  ]و[)3(  القــدم()2(، 
ــالم( يف وصــف البيعةوســيجيء يف الكتاب  ــارحني)4( ويناســبه قولــه )عليــه السَّ الشَّ
)ُثــمَّ َتداككتــم َعــيَلَّ تــداك البـِـل اليــم َعــى حَياِضهــا َيــوَم ورُوِدهــا َحتَّــى اْنَقَطعــت 
ــل املرتــى ريض  ــيد االجَّ عْيُف(ونقــل عــن السَّ النَّْعــُل َوَســَقط الــِرداِء َوُوطــَئ الضَّ
ــه قــال: روى أبوعمــر حممــّد بــن عبــد الواحــد)5( غــالم ثعلــب)6( يف قولــه  اهلل ُعنــه انَّ

))(  ينظر، لسان العرب، مادة)وطأ(: 95). 
)2(  الصحاح، مادة )وطأ(: /)8. 

)3(  ]و[ ساقطة من ع. 
)4(  ينظــر: منهــاج الرباعــة يف شح هنــج البالغــة:)/، وينظــر: شح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: 

 .(29 ،(7(/(
ــالم  ــروف بغ ــاوردي، املع ــرز الب ــد املط ــر الزاه ــو عم ــم أب ــن أيب هاش ــد ب ــد الواح ــن عب ــد ب )5(  حمم
ثعلــب، أحــد أئمــة اللغــة، صاحــب ثعلــب ورافقــه ؛ لذلــك عــرف بغــالم ثعلــب، ويلقــب باملطــرز؛ 
ألنــه كان يطــرز الثيــاب، ينســب إىل البــاورد وهــي )أبيــورد بخراســان( مــن مؤلفاتــه: املداخــل، 
وتفســر أســامء الشــعراء، و غرهــا مــن املؤلفــات، مــات ببغــداد ســنة )345هـــ(. ينظــر: فهرســت ابــن 

النديــم: 83، 84، و كشــف الظنــون: 2/ 273)، و االعــالم: 6/ 254. 
ــا  ــاد بــن ســيار النحــوي الشــيباين بالــوالء، املعــروف بثعلــب، ويكنــى أب )6(  أمحــد بــن حييــى بــن زي
العبــاس، إمــام الكوفيــني يف النحــو واللغــة، كان ثقــة، حجــه، صاحلــًا مشــهورًا، ســمع ابــن االعــرايب 
والزبــر بــن بــكار، وروى عنــه االخفــش االصغــر، وابــو بكــر االنبــاري وغرهــم، مــن كتبــه: 
الفصيــح، و شح ديــوان االعشــى، و معــاين الشــعر، و اعــراب القــرآن وغرهــا مــن الكتــب، مــات يف 
بغــداد ســنة ))29هـــ(. ينظــر: إنبــاه الــرواة عــى أنبــاه النحــاة: )/ 73) – 86)، و معجــم االدبــاء: 
5/ 02) – 46)، وفيــات االعيــان: )/ 02) – 04)، و االعــالم: )/ 267، ويف م )تغلــب(، ويف 

ر )يغلــب(. 
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ــنْفرى)2(: مهضوَمــة  الَكشــَحنْي  ــام االَّهبامــان))( وانشــد لِلشَّ )عليــه الســالم( اهنَّ
ــا  ــام كان يومئــذ جالسَّ ــالم( إنَّ َخْرمــاء احلََســن،  وروى)3( أنَّ أمــر املؤمنني)عليــه السَّ
ــامة بالقرفصــاء وهــي  ــه( املسَّ ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــي جلســة رس ــًا وه حمتبي
تــى وطئــوا اهباميــه،  ــام اجتمُعــوا ليبايعــُوه زامحــوا حَّ مجــع الركبتــني ومَجْــع الذيــل، فلَّ
ــالن  ــا رُج ــالم( ومه ــام السَّ ــني )عليه ــن واحلس ــن احلس ــال ومل يع ــه، ق ــّقوا ذيل وش
ــالٌن  ــى ف ــال: َثنَ ــاه)5(، ويق ــِر جانِب ــِل بالك ج ــاُء)4( الرَّ ــن، وْعطِف ــائر احلارضي كس
ــه)6(، ولعــلَّ املــراد بشــق العطفــني  ــه، أي أعــرَض عنــى، وعطــف جانب ــي عطَِف عنِّ
ــالم( جلــوس النــاس أو  ــالم( أو ردائــه )عليــه السَّ شــق جانبــي قميصــه )عليــه السَّ
ــى ُخــدش  ــال بعــض الشــارحني)8(: املعن ــه، وق ــدام وزحامهــم)7( حول وضــع األق
جانبــاي لشــدة االصطــكاك والزحــام، ويف بعــض النّســخ الصحيحــة )َوُشــقَّ 
()9(، والِعطــاُف كالــِرداء الرداءوســّمي بــه؛ لوقوعــه عــى عطفــي الرجل)0)(،  ِعطــايِفِ
اْلَغنَــِم(  َكَربِيَضــِة  َحــْوِل  )ُمَْتِمِعــنَي  روايــة  أشــهر  ل  األوَّ أنَّ  إالَّ  أنســب  وهــو 

))(  هو ثابت بن أوس األزدي امللقب بالشنفري، شاعر من الطبقة الثانية، من أهل اليمن. 
)2(  ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/265. 
)3(  ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 265. 

)4(  )عطفا( يف ث، ن. 
)5(  ينظر: الصحاح، مادة )عطف(: 4/ 405). 

)6(  ينظر: املصدر نفسه، مادة )عطف(: 4/ 405). 
)7(  )ورخامهم( يف ر. 

)8(  ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )7). 
)9(  ينظر: لسان العرب، مادة )عطف(: 9/)25. 

)0)(  منهاج الرباعة يف شح هنج البالغة: )/ 9))، هامش: 4 وفيه: )يف نا: عطايف(. 
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بِيضــة الغنــم املجتمعــة يف َمْرَبِضهــا بالكــِر أي )مأواهــا()2( مــن  بِيض[))(والرَّ ]الرَّ
َب إذا َلَصــَق وأقــام مالزمــًا له،ووجــه الّتشــبيه ظاهــر، وقال  َرَبــَض باملــكان)3( َكــرَضَ
ــف  ــم توص ــم؛ ألنَّ الغن ــان عقوهل ــم ونقص ــارة إىل بالدهت ــارحني: )اش ــض الشَّ بع
ــْت ُأْخــَرى، وَفَســق)5(  ــٌة، وَمَرَق ــْت طائَِف ــِر َنَكَث ْم ْضــُت بِاألَْ ــامَّ هنََ بقلــة الفطنــة()4( )َفَل
آَخــُروَن( هنــض كمنــع قــام، ونكــَث الَعْهــِد كنــر َنكثــًا بالفتــح نقضــه)6(، واالســم 
حديــث  يف  االثــر:  ابــن  و8)/  قــال/  اخلــروج  واملــروق  بالكــر،  النِكــث 
خَيِرقونــه)7(  أي:  ميــة(  الرَّ مــن  ــهم  السَّ مــروق  الّديــن  مــن  اخلوارج:)يمُرقــون 
ــل  ج ــق الرَّ ــه)8(، وفس ــرج من ــه وخي ــى ب ــيء املرم ــهم ال ــرق السَّ ــام خي ــه ك ن ويتعدوَّ
ــُة إذا خرجــت عــن  ــَقِت الرطب ــال: َفَس ــه اخلــروج، يق ــَرَ ورَضَب فجــر وأصل َكنَ
ــالم(  ــه )عليــه السَّ قرشهــا)9(، واملــراد بالطَّائفــة النَّاكثــة أصحــاب اجلمــل، وروى انَّ
ــاَم َينُكُث َعــَىٰ َنْفِســِه﴾)))( وباملارقة  َكــَث َفإِنَّ كاَن يتلــو وقــت مبايعتهــم)0)(: ﴿َفَمــن نَّ
أصحــاب النَّهــروان، والفاســقة أصحــاب صفــنّي، وقــد ورد يف الروايــات العاميَّــة 

))(  ]الربيض[ يف ع. 
)2(  )مأوهيا( يف أ، ح، ع، ر، حتريف، )مأوها( يف ث. 

)3(  ينظر: الصحاح، مادة )ربض(: 076/3). 
)4(  بحار األنوار، املجلي: 29/ 539،وينظر: منهاج الرباعة يف شح هنج البالغة: )/30). 

)5(  )قسط( يف هنج البالغة، صبحي الصالح: )3. 
)6(  ينظر: لسان العرب، مادة )نكث(: 96/2). 

)7(  )حيرقونه( يف ث، ر، تصحيف. 
)8(  ويف روايــة ابــن االثــر: ))... أي جيوزونــه وخيرقونــه ويتعدونــه...(( النهايــة يف غريــب احلديــث 

واألثــر: 4/ 320. 
)9(  ينظر: الصحاح، مادة )فسق(: 543/4). 

)0)(  )متابعتهم( يف أ، ع. 
)))(  الفتح /0). 
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ــالم(: )ســتقاتل  ــة عــن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( انــه قــال )عليــه السَّ واخلاصيَّ
بعــدي النَّاكثــني والقاســطني واملارقــني())(، واخلــرب مــن أعالم النبَّــوة، و))الُقُســوُط 
ــال اهلل  ــح، ق ــطًا بالفت ــرضَب َقْس ــَط ك ــال َقَس ــق(()2(، يق ــن احلَّ ــدوُل ع ــْور والع اجلَ
ــا اْلَقاِســُطوَن َفَكاُنــوا لَِجَهنَّــَم َحَطًبــا﴾)3( ))والِقْســُط بالكــر الَعــْدُل،  تعــاىل: ﴿َوَأمَّ
قيــل: واهلمــزة كقوهلــم:  ُمْقِســٌط(()6(،  َأْقَســَط ]الرجــُل[)5( فهــو  تقول)4(منــه: 
اُر اأْلِخَرُة  ـُـْم َلْ ُيْســَمُعوا اهلل)7( ُســْبحاَنُه)8( َيُقوُل:﴿تِْلــَك الــدَّ َشــكا اَلْيــِه فأشــكاه )َكَأهنَّ
ِذيـِـَن لَ ُيريــُدوَن ُعُلّوًا يِف اأْلَْرِض َولَ َفســادًا واْلعاِقَبــُة لِْلُمتَِّقنَي﴾)9(الظاهر  َنْجَعُلَهــا لِلَّ
مــر راجــع إىل اخللفــاء الثالثــة ال إىل الطوائــف كــام توهــم إذ عــرض اخلطبــة  أّن الضَّ
ذكرهــم ال الطَّوائــف، وهــو املناســب ملــا بعــد اآليــة ســيام ضمــر اجلمع يف ســمُعوَها 
ووعوهــا، واألصــل عــدم التجــوز بــإرادة بعــض الطَّوائــف، وإرادة اجلميــع أيضــًا 
نيــا  بعيــد ملــا ذكــروا الغــرض تشــبيههم يف االعــراض عــن اآلخــرة واالقبــال عــى الدَّ
ــامع  ــدم س ــرة لع ــم اآلخ ــن نعي ــرض ع ــن أع ــدة بم ــراض الفاس ــا لألغ وزخارفه
اآليــة، وشائــط الفــوز بثواهبــا، ومجلــة )يقــول( يف موِضــع احلــال، واملشــار اَليهــا يف 
ار  ـة، واالشــارة للتعظيــم أي تلــك التــي بلغــك وصفهــا، والــدَّ اآليــة هــي اجلنَـّ

))(  بحار األنوار: 588/30، وينظر: كنز العامل: 6)/94). 
)2(  الصحاح، مادة )قسط(: 52/3)). 

)3(  اجلن / 5). 
)4(   )يقول( يف أ، ث، ر، ع، تصحيف. 

)5(  ]الرجل[ زيادة يتطلبها السياق، وقد وردت يف نص الصحاح، مادة )قسط(: 52/3)). 
)6(  الصحاح، مادة )قسط(: 52/3)). 

)7(  )مل يسمعوا كالم( يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / )7). 
)8(  )حثيث( يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / )7). 

)9(  القصص /83. 
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صفــة، واخلــرب مجلــة نجعلهــا، والعلــّو هــو التكــرب عــى عبــاد اهلل، والغلبــة عليهــم 
ــال،  ــذ امل ــر اهلل أو أخ ــادة غ ــاء))( إىل عب ــاد الّدع ــادة، والفس ــن العب ــتكبار ع واالس
وقتــل)2( النفــس بغــر حــق، أو العمــل باملعــايص والّظلــم عــى النــاس واآليــة بعــد 
قّصــة قــارون وقبلهــا)3( حكايــة فرعــون قيــل)4( يف العلــو إشــارة إىل فرعــون لقولــه 
تعــاىل: ﴿إنَّ فِْرَعــْوَن َعــال يف األَْرِض﴾)5(، والفســاد إىل قــارون لقولــه عــّز وجــل: 
ــه  ــي اأْلَْرِض﴾)6( ويمكــن أن يكــون اإلشــارة يف كالمــه )علي ــاَد فِ ــِغ اْلَفَس ﴿َوَل َتْب
لــني، وبالثــاَّين إىل الثالــث لكــون بدعــه أظهــرا وهبــام اليهــم  ل إىل األوَّ ــالم( بــاألوَّ السَّ
مجيعــًا التصافهــم هبــام أو إىل مجيــع مــن ذكر عــى احتامل بعيد كــام ذكــر وَعاقبةاليء 
ــد بتعليقــه  ــة تشــديد يف الوعي ــة املحمــودة، ويف اآلي ــة اجلميل ــراد العاقب آخــره، وامل
ــالم( أنــه  ــربيس رمُحــه اهلل يف جممــع البيــان عنــه )عليــه السَّ عــى االرادة، وروى الطَّ
جــل ليعجبــه)7( شاك نعلــه فيدخــل يف هــذه اآليــة(()8(، قــال: )يعنــي  قــال: ))إن الرَّ
ًا يف االرض()9(، وعنــه  أن مــن تكــرب عــى غــره بلبــاِس يعجبــه، فهــو ممَّــن يريــد علــوَّ
ــف،  عي ــني الضَّ ــال، ويع ــد الض ــواق يرش ــي يف األس ــه كان يم ــالم( ان ــه السَّ )علي

))(  )الدعا( يف أ، ع. 
)2(  )قيل( يف أ، ع، ن، تصحيف. 

)3(  )وقيلها( يف ث، تصحيف. 
)4(  )قبل( يف ع. 

)5(  القصص /4. 
)6(  القصص/77. 
)7(  )لتعجبه( يف ر. 

)8(  جممع البيان: 464/7. 
)9(  املصدر نفسه: 464/7. 
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ــَرُة  ِخ اُر اآْلَ ــدَّ ــَك ال ــرأ ﴿تِْل ــرآن، ويق ــه الق ــح)2( علي ــال فيفت ــّاع))( والبق ــر بالبِي ويمَّ
ــَن﴾)3(،  ــُة لِْلُمتَِّقي ــاًدا َواْلَعاِقَب ــي اأْلَْرِض َوَل َفَس ا فِ ــوًّ ــُدوَن ُعُل ــَن َل ُيِري ِذي ــا لِلَّ َنْجَعُلَه
ويقــول: نزلــت هــذه اآليــة يف أهــل العــدل والتَّواِضــع مــن الــوالة)4(، وأهــل القدرة 
ــا يِف  ْني ــِت الدُّ ــْم َحلَِي ــا، َوَلكِنَُّه ــِمُعوَها َوَوَعْوَه ــْد َس ــَى َواهللِ َلَق ــاِس )َب ــائر الن ــن َس م
ــْم ِزْبِرُجهــا( وعــى احلديــث كرمــى فهمــه وحفظــه، وحــال فــالن  ــْم، َوَراَقُه َأْعُينِِه
بعينــي ويف َعينيــي بالكــر إذا أعجبــك، وكذلــك حــال بالفتــح حيلــو حــالوة، وقال 
ــا يف  ــت)6( الدني ــم حلي ــالم(: )لكنه ــه الس ــيل )علي ــث ع ــر)5(: ))يف حدي ــن االث اب
أعينهــم( تقــول: حــيل الــيء بعينــي حيــال)7( إذا استحســنته، وحــال بفمــي حيلــو((، 
وراقنــي الــيء ]يروقنــي[)8( أي أعجبنــي والّزبــرج ))الّزينــة مــَن وْشٍ أو َجوهــر 
ــر:  يف  ــن االث ــال اب ــال: الّذهــب)0)(، وق ــري:  ويق ــال اجلوه ــك()9(: ق أو نحــِو ذل
ــب  والذهَّ الّزينــة  الزبــرج  زبرجهــا  وَراَقُهــم  ــالم(  السَّ )عليــه  عــيل  حديــث 
ــوُر/ظ8)/ ــْوَل ُحُض ــَمَة، َل ــَرأ َالنََّس ــَة، َوَب ــَق احْلبَّ ــِذي َفَل ــا َوالَّ ــحاب)))( )َأَم والسَّ

))(  )البياء( يف ث، حتريف. 
)2(  )ففتح( يف أ، ر، ع، ويف ث: )فيقح(، حتريف. 

)3(  القصص/83. 
)4(  )الوالدة( يف أ. 

)5(  النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/435 ونص ابن االثر )ويف حديث...( بالواو. 
)6(  )حلبت( يف ر. 
)7(  )حميال( يف أ،ع. 

)8(  ]يروقني[ ساقطة من ع. 
)9(  الصحاح، مادة )زبرج(: ): 8)3. 

)0)(  نص اجلوهري: ))ويقال: الزبرج الذهب(( الصحاح، مادة )زبرج(: / 8)3. 
)))(  ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: 294/2. 
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ــة  ( فلقــت الــيء كرضبتــه شــققته، واحلَبَّ ــاِصِ ــِة بوُجــُوِد النَّ ــاُم احُلجَّ ، َوِقَي ــاِضِ احْلَ
احــني  ــعر ونحومها))(وامــا بالكــر فبــزُور البُقــوِل وحــّب الريَّ بالفتــح احلنطــة والشَّ
ونحومهــا ممَّــا ليــس بُقــوت)2(، وبــرأ أي: خلــق، قيــل فلــاّم تســتعمل فيغــر احليــاة، 
فيقــال: بــرَأ اهللُ النََّســَمة، وخلــق الّســموات واألرض والنَّســمة حمركــة االنســان أو 
ــل املــراد  ــالم( ]ُيقِســْم[)3( بالّلفظــة، ولعَّ النَّفــس والــّرُوح وكثــرًا مــا كان )عليــه السَّ
حــاك يف قولــه  بفلــق احلبــة َشــقها بإخــراج النَّبــات منهــا، وقــال ابــن عّبــاس، والضَّ
ــُق احَلــبِّ َوالنَّــوى﴾)4( أنَّ املعنــى خالقهــام ومنشــئهام)5(، وقيــل: املــراد  تعــاىل: ﴿َفالِ
ــك  ــا يف ذل ــني مل ــم باللفظ ــد، والقس ــو بعي ــق)6( وه ــن الش ــوى م ــّب والن ــا يف احل م
ــا  ــارض أمَّ ــور احل ــة وحُض نع ــع الصَّ ــة، وبدائ ــف احلكم ــن لطائ ــق م ــق و اخلل الفل
وجــود مــن حــرض للبيعــة فــام بعــده كالتفســر، أو حتقــق البيعــة عــى مــا قيــل، أو 
ســول  حضــوره ســبحانه وعلمــه كــام قيــل أيضــًا، أو حضــور الوقــت الــذي وقتــه الرَّ
)صــىَّ اهلل عليــه وآلــه( للقيــام باألمر)وَمــا َأَخــَذ اهللُ َعــَى]...[)7( اْلُعَلــاَمِء أْن ل 
ــة أن ال  ــة ومجل ــا مصدري ــة َم ــوٍم( كلم ــَغِب َمْظُل ، َوَل َس ــالٍِ ــِة َظ ــَى كِظَّ وا)8( َع ــارُّ ُيَق
يقــاّروا بعــد التَّأويــل باملفــرد يف موِضــع النَّصــب مفُعــول لآلخــر أو موصولــة 
ــه، أو  ــدل من ــر أو ب ــرف اجلّ ــر ح ــذه اهلل بتقدي ــا أخ ــان مل ــدر  واجلملةبي ــد مق والعائ

))(  ينظر: الصحاح، مادة )حبب(: )/05). 
)2(  ينظر: لسان العرب، مادة )حبب(: 293)، وتاج العروس: )/ 396. 

)3(  ]ُيقسم[ ساقطة من ث، ر. 
)4(  األنعام / 95. 

)5(  ينظر: التبيان يف تفسر القرآن، الطويس: 4/ 208، 209. 
)6(  ينظر: تفسر البحر املحيط: 4/ 88). 

)7(  )عى( مكررة يف ر. 
)8(  )أال يقاروا( يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 72). 
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ــا االئمــة )ســالم اهللُ عليهــم( أو األعــم فيــدل عــى وجوب  عطــف َبيــان والُعلــامء أمَّ
احلكــم بــني النــاس يف الغيبــة ملــن مجــع الرشائــط واملقــارة))( عــى مــا ذكــره اجلوهري 
أن تقــر َصاَحبــك وتســكن)2( وقــال بعــض الشــارحني: ))اقــرار كّل واِحــِد َصاحبــه 
ــُة بالكــر مــا يعــرتي االنســان مــن االمتــالء  عــى األمــر وتراضيهــام بــه(()3(، والِكظَّ
ــرك النهــي  ــغب بالتحريــك ))اجُلــوع(()5(، وتلــك املقــاّرة  ّت مــن الطعــام)4(، والسَّ
ــا، َوَلَســَقْيُت  عــن الظلــم واالنتصــاف للمظلــوم )أَلَْلـَقـْيـــُت ِحْبَلَهــا َعــَى َغاِرهِبَ
ــام كــام  ــة املق ــة  للتقــدم، أو دالل ــر راجعــة إىل اخلالف امئ ــا( الضَّ ِلَ ــَكأِس َأوَّ ــا بِ آِخِرَه
ــل  ــاء احلب ــنام  والق ــدم الّس ــق(()6( أو مق ــنام والعن ــني الَس ــارب ))ماب ــدم، والغ تق
عليــه ترشــيح لتشــبيه اخلالفــة بالناقــة التــي يرتكهــا راعيــه لرتعــى حيــث تشــاء وال 
يبــايل مــن يأخذهــا ومــا يصيبهــا ]وذكــر احلبــل[)7( ختييــل، والــكأس اناء فيــه شاب 
وال يقــال هلــا إذا خــال)8(، وقيــل مطلقــًا، وهــي مؤنثــة قــال اهلل تعــاىل: ﴿بـِـَكأٍس ِمــْن 
هلــا تركهــا واالعــراض عنهــا لعــدم النــارص،  َمعــنْيٍ * َبْيَضاَء﴾)9(وســقيها بــكأِس أوَّ
قــال بعــض الشــارحني: التعبــر بالســقي بالــكأس لوقــوع النــاِس بذلــك الــرتك يف 

))(  )املفازة( يف أ، ث، ع. 
)2(  ينظر: الصحاح، مادة )قرر(: 2/ 790، ونصه )وقارة مقارة أي قر معه وسكن(. 

)3(  شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/254. 
)4(  ينظر: الصحاح، مادة )كظظ(: 78/3)). 

)5(  معجم مقاييس اللغة، مادة )سغب(:77/3، ويف ع: )احلوع( تصحيف. 
)6(  الصحاح، مادة )غرب(:)/93). 

)7(  ]وذكر احلبل[ ساقطة من ح، ث، ر. 
العرب،مــادة  ولســان  )كأس(:969/3،واملخصــص:79،80/3،  مــادة  الصحــاح،  ينظــر:    )8(

)كأس(:89/6). 
)9(   الصافات / 46،45. 
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ْلَفْيُتــْم ُدنْياُكــْم َهــِذِه َأْزَهــَد ِعنْــِدي  طخيــة))( عميــاء وحــرة تشــبيه)2( الّســكر)3( )َوأَلَ
ِمــْن َعْفَطــِة َعنْــٍز( ألَفيُتــم أي وجدُتــم واضافــة الّدنيــا إىل ضمــر املخاطبــني لتمكنَّهــا 
يف ضمرهــم ورغبتهــم فيهــا واالشــارة للتحقــر، والّزهــد خــالف الرغبــة والّزهيــد 
القليــل وصيغــة التفضيــل عــى األّول عــى غــر القيــاِس كأشــهر وأشــغل، والعنــز 
ــا  ــرة)5( وهــي منَه ــد النَْث ــا خيــرُج مــن أنفهــا  عن ــى املعــز، وَعْفطتهــا)4( َم ــح أنث بالفت
شــبه  الَعْطســة، كــذا قــال بعــض الشــارحني وخيدشــه أنَّ املعــرُوف يف العنــز النْفَطــة 
بالنـّـون ويف النَّعجــة العفطــة بالعــني)6(، رصح بــه صاحــب العــني)7( واجلوهــري)8(، 
ومنــه قوهلــم: ))مــا لــه عافَِطــٌة والَ نافَِطــٌة(()9( ))كقوهلــم: َمــا لــه ثاغيــة وال راغَيــُة 
أي ال شــاه تَثُغــو وال ناقــة ترغــو(()0)( والُثغــاء والرغــاء بالضــم واملــّد فيهــا صوهتام، 
وقــال بعــض الشــارحني: ))العفطــة مــن الشــاه كالعطــاس مــن االنســان(()))(وهو 
غــر معــروف وقــال ابــن االثــر: يف حديــث عــيل )عليــه الســالم( مــن َعفَطــة عنــٍز: 

))(  )طحية( يف ث، ر، تصحيف. 
)2(  )يشبه( أ،ث، ح، ر، ع، ن، تصحيف. 

)3(  قول مترف به، ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/268. 
)4(  )وعطفتها( يف ث، ر، حتريف. 

ــه...(  ــه بأنف ــه شء يفعل ــب، ولكن ــس بغال ــه لي ــاس، إاّل أن ــس للن ــبه العط ــدواب: ش ــرة لل )5(  )النث
العــني9/8)2. 

)6(  ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 73). 
)7(  ينظر: العني، مادة )عفط(: 8/2). 

)8(  ينظر: الصحاح، مادة )عفط(: 43/3)). 
)9(  املصدر نفسه، مادة )عفط(: 43/3)). 

)0)(  املصدر نفسه، مادة )عفط(: 43/3)). 
)))(  شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/254. 
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ــَواِد ِعنْــَد ُبُلوِغــِه/ و9)/ِ  أي رضطــة عنز))(.)قالــُوا: َوَقــام إَِلْيــِه َرُجــٌل ِمــْن َأْهــِل السَّ
إىل َهــَذا امْلَْوِضــِع ِمــْن ُخَطَبتـِـِه، َفنَاَوُلــه كَِتابــًا َفَأْقـَبـــَل ينظــر فِيــِه؛  فلــاّم فــرغ مــن قراءتــه 
ــَك)3(  ــردْت َمَقالت ــِو اطَّ ــنَي، َل ــري امْلُْؤِمنِ ــا َأِم ــِه)2( َي ــُة اهللِ علي ــاس َرمح ــُن عب ــُه اْب ــاَل َل َق
ِمــْن َحْيــُث َأفَضْيــَت؟ َفَقــاَل: َهْيَهــاَت يــا ابــن عبــاٍس! تِْلــَك ِشْقـِشَقـــٌة َهــَدَرْت ُثـــمَّ 
ــواد ســاكنوا القــرى، وتســمى القــرى َســوادًا خلرُْضهتــا بالــّزروع  ْت( أهــل السَّ َقــــرَّ
))روضــة  قوهلــم:  منــه  و  أســوّد)4(،  األخــرض  تســمي  والَعــرب  واألشــجار، 
مدَهاّمــة(()5(، أي: شــديدة اخلــرضِة كأهنَّــا ســوداء، وأدهــّم كأمحــر أســود)6(، وناوله 
أي أعطــاُه وأطــردت مقالتــك عــى صيغــة اخلطــاب مــن بــاب األفعــال، ونصــب 
املقالــة عــى املفعوليــة كــام يف كثــر مــن النســخ تقــول)7(: اْطــَرْدُت الــيء أي اتبعــت 
بعضــه بعضــًا فاطَّــرد)8(، ويف بعضهــا عــى صيغــة املؤنــث الغائــب مــن بــاب 
االفتعــال، ورفــع املقالــة عــى الفاعلية، واجلــزاء حمــذوف أي كان حســنًا، واالفضاء 
يف األصــل اخلــروج إىل الفضــاء أي: الّســاحة وَمــا اَتســع مــن االرض،قــال بعــض 
ــالم( حيــث ســكت بمــن خــرج مــن خبــاء أو  ــه يشــبهه )عليــه السَّ الّشــارحني: كأنَّ
ــع إىل القلــب  ــاء واالنشــاد جتتم ــد االنش ــس والقــوى عن ــدار إىل فضــاءألن النف ج

))(  ينظر: النهاية يف غريب احلديث واالثر: 3/ 264. 
)2(  )رمحة اهلل عليه( يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 73). 

)3(  )خطبتك( يف هنج البالغة، صبحي الصالح: 33. 
)4(  ينظــر: لســان العــرب، مــادة )دهــم(: 2)/ 0)2، وينظــر: تــاج العــروس، مــادة )دهــم(: 6)/ 

 .260
)5(  النهاية يف غريب احلديث واألثر: 264/2. 

)6(  ينظر: لسان العرب، مادة )دهم( 2)/209. 
)7(  )يقول( يف أ، ث، ح، ر، ع، تصحيف. 

)8(  ينظر: لسان العرب، مادة )طرد(: 268/3. 



306

... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

فــإذا فــرغ االنســان تفرقــت وخرجــت عــن َحْجــر االجتــامع واســرتاحت))(،وَهيهات 
يض )رمحــه اهلل(: وفيــه معنــى التعجــب)2(،  اســم يــّدل عــى التبعيــد،  قــال الشــيخ الــرَّ
ــا  ــة خيرجه ــدة محــراء كالرّي ــة، والشقشــقة بالكــر جل ــا أبعــد اطــراد املقال ــى َم فاملعن
ــا بالفتــح  اجلمــل مــن جوفــه ينفــخ فيهــا )فتظهــر()3( مــن شــدقه عنــد هياجــه)4(، وأمَّ
فمصــدر قولــك: شقَشــَق الفحــل شقشــقة إذا هــدر)5(، وهديــره  ترديــده الّصــوت يف 
ت أي: ســكنت،يقال)7(:  قــِررت  قشــقة جتــّوز وَقــرَّ حنجرتــه)6(، واســناد اهلديــر إىل الشَّ
بالكــر، وبالفتــح  أقــر بالكــر،ويف الــكالم اشــعار بقلــة االعتنــاء بمثل هــذا الكالم؛ 
ــة االهتــامم بأمــر اخلالفــة مــن حيــث  ــامعني كــام ينبغــي، أو لقلَّ ــا لعــدم التأثــر يف السَّ أمَّ
ــن  ــاَل: اب ــر ذلك.)ق ــكوى أولغ ــة يف الش ــة يف املبالغ ــن التقي ــوع م ــلطنة أو لن ــا س اهنَّ
ــرُي  ــَكاَلِم ألَيكــوَن أِم ــَى ِذلــك اْل ــطُّ َكَأَســِفي َع ــَى َكاَلٍم َق ــا َأِســْفُت َع ــَواهللِ َم ــاٍس َف َعب
ــالم( بَلــَغ)8( ِمنْــُه َحْيــُث َأَراَد( اأَلَســُف بالتحريــك أشــّد مــن  املْؤِمنــنْيَ )َعَليــه السَّ
ــدًا )0)(،  ــى أب ــة بمعن ــروف الزماني ــن الظُّ ــّط م ــم، وق ــَف َكعِل ــل أِس ــزن)9(، والفع احلُ

))(   نص مترف به، ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/74). 
)2(  شح الريض عى الكافية: 90/3. وفيه: )ففيه معنى التعجب(. 

)3(  )فظهر( يف ث، ويف ح: )فنطهر( تصحيف. 
)4(  ينظر: لسان العرب، مادة )شقق(: 0) /85). 
)5(  ينظر: املصدر نفسه، مادة )شقق(: 0) /85). 

)6(  ينظر: الصحاح، مادة )هدر(: 2/ 853. 
)7(  )و يقال( يف ث، ر. 

)8(  )أمر املؤمنني بلغ( يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 73). 
)9(  ينظر: الصحاح، مادة )أِسف(: 4/ 330). 

)0)(  ينظر: مغني اللبيب: )/94)، و النحو الوايف: 2/ 4)). 
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ــارح عبــد احلميــد بــن أيب احلديــد عــن  وهــو مــن القــّط بمعنــى القطِــع))( حكــى الشَّ
ابــن اخلشــاب:انه قــال: لــو ســمعت ابــن عبــاس يقــول هــذا لقلــت لــه: وهــل َبِقــي 
يف  نفــس ابــن عّمــك أمــٌر مل يبلغــه لتتأســف واهلل مــا رِجــع  عــن األّولــني وال عــن 
ــِة إِْن َأَشــنََق  ْعَب ــِب الصَّ ــة: )َكَراكِ ــالم( يف هــذه اخُلطَب اآلخريــن)2(. قولــه )عليــه السَّ
مــاِم)4(  َد َعَلْيِهــا)3( فِيَجــْذَب الزِّ ــُه إَِذا شــدَّ ــَم( ُيِريــُد َأنَّ ــا َتَقحَّ ــا َخــَرَم وإِْن َأْســَلَس َلَ َلَ
َمــْت ْبــه  ــا َشــْيئًا َمــَع ُصُعْوَبتِهــا َتقحَّ َوِهــي ُتنِاِزُعــُه َرْأَســَها َخــَرَم َأْنـــَفَها َوإِْن َأْرَخــى َلَ
ــنََقَها  ــُه، َوَش ــاِم َفَرَفَع َم ــَها بِالزِّ ــَذَب َرْأَس ــَة إَِذا َج ــنََق النَّاَقـ ــاُل: َأْش ــا. ُيَق ــْم َيْملِْكَه َفَل
ــا(، َوَلْ  ــاَم َقــاَل: )َأْشــنََق َلَ ــكِيِت يف« إِْصــاَلِح امْلَنْطـِـِق« َوإِنَّ َأْيضــًا، َذَكــَر َذلِــَك اْبــُن السَّ
ــالم()5(  ــُه )عليــِه السَّ ــا(  َفَكَأنَّ ــُه َجَعَلــُه يِف  ُمَقابَِلــِة َقْولِِه:)أْسَلـــَس َلَ َيُقــْل )َأْشــنََقَها( أَلَنَّ
َمــاِم بَِمعنــى)6( َأْمَســَكُه َعَلْيَهــا(. إىل هاهنــا كالم الّســيد  ــا َرْأَســَها بِالزِّ َقــاَل: إِْن َرَفــَع َلَ
ــِث َأنَّ  دي ــه:  َويِف احْلَ ــادة قول ــر مــن النســخ، ويف بعضهــا زي ــه( يف كث )ريض اهلل عن
ــا  ــاَس َعــَى َناقــة)7( َقــْد)8( َشــنََق َلَ ــه وآلــِه( َخَطــَب النَّ رســول اهلل )صــى اهلل علي
ــاِهد َعــَى َأنَّ أْشــنََق بَِمْعــــنَى َشــنََق َقــْوُل  ــا()0)()))(، َوِمــن الشَّ تَِ َوِهــَي)9( َتْقَصــُع )بِِجرَّ

))(  ينظر: معجم مقاييس اللغة: 2/5). 
)2(  قول مترف به، ينظر: شح هنج البالغة،ابن أيب احلديد:)/74)، 75). 

)3(  )عليه( يف أ، ح. 
)4(  )الزمان( يف أ، حتريف. 

)5(  )فكأنه قال( يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 74). 
)6(  )يعني( يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 74). 

)7(  )خطب عى ناقة( يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 74). 
)8(  )وقد( يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 74). 
)9(  )فهي( يف شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 74). 

)0)(  )بحرهتا( يف ث، ح تصحيف. 
)))(  ينظــر: مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبل:86/4)،وســنن الدارمــي: 9/2)4، و ســنن الرتمــذي: 
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عديِّ بِن َزْيـٍد اْلعَبادّي))(:
ْعنَاِق)3( َ يِف اأْلَْيـِد                َو )إِْشنَاُقَها()2( إىَِل األَْ َساَءَهاَما بنَا َتَبنيَّ

ــرَة بالكِر))َمــا خيرجــه البعــر مــن بطنــه ثــم يبلعــه(()4( وتقصــع  أي: َتعليقهــا اجلَ
))بجرهّتــا(()5( أي: ترّدهــا إىل جوفهــا، وقيــل: أي خترجهــا/ظ9)/ فتمــأل فاَهــا، 
ــه مــن  ــا وأصل ــة، وإذا خافــت شــيئًا مل خترجه ــت مطمئنّ ــك إذا كان ــام تفعــل ذل وإن
ــري:   ــال اجلوه ــرُه، وق ــه أي: حج ــراب قاصَعائ ــه ت ــو اخراج ــوع وه ــع الّرُب تقصي
ُة املضــغ، وضــمُّ بَعــِض األســنان عــى َبعــٍض جعلــه  قــال أبوعبيــد: َقْصــُع اجلــرة ِشــدَّ
مــن َقصــع الَقْملــة َوهــو أن هتِشــمها وتقتلهــا)6(، والِعبــادي نســبة إىل ِعبــاد بالكــر، 
وهــي قبائــل شــّتى مــن ُبطــُون العــرب اجتمعــوا عــى النرانيــة باحلــرة)7(، وكان 
عــدي  يف حبــس النّعــامن وقــد ُغلــت يــداُه إىل عنقــه فزارتــُه ابنــة لــه صغــرة تســمى 

294/3، و الفائق يف غريب احلديث: )/77).
))(  هــو عــدي بــن زيــد بــن محــاد بــن أيــوب مــن زيــد منــاة متيــم، كان يســكن باحلــرة وهــو أول مــن 
ــًا ألبــرواز ملــك فــارس، وكاتبــة بالعربيــة، وروي عــن  تعلــم الكتابــة مــن بنــي أيــوب، عمــل ترمجان
ــه قــال: عــدي بــن زيــد العبــادي أمــر املؤمنــني يف اللغــة. ينظــر: املعــارف: 649، والشــعر  ثعلــب ان

ــالء: 2)/9). والشــعراء: )/9)2، وســر أعــالم النب
)2(  )اسناقها( يف ح، ث، تصحيف.

العــروس:  تــاج  العــرب: 0)/ 88)، و  العبــادي: 50)، ولســان  بــن زيــد  )3(  ديــوان عــدي 
.405/2 األغــاين:  األيــدي(  يف  تبــني  بنــا  مــا  )وســاءة  األول  الشــطر  وروي   ،257/(3

.(30/4 :) )4(  لسان العرب، مادة )جرَّ
)5(  )بحرهتا( يف ث، ح تصحيف.

)6(  )هتشــمها ويقتلهــا( يف أ، ويف ث: )هتشــمهام وتقبلهــام(، ويف روايــة اجلوهــري )هيشــمها ويقتلهــا( 
الصحــاح، مــادة )قصــع(: 266/3).

)7(  ينظــر: اللبــاب يف هتذيــب االنســاب: 2/ ))3، وفيــات األعيــان، وأنبــاء أبناء الزمــان: )/206، 
و املختــر يف أخبــار البــرش، أبــو الفداء )ت 732هـــ(: 2/ 50.
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هنــدًا فلــام رأتــه عــى تلــك احلــال بكــت، وقالــت: مــا هــذا الــذي  يف يــدك وعنقــك 
يــا أبــه؟ فقــال:

َوَلقــَْد َغـَمنّي ِزَيـاَرة ذي ُقر         بــــْى لُِقـــــرْبـــنـَا ُمْشـــــَتاٍق

َساَءها َما بنا تبني يف االَْيدي         وأشـــــنـاقها إىل االعنــاق

و)تبــنّي( عــى لفــظ املــايض أي ظهــر، ويــروى: )َماهلــا( بالــاَلم وضمــر 
الغائبــة، وأشــناقها بالّرفــع عطفــًا عى]ما[))(،ويــروى باجلــّر عطفــًا عــى األيــدي، 
ــذا  ــد ورد هك ــث ق ــه اهلل(: إذا كان احلدي ــريّض )رمح ــارحني)2( لل ــض الش ــال بع ق
أن حيتــج بــه عــى جــواز )أشــنق هلــا( فــإنَّ الفعــل فيــه قــد ُعــّدَي بالــاّلم ال بنفســه، 
وقــال يف النّهايــة يف َشْح حديثــه )عليــه الّســاَلم(: ))ويقــال: شــنََق هلــا وأشــنََق هلــا 
ــٍع فــأْشَع  ــه( أّوَل طالِ ــه وال ــر فــكان رُســول اهلل )صــى اهلل علي ــُه حديــث جاب ومن

ــاء. ــة امل ــا يف شيع ــا أي: أدخله عه ــا)3(،  وأَشَ ــنق هل ــْت َوَش ــُه َفرَشب ناَقَت

]َو[)4( ]ِمن ُخْطَبٍة َلُه )َعَليِه اْلّساَلُم([)5(
ذكــر هــذه الكلــامت شــيخنا املفيــد )قــدّس اهلل روحــه( يف اإلرَشــاد)6(، وقــال: 
ــر وانفــّض أهــل البــرة،  ــل طلحــة والزب ــاَلم( حــني قت ــه الّس ومــن كالمــه )علي

))(  ]ما[ ساقطة من أ، ع. 
)2(   شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 48). 

)3(  النهاية يف غريب احلديث واألثر: 2/ 506. وفيه: )صى اهلل عليه واله وسلم(. 
)4(  ]و[ ساقطة من ث، ع. 

)5(  ]من خطبة له عليه السالم[ ساقطة من ث. 
)6(  اإلرشاد: )/253، وفيه )...حني قتل طلحة وانفّض أهل البرة(. 
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ورواهــا أيضــًا بعــض الشــارحني))(، وقــال الّشــارح عبــد احلميــد بــن أيب احلديــد: 
ــد زاد  ــاَلم( ق ــه الّس ــه )علي ــُوبة الي ــة َمنُس ــه طويل ــامت ملتقطــة مــن خطب هــذه الكل
فيهــا قــوم أشــياء محلتهــم ]عليهــا[)2( أهواءهــم ال توافق)3(ألفاظهــا طريقتــه )عليــه 
الّســاَلم( يف )اخلطــب()4(، وال تناســب َفصاحُتهــا َفصاحَتــه، وال حاجــة إىل ذكرهــا 
ــا كالمــه )عليــه الّســالم( ال يشــك يف ذلــك مــن  ونحــن نــرشح هــذه األلفــاظ؛ ألهنَّ
لــه ذوق ونقــد ومعرفــة بمذاهــب الفصحــاء؛ وألنَّ الرواية هلــا كثــرة؛ وألنَّ الّريض 
)رمحــُه اهلل( قــد التقطهــا وصححهــا وحذف مــا عداهــا)5(. )بِنـَـا اْهَتَدْيُتــْم يِف الظَّْلاَمِء، 
ســول )صى  ســالة ويشــمل الرَّ َوَتَســنَّْمُتُم اْلَعْليــاء( الّضمــر راجــع إىل أهــل بيــت الرَّ
اهلل عليــه وآلــه( واخلطــاب للحارضيــن، ويّعــم احلكــم غرهــم، َوالَظْلــامء بالفتــح 
ء  ــنَم الــيَّ ــة وغرها،وتســنّم فــالن النَّاقــة إذا ركــب ســنَاَمها، وتسَّ جهالــة اجلاهليَّ
مــكان  ))كّل  بالفتــح  والَعْليــاء  أعــالُه(()7(  َشء:  ُكلِّ  ))َوَســنَاُم   ،)6( َعــاَلُه 
مرشف(()8(وموصــُوف الّظلــامء والَعْليــاء حمــذُوف )َوبِنـَـا اْنَفَجْرُتــْم)9( َعــِن الــّراِر( 
ــا االنفجــار  ــيالن، واملعنــى خرجتــم كــام خيــرج املــاء مــن االرض، وأمَّ االنفجــار السَّ

))(  ينظــر: منهــاج الرباعــة يف شح هنــج البالغــة: )/36)، وشح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم 
البحــراين:)/270. 

)2(  ]عليها[ ساقطة من أ، ع. 
)3(  )ال يوافق( يف أ، ث، ح، ر، ع، م. 

)4(  )احلطب( يف ح، تصحيف. 
)5(  قول مترف به،: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/76). 

)6(   لسان العرب، مادة )سنم(: 2)/306. 
)7(  الصحاح، مادة )سنم(: 6/ 2436. 

)8(  املصدر نفسه، مادة )عال(: 6/ 2436. 
)9(  )افجرتم( يف هنج البالغة، صبحي الصالح: 34. 
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حيحة  بمعنــى الّدخــول يف الفجــر فليــس يف كالم الّلغويــني، ويف بعــض النّســخ الصَّ
ــارحني:  ــض الش ــال بع ــر، ق ــم يف الفج ــال أي دخلت ــة األفع ــى صيغ ــم( ع )أفجرت
ــو  ــل( نح ــاوع )فع ــون إالَّ مط ــل( ال يك ــح؛ ألن )انفع ــح وأفص ــة أص ــذه الرواي ه
ــه  ــَق(، وأزعجت ــاَب فانَغل ــُت الب ــم: )أغَلق ــن قوهِل ــذَّ م ــا ش ــر إالَّ م ــه فانك كرت
ــه ال يقــع إالَّ حيــث يكــوُن عــالج وتأثــر نحــو انكــر  فانزعــج، وأيضــًا فإنَّ
ــُرورة  ــل( فيجــيء لص ــأ، وأّما)أفع ــدم خط ــم انع ــوا: إّن قوهل ــذا قال ــم؛ وهل وانحط
الــّيء عــى حــال وأمــر، نحــو أَغــّد البعــر، أي َصــار ذا غــدة، فأفجرُتــم أي رصتــم 
منتقلــني،  أي  معناهــا  حقيقــة  عــى  فللمجــاوزة  )عــن(  ــا  وأمَّ فجــر))(،  ذوي 
ار بالكــر كــام يف النَّســخ وكذلــك بالفتــح الّليلــة أو الّليلتــان  ومتجاوزيــن، و الــرِّ
ــْمٌع َلْ  ــَر َس ــور الشــمس)3( )ُوِق ــن آخــر الشّهر)2(يســتر اهلــالل فِْيهــام وخيتفــي بن ِم
ْيَحــُة!( الَوْقـــُر بالفتــح الثِْقَل يف  َيْفَقــِه اْلَواِعَيــَة؛ َوَكْيــَف ُيراِعــي النِّْبــَأَة َمــْن َأَصّمْتــه الصَّ
األذن أو َذَهــاُب الَســْمع / و1)/كلــه، ُيقــاُل: وِقــَرْت أذُنــه عــى مــا مل يســم فاعلــه، 
ــه َجــَاَء  ــت، والقيــاُس يف مصــدره الّتحريــك إالَّ أنَّ كــام يقــال: وِقــَرْت أي: َصمَّ
ــم  ــِرح)6( إذا فه ــه كف ــول: فِق ــم)5( يق ــم والفه ــر العل ــه بالك ــكني)4(، والفق بالّتس
ــة ))الــّراخ والّصــوت ال الّصَارخــة(()7(  ــُقه ككــرُم إذا َصــار فقيهــًا، والواعي وَفـ

))(  قول مترف به، ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 77). 
)2(  )النهار( يف أ. 

)3(  ينظــر: العــني، مــادة )رس(: 7/ 87)، وينظــر: الصحــاح، مــادة )رسر(: 682/2، ولســان 
)رسر(:357/4.  مــادة  العــرب، 

)4(  ينظر: الصحاح، مادة )وقر(: 848/2. 
)5(  ينظر: لسان العرب، مادة )فقه(: 3)/522. 

)6(  )كفرج( يف أ. 
)7(  القاموس املحيط، مادة )وعى(: 400/4. 
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قــال ابــن االثــر ))يف مقتــل كعــب بــن االشف أو أبــى رافــع »حّتــى َســِمْعنَا 
اُخ عــى املّيــت وَنْعيــه وال يبنــى منــه فعــل(())(، وقــال يف  الواِعَيــَة« هــو الــرُّ
ــال  ــة الصارخــة، ف ــه: الواعي ــي ]يف[)3( قول ــوِس: ))وهــم اجلوهــري(()2( يعن القاُم
ــن  ــة ع ــى بالواعي ــالم( كن ــه السَّ ــه )علي ــن أنَّ ــارحني م ــض الشَّ ــه بع ــا تكلَّف ــه مل وج
نفســه إذ َصــاح فيهــم باملوعظــة احلَســنة واحلــث ّعــى االُلفــة وأن ال يشــقوا عَصــا 
ــاء  ــة دع ــة واجلمل ــاء للمبالغ ــل الت ــه جع ــر أنَّ ــوا)4()5(، والّظاه ــم يقبل ــلمني فل امُلس
بالوقــر عــى ســمع مل ينتفــع صاحبــّه بــه ومل جيــب مــن دعــا اىَل اهلل أو أخبــار، واملعنــى 
األّصــم حــّق األّصــم مــن كان كذلــك، والنبــأة بالتســكني ))الّصــوت اخلّفــي(()6(، 
واملــراد بالّصيحــة القــويُّ منَهــا، وُمراعــاة النبــأة اســتامعها والقيــام بحقهــا، ولعّلــه 
ــة  ــر النّبوي ــة، والَزواج ــظ االهّلي ــوا باملواع ــث مل ينتفع ــبههم حي ــاَلم( ش ــه الّس )علي
بمــن أّصــم أذنــه صــوت قــوي فــال يســمع صوتــًا ]وســمى موعظة نفســه صوتــًا[)7( 
خفّيــًا بالنّســبة ]اليهــام[)8( أو َجعــل هــذه املوعظــة خفّيــا بالنّســبة إىل َمواعظــه 
ــارحني مــن أّن املعنــى  الّســابقة، أو إىل اجلميــع وال َحاجــة إىل مــا ذكــره بعــض الشَّ
وجدتــه الّصيحــة أّصــم كقولــك: أمحــدت فالنــًا أي وجدتــه حممــودا حتــى ال يــرد 

))(  النهاية يف غريب احلديث واألثر: 208/5. 
)2(  القاموس املحيط، مادة )وعى(: 400/4. 

)3(  ]يف[ ساقطة من أ، ع. 
)4(  )يقتلوا( يف أ. 

)5(  ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/)27. 
)6(  لسان العرب، مادة )نبأ(: )/64). 

)7(  ]وسمي موعظة نفسه صوتًا[ ساقطة من ر. 
)8(  ]اليهام[ ساقطة من أ، ع، ويف ث: )اىل(. 
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ــال:  ــم واملكلــف ال يفســد باملوعظــة)2(، ق ان االستفســاد ال جيــوز ]عــى[))( احلكي
ــُه َعَلــى ِعْلــٍم﴾)4(، ويــرد عليــِه:  ــُه اللَّ ل أصحابنــا قولــه تعــاىل: ﴿َوَأَضلَّ وهبــذا)3( تــأوَّ
ــَم  أّن هــذا التأويــل ال جيــرى فيــام بعــد هــذا الــكالم، وهــو قولــه عّزوجــل: ﴿َوَخَت
ــري يف  ــق جي ــل الاّلح ــاَوًة﴾)5(، وتأوي ــَصِه ِغش ــى َب ــَل َع ــِه َوَجَع ــْمعِه َوَقْلب ــى َس َع
ــه  ــُه )كرضب ــال: َرَبَط ــد، يق ــط الشـ ــاُن( الّرب َفق ــُه اْلَ ــاُن َلْ ُيَفاِرق ــَط جن ــابُق )ُربِ الّس
ــان  ــب(()8(، واخلفق ــان بالفتح:القل ــوط)7(، ))واجَلن ــط، َوُمرب ــو ربي ــره()6( فه ون
ــان  ــكون واالطمئن ــاء بالّس ــه دع ــر أن ــراب، والّظاه ــرك واالضط ــك الّتح بالتحري
للقلــوب التــي مــا زالــت خائفــة مضطربــة مــن خشــية اهلِل ســبحانه أي: أعقبــه اهلل 
ســكينًة وثباتــًا بخوفهــا وتقواهــا)9(، وحيتمل االخبــار، ويف بعض النســخ )َرَبَط()0)( 
عــى صيغــة املعلــُوم كأنَّ تلــك القلـــوب كانــت تربــط أنفســها.)َماِزْلُت َأْنَتـــظُِر بُِكــْم 
يَن( عاقبــه الــيء آخــره ومــا يتبعــه،  ُمـُكـــْم بِِحْلَيــِة امْلُْغَتـــرِّ َعَواِقــَب اْلَغــْدِر، َوَأَتـَوسَّ
والغــدر ضــّد الوفــاء، والتّوســم التّفــرس وهــو معرفــة اليء بســامته وعالماتــه)))(، 

))(  ]عى[ ساقطة من أ، ع. 
)2(   ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 77)، 78). 
)3(  املصدر نفسه، ابن أيب احلديد: )/ 78) وفيه: )وهبذا...(. 

)4(  اجلاثية /23. 
)5(  اجلاثية /23. 

)6(  )كنره ورضبه( يف ث، ح، ر، م، ن. 
)7(  ينظر: القاموس املحيط، مادة )ربط(: 360/2. 

)8(   لسان العرب، مادة )جنن(: 3)/93.
)9(   )بخوفه وتقواه( يف ث، ح، ر. 

)0)( منهاج الرباعة يف شح هنج البالغة: )/ 35). 
)))(  ينظر: الصحاح، مادة )وسم(: 2052/5، و لسان العرب، مادة )وسم(: 2)/637. 
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ُه  ــرَّ ــة(()2(، َوغ ــر ))الغفل ــرة بالك ــته(())(، والغِّ ــر ))ِصَفـ ــل بالك ــُة الرج وْحِلّي
ُغــُرورًا َفاغــرت أي َخَدَعــُه َفُخــِدْع)3( واالضافــة يف عواقــب الغــدر أّمــا بيانيــة أي: مــا 
زلــت منتظــرا غدركــم ونقضكــم بيعتــي عاملــًا بالّســامت والعالمــات أنكــم تغــرّتون 
ــي  ــم لعلم ــب بك ــزي واملصائ ــزول اخل ــرًا ن ــية أي منتظ ــل أوالّمــ ــبه واالباطي بالش
ــه( أو بالّتفــرس  ــه وال ــار مــن رســول اهلل )صــى اهلل علي بأنكــم ســتغدرون)4( بأخب
ومتفرّســًا فيكــم أنكــم تغــرتّون واملخاطــب أمــا بقايــا أصحــاب اجلمــل خاّصــة أو 
مــع املقتولــني مــن هــم كطلحــة والّزبــر، وقــال بعــض الشــارحني)5(: هــذا كخطاب 
ــن  ــة ب ــا عتب ــة ي ــف منتن ــم جي ــيب)6( وه ــل القلــ ــه( أه ــه وال ــى اهلل علي ــّي )ص النّب
ربيعــة)7( يــا شــيبة)8( ]بــن ربيعــة[)9( يــا عمــرو بــن هشــام)0)( )َسَتـــرِن َعنُْكــْم ِجْلَباُب 

))(   الصحاح، مادة )حال(: 8/6)23. 
)2(  لسان العرب، مادة )غرر(: 6/5). 

)3(  ينظر: الصحاح، مادة )غرر(: 769/2. 
)4(  )ستعذرون( يف أ، ث، ع. 

)5(  ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 78). 
)6(  )القلب( يف أ،، ث، ع، ن. 

)7( هــو عتبــة بــن ربيعــة بــن عبــد شــمس وكنيتــه أبــو الوليــد، مــن ســادات قريــش يف اجلاهليــة،كان 
ــالم:  ــر: األع ــنة )2هـــ(. ينظ ــا س ــل فيه ــني وُقت ــع املرشك ــدرًا م ــهد ب ــة، ش ــم اهلام ــة عظي ــم اجلث ضخ

 .200/4
)8(  أخــو عتبــة بــن ربيعــة، قاتــل املســلمني يف غــزوة بــدر وُقتـِـل فيهــا ســنة )2هـــ( قتلــه محــزة بــن عبــد 
املطلــب عــم الرســول )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(. ينظــر: تاريــخ مدينــة دمشــق، ابــن عســاكر: 38 

 .259/
)9(  ]بن ربيعة[ ساقطة من أ، ع. 

)0)(  عمــرو بــن هشــام بــن املغــرة بــن عبــد اهلل بــن عمــر املخزومــي القــرش، أشــد النــاس عــداوة 
للنبــي حممــد )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(،وحاول أن يقتلــه أثنــاء صالتــه صلــوات اهلل عليــه، وهــو 
أحــد ســادات قريــش ودهاهتــا يف اجلاهليــة، كان يقــال لــه أبــا احلكــم دعــاه املســلمون أبــا جهــل. ينظــر: 
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ـــَرنِيُكْم ِصــْدُق اِلنِّـيَّـــة( اجِللبــاب بالكــر امللحفــة وقيــل ثــوب  واســع  يــِن، َوَبصِّ الدِّ
للمــرأة دون امللحفــة، وقيــل: إزار ورداء، وقيــل: كاملقنعــة تغطــى هبــا املــرأة رأســها 
/ ظ30/ وظهرهــا  وصدرهــا))( والّظاهــر أن  املعنــى: ســرتين عــن أعينكــم فلــم 
تعرفــوا مــا أقــدر عليــه مــن الغلظــة والعنــف جلبــاب دينــي وخــويف مــن اهلل، 
فمنعنــي مــن العمــل فيكــم بالغلظــة التــي تســتحقوهنا بــام أعرفــه مــن ضامئركــم مــن 
ــت ال  ــذر وأن ــول امله ــذا كق ــق وه ــم بالرف ــت فيك ــرة، فعمل ــث الّس ــاق، وخب النف
تعرفنــي ولــو شــئت لعرفتــك نفــي، وقــال بعــض الّشــارحني)2(: أوضــح الوجــوه 
فيــه أّن إظهاركــم)3( االســالم  عصمكــم منــي مــع علمــي بنفاقكــم، وإّنــام أبــرت 
نفاقكــم وبواطنكــم اخلبيثــة بصــدق نيتــي كــام يقــال: املؤمــن ينظــر  بنــور اهلل، ولعــّل 
ــّر  ــن)4(، وف ــاُب الّدي ــي جلب ــرتكم عنّ ــم س ــام رواه  بعضه ــب ب ــه أنس ــذا الوج ه
ــه إذا  ــة(( بأن ــدق النّي ــم ص ــالم( ))وبصنيك ــه الس ــه )علي ــارحني قول ــض الّش بع
صدقتــم نياتكــم ونظرتــم بأعــني مل تطــرف بالغــش واحلســد عرفتم عظيــم منزلتي)5( 
ــق بالــرّشط خــالف  ــاي)6( مــع اّن التعلي ــو أراد هــذا لقــال وبّركــم إّي ــه ل ورّد بأّن
ــقِّ يِف  الّظاهــر والــواو للعطــف أو للحــال بتقديــر قــد )َاَقْمــُت َلُكــْم َعــَى َســنَِن احْلَ

الســرة النبويــة، ابــن هشــام: )/94)، وســر أعــالم النبــالء: )/)7) والســرة النبوية،ابــن كثــر: 
)/473، األعــالم: 87/5. 

))(  ينظر: لسان العرب، مادة )جلب(: )/272. 
)2(  ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/76). 

)3(  )اظهار( يف أ، ع، حترف. 
)4(  ينظر: منهاج الرباعة يف شح هنج البالغة: )/39). 

)5(   ينظر: منهاج الرباعة يف شح هنج البالغة: )/39). 
)6(  ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد:: )/78). 
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يُهــوَن( الَســنَن  َتِفــُروَن َوَل تُِ ـــِة؛ َحْيــُث َتْلَتُقــوَن َولَ َدلِيــَل، و]...[))( َتْ َجــَوادِّ امْلََضلَّ
بالتحريــك ))الّطَريقــة(()2(، ))واجلــادة: معظــم الّطريقــة(()3(، واملضّلــة بفتــح امليــم 
وكــر الّضــاد كــام يف النّســخ وكذلــك بفتحهــا األرض يضــل فيهــا الّطريــق، 
واحتفــار األرض حفرَهــا، وَامــاَه احلافـِـر إذا بلــغ املــاء، َوَماهــت الركيــة ظهــر ماؤها 
ــث  ــق حي ــج احل ــى منه ــت ع ــاء أي وقف ــن اهل ــدل م ــاء ب ــزة يف امل ــر)4(، واهلم وكث
تشــعبت طــرق الّضــالل عــن اليمــني والّشــامل وأنتــم تائهــون حائــرون ال جتــدون)5( 
دليــال، وال جتــدون ســبياًل، وجتتهــدون يف طلــب مــاء يدفــع عنكــم العطــش، ويزيــل 
ــُق َلُكــُم اْلَعْجــامَء  ــوَم ُأْنطِ الّظمــأ فــال جتــدون فأرشــدتكم(  إىل ســواء الــّراط )اْلَي
َذاَت اْلَبَيــاِن( االعجــم الــذي ال يقــدر عــى التكّلــِم َأصــاًل، والــّذي ال يفصــح وإن 
ــارحني:   ــض الش ــال بع ــم)6(، ق ــا ال تتّكل ــامء ألهّن ــة عج ــرب، والبهيم ــن  الع كان م
ــة  ــة فهــي  لغموضهــا ال نطــق هلــا وهــي جلي ــا الرمــوز املندرجــة يف اخلطب املــراد هَب
عنــد أويل األلبــاب فكانــت)7( َذواِت َالبيــان كــام قيــل: مــا األمــور الّصامتــة الناطقة؟ 
فقيــل)8(: الّدالئــل املخــربة، والِعــرَب الواعظــة)9(، وقــال بعضهــم: املــراد الِعــرَب 
ــه  ــي حّلــت بالفاســقني ومــا هــو واضــح مــن فضلــه )علي الواضحــة واملثــالت الّت

))(  )وال( زائدة يف أ، ع. 
)2(  الصحاح، مادة )سنن(: 38/5)2. 

)3(  املصدر نفسه، مادة )جدد(: 452/2، ولسان العرب، مادة )جدد(: 09/3). 
)4(  ينظر: لسان العرب، مادة)موه(: 3)/546. 

)5(  )ال جيدون( يف أ، ث، ر، م، تصحيف. 
)6(  ينظر: الصحاح، مادة )عجم(: 5/ 980)، )98)، ويف أ، ع: )يتكلم( تصحيف. 

)7(  )وكانت( يف ا، ع. 
)8(  قول مترف به، ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 79). 

)9(  )الواضحة( يف أ، ع، حتريف. 
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ــر رّب  ــاع أم ــن واتب ــال الّدي ــن ح ــربُوه م ــم أن يعت ــي هل ــا ينبغ ــم وم ــاَلم( عليه الّس
العاملــني فهــذه األمــور ال تنطــق بلَســان املقــال، وتفصــح عــن املقاصــد ببيــان احلــال 
ــَف َعنِّي(َعــَزَب عنـِـي  لَّ وانطاقهــا))( التعبــر عــن مؤّداَهــا)2( )َعــَزَب)3( َرَأُي أْمــِرٍئ َتَ
كنــر ورضَب ))َبُعــَد وَغــاب(()4(، والــكالم حيتمــل االخبــار، والدعــاء أي: 
ــقِّ ُمــْذ ُأِريُتــه. َلْ ُيوِجــْس ُموَســى ِخيفــًه َعــَى َنْفِســِه؛  أبعــده اهللُ.)َمــا َشــَكْكُت يِف احْلَ
ــاَلِل( الُوْجــس كالوْعــد اخلــوف ﴿َفَأْوَجــَس  ــاِل َوُدَوِل اْلضُّ هَّ َأْشــَفَق)5( ِمــْن َغَلَبــِة اجْلُ
يِف َنْفِســِه ِخيَفــًة﴾)6( أضمــر واإلشــفاق اخلــوف، و الــُدَول بضــم الــدال وفتــح الــواو 
ويف أكثــر النســخ مجــع دولــة بالفتــح أي: ]غلبــه[)7( أحــد اخلصمــني، وقيــل: مجــع 
دولــة بالضــم وهــو املــال الــّذي يتداولــه النـّـاِس ّمــرة هلــذا وّمــرة لــذاك ومجــع الَدْوَلُة 
املــاِل  يف  يكونــان  ولــة   والدُّ ولــة  الدَّ قيــل  و:  ال،  الــدَّ بكــر  دول  احلَــرْب  يف 
واحلــرب)8(، ويف بعــض النّســخ و)دولــة الّضــالل( بفتــح الــّدال عــى لفــظ املفــرد 
أي: مل يعــرض يل شــّك يف احلــّق قــّط، ولعــل الغــرض ردع مــن شــك مــن املخاطبني 
ــه  ــع )علي ــم دف ــض هبم،ث ــة وتعري ــل القبل ــن أه ــم م ــل؛ ألهّن ــل اجلم ــال أه يف قت
ــظ  ــن لف ــه م ــق ملثل ــك يف احل ــواز الش ــي ج ــام أعن ــئ يف املق ــم الناش ــاَلم( الوه الّس
ــالم( بــأن خوفــه ال ينــايف اليقــني احلاِصــل لــه مــن قولــه  اآليــة يف موســى )عليــِه السَّ

))(  )انطاق( يف أ، ويف ع: )االنطاق(. 
)2(  قول مترف به، ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/274. 

)3(   )غرب( يف ث، ر، تصحيف. 
)4(  الصحاح، مادة )عزب(: )/80). 

)5(  )بل أشفق( يف هنج البالغة، صبحي الصالح: 35. 
)6(  طه /67. 

)7(  ]غلبه[ ساقطة من أ، ع. 
)8(  ينظر: الصحاح، مادة )دول(: 4/ 699)، 700). 
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ــا َأْو َأْن َيْطَغــى﴾))(  ــا َنَخــاُف َأْن َيْفــُرَط َعَلْينَ نَ ــا إِنَّ نَ تعــاىل ملــا قــال هــو وهــارون: ﴿َربَّ
نـِـي َمَعُكَمــا َأْســَمُع َوَأَرى﴾)2( فهو)عليــه الّســاَلم(/  فقــال عــّز وجــل:  ﴿َل َتَخاَفــا إِنَّ
ــحر  ــون وس ــن فرع ــه أذى م ــه ال يصيب ــبحانه أن ــاره س ــم بإخب و)3/ وإن كان عل
ــاف  ــوم، فخ ــذا الي ــحرة يف ه ــى الّس ــب ع ــه يغل ــم أن ــه مل يعل ــن لّعل ــحرة، لك الّس
ــامل  ــه الش ــا علم ــاط هب ــة أح ــم ملصلح ــال كيده ــبحانه ابط ــر س ــن[)3( أن  يؤخ ]م
فتكــون الغلبــة للضــالل حّتــى حــني، فأوحــى اهلل عــز وجــل ]اليــِه[)4(: ﴿لَ َتَخــْف 
ــَك َأْنــَت اأْلَْعَلــى * َوَأْلــِق َمــا فـِـي َيِمينـِـَك َتْلَقــْف َمــا َصنَُعــوا﴾)5( وبعــد ورُوِد هــذا  إِنَّ
الوجــه عنــه )عليــه الّســاَلم( ال يلتفــت إىل مــا ذكــره املفــّرون يف هــذا املقــام، 
وجــّوز بعــض الّشــارحني أن )تكــون()6( كلمــة )أشــفق( صيغــة التفضيــل منصوبــه 
عــى الصفــة لـــخيفة، والتقديــر: مل ُيوجــس موســى اشــفاقا أشــّد مــن اشــفاقه مــن 
غلبــة اجلّهــال، ودول الضــالل، واملقصــود أن خوفــه مل يكــن عــى جمــّرد نفســه، بــل 
ــقِّ  ــا َعــَى َســبِيِل احْلَ ــْوَم َتَواَقـْفــنَـ أشــّد خوفــه عــى الدّيــن)7(، وتعّســفه واضــح  )اْلَي
َواْلَباطِِل(التواقــف بتقديــم القــاف وقــوف ]كل[)8( بــإزاء اآلخــر، ولعــلَّ اإلهبــام يف 
اُكــْم َلَعَلــى ُهــًدى َأْو فـِـي َضــاَلٍل ُمبِيــٍن﴾)9(  ــا َأْو إِيَّ الــكالم مثلــه يف قولــه تعــاىل: ﴿َوإِنَّ

))(  طه / 45. 
)2(  طه /46. 

)3(  ]من[ ساقطة من أ،ع، ن. 
)4(  ]اليه[ ساقطه من أ، ع. 

)5(  طه /68،69. 
)6(  )يكون( يف أ، ث، ر، ع، م، ن، واالنسب للسياق ما اثبت يف املتن. 

)7(  ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 275. 
)8(  ]كل[ ساقطة من أ، ع، ن. 

)9(  سبأ /24. 
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ــه يف  ــة مــن الّطرفــني واخلطــاب مُلقابلي ــال بعــض الّشــارحني: ))املواقفــة مفاعل وق
القتــال واملــراد أيّن واقــف عــى ســبيل احلــّق، وأنتــم واقفــون عى ســبيل الباطــل())(، 
ولّعلــه اســتفاد التعيــني مــن الــكالم الّســابق وعــرّب باملواقفــة بلفــظ املفاعلــة؛ ملوافقــة 
البابــني يف املعنــى وعــود اختالفهــام إىل أمــر لفظــي )َمــْن َوثِــَق بِــاَمٍء َلْ َيْظَمــْأ( الَظَمــأ 
بالتحريــك شــدة العطــش ]أوالعطــش[)2(، واالســم الظِمــأ بالكــر)3( والــكالُم يف 
موضــع املثــل )وعــروض()4( العطــش عنــد عــدم الوثــوق مــن املشــاهدات و نظــره 
غلبــة اجلــوع يف القحــط والّصــوم واملــراد نفــي شــدة الّظَمــأ والفــرد الكامــل منــه، 
ولعــل املعنــى انكــم أن وثقتــم بقــويل)5( وأيقنتــم باحلــق كنتــم أبعــد عــن الرّيــب كــام 
ــى  ــة وإيّن ع ــل القبل ــن أه ــم م ــم وإن كنت ــوب قتالك ــك يف وج ــي ش ــه  مل خيتلجن أن

احلّق وأنتم عى الباطِل. 

ومن كالٍم له )عليه الّساَلم(

ــا قبــض رســول اهللِ )صــى اهللُ عليــه وآلــه( وخاطبــه العبــاس وأبــو ســفيان   ملِ
بــن حــرب يف أن يبايعــا لــه  باخلالفــة املعــروف بــني أهــل الّســر خماطبــة أيب ســفيان 
وإّنــه )عليــه الّســاَلم( أجابــُه هبــذا الــكالم أو غــره مّمــا يــدل عــى)6( أنــه أراد هتيــج 
وا َأْمــَواَج اْلِفَتِن بُِســُفِن  ــا النَّاُس؛ُشــقُّ َ الــرّش ال إقامــة ســنن احلــّق ومتابعــة الّرشــاد )َأيُّ
ــم  ــة بالبحــر امُلتالطِ ــاَلم( الفتن ــه الّس ــال بعــض الشــارحني:  شــبه )علي النَّجــاِة(، ق

))(  شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 275. 
)2(  ]او العطش[ ساقطة من أ، ع. 

)3(  ينظر: تاج العروس، مادة )ظمأ(: )/ 203. 
)4(  )وعروص( يف ث، ح، تصحيف. 

)5(  )بقول( يف أ. 
)6(  )عليه( يف ث، ر. 
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ــا، و وجــه املشــاهبة  ــة وقيامه ــى هبــا عــن حركــة الفتن فاســتعارلفظ األمــواج، وكن
االشــرتاك يف كوهنــام ســببًا للهــالك، واســتعاَر الّســفن لــكّل مــا يكــون وســيلة إىل 
ــر  ــل األظه ــرب))(، ولّع ــة أو ص ــة خملص ــة أو حيل ــن  مهادن ــة م ــن الفتن ــالِص م اخل
ــرتادف ]...[)3(وينشــأ بعضهــا مــن  ــا تتضاعــف)2( وت ــن باألمــواج فإهنَّ تشــبيه الفت
ــراد  ــل: امل ــن، وقي ــاء، ويناســبه مجــع الفت ــة اللجــني إىل امل ــة كإضاف بعــٍض فاإلضاف
كونــوا مــع أهــل البيــت )عليهــم الّســاَلم( اشــارة إىل قولــه )صــى اهلل عليــه وآلــه(:  
)مثــل أهــل بيتــي كمثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا نجــا، ومــن تّلــف عنهــا غــرق()4( 
وأورد عليــه بأنــه]...[)5( ال شــبهة يف أهنــم )عليهــم الّســاَلم( ســفن النجــاة ولكنّهــم 
ــن عقــد هلــم األمــر  ــاع الذي ــة، واتب ــا الّتقي ــراد هاهن ــرادوا هبــذه الّلفظــة؛ الّن امل مل ي
ــون  ــأّن الك ــه ب ــن دفع ــك، ويمك ــض)6( ذل ــاَلم( نقي ــم الّس ــم )عليه ــون معه والك
ــب  ــوض بالطّل ــا والنه ــة يف موضعَه ــم التقي ــاَلم( ]...[ )7(يع ــم الّس ــم )عليه معه
يف حمّلــه، فاملعنــى ال ختلُفــوا عــن أمــري يف األمريــن نعــم إلبقــاء الــكالم عــى 
ُجــوا َعــْن َطِريــِق امْلُنَاَفــَرِة، وَضُعــوا تِيَجــاَن امْلَُفاَخــَرِة(  اطالقــه وجــه غــر بعيــد )َوَعرِّ
))التْعريــج عــى الــيء اإلقامــة عليــِه، يقــال: َعــرج عــى املنــزِل إذا ُحبــَس)8( َمطّيَتــه 

))(  قول مترف به، ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 277. 
)2(  )يتضاعف( يف ث، ر، تصحيف. 

)3(  ]ما[ زيادة يف ر، م، ال يقبلها السياق. 
)4(  جممع الزوائد: 68/9). 

)5(  ]ال شبهة عليه بأنه[ زيادة مكررة يف أ، ال يقتضيه السياق. 
)6(  )يقتض( يف أ، ويف ث: )نقبض(. 

)7(  ]يقتض ذلك ويمكن دفعه بأن الكون معهم عليهم السالم[ زيادة مكررة يف أ. 
)8(  )جلس( يف ع، حتريف. 
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ــراض، ال  ــدول واالع ــى الع ــني معن ــه بتضم ــّيء ترك ــن ال ــام وع ــه(())(، وأق علي
ــان  ــدة، والتِيج ــرة املباعـ ــارحني)2(، واملناف ــض الش ــه بع ــام زعم ــن ك ــّدى بع ــه يع أن
بالكــر مجــع التــاج وهــو مــا يصــاغ  للملــوك مــن الّذهــب واجلوهــر وأصــل 
ــرب  ــم والك ــه العظ ــتلزام لبس ــه الس ــرة بوضع ــرك املفاخ ــن ت ــر ع ــاء واو والّتعب الي
ــد  ــرب/ظ))/ والقص ــم والّتّج ــرش للتعظ ــج ال ــن هتي ــني ع ــرض ردع املخاطب والغ
ــَض  إىل املبايعــة لألغــراض الفاســدة ال لتشــييد أركان الّديــن. )َأْفَلــَح)3(  مــن هنََ
ــل  ــْن والفع ــاة والَبقاء(()4(،َم ــوز والنَج ــالُح الف ــَأَراَح، ))الَف ــَلَم َف ــاٍح، َأِواْسَتْس بَِجنَ
ــر إذا بســط جناحــه  ــام وهنــض الطائ أفلــح كالنّجــاح ]وأنجح[)5(،والنّهــوض القي
ليطــر، واالستســالم االنقيــاد وأراَح أي:جعــل النـّـاس ونفســه يف راحــة ومل ُيلقهــم 
ــى  ــر أّن املعن ــاء، والّظاه ــار والّدع ــل االخب ــكالم حيتم ــك، وال ــب واملهال يف املتاع
ــارة  ــاح عب ــا، واجلن ــأ أســبابه ووجــد أعوان ــام يف طلــب املقُصــود إذا هَتَي ــاز مــن ق ف
ــد  ــبابه، وق ــد أس ــًا  إذا فق ــب رأس ــن الّطل ــد ع ــِه وقع ــرى علي ــا جي ــاد مل ــا أو انق عنه
رَصح )عليــه الّســاَلم( يف كثــر مــن الكلــامت الّتظّلــم بــأنَّ قعــوده عــن الَطلــب كان 
لفقــد األعــوان، ال مــا ذكــره بعــض الشــارحني مــن أنــه اســتعارالنّهوض باجلنــاح 
لالعتــزال أي نفــض يديــه كطائــر ينهــض بجناحيــه)6(، واعتــزل عــن النـّـاِس وســاح 

))(  الصحاح، مادة )عرج(: )/328. 
)2(  ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 85). 

)3(  )افلج( يف ع، تصحيف. 
)4(  الصحاح، مادة )فلح(: )/392. 

)5(  ]وانجح[ ساقطة من أ، ع. 
)6(  ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 83). 
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ــاٌء)2( آجــٌن  ــا ومــات ولوبقــى فيهــم تــرك املنازعــة )َم ))( يف االرض أو فــارق الدّني

َب  ــا آكُِلَهــا( اآلِجــُن: املتغــّر الطعــم والرائحــة)3(، والفعــل كــرَضَ وُلقَمــٌة َيَغــصُّ هِبَ
ــال:  ــق)4( يق ــرتض يف احلل ــا اع ــم م ــة  بالض ــا، والغّص ــا وأُجوَن ــَرَ آُجن ــَرَح  وَن وَف
ــًا  ــارة مطلق ــة واالم ، أي: اخلالف ــاصٌّ ــا غ ــْت فأن ــة كعِلم ــاء و بالّلقم ــت بامل غصص
ــأمل باملــاء والّلقمــة  كاملــاء والّلقمــة تســتتبع املتاعــب واملشــاق يف الّدنيــا ويناســبه الّت
عاجــال ويف أّول األمــر أواهنــا تســتتبع املشــقة عاجــاًل لو كانــت حّقــًا، ]و[)5( عاجاًل 
وآجــاًل لــو كانــت َباطلــة، ويمكــن أن ُيــراد ]أن[)6( مــا انعقــدت يف الســقيفة كاملــاء 
األجــن الــذي جيــد شــاربه األمل مــن أّول شبــة، فيكــون اشــارة إىل املشــّقة العاجلــة 
وكاللقمــة التــي )تعــرتض()7( يف حلــق آكلهــا فــال يــكاُد يســيغها بعــَد مــا ذاق لــذة 
ــِت  ــرْيِ َوْق ــَرِة لَِغ ــنِى الثََّم َتـ ــرة )وُمْ ــذاب يف االخ ــارة إىل الع ــون اش ــا)8(، فيك َطعمه
ــرة  ــَع الثم ــا)9(، َوأْينَ ــا قطَفه ــرة وجناه ــى الثم ــرْيِ َأْرِضِه(اجتن اِرِع بَِغ ــزَّ ــا َكال إِيِنَاِعَه
)نضجــت()0)( وأدركــت)))( أي مــن اجتنــى ثمــره يف غــر وقتها ال ينتفع هبــا كزارع 

))(  )وساخ( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، ن، تصحيف. 
)2(  )هذا ماء( يف هنج البالغة، صبحي الصالح: 35. 

)3(  ينظر: الصحاح، مادة )أجن(: 2067/5. 
)4(  ينظر املخصص، مادة )غصص(: )/ 32. 

)5(  ]و[ ساقطة من أ، ع. 
)6(   ]أن[ ساقطة من أ. 

)7(  )يعرتض( يف أ،ث، ح، ر، ع، م، ن، تصحيف، واملناسب للسياق ما اثبتاه يف املتن. 
)8(  ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/82). 

)9(  ينظر: تاج العروس، مادة )جنى(: 9) /294. 
)0)(  )نصجت( يف أ، ث، ح، ع، تصحيف. 

)))(  ينظر: لسان العرب، مادة )ينع(: 5/8)4. 
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أرض ال يقــدر عــى االقامــة فيهــا ]أو[))( خيرجــه عنهــا مالكهــا، ويمكــن أن يكــون 
املــراد بالــّزارع يف غــر أرضــه مــن تقمــص)2( اخلالفــة وحلقــه والوبــال يف اآلخــرة، 
والتشــبيه يف مطلــق ]عــدم[)3( االنتفــاع وإن كان يف كّل مــن وجــه أي الطلــب يف غر 
وقتــه، ومــع عدم األســباب كالــَزرع يف أرض الغر يف عــدم اجلــدوى واالنتفاع)َفإِْن 
ــْوِت. َهْيَهــاَت  َأُقــْل َيُقولــُوا َحــَرَص َعــَى امْلُْلــِك َوإِْن َأْســُكْت َيُقوُلــوا: َجــِزَع ِمــَن امْلَ
ــا  ــرح، واَللّيت ــزع()6( كف ــرْب(()5( )ج ــض الصَّ ــزع ))نقي ــي!( اجل ــا)4( والَّتِ ــَد الليت َبْع
بفتــح الــاّلم، وتشــديد اليــاء تصغــر الّتــي، وجــّوز بعضهــم ضــم الــاّلم، ويف النّســخ 
بفتحهــا، والليتــا والّتــي مــن أســامء الّداهيــة)7(، الليتــا)8( للّصغــرة، والّتــي للكبــرة، 
قيــل: تــزوج رجــل امــرأة قصــرة ّســيئة اخللــق فقاســى منَهــا الشــدائد، ثــم طلقهــا 
ــا)9(  ــد الليت ــال: بع ــا، وق ــرة فطلقه ــاف القص ــا أضع ــى منه ــة فقاس ــزوج طويل وت
والتــي ال أتــزوج أبــدًا، َفصــار مثــاًل)0)(، ومعنــى الــكالم مــا أبعــد ظــّن  اجلــزع مــن 
املــوت يف ّحقــي بعدَمــا ارتكبتــه مــن الّشــدائد، والقيــت نفــي فيهــا مــن احلــروب 
ــِه( األنــس  ــْدِي ُأمِّ ــْفِل بَِث ــَن الطِّـ ــْوِت ِم ــُس بامْلَ ــٍب آَن ــُن َأيب َطالِ ــع. )َواهللِ َلْب والوقاِئ

))(  ]أو[ ساقطة من م. 
)2(  )يقمص( يف ر، م، تصحيف. 

)3(  ]عدم[ ساقطة من ث، م. 
)4(  )اللتيا( يف ث، م. 

)5(  الصحاح، مادة )جزع(: 96/3)). 
)6(  )حزع( يف ح، تصحيف ويف ر، م،)حتى جزع(. 

)7(  ينظر: القاموس املحيط: 384/4، و تاج العروس، مادة )لتى(: 42/20). 
)8(  )فاللتيا( يف ث، م. 
)9(   )اللتيا( يف ث، ع. 

)0)(  ينظر: مجهرة األمثال: )/223، وجممع األمثال: )/97. 
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))ضــّد الوحشــة(())(، وتفســره بالــّرور كــام وقــع لبعــض الشــارحني)2( مــن قبيــل 
التفســر بالــالزم الســتلزام األنــس الــّرور بعــد الوصــول، واألنــس باملــوت مــن 
حيــث إّنــه يوجــب اخلــالص عــن ســجن الدنيــا ومقاَســاة الشــدائد ال ينــايف الرّضــا 
باحليــاة؛ ألهّنــا مــن قضــاء اهلل إذ األّول مقتــى الّطبــع مــع قطــع النظــر عــن مصالــح 
احليــاة واألُمــور اخلارجــة، والثــاين بحكــم العقــل وغرضــه )عليــه الّســاَلم( رّد مــا 
تومَهــوه مــن خوفــه الّطبيعــي مــن املــوت والظاهــر أّن الّتفضيــل / و))/مــن حيــث 
الشــّدة ال أن ميــل الطفــل طبيعــي حيــواين فــاٍن، وميلــه )عليــه الّســاَلم( عقــيل بــاٍق 
ــِه  ــُت بِ ــْو ُبْح ــٍم َل ــُوِن ِعْل ــَى َمكنُ ــُت َع ــِل اْنَدَمْ ــارحني)3( )َب ــض الش ــه بع ــام زعم ك
ــًا إذا  ــيُء ُدُموج ــَج ال ــَدِة( ))َدَم ــِوىِّ اْلَبِعي ــَيِة يِف الطَّ ــراَب اأْلَْرِش ــُم اْضطِ لَْضَطَرْبُت
َدخــل يف شء واســتحكم فيــه(()4( وادجمتــه)5( إذا لففتــه)6(، وقــال يف النهايــة يف 
تفســر قولــه )عليــه الســاَلم(: ))أي: اجتمعــت عليــه وانطويــت واندرجــت(()7(، 
والَكــنَّ ]بالفتــح[)8( الّســرت)9(، وبالكــر كّل شء وقــى شــيئا وســرته وكننــت 
الــيء اكننتــه إذا ســرتته واضمرتــه)0)( َوبــاَح بالــيَء َيُبــوُح بــه إذا أعلنــه وأظهــرُه، 

))(  تاج العروس، مادة )أنس(: 88/8). 
)2(   ينظر: منهاج الرباعة يف شح هنج البالغة، قطب الدين الراوندي: )/46). 

)3(  ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/279. 
)4(  الصحاح، مادة )دمج(: )/ 5)3. 

)5(  )ادجلته( يف ن، حتريف. 
)6(  ينظر: لسان العرب، مادة )دمج(: 2/ 275، ويف أ،ع )لفضته(. 

)7(   النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/32). 
)8(  ]بالفتح[ ساقطة من أ، ع. 

)9(  ينظر: الصحاح، مادة )كنن(: 88/6)2، ويف أ )بالسرت(. 
)0)(  ينظر: لسان العرب، مادة )كنن(: 2)/ 360، )36. 
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ــة(()2(  َشــاء بالكــِر واملــّد احلبــل واجلمــع َأْرَشــِيٌة))(، والّطــوّي ))البئــر املطوّي والرِّ
ــم  ــف وأشاف ويتي ــواء)3( كرِشي ــى أط ــع ع ــك جيم ــة ولذل ــِل صف ــو يف األص وه
وأيتــام، ثــم نقــل إىل االســمية وتأنيــث الصفــة ألنــه بئــر، ولعــل املعنــى أن قعــودي 
عــن القتــال ليــس للجــزع مــن املــوت بــل ألنطوائــي عــى علــم خّصنــي بــه الّرســوُل 
)صــى اهلل عليــه وآلــه( الــذي مــن مجلتــه األمــر بــرتك املنازعــة يف مبــدأ األمــر، ولــو 
أخربتكــم بــام تضمنــه مّمــا جيــري يف خالفــة مــن تقــدم عــيل وغلبته)4(بنــي أمّيــة ومــا 
ــن  ــع م ــذا فاملان ــى ه ــدة و ع ــر البعي ــل يف البئ ــم كاحلب ــر الضطربت ــه األم ــؤول الي ي
القتــال بعــض أجــزاء هــذا العلــم واملوجــب لالضطــراب بعــض آخــر وال حمــذور 
ــه األمــر عــى  ــؤول الي ــا ي ــم م ــراد بالعل ــار، وحيتمــل أن ي إذ املجمــوع واحــد باعتب
تقديــر املنازعــة مــن ذهاب اإلســالم واستـــيصال أهلــه وغلبــه الكّفار، وقيــل: املراد 
يمنعنــي عــن املنافســة)5( يف اخلالفــة شــغيل بــام انطويــت عليــه مــن العلــِم باآلخــرة 
وَمــا شــاهدته مــن نعيمهــا وبؤســها، ولــو كشــفتها لكــم الضطربتــم خوفــًا مــن اهلل 
وشــوقًا إىل ثوابــه و لذهلتــم عــن املنافســة)6( يف الدنيــا وخيدشــه أن ذلــك العلــم ال 
يوجــب القعــود عــن طلــب اخلالفــة الّتــي أمــره اهلل هَبــا وإن كانــت مطلوبــة لبعــض 

النــاس مــن حيــث إهّنــا أمــارة وســلطنة)7(. 

))(  ينظر: الصحاح، مادة )رشا(: 2357/6. 
)2(  العني، مادة )طوي(: 466/7. 

)3(  ينظر: املصدر نفسه، مادة )طوي(: 6/ 466. 
)4(  )غلبتهم( يف ر. 

)5(  )املناقسة( يف أ، ويف ع )املناقشة(. 
)6(  )املسافسة( يف ث، ر، ويف م )املناقشة(. 

)7(  ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 280. 
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]وم��ن كالم َل��ُه )علي��ه الس��الم([))( مل��ا اش��ريعليه ب��ان ال يتب��ع طلحة 
والزب��ري، وال يرص��د هلم��ا القتال

اشــار يف األمــِر بالــرأي ]أي[)2( أمــر بــام رآه أصلــح يتعــدى بـــ )عــى( وباليــد 
عــى  قعــدت  إذا  فالنــًا  رصــدت  األعداد(()3(،يقــال:  و))اإلرصــاد:  بـــ)إىل(، 
طريقــه ترتقبــه وأرصــدت لــه العقوبــة إذا أعددهتــا لــه كأنــك أقعدهتــا عــى الّطريــق 
ــد الّطــواف وقــد عــزم)5( عــى قتاهلــام  ــه الّســاَلم( يري ــة له)4(قيــل: أقبــل )علي مرتقب
وكانــا ذَهبــا بعائشــة إىل البــرة فقــال بعــض أصحابــه: الــرأي أن ال تطلبهــم وال 
تقاتلهــم، وقيــل كان ذلــك بعــد َمــا نــزل بالربــذة)6( يطلبهــام ليقاتلهــام )َواهللِ َل َأُكــوَن 
تَِلَهــا َراِصُدهــا(  ــا َوَيْ ــى َيِصــَل إَِلْيَهــا َطالُِبَه ــْدِم؛ َحتَّ ــاُم)7( َعــَى ُطــوِل اللَّ ــِع َتنَ ُب َكالضَّ
الضبــع اجلنــس املعــروف مؤنثــة ســامعًا والذكــر منهــا ِضْبعــان كرحــان، واألنثــى 
ضبعانــة، ومجعهــا ضبــاع كســباع، وتنــام أي تصــرب جتــوزًا أو عــى التضمني،واللــدم 
صــوت احلجــر أو الــيء يقــع بــاألرُض  ليــس بالشــديد)8( قالــه االصمعــي، 

))( ][ بياض يف م. 
)2( ]أي[ ساقطة من ث، ر، م. 

)3( لسان العرب، مادة )رصد(: 3/ 77). 
)4( ينظر: املصدر نفسه، مادة )رصد(: 77/3). 

)5( )غرم( يف م، تصحيف. 
ــذا  ــاز، وهب ــرق احلج ــى ط ــرق ع ــن ذات ع ــة م ــام قريب ــة أي ــى ثالث ــة ع ــرى املدين ــن ق ــذة: م )6(  الرب
ــا  ــني أهله ــروب ب ــال احل ــذة باتص ــت الرب ــات، خرب ــا إىل أن م ــام هب ــاري اق ــرب أيب ذر الغف ــع ق املوض
وبــني رضيــة ثــم اســتأمن اهــل رضيــة إىل القرامطــة فاســتنجدوهم عليهــا فارحتــل عــن الربــذة أهلهــا 

ــدان: 3/ 24.  ــم البل ــر: معج ــت. ينظ فخرب
)7( )ثـنام( يف م، تصحيف. 

)8( الصحاح، مادة )لدم(: 2028/5، وفيه: )و ليس بالصوت الشديد(. 



327

... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

ــا  ــا رضب ــاب َمغاِرَه ــد ب ــه األرض عن ــد فيــرضب بعقب ــأيت صائ ــد ي ــو عبي ــال: أب وق
خفيفــًا وذلــك هــو اللــدم ويقول:خامــري أّم عاِمــر ِمــرارًا بصــوت ضعيــف فتنــام 
ــري  ــا))(، وخام ــا فيخرجه ــا وجيره ــل يف عرقوهِبَ ــل احلب ــع فيجع ــك الضب ــى ذل ع
وامُلخاتلــة  واخَلَتــَل  هلــا)3(،  كنيــة  عامــر  وأّم  مكانــك)2(،  والزمــي  اســترتي  أي 
املخادعــة)4(، وراصُدهــا َصائدهــا املرتقــب هلــا، واملعنــى ال أصــرب حتــى يتــم كيدهم 
ــقِّ امْلُْدبـِـَر َعنْــُه،  ُب بِامْلُْقبـِـِل إىَِل احْلَ فــال أقــدر عــى دفعــه ويتســلطوا عــيّل )َولكِنِّــي َأْضِ
ــاِمِع امْلُطيــِع الَعــاِص امْلُِريــَب، أَبــدًا َحتــىَّ َيــْأيِتَ َعــيَلّ َيْوِمــي( املريــب: الشــاك)5(  َوبِالسَّ
ــو يف  ــك وه ــة والّش ــَى: التهم ــة(()6(، وِه ــار ذا ريب ــل أي ص ــال: ))أراَب الرج يق
مقابلــة الســامع أي مــن يســمع احلــق بســمع القبــول ويــأيت عــى يومــي أي ينقــي 
ــَض اهللُ  ــُذ َقَب ــيَلَّ ُمنْ ــَتْأَثرًا َع ــي، ُمْس ــْن َحقِّ ــًا َع ــُت َمْدُفوع ــَوا اهللِ َماِزْل ــايت )َف ــدة حي م
ــاِس هــذا( االســتئثار اإلنفــراد  ــوِم النَّ ــى/ظ))/ َي ــِه( َحتَّ ــِه َوآل ــُه )َصــىَّ اهللُ َعَلْي َنبِيَّ
بالــيء ورجــل مســتأثر عــى أصحابــه أي خيتــار لنفســه أشــياء)7( حســنة فيمنعهــم 
إّياهــا وهــم، مســتأثر عليهــم عــى لفــظ املفعــول وهــذه مــن الكلــامت الّرحيــة يف 

التظلــم. 

))( قــول متــرف بــه، ينظــر: شح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )9)، وينظــر: حيــاة احليــوان 
الكربى، كــامل الدين دمري)ت808هـــ(: )/506. 

)2( ينظر: تاج العروس، مادة )مخر(: 6/ 367. 
)3( ينظر: الصحاح، مادة )عمر(: 759/2. 

)4( ينظر: تاج العروس، مادة )ختل(: 4)/92). 
)5( ينظر: لسان العرب، مادة )ريب(: )/442. 

)6( املصدر نفسه، مادة )ريب(: )/442. 
)7( )شيئًا( يف أ. 
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الم())( ومن خطبة ُله)عليه السَّ

اكًا(ِمــالٌك األمــر بالكــر  َذُهــْم لــُه َأرْشَ َ ــْيَطاَن أِلَْمِرِهــْم ِمــاَلكًا، َوَاتَّ ــُذوا الشَّ َ )اتَّ
مــا يقــوم بــه، ويقــال: القلــب مــالُك اجلســد، واالشاك أّمــا مجــع ]شيــك[)2( 
]...[)3( كرشيــف وأشاف أي عّدهــم مــن شكائــه يف اضــالل اخللــق، وأمــا مجــع 
شك بالّتحريــك كجبــل و أْجبــال أي جعلهــم حبائــل الصطيــاد الناِس)فَبــاَض َو 
ــٌض َو  ــْم، َوَدبَّ َوَدَرَج  يف ُحُجورِهْم(َباَضــْت الدّجاجــة فهــي َباِئ َخ يِف ُصُدوِرِه ــرَّ َف
ــوٌض، ويقــال: َبُيــوض إذا أكثــرت وفرخــت الّطائرة)4(][)5(والبيضــة وأفرخــت  َبُي
وفّرخــت صــار هلــا فــرخ وهــو ولدهــا واألنثــى فرخــة، ويف االخبــار أن الشــياطني 
ــدًا)7(،  ــي مشــى مشــيًا رُوي ــل تبيــض وتفــرخ، ودّب الّصب ــاج ب ]ليــس[)6( فيهــم نت
يـــدرج عليهــا الصبــى وهــي  ودرج  أي: ))مشــى(()8(، والدّراجــة ]التــي[)9( 
كالعجلــة الصغــرة)0)(، قيــل: الــدرج أقــوى مــن الدبيــب وهــو املناســب للــكالم، 
ــذب  ــبيله أي: أك ــى لس ــن درج م ــن دّب ودرج فم ــذب م ــالن أك ــم ف ــا قوهل وأّم

))( ]ومن خطبة له )عليه السالم([ بياض يف ث. 
)2( ]شيك[ ساقطة من أ، ع، ن. 

)3( ]كرشيك واشاك[ يف م. 
)4( )الطائر( يف ث، ح، م، ويف ر )الظائر( ينظر: الصحاح، مادة )بيض(: 068/3). 

)5( ][ بياض يف ث، ح، م. 
)6( ]ليس[ ساقطة من أ، ع. 

)7( ينظر: الصحاح، مادة )دبب(: )/24)، وتاج العروس، مادة )دبب(: )/ 478. 
)8( الصحاح، مادة )درج(: )/3)3. 

)9( ]التي[ ساقطة من أ،ع. 
)0)( ينظر: لسان العرب، مادة )درج(: 266/2. 
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األحيــاء))( واألمــوات، واحلجــور مجــع حجربكــر احلــاء املهملــة وســكون اجليــم 
ــالن  ــأ ف ــيء ونش ــب ال ــح وجان ــط اىل)3(الكش ــا دون األب ــن)2( أي م ــو احلِض وه
ــة وإن  ــى احلقيق ــول ع ــا حمم ــكالم أّم ــه)4( وال ــرته وحفظ ــالن أي يف س ــر ف يف حج
الشــّيطان إنــام يفعــل ذلــك بمــن اتبعــه اتباعــًا كامــاًل فالفاعــل يف الفعلــني املتأخريــن 
غــره يف الّســابقني أو املــراد اجلنــس مــع قطــع النظــر عــن اإلفــراد أو عــى التوّســع 
كنايــة عــن شــدة امُلالزمــة واملتابعــة )َفنََظــَر بَأْعُينِِهــْم، َوَنَطــَق بَِأْلِســنَتِِهْم، َفَركـِـَب هِبـِـُم 
َطــَل( الّزلــل بالتحريــك ))اخلطــأ والّذنــب(()5( وأصلــه مــن  ــُم اْلَ ــَن َلُ َلــَل، َوَزيَّ الزَّ
َزّل كمــلَّ زليــاًل ومزلــة)6( بكــِر الــّزاي إذا زلــق قدمــه يف طــني ونحــوه)7(، والباء يف 
ركــب هبــم)8( للّتعديــة واالســتعانة الخيلــو عــن بعــد، واخلطــل بالتحريــك ))املنطــق 
الفاِســد امُلضطــرب(()9(، يقــال: خطِــل يف كالمــه بالكــر، وأخطل.)فِْعــَل َمــْن َقــْد 
ــانِِه( الّلفــظ منصــوب  ــِل َعــَى لَِس َكــُه الَشــْيَطاُن ]يف ُســْلَطانِِه[)0)(، َوَنَطــَق بِاْلَباطِ رَشِ
عــى املصــدر بتقديــر فعلــُوا أو عــن بعــض األَفْعــاِل الّســابِقة لتضمنــه معنــاه، 

))( )االحيا( يف أ، ع. 
)2( ينظر: لسان العرب، مادة )حجر(: 67/4)، ويف أ، ع )احلصن(. 

)3( )أي( يف أ، ع، ن. 
)4( ينظر: لسان العرب، مادة )حجر(: 67/4). 

)5( لسان العرب، مادة )زلل(: ))/306. 
)6( )من ذل كمل ذليال ومزلة( يف أ،، ر، ع، م. 

)7( ينظر: لسان العرب، مادة )زلل(: ))/306. 
)8( )هلم( يف أ، ع، ن. 

)9( تاج العروس، مادة )خطل(: 4)/202. 
)0)( ]يف سلطانه[ ساقطة من ث، م. 
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وشكــه َكعلمــه صــار شيكًا]لــُه[))(، والّسـُـــلطان قــدرة امللــك ومــن جعــل 
ــد  ــًا َفَق ــَل َمْظلُوم ــْن ُقتِ ــاىل: ))َوَم ــال اهلل تع ــكًا )ق ــن ]...[)2(مل ــك وإن مل يك ــه ذل ل
ــاَر  ــْلطانًا()3( والّضمــر يف )ســلطانه( راجــع إىل املوصــول أي َص ــَولِيّه ُس ــا لِـ ّجّعْلن
الشــّيطان ]شيــكًا[)4( لــه يف قدرتــه الّتــي أَعطــاُه اهلل وّســلطه هَبــا عــى ّجوارحــه أو 
إىل الشــّيطان أي كأهّنـُـم األصــل يف ُســلطانه وقدرتــه عــى االضــالل ]و[)5(يف نفــاذ 

ــه.  ــره يف اتباع أم

]ومن كالم له )عليِه الّسالم([)6( يعين به الزبري يف حال اقتضت ذلك
َعــى الَولِيَجــَة.  ــُه َقــْد َباَيــَع بَِيــِدِه َوَلْ ُيَبايـِـْع بَِقـــلبِِه؛ َفَقــْد َأَقــرَّ ُباْلَبْيَعــِة، َوادَّ  )َيْزُعــُم َأنَّ
َفْلَيــْأت َعَلْيَهــا بَِأْمــٍر ُيْعــَرُف، َوإِلَّ َفْلَيْدُخــْل فِيــاَم َخــَرَج ِمنْــُه( احلــال يذكــر ويؤنــث)7(، 
ويزُعــم كينــُر قريــب مــن يظــّن قيــل إنــام يقــال فيــام ال يوثــق بــه مــن األحاديــث 
بمعنــى  الولــوج  مــن  قلبــه  يف  االنســان  أضمــره  مــا  الوليجــة  َو  كامســبق)8(، 
))الدخــول(()9(، واألمــر املعــروف البّينةوالربهــان أي إذا مل يقــم بينــه عــى األمــر 

ــه كان يقــول:  اخلفــي فهــو مؤاخــذ بإقــراره، حكــى بعــض الشــارحني إّن

))( ]له[ ساقطة من أ، ث،ع. 
)2( ]له[ زيادة يف أ، ع، وساقطة يف ح، ث، ر، م، ن. 

)3( اإلرساء / 33. 
)4( )شيكًا( ساقطة من ث، ر، م. 

)5( ]و[ ساقطة من أ،ع، ن. 
)6( ]ومن كالم له )عليه السالم([ بياض يف ث، م. 

)7( ينظر: املذكر واملؤنث، السجستاين: 60). 
)8( ينظر: صحيفة 22. 

)9( العني، مادة )ولج(: 6/ 82). 
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ــه  ــارة)3( أّن ــا، وت ــره)2( عليه ــه[))( أك ــارة ]أّن ــي، وت ــدي ال بقلب ــت بي ــارة بايع ت
ــاَلم(  ــه الّس ــه )علي ــا)4(، وإن ــى ظاهره ــل ع ــض ال حتم ــى بمعاري ــة وأت ورى توري
ــه: )واهلل  ــال ألصحاب ــده ق ــن عن ــا م ــرة وخرج ــة يف العم ــو، وطلح ــْتأذن ه ــا اس مل

ــا(.  ــالن فيه ــة يقت ــام إال يف فئ الّتُروهن

الم([)5( ]ومن كالٍم لُه )عليِه السَّ
ــِن اْلَفَشــُل( قــال صاحــب الَعــنْي:  ــَن األَْمَرْي ــَع َهَذْي ــوُا وَم ــْد َأْرَعــُدوا َوَأْبَرُق )َوَق
ــأيت  ــه ي ــاٍت بأّن ــي عالم ــد يرين ــد مــن بعي ــّدد و أوع ــَرَق إذا ه ــالن وَأْب ــَد يل ف ))َأْرَع
إىل شًا(()6(وأنشــد)7( أبَياتــا)8( ثــم قــال: ))ويقــال: يرعــد ويــربق لغتان(()9(وانــكار 
ــه  ــة علي ــى ُحج ــف، وكف ــرق)))( ضعي ــد وب ــح رَع ــه إن الّصحي االصمعي)0)(وقول
اجلبــن  بالتحريــك  والَفَشــل  الّســاَلم(  )عليــه  كالمــه  يف  ]...[)2)(وروده)3)( 

))( ]انه[ ساقطة من ث، ر. 
)2( )اكثر( يف ع. 

)3( )ونارة( يف ر. 
)4( ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 94). 

)5( ]ومن كالم له )عليه السالم([ بياض يف م. 
)6( العني، مادة )رعد(: 2/ 34. 

)7( )واشد( يف ث، ر، م، حتريف. 
ــوان  ــر. دي ــدك يل بضائ ــام وعي ــد ف ــا يزي ــد ي ــرق وأرع ــل: أب ــزوء الكام ــو جم ــت وه ــت للكمي )8( البي

الكميــت: 32).
)9( العني، مادة )رعد(: 2/ 34. 

)0)( ينظر: الصحاح، مادة )رعد(: 2/ 475. 
)))( ينظر: لسان العرب، مادة )رعد(: 80/3). 

)2)( ]و[ زيادة يف أ، ع. 
)3)( )ودروه( يف ر. 
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والّضعــف، قــال بعــض الّشــارحني: االشــارة هبــذا الــكالم إىل طلحــة والّزبــر 
وســيجئ يف كالمــه )عليــه الّســاَلم( هتديدهــم ووعيدهــم إّياُه))()َوَلْســنَا ُنْرِعــُد 
َحتــى ُنوِقــَع، َوَل ُنِســيُل َحتــى ُنْمطَِر(أوقعــُت بالقــوم و وقّعــُت هبــم إذا بالغــت يف 
ــا عــن  قتاهلــم، وســال املــاء ســيالنًا وأســاله غــره)2( / و))/ أي ال ينفــك هتديدن
ــد قبلــه كــام  ــه كــام ال يتقــدم الّســيل عــى املطــر فــإن الّتهدي االيقــاع وال يتقــّدم علي
ــراد ال  ــيل مــن غــر امطــار أو)4( امل ــل)3( اّدعــاء اجــراء الّس ــه اخلُصــوم مــن قبي فعل
هنــّدد حتــى نعلــم اإليقــاع ونوطــن أنفســنا عــى احلــرب ال كفعلهــم مــن الّتهديــد 
ــا  ــا)6( أوعدن ــا)5( بخصمن ــراد إذاأوقعن ــارحني: امل ــض الّش ــال بع ــوف، وق ــع اخل م

ــا)8(.  ــن خصومن ــره م ــاع غ ــذ[)7( باإليق ]حينئ

الم([)9(  ]ومن خطبٍة لُه )عليِه السَّ
ــِل  ــذا الفص ــُه َوَرْجلِِه(ه ــَتْجَلَب َخْيَل ــُه، َواْس ــَع ِحْزَب ــْد مَجَ ــْيَطاَن َق )أَل َوإِنَّ الشَّ
ــه،  ــا بيعت ــر خلَع ــا بلغــه أّن طلحــة والّزب ــاَلم( مّل ــه الّس ــه )علي ــة ل ملتقــط مــن خطب
وهــو غــر منتظــم وقــد أورد الّســيد )رىض اهلل عنــه( فصــال آخــر منهــا ومــا يظهــر 

))( نص مترف به، ينظر: شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 284. 
)2( ينظر: لسان العرب، مادة )سيل(: )) / 350. 

)3( )قيل( يف ث، ويف ر، م: )قبل(. 
)4( )و( يف أ،ع. 

)5( )أوقعتا( يف م. 
)6( )خلصمنا( يف ث. 

)7( ]حينئذ[ ساقطه من ث. 
)8( ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 200. 

)9( ]ومن كالم له )عليه السالم([ بياض يف ث، ر، م. 
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مــن كالم بعــض الّشــارحني مــن أّن املــراد معاويــة وأصحابــه لعّله ســهو))(. وحِزب 
الرجــل أصحابــه، وَجَلبُهــم)2( أي: ســاقهم مــن موِضــع إىل آخر،واســَتجْلب)3( 
طلــب أن جُيَلــْب)4( َلــُه، واخليــل)5( الفرســان قــال اجلوهــري: ))ومنــه قولــه تعــاىل: 
اَلتـِـَك َواخَلْيــُل أيضــًا  ﴿َوَأْجلـِـْب َعَلْيِهــْم بَِخْيلـِـَك َوَرِجلـِـَك﴾)6( أي: بُفرســانك َورجَّ
ــا﴾)7((()8(،  ــَر لَِتْرَكُبوَه ــاَل َواْلَحِمي ــَل َواْلبَِغ ــاىل: ﴿َواْلَخْي ــه تع ــه قول ــول، ومن اخلُي
ــي( هــذا عــى حــذف املضــاف  ــل اهلل اركب ــا َخي ــث )َي ــر: يف احلدي ــن االث ــال اب وق
ْجــل بالفتــح مجــع راجــل كالرّكــب مجــع  أي: يــا فرســان)9( خيــل اهلل)0)(، والرِّ
ــه  ــش واتباع ــد اجلي ــه أو قائ ــس وقبيل ــا إبلي ــه أّم ــيطان وحزب ــراد بالش ــب، وامل راك
)تــــشبيهًا()))( هلــم هبــم يف اإلضــالل )َوإِنَّ َمِعــي لَِبِصــرَييت؛ َمــا َلبَّْســُت َعــَى َنْفــــِي، 
ــان  ــة والرُبه ــى احلج ــق ع ــّيء ويطل ــتبصار يف ال ــرة االس ( البص ــيَلَّ ــس َع َوَل ُلبِّ
ــة، ويف  ــديد للمبالغ ــح إالّ أّن التش ــس بالفت ــط كاّللب ــس والّتخلي ــلبيس الّتدلي والتـّ
ــاء  ــن تلق ــت م ــا ضلل ــى م ــي( واملعن ــَريت مَلَع ــة)َواِنَّ َبِص ــخ الصحيح ــض النس بع

))( ينظر: شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/202. 
)2( )وجبلهم( يف أ، ع. 

)3( )استحلب( يف أ، ع، تصحيف. 
)4( )حيلب( يف أ، ع. 

)5( )مع اخليل( يف ر. 
)6( اإلرساء / 64. 

)7( النحل / 8. 
)8( الصحاح، مادة )خيل(: 4/)69). 

)9( )قربتان( يف م. 
)0)( النهاية يف غريب احلديث واألثر: 94/2، وفيه: )خيل اهلل اركبي(. 

)))( )تسبيها( يف ح، تصحيف. 
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ــُم اهللِ  ــا و)أْي ــن أحدمه ــك ع ــالل ال ينف ــاي والّض ــري إّي ــالل غ ــي، وال بإض نف
ــُم  ــِه( أصــل َاْي ــُه، َوَل َيُعــوُدوَن إِلِْي ــُه، َلَيْصــُدروَن َعنْ ــا َماِتُ ــْم َحْوضــًا َأَن أَلَْفِرَطــنَّ َلُ
اهللَ بفتــح اهلمــزة وضــّم امليــم ايُمــُن اهللِ بضــم امليــم والنــون )حذفــوا())( ]النـّـون[)2( 
ختفيفــا وهــو اســم وِضــع للقســم)3(، وألفــه)4( ألــف وصل عنــد أكثرهــم)5( ومل جييء 
ــون  ــني)6(، وكانــوا حيلف ــع يم ــل مج ــا، وقي ــل مفتوحــة غره ــامءالف وص يف األس
باليمــني يقولــُون: يمــني اهلل ال أفعــل، ثــم مجعــوا اليمــني عــى أيمــن فحلفــوا به،ثــم 
حذفــوا النّــون كــام حذفــوا يف مل يكــن، واأللــف الــف قطــع وإّنــام طرحــت يف 
( يف بعــض النســخ  الوصــِل لكثــرة اســتعامهِلم، وفيهــا لغــات كثــرة )7(،و)أُلفِرَطــنَّ
الّصحيحــة)8( بضــّم اهلمــزة أي:ألمــألّن، مــن أفــرط )مزادتــه()9( إذا مألهــا حتــى 

))( )حذف( يف ث، ويف ح )حدفوا(، تصحيف. 
)2(  ]النون[ ساقطة من أ، ع. 

)3( ينظر: املقتضب: 597/2. 
)4( )والف( يف ع. 

)5( ينظر: املقتضب: 597/2، واملقتصد يف شح اإليضاح: 2/ 869. 
)6( وهــو مذهــب الكوفيــني: ينظــر: اإلنصــاف يف مســائل اخلــالف، أبــو بــركات االنبــاري: )/ 
404، مســألة ]59[، وشح الــريض عــى الكافيــة: 4/ 306، وذهــب البريــون إىل أنــه ليــس مجــع 

ــب:597/2.  ــر: املقتض ــني، ينظ يم
)7( ذكــر األنبــاري أكثــر مــن عــرش لغــات وهــي: )اِْيُمــُن اهلل، وَاْيُمــن اهلل، وَاْيــُم اهلل، واِيــُم اهلل، وَاُم اهلل، 
(اإلنصــاف: )/409،  ، وِمــْن َريبِّ وُم اهلل، وَم اهلل،و ِم اهلل،و َلْيُمــُن اهلل، وُمــُن اهلل، وُمــُن اهلل، وُمــْن َريبِّ
مســألة ]59[، كــام ذكــر منهــا املقتضــب لغــة الكر)اِيــم اهلل( نقــاًل عــن يونــس، ينظــر: املقتضــب: 2/ 

597، وذكــر ابــن منظــور نقــاًل عــن ابــن ســيده بعضــًا منهــا، و لســان العــرب: 3)/ 462. 
)8( شح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 285. 

)9( )مرادته( يف ث، ح، ر، م، تصحيف. 
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فــاض، وهــو مــن اإلفــراط أي: جتــاوز احلــّد))(، ويف بعضهــا بفتــح اهلمــزة وضــّم 
الــراء مــن فــرط القــوم إذا ســبقهم لرتــاد هلــم املــاء و هييــئ هلــم الــدالء والّرشــاء)2(، 
ويف احلديــث: ))أنــا فرطكــم عــى احلــوض()3( أي:متقّدمكــم، والّتقديــر ألفرّطــن 
هلــم إىل حــوٍض فلــاّم حذفــوا)4( اجلــار عــّدى الفعــل بنفســه كقولــه تعــاىل: ﴿َواْخَتــاَر 
ــدة  ــاّلم زائ ــم أو ال ــم أي:ألجله ــا﴾)5(، وهل ــاًل لِِميَقاتِنَ ــْبِعيَن َرُج ــُه َس ــى َقْوَم ُموَس
ــو  ــر بالّدل ــة املســقي مــن البئ ــاء الفوقاني ــح بالت ــل، واملاتـــ ــة كــام قي وليســت للّتعدي
ــا الفــرق  ــل أليب عــيل م ــو)8(، وقي ــح)7( مــن  ينزهلــا ليمــأل  الّدل مــن أعالَها)6(واملاي
بــني املاتــح واملـــــايح)9( ؟ فقــال: مهــا كاعجامهــام، وهــذا عــى األصــل فــإنَّ املائــُح 
يســتعمل باهلمــزة، وأنــا ماحتــه، أي:أنــا املتصــّدي إلعــداده، واملبــاش لتهيئة أســبابه، 
أي: أقاتلهــم عــى أبلــغ وجــه، وقــول بعــض الّشــارحني معنــاه: ))أنــا خبــر بــه، كــام 
يقــول مــن يّدعــى معرفــة الــّدار أنــا بــاين هــذه الــّدار(()0)( ال خيلوعــن بعد،وَصــَدَر 
كنَــَر ورضب رجــع عــن املــاء)))(، َوَيْصــُدُروَن يف النســخ بضــم الــّدال والــكالم 

))( ينظر: الصحاح، مادة )فرط(: 48/3)). 
)2( ينظر: لسان العرب، مادة )فرط(: 7/ 366. 

)3( صحيــح بخــاري: 206/7، صحيــح مســلم: 65/7، ســنن ابــن ماجــه:440/2)، املعجــم 
البــاري:8/)29.  الكبر:68/2)،فتــح 

)4( )حذف( يف ث، ح،ر. 
)5( األعراف / 55). 

)6( ينظر: لسان العرب، مادة )متح(: 588/2. 
)7( )املاتح( يف ث، ر،ع، ويف أ، ن )املانح(. 

)8( ينظر: تاج العروس، مادة )متح(: 4/ 98). 
)9( )املانح واملاتح( يف أ، ر، ع، ن، ويف ث )املاتح واملاتح(. 

)0)( شح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 203. 
)))( ينظر: تاج العروس، مادة )صدر(: 7/ 80. 
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هتديــد و وعيــد باســعار))( نــار حــرب ال يفــوزون فيهــا بنجــاح، وال يعــودون اليهــا 
الســتئَصاهلم، أو ال يعــود ]...[)2( اليهــا مــن نجــا منهــم ملــا رأى مــن شــّدهتا.

))( )بأشعار( يف ح، ن،ع،م تصحيف. 
)2( ]و[ زيادة يف أ، ع. 
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