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

])وم��ن كام ل��ه )علي��ه الس��ام([))) البنه حممد ب��ن احلنفية ))) مل��ا أعطاه 
الراي��ة يوم اجلمل(

احلنفيــة خولــة))) بنــت جعفــر بــن قيــس بــن مســلمة نســبة اىل حنيفــة/ظ33/ 
ــد  ــال خال ــام أيب بكــر يف قت ــل إهنــا ســبيت  يف أي ــو هــذا احلــّي، قي كســفينة وهــو أب
ــبوها  ــه س ــة يف خالفت ــي))) حنفي ــى بن ــد ع ــي أس ــارة بن ــل يف غ ــد))) وقي ــن الولي ب

))) ]ومن كالم له )عليه السالم([ بياض يف ث، ر، م. 
))) حممــد بــن عــيل بــن أيب طالــب اهلاشــمي القــريش، ويكنــى أبا قاســم، املعــروف بابــن احلنفيــة، وأمه 
خولــة بنــت جعفــر احلنفيــة يقــال: ينســب اليهــا متيــزًا عــن أخويــه احلســن واحلســن )عليهــا الســالم(، 
وكان واســع العلــم ورعــًا مــن االبطــال، تــويف ســنة ))8هـــ(. ينظــر: أنســاب األرشاف: )/00)، و 
تاريــخ اليعقــويب: )/)))، و تاريــخ اإلســالم، الذهبــي:6/)8)، )8)، الــوايف بالوفيــات: )/)7، 

األعــالم: 70/6). 
))) خولــة بنــت جعفــر بــن قيــس بــن مســلمة بــن ثعلبــة بــن يربــوع بــن الــدول بــن حنفيــة بــن اجليــم 
ــام  بــن صعــب بــن عــيل بــن بكــر بــن وائــل مــن ســبي اليامــة، وقيــل هــي مــن ســبايا بنــي حنيفــة أي
ــذي  ــدًا، ال ــه حمم ــدت ل ــالم( وول ــه الس ــيل )علي ــام ع ــا االم ــد فتزوجه ــن الولي ــد ب ــباها خال ــردة س ال
عــرف بمحمــد بــن احلنفيــة. ينظــر: املعــارف: 0))، و تاريــخ اليعقــويب: )/ )))، و تاريخ االســالم، 

ــة: 7/ 8)).  ــة والنهاي ــات: )/ )7، و البداي ــوايف بالوفي ــي: 6/ )8)، )8)، و ال الذهب
ــت  ــة، أخ ــارث اهلاللي ــت احل ــة بن ــه لباب ــريش، وأم ــي الق ــرة املخزوم ــن املغ ــد ب ــن الولي ــد ب ))) خال
ميمونــة زوج النبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(، ويكنــى أبــا ســليان، مل يشــهد بــدرًا وال أحــد، وال 
اخلنــدق، وكان يف ذلــك كلــه مــع املرشكــن، اســلم ســنة )8هـــ( ســنة صلــح احلديبيــة، عــرف بشــجاعته 
وفروســيته، وحنكتــه يف قيــادة اجليــش، قاتــل املرتديــن فقتــل مســيلمة الكــذاب، ويؤاخــذ عليــه قتلــه 
ملالــك بــن النويــرة، وزواجــه مــن امرأتــه، وقتلــه لبنــي جذيمــة إذ قــال الرســول )صــى اهلل عليــه والــه 
وســلم( عندمــا ســمع بمقتلهــم: ))اللهــم إين أبــرأ اليــك ممــا صنــع خالــد((، وافتتــح خالــد احلــرة يف 
ــدة اجلــراح، مــات  ــا عبي ــه أب ــن اخلطــاب، ووىل مكان ــه اخلليفــة عمــر ب العــراق، وتوجــه للشــام، عزل
خالــد بحمــص يف فراشــه. ينظــر: املعــارف: 67)، و فيــات االعيــان: 6/ ))، و ســر أعــالم النبــالء: 

)/ 66) - )8)، و االعــالم: )/ 00). 
))) ]بني[ ساقطة من ث، ر،ح. 



8

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

املدينــة  فقدمــوا  خربهــا  قومهــا  فبلــغ  الّســاَلم(  )عليــه  عــيل  مــن  فباعوهــا 
فعرفوهــا  فأخــربوه )عليــه الّســاَلم( بموضَعهــا منهــم ومكاهنــا  لدهيــم فأعتقهــا 
ــه اىل  ــا بعث ــه( مل ــه وآل ــى اهلل علي ــام الرســول )ص ــبيت يف أي ــل س ــا، وقي وتزّوجه
اليمــن ويــّدل عــى األّول بعــض الّروايــات)))، وعــى الثالــث بعضهــا))) )َتـــُزوُل 
ــى  ــكالم يف معن ــَك)))( ال ــِر اهللَ مُجُْجَمَت ــِذَك اِع ــَى َناِج ــُزْل، َعــضَّ َع ــاُل َوالَ َتـ اجِلَب
الــرشط يف صــورة االخبــار أي: ان زالــت اجلبــال  فــال تــزل أنــت وال تؤثــر 
ــد االرحــاء)))،  ــُذ: آخــُر األرضاِس(()))، والنّواجــذ أربعــة بع ــرار، و))النَّاِج الف
ــال  ــِل(()6)، وق ــاِل العق ــد ك ــت بع ــه ينب ــِم؛ ألنَّ َس احلُُل ــذ رِضْ ى الناج ــمَّ ))َوُيس
يف العــن: هــي الســّن بــن األنيــاب واألرضاس)7)، ويف القامــُوس هي))أقــى 
األرضاس، وهــي أربعــة، أو هــي األنيــاب، أو الّتــي تــيل األنيــاب، أو هــي 
األرضاس(()8)كلهــا واالمــر بالعــّض عــى النّاجــذ أّمــا عــى احلقيقــة، و ســيجيء  
ــُه  ــوا َعــَى النَّواِجــِذ فإنَّ يف  كالمــه )عليــه الّســاَلم( يف تعليــم أدب احلــرب )وَعضُّ

))) ينظر: املعارف: 0))، وفيات االعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلكان: ) / 70). 
))) ينظر: أنساب االرشاف، البالذري: )/ 00). 

))) )مججمك( يف م. 
))) الصحاح، مادة )نجذ(: )/ )7). 

))) )االرجاء( يف ث، ر، تصحيف، و ينظر: لسان العرب، مادة )نجذ(: )/))). 
)6) الصحاح، مادة )نجذ(: )/)7). 

ــة،  ــس اللغ ــم مقايي ــر: ومعج ــن...(، وينظ ــو الس ــه: )ه ــذ(: 6/)9، وفي ــادة )نج ــن / م )7) الع
ــذ(: )/)9).  ــادة )نج م

)8) القاموس املحيط، مادة )نجذ(: )/ 9)). 
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َاْنبــا))) لِلِســيُُّوِف عــن اهلــام( أي: أدفــع هلــا عــن الــّرؤوس قيــل إذا عــّض االنســان 
عــى االســنان))) اشــتّدت عظــام رأســه وتصّلبــت أعصابــه فــال يؤثــر فيهــا الســّيف 
تأثــرا بالغــًا وقيــل فائدتــه ذهــاب اخلــوف، وربــط اجلــأش وزوال الرّعــدة الناشــئة 
عــن اخلــوف كالــربد أو عــى املجــــاز واملــراد اجلــّد يف أّمــر احلــرب ودفــع  اخلــوف 
ــاغ  ــى الّدم ــتمل ع ــرأس املش ــم ال ــم عظ ــة بالض ــس، واجُلمُجم ــن النف واجلبن)))ع
ــَه  ــِرُض اللَّ ــِذي ُيْق ــْن َذا الَّ ــاىل: ﴿َم ــه تع ــره قول ــبيل اهلل، ونظِ ــا يف س ــا بذهل واعادهت
ــَع اهللِ  ــال بِ ــو ق ــل ول ــه اليقت ــاَلم( اىل أن ــه الّس ــئ )علي ــل اوم ــنًا﴾))) قي ــا َحَس َقْرًض
ــاة  ــتلزم))) احلي ــهادة تس ــأّن الشَّ ــعارًا ب ــون أش ــن أن يك ــل، ويمك ــعرًا بالقت كاَن ِمش
ِــْم﴾)6) ويناســبه اســتلزام اإلعــارة نوعــًا مــن  ــَد َربِّ ــاٌء ِعنْ لقولــه ســبحانه:﴿َبْل أْحَي
األخــذ أي وطــن نفســك عــى القتــل املســتلزم للحيــاة، وعــى الوجــه األّول يكــون 
َك َأْقــَى  الرضــا بالبــذل منــزال منزلــة االقبــاض )تـِـْد ِف األَْرِض َقَدَمــَك، اْرِم بَِبــَرِ
ــن  ــر م ــد أم ــْبَحاَنُه( تِ ــِد اهللِ ُس ــْن ِعنْ ــْرَ ِم ــْم َأنَّ النَّ َك، َواْعَل ــَرَ ــضَّ َب ــوِم، َوُغ الَق
ــه كالوتــد يف االرِض)8)، َوالرمــي بالبــر اىل األقــى  ــده كوعــده ]أي[)7): اثبت وَت
كنايــة عــن عــدم قــر اهلّمــة عــى رفــع األدنــى فــال ينــاىف يف غــضَّ البــر، وقيــل 
الغــض عــدم النظــر اىل األدنــى المطلقــًا فــال ينــاىف يف النظــر اىل االقــى، ويمكــن 

))) )ابنا( يف ر، ع. 
))) )االنسان( يف أ، ث، حتريف. 

))) )اجلن( يف م. 
))) البقرة / )))، احلديد / )). 

))) )يستلزم( يف أ، ح، ر، ع، م، ن، وما اثبتناه انسب لسياق. 
)6)  ال عمران / 69). 

)7) ]أي[ ساقطة من أ،ع. 
)8) ينظر: لسان العرب، مادة )وتد(: )/))). 
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أن يــراد بالغــض النظــر ال بمــالء العــن بــل باملؤخــر كــا قــال )عليــه الّســاَلم( يف 
ــون  ــا يك ــر ك ــر باملؤخ ــح النظ ــو بالفت ــزر)))( وه ــو))) الشــ ــر: )واحلَُظ ــع آخ موض
ــالغ()))مواجهًا  ــا وشــااًلإذ))) النظــر )البـ ــل هــو النظــر يمين ــد الغضــب)))، وقي عن
 لربيــق الســّيف وملعــان الــدّروع ممــا يوجــب اخلــوف ويــورث اجلبــن أويفهــم منــه
 العــدّو اجلبــن أّوهلــا معــًا ويمكــن  أن يكــون األمــران جزئــن أي: إذا نظــرت اىل 
األدنــى فــإنَّ رؤيــة الســّيوف وكّل خمــوف عــن قريــب)6) يــورث اجلبــن وهــذا غــر 
الوجــه الثــاين ثــم أمــره )عليــه الّســاَلم( بالتــوكل والعلــم بــأنَّ النّــر مــن عنــد اهلل 
ــِد اهلل﴾)7)؛ وذلــك  ــْرُ إالّ ِمــْن ِعنْ ال بالكثــرة والقــّوة كــا قــال ســبحانه: ﴿َوَمــا النَّ

ممـّـا يؤكــد الثبــات.

]ومن كامه )عليه السام([)8) ملا أظفره اهلل بأصحاب اجلمل:
 وقــد قــال لــه بعــض أصحابــه: وددت أن أخــي فالنــًا كان شــاهدنا لــرى 
ــا؟  ــَك َمَعنَ ــاَلُم()9):)أَهَوى أخي ــِه الّس ــال )َعَلي ــك، فق ــه عــى اعدائ ــا نــرك اهلل ب م
َجــاِل، َوَأْرَحاِم  َفَقــاَل: َنَعــْم، َقــاَل:  َفَقــْد َشــِهَدَنا ِف َعْســَكِرَنا هــَذا َقــْوٌم ِف أْصــاَلِب الرِّ

))) )اخلطو( يف أ، ع، م، ن. 
))) )الرشز( يف ث، ر، ع. 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )شزر(: )/)0). 
))) )إذا( يف أ، ح، ر، ع، م. 

))) )البالع( يف ح، ر، م. 
)6) )عنقريب( يف أ، ث، م، ن. 

)7) ال عمران / 6)). 
)8) ]ومن كالم له )عليه السالم([ بياض يف ث، ر، م. 

)9) )فقال عيل عليه السالم( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / 09). 
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يــَاُن( وددت كعلمــت أي: متنّيــت  ــْم اْلِ َمــاُن، َوَيْقــَوى ِبِ ــُم الزَّ النَِّساِء،َسَيـــْرَعُف ِبِ
وشــهده كســمعه حــرضه، واهلــوى مقصــورًا ميــل النفــس وإرادة القلــب واجلمــع 
األهــواء)))، والُرّعــاف بالّضــم الــّدم خيــرج مــن األنــف))) ويكــون مصــدرًا والفعــل 
ــناد اىل  ــن واالس ــم الع ــخ بّض ــرُعف يف النس ــم / و34/، وس ــع وعل ــر ومن كن
ــكالم  ــدل ال ــة، وي ــب املصلح ــد بحس ــرشط واملع ــرف أو ال ــناد اىل الّظ ــان اس الّزم
عــى ترتيــب الثــواب عــى نيــة اخلــر وإن مل يكــن مقــدورًا للمكّلــف؛ وذلــك تفّضــل 

منــه ســبحانه عــى عبــاده. 

]ومن كام له)عليه السام([))) يف ذم البصرة وأهلها:
]هــذَا الفصــُل[))) وغــره مّمــا ســيجيء يف الكتــاب ملتقــط مــّن خطبــة خطبهــا 
)عليــه الّســاَلم( بالبــرة بعــد فتحهــا وقــد رواَهــا الشــارح كــال الّديــن بــن 
ميثــم)))، ورشحناهــا يف حدائــق احلقائق)ُكنُْتــْم ُجنْــَد امْلَــْرَأِة،  َوَأْتَبــاَع اْلَبِهيَمــِة( املــرأة 

عائشــة، والبهيمــة مجلهــا. 

ومن كامه )عليه الّسَام( يف كتاب طويل

وكان طلحــة يرجــو اليمــن، والّزبــر يرجــو العــراق، َفلــا َعِلــا أيّن َغــُر ُمَوّلِيُهــا 
اســتأَذَناين للعمــرة يــردان الَغــْدر فَأتيــا َعاِئَشــَة واســَتَخّفَاَها مــع كّل يشء يف َنفَســَها 
ــا نقصــان  ــَص احُلُظــوظ، فأّم ــَاِن نواقــص الُعقــوَل َنواِق عــيلَّ َوالنَّســاِء َنواقــص االي

))) ينظر: تاج العروس، مادة )هوى(: 0)/ 6)). 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )رعف(: 9/ ))). 

)))  ]ومن كالم له )عليه السالم([ بياض يف ث، ر، م. 
))) ]هذا الفصل[ ساقطة من ر. 

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 89). 
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يــام ف أّيــام حيضهــّن، وَأّمــا نقصــان عقوهلــّن  إياهنــن فقعودُهــنَّ عــن الّصَلــوة والصَّ
ــا نقصــان حظوظهــّن  ــن وشــهادة امرأتــن برجــل، وأّم فــال شــهادة هلــّن إالَّ ف الدّي
ــان  ــى نقص ــة ع ــاك دالل ــال، وكف ــث الّرج ــن مواري ــاف م ــى األنص ــن ع فمواريثه
عقلهــا مــا روتــه أربــاب الّســر أهّنــا أخــذت يــوم اجلمــل كّفــا مــن حــى فحصبــت بــه 
أصحــاب أمــر املؤمنــن )عليــه الّســاَلم( وصاَحــْت بأعــى صوهتــا شــاهت الوُجــوه 
كــا صنــع رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( يــوم ُحنــن فقــال هلــا قائــل: ﴿وَمــا َرَمْيَت 
اِْذ َرَمْيــَت َوَلكِــنَّ اهللَ َرَمــى﴾)))، و كوهنــم جنــد املــرأة يــدل عــى دناءهتــم كــا يــّدل 
عــى نقصــان عقلهــم ثــم ذّمهــم )عليــه الّســاَلم( باتبــاع البهيمــة، وقــد كان اجلمــل 
رايــة عســكر البــرة قتلــوا دونــه كــا يقتــل الّرجــال حتــت راياهتــم وكان شــجعاهنم 
يأخــذون بخطــام))) اجلمــل، وكان ال يأخــذ أحــد بــه إال قتــل أو قطعــت يــده وروى 
ــه  ــن )علي ــد ب ــم، وق ــوا كله ــش قتل ــن قري ــاًل م ــخطام)))سبعون رج ــذ الــ ــه أخ أن
ــم  ــاء بالض ــْم( الُرغ ــَر َفَهَرْبُت ــْم، َوُعِق ــا َفَأَجْبُت ــه: )َرَغ ــا بقول ــم إّياه ــاَلم( اتباعه الّس
واملـــد ))صــوت  اإلبــل(())) أو )صــوت ذوات اخلــف())) أو صوت اإلبــل والنعام 
والّضبــع)6)، يقــال: رغــا البعــر يرغــو ُرغــاًء إذا ضــجَّ عنــد شــد املحمــل ونحــوه، 
)والعقــر اجلــرح()7)، يقــال: عقــره كرضبــه، وقــال يف العــن: عقــرت الفــرس 

))) االنفال / 7). 
ــر(  ــه البع ــاد ب ــذي يق ــل ال ــو احلب ــام )ه ــف، اخلط ــام(، تصحي ــام( يف ث، ويف ر، م:)احلط ))) )بخط

ــم(: ))/ 86).  ــادة )خط ــرب، م ــان الع لس
))) )احلظام( يف ث، ويف م: )احلطام(. 

))) الصحاح، مادة )رغا(: ))/9)). 
))) الصحاح، مادة )رغا(: 9/6))). 

)6) ينظر: تاج العروس، مادة )رغو(: 9)/68). 
)7) القاموس املحيط، مادة )عقر(: )/)9. 
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كســفت قوائمــه بالّســيف، وكذلــك يفعــل بالناقــة فــاذا ســقطت تنحــر مســتمكنًا))) 
منهــا)))، والَكْســُف َقْطــُع العرقــوب)))، وروى أنــه )عليــه الّســاَلم( ملــا رأى أّن 
اجلمــل ّمــا دام قائــًا ال))) ُتطفــأ احلــرب، وضــع ســيفه عــى عاتقــه)))، وعطــف نحوه 
وأمــر أصحابــه بذلــك، ومشــى نحــوه، واخلطــام)6) مــع بنــى ضبــة فاقتتلــوا)7) قتــااًل 
ــن  ــة م ــاَلم(  يف مجاع ــه الّس ــيل )علي ــص ع ــر، وخل ــّم غف ــم ج ــل منه ــديدًا، وُقتِ ش
النخــع ومهــدان اىل اجلمــل، فقــال لرجــل مــن النخــع اســمه ُبجــُر)8): دونــك 
ــه  ــه، ورضب بجران ــع جلنب ــيفه، فوق ــل بس ــز اجلم ــرضب عج ــُر، ف ــا ُبج ــل ي اجلم
ــه، ففــرت الرجــال  األرض، وهــو باطــن عنقــه وعــج عجيجــًا مل يســمع بأشــد من
وتفرقــت كــا تطــر اجلــراد يف ريــح عاصــف، واحتملــت عائشــة هبودجهــا اىل دار 
عبــداهلل بــن خلــف)9)، وأمــر )عليــه الّســاَلم(  باجلمــل أن ُيــَرق ثــم ُيــذّرْى يف 
ــى  ــا اشــبهه )))) بعجــل بن ــة ف ــه اهلل مــن داب ــاَلم( لعن ــه الّس ــال )علي ــح)0))، وق الرّي

))) )مستمسيكنًا( يف أ. 
))) العن، مادة )عقر(: )/9)). 

))) ينظر: الصحاح، مادة )كسف(: )/)))). 
))) )أال( يف أ، ع، ن. 

))) )عانقه( يف ث، ر. 
)6) )احلطام( يف م. 
)7) )فاقتلوا( يف أ. 

)8) )بحر( يف أ، ث، م، تصحيف. 
)9) عبــد اهلل بــن خلــف بــن أســعد بــن عامــر اخلزاعــي، وهــو والــد طلحــة الطلحــات، كان كاتبــًا لعمر 
بــن اخلطــاب عــى ديــوان البــرة، ثــم لعثــان بــن عفــان شــهد يــوم اجلمــل ضــد االمــام عــيل )عليــه 

الســالم( وقتــل فيــه ســنة )6)هـــ(. ينظــر: املعــارف: 9))، األعــالم: )/ )8. 
)0)) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/))). 

)))) )اشبه( يف أ، ع، ن. 
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ــمَّ  ــُه ُث َقنَّ ــا َلنَُحرِّ ــِه َعاكًِف ــَت َعَلْي ــِذي َظْل ــَك الَّ ــى إَِلِه ــْر إَِل ــرأ: ﴿َواْنُظ ــم ق ــل ث ارسائي
َلنَنِْســَفنَُّه فـِـي اْلَيــمِّ َنْســًفا﴾)))، وقــال الّســيد األجــل )رىض اهلل عنــه( يف رشح قصيدة 
الّســيد احلمــري))) )رمحــُه اهللُ( رأى مــن هــذا اجلمــل  كل عجــب؛ ألنــه كان كلــا 
قطعــت قائمــة مــن قوائمــه ثبــت عــى أخــرى حّتــى روى أّن أمــر املؤمنــن )عليــه 
الســالم( نــادى اقتلــوا اجلمــل فإّنــه الشــيطان وإن حممــد بــن أبــى بكــر)))، وّعــار بــن 
ــْم ِشــَقاق، َوِدينُُكــْم  ــاٌق، َوَعْهُدُك يــارس))) )رمحهــا اهلل( توَليــا عقــره )أخاَلُقُكــْم ِدَق
ــة  ــو الطبيع ــن وه ــم وضمت ــق بالض ــع خل ــالق مج ــاٌق( االخ ــْم ُزَع ــاٌق، َوَماُؤُك نَِف

))) طه / 97. 
))) هــو إســاعيل بــن حممــد بــن يزيــد بــن ربيعــة، املعــروف بالســيد احلمــري املكنــى بــأيب هاشــم، 
ولــد بعــان ســنة ))0)هـــ(، ونشــأ بالبــرة، وتــويف ببغــداد ســنة ))7)هـــ(. ينظــر: معجــم املؤلفــن: 

 .(9(/(
))) حممــد بــن عبــد اهلل )أيب بكــر( بــن عثــان بــن عامــر التيمــي القــريش، ولــد ســنة )0)هـــ( يف حجــة 
الــوداع، نشــأ يف املدينــة يف حجــر االمــام عــيل )عليــه الســالم( ملــا تــزوج أمــه )أســاء بنــت عميــس( 
بعــد وفــاة أبيــه، وكان يدعــى )عابــد قريــش( شــهد مــع اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( وقعتــي اجلمــل 
ــن  ــة ب ــذي واله معاوي ــج ال ــن حدي ــة ب ــه معاوي ــنة )8)هـــ( قتل ــل س ــر قت ــارة م ــن، وواله إم وصف
ــات:  ــوايف بالوفي ــاب األرشاف:)/8))، وال ــر: أنس ــر. ينظ ــول اىل م ــش للدخ ــرة جي ــفيان ام س

)/87)، واألعــالم: 6/ 9))، 0)). 
))) عــار بــن يــارس بــن عامــر الكنــاين املذحجــي العنبــي القحطــاين، أبــو اليقظــان، ولــد ســنة)7) ق 
هـــ( وهــو مــن نجبــاء الصحابــة وأحــد الســابقن اىل اإلســالم فــكان ممن عــذب يف اهلل يف أول اإلســالم، 
وأمــة )ســمية بنــت اخليــط( أول شــهيدة يف اإلســالم، وعــار ممــن هاجــر اىل احلبشــة، وصــى القبلتــن، 
وشــهد بــدرًا واخلنــدق واليامــة، وكان النبــي )صــى اهلل عليــه والــه( يلقبــه بـــ )الطيــب املطيــب(، وهــو 
أول مــن بنــى مســجدًا يف اإلســالم )مســحد قبــاء(، واله اخلليفــة عمــر الكوفــة بعــد أن عــزل ســعدًا، 
فأقــام زمنــًا وعزلــه، شــهد اجلمــل وصفــن مــع اإلمــام عــيل وقتــل يف صفــن ســنة )7)هـــ( ولــه مــن 
العمــر ))9( ســنة. ينظــر: الــوايف بالوفيــات:))/)))،)))، العــرب يف خــرب مــن غــرب:)/))، 

وفيــات األعيــان:)/9))، األعــالم: )/ 6)، الوفيــات: أمحــد بــن حســن اخلطيــب: 6)، 7).
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ــة)))، والّدقيــق ضــد اجلليــل، وقــال يف العــن:  الدقــة   والّســجية أي الصفــة الباطن
عــى أربعــة /ظ34/ أنحــاء: الدقيــق الّطحــن، والّدقيــق األمــر الغاِمــض، َو 
ــة  ــه))) ودق ــظ))) في ــذي ال غل ــيء ال ــق ال ــر، والدقي ــل اخل ــل القلي ــق الرج الّدقي
األخــالق دنائتهــا)))، والشــقاق بالكــر ))اخلــالُف والعــداوُة(()))، ولعــل املعنــى: 
ــه شــقاق ليــس بميثــاق أو مــا  عهدكــم يثمــر مــا يثمــره العــداوة واخلــالف)6)، وكأنَّ
ــاق بينكــم هــو نقــض الُعهــود واخلــالف والديــن أمــا  ــه، وَصــار كامليث أنفقتــم علي
الثــاين،  العــادة والشــأن فوافــق)8)  املضــاّد للكفــر فناســب)7) الوجــه األول أو 
والنفــاق ابطــان الكفــر أو أن يظهــر أحــد غــر مــا أضمــر)9)، وقــال يف النهايــة: هــو 
اســم إســالمي مل تعرفــه العــرب باملعنــى املخصــوص بــه، وهــو الــذي يســرت كفــره و 
يظهــر إيانــه، وإن كان أصلــه يف اللغة  معروفًا، وهو مأخوذ من النافقاء)0))))إحدى 
قــه، فــإذا أتــى مــن ِقَبــل  ِحَجــرة  الَرُبــوَع، يكتمهــا وُيظهــر غرهــا، وهــو موِضــع يرقِّ
القاِصعــاء، رضب النافقــاء برأســه، فانَتفــَق، أي: خــرَج(())))، وقيــل هــو مأخــوذ 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )خلق(: 0)/ 86.
))) )غلط( يف ث، تصحيف.

))) ينظر: العن، مادة )دق(: ) / 8).
))) )دقته أو الخالق دنائتها( يف ث، ر.

))) الصحاح، مادة )شقق(: )/ )0)).
)6) )واحلالف( يف ر، تصحيف.
)7) )فيناسب( يف ث، ح، ر، م.

)8) )فيوافق( يف ث، ح، ر، م.
)9) ينظر: لسان العرب، مادة )نفق(: 0)/ 9)).

)0)) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر، مادة )نفق(: )/98.
)))) تاج العروس، مادة )نفق(: ))/)6).
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عــاق بالضــّم  ب ]يســترت فيــه[))) لســرته كفــره)))، الزُّ مــن النّفــق بالتحريــك وهــو رَسَ
ــم  ــون مائه ــّذم بك ــه(()))، وال ــر ملح ــوق))) إذا كث ــام مزع ــاُل طع ــح)))، و))يق املالِ
ــع  ــرب املوض ــع)6) ق ــتيطان م ــة واالس ــاء املدين ــم يف بن ــوء اختياره ــا لس ــًا أم زعاق
ــة،  ــات األربع ــدى اجلنّ ــالم إح ــديد ال ــاء وتش ــزة والب ــم اهلم ــي بض ــة)7)، وه باألُبّل
ــارُوَن، وقــد قــال )عليــه الّســاَلم( يف هــذه اخلطبــة  واملدينــة اليــوم هبــا، وفيهــا العشَّ
ــك  ــر ذل ــا لتأث ــور، وأّم ــاب الُعش ــع أصح ــة موِض ــمى االُبّل ــي تس ــيكون يف الت س
ــزاج،  ــوء امل ــا الســتلزامه املــرض وُس ــل وأفعاهلــم، وأّم االســتيطان يف أخالقهــم ب
ويف ذلــك الــّذم فائــدة تـــنفر كثــر مــن النــاِس عــن املقــام معهــم،  وتفــّرق مجعهــم 
ــِه(  ــٍة ِمــْن َربِّ ــٌن بَِذْنبـِـِه، َوالشــاِخُص عنُْكــْم ُمَتــَداَرٌك بَرمْحَ )امْلُِقيــُم))( َبــْنَ َأْظهِرُكــْم ُمْرَتَ
ــه ودفعهــم مــن أراده  ــم ملحاماهتــم عن اإلقامــة بــن األظهــر اقامــة بــن القــوم فإهنَّ
ــن عــى  ــم مقبلــون مــن جوانبــه عــى عــدّوه فهــو بــن أظهرهــم)9)، وامُلرهَتَ بســوء كأهنَّ

))) ]يسترت فيه[ ساقطة من ع.
))) ينظر: تاج العروس، مادة )نفق(: )) /)6).

))) ينظر: العن، مادة )زعق(: )/ ))).
))) )فرعوق( يف ر.

))) معجم مقاييس اللغة، مادة )زعق(: )/8.
)6) )منع( يف ع، حتريف.

)7) وهــي بلــدة تقــع عــى شــاطئ دجلــة البــرة العظمــى يف زاويــة اخلليــج الــذي يدخــل اىل مدينــة 
البــرة، بينهــا وبــن البــرة أربعــة فراســخ، وهــي أقــدم مــن البــرة ؛ ألنَّ البــرة مــرت يف أيــام 
ــر:  ــرى. ينظ ــل ك ــن قب ــالح م ــا مس ــة فيه ــذ مدين ــة حينئ ــت األبل ــاب، وكان ــن اخلط ــر ب ــة عم اخلليف

البلــدان، أمحــد بــن حممــد اهلمــذاين: 0))، معجــم البلــدان: )/77.
)8) )واملقيــم( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )))، وهنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: 

.((
)9) )اظهركم( يف أ، ع.
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ــد  ــن ي ــرج م ــال خي ــق، ف ــاب احل ــوب من ــوذ لين ــون املأخ ــو املرُه ــول ه ــة املفع صيغ
كاخلــروج  والشــخوِص  احلــّق،  يــؤدى  أن  إالَّ  الفاعــل  صيغــة  عــى  امُلرهتِــن 
]اخلــروج[)))، وَشــَخص املســافُر كمنــع ذهــب اىل بلــد أو مــكان)))، والَتــداُرك 
الّتالحــق يقــاُل: تــدارك القــوم إذا حلــق))) آخرهــم بأّوهلــم)))، والّتــدارك بالرمحــة أن 
تلحقــه الرمحــة كأن املقيــم بينهــم فاتتــه))) الرمحــة، وتركتــه فابتــى باإلقامــة ثــم يفعــل 
مجيــل اســتحق أن تدركــه وتلحقــه، فلحقتــه وخلصتــه مــن املصائــب الدنيويــة، أو 
اآلخروّيــة الّتابعــة ملجــاورة الفاســقن، أو مــن عمــوم العــذاب إّيــاه إذا نــزل 
)6)بالفاســقن، أو للجميــع، ويمكــن أن يــراد بالشــاخص مــن مل يرضهــم فالّتدارك 

بالرمحــة عــدم ابتالئــه باملقــام يف ذلــك املقــام واألّول أظهــر )َكَأّن بَِمْســِجِدُكْم 
َق َمــْن  تَِهــا، َوَغــرَّ َكُجْؤُجــِؤ َســِفينٍَة، َقــْد َبَعــَث اهللُ َعَلْيَهــا اْلَعــَذاَب ِمــْن َفْوِقَهــا َوِمــْن َتْ
ِف ِضْمنِهــا( وف روايــة أُخــرْى )َواْيــُم اهللِ َلُتْغَرَقــنَّ َبْلَدُتُكــْم َحتَّــى َكَأّن َأْنُظــُر إىِل 
َمْســِجِدَها  َكُجْؤُجــِؤ َســِفينٍَة َأْو َنَعاَمــٍة َجاثَِمــٍة( َوف رَواَيــِة أُخــرى )َكُجْؤُجــِؤ َطــْرٍ ِف 
لـــّجة َبْحــٍر( اجلؤجــؤ كُهدُهــد ))الّصــدر(()7) أو ))عظامــه(()8)، وُجوُجــؤ الّســفينة 
صدرهــا)9)، وجثــم الّطائــر والنعــام واإلنســان كــرضب ونــر تلبــدَّ بــاألرض ولزم 

))) ]اخلروج[ ساقطة من م.
))) ينظر: العن، مادة )شخص(: )/)6).

))) )أحلق( يف أ، ع.
))) ينظر: لسان العرب، مادة )درك(: 0) / 9)).

))) )فاتيه( يف أ، ع.
)6) )ترك( يف أ، ع.

)7) لسان العرب: مادة )جأجأ(: )/ )).

)8) املصدر نفسه، مادة )جأجأ(: )/ )).
)9) ينظر: املصدر نفسه، مادة )جأجأ(: )/ )).
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ــال  ــل)))، ق ــربوك اإلب ــر ك ــوم الّطائ ــدره وجث ــى ص ــع ع ــربح أو وق ــم ي ــه فل مكان
بعــض الّشــارحن))): الّصحيــح أن املـــخرَب بــه  قــد وقــع فــإنَّ البــرة قــد غرقــت))) 
ــت  ــر اهلل، غرق ــم))) بأم ــام القائ ــّرة يف أّي ــاهلل)))، وم ــادر ب ــام الق ــّرة يف أّي ــن، م مرت
بأمجعَهــا ومل يبــق منهــا إال مســجدَها اجلامــع ]...[)6) بــارزًا بعضهــا كُجوُجــوِء 
الّطائــر حســب مــا أخــرب بــه أمــر املؤمنــن )عليــه الّســاَلم(، جاءهــا املــاء مــن بحــر 
ــل  ــة اجلب ــن جه ــرس، وم ــرة الف ــروف اآلن بجزي ــع املع ــة املوِض ــن جه ــارس م ف
املعــروف/ و35/ بجبــل الّســنام، وخربــت دورهــا، وغــرق)7) كل مــا يف ضمنهــا، 
ــرة  ــل الب ــد أه ــة عن ــن معروف ــن الغرق ــار هذي ــا. وأخب ــن أهلَه ــر م ــك كث وهل

))) ينظر: لسان العرب، مادة )جثم(: ))/)8.
))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/)))

))) )عرفت( يف ث، و يف ر: )عرقت(، تصحيف.
ــة،  ــة دمن ــاس، و أم ــا العب ــى أب ــاهلل، ويكن ــادر ب ــدر، ويلقــب بالق ــن املقت ــن اســحاق ب ))) هــو أمحــد ب
خليفــة عبــايس، ولــد ســنة )6))هـــ(، وويل اخلالفــة ســنة ))8)هـــ( بعــد مــوت اخلليفــة الطائــع اهلل، 
ودامــت خالفتــه أحــدى وأربعــن ســنة، كان مــن علــاء اخللفــاء، صنــف كتــاب يف االصــول، وكان 
يقــرأ يف كل يــوم مجعــة يف حلقــة اصحــاب احلديــث بجامــع املهــدي، مــات يف بغــداد ســنة ))))هـــ(.

ينظــر: الكامــل يف التاريــخ: 9/ 80 - )8، و فــوات الوفيــات: )/ )))، )))، و تاريــخ اخللفــاء: 
))) - 8))، واالعــالم: )/ )9، 96.

))) هــو عبــد اهلل بــن القــادر بــاهلل أمحــد بــن إســحاق بــن املقتــدر جعفــر العبــايس البغــدادي، ويلقــب 
القائــم بأمــر اهلل، ويكنــى أبــا جعفــر، أمــه بــدر الدجــى أرمنيــة، وقيــل قطــر النــدى، ولــد ســنة 
))9)هـــ(، بويــع يــوم مــوت أبيــه ســنة ))))هـــ(، مــات ســنة )0))هـــ( أثــر نــرف اصابه بعــد فصده. 
ينظــر: الكامــل يف التاريــخ: 9/ 68)، و ســر أعــالم النبــالء: ))/ 8)) - )))، و تاريــخ اخللفــاء: 

.((( - ((8
)6) ]بازاء[ زيادة فيث، ر، ال يتطلبها السياق.

)7) )وعرق( يف أ.
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يتناقلهــا))) خلفهــم))) عــن ســلفهم))) وقــال بعضهــم: ظاهــر قولــه )عليــه الّســاَلم( 
يف هــذه اخلُطبــة )َوإّن ألَعــِرَف َمْوِضــَع ُمنََفِجــَرٍة ِمــن َقْرَيتُكــم( أن ال تكــون))) مــن 
ناحيــة أخــرى بــل مــن أرضهــم)))، ويمكــن أن )تكــون()6) كلمــة )مــن( للتبعيــض، 
ــن  ــراُه م ــرف جم ــى إين ألع ــيالن، فاملعن ــو الّس ــار ه ــار، و االنفج ــة لالنفج ال صل
قريتكــم، والقــول بــأن املخــرب بــه ســيقع وإن)7) كان حمتّمــال إال أّنــه يســتدعى عــارة 
ــدة عــى  ــة اجلدي ــي فيهــا املســجد، وكــون املــراد ســتغرق املدين ــة القديمــة الّت املدين
وجــه ال)يبقــى()8) أرض بــارزة ســوى مســجد القديمــة ال خيلــو عــن بعــد )َأْرُضُكْم 
ــَاِء))((، قــال بعــض الشــارحن: معنــى قرهبــا مــن  ــاِء، َبِعيــَدٌة عــن اْلسَّ َقِريَبــِة ِمــَن امْلَ
املــاء كوهنــا  قريبــة مــن الغــرق باملــاء، وأمــا ُبعدهــا عــن الّســاء فــإنَّ أربــاب علــم 
الّســاء  عــن  األرض  يف  موضــع  أبعــد  أن  يذكــرون  التنجيــم  وصناعــة  اهليئــة 
ــاء  ــن الّس ــد ع ــى البع ــاَلم(. ومعن ــه الّس ــه )علي ــق لقول ــك مواف ــُة[)0))، وذل ]األُبّل
ــاع،  ــار والبق ــّدل النّه ــرة مع ــن دائ ــة ع ــك األرض املخصوص ــد تل ــو بع ــا ه هاهن
خيتلــف يف ذلــك. وقــد ّدلــت األرصــاد واآلالت النّجوميــة عــى أن أبعــد موضــع يف 

))) )تتناقلها( يف ث، ح، ر، ويف م )تتثاقلها(.
))) )خلقهم( يف ث، ويف ح: )حلفهم( تصحيف.

))) )سفلهم( يف ث، حتريف.
))) )يكون( أ، ع، ن.

))) قول مترف فيه، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ )9).
)6) )يكون( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، ن، تصحيف.

)7) )فان( يف أ، ع.
)8) )يبقى( يف أ، ح، ع، ر، ن، تصحيف.

)9) )من الساء( يف أ، ث، ح، ع.
)0)) ]األبلة[ ساقطة من ث، ر، م.
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املعمــورة عــن دائــرة معــدل النّهــار هــو األُّبلــة، وهــو قصبــة البــرة))) انتهــى. وفيــه 
ــتعدة  ــي مس ــود اآلهل ــة، واجل ــاء الرمّح ــن س ــا ع ــراد بعدَه ــل امل ــح، وقي ــر واض نظ
لنــزول العــذاب وال خيلــو عــن بعــد ولعــل االظهــر ان املــراد كوهنــا هابطــة لقرهبــا 
مــن البحــر وهلبوطهــا يدخــل املــاء بســاتينهم إذا مــّد البحــر، و انخفــاض األرض 
ــك  ــع ذل ــراض، وم ــول األم ــر، وحص ــتداد احل ــا، واش ــة يف هوائه ــا للعفون يعده
مضنـّـة للغــرق)))، وال يبعــد أن )تكــون())) العفونــة مورثــة لســوء اخللــق، وضعــف 
ــْت ُعقُوُلُكــْم،  العقــل، كــا يشــعر بــه قولــه )عـــليه الســالم( بعــد هــذا الــكالم. )َخفَّ
ــَة واحلركــُة(()))،  ــِم، وأصلــه اخِلفَّ َوَســِفَهْت ُحُلوُمُكــم( الّســفه حمركــة ))ضــدُّ احِلْل
ــالن  ــِفه ف ــال: س ــه()))، ويق ــت ب ــجر أي: مال ــح الشَّ ــّفهت الّري ــم: )تس ــه قوهل ومن
بالكــر إذا كان ُمضطــرب الــرأي)6)، )والّســفيه اجلاهــل()7)، واحلُلــُوم مجــع حلــم 
بالكــر، وهــو ))العقــل و األنــاءة(()8)، وقــد ظهــرت خفــة عقلهــم يف اتبــاع املــرأة 
ــٌة آلكٍِل،  ــٍل، َوُأُكَل ــَرٌض لِنابِ ــم َغ ــاَلم( )َفَأْنُت ــه الّس ــه )علي والبهيمــة، واخلــروج علي
ــل  ــب النب ــل صاح ــَدُف(()9)، والنّاب ــك ))اهلَ ــَرض بالتحري ــٍل( الَغ ــٌة لَِصائِ َوفِريَس
ــهام العربيــة، وهــي مؤنثــة ال واحــد  كالالبــن َصاحــب الّلبــن، و))النبــل بالفتــح السِّ

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )))، 6)).
))) )للعرق( يف أ، م، تصحيف.

))) )يكون( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، ن، والصواب ما أثبتناه.
))) الصحاح، مادة )سفه(: 6/ )))).

))) املصدر نفسه، مادة )سفه(: 6/ )))).

)6) لسان العرب، مادة )سفه(: ))/ 98).

)7) املصدر نفسه، مادة )سفه(: ))/ 98).
)8) املصدر نفسه، مادة )حلم(: ))/ 6)).

)9) الصحاح، مادة )غرض(: )/ )09).
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ــًا كنرتــه  ــة)))، و)تقــول())): َنبْلــت فالن ــا(()))، وقيــل واِحَدهــا نبْل هلــا مــن لفظِه
ــُة بالّضــم الُلُقمــة(())) وفريســة األســد مــا يفرتســه  إذا  َرمْيَتـــه باَلنْبــِل)))، ))واأُلْكَل
أي:  يصيــده ويقتلــه، وأصــل الفــرس أن يــّدق األســد عنــق مــا يصيــده)6)، ثــم كثــر 
حتــى ســّمي كل)7) قتــل ]َفْرســًا[)8)، وروى النهــي عــن فــرس الّذبيحــة، وهــو كــر 
ــل: )ُربَّ قــول  ــة)9)، ويف املث ــة والّوْثب ــة احلَمْل ــربُد، والّصول ــل أن ت عظــم رقبتهــا قب
ــفه؛  ــة العقــل والّس ــا يرتتــب عــى خف أشــّد مــن صــوٍل()0))، وهــذه األوصــاف مّم
ألن طمــع القاصــد بــاألذى لطائفــة إنــا ينشــأ مــن علمــه بجهلهــم بوجــوه املَصالــح 
ــن  ــدًا مل ــم مقص ــارة اىل كوهن ــة إش ــن الثاَلث ــون األّول م ــن أن يك ــر، ويمك والّتداب
يريــد أذاهــم، والثــاين كنايــة عــن كوهنــم معرضــا؛ ألن يطمــع يف أمواهِلــم، والثالــث 
ــل أن  ــتئصاهلم، ويتم ــم واس ــد قتله ــن يقص ــهم م ــدد أن يفرتس ــم بص ــن كوهن ع

يكون الكالم مسوقًا للّدعاء عَليِهْم. 

))) املصدر نفسه، مادة )نبل(: )/ ))8).

))) لسان العرب، مادة )نبل(: ))/ ))6.
))) )يقول( يف أ، ث، ح. ع، ن، والسياق يقتيض ما أثبتناه.

))) ينظر: الصحاح، مادة )نبل(: )/ ))8).
))) املصدر نفسه، مادة )أكل(: )/))6).

)6) ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )فرس(: )/ )8).
)7) )كا( يف أ، ع.

)8) ]فرســا[ ســاقطة مــن ر، م، ينظــر: معجــم مقاييــس اللغــة، مــادة )فــرس(: )/ )8)، والصحــاح: 
.9(8 /(

)9) ينظر: لسان العرب، مادة )صول(: ))/ 87).
)0)) مجهــرة األمثــال: )/ )7)، 76)، و جممــع األمثــال: )/ )0) )يــرضب عنــد كالم يؤثــر فيمــن 

يواجــه بــه(.
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]ومن خطبٍة  لُه )عليه السام([))) فيما رده على املسلمني ]قطائع عثمان[))) 
َج بِــِه النســاُء، َوُملِــَك بــِه ْاِلَمــاُء؛ َلَرَدْدُتــه؛ َفــإِنَّ  )َواهللِ َلــْو وَجْدْتــُه َقــْد ُتــُزوِّ
ــارح  ــال الّش ــُق( ق ــِه َأْضَي ــْوُر َعَلْي ــْدُل، فاجْلَ ــِه اْلَع ــاَق َعَلْي ــْن َض ــَعًة، َوَم ــْدل َس ِف اْلَع
عبداحلميــد بــن أيب احلديــد:  القطائــع: مــا يقطعــه اإلمــام بعــض الرعّيــة مــن أرض 
ــة/ظ35/  ــه رضيب ــل علي ــراج، وجيع ــه اخل ــِقط عن ــراج، وُيس ــال ذاِت اخل ــت امل بي
يســرة عوضــًا عــن اخلــراج، وقــد كان عثــان أقطــع كثــرًا مــن بنــى أميــة وغرهــم 
ــد  ــع مــن أرض اخلــراج عــى هــذه الّصــورة، وق ــه قطائ ــه وأصَحاب ]مــن[))) أوليائ
كان عمــر أقطــع قطائــع، ولكــن ألربــاِب العنــاء يف احلــرب، واآلثــار املشــهورة يف 
اجلَهــاد، فعــل ذلــك ثمنــًا عــا بذلــوُه مــن مهجهــم يف طاعــة اهلل ســبحانُه، وعثــان 
ــرب وال  ــاء يف احل ــر عن ــن غ ــه م ــاًل اىل أصحاب ــه، ومي ــة لرمح ــع صل ــع القطائ أقط
ــح  ــة اىل أيب صال ــٌة مرفوع ــي))) مروي ــا الكلب ــة ذكرَه ــذه اخلطب ــال: ))وه ــر)))، ق أث
ــًا ])عليــه الّســاَلم([)6) َخطــب يف اليــوم الثــاين مــن بيعتــه  عــن ابــن عبــاس أنَّ علّي
ــال اهلل  ــْن ّم ــاٍل أعطــاُه ِم ــاُن، َوُكلَّ ّم ــٍة َأْقَطَعهــا عث ــة، فقــال: أال أنَّ ُكلَّ َقطِْيَع باملدين

))) ]ومن خطبة له )عليه السالم( فيا رده عى املسلمن قطائع عثان[ بياض يف ث، ر، م.
))) ]قطائع عثان[ ساقطة من، ث، ح.

))) ]من[ ساقطة من ع.
))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 7)).

))) حممــد بــن الســائب بــن بــرش بــن عمــرو بــن احلــارث بــن عبــد احلــارث الكلبــي، ويكنــى أبــا نــرض، 
عاملــًا بالتفســر واالنســاب كان جــده بــرش بــن عمــرو وبنــوه: الســائب وعيــد وعبــد الرمحــن شــهودًا 
اجلمــل وصفــن مــع االمــام عــيل )عليــه الســالم(، قتــل أبــوه مــع مصعــب بــن الزبــر، وشــهد حممــد 
بــن الســائب ديــر اجلاجــم مــع عبــد الرمحــن بــن االشــعث، مــات ســنة )6))هـــ(. ينظــر: املعــارف: 

)))، 6))، و وفيــات االعيــان: )/ 09) – )))، و العــرب يف خــرب مــن غــرب: )/ 06).
)6) ])عليه السالم([ ساقطة من ع.
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َج  ــقَّ اْلَقْديـِـَم ال ُيبطِْلــُه َشء، ولــو وجدُته َقــْد ُتزوِّ فهــُو َمــردود ْفِ َبيــْت املــاِل، َفــإنَّ احْلَ
بــِه النّســاِء، َوُفــّرَق ف الُبْلــدان، لَرَدَدَتــُه اىِل َحالــِه؛ َفــإنَّ ف اْلَعــْدِل َســَعًة، َوَمــْن َضــاَق 
ــوُر عنــه أْضَيــق.)))، قال:))وقــال الكلبــي: ثــم أمــر )عليــه الّســاَلم(  َعنْــُه احلــق َفاجْلَ
ــر  ــض، وأم ــلمن فقب ــى املس ــه ع ــوي ب ــا يّق ــان يف داره مّم ــد لعث ــالح ُوِج ــكّل س ب
بقبــض نجائــب كانــت يف داره مــن إبــل الّصدقــة، فقبضــت، وأمــر بقبــض ســيفه 
ــه املســلمون، وبالكــف  ودرعــه، وأمــر أن ال يعــرض لســالح ُوِجــد لــه مل يقاتــل ب
ــع()))  ــر أن )ُترَتَ ــر داره، وأم ــدت يف داره ويف غ ــي وج ــه الت ــع أموال ــن))) مجي ع
ــا. فبلــغ ذلــك  ــْت وأصيــب أصحاهُب ــان حيــث ُأصيَب ــا عث ــي أجــاز هَب األمــوال الّت
عمــرو بــن العــاص، وكان بأَيلــة مــن أرض الشــام، فكتــب اىل معاويــة: مــا كنــت 
ــن  ــرش ع ــا ُيق ــه ك ــال متلك ــن  كّل م ــب ع ــن أيب طال ــرشك اب ــع، إذ ق ــًا فاصن صانع
العصــا حلاءهــا، وقــال الوليــد بــن عقبــة))) - وهــو أخو)))عثــان مــن أمــه -  يذكــر 

ــان وســيفه وســالحِه:   ــاَلم( نجائــب عث ــه الّس قبــض عيل)علي

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 7)).
))) )من( يف م.

))) )يرتع( يف أ، ح، ع، ر، م، ن، تصحيف، ويف ث: )يرجع(.
ــو  ــو أخ ــاف، وه ــن من ــمس ب ــد ش ــن عب ــة ب ــن أمي ــرو ب ــن أيب عم ــط ب ــن معي ــة ب ــن عقب ــد ب ))) الولي
اخلليفــة عثــان مــن أمــه أروى بنــت كريــز بــن ربيعــة بــن حبيــب، يكنــى أبــا وهــب، أســلم يــوم فتــح 
ــي  ــات بن ــه( اىل صدق ــه وال ــى اهلل علي ــول )ص ــه الرس ــاعرًا، بعث ــوه، كان ش ــه وهل ــرف بمجون ــة ع مك
املصطلــق فرجــع واخــربه بأهنــم خرجــوا عليــه فنزلــت بحقــه اآليــة الكريمة)يــا أهيــا الذيــن آمنــوا إن 
جاءكــم فاســق بنبــأ فتبينوا(احلجــرات/6، واله اخلليفــة عثــان الكوفــة بعــد ســعد بــن أيب وقــاص ســنة 
))هـــ فشــهد مجاعــة عنــد عثــان برشبــه للخمــر، فعزلــه وأقام عليــه احلــد، تــويف ســنة))6هـ(. ينظر:امل
عارف:9))،8))،واملغــازي:)/980، و الوايف بالوفيــات:7)/76)، 77)، واألعالم: 8/))).

))) )أخر( يف ع، حتريف.
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ُوا ِسالَح اْبن أْختُِكم         َوال تـَنـــَْهُبــوُه الَ حَتــِلُّ َمنـْـاِهــُبه بنى َهاشٍم  ُردُّ
بنى َهـاِشـٍم َكـــيَف اهلَـــواِدُة  َبيــنَنَا          َوِعــنَْد َعــيَلًّ ِدْرعـــُُه َوَنــجـاِئــُبُه
َقَتلتم أخي َكْيــا َتــُكونــوا مـكانـه           َكّا َغَدَرْت َيْومًا بكرى َمراِزبُه

فأجاَبــه: عبــداهلل  بــن أيب ســفيان بــن احلــارث بــن عبداملطلــب))) بأبيــات طويلة 
ــن مجلتها:        م

فال تسئلوُنا َسْيَفُكم إن َسْيَفُكم        أضيع وألقاه لدى الرّوع صاِحبُه
َوشـَبَّْهَتُه كرى َوَقْد كـاَن ِمْثلُه         َشبِيَهًا بِكرى َهدُيه ورَضاِئبُه)))

أي: كان كافــرًا كــا كان كــرى كافــرا. وكان املنصــور إذا أنشــد هــذا الشــعر، 
يقــول: لعــن اهلل الوليــد! هــو الــذي فــرق بــن ]بنــي[))) عبــد منــاف هبــذا الشــعر))) 
انتهــى، واقتصــاره )عليــه الّســاَلم( علـــى رد قطائــع عثــان دون مــا أقطعــه عن عمر 
بــن ]اخلطــاب[))) طائفــة للجهــاد أو غــره أّمــا لعــدم بقائــه يف أيدهيــم بقبــض عثــان 
ــا للتقيــة واخلــوف مــن ثــوران الفتنــة، وتفــرق عســكره  ملوهتــم أو غــر ذلــك، وأّم

ــاج  ــو اهلي ــاف أب ــد من ــن عب ــن هاشــم ب ــد املطلــب ب ــن عب ــن احلــارث ب ــن أيب ســفيان ب ــد اهلل ب ))) عب
اهلاشــمي، أمــه فقمــة بنــت مهــام بــن األرقــم األســدي، تــزوج رملــة بنــت اإلمــام عــيل )عليه الســالم(، 
روى عــن النبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( وعــن اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(. ينظــر: املحــرب:، 
ــق:  ــة دمش ــخ مدين ــتيعاب: )/))9،و تاري ــدادي )ت)))هـــ(: 6)، واالس ــب البغ ــن حبي ــد ب حمم

9)/)7، وأســد الغابــة، ابــن األثر)ت0)6هـــ(، واإلصابــة، ابــن حجــر )ت)8)هـــ(: )/ )0).
ــن أيب هلــب، ينظــر: مــروج الذهــب،  ــن العبــاس بــن عتــب ب ))) نســبها املســعودي اىل الفضــل ب
ــاين: )/)80،8،  ــات، األغ ــب األبي ــالف يف ترتي ــع اخت ــعودي:)/7)). م ــر، املس ــادن اجلوه ومع

ــل. ــر الطوي ــن البح ــات م ــذه األبي وه
))) ]بني[ ساقطة من أ، ع، ن.

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 8))، 9)).
))) ]اخلطاب[ ساقطة من أ، ع.
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كــا رصح بــه )عليــه الّســاَلم( يف خطبــة  طويلــة رواهــا حممــد بــن يعقــوب الكلينــي 
)رمحــه اهلل( يف الــكايف))) ذكــر فيهــا )عليــه الّســاَلم( بعــض البــدع كتحويــل املقــام، 
وغصــب فــدك، وإنشــاء الرتاويــح، وأُمــور غرهــا فصلهــا )عليــه الّســاَلم(، وقــال:  
لــو محلــت النــاِس عــى تركهــا، وحولتهــا اىل مواضعهــا إذًا لتفرق عني جنــدي حّتى 
أبقــى وحــدي، أو قليــل مــن شــيعتي الذيــن عرفــوا فضــيل، و فــرض إمامتــي)))، ومل 
يكــن عثــان عنــد النـّـاِس كالشــيخن حّتــى خياف)عليــه الّســاَلم( مــن تغير بــــدعه،  
كيــف وقــد خــرج طائفــة قليلــة عــى عثــان وحصبــوه عــى املنــرب وحــارصوه 
وقتلــوه ومل ينــره أهــل املدينــة، والصحابــة، وتركــوه غــر مدفــون ثاَلثــة أيــام، ومل 
يقــدر أوليــاؤه مــن بنــى أميــة وغرهــم عــى دفنــه يف مقابــر املســلمن، وقــد كانــوا 
ــا امتنــع عنهــا  يبايعونــه ])عليــه الّســاَلم([))) يف الشــورى عــى ســنة الشــيخن، ومّل
)عليــه الّســاَلم( وقبلهــا عثــان بايعــه عبدالرمحــن بــن عــوف عليهــا، وتابعــُه النـّـاس 
إالّ قليــل مــن اخلــواّص، وليــس احلــال َكــا يشــعر بــه كالم الّشــارح)))، ورّصح بــه 
بعــض الشــارحن))) مــن أنــه  إلختــالف)6) غرضهــا، وجــواز مــا فعلــه عمــر بــن 
ــدل  ــتال الع ــن اش ــع م ــاَلم( رّد)7) القطائ ــه الّس ــه )علي ــل ب ــا عّل ــا م ــاب، وأّم اخلط
ــه،  ــّق إىل حق ــل كل ذي ح ــامل، ويص ــام الع ــق نظ ــه يتس ــح إذ ب ــعة فواض ــى الّس ع
ــق عــى مــن ضــاق  ــا كــون اجلــور أضي ــا يســعه، وأّم ــكل أحــٍد م ــد جعــل اهلل ل وق

))) ينظر: االصول من الكايف، الكليني: 8/ 8) - )6.
))) ينظر: االصول من الكايف: 8/ 9).

))) ])عليه السالم([ ساقطة من ع.
))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 7)).

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 96).
)6) )ال خالف( يف ح،ر، م، حتريف.

)7) )ردع( يف أ، ع، ن.
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ــار  ــه االقتص ــاق)))/ و36/ علي ــه وض ــرض بحق ــن مل ي ــا ألنَّ م ــدل، فإّم ــه الع علي
عليــه فبــاألُوىل أن يصعــب عليــه الّصــرب عــى جــور جــرى عليــه ولــو فكــر يف نفســه 
وتأمــل يف صعُوبتــه َصــار الّصــرب عــى احلــّق هنيئــًا لــُه، ورىض بالكــّف عــن حقــوق 
النـّـاِس وإن تاقــت))) اليهــا نفســه للحــرص واجلشــع، هــذا لــو أريــد باجلــور اجلاري 
ــذاب يف  ــن الع ــه م ــا يلحق ــد))) مل ــق))) األش ــه فالضي ــادر من ــد الص ــو أري ــِه ول علي
اآلخــرة أو للمكافــاة الّدنيويــة الّتــي قــّل مــا ينجــو الّظــامل عــن االبتــالء بــا يــوازي))) 
ظلمــُه وابتــالءه بــه أو بأشــد مــن ذلــك، وأّمــا ملــا ذكــره الّشــارح مــن ))أن الــوايل إذا 
ضاقــت عليــه تدبــرات أُمــوره يف الَعــدْل فهــي ]...[)6) يف  اجَلــوْر أضيــق)7) عليــه؛ 
ألّن اجلائــر يف مظنــة أن ُيمنــع وُيصــّد عــن جــوره(()8)، وهــذا الوجــه ال يصفــُو عــن 
ــِه  ــزل علي ــا ذكــره بعــض الشــارحن)9) مــن أن مــن ن ــا مل الّتخصيــص وغــره، وأّم
ــور  ــه ج ــزل)0)) علي ــه، وإذا ن ــذه من ــي أخ ــا ينبغ ــه م ــذ من ــد أخ ــه ق ــد أن ــدل اعتق ع
اعتقــد انــه أخــذ منــه مــا ال ينبغــي أخــذه وال شــك أن أخــذه)))) ]...[)))) أصعــب 

))) )فضاق( يف أ، ع، ن.
))) )ناقت( يف أ تصيحف، ويف ح، ر، )ثاقب( تصحيف.

))) )فاضيق( يف ث.
))) )االسد( يف ث، ح، ر، تصحيف.

))) )يواري( يف أ، ع، م، ن، تصحيف.
)6) ]من[ زائدة يف ث.

)7) )اجلواز ضيق( يف أ،ع، ن.
)8) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 7))، 8)).

)9) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ )9).
)0)) )وان انزل( يف ث، ر.

)))) )إذ اخذ( يف ث.
)))) ]ما ال ينبغي اخذه[ زيادة يف ث، ح، ر، ع، م، ن.
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ــا ملــا ذكــره  عــى))) النّفــِس، وأضيــق مــن أخــذ مــا ينبغــي وهــو أمــر وجــداين، وأّم
ــات  ــوه الّترف ــر وج ــى اجلائ ــّدت ع ــة س ــي االهلي ــر والنَّواه ــن أّن األوام ــًا م أيض
ــق يف  ــدل والضي ــعة يف الع ــعب الّس ــن ش ــم أن م ــد، ث ــن بع ــو ع ــة))) وال خيل الباطل
ــدل دون  ــج الع ــى مناه ــا ع ــا وغِره ــوالة يف العطاي ــور ال ــرى أم ــه إذا ج ــور أّن اجل
طــرق اإلفــراط والتفريــط تقاعــد النــاس عــن طلــب الزيــادة والّطمــع فيــا ]يف[ ))) 
أيــدي))) النــاس ويقنــع كّل بحقــه ومــا يف يــده، وإذا اشــاع اجلــور هــاج حرصهــم 
ــب  ــدون غص ــا، ويري ــالت، والعطاي ــادة يف الص ــون الزي ــم فيتمن ــرت أطاعه وكث
األمــوال وغــره وكثــرا مــا يمنعهــم عــّا حاولــوا مانــع يقهرهــم أو قاهــر يغلبهــم 
أو ال))) تســاعدهم)6) األســباب والوســائل، فــال يلحقهــم إالَّ كــّد باطــل واكتســاب 
مشــقة مــن غــر طائــل ولــو تيــر هلــم الوصــول اىل مرادهــم فرَبــا انقلــب املغلــوب 
غالبــًا، واملقهــور قاهــرًا فانتقــم بأكثــر مــن ظالمتــه، أو ينتقــم لــه غــره لصداقــه أو 
قرابــة عــى وجــه أبلــغ، وربــّا طمــع يف أمواهِلــم مــن كان فوقهــم فــال يصــّده مانــع 
البتنــاء األمــور عــى اجلــور فيخــرج عنهــم أضعــاف مــا غصبــوا وبقــي عليهــم وزر 

مــا)7) اكتســبوا وحلقتهــم الندامــة يف الّدنيــا واآلخــرة.

))) )عن( يف م.
))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ )9).

))) ]يف[ ساقطة من ث، ر، ح.
))) )فيا ابدى( يف م.

))) )لوال( يف ث.
)6) )يساعدهم( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، ن، والصواب ما أثبتناه.

)7) )ورز ما( يف ث، ويف أ، ع: )ربا(، ويف ن: )وز با(.
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]ومن خطبة لُه )عليه السام( ملا بويع باملدينة[)))
ــا  ــورد م ــات، ون ــا كل ــيد منه ــط الّس ــاظ والتق ــت بألف ــد روي ــة ق ــذه اخلطب ه
تـِـي بـِـَا َأَقــوُل َرِهينــٌة، َوأَنــا بـِـِه َزِعيــٌم(  ظفرنــا بــه منهــا بعــد تفســر َمــا ذكــره منهــا )ِذمَّ
الِذمــة بالكــر تكــون بمعنــى العهــد والّضــان واحلــّق واحلرمــة واألَمــان)))، 
وســّمي أهــل الذمــة لدخوهلــم يف عهــد امُلســلمن وأماهنــم، والّرهــن َمــا وضــع عنــد 
أحــد لينــوب منــاب مــا أخــذ منــه)))، والَرهينــة املرهونــة، وبمعنــى الرهــن واهلــاء 
ــه(()))،  ــٌة بعقيقت ــالم رهين ــث ))كّل غ ــه احلدي ــتم، ومن ــتيمة والّش ــة كالش للمبالغ
واملرهتــن الــذي يأخذهــا، ويقــال: َرهنتــُة لَســاين وال يقــال أرَهنْتــُه)))، وكــون 
الذمــة رهينــة كنايــة عــن الّتقلــد)6) والّضــان)7)، و))الَزِعيــُم: الكفيــُل()8)، ويف 
احلديــث: ))الّزعيــم غــارم(()9) أي: ضامــن، والغــرض مــن الــكالم ترغيــب 
ــِه ِمــَن  ــْنَ َيَديِ ــُه اْلِعــَرُ َعــاَّ َب حــْت َل املخاطبــن اىل االســتاع والثقــة بــه )إِنَّ َمــْن َصَّ

))) ]ومن خطبة لُه )عليه السالم( ملا بويع باملدينة[ بياض يف ث، م.
))) ينظر: لسان العرب، مادة )ذمم(: ))/ ))).
))) ينظر: املصدر نفسه، مادة )رهن(: ))/88).

))) ينظــر: مســند أمحــد: )/ 7، 8، و ســنن الدارمــي: )/)8، واملعجــم الكبــر: 7/ )0)، و الســنن 
الكــربى: 9/ 99).

))) ينظر لسان العرب، مادة )رهن(: ))/ 89).ويف أ، ع، ن: )الزمان( حتريف.
)6) )النقلة( يف ث، حتريف.
)7) )والزمان( يف أ، حتريف.

)8) الصحاح، مادة نفسه )زعم(: )/))9).
)9) مســند أمحــد: )/67)، وســنن ابــن ماجــه: )/)80، والســنن الكــربى:6/)7، وفتــح البــاري: 

.((9/(
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ــُبَهاِت( الّريــح اخلالــص مــن كل  ــِم الشُّ امَلُثـــاَلِت، َحَجــَزُه))) التَّــْقـــَوى َعــْن َتَقحُّ
يشء والتريــح كشــف األمــر وانكشــافه الزم متعــّد، والِعــرَبَ كالِعنَــب مجــع ِعــربة 
بالكــر، وهــَى َمــا يعتــربه اإلنســان ليســتدّل بــه عــى غــره و يّتعــظ بــه، وامَلُثــاَلت 
ــُة)))، وحجــزُه يجــزه  ــاء وســكوهنا وهــي الُعُقوَب مجــع َمَثلــة بفتــح امليــم وضــّم الث

ــك:  ــن قول ــم م ــوى االس ــه، والّتق ــه))) وكف ــزه[)))  منع ]ويج

االســم  بــن  للفــرق  قلبــُوه  تَقيــا  وأصلــه  حذرتــه،  أي:  الــَيء  اّتقيــت 
َمــُه واقتحمــه رمــى)6) نفســه  ، وَتَقحَّ ــَرَ والصفــة)))، وَقَحــَم اإلنســان يف األمــر كنَ
فيــه مــن غــر رويــة َوتثبيــُت، ))والُقْحَمــُة بالضــم: امَلْهَلَكــُة(()7)، والُشــْبَهُة بالضــم 
/ظ36/ ))االلتبــاُس(()8)، وســيجيء يف كالمــه )عليــه الّســاَلم( أنــه إّنــا ُســّميت 
ــاِط  ــوب االحتي ــى وج ــة ع ــكالم دالل ــّق، ويف ال ــبه احل ــا تش ــبهة؛ ألهّن ــبْهة ُش الُش
ــْم  ــب األّول )َأالَ َوإِنَّ َبلِيََّتُك ــالت يناس ــة للمث ــبهات مّظن ــون الّش ــتحبابه، وك واس
ــِه َوآلــِه( االبتــالء االختبــار  ــُه )َصــىَّ اهللُ َعَلْي ــْوَم َبَعــَث اهللُ َنبِيَّ ــا َي ــاَدْت َكَهْيَئتَِه ــْد َع َق
والَبلّيــة،  البلــوى  واالســُم  ]َواْبَتَلِيُتــُه[)9)،  َوَابَلْيُتــُه  َبَلْوُتــُه  يقــاُل  واالمتحــان، 

))) )حجزتــه( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 0))، وهنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: 
.((

))) ينظر: الصحاح، مادة )مثل(: )/ 6)8)، ولسان العرب، مادة )مثل(: ))/ ))6.
))) ]ويجزه[ ساقطة من ر.

))) )يمنعه( يف أ، ع، واالنسب ما اثبتناه.
))) ينظر: املمتع الكبر يف التريف، ابن عصفور: ))).

)6) )وهي( يف م، حتريف.
)7) الصحاح، مادة )قحم(: )/ 006).

)8) املصدر نفسه، مادة )شبه(: 6/ 6))).
)9) ]وابتليته[ ساقطة من أ، ر.
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واملعــروف أّن االبتــالء يكــون يف اخلــر والــرش مــن غــر فــرق بــن فعليهــَا)))، ومنــه 
ــرِّ َواْلَخْيــِر فِْتنَــًة﴾)))، واهليئــة بالفتــح وبكــر صــورة  قولــه تعــاىل: ﴿َوَنْبُلوُكــْم بِالشَّ
الــّيء وحالــه وكيفّيتــه، ويف كالم  داللــة عــى ارتــداد أكثــر األمــة عــن الديــن بعــد 
ــا ورد يف  ــة ك ــة اجلاهلي ــال ميت ــك احل ــى تل ــات ع ــن م ــوت م ــلن، وم ــيد املرس ّس
ــقِّ  ــُه بِاحل ــِذي َبَعَث ــن(، )َوالَّ ــم أمجع ــوات اهلل عليه ــن )صل ــن الطاهري ــار ع األخب
ــى َيُعــوَد َأْسَفـــُلُكْم  َلُتَبْلَبُلــنَّ َبْلَبَلــًة، َوَلُتَغْرَبُلــنَّ َغْرَبَلــًة، َوَلُتَســاُطنَّ َســْوَط الِقــْدِر؛ َحتَّ
ــوم  ــي اهلم ــل ه ــاوسه، والبالب ــدر وسـ ــة الّص ــَفَلُكْم( بلبل ــْم َأْس ــْم، وَأْعاَلُك َأْعاَلُك
ــي  ــن(())) يعن ــل والفت ــا البالب ــا يف الدني ــا عذاهب ــث: ))إن ــزان)))، ويف احلدي واألح
هــذه األمــة، والبلبلــة ))اختــالط))) األلســنة(()6)، و))تفريــق اآلراء(()7)، وتبلبلــت 
ــى  ــه حت ــال بالكــر أي: نخلت ــق وغــره بالغرب األلســن اختلطت،وغربلــت الدقي
متيــز اجليــد مــن الــرديء)8) وغربلــت اللحــم أي: قطعتــه، وقيــل الغربلــة القتــل)9)، 
وامُلَغْرَبــُل ))املقتــوُل املنتفــُخ(()0))، وعــى األول يمكــن أن يــراد بالغربلــة االختالط 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )بال(: )) / )8.
))) األنبياء / )).

))) ينظر: العن، مادة )بل(: 0/8))، و لسان العرب، مادة )بلبل(: ))/ 69.
ــض  ــوايف، الفي ــرب: ))/69، وال ــان الع ــه يف لس ــث، ووجدت ــب احلدي ــث يف كت ــد احلدي ))) مل اج

.((/(6 الكاشــاين: 
))) )االختالل( يف أ، ع، حتريف.

)6) تاج العروس: مادة )بلل(: ))/66، ويف ث: )االسنة(.
)7) املصدر نفسه، مادة )بلل(: ))/ 66.

)8) ينظر: لسان العرب، مادة )غربل(: ))/ )9).

)9) ينظر: لسان العرب، مادة )غربل(: ))/ )9).
)0)) الصحاح، مادة )غربل(: )/ 780)، و لسان العرب، مادة )غربل(: ))/ )9).
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ــابقة  ــرة الس ــد للفق ــون كالتأكي ــه فيك ــد غربلت ــٍض عن ــه ببع ــق بعض ــط الدقي إذ خيتل
وأن يــراد التفريــق))) بــن اخليــار األرشار أو))) ذهــاب خيارهــم وبقــاء أرشاهــم أو 
التقــاط األخيــار للقتــل والتعذيــب، والّســوط اخللــط ))) ســاط الِقــْدر باملِســواط)))، 
ــا  ــار ّع ــكالم إخب ــط(())) وال ــا ليختل ــا فيه ــا م ــرك هب ــبة ي ــو خش ــواط وه ))واملس
ــم  ــرض هلُ ــا ع ــم، وم ــة وغره ــى أمي ــن بن ــور م ــراء اجل ــن أم ــة م ــى األم ــرى ع ج
ــره،  ــل وغ ــوم اجلم ــة ي ــل القبل ــال[)6) أه ــاوس يف ]قت ــتت اآلراء، والوس ــن تّش م
ــار  ــن خي ــر م ــل كث ــن، وقت ــن الضال ــن ع ــز اهلادي ــع، ومتي ــة للوقائ ــوم التابع واهلم
الصحابــة والتابعــن يف احلــروب وأّيــام احلّجــاج وبعدهــا، وفنــاء األخيــار باملــوت 
والقتــل، وبقــاء كثــر مــن األرشار، وانحطــاط األكابــر، وارتفــاع ]األراذل[)7) 
وا،  عــى مــا يقتضيــه شــيوع اجلــور والفســاد. )]َو[)8) َلَيْســبَِقنَّ َســابُِقوَن َكاُنــوا َقــرَُّ
نَّ َســبَّاُقونَّ َكاُنــوا َســَبُقوا( الظاهــر بقرينــة باقــي اخلطبــة كــا ســيجيء  َ َولُِيَقــرِّ
]باقــي[)9) ]يف[)0)) الّروايــات أّن املــراد بمــن قــّر ثــم ســبق مــن قعــد عــن نرتــه 
)عليــه الّســاَلم( بعــد وفــاة الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه(، ومالــوا اىل غــره، أو 

))) )بالتفريق( يف ع.
))) )و( يف ث، م.

))) ينظر: العن، مادة )سوط(: 7/ 78).
))) )املسوط( يف ث،ح، ر، م.

))) لسان العرب، مادة )سوط(: 6/7)).
)6) ]قتال[ ساقطة من أ، ع.

)7) ]االراذل[ ساقطة من ر.
)8) ]و[ ساقطة من ع.

)9) ]باقي[ ساقطة من ح، ر.
)0)) ]يف[ ساقطة من أ، ع، ن.
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ــم هداهــم اهلل اىل  ــن كان هلــم ســوابق يف اإلســالم أو غرهــم، ث شــكوا يف أمــره ممَّ
ــميتهم  ــه فتس ــره ونواهي ــوه يف أوام ــه وأطاُع ــروه يف حروب ــاء، ون ــة البيض املحج
ســابقن بالنّظــر اىل الّســابق، أو ملــا يــؤول اليــه احلــال، وبالطائفــة الثانيــة مــن أبطــل 
ســوابقه يف اإلســالم للتقصــر يف أمــره )عليــه الّســاَلم(، ويف صيغــه املبالغــة داللــة 
عــى بطــالن الّســوابق بذلــك التقصــر، ويف بعــص النســخ )ســابقون( يف املوضعــن 
ويتمــل أن يــراد كل مــن انقلــب َحالــه لتقلــب األحول يف األزمنــة امُلْســتقبلة. )وَاهللِ 
ــَذا امَلَقــاِم َوَهــَذا اْلَيــوِم( حكى  َمــا َكَتْمــُت َوْشــَمًة، َوال َكَذَبــُت كْذْبــًة، َوَلَقــْد ُنبِّـْئـــُت ِبَ
ــا  ــا أصابتن ــًة، وم ــَمًة أي: كلم ــه َوْش ــا َعَصْيت ــكيت: ))م ــن الّس ــن اب ــري ع اجلوه
ــا كتمــت كلمــة ينبغــي اظهارهــا أو  العــاَم وْشــَمٌة أي: قطــرُة مطــر(()))، واملــراد َم
ــك: كــذب  ة مــن قول ــرَّ ــح كــا يف النســخ امل ــة بالفت ــه، والكذب ــا خيربهــم ب يضــار ّم
ــام  ــر))) واملق ــن للتحق ــة، والتنوي ــًة ]و[))) كذب ــا[))) وكذب ب ــًا ]وكذَّ ب ــرضب))) كذِّ ك
مقــام اخلالفــة، واليــوم يــوم البيعــة، وانــكاره )عليــه الّســاَلم( عــى اخللفــاء، وتــرك 
ــاه  ــه( إي ــه وآل ــّى اهلل علي ــول )ص ــار الّرس ــع اخب ــل م ــهر أو)6) أق ــتة أش ــم س بيعته
ــٌل  ــا َخْي ــم )َأالَ َوإِنَّ اخَلَطاَي ــى بطالهن ــح ع ــل واض ــه دلي ــة دون امهال ــر اخلالف يف أم
ــمس  َمْت ِبـِـْم ِف النَّــاِر.( الشُّ ُشــُمٌس مُحـِـَل َعَلْيَهــا َأْهُلَهــا، َوُخلَِعــْت جُلُمَهــا  َفـَتـَقـــحَّ
ي يمنــع ظهــرُه َوال  بالضــّم وبضمتــن مجــع ُشــموِس وهــو النّفــور مــن الفــرس الــذَّ

))) الصحاح، مادة )وشم(: ) / ))0).
))) )كدب كرب( يف ث، تصحيف.

))) ]كذبًا[ ساقطة من ع.
))) ]و[ ساقطة من أ، ع.

))) )للتحضر( يف ر.
)6) )و( يف ع.
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تـِـه)))، وتقّحمــت بــه النّاقــة عــى صيغــة الّتفعــل))) أي: الَقتــُه))) يف ورطــة  يســتّقر حلدَّ
وُمهلكــة)))، وقّحــم الفــرُس فارَســه إذا رمــاُه فيهــا)))، ويف بعــض النســخ )قَحّمــْت 
ــَل  ــٌل، مُحِ ــا ُذُل ــْقَوى َمَطاَي هبــم( عــى صيغــة التفّعيــل، واألّصــح األّول )َأالَ َوإِنَّ التَّـ
ــة)6)،  ــا واملطــّي مجــع مطّي ــَة( املطاي نَّ ــُم اجْلَ ــا، َفَأْوَرَدْتُ َتَه ــُلَها، َوُأْعُطــوا أِزمَّ ــا َأْهـ َعَلْيَه
وهــي ))النّاقــة الّتــي تركــب مطاَهــا(()7) أي: َظهَرهــا، وقيــل: يمطــى هبــا يف الّســر 
أي: يمــَد)8)، واملطــي يكــوُن مفــردًا أيضــا / و37/  ويذكــر ويؤنــث، وقيــل: 
ــت  ــم قلب ــًا)0))، ث ــاء الف ــت الي ــل)9) قلب ــه فعائ ــاىل وأصل ــا فع ــُر املطّية،وامَلطاي وُيذَك
ــة مجــع  ــُل بضمتــن واألذل ــاء[)))) )خلفائهــا()))) بــن األلفــن))))، والذُل اهلمــزة ]ي
ل بالكــر وهــو اللــّن))))، وبالضــّم ضــّد الّعــز))))،  َذُلــُول ضــّد الّصعــب مــَن الــذِّ

))) ينظر: تاج العروس، مادة )شمس(: 8/ 9)).
))) )التفعيل( يف ث، ر، م.

))) )التقته( يف م.
))) ينظر: لسان العرب، مادة )قحم(: ))/ )6).

))) ينظر: الصحاح، مادة )قحم(: )/006).
)6) )نطية( يف ن، حتريف.

)7) لسان العرب، مادة )مطا(: ))/86).
)8) ينظر: الصحاح، مادة )مطا(: 6/)9))، )9)).

)9) )فعايل( يف ر، ويف ث، م: )فعال(.
)0)) )القًا( يف ن، تصحيف.

)))) ]ياء[ ساقطة من أ، ع، ن.
)))) )حلفائها( يف ث، تصحيف.

)))) ينظــر: كتــاب ســيبويه:)/90)، واألصــول يف النحــو: )/)0)، املنصــف يف التريــف: 
)/))،))، ورشح شــافية ابــن احلاجــب: )/ )8).

)))) ينظر: لسان العرب، مادة )ذل(: ))/7)).
)))) ينظر: املصدر نفسه، مادة )ذلل(: ))/ 6)).
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ــاِش  ــرُبة أو يف اخِلَش ــّد يف ال ــذي يش ــط ال ــوَد(())) و))اخلي ــر ))املِْق ــام بالك والِزم
ــة هــي حــدود  ــوُد(()))، والــزمُّ وهــو الشــّد)))، ولّعــل األزّم ثــم َيشــدُّ يف طرفــه املِق
الرشيعــة واألوامــر والنّواهــي اإلهلّيــة، وهــي اللجــم املخلُوعــة عــن خيــل اخلَطاَيــا 
ــا  )َحــٌق َوباطــٌل، َولـِـُكلٍّ َأْهــٌل، َفَلئـِـْن َأِمــَر الَباطـِـُل َلَقِديــًا َفَعــَل، َوَلئـِـْن َقــلِّ احَلــقُّ َفَلُربَّ
ــابق بــل  ؛ َوَلَقـــلَّا َأْدَبــَر َشٌء َفَأْقَبــَل( هــذَا الــَكالِم ليــس مّتصــاًل بالــكالم السَّ َوَلَعــلَّ
مفصــول بذكــر مــا تضمــّن االنــكار عــى مــن))) تقدمــُه، والّطعــن عليهــم كــا يظهــر 
ــَر أمــُر فــالن أي: اشــّتد  ــل َكِعلــم أي: كثــر، ويقــال: َأِم مــن الّروايــات وأمــر الباطِ
وارتفــع شــأنه ونســبة الفعــل اىل الباطــل جمــاز، وقــال الشــارح: ))جيــوز أن يكــون 

)َفعــل( بمعنــى )انفعــل( كقولــه:                          

ــل  ))) أي: َفاْنَجــرَب(()6). واحلاِصــل أن غلبــة الباطِ ْيــَن اللــُه َفَجــَرْ َقــْد َجــَرَ الدِّ
عــى احلــّق كــا غلــب املتقّمُصــون للخالفــة عــادة قديمــة، واحلــق وإن قــل وصــار 
مقهــورًا فلرّبــا َعــاد غالبــًا، ولّعلــه َرجــع قاهــرًا، لكــن اإلقبــال بعــد اإلدبار مســتبعد 
ــُه  ــا ال َتْبُلُغ ــان َم ــع اإِلْحَس ــْن َمواِق ــى ِم ــكالم األدن ــذا ال ــول إنَّ يف ه ــل، ))وأق قلي
َمواقــُع االْستِْحَســاِن، وإِنَّ َحــّظ الَعَجــِب ِمنـْـُه َأْكَثـــُر)7) ِمــْن َحــّظ الُعْجــِب بـِـِه، َوفِيــه 

))) الصحاح، مادة )زمم(: )/ ))9).
))) الصحاح، مادة )زمم(: )/))9).

))) ينظر: لسان العرب، مادة )زمم(: ))/)7).
))) )مر( يف م، حتريف.

ــوان  ــور* دي ــن َوىلَّ الَع ــُن م ــوَر الَرمح ــه * وعَّ ــر وتكملت ــن معم ــد ب ــن عبي ــر ب ــدح عم ــه يف م ))) قال
العجــاج: )).

)6) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/))).
)7) )أكرب( يف ر، ويف م )األكثر(.
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ــا لِســاٌن، َواَل َيْطلــُع  َمــَع )احلَــاِل())) اّلتِــي َوَصْفنَــا َزَواِئــُد ِمــَن الَفَصاَحــِة الَ َيُقــوُم هبَِ
، َوَجَرى  نَـــاَعِة بَِحــقٍّ َب يِف َهِذِه الصِّ هــا إْنســاٌن، َوالَ َيْعــرُف َمــا َأُقولــه إالَّ َمــْن رَضَ َفجَّ
ــى  ــون األدن ــن أن يك ــوَن﴾)))))))) يمك ــا إاِلَّ الَعاملُِ ــا َيْعِقُلَه ــْرٍق، ﴿َوَم ــَى ِع ــا َع فِيَه
ــّيء  ــُن ال ِس ــك: فــالن ُيْ ــة مادحــة للــكالم]...[)))، واإلحســان مصــدر قول صف
أي: يعلمــه، واالستحســان عــّد الــيء حســنًا أي: يف هــذا الــكالم الــّذي هــو أقرب 
ــاَلم( مــن  ــه الّس ــه مــن كالم أمــر املؤمنــن )علي مــن غــره اىل مواقــع العلــم لكون
ــه االستحســان، وقيــل:  اإلحســان مصــدر قولــك  بدائــع املعــاين مــا ال يقــوم بحّق
أحســن الرجــل إحســانا إذا فعــل فعــل حســنًا، ومواقــع اإلحســان حماســن الــكالم 
التــي أجــاد فيهــا القائــل  وأحســن مواقــع االستحســان ســائر حماســن))) كالم 
ــان  ــه االستحس ــع علي ــا يق ــرب، وم ــن كالم الع ــن حماس ــيئًا)6) م ــرب أي: أن ش الع
منهــا ال يــوازي)7) هــذا الــكالم وال يبلغــه أو يشــر بمواقــع االستحســان اىل الفكــر 
ــا حمــال االستحســان أيضــًا إذ االستحســان مــن صفــات املستحســن  مــن النــاس فإهنَّ
أي: أن الفكــر ال يصــل اىل حماســن هــذا الــكالم)8)، والَعَجــب بالتحريــك مصــدر 
عجبــت مــن الــيء وذلــك لِعظــم  موقــع الــيء وخفــاء ســببه والُعجــب بالضــم 
االســم مــن قولــك: ُأعِجــَب فــالن برأيــه وبنفســه حلســنه وفضلــه أي: التعجــب من 

))) )اخلال( يف ح، تصحيف.
))) العنكبوت / )).

))) كالم الريض يف: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 0)).
))) )للكالم( مكررة يف أ.

))) )جملس( يف أ، ع.
)6) )شئنًا( يف أ، ع.

)7) )ال يواري( يف ث،ع، م
)8) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 09).
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بدائعــه أوىل مــن االفتخــار بــه لــو كان القائــل ممــن يفتخــر ببالغــة كالمــه، وقيــل: 
ــر مــن عجبهــم باســتخراج  يعنــي أن تعجــب الفصحــاء مــن حســنه، وبدائعــه أكث
حماســنه؛ وذلــك ألن فيــه مــن املحاســن وراء مــا يمكنهــم التعبــر عنــه أمــورًا كثــرة 
ــر  ــا فيكــون  تعجبهــم مــن حماســنه أكث ــر عنه فهــم جيدوهنــا  وإن مل يمكنهــم التعب
مــن اعجاهبــم مــن أنفســهم بــا يقــدُرون عــى اســتخراجه منهــا، أو يريــد بأكثــر مــن 
عجبهــم بــه أي: أكثــر مــن حمبتهــم لــه وميلهــم اليــه))). والَفــجُّ ))الطريــق الواســع 
بــن اجلبلــن(())) واملطلــع عــى الفــج مــن يعلــو اجلبــل ويــرشف عليــه، ويف بعــض 
النســخ )فحواهــا( بــدل )فّجهــا( أي: معناهــا، والــرضب الســر يف األرض البتغــاء 
الــرزق وغــره، واإلرساع يف الســر)))، واحلــق ضــد الباطــل، والســهم والنصيــب، 
ويقــال  والبــدن  الشــجر  وعــرق  يشء(()))،  كّل  ))أصــل  بالكــر  والِعــرق))) 

لإلنســان وللفــرس عــرق يف الكــرم)6).

]ومــن هــذه اخلطبــة[)7) )ُشــِغَل َمــِن اجلنَّــُة َوالنَّــاُر َأَماَمــُه(/ظ7)/ أي: مــن كان 
عاقبــه أمــره يف ســفره ال حمــال أمــا حلــول اجلنــة واخللــود فيهــا، أو املصــر اىل النــار 
والبقــاء فيهــا كفــاه مــن املشــاغل االســتعداد للفــوز بــاألول والنجــاة مــن الثــاين، أو 

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 09).
))) الصحاح، مادة )فجج(: )/))).

))) ينظر: الصحاح، مادة )رضب(: )/ 68).
))) )العرف( يف أ.

))) تاج العروس، مادة )عرق(: ))/))).
)6) ينظر: املصدر نفسه، مادة )عرق(: ))/8)).

)7) ]ومن هذه اخلطبة[ ساقطة من ع، م، بياض يف ث.
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مــن كانــت اجلنــة والنــار نصــب عينيــه ومل يكــن مــن الغافلــن عــن))) عظــم حملهــا 
منعــه ذلــك التذكــر عــن االشــتغال بســائر املشــاغل فاالشــتغال بغرمهــا ال يكــون 
إالَّ عــن الغفلــة واجلهــل، فاملــراد بكوهنــا أمامــه تذكــرُه هلــا ونظــره بعــن البصــرة 
]اليهــا[)))، والــكالم للحــث عــى االســتعداد لذلــك الفــوز، والنجــاة بالتنبيــه عــى 
ــون  ــول؛ لك ــة املجه ــى صيغ ــل ع ــراد الفع ــه واي ــى حتصيل ــص ع ــببها والتحري س
الغــرض))) مقصــورا عــى ذكــر الشــغل، أو لظهــور الفاعــل وهــو اهلل ســبحانه، أو 
ــتغال  ــك االش ــار ذل ــاس باعتب ــاَلم( الن ــه الّس ــم )علي ــم قس ــالل ث ــم واالج للتعظي
ــٌئ  ــٌب َبطِ ــا، وَطالِ ــٌع َنَج ي ــاٍع َسِ ــه: )َس ــام بقول ــة أقس ــى ثالث ــه ع ــم الي ــذي ندهب ال
ــاِر َهــَوى( فاألولــون هــم الســابقون املســتبقون اىل اخلــرات،  ٌ ِف النَّ َرَجــا، وُمَقــرِّ
املســارعون اىل مغفــرة مــن رهبــم وجنــة عرضها كعــرض الســاء واالرض، والفرقة 
ــون[)))  ــران ]املرج ــون للغف ــأين والراج ــؤ والت ــوان بالبط ــون للرض ــة الطالب الثاني
ألمــر اهلل، أمــا يعذهبــم بذنوهبــم، وأّمــا يتــوب عليهــم بســعة رمحتــه وجزيــل فضلــه، 
والثالثــة الذيــن شــقوا وســقطوا يف دركات اجلحيــم هلــم فيهــا زفــٌر وشــهيٌق. 
وهــوى كرمــى هوّيــًا ســقط اىل أســفل، واألقســام يف  الروايــات اآلتيــة مخســة 
ُة( قيــل))) اليمــن والشــال  ــادَّ ــٌة، َوالطَِّريــُق اْلُوْســَطى ِهــَي اجْلَ ــَاُل َمَضلَّ )اْلَيِمــُن َوالشِّ
ــاد وكرها)6)، ويف النســخ  ــة بفتــح الضَّ ــُة َو امُلِضلَّ طرفــا اإلفــراط والتفريــط، وامَلَضلَّ

))) )من( يف أ، ر، ع.
))) ]اليها[ ساقطة من أ،ع.

))) )العرض( يف م.
))) ]املرجون[ ساقطة من ر.

))) )قبل( يف ح.
)6) )وكر( يف أ.
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ــق يذكــر ويؤنــث وعــى التذكــر  بالكــر األرض ُيَضــلُّ فيهــا الطريــق)))، والطري
جيمــع عــى أطرقــة كرغيــف وأرِغفــة، وعــى التأنيــث عــى أطــرق))) كيمــن 
وأيمــٍن)))، واجلــادة قيــل: ســواء الطريــق، و وســطه)))، ))وقيــل: الطريــق األعظــم 
ــط املوصــوف بــه  الــذي جيمــع الطــرق، والبــد مــن املــرور عليــه(()))، والتوسَّ
ــي  ــا َباِق ــر األول )َعَلْيَه ــى التفس ــادة ع ــظ اجل ــن لف ــتفاد م ــا يس ــر)6) م ــق غ الطري
نَّـــِة، َوإِلْيَهــا َمصــُر الَعاِقَبــِة( باقــي الكتــاب  ِة، َوِمنَْهــا َمنَْفــُذ السُّ الكَِتــاِب َو آثــاُر النُبُّــــوَّ
ــطى  ــق الوس ــى الطري ــى ع ــه مش ــه)7) كأنَّ ــع قدم ــيه، وموض ــر مش ــن أث ــى م ــا يبق م
ــا  ــك م ــب،))واألََثُر بالتحري ــه و األول أنس ــخ من ــا مل ينس ــاب م ــي الكت ــل: باق وقي
بقــى مــن َرســم الــيء(()8)، وقوهلــم قطــع اهلل أثــره ))دعــاء عليــِه بالّزمانــة؛ 
]ألنــه[)9) إذا زمــن)0)) انقطع))))مشــيه فانقطــع أثــره())))، ومنفذ الــيء خمرجه))))، 

))) ينظر: الصحاح، مادة )ضلل(: )/ 8)7).
))) )اطراق( يف ث، ويف ع: )الطرق(.

))) ينظر: لسان العرب، مادة )طرق(: 0)/ 0)).
))) ينظر: املصدر نفسه، مادة )جدد(: )/09).

))) املصدر لسان العرب، مادة )جدد(: )/ 09).
)6) )من غر( يف أ، ع.

)7) )قد( يف أ،ع.
)8) الصحاح، مادة )أثر(: )/)7).

)9) ]النه[ ساقطة من ث، ر، م.
)0)) )ازمن( يف ث.
)))) )القطع( يف ع.

)))) تاج العروس، مادة )أثر(: 6/ )).
)))) ينظر: الصحاح، مادة )نفذ(: )/)7).
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وعاقبتــه ))آخــره(()))، وظاهــر الّســياق يف الّروايــات املشــتملة عــى مــا حــذف مــن 
اخلطبــة أّن املــراد بالطريــق الوســطى املوصوفــة بالّصفــات املســُطورة التمّســك 
بالعــرتة الّطاهــرة الّتــي أوىص الّرســول )صــى اهلل عليــِه وآلــه( هبــا، وقــال: إهّنــا ال 
تفــارق القــرآن وال يفارقهــا حتــى يــردا عليــه))) احلــوض))) وهــم احلملة)))لّســنته، 
والعلــاء بآثــاره واحكامــه واليهــم مصــر النـّـاِس يف الّدنّيــا عاقبــة أمرهــم عنــد قيــام 
القائــم )عليــه الّســاَلم(، ويف اآلخــرة عنــد قيــام احلســاب، وســيظهر اشــتال بعــض 
َعــى،  الروايــات اخلُطبــة عــى ذكــر العــرتة، والقائــم )عليهــم الّســاَلم( )َهَلــَك َمــِن أدَّ
ــران(())) والــكالم يتمــل الّدعــاء  ــان واخلُ ــة ))احِلرَم ــَرى( اخليب ــِن اْف ــاَب َم َوَخ
عــى مــن اّدعــى َمــا ليــس أهــال لــه وافــرتى كذبــا، ويتمــل اإلخبــار، واملــراد بالّلفظ 
ــَد  ، َهَلــَك ِعنْ العــام مــن تقــدم عليــِه وتقّمــص اخلالفــة )َمــْن َأْبــَدى َصْفَحَتــُه لِْلَحــقِّ
َجَهَلــِه النَّــاِس( بــدأ)6) األمــر بــدوًا مثــل قعــد قعــودا ظهــر وابديتــه اظَهرْتــُه، 
ــّيء وجهــه  ــه، وصفــح ال ــُه()8)، ومــن اإلنســان جنب ــُة)7) )كلِّ يشٍء: جانب وَصْفَح
ــيُف عَرضــه و وجــه كّل يشء عريــض وصفيحتــه  وناحيتــه، ومــن الوجــِه والسَّ

))) العن: مادة )عقب(: )/ 79).
))) )عى( يف ث، ر، م.

ــارك فيكــم الثقلــن أحدمهــا أكــرب مــن اآلخــر،  ــه وســلم(: )إين ت ــه وال ــه )صــى اهلل علي ــه قول ))) من
كتــاب اهلل حبــل ممــدود مــن الســاء اىل األرض وعــرتيت أهــل بيتــي وإهنــا لــن يفرتقــا حتــى يــردا عــى 
احلــوض( مســند أمحــد: )/))، وينظــر: املعجــم الكبــر: )/ )6، وجممــع الزوائــد: 9/ )6)، )6).

))) )اجلمله( يف أ. ع.
))) لسان العرب، مادة )خيب(: )/ 68).

)6) )يدا( يف أ.
)7) )صفحته( يف ث، ح، ر.

)8) الصحاح، مادة )صفح(: )/ )8).
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ورضبــت عنــه صفحــًا أعرضــت عنــه وتركتــه)))، وبعــض الّروايــات غــر مشــتملة 
عــى قولــه )عنــد جهلــة النــاس(، قــال الّشــارح: وهــي أصــح/ و)3/، والتأويــل 
خمتلــف فاملعنــى عــى تقديــر وجــود الّزيــادة مــن أبــدى صفحتــه لنــرة احلــّق غلبــه 
ــم العاّمــة، وفيهــم الكثــرة فيهلــَك ))) وعــى عدمهــا مــن كاشــف  أهــل اجلهــل؛ ألهنَّ
ــه جعلهــا بمعنــى  احلــّق خماصــًا لــُه هلــك، ومل يــّرح باملــراد مــن الّصفحــة، ولعلَّ
ــارة  ــة عب ــداء الصفح ــون اب ــة، ويك ــب والنّاحي ــا اجلن ــراد هب ــن أن ي ــه، و يمك الوج
]عــن[))) اإلعــراض واملخاصمــة أو عــن اظهــار الباطــن واملكنــون يف القلــب؛ ألن 
ناحيــة الــّيء وجانبــه خيفــى عــى مــن قابلــه وال يظهــر ُظهــور وجهــه، وقــال ابــن 
ــاَب اهلل أي:  ــِه ِكَت ــُه ُنقــم َعَلْي األثــر يف النّهايــة يف احلديــث: )))مــن ُيبــِد َلنــا َصْفَحَت
مــن ُيظِهــر لنــا فعلــه الــّذي كان خيفيــه أَقْمنــا عليــِه احلــّد(()))، واملعنــى عــى الّروايــة 
ــواّد  ــع امل ــق يف مجي ــد))) احل ــن عان ــن كّل م ــن وع ــن املخالف ــرض ع ــن أع األوىل م
لنــرة احلــّق أو)6) كشــف عــا أضمــر  يف قلبــه مــن احلــّق وتــرك املــداراة والتقيــة يف 
ــه عــى الباطــل فــكان عندهــم مــن  موضعهــا هلــك لغلبــة اجلّهــال، أو لزعمهــم أّن
اهلالكــن وال يطيعونــه يف أمــر، و لعــّل غرضــه )عليــه الّســاَلم( عــى هــذا االعتــذار 
عــن تــرك الّتريــح ببطــالن اخللفــاء، والكشــف عــن حمــض احلــّق يف ذلــك؛ لكــون 
ــه الّســاَلم(،  ــه )علي ــاِس عــن طاعت ــة الن ــًا اىل الفســاد ورجــوع عاّم التريــح موّدي

))) ينظر: الصحاح، مادة )صفح(: )/ )8)، )8).
))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))).

))) ]عن[ ساقطة من أ، ع.
))) النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/ 09).

))) )عائد( يف ث، ر، م، حتريف.
)6) )و( يف أ، ع.
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وعــى الروايــة الثانيــة مــن أعــرض عــن احلــّق ومل يــرَض بــه هلــك والغــرض ببيــان 
هــالك املتقدمــن عليــه إلعراضهــم عن احلَّــق، وتركهــم االنقيــاد له)عليه الّســالم(، 
وتســليم اخلالفــة اليــه، ويناســب ذلــك قولــه )عليــه الّســالم(: )َوَكفــى بِامْلَــرِء َجْهــاًل 
َأن الَ ))) َيْعــرَف َقــْدرُه( أي: منزلتــه ومرتبتــه الّتــي جعَلهــا اهللُ لــُه فيطلــب مــا ليــس 
يف شــأنه، كــا مل يعــرف الغاصُبــون للخالفــة قدرهــم واّدعــوا مــا مل يكــن يف شــأهنم.

لِــُك َعــَى الّتـْقـــَوى ِســنُْخ َأْصــٍل، َواَل َيْظَمــُأ َعَلْيــِه َزْرُع َقــْوٍم( الّســنخ هــو  )الَ َيْ
األصــل، ولّعــل املــراد أّن مالزمــة  التقــوى وتأســيس األمــر عليــه لــو تضمــن بعض 
املضــار الّدنيوّيــة يف بعــض املــواّد ال يــؤدي اىل االســتئصال و الفســاد الشــديد 
األصيــل الــّذي ينّجــر إليــه العصيــان والّطغيــان، وليــس اإلضافــة ملجــّرد االختالف 
الّلفظــي كــا ذكــره ابــن االثــر يف النّهايــة)))، والّظمــأ بالتحريــك ))العطــش(()))، 
أو أشــد العطــش))) وهــو أنســب يقــال: ظِمــئ كعِلــم، واالســم الظِّمــؤ بالكــر))) 
ــْم( االســتتار  ــْن َوَرائُِك ــُة ِم ــْم، َوالتَّْوَب ــوا َذاَت َبْينُِك ــم)6)، َوَأْصلُِح وا بِبُيوتُِك ــَتِرُ )َفاْس
الّتغطــي)7)، واالســتتار بالبيــوت االختفــاء فِيهــا، وذات الــيء َحقيقتــه ونفســه)8) 

))) )أال( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )))، وهنج البالغة، صبحي الصالح: )).
))) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/ 08).

))) ينظر: الصحاح، مادة )ظمأ(: )/ )6.
))) ينظر: لسان العرب، مادة )ظمأ(: )/ 6)).
))) ينظر: املصدر نفسه، مادة )ظمأ(: )/ 6)).

)6) )يف بيوتكــم( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )))، وهنــج البالغــة، صبحــي 
.(( الصالــح: 

)7) ينظر: الصحاح، مادة )سرت(: )/ 676.
)8) ينظر: تاج العروس، مادة )ذو(: 0) / 90).
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ــن  ــو م ــراق))) وه ــل والف ــن الوص ــه، والب ــف الي ــا اضي ــه))) َم ــراد من ــوا: وامل قال
االضــداد))) أي: اصلُحــوا حقيقــة وصلكــم، أو احلــال الّتــي هبــا جيتمــع امُلســلمون 
أو نفــس كّل يشء بينكــم  والــوراء أكثــر مــا يســتعمل بمعنــى اخللــف، وقــد يكــون 
بمعنــى القــدام)))، وهــذا الــكالم عــى مــا يف الّروايــات اآلتيــة مســبوق بقولــه )عليــه 
ــد  ــٍد عن ــس ألح ــوط، ولي ــْيِف والَس ــة بِالسَّ ــِذه ْاألُمَّ َب ه ــالم(: )َاال َوإنَّ َاهللَ َأدَّ الّس
االمــام فيهــا هــوادٌة(، أو مــا يقــرب مــن هــذا))) الّلفــظ، وبعــد قولــه )عليه الّســالم( 
التوبــة مــن ورائكــم قولــه: )مــن أبــْدى َصْفَحتــُه لِلَحــّق َهَلــَك( بــدون التتمــة الّتــي 
ــل  ــر رضورة ب ــن غ ــوادي م ــاع يف النّ ــن االجت ــم ع ــي هل ــو هن ــا، وه ــبق ذكره س
ــر مــن  ــرات واملشــاجرات كــا هــو دأب العــرب وهــو املنشــأ هليجــان كث للمفاخ
ــا  ــات وإن كان ]يف[)6) بعضه ــي يعــمُّ األوق ــل النّه ــوران الــرشور، ولّع ــن والث الفت
ــُه، والَ َيـــُلْم الئـِـٌم إاِلَ َنْفَســُه( أي: اشــتغلوا عــن مدائــح  َمــْد َحاِمــٌد إاِلَّ َربَّ آكــد )َوالَ َيْ
ــد اهلل  ــل بحم ــح القبائ ــاء، ومدائ ــر اآلب ــر مفاخ ــائر وذك ــى الَعش ــاء ع ــاس والّثن النّ
ــاس، ونــرش عيوهبــم  ]الــّذي[)7) هــو مبــدأ األيــادي والنّعــم عــن ذكــر مســاوئ النّ
وذّم القبيلــة والعشــرة بلــوم أنفســكم الكتســاب الســيئات املورثــة للمصيبــات كــا 

))) )به( يف أ، ع.
))) ينظر: العن، مادة )بن(: 80/8)، ولسان العرب: مادة )بن(: ))/ )6.

))) ينظر: االضداد، االنباري: )7.
ــم  ــادة )ورى(: 6/))))، ومعج ــاح، م ــن(:80/8)، الصح ــادة )ب ــه، م ــدر نفس ــر: املص ))) ينظ
ــروس،  ــاج الع ــادة )ورى(: )/)))، و ت ــص، م ــادة )ورى(: 6/)0)، واملخص ــة، م ــس اللغ مقايي

مــادة )وراء(: )/)7).
))) )هذه( يف أ.

)6) ]يف[ ساقطة من أ، ع.
)7) ]الذي[ ساقطة من ث، ر، م.
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ــيَّئٍة  ــن َس ــَك[))( ِم ــا َاصاَب ــنٍَة َفِمــن َاهللِ ]َوَم ــْن َحَس ــَك ِم ــا أصاَب قــال عــّز وجــّل: ﴿َم
َفِمــن َنْفِســَك﴾)))، وقــال: ﴿َومــا َاصاَبُكــم ِمــْن ُمِصيَبــٍة َفبـِـا َكَســَبْت أيِدْيُكــم َوَيْعُفــو 
/ظ)3/ َعــْن َكْثــٍر﴾)))، ولّعلــه ليــس الغــرض النّهــى عــن مــدح املنعــم مــن النّاس 
الّزمــان  يف َموضعــه أو ذّم املرتكــب للمنكــر يف حمّلــه مطلقــا أو يف خُصــوص 
القتضــاء املصلحــة هــذا مــا يتعلــّق بــرشح األلفــاظ الّتــي ذكرَهــا الســيد )رىض اهلل 
عنــه( مــن اخلُْطبــة، وقــد رواهــا حممــد بــن يعقــوب الكلينــي )قــدس اهلل روُحــه( يف 
ــه الّســالم(، ورواهــا الّشــارح أيضــا  الّروضــة))) باالســناد عــن أبــى عبــداهلل  )علي
قــال: )وهــذه اخلطبــة مــن جالئــل خطبــه )عليــه الّســالم(، ومــن مشــهوراهتا، وقــد 
رواهــا النـّـاس كّلهــم، وْفيهــا زيــادات حذفهــا الــّريض، أّمــا اختصــارا أو خوفــًا ِمــن 
ــان  ــاب )الَبي ــظ يف كت ــان اجلاح ــو عث ــيخنا أب ــا ش ــد ذكره ــامعن، وق ــاش الّس اي
ــال: أّول  ــى ق ــن املثنّ ــر ب ــدة ُمْعَم ــى عبي والّتبيــن())) عــى وجههــا، ورواهــا عــن أب
خطبــة خطبهــا أمــر املؤمنن)عليــه الّســالم(  باملدينــة يف خالفتــه محــد اهلل، وأثنــى 
عليــه وصــّى عــى النّبــي )صــّى اهلل عليــِه وآلــه(، ثــم قــال:)أال الْ ُيرِعــَنَّ ُمــرٍع إالَّ 
َعــى َنْفســه ُشــِغَل ِمــَن اجلَنَّــة والنَّــاُر أمامــُه()6) اىل آخــر مــا رواُه، ورواهــا ابــن ميثــم 
ُمــُوٍد  يف رشحــه)7) مرســاًل بلفــظ أبســط ونذكرَهــا أوال بلفــَظ ])َاحَلمــُد هللِ أحـّـــَق حمَْ

))) ]وما اصابك[ ساقطه من ر.
))) النساء / 79.

))) الشورى / 0).
))) ينظر: االصول من الكايف، الروضة: 8/ 67.

))) البيان والتبين: 7))، 8)).
)6) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))).

)7) رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 97).



44

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

ــُوءِه  ــأرْشَق لَِض ــرِش َف ــَدًا َأقــاَم أركاَن الَع ــًا واِحــدًا َصَم ــِد َوَأوالُه بْاملَِْجــِد، اهَِل بِْاحلَْم
ــْمِس َخَلــَق َفأْتَقــَن، َوَاَقــاَم َفَذَلــْت  َلــُه َوطــأَة امُلسَتمّكــِـِن وأّشــَهُد َاْن اْل اَِلَه  ُشــعاُع الشَّ
ــُه([))) ثقــة االســالم )رىض اهلل عنــه( لكونــه أوثــق مــن  ــَك َل ااِلَّ اهللُ َوحــَدُه ال رَشْي
غــره ثــم نشــر اىل ّمــا يتعلــق بــه الغــرض مــن مواضــع االختــالف، قــال: قــال أبــو 
عبــد اهلل )عليــه الّســاَلم(: )إن أمــر املؤمنــن )عليــه الّســاَلم( ملــا بويــع بعــد مقتــل 
ــَع  ــا َفَتعــاىل، َواْرَتَف ــَتْعى َوَدَن ــاَل َفاْس ي َع ــذَّ ــُد هللَ ال عثــان صعــد املنــرب فقــال:  َاحلَْم
َفــوَق ُكــِـّل َمنَْظــٍر، َوأَشــَهُد أْن ال اِلــَه ااِلَّ اهللُ َوحــَدُه ال رَشيــَك َلــُه، َوأَشــْهُد َأنَّ حُمَّمــدًا 
َعْبــَدُه َوَرُســوُلُه َخاَتــُم النَّبِيِيـْـــَن، َوُحجــُة اهللِ َعــَى ْالَعامَلْــَن، ُمَصِدقًا لِّلٌرُســِل ْاالَّولَن، 

َوكاَن بِامْلُؤِمنَْن رَؤوفًا َرْحيًا َفَصىَّ اهللُ َوَماَلِئكُتُه َعَلْيِه َوآلِه.

 أّما َبْعُد 

ــَى اهللِ  ــى َع ــْن َبغ َل َم ــار، وان  أوَّ ــه اىل الن ــود أصحاب ــي يق ــاُس إنَّ ْالَبْغ ــا النَّ ُ أهيَّ
ــًا  ــَها َجْرّيَب ــاٌق وكان جَمِْلُس ــُه اهللُ عن ــِل َقَتَل َل َقْتي ــُت آَدم، وإنَّ أوَّ ــاُق بِنْ ــُرُه ِعنَ ــلَّ ُذك َج
وَن َأْصَبعــًا يف ُكــِـّل َأْصَبــٍع ُظفَراِن)))  ِمــَن األرِض يف َجرْيــِب، َوكاَن]...[))) هلـَـا ِعــرْشُ
)))، َفَســلََّط اهللُ عليهــا))) أَســدًا َكْالفيــِل، َوِذئبــًا َكالَبْعــِر، َوَنــرًا ِمْثــَل  ِمْثــُل ْاملِنَجَلــْنِ

ُمــُوٍد بِْاحَلْمــِد َوَأوالُه بْاملَِْجــِد، اهِلـَـًا واِحــدًا َصَمــَدًا َأقــاَم أركاَن الَعــرِش َفــأرْشَق  ))) )َاحَلمــُد هللِ أحـّـــَق حمَْ
ــَه ااِلَّ اهللُ  ــَهُد َاْن اْل اَِل ــِن وأّش ــُه َوطــأَة امُلسَتمّكـِ ــْت َل ــاَم َفَذَل ــَن، َوَاَق ــَق َفأْتَق ــْمِس َخَل ــُوءِه ُشــعاُع الشَّ لَِض

َوحــَدُه ال رَشْيــَك َلــُه([ ســاقطة مــن أ، ر، ع، م.
))) ]جريب[ زيادة يف أ، ع، ال يقبلها السياق.

))) )طفران( يف ث، تصحيف.
))) )املنحلن( يف أ، ث، ع، تصحيف.

))) )عليه( يف أ، ث، ح، ر.
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ــْم، َوآِمــَن َمــا))) كانوا  الَبْغــِل، َفـَقـَتـَلـــُوَها َوَقــْد َقـَتـــَل اهللُ ْاجلَبابــَرُة َعــى َأْفَضــِل َأْحواهِلِ
ــْد عــاَدْت  ــَل ُعثــاَن، إاَلَ وإِنَّ َبِلَيَتُكــم َق ــْد َقـَتـ ــَك فِْرَعــوَن َوَق وأمــات َهامــاَن، وأْهَل
ــنَّ  ــِق َلُتَبلَبُل ــُه بِاحلَ ى َبَعَث ــِه(، َوالــذَّ ــِه َوآل ــُه )َصــىَّ اهللُ َعَلْي ــَث اهللُ َنبَِي ــْوَم َبَع ــا َي َكَهْيَئتِه
َبْلَبَلــًة، َوَلُتَغربَلــُن َغْرَبَلــًة، َوَلُتّســاُطنَّ ّســْوَطة اْلقــْدِر، َحّتــى َيُعــوَد أّســَفَلُكم أْعاَلُكــم 
ــا َكَتمــُت وشــمة  ــوا َســَبقُوا، َواهللِ َم ))) َســابُِقوَن كاُن وأْعاَلُكــم أّســْفَلُكم، َوَلَيْســبَِقنَّ
ــل ُشــمٌس  ــا َخْي ــْوِم إال َو إنَّ ْاخلَطاَي ــّذا َامَلقــاِم َوهــّذا ْالَي ــُت هِب ــْد ُنبِئ ــُت، َوَلَق َوال َكَذْب
ــْوى  ــاِر َاال َو إنَّ الّتَق ــم يف النَّ ــْت))) هبِِ ــْت جُلُمهــا َوَتَقَحّم ــَل َعَلْيهــا َاْهُلهــا َو ُخِلَع مُحِ
ــْم  ــْت هَلُ ــَة، َوُفتَِح ــُم ْاجلنَّ ــا َفأَوَرَدهْتُ َته ــوا أِزمَّ ــا َواُعُط ــا أهُله ــَل َعَلْيه ــٌل مُحِ ــا ُذُل َمطاي
أُبواهُبــا، و َوَجــُددوا رْيَهــا َوْطِيَبهــا، َوْقيــَل هَلـُـُم ﴿اْدُخُلوهــا بَِســالٍم آِمنْــَن﴾)))، أاَل 
ــُه  ــُه، َوَمــْن َليَســْت َل ــُه َل ــِه َوَمــْن مَلْ أَهْب َوَقــْد َســبَِقنْي اىَِل َهــذْا األمــْر َمــْن مَلْ أرِشْكــُه فْي
ــُه  َف ِمنْ ــِه( أرْشَ ــِه َوآل ــٍد )َصــىَّ اهللُ َعَلْي ــَد حُمَّم ــّي َبْع ــُث إال َوال َنبِ ــٌة إالَّ  بنبــي ُيبَع َتْوَب
َعــى َشــَفا ُجــُرٍف َهــاٍر َفاهّنــاَر بــِه يف َنــار َجَهنـّـَم َحــّق َوباطِــٌل، َولـِـُكٍل أهــٍل َفَلئــْن أَمــِر 
ــَل،  ٌء فأْقَب ــَر يَشْ ــلَّا أَدْب ــلَّ َوَلـَقــ ــاَّ َوَلَع ــقُّ َفلُرب ــلَّ ْاحَل ــْن َق ــل، َوَلِئ ــًا َفَع ــُل َلَقديَّ ْالباطِ
ــى أن  ــُد، َوإيّن ألْخش ــيَلَّ إاِلّ اجلَه ــا َع ــَعداُء َوم ــم َلُس ــم إّنُك ــم أمُرُك ــْن ُردَّ َعَلْيُك َوَلِئ
ــْو  أي َوَل ــم فِْيهــا ْعنــدي َغــَر حَمُْمــودي الــرَّ ــًة ُكنُْت ــّي َمْيَل ٍة ِمْلُتــم َعنْ ــرْتَ ــوا َعــى َف َتُكوُن
ــُه  ــراِب مَه ــُث َكْالُغ ــاَم الثَّالِ ُجــالن، َوَق ــَبَق الرَّ ــَلَف، َس ــّا َس ــا اهللُ َع ــُت َعَف ــاُء َلُقْل َاْش
َبْطنـُـُه، َويلــُه َلــو ُقــصَّ َجناحــاُه، َوُقَطــَع َرأُســه َكاَن َخــْرًا َلــُه، ُشــِغَل َمــن ْاجلَّنــِة والنَّــاِر 

))) )مما( يف أ، ع.
))) )لتسبقن( يف ع، تصحيف.
))) )فتقحمت( يف ث، ح، ر.

))) احلجر / 6).
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أمامــُه َثاَلثــة واثنتــان مَخَْســٌة َلْيــَس هَلـُـم َســاِدُس َمَلــٌك َيْطــُر بَِجنَاَحْيــِه َو نبــيٌّ آَخــَذ اهلل 
ـار، اليْمــُن/ و)3/  بَضْبَعْيــه، َوســاٍع جُمتِهــٌد، َوطالِــٌب َيرُجــُو، َوُمَقــّرٌ يِف النَـّ
ــاُر  ــاب َوآث ــي الِكَت ــا َباق ــاّدُة، َعلْيه ــَى ْاجل ــطى ِه ــُق ْالُوْس ــة، َوالَطري ــّاُل مَضل َوالِش
ــْيف َو  ــة بِالسَّ َب هــذْه االُمَّ النُّبــوِة، َهَلــَك ِمــَن ادَّعــى، َوخــاَب َمــن اِْفــرَتى،  إنَّ َاهللَ أدَّ
ــْوِط وليــس ألحــد عنــد االمــام فيهــا هــوادة، فاســترتوا يف بيوتكــم، واصلحــوا  السَّ
ذات بينكــم، والتوبــة مــن ورائكــم مــن أبــدى صفحتــه للحــق هلــك(. اىل هاهنــا 
روايــة الــكايف)))، وقــال الشــارح بعــد حكايــة مــا رواه: )قــال شــيخنا أبــو عثــان، 
وقــال أبــو عبيــدة: وزاد فيهــا يف روايــة جعفــر بــن حممــد عــن آبائــه )عليهم الّســاَلم( 
ــرار ِعــرتيت، وأطائــب أرومتــي، أحلــم النــاس صغــارًا، وأعلــم النــاس  إال أن األب
ــا أهــل بيــٍت ِمــْن علــم اهلل ِعلَمنــا، وُبحكــم اهلل حَكْمنــا، وِمــْن قــوٍل  كبــارًا. أال وإنَّ
ــا، وإن مل تفعلــوا هُيلككــم اهلل  ــدوا ببصائرن ــا هتت ــأنَّ تتبعــوا آثارن ــِمْعنا، ف صــادق َس
ــق، ومــن تأخــر عنهــا غــرق. أال وبنــا يــدرك  بأيدينــا. معنــا رايــُة احلــق؛ مــن تبعهــا حَلِ
تِــــَرُة كل مؤمــن، وبنــا ختلــع))) ربقــة الــذّل عــن أعناقكــم وبنــا ُفتــح ال بُِكــم، وبنــا 
ــم قــال الشــارح))) يف هــذه التتمــة  اشــارة اىل املهــدي الــذي)))  ــم))). ث ــُم ال بُِك خُيَت
يظهــر يف آخــر الزمــان وأكثــر املحدثــن عــى أنــه مــن ولــد فاطمــة )عليهــا الســالم(، 
ــه  ــرتف ب ــم، واع ــره يف كتبه ــوا بذك ــد رصح ــه، وق ــة ال ينكرون ــا املعتزل وأصحابن
شــيوخهم إال أنــه عندنــا مل خُيلــق بعــد، و ســيخلق، واىل هــذا املذهــب يذهــب 

))) ينظر: االصول من الكايف، الكليني: 8/ 67، 68.
))) )نخلع( يف ث، ر، ع، تصحيف.

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))).

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 7)).
))) )التي( يف ث، ح، ر.



47

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

أصحــاب احلديــث أيضــًا ))) قــال: وروى قــايض القضــاة عــن كايِف الكفــأة أيب 
القاســم إســاعيل بــن عبــاد))) بإســناد متصــل بعــيل )عليــه الّســاَلم( أنــه ذكــر 
ــال))):  ــه  فق ــر ِحليَت ــاَلم( وذك ــه الّس ــن )علي ــد احلس ــن ول ــه م ــال: إن ــدي، وق امله
رجــل أجــَى اجلبــن)))، أقنــى األنــف)))، ضخــم البطــن، أزيــل الفخذيــن)6)، أبلــج 
الثنايــا)7)، بفخــذه اليمنــى شــامة، وذكــر هــذا احلديــث بعينــه عبــداهلل بــن قتيبــة يف 
كتــاب »غريــب احلديــث«)8) توضيــح بعــض مــا مل يســبق رشحــه، البغــي عــى أحــد 
الظلــم واالســتطالة عليــه والعــدول عــن احلــق فيــه ويكــون بمعنــى الكــذب وعــى 
األخــر ال يبعــد أن يكــون املــراد التعريــض باخللفــاء يف ادعائهــم)9) اخلالفــة لكونــه 

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 7)).
))) هــو إســاعيل بــن عبــاد بــن العبــاس بــن عبــاد بــن أمحــد بــن إدريــس الطالقــاين، وكنيتــه أبو قاســم، 
ــه  ــوزراء ألن ــن ال ــب م ــمي بالصاح ــن س ــو أول م ــة، وه ــن الدول ــن رك ــه ب ــة بوي ــد الدول ــر مؤي وزي
صحــب مؤيــد الدولــة مــن الصبــى ويعــرف أيضــًا بـــ)كايف الكفــاة( ولــد ســنة)6))هـ(، باصطخــر، 
وقيــل بالطالقــان، كان كاتبــًا، فصيحــًا، أديبــًا، سياســيًا، مــن تصانيفــه »املحيــط«، »الــكايف«، »اإلمامة«، 
»الــوزراء«، »األســاء احلســنى«، »الكشــف عــن مســاوئ شــعر املتنبــي« تــويف بالــري يف صفــر ســنة 
)8)هـــ ونقــل اىل اصفهــان. ينظــر: ســر أعــالم النبــالء:6)/)))، )))، ))). و الــوايف بالوفيات: 

76/9، 77، والذريعــة: )/)6، معجــم املؤلفــن )/)7).
))) )فيقال( يف أ، ع.

))) الرجل الذي انحر الشعر عن جبهته. ينظر: الصحاح، مادة )جال(: 6/ )0)).
ــرب:  ــان الع ــح( لس ــر قب ــن غ ــارن م ــة وامل ــن القصب ــاله ب ــاع يف أع ــو ارتف ــف )ه ــا يف األن ))) القن

.(0(/((
)6) )ورجل أزيل الفخذين: خمرجها متباعدمها( لسان العرب: )) /7)).

مــادة  والصحــاح،  )بلــج(:6/)))،  مــادة  العــن،  ينظــر:  الثنايــا،  مــيضء  مــرشق  )7) أي 
.(00 /( )بلــج(:

)8) غريب احلديث: )/ 9)).
)9) )اذعاهنم( يف ع، حتريف.
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عــوى كثــرا،  يف قــوة الكــذب عــى اهلل، وقــد ارتكبــوه يف أحكامهــم ســوى ذلــك الدَّ
وعــى )الوجــه())) األول ظاهــر واملِنَْجــل))) َكاملِنْــرَب حديــدة يصــد  هبــا الــزرع ويف 
جعــل عثــان تاليــًا لفرعــون وهامــان داللــة شــافية عــى مجيــع مــا يدعيــه اإلماميــة يف 
قــارون  فرعــون وهامــان، وقتــل  أهلــك  اهلل  )إن  ميثــم  ابــن  حقــه ويف روايــة 
بذنوهبم()))والظاهــر عــى روايتــه أن فرعــون وهامــان كنايتــان عــن أيب بكــر وعمر، 
ــان  ــة عــن عث ــارون كناي ــر أليب بكــر وحامــاًل ألوزاره، وق ــد كان عمــر كالوزي وق
ــة،  ــب والفّض ــار الذه ــال واّدخ ــع امل ــى مج ــه ع ــه يف حرص ــة ب ــبه الثالث ــه أش لكون
وقولــه )عليــه الّســاَلم(: )ومــن ليــس لــه توبــة إالَّ بنبــي يبعــث( يتمــل أن يــراد بــه 
أن صحــة  توبــة غاصــب اإلمامــة ليســت مــن األمــور املحتملــة يف الرشيعة املقدســة 
ــا ]يكــون[))) ببعــث))) نبــي بعــد حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه(، وال  فلــو فــرض فإنَّ
نبــي بعــده فلذلــك أرشف الغاصــب هلــا عــى شــفا جــرف أي: شــفر واد منخفــض 
ترفــه الســيول، وتذهــب بــه هــاٍر أي: مــرشف عــى الســقوط والتهــدم، قالــوا هــاٍر 
أصلــه هائــر، ووزنــه )فعــل( خفــف)6) كحلــف مــن حالــٍف، وشــاٍك مــن شــائك، 
ــوت،  ــور، وص ــل ه ــل، واألص ــف فاع ــس بأل ــف لي ــت، واألل ــن صائ ــاٍت م وص
وشــوك، ويف روايــة ابــن ميثــم ))أشــفى منــه عــى شــفى ُجــرف(()7) أي: أرشف، 

))) )الوجوه( يف أ، ث،ح، ر، وما اثبت رضورة يقتضيها  السياق.
))) )املنحل( يف ع، تصحيف.

))) رشح هنج البالغة،ابن ميثم البحراين: )/97).
))) ]يكون[ ساقطه من أ، ع.

))) )بعث( يف ث، م.
)6) )حفف( يف أ تصحيف.

)7) رشح هنج البالغة،ابن ميثم البحراين: )/98).
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ولئــن رد عليكــم أمركــم  إنكــم لســعداء أي: لئــن رجعــت اليكــم أموركــم، واللفظ 
هكــذا يف روايــة الشــارح، قــال:  يعنــى إن ســاعدين الوقــت، ومتكنــت مــن أن 
أحكــم فيكــم بحكــم اهلل تعــاىل ورســوله، وعــادت اليكــم أيــام شــبيه بأيــام رســول 
ــه؛ إنَّكــم لســعداء.)))  ــة لســرته يف اصحاب ــه( وســرة مماثل ــه وآل اهلل )صــى اهلل علي
انتهــى. ويف الــكالم اشــارة اىل بــدع اخللفــاء )وإين ألخشــى أن تكونــوا عــى فــرتة( 
ــي مل يكــن فيهــا  ــة الت ــة  الفــرتة، وهــي األزمن ــوا يف أزمن ــن كان أي: كاألمــم))) الذي
نبــي يتمكــن))) النــاس مــن الرجــوع اليــه، وأخــذ األحــكام منــه كجاهليــة العــرب 
ــة  ــن ملتابع ــن الدي ــم ع ــح بارتداِده ــية دون التري ــظ اخلش ــر بلف ــا، والتعب وغره
ــا، أو  ــه رأس ــم علي ــن انكاره ــوف م ــة واخل ــن التقي ــوع م ــا /ظ9)/ لن ــاء أّم اخللف
لكــون أمرهــم قريبــًا مــن حــال أهــل الفــرتة واجلاهليــة وللمــداراة واملجاملــة، قــال 
)عليــه الّســاَلم(: )ملتــم ميلــة كنتــم فيهــا عنــدي غــر حممــودي الــرأي ولــو أشــاء 
لقلــت( أي: لــو شــئت لرحــت بحقيقــة حالكــم ومــا حقــت عليكــم مــن كلمــة 
العــذاب وبينــت فضائــح))) مــن اتبعتموهــم ومــا هــو))) مصــر أمورِهــم وأمورُكــم، 
ثــم قــال: )عفــا اهلل عــّا ســلف( وهــو دعــا هلــم بالعفــو عــا ارتكبــوا، و فيــه اشــارة 
اىل قولــه تعــاىل: ﴿َعَفــا اهللُ َعــاَّ َســَلَف َوَمــْن َعــاَد َفَينَتِقــُم اهلل ِمنْــُه﴾)6) أي: إن 
اهلل  أعــداء  مــن  كنتــم  غــري  أحــد  واتبــاع  الباطلــة  عــى زعاتكــم  أرصرتــم 

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 7)).
))) )كاالعم( يف ر.

))) )بتمكن( يف أ، ع.
))) )فضاع( يف ث، م.

))) )ما هو( يف م.
)6) املائدة / )9.
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املســتوجبن لعذابــه، ثــم اشــار )عليــه الّســاَلم( اىل نــوع مــن التفصيــل لذلــك 
اإلمجــال بقولــه: )ســبق الرجــالن وقــام الثالــث(، وهــذه األلفــاظ موجــودة يف 
ــه: )قــد  ــة الشــارح أيضــًا بتغيــر يســر قــال: وأمــا قول ــن ميثــم)))، ورواي ــة اب رواي
ــه يف  ــان، وتقديم ــراده أمرعث ــن( فم ــا حممودي ــدي فيه ــوا عن ــور مل تكون ــت أم كان
اخلالفــة عليــه)))، قــال: مــن النــاس ]مــن[))) يِمــل ذلــك عــى خالفــة الشــيخن 
أيضــًا. ويبعــد عنــدي أن يكــون إرادة؛ ألن املــدة قــد كانــت طالــت)))، ومل يبــَق مــن 
يعاتبــه ليقــول قــد كانــت أمــور مل تكونــوا عنــدي فيهــا حمموديــن، فــإنَّ هــذا الــكالم 
يشــعر بمعاتبــة قــوم عــى أمــر كان أنكــره منهــم. وأمــا بيعــة عثــان، ثــم مــا جــرى 
ــنا  ــق، ولس ــار ألي ــذا االعتب ــاه هب ــا قلن ــكالم اىل م ــإن رصف ال ــان، ف ــن عث ــه وب بين
ــأمل  ــد)))، والت ــن التوج ــر م ــاَلم( الكث ــه الّس ــه )علي ــون يف كالم ــن أن يك ــع م نمن
لــرف اخلالفــة بعــد وفــاة رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( عنــه؛ وإنــا كالمنــا 
ــاَلم(:  ــه الّس ــه )علي ــى أّن قول ــة ع ــذه اخلطب ــي يف ه ــات)6) الت ــذه اللفظ اآلن يف ه
ــة يف انحرافــه عنهــا)7) انتهــى.  ــه كفاي )ســبق الرجــالن( واالقتصــار عــى ذلــك في
وهــذا الــكالم وإن كان مموهــا بنــوع مــن اإلنصــاف حيــث مل يشــتمل عــى إنــكار يف 
انحرافــه )عليــه الّســاَلم( عــن أبــى بكــر وعمــر إال أنــه يف غايــة الوهــن ألمــور منهــا: 

))) ينظر: رشح هنج البالغة،ابن ميثم البحراين: )/98).
))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 6)).

))) ]من[ ساقطة من أ، ع.
))) )طالب( يف ث، ر، م.

))) )التوحيد( يف أ، ع، ويف ث: )التوحد(.
)6) )اللفظان( يف أ، ع.

)7) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 6))، 7)).
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ــرة  ــن م ــاَلم( مل يك ــه الّس ــه )علي ــم عن ــى أن ميله ــدل ع ــع ي ــظ اجلم ــور بلف أن األم
واحــدة، ثــم تركــه التريــح ]ويف[))) عدولــه))) اىل التعريــض واأللغــاز))) يف 
ــه  ــان ومعاتب ــى ذم عث ــور ع ــس بمقص ــرض لي ــى أن الغ ــح ع ــل واض ــكالم دلي ال
النــاس يف أمــره وحــده، وإذ مل يــرتز )عليــه الّســاَلم( مــن أن يقــول يف عثــان: قــام 
ــو قــص جناحــاُه، وقطــع رأســه كان خــرًا  ــه، ويــه ل ــه بطن الثالــث كالغــراب مهت
لــه)))، وهــذا لفــظ روايــة الشــارح، فــأي حاجــٍة اىل أن يقــول بعــد ذمهــم بارتــكاب 
األمور)غــر املحمــودة())): )أمــا إين لــو أشــاء لقلــت( ثــم ذكــر الرجلــن يف طــي 
هــذا الــكالم بلفــظ اعــرتف الشــارح بداللــة عــى االنحــراف عنهــا حجــة واضحــة 
للفطــن عــى أن مــراده )عليــه الّســاَلم( )توبيــخ()6) النّــاس باتباعهــا، وميلهــم 
اليهــا أيضــًا. وأمــا قولــه: إن املــدة قــد طالــت فــــــسخيف)7)؛ ألّن ذلــك أمــر ال يبى 
ــن  ــر()9) م ــم[)8) )غف ــاء ]ج ــد لبق ــه فاس ــن يعاتب ــق م ــه: مل يب ــدة، وقول ــول امل بط
ــى أن  ــة ع ــان اخلطب ــة اىل زم ــا الدني ــم بالّدني ــن أدياهن ــقيفة البائع ــن يف الس املتابع
معاتبــه)0)) اخللــف بفعــل الســلف، وتوبيــخ االتبــاع بأعــال الرؤســاء أمــر يف غايــة 

))) ]ويف[ ساقطه من ث، ح، ر، م.
))) )عندله( يف ث.

))) )االلفاظ( يف ر، م.
))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))).

))) )الغر املحمودة( يف أ،ث، ح، ر، ع، م، واالصح بدون تعريف.
)6) )توبيح( يف ح، تصحيف.

)7) )ضخيف( يف ث، ويف ر: )فيحلف(، ويف م، )فيحف(.
)8) ]جم[ ساقطة من ر.

)9) )عفر( يف ح،ر تصحيف.
)0)) )متابعة( يف م.
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ــه  ــعاتب اهلل عــز وجــل يف زمــان حممــد )صــى اهلل علي الشــهرة، وكيــف جــاز أن يـ
وآلــه( قومــا بــا فعلــه آبــاء آبائهــم يف أيــام موســى )عليــه الّســاَلم( ويمــّن عليهــم بــا 
ْصــِرَ َعــَىٰ َطَعــاٍم َواِحــٍد﴾)))،  أنعــم عــى آبائهــم  فيقــول: ﴿َوإِْذ ُقْلُتــْم َيــا ُموَســٰى َلــن نَّ
ــَر  ــُم اْلَبْح ــا بُِك ــا﴾))) ويقــول: ﴿َوإِْذ َفَرْقنَ ــْم فِيَه اَرْأُت ــا َفادَّ ــْم َنْفًس ويقــول: ﴿َوإِْذ َقَتْلُت
َفَأنَجْينَاُكــْم َوَأْغَرْقنَــا آَل فِْرَعــْوَن َوَأنُتــْم َتنُظــُروَن﴾)))، وقــد قــال أمــر املؤمنــن 
)عليــه الّســاَلم( يف بعــض كلاته:)أهيــا النــاس إنــا جيمــع النــاس الِرضــا والســخط، 
وإنــا عقــر ناقــَة ثمــوَد رجــٌل واحــٌد فعمهــم اهلل بالعــذاِب ملــا عمــوُه بالّرضــا، فقــال 
ســبحانه: ﴿َفَعَقُروَهــا َفَأْصَبُحــوا َناِدِمــَن﴾)))، ومــن تأمــل كلاتــه )عليــه الّســاَلم( 
ــك يف أن  ــه ش ــه مل يعرض ــاري أيام ــة بمج ــل املعرف ــن أه ــرة، وكان م ــن البص بع
ــال يف  ــن واالمج ــر الرجل ــح يف أم ــى التلوي ــاَلم( / و40/ع ــه الّس ــاره )علي اقتص
ذمهــا دون عثــان مل يكــن إالَّ خلوفــه مــن ثــوران الفتنــة وتفــرق الكلمــة،  فأشــعر يف 
طــي الــكالم، وأمجــل بــا يتنبــه  بــه البصــر إمتامــًا للحجــة، وإيضاحــًا للحــق بقــدر 
ــع  ــى رد))) قطائ ــاَلم( ع ــه الّس ــاره )علي ــك يف اقتص ــا اىل ذل ــد أرشن ــكان، وق اإلم
عثــان، ويف قولــه )عليــه الّســاَلم(: )ســبق الرجــالن( إلغــاز)6) لطيــف يناســب مقام 
التقيــة، ويتضمــن الكشــف عــن احلــّق الحتــال اّللفــظ أهّنــا ســبقا اىل اخلــر، وإّنــه 
بعــد عهدمهــا فــال حاجــة اىل التعــرض لشــأهنا، وإهّنــا ســبقا اىل النــار فقــال ثالثهــا، 

))) البقرة / )6.

))) البقرة / )7.

))) البقرة / 0).
))) الشعراء / 7)).

))) )عى ردها( يف أ، ويف ع )يف ردها(
)6) )الغار( يف ث، ويف م: )العار(، تصحيف.
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واألول يناســب زعــم اجلاهلــن املتعّصبــن، والثــاين يوافــق ذوق املرتابــن والثالــث 
ــاه يف  ــد فصلن ــكواه فق ــاَلم( وش ــه الّس ــه )علي ــا تأمل ــن، وأّم ــن املهتدي رأي املتبري
مقدمــة رشح اخلطبــة  الشقشــقية مــن  كتــاب حدائــق احلقائــق)))، )وقــّص اجلنــاح( 
ــو ُقــصَّ جناحــاه(()))، وهــو أمــا حتريــف إذ  ــة الشــارح ))ويــُه ل قطعــه، ويف رواي
الويــح كلمــة رمحــة وتوجــع))) واملقــام يأبــاه، أو الصحيــح مــا قيــل مــن أن الويــح 
والويــل بمعنــى واحــد)))، فهــي كلمــة العــذاب يف املقــام كالويــل، ويف روايــة 
ــار أمامــه())) ]...[)6)  الشــارح قبــل قولــه )عليــه الّســاَلم(: )ُشــِغَل مــن اجلنــة والنَّ
ــَرٍع إالَّ عــى نفســِه()7)، واإلرعــاء اإلبقــاء)8) والّرفــق، قــال  قولــه: )اال ال يرعــنَّ ُم
الشــارح)9): أي مــن أبقــى عــى النــاس فإنــا أبقــى عــى نفســه، والظاهــر أنــه جعــل 
َأْحَســنُتْم  َأْحَســنُتْم  ﴿إِْن  تعــاىل:  قولــه  معنــى  فيفيــد  النفــي  بمعنــى  الكلمــة 
ــه  ــه )علي ــُكْم﴾)0))، و يمكــن أن يكــون للنهــي فيكــون عــى)))) طريقــة قول أِلَنُفِس
الّســاَلم(: )ال يمــد حامــٌد إال ربــُه وال يلــُم الئــٌم إال نفســُه( أي: ال تتعرضــوا 

))) ينظر: خمطوط حدائق احلقائق: 7))، 8)).
))) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))).

))) ينظر: لسان العرب، مادة )ويح(: )/8)6.
))) ينظر: املصدر نفسه، مادة )ويح(: )/ 9)6، و تاج العروس، مادة )ويح(: )/))).

))) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/))).
)6) ]أمامه[ زيادة يف ع.

)7) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/))).
)8) )االيفاء( يف ع،

)9) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/))). وفيه )من أبقى...(
)0)) اإلرساء / 7.

)))) )عن( يف ر، حتريف.
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قولــه  فيناســب  أنفســكم،  بأمــر  االهتــام  عــى  واقتــروا  غركــم،  لشــأن))) 
ــط)))،  ــد أو االب ــح العض ــع بالفت ب ــه(، والضَّ ــار أمام ــة والن ــن اجلن ــِغَل م بعده:)ُش
ــاس للرســالة، العــن  ــن الن ــاره مــن ب ــة عــن اختي ــي كناي واألخــذ بضبعــي))) النب
العصمــة حتــى يــدل عــى نفــي عصمــة اإلمــام كــا تومهــه الشــارح، بــل عــى عــدم 
ــاعي املجتهــد، وال مانــع  عصمــة امللــك أيضــًا عــى أنــه يمكــن دخــول اإلمــام يف السَّ
مــن عصمــة بعــض أفــراد هــذا القســم أو مجيعهــا   بنــاء عــى كــون غــر اإلمــام مــن 
قســم الطالــب، أو الســكوت عــن حكــم اإلمــام لكونــه يف حكــم النّبي وقــد اعرتف 
الشــارح يف اجلــزء الســادس))) بعصمتــه )عليــه الّســاَلم( وأن ]مل[ ))) يقــل بوجــوب 
عصمــة اإلمــام فالظاهــر عــى مــا زعمــه ينــايف يف مذهبــه أيضــًا والظاهــر أن )ِعْلِمنــا 
َو حْكِمنــا َوســْمِعنا( يف روايــة الصــادق )عليــه الّســاَلم( عــى لفــظ الفعــل، ويمكــن 
أن يكــون اجلميــع عــى لفــظ املصــدر، ويكون الســمع بمعنــى املســموع )واملوتور)6) 
الــذي ُقتـِـل لــه قتيــل فلــم يــدرك بدمــه، تقــول منــه: وَتــرُه يــرتُه وتــرًا  وتـِـّرًة، ويقــاُل: 

وتره حقه أي: نقصه()7)، وكالمها حمتمالن يف املقام.

))) )الشأن( يف ث، ر، م.
))) ينظــر: العــن، مــادة )ضبــع(: )/ )8)، و الصحــاح، مــادة )ضبــع(: )/ 7)))، و لســان 

العــرب، مــادة )ضبــع(:8/ 6)).
))) )بصنعي( يف أ، ع.

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 6/ 98).
))) ]مل[ ساقطة من ث، ح، ر

)6) )املوتون( يف ث، م، حتريف.
)7) الصحاح، مادة )وتر(: )/))8.
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ومن كام له )عليه السام( يف صفة من يتصدى للحكم بني األمة 
وليس لذلك ِبأهٍل

 هــذا الــكالم رواه ثقــة اإلســالم حممــد بــن يعقــوب الكلينــي )ريض اهلل عنــه( 
يف بــاب البــدع والــرأي واملقاييــس مــن أصــول الــكايف))) مســندًا عــن أيب عبــداهلل 
ــِه  ــه )َعَلي ــا عن ــاَلم( ومرفوع ــِه الّس ــن )َعَلي ــر املؤمن ــن[))) أم ــاَلم( ]ع ــِه الّس )َعَلي
الّســاَلم( ورواه الشــيخ اجلليــل املفيــد )رمحــه اهلل( يف ارشــاده))) متصــال بقولــه 
ــابقة،  ــة الس ــن اخلطب ــدره( م ــرف ق ــال أن ال يع ــرء جه ــى بامل ــاَلم( )كف ــِه الّس )َعَلي
ــض  ــر بع ــث()))، وف ــب احلدي ــة يف )غري ــن قتيب ــره اب ــه ذك ــارح))) إن ــال الش وق
ــٌل  ــاَلِن: َرُج ــِق إىَِل اهللِ )7) َرُج اَلئِ ــَض اخْلَ ــة)6) )َإنَّ َأْبَغ ــر يف النهاي ــن األث ــه اب ألفاظ
ــبِيِل( ))وكلــت أمــري اىل فــالن  أي:  َوَكَلــُه اهللُ إىَِل َنْفِســِه؛ َفُهــَو َجائـِـٌر َعــْن َقْصــِد السَّ
اجلأتــه اليــه، واعتمــدت فيــه عليــه(()8) ووكلــه اىل نفســه أي: تركــه ومل يقــم بأمــره، 
واجلائــر باجليــم الضــال العــادل عــن الطريــق)9)، ويف بعــض نســخ الــكايف)0)) باحلــاء 

))) ينظر: االصول من الكايف: )/ ))، 6).
))) ]عن[ ساقطة من أ، ع.

))) ينظر: اإلرشاد: )/ ))).
))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/0)).

))) ينظر: غريب احلديث: )/ )6).
)6) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/ 08).

)7) )اهلل تعــاىل( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 9))، وهنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: 
.(6

)8) لسان العرب، مادة )وكل(: )/ )7).
)9) ينظر: تاج العروس، مادة )جور(: 6/ 7)). 

)0)) الكايف: )/ )) وحدته باجليم.
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املهملــة مــن احلــرة يف األمــر هــو عــدم االهتــداء لســبيله)))، َوالَقْصــُد ))الَعــْدُل(())) 
ــد  ــه يقص ــتقيم كأنَّ ــد، أي: مس ــد، وقاص ــبيل قص ــق(()))، وس ــتقامة الطري و))اس
ــاِء  ــٍة، َوُدَع ــَكاَلِم بِْدَع ــه الســالك ال يعــدل عنــه)))، )َمْشــُغوٌف بِ الوجــه  الــذي يأمن
َضاَلَلٍة(الشــغاف كســحاب ))غالف القلب وهو جلدة دونه كاحلجاب(()))،وقيل 
ــا(()7) أي دخــل حبــه حتــت  حبــة القلــب وســويداؤه)6) /ظ40/))َقــْد َشــَغَفَها ُحبًّ
الشــغاف أو وصــل اىل حبــة القلــب فهــي مشــغوفة بــه)8)، ويف بعــض النســخ 
مشــعوف بالعــن املهملــة، يقــال: ُشــِعَفْت بــه وبحبــه كفرحــت أي: غــي احلــب 
القلــب مــن فوقــه، وقــرئ بــه قولــه تعــاىل)9)، والبدعــة)0)) كل فعــل أتــى بــه 
ــم  ــر حك ــن تغي ــة وتضم ــه الرشيع ــذي وردت ب ــه ال ــر الوج ــى غ ــف)))) ع املكل

))) )بسبيله( يف م.
))) الصحاح، مادة )قصد(: )/ ))).

))) تاج العروس، مادة )قصد(: )/ 89).
))) ينظر: املصدر نفسه، مادة )قصد(: )/ 89).

))) لسان العرب، مادة )شغف(: 79/9).
)6) ينظر: املصدر نفسه، مادة )شغف(: 9/ 79).

)7) يوسف / 0).
)8) ينظر: لسان العرب: مادة )شغف(: )/ 79).

ــراءة  ــاء، وق ــراءة ايب الرج ــف / 0). ق ــن( يوس ــالل مب ــا يف ض ــا لنراه ــًا إن ــغفها حب ــد ش )9) )... ق
عــوف بالعن،...وعــن االعــرج )شــغفها( بالغــن،  ووجــه هــؤالء أن احلــب عمهــا، ينظــر: تفســر 

الطــربي 8))9)، )6))). 
)0)) اســم مــن االبتــداع، ســواء كانــت حممــودة، أم مذمومــة،، ثــم غلــب اســتعاهلا فيــا هــو نقــص 
يف الديــن أو زيــادة منــه يف اســناد اىل الديــن، وهــي يف مقابــل الســنة، وهــي يف عــرف الــرشع مذمومــة. 

ينظر:رســائل الرشيــف املرتــى: )/)6)، القامــوس الفقهــي، ســعدي أبــو حبيــب: )).
)))) )املتكلف( يف أ، ع.
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رشعــي ولــو بالقصــد والنيــة  وليســت إالَّ حمرمــة، وقــد تظافــرت أخبــار اخلاصــة 
والعامــة بــأنَّ كل بدعــة ضاللــة، وتقســيمها اىل اخلمســة))) مــن بــدع العامــة وهــو 
ــة  ــا يف حكم ــص أو م ــه ن ــا ورد في ــة ب ــة للبدع ــنة املقابل ــص الس ــى ختصي ــيُّ ع مبن
ــي  ــة ه ــة والضالل ــوة اىل املأدب ــا كالدع ــوة اليه ــة الدع ــاء الضالل ــه، ودع بخصوص
ــيطانه  ــا ش ــه))) عليه ــوء ]و[))) حّرض ــارة بالس ــه األمَّ ــا نفس ــي اخرتعته ــة الت البدع
املغــوي فأشــتد حبــه هلــا وشــوقه اليهــا، )َفُهــَو فِْتنَــٌة ملَِــِن اْفَتَتــَن بـِـِه، َضــاٌل َعــْن ُهــَدى 
ِه،  ــْرِ ــا َغ ــاٌل َخَطاَي ــِه، مَحَّ ــَد َوَفاتِ ــِه َوَبْع ــِه ِف َحَياتِ ــدى بِ ــِن اْقَت ــُه ُمِضــلُّ ملَِ ــْن َكاَن َقبل َم
َرْهــٌن))) بَخطيئتــِه( الفتنــة، تكــون بمعنــى االمتحــان  واالختبــار)))، وبمعنــى 
ــالل واإلضــالل، واإلثــم والكفــر والفضيحــة والعــذاب، والــكل حمتمــل  الضَّ
وبعضهــا أنســب، وهــدى مــن كان قلبــه ســنن األنبيــاء، وآثــار األوصيــاء، واألئمــة 
)َعَليهــم الّســاَلم(، واإلضــالل بعــد الوفــاة بالبــدع الباقيــة بــن النــاس ومحلــه 
خلطايــا غــره لقولــه )صــى اهلل عليــه وآلــه(: ))مــن ســن ســنة ســيئة فلــه وزرهــا، و 
وزر مــن عمــل بــا اىل يــوم القَيامــة(()6)، واملــراد أنــه يضاعــف عليــه العــذاب لفعلــه 
الباعــث لغــره عــى ارتــكاب اخلطايــا، وهو يســتحق تلــك املضاعفــة بمجــرد فعله، 
وإالَّ فــال تــزر وازرة  وزر أخــرى، والرهــن مــا وضــع عنــد أحــد لينــوب منــاب مــا 
ــة الــذي هــو يف قــوة أخــذ  ــه جعــل نفســه حمبوســة باكتســاب اخلطيئ ــه كأنَّ أخــذ من

))) ينظر: معجم املصطلحات الفقهية، حممود عبد الرمحن: )/ )6).
))) ]و[ ساقطة من أ، ع.

))) )حرصه( يف أ، ث، ح، ر،ع، م.
))) )وهن( يف ث، ر، م.

))) سبق اإلشارة اليها يف ص )6.
)6) عمدة القارئ، العيني )ت ))8هـ(: ))/)).
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ــه  ــى ل ــم وأنَّ ــم اإلث ــلب اس ــك إال بس ــال تنف ــا ف ــه ارتكاهب ــن ل ــر إذ مل يك ــال الغ م
ِة، َغــــاٍد))) ِف َأْغَباِش اْلِفْتـنَـــِة،  ــاِل اأْلُمَّ بذلــك، )َوَرُجــٌل َقَمــَش َجْهــاًل، مُوِضٌع ف ُجهَّ
ْدَنــِة( )القمــش: مجــع الــيء ]مــن[))) هاهنــا وهاهنــا()))،  َعــٍم بِــَا ِف َعْقــِد اهْلُ
وتقمــش فــالن أي: أكل مــا وجــد وان كان دونــا ويقــال لرذالــة النــاس: قــاٍش)))، 
ــه عــى رسعــة الّســر يقــال: وضعــت الناقــة  واملوضــع كاملكــرم الــذي يمــل ناقت
وأوضعهــا راكبهــا)))، وقــال ابــن ميثــم: ))املوضــع بفتــح الضــاد املطــرح، وبكرها 
ــه خــرج  املــرع(()6)،أي: ))ليــس مــن أرشاف النــاس، ويفهــم مــن هــذا الــكالم أنَّ
ــرح  ــى املط ــع بمعن ــه أن املوَض ــره(()7)، وفي ــه وغ ــن وإن عم ــخص مع ــق ش يف ح
وهــو الــذي مل يســتحكم خلقــه كاملخنــث إنــا هــو مــن بــاب التفعيــل عــى صيغــة 
املفعــول، وأمــا املوِضــع بالكــر فهــو مــن بــاب األفعــال كــا ذكرنــا، والظاهــر مــن 
ســوق كالمــه أهّنــا مــن بــاب واحــد بــل أهنــا مــن صيغــة األفعــال؛ لعــدم اشــعاره 
بتشــديد الكلمــة واملوجــود يف النســخ )موضــع( خمففــة بضــم امليــم وكــر الضــاد 
كــا ذكرنــا. ويف الــكايف ))قمــش جهــال يف جهــال النــاس وغــاد)8))))9) بالغــن)0)) 

))) )عاد( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 9))، وهنج البالغة، صبحي الصالح: 7).
))) ]من[ ساقطة من أ، ع.

))) الصحاح، مادة )قمش(: )/6)0). 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )قمش(: 6/ 8)).

))) ينظر: الصحاح، مادة )وضع(: )/ 00))، و لسان العرب، مادة )وضع(: 99/8).
)6) رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ ))).
)7) رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ ))).

)8) )عاد( يف ث، ويف م: )غاده(.

)9) االصول من الكايف: )/)).
)0)) )بالعن( يف ث، ر، م، تصحيف
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ــه،أي:  ــدوت الي ــك: غ ــن قول ــخ م ــض النس ــا يف بع ــة ك ــدال املهمل ــة وال املعجم
ذهبــت اليــه بالغــدوة، وهــي البكــرة أو مــا بــن طلــوع الفجــر وطلــوع الشــمس))) 
ــة مــن العــدو وهــو احلــرض  ــام، ويف بعضهــا بالعــن املهمل ــة عــن شــدة االهت كناي
شــدة ســر الفــرس)))، وهــو يناســب قولــه )َعَليــِه الّســاَلم( موضــع)))، ويف بعضهــا 
ــة  ــق رواي ــده، ومواف ــا بع ــب م ــو يناس ــة(()))، وه ــو ))الغفل ــرور وه ــن الغ ــار م غ
ــده  ــاض وبع ــا بي ــل إذا خالطه ــر اللي ــة آخ ــك ظلم ــش بالتحري ــاد)))، والغب اإلرش
الغبــس بالســن املهملــة، وبعــده الغلــس)6)، وقيــل: ))يكــون الغبــش يف أول 
ــي)8)  ــل عِم ــبه، ورج ــوبة بالش ــا املش ــة جهاالهت ــاش الفتن ــا، وأغب ــل(()7) أيض اللي
القلــب بكــر امليــم أي: جاهــل، وامــرأة عميــة، وقــوم عمــون)9)، واهلدنــة بالضــم 
الصلــح، وأصلــه الســكون)0))، وهــو مــن لــوازم الصلــح وحاصــل املعنــى رجــل 
مجــع شــبهًا متشــتتة)))) وعقائــد ســخيفة فهــو مــرع يف ســره بــن اجلهــال ويضنــه 
اتباعــه، ومــن هــو أجهــل منــه عاملــًا ســاِع/ و)4/  يف ظلــات الفتنــة طلبــًا 

))) ينظر: القاموس املحيط، مادة )غدا(: )/68)، 69).
))) ينظر: الصحاح، مادة )غدا(: 6/ )))).

))) )مواضع( يف ع.
))) ينظر: الصحاح، مادة )غرر(: )/768.

))) ينظر: اإلرشاد: )/ )))، ))).
)6) ينظر: لسان العرب، مادة )غبش(: 6/)))، واألزمنة واألمكنة: ))).

)7) تاج العروس، مادة )غبس(: 8/)8).
)8) )غمش( يف م.

)9) )عموم( يف ث، ويف أ، ع: )عميون(.
)0)) ينظر: العن، مادة )هدن( /)/6).

)))) )منشته( يف أ، ع. تصحيف.
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ملقاصــده))) أو هــو غافــل عــا يرديــه مــن مهالــك الفتــن جاهــل بمنافــع الصلــح و 
وجــوه مصاحلــه، ورشور الفتــن فيثــر الفتنــة جلهلــه بمفاســدها، ويمكــن أن يــراد 
بــا يف عقــد اهلدنــة مــاال بــد منــه مــن الــرشوط واألســباب التــي ال ينعقــد بدوهنــا، 
وروى عــٍم))) بــا ]يف[))) غيــب))) اهلدنــة، أي: باملصالح التي يف طيهــا وضمنها،)َقْد 
ــِه( يف روايــة الــكايف))) واإلرشــاد)6) )قــد ســاه  ــَس بِ ــاُس َعاملِــًا، َوَلْي ُه َأْشــَباُه النَّ َســاَّ
أشــباه النــاس عاملــا، ومل يغــِن فيــه يومــاً  ســاملًا(، أي: مل يقــم يف العلــم يومــًا ]تامــًا[)7) 
ســاملًا مــن النقــص عــى أن يكــون ســاملًا صفــة ليومــًا، أو حــاالً عــن ضمــر الفاعــل 
ــْن  ــَر ِم ــَر َفاْسَتـْكـَثـ ــاش )بكَّ ــي أي: ع ــام وغن ــريض أي: أق ــكان ك ــي بامل ــال: غن يق
َّــا َكُثـــَر(، بكــر أي خــرج للطلــب بكــرًة، وكل مــن بــادر اىل  ــٍع، َمــا َقــلَّ ِمنْــُه َخــِرٌ ِم مَجْ
الــيء وأرسع اليــه يف أي وقــت  كان فقــد بكــر اليــه وأبكــر)8)، ويمكــن أن يكــون 
املــراد اشــتغاله بالطلــب مــن أّول عمــره، )ومــن مجــٍع( يــروى منّونــًا فاجلملــة صفــة 
جلمــع واملــراد بــه املفعــول أي: مــن جممــوع أو املصــدر نفســه، وغــر منــّون فيكــون 
مضافــًا قيــل يتــاج الــكالم اىل تقديــر مثــل كلمــة )مــا( فيكــون األوىل مضافــا اليهــا، 
والثانيــة مبتــدأ والتقديــر: )مــن مجــع الــيء مــا قــل منــه خــر ممــا كثــر(، لكنه ملــا كان 
اظهــار )مــا( الثانيــة يشــبه التكــرار كان حذفهــا أوىل، وقيــل: املقــدر املحــذوف أن 

))) )ملا قصده( يف أ، ع.
))) )عمى( يف ث.

))) ]يف[ ساقطة من م.
))) )عنت( يف م، حتريف.

))) االصول من الكايف: )/)).
)6) اإلرشاد: )/))).

)7) ]تامًا[ ساقطة من ث، ح.
)8) ينظر: الصحاح، مادة )بكر(: )/96).
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عــى طريقــة قوهلــم: ))تســمع باملعيــدي خــر مــن أن تــراه(())) أي: مــن مجــع مــا أن 
ــدأ، وخــر خــربه، وقــاَل الشــارح:  ــر فالفعــل يف موضــع املبت ــه خــر ممــا كث قــل من
كلمــة )مــا( عــى تقديــر التنويــن موصولــة، وعــى عدمــه مصدريــة، أي: مــن مجــع 
يشء قلتــه خــر مــن كثرتــه))) ويف روايــة الــكايف)))، واالرشــاد))) )بكــر فاســتكثر ممــا 
قــل منــه خــر ممــا كثــر( وتوجيهــه ظاهــر ممــا ذكــر والظاهــر أن املــراد بــا اســتكثر))) 
]منــه[)6) الشــبه الباطلــة، واآلراء املضلــة فكــون القليــل خــرا)7) عــى التهكــم)8) أو 
عــى التســليم أو جممــوع معلوماتــه التــي باطلهــا أكثــر مــن حقهــا، ويمكــن أن يــراد 
هبــا زهــرات الدنيــا، وزخرفهــا )َحتَّــى إَِذا ارَتــَوى ِمــْن آِجــٍن)9)، واْكَتنــز)0)) ِمــْن َغــِر 
ِه( الريــان  طائــٍل. َجَلــَس َبــْنِ النَّــاِس َقاِضيــًا، َضاِمنــًا لَِتْخلِيــِص َمــا اْلَتبــَس َعــَى َغــْرِ
بمعنــى،  وتــروى  وأرتــوى،  كــرىض  الرجــل  يقــال: روى  العطشــان))))  ضــد 
واآلجــن ))املــاء املتغــر الطعــم واللــون(())))، واكتنــز)))) كاجتمــع ))اجتمــع 

))) مجهرة األمثال: )/ 66).
))) نص مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))).

))) )بكر فاستكثر، ما قل منه خر مما كثر( االصول من الكايف: )/ )).
))) )بكر فاستكثر من مجع ما قل منه خر مما كثر( اإلرشاد: )/ ))).

))) )استكثرت( يف ث، م.
)6) ]منه[ ساقطة من ث، م.

)7) )خر( يف ث.
)8) )اهلتكم( يف أ، ر، ع.

)9) )من ماء آجن( يف هنج البالغة، صبحي الصالح: 7).
)0)) )اكترت( يف ث، ويف ع: )أكثر(، ويف هنج البالغة، صبحي الصالح: 7).

)))) ينظر: الصحاح، مادة )هنل(: )/ 7)8).
)))) تاج العروس، مادة )أجن(: 8)/9.

)))) )كاكتنز( يف أ، ع، ويف ث: )اكتز(.
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ــق  ــر مطاب ــو غ ــزا(())) وه ــم كن ــذ العل ــارح: ))أي: اخت ــال الش ــأ(()))، وق وامت
ــدة(()))، والتخليــص والتلخيــص  ــل ))النفــع والفائ لقــول أهــل اللغــة)))، والطائ
متقاربــان، واألمــر امُللتبــس وامُللَبــس املشــتبه )َفــإِنَّ َنَزَلــْت بـِـِه إِْحــَدى امْلُْبَهــَاِت؛ َهيَّــَأ 
ْمُت البــاَب أي: أغلقتُه)7))))8)،  ــــًا ِمْن َرْأيِِه، ُثـــمَّ َقَطَع بـِـِه( ))َأهْبَ ــا[))) َحْشــوًا)6) َرثَّ ]هَلَ
ــر  ــمُّ األم ــات)0))، ))وامُلِه ــاد امله ــه)9)، ويف اإلرش ــأيت ل ــذى ال م ــم ال ــر املبه واألم
ــه يزنــك، ))واحَلْشــُو واحَلاِشــَيُة صغــار اإلبــل ال ِكبــاَر فيهــا  الشــديد(()))) كأنَّ
وكذلــك من الناس(())))، وحشــو)))) الــكالم فضله، والرث ))اخُللــق البايل(())))، 
والــرأي أّمــا االعتقــاد أو املعتقــد، و)مــن( عــى األول ابتدائيــة، وعــى الثــاين 
ــه قطــع تفكــره عنــد تومهــه أو قطــع القضيــة  تبعيضيــه، وقطــع بــه أي: جــزم بــه كأنَّ

))) الصحاح، مادة )كنز(: )/890.
))) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 0)).

ــز(: )/)))،  ــز(:)/)))، )))، ومعجــم مقاييــس اللغــة، مــادة )كن ))) ينظــر: العــن، مــادة )كن
ــز(:)/89). والقامــوس املحيــط، مــادة )كن
))) لسان العرب، مادة )طول(: ))/))).

))) ]هلا[ ساقطة من ع.
)6) )خسوا( يف ع، تصحيف.

)7) )اغلقت( يف ع.
)8) الصحاح، مادة )هبم(: )/ )87). 

)9) ينظر: املصدر نفسه،مادة )هبم(: )/ )87)، ويف ر، م، )ال ماتى به(
)0)) ورد يف اإلرشاد )املبهات(: )/ ))).

)))) الصحاح، مادة )مهم(: )/)06).
)))) املصدر نفسه، مادة )حشا(: 6/)))).

)))) )خشو( يف ع، تصحيف.
)))) معجم مقاييس اللغة، مادة )رث(: )/)8).
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ــُبَهاِت ِف ِمْثــِل َنْســِج الَعنَْكُبــوِت، اَل َيــْدرى  باحلشــو مــن رأيــه )َفُهــَو ِمــْن َلْبــِس الشُّ
َأَصــاَب َأْم َأْخَطــَأ فـِـإِْن َأَصــاَب َخــاَف َأْن َيُكــوَن َقــْد َأْخَطــَأ َوإِْن َأْخَطــَأ َرَجــا َأْن َيُكــَون 
ا َيْلبُِســوَن﴾)))  َقــْد َأَصــاَب( اللبس))اخللــط(()))، وقــال تعــاىل: ﴿َوَلَلَبْســنَا َعَلْيِهــم مَّ
فاإلضافــة اىل الشــبهات مــن اضافــة املصــدر اىل املفعــول كأنَّ الرجــل خلــط عــى 
ــى االختــالط   ــه، ويكــون بمعن ــا خلطــت وجــه األمــر علي نفســه، أو الفاعــل كأهنَّ
فاإلضافــة اىل الفاعــل، والظاهــر تشــبيه الرجــل بالذبــاب الواقع يف بيــت العنكبوت 
فــآراؤه يشــبه مــا نســج العنكبــوت يف الوهــن وعــدم االنطبــاق/ظ )4/ عــى قانون 
مســتقيم وهــو ال يقــدر عــى االهتــداء اىل احلــق كالذبــاب العاجــز عــن اخلــالص.

ــُر ]يف األرِض[)))  ــَط البع ــَواٍت( َخَب اُب َعَش ــاٍش َركَّ ــااَلٍت َع ــاُط َجَه ــٌل َخبَّ )َجاِه
هــا  ــَط عشــواء، وهــي الناقــة التــي يف َبَرَ ــَط َخب ــه قيــل: َخَب َخْبطًا:))رضهبــا، ومن
ــل  ج ــح بالرَّ ــد كالرم ــيئًا(()))،واخلبط بالي ــى))) ش ــْت ال تتوقَّ ــُط إذا مش بِ ــٌف خَتْ ضع
أي: خيبــط يف جهاالتــه، أو بســببها كاملــايش يف الظلمــة، والَعشــى بالفتــح و القــر 
))مصــدر األَْعَشــى وهــو  الــذي ال يبــر بالليــل ويبــر بالنهــار(()6)، أو ضعيــف 
ــن  ــوذ م ــس مأخ ــر امللتب ــة)9) األم ــوة مثلث ــى، والعش ــا)7)، أو)8) األعم ــر فيه الب

))) لسان العرب، مادة )لبس(: 6/)0).
))) األنعام / 9، ويف ع: )وللبسا( حتريف.

))) ]يف االرض[ ساقطة من ث، ر، م.
))) )نتوقن( يف ث، ويف ر، م: )تتوقن(.

))) الصحاح، مادة )خبط(: )/)))).
)6) املصدر نفسه، مادة )عشا(: 6/ 7)))، و لسان العرب، مادة )عشا(: ))/ 6).

)7) ينظر: لسان العرب، مادة )عشا(: ))/ 7).
)8) )و( يف ع.

ــك  ــل ذل ــَوٌة وأص ــَوٌة وُعْش ــَوٌة وِعْش ــي َعْش ــال: أوطأتن ــاين )يق ــق املع ــث املتف ــاب املثل ــن ب ــو م )9) ه
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ــِم  ــَى الِعْل ــضَّ َع ــه))) )لَْ َيَع ــه  اىل ُربع ــن أول ــل م ــه، وقي ــي ظلمت ــل وه ــوة اللي عش
اإلمســاك  العــض  اهَلِشــيم(  يــِح  الرِّ إِْذَراَء  َواَيــاِت  الرِّ ُيــذِرى  قاطِــٍع.  ٍس   بِــِرْ
باألســنان، يقــال: عضــه كســمعه ومنعــه وعــَض عليــه، والــرّضس الســن، والعــض 
بالــرضس القاطــع  كنايــة عــن اتقــان))) القوانــن، والعلــم هبــا عــى وجهــه تشــبيهًا  
ــة  ــى ابان ــع ع ــدر ذو رضس قاط ــوم يق ــم بمطع ــبه العل ــغ، أو يش ــادة ))) املض بإج
قطعــة  منــه لنفســه، فمــن مل يكــن لــه ]مل[))) ينل)))منــه نصيبــًا، وذرت الريــح الــيء 
وأذرتــه تــذرُوه وُتذريــه إذا اطارتــه وأذهبتــه كــذا يف القامــوس)6)، والنهايــة)7)، 
ــا أي:  ا َوْذَريَّ يــه َذْروِّ روُه َوَتْذرِّ اَب وَغــَره، ُتــذِّ يــُح الــرتُّ ت الرِّ وقــال اجلوهــري: )َذرَّ
ــك  ــه كإلقائ ــيَء إذا ألقيَت ــُت ال ــة، وَأْذَرْي ــاس احلنط ى الن ــم: ّذرَّ ــه قوهل ــفته، ومن س
ــه، أي: ألقــاه(()9) قــال  ــبَّ للــزرع()8)، ويقــال: ))طعنــه فــَأْذَراُه عــن ظهــر دابَت احلَ

ٍة يــرضب مثــاًل ملــن ُيعمــي عليــك االمــر  أن يمــي االنســان صاحبــه يف الظلمــة حتــى يوقعــه يف ُهــوَّ
ــويس: )/ )))، ))). ــث، البطلي ــروه(( املثل ــك يف مك ــى يوقع ــرك حت ويف

))) ينظر: الصحاح، مادة )عشا(: 6/ 7))).
))) )ايقان( يف ع، م.

))) )بإحادة( يف ث، ر، م.
))) ]مل[ ساقطة من أ.

))) )يبل( يف ع، تصحيف.
ــه.( القامــوس  ــه وأذهبت ــه: أطارت ــه وذرت ــح الــيء ذروًا وأذرت ــادي:)وذرت الري ــال الفروزآب )6) ق

املحيــط: )/ 0)).
)7) قــال ابــن االثــر: )ويقــال ذرتــه الريــح وأذرتــه وتــذروه وتذريــه: إذا أطارتــه.( النهايــة يف غريــب 

احلديــث واألثــر: )/9))
)8) الصحاح، مادة )ذرا(: 6/ )))).

)9) املصدر نفسه، مادة )ذرا(: 6/ )))).
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ــه:  ــه قول ــد أوضح ــا، وق ــن )َأْذَرى( رباعي ــذِرى( م ــة )ُي ــر الرواي ــارح))):  أكث الش
ــى  ــيء ع ــان ال ــى اإلنس ــا ُيلِق ــات ك ــى الرواي ــول: ُيلِق ــه يق ــح(، فكأن )إذراء الري
وايــات َذْرَو الريــح اهلشــيم(، وهكــذا ذكــر  األرض، واألجــود األصــح  )يــذرو الرِّ
ــه  ــة عــن أمــر املؤمنــن )علي ــة يف غريــب احلديــث))) ملــا ذكــر هــذه اخلطب ــن قتيب اب
َيــاُح﴾))) انتهــى. كالم الشــارح.  الّســاَلم( قــال تعــاىل: ﴿َفَأْصَبــَح َهِشــيًا َتــْذُروُه الرِّ
ــاد )يــذرى الروايــات ذرو  ــة اإلرش ــى مــا يف رواي ــن يف املعن ويؤيــد احتــاد اللفظ
الريــح اهلشــيم()))ووجه التشــبيه صــدور فعــل بــال رويــة مــن غــر أن يعــود بــه اىل 
الفاعــل نفــع فإنــه يمــر بتصفحــه عــى روايــة بعــد روايــة مــن غــر انتفــاع كالريــح 
وايــات بالتوجيهــات  َتــذري))) اهلشــيم مــن غــر شــعور وانتفــاع، أو افســاده يف الرِّ
الباطلــة ورضب بعضهــا ببعــض، وخلطهــا بــا يتومهــه طريقــًا اىل مجعهــا واخذهــا 
مــن أي موضــع كان، والقائهــا اىل غــر أهلهــا كمثــل ما تفعلــه الريح  )باهلشــيم()6)، 
]ولعلــه أظهــر واهلشــيم[)7) مــن النبــات اليابــس املتكــر )ال َمــِىٌء َواهللِ بإِْصــَدار َمــا 
مــن  القضــاء  احلســن  أو  ]الغنــي[)8))))9)،  الثقــة  باهلمــزة  ))امَلــيِلّء  َعَلْيــِه(  وَرَد 

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 0))، ))).
))) قال ابن قتيبة: )يذرو الرواية ذرو الريح اهلشيم( غريب احلديث: )/ 60).

))) الكهف / )).
))) اإلرشاد: )/))).

))) )يرزي( يف ث، ويف ر، م: )يذري(، تصحيف.
)6) )باهلسيم( يف ح، تصحيف.

)7) ]ولعله أظهر واهلشيم[ ساقطة من أ، ع.
)8) ]الغني[ ساقطة من ع.

)9) لسان العرب، مادة )مأ(: )/ 9)).
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األغنيــاء، يقــال:  ملــؤ الرجــل ككــرم فهــو َمــيِلء بــن املــالِء واملــالَءِة ممــدودان)))، 
ويف بعــض النســخ )مــيّل( باليــاء املشــّددة، قــال يف النهايــة: ))وقــد أولــع النــاس فيــه 
بــرتك اهلمــز وتشــديد اليــاء(()))، والصــدر بالتحريــك رجــوع املســافر مــن مقصده، 
والشــاربة مــن املــاء)))، والــورود احلضــور وحضــور املــاء للــرشب)))، و املعنــى ال 
ــاء مــن  يقــدر عــى حــل معضلــة وبيــان طريــق احلــق للســائلن كالعاجــز عــن إغن
قصــده مــن الوفــود واملســافرين لفقــره، أو عــن ترويــة العطــاش لعــدم القــدرة عــى 
ــة تتمــه هــذا  ــن قتيب ــاب اب ــاء، واألول أنســب باملــالءِة، قــال الشــارح: ))ويف كت امل
ــذي  ــدح ال ــتحقٍّ للم ــس بمس ــال أي: لي ــه(()))، ق ــّرط ب ــا َف ــل مل ــكالم: ))وال أه ال
ُمــدح بــِه. والــذي رواه ابــن قتيبــة مــن متــام الــكالم أمــر املؤمنــن )عليــه الّســاَلم( 
هــو الصحيــح اجلّيــد؛ ألنــه)6) ُيســتقبح)7) يف العربيــة أن )تقــول()8): ال زيــد قائــم، 
حتــى )تقــول()9): وال عمرو، أو )تقــول()0)) وال  قاعد(())))، ويف الكايف ))وال هو 
أهــال ملــا منــه فــرط مــن ادعائــه علــم احلــق(())))، وفــرط بالتخفيــف أي ســبق اىل 

))) ينظر: املصدر نفسه، مادة )مأ(: )/ 9)).
))) النهاية يف غريب حلديث واألثر: )/ ))).

))) ينظر: لسان العرب، مادة )صدر(: )/8)).
))) سبق ذكره يف صحيفة )6، حتقيق من ) اىل 0).

))) غريب احلديث: )/ 60).
)6) )ال( يف ع.

)7) )يستفتح( يف ث، تصحيف.
)8) )يقول( يف أ، ث، ح، ر،ع، م، واملناسب للسياق ما اثبتناه.
)9) )يقول( يف أ، ث، ح، ر،ع،م، واملناسب للسياق ما اثبتناه.

)0)) )يقول( يف أ، ث، ح، ر، ع، م،واملناسب للسياق ما اثبتناه
)))) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))).

)))) االصول من الكايف: )/ 6).
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النــاس ويف روايــة اإلرشــاد ))وال ينــدم عــى مــا منــه فــرط(())) أي: ال ينــدم عــى 
َّــا َأْنَكــَرُه، وال َيــَرى  ٍء ِم التقصــر وادعــاء مــا ليــس لــه بأهــل )ال َيِْســُب الِعْلــَم ِف َشْ
ِه( يف النســخ ال َيِســب بكــر الســن مــن  ــْرِ ــًا لَِغ ــُه  ُمْذَهب ــَغ ِمنْ ــا َبَل ــْن َوَراِء َم َأنَّ ِم
ــن  ــودًا يف يشء م ــه موج ــم، أو ال يظن ــود العل ــن وج ــر أي: ال يظ ــبان بالك احلس
املســائل التــي أنكرهــا أي: جهلهــا، يقــال: َنِكــَر فــالن  األمــر َكِفــَرَح، وانكــرُه/ و 
42 /  واســتنكره أي: جهلــه، ويف بعــض النســخ ال َيُســب بالضــم مــن احلُســبان 
بالضــم، والكــر بمعنــى العــد أي: ال يعــّد العلــم يف يشء أي))) شــيئًا يف يشء مــن 
ــرى أي: ال  ــر، وال ي ــذا التقدي ــة اىل ه ــى األول ال حاج ــه وع ــة ل ــائل املجهول املس
ام واخللــف والثَّــاين أظهــر  يعلــم أو))) ال يظــن، والــوراء يكــون بمعنــى القــدَّ
وأشــهر)))، واملذهــب الطريــق )وإِْن َأْظَلــَم َعَلْيــِه َأْمــٌر اكَتتــَم بـِـِه، ملَِــا َيْعَلــُم ِمــْن َجْهــل 
َنْفِســِه( األمــر املظلــم الــذي ال ُيــدرى مــن أيــن يؤتــى كالبيــت املظلــم، وكتــم األمــر 
ــه خيفــى نفســه  واكتـــتمه بمعنــى، فالبــاء))) مثلهــا يف قوهِلــم أخــذت باخلطــام)6) أو كأنَّ
ــه مل  ويســرتها)7) بــه أي: إذا وردت عليــه مســألة أو قضيــة معضلــة مل يلتفــت اليهــا كأنَّ
يســمعها، لئــال يظهــر للنــاس جهلــه هبــا، وهــذا فيــا جهلــه جهــاًل بســيطًا وحتــّر عنــه)8) 

))) اإلرشاد: )/))).
))) )أو( يف ث، ر.
))) )أي( يف أ، ع.

))) سبق الوقوف عليها.
))) )فالتاء( يف ر.

)6) )باحلظام( يف ر.
)7) )برها( يف ر،.

)8) )فيه( يف أ، ع.
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ــْن  ُخ))) ِم ــْرُ ــابقة )َت ــرة الس ــن الفق ــتفيد م ــا اس ــالف م ــًا بخ ــه خمرج ــد عن ــم جي فل
اخ كغــراب الّصــوت أو شــديده  َمــاُء، وَتعــجُّ ِمنْــُه  امْلََواِريــُث( الــرَّ َجــْوِر َقَضائـِـِه الدِّ
تقــول))): يــرخ كينــر واجلــور الظلــم والعــدول عــن طريــق ويعــّج كيفــّر ويمّل، 
أي: يرفــع صوتــه، ويف النســخ بكــر العــن ويف بعــض النســخ ]يضــج[))) بالّضــاد 
ــد اجلــزع)))، والفعــل )يضــج( بالكــر  ــع الّصــوت عن املعجمــة والضجيــج))) رف
وقــد كثــر ذلــك العجيــج والضجيــج)6) إذا)7) حكــم  يف مــراث اجلــد بســبعن قضية 
ــرف  ــق الظ الً( تعل ــالَّ ــُوَن ُض ــاالً، وَيُموت ــُوَن ُجهَّ ــَرٍ َيِعيش ــْن َمْع ــكو م )إىِل اهللِ أش
بالفعــل املتأخــر أظهــر، ويف بعــض النســخ غــر موجــود، والظاهــر تقديــره واملعــرش 
اجلاعــة، ولعــل املــراد بــه اتبــاع ذلــك الرجــل الــذي ســبق أوصافــه والشــكوى مــن 
متكينهــم إيــاه وتركهــم اإلنــكار عــى قبائــح أعالــه، أو الــكالم مــن قبيــل اإلمجــال 
بعــد التفصيــل والتعبــر أوال بالرجــل،  ثــم باملعــرش مــن قبيــل التفنــن، وأوصــاف 
املعــرش أوصافــه إذ ليــس املــراد بالرجــل ]فيــه[)8) فــردًا معينــًا يف ظاهــر اللَّفــظ بــل 
ــا  ــالل وغرمه ــل والض ــن اجله ــرة م ــات املتأخ ــف بالصف ــن وص ــس أو كل م اجلن
بعــد  كالتعميــم  فيكــون  وجــه  مــن  أو  مطلقــًا،  الســابق  مــن  أعــّم  فيكــون 
التخصيص)َلْيــَس فِيِهــْم ِســْلَعٌة َأْبــَوُر ِمــَن الكِتــاِب إِذا ُتــِيَ َحــقَّ تاَِلوتِــِه، وال ِســْلَعٌة 

))) )ترح( يف ر، تصحيف.
))) )بقوله( يف ث، ويف أ، ح، ر، ع: )يقول(

))) ]يضج[ ساقطة من م،ويف أ، ث، ر: )يضح( تصحيف
))) )الضجيح( يف ر، ويف ث، م )الصحيح( تصحيف.

))) ينظر: لسان العرب، مادة )ضج(: ): ))).
)6) )الضحيح( يف ث، تصحيف.

)7) )إذ( يف أ، ح، ع.
)8) ]فيه[ ساقطة من أ، ع.
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َف َعــْن َمَواِضَعــُه وال ِعنَْدُهــْم اْنكــُر  َأْنـَفـــُق َبْيعــًا، وال أْغــَى َثَمنــًا ِمــَن الكِتــاِب إَِذا ُحــرِّ
ِمــْن امَلْعــُروِف وال أْعــَرُف ِمــَن امُلنَْكــِر( الِســْلَعُة بالكــر ))املتــاُع(()))، والَبــوار 
بالفتح))الكســاد(()))، ويقــال: بــار املتــاع، وبــارت الســوق)))، والتــالوة ))القــراءة 
ــالوة  ــق الت ــالوة ح ــاله)))، والت ــال: ت ــه يق ــره يف فعل ــع غ ــن اتب ــاع(()))، وم واالتب
عــى األول قــراءة )6) الكتــاب كــا ُأنــزل مــن غــر تغيــر، ورعايــة الرتتيــل مــن أداء 
احلــروف عــن خمارجهــا و الوقــف يف موضعــه وغــر ذلــك مــن حمســنات القــراءة، 
وعــى الثــاين العمــل بحكمــة واإلقــرار بمتشــاهبة، والتوقــف يف تفســر مــا أشــكل 
منــه، وتــرك تأويلــه بالــرأي واهلــوى ورد علمــه اىل مــن أتــاه اهلل علمــه وهــو مقابــل 
حتريفــه عــن موضعــه بــأي معنــى كان والظاهــر يف املقــام التــالوة والتحريــف 
ــاع  ــان أو مــا يعــم التغيــر اللفظــي املوجــب للمعنــوي وعدمــه، ونفــاق املت املعنوي
كســحاب رواجــه، ونفــاق الســوق قيامهــا ))ضــد الكســاد(()7)، واملعروف ))اســم 
جامــع لــكّل مــا عــرف مــن طاعــة اهلل تعــاىل والتقــرب  اليــه واالحســان اىل النــاس 
وكلــا نــدب اليــه الــرشع وهنــى عنــه مــن املحســنات واملقبحــات(()8) ســمي 
معروفــًا؛ ألن أربــاب البصائــر إذا رأوه عرفــوه وصدقــوا بــه وال ينكرونــه)9) واملــراد 

))) الصحاح، مادة )سلع(:)/ )))).

))) لسان العرب، مادة )بور(: )/ 86.
))) ينظر: املصدر نفسه، مادة )بور(: )/ 86.

))) القاموس الفقهي: 9).
))) ينظر: الصحاح، مادة )تال(: 6/ 89)).

)6) )قراه( يف م.
)7) لسان العرب، مادة )نفق(: 0)/7)).
)8) لسان العرب، مادة )عرف(: 0/9)).

)9) ينظر: املصدر نفسه، مادة )عرف(: 0/9)).
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بكــون املعــروف عندهــم منكــرّا أنــه مســتقبح عندهــم فيــا يظهرونــه مــع علمهــم 
بحالــه أو جمهــول هلــم فينكرونــه ويزعمونــه باطــاًل، واعلــم أنَّ املوجــود يف روايــة 
ــد اهلل رجــل وكلــه اىل نفســه(()))  اإلرشــاد يف أول الــكالم ))أن أبغــض اخللــق عن
وموضــع مــا يف املتــن، ورجــل قمــش جهــاًل قــد قمــش جهــاًل فاألوصــاف كلهــا 
لرجــل/ظ42 / واحــد، وأّمــا عــى مــا يف املتــن َوالــكايف))) فقيــل: املــراد بالرجــل 
ــاين املتفقــه يف  ــد كاملشــبه واملجــر ونحومهــا، وبالث ــال يف أصــول العقائ األول الضَّ
فــروع الرشعيــات وليــس بأهــل لذلــك)))، وقيــل املــراد بــاألول مــن نصــب نفســه 
ــه  ــه ل ــب نفس ــن نص ــاين م ــاء، وبالث ــب القض ــادة دون منص ــب اإلف ــائر املناص لس
ويمكــن أن يقــال: لعــلَّ غرضــه )عليــه الّســاَلم( يف املقــام ذّم اخللفــاء، ويرشــد اىل 
ذلــك كــون هــذا الــكالم يف روايــة اإلرشــاد مــن تتمــه اخلطبــة الّســابقة وهــي رصية 
ــاىل،  ــاء اهلل تع ــيأيت إن ش ــا، وس ــودة فيه ــة املوج ــذا التتم ــت وك ــا عرف ــم ك يف ذمه
واملــراد بالرجــل األول مــن وضــع ]دينــًا وملــة[))) ودعــا النــاس اليــه وبالثــاين مــن 
اّدعــى اخلالفــة الباطلــة والقضــاء بــن مجيــع األمــة)))، وهــذا هــو املناســب لقولــه 
جــال، فاملــراد بالبدعــة مثل  ــال الرِّ )عليــه الّســاَلم( يف أوصــاف الثــاين موِضــٌع يف ُجهَّ
حتريــم املتعتــن، و وضــع الرتاويــح، ونحــو ذلــك وبركــوب العشــوات، واخلبــط يف 
اجلهــاالت أمثــال األمــر برجــم احلامــل واملجنونــة وغــر ذلــك مــن األمــور املفصلة 
ــن  ــاف الرجل ــق(، وأوص ــق احلقائ ــاب )حدائ ــن كت ــقية م ــة الشقش يف رشح اخلطب

))) اإلرشاد: )/ ))).
))) ينظر: االصول من الكايف: )/)).

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))).
))) ]دينًا وملة[ طمس يف ع.

))) )القضاء بن مجيع األمة واخلالفة الباطلة( يف ث، ح. ر، م.
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توجــد جمتمعــة ومتفرقــة يف الثالثــة ونحــو هــذا األلغــاز))) يف الــكالم نــوع مــن تقيتــه 
)عليــه الّســاَلم(، ويعــرف املــراد مــن هــو أهــل لــه، وأّمــا التتمــة التــي أرشنــا اليهــا 
ــا النــاس عليكــم بالطاَعــة واملعرَفــة بَِمــْن ال  فهــو قولــه )عليــه الّســاَلم(: )أهيَّ
َلــْت بــِه النبيــوَن  اىل  ُتْعــَذُروَن بِجهالتــِه فــإنَّ الِعلــم الــّذي هبــط بــِه ادُم ومجيــَع مــا ُفضَّ
حممــٍد خاَتــم النبيــَن يف ِعــرتة حُممــٍد )صــىَّ اهلل عليــِه وآلــِه( فأيــن ُيتــاه))) بكــم، بــل 
ــم  ــا فيُك ــذِه مثُله ــفينَة فه ــاب الس ــالب أصح ــن أص ــَخ م ــن ُنِس ــا م ــوَن ي ــن تذهب أي
فإركبوهــا، فكــا نجــا يف هاتيــَك مــن نجــا كذلــك ينجــو يف هــذي مــن دخلهــا أنــا 
، ثــم الويــل ملــن  رهــٌن بذلــك قســًا َحقــًا ومــا أنــا مــن امُلَتَكِلفــَن الويــل ملــن ختلــفَّ
ــا قــال فيــه نبيكــم )صــى اهلل عليــه وآلــه( حيــث يقــول يف حجــة  ختلــف أمــا بلغكــم مَّ
الــوداع: إين تــارٌك فيكــُم الثقلــِن َمــا أن متســكُتم هبــا لــن َتِضلــوا بعــدي ِكتــاُب اهلل 
ــا لــن يفرتقــا حتــى يــردا عــيلَّ احلــوض، فأنظــروا كيــف  َوِعــرتيت أهــل بيتــي، وإهنَّ
ــوا(  ــاٌج  فاجتنب ــح أج ــذا مل ــوا، وه ــراٌت فأرشب ــذٌب ف ــذا ع ــا، أال ه ــوين فيه ختلف
بيــان أن ُيتــاه بكــم مــن التيــه بمعنــى التحــر والضــالل، أي: أيــن يذهــب النــاس 
بكــم متحريــن ضالــن؟، بــل أيــن تذهبــون  أنتــم باختياركــم))) وتدعوكــم))) اىل 
الضــالل))) أنفســكم االّمــارة)6) بالســوء دون الشــياطن واملضّلــن ســواكم؟، 
أصــالب  يف  كنتــم  أي:  آخــر  مقــام  يشء  وإقامــة  والتغيــر  اإلزالــة  والنســخ 

))) )الغاد( يف ث، ويف م
))) )تباه( يف ر، ويف م: )تياه(.

))) )باخيتاركم(، ويف م: )بخياركم(.
))) )يدعوكم( يف أ، ث، ر، ع، م. تصحيف.

))) )الصالل( يف ث.
)6) )االرة( يف أ، ع.
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ــم  ــاة أجدادك ــال نج ــربوا بح ــك فاعت ــن تل ــم ع ــوح فأنزلت ــفينة ن ــاب[))) س ]أصح
بركــوب تلــك الســفينة، وغــرق مــن ختلــف عنهــا وقــد روى يف املشــكاة عــن أبــى 
ذر)))  أنــه قــال:  وهــو أخــذ))) ببــاب الكعبــة ســمعت النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
يقــول: ))أال أن مثــل أهــل بيتــي فيكــم مثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا نجــا، ومــن 
ختلــف عنهــا هلــك(())) ويت وذي لإلشــارة اىل املؤنــث))) وقســا حقــا، أي: اقســم 
قســًا ]حقــًا[)6) ومــا أنــا مــن املتكلفــن أي: املتصنعــن وامّلدعــن للباطــل، وروايــة 
ــرات بــن العامــة واخلاصــة، / و ))/ وقــد روى مســلم)7) يف  الثقلــن مــن املتوات
صحيحــه)8) يف فضائــل عــيل )عليــه الّســاَلم(، وأورده صاحــب )جامــع األصــول( 
ــن  ــب( م ــل املناق ــاب )الفضائ ــن كت ــاَلم( م ــم الّس ــت )عليه ــل البي ــل أه يف فضائ

))) ]أصحاب[ ساقطة من ع.
))) )در( يف ث.

))) )هو واخذ( يف ث، ر.
)))،جممــع  النيســابوري:)/  واملســتدرك،   ،(((/( الطــرباين:  األوســط،  ))) املعجــم 

.(7(/( الســيوطي:  الصغــر،  اجلامــع  الزوائد:69/9)،وينظــر: 
))) ينظر: رشح مجل الزجاجي: )/ 0)).

)6) ]حقًا[ ساقطة من ح، ث، ر، م.
)7) مســلم بــن احلجــاج بــن مســلم بــن ورد بــن كرشــان القشــري النيســابوري الشــافعي، وهــو أحــد 
ــدم بغــداد  ــد ســنة )0)هـــ، رحــل اىل احلجــاز والعــراق ليســمع مــن ائمتهــا وق األئمــة احلفــاظ، ول
مــرارا وأخــذ عــن البخــاري وكان صديقــه كــا أخــذ عــن أمحــد بــن حنبــل أقــام بعــد رحالتــه العديــدة 
بنيســابور، ومــن مؤلفاتــه اجلامــع الصحيــح، طبقــات الــرواة، رباعيــات يف احلديــث، االســاء والكنى، 
العلــل، افــراد الشــامين، وغرهــا مــن الكتــب، وتــويف ســنة )6)هـــ. ينظــر: وفيــات االعيــان وأنبــاء 
أبنــاء الزمــان: )/ )9)، )9)، و هديــة العارفــن: )/ )))، )))، و معجــم املؤلفــن: ))/ )))، 

و معجــم املطبوعــات العربيــة: )/ ))7)، ))7)، و االعــالم: 7/ )))، ))).
)8) ينظر: صحيح مسلم: 7/ ))
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حــروف الفــاء عــن يزيــد بــن حيــان قــال: انطلقــت أنــا وحصــن بــن ســربة و عمــر 
بــن مســلم اىل زيــد بــن أرقــم فلــا جلســنا اليــه قــال لــه حصــن: لقــد لقيــت يــا زيــد 
خــرًا كثــرًا ]رأيــت رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( وســمعت حديثــه، و 
ــا  ــا ي ــرًا[))) حدثن ــد خــرًا كث ــا زي ــت ي غــزوت))) معــه، وصليــت خلفــه، لقــد لقي
ــا ابــن أخــي واهلل  زيــد مــا ســمعت مــن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( قــال: ي
ــول اهلل  ــن رس ــي م ــت أع ــذي كن ــض ال ــيت بع ــدي، ونس ــدم عه ــربت، وق ــد ك لق
)صــى اهلل عليــه وآلــه( فــا حدثتكــم فاقبلــوا ومــا ال أحدثكــم فــال تكلفونيــه، ثــم 
قــال: قــام رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( يومــًا فينــا خطيبــًا بــاء يدعــى مخــًا بــن 
ــا  مكــة واملدينــة فحمــد اهلل وأثنــى عليــه و وعــظ وذكــر، ثــم قــال: أمــا بعــد أال أهيُّ
ــارك فيكــم  ــا ت ــب، وأن ــي رســول ريبِّ فأجي ــرش يوشــك أن يأتين ــا ب ــا أن ــاس فإنَّ الن
الثقلــن أوهلــا كتــاب اهلل فيــه اهلــدى والنــور فخــذوا بكتــاب اهلل واستمســكوا بــه، 
فحــث عــى كتــاب اهلل ورغــب فيــه، ثــم قــال: وأهــل بيتــي أذكركــم اهلل يف أهــل بيتي 
ثاَلثــًا اىل آخــر اخلــرب))). قــال ابــن االثــر يف النّهايــة فيــه: ))إين تــارك فيكــم الثقلــن: 
مها ثقلــن؛ ألنَّ األخــذ هبــا، والعمــل هبــا ثقيــل. ويقــال)))  كتــاب اهلل، وعــرتيت ســاَّ
ــًا لشــأهنا(()))،  لــكل خــر نفيــس ثقــل، فســامها ثقلــن إعظامــا لقدرمهــا وتفخي

))) )عزوت( يف أ، تصحيف.
))) ]رأيــت رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( وســمعت حديثــه، وغــزوت معــه، وصليــت خلفــه، 

لقــد لقيــت يــا زيــد خــرًا كثــرًا[ ســاقطة مــن ع.
))) ينظر: جامع االصول يف أحاديث الرسول، ابن األثر: 8/9)).

))) يف نص ابن االثر )وقال...( النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/ 6)).
))) النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/ 6)).
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ــمه، َوُكلُّ يَشٍء  َنِفيــس  ــاُع امُلســافر، وَحَش كــة َمت ــال يف القامــوس:))) الثقــل حمُرِّ وق
َمُصــوٍن، منــه احلديــث:))إين تــارك فيكــم الثقلــن كتــاب اهلل وعــرتيت(()))، وقولــه 
)عليــه الّســاَلم(: )مــا أن متســكتم( بــدل مــن الثقلــن وعــدم افرتاقهــا؛ لكــون لفــظ 
القــرآن كــا أنــزل ومعنــاه وتأويلــه عندهــم )عليهــم الّســاَلم( )وهــذا عذٌب فــراٌت( 
أي: ســبيل احلــق الــذي أريتكمــوه، وهــو التمســك بالعــرتة الطاهــرة، عــذٌب وهــو 
اب، ويقــال للطعــام أيضــًا)))، والفــرات كـــغراب املــاء العــذب  املستســاغ مــن الــرشَّ
جــدًا))) هــذا، ملــٌح  أجــاُج أي: ســبيل الباطــل، وهــو العــدول عنهــم اىل اخللفــاء 

 .((( وغرهم ملٌح، وهو ضد العذب، واألُجاج  املاء امللح املرُّ

ومن كام له )عليه الّسَام( يف ذم اختاف العلماء يف الُفتيا

ــح أســاء مــن قولــك: اســتفتيت  ــم والفت ــا بضــم الفــاء، والفتــوى بالضَّ  الفتي
ــٍم    ــُة ِف ُحْك ــُم الَقِضيَّ ــَى َأَحِدِه ــِرُد َع ــه)7) يل )َت ــاين أي: أبان ــئلة)6) فأفت ــه يف مس الفقي
ِه؛ َفَيْحُكُم  ِمــَن اأْلَْحــَكاِم َفَيْحُكــُم فِيَهــا بَِرأيـِـِه، ُثـــمَّ َتــِرُد تِْلــَك اْلَقِضيَّــُة بَِعْينِها َعــَى َغــْرِ
ــْقَضاُهْم،  ي اْسَتـ ــذَّ ــاِم ال ــَد اِلَم ــَك ِعنْ ــُع الُقَضــاُة بِذلِ َتِم ــمَّ َيْ ــه، ُث ــاَلف قول ــا بِِخ فِيَه

))) يف نص الفروزآبادي )والثقل...( القاموس املحيط: )/))).
))) القاموس املحيط: )/))).

))) ينظر: لسان العرب، مادة )عذب(: )/)8)، و تاج العروس، مادة )عذب(: )/0)).
))) ينظــر: الصحــاح، مــادة )فــرت(:)/9))، و معجــم مقاييــس اللغــة، مــادة )فــرت(: 98/8)، 

ولســان العــرب، مــادة )فــرت(:)/)6.
))) ينظر: الصحاح، مادة )أجج(: )/97)، و لسان العرب، مادة )أجج(: )/07).

)6) والصواب: مسألة.
)7) )اباهنا( يف ع.
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ــى  ــق ع ــل())) ويطل ــع والفص ــاء يف االصِل)الَقْط ــًا( القض ــْم مَجِيع ُب آَراَءُه ــُيَصوِّ َفـ
معــاٍن، والقضّيــة تكــون))) مصــدرًا واســًا، واملناســب هاهنــا هــو الّثــاين، والــكالم 
رصيــح يف ُبطــالن اآلراء واملقاييــس، وقــد تضافــرت))) عليــه األخبــار عــن األئمــة 
ــد  ــم أنَّ كّل جمته ــن زع ــول م ــالن ق ــالم( ويف بط ــاَلة والّس ــم الص ــار )عليه األطه
ــادُه  ــه اجته ــا أدّى الي ــن م ــن املجتهدي ــِد م ــبة اىل كل واح ــّق بالنّس ــب وإّن احل مصي
ــٌد،  ــْم َواِح ُه ــه: )وإهَِلُ ــة بقول ــدًا للحّج ــك تأكي ــى ذل ــاَلم( ع ــه الّس ــتدل، )علي واس
ــْم َواِحــٌد، َأَفَأَمَرُهــُم اهللُ ُســْبحاَنُه))) بِاالْختـِـاَلِف َفَأَطاعــُوُه ! َأْم  َوَنبِيُُّهــْم َواِحــٌد، َوكَِتاُبُ
ــْم َعــَى إمَِتامــِه ! َأْم َكاُنوا  هَنَاُهــْم َعنْــُه َفَعَصــُوُه ! َأْم أْنــَزَل اهللُ))) ِدينــًا َناِقصــًا َفاســَتَعآَن بِِ
 َ َكاَء لــُه َفَلُهــْم َأْن َيُقوُلــوا َوَعَلْيــِه َأْن َيــْرىض! َأْم َأْنــَزَل اهلل  ُســْبحاَنُه ِدينــًا تاّمــًا َفَقــرَّ ُشِ
ــا  ــوُل: ﴿مَّ ــْبحاَنُه َيُق ــِه؛ واهللُ ُس ــِه َوَأَدائِ ــْن َتْبلِيِغ ــِه( َع ــِه َوآل ــّى اهلل َعَلْي ــُوُل )َص س الرَّ
ٍء، َوَذَكــَر َأنَّ اْلكَِتــاَب  ٍء﴾)6)، َوقــاَل)7): فِيــِه تِْبيــان ُكلِّ َشْ ْطنَــا ِف اْلكَِتــاِب ِمــن َشْ َفرَّ
ــُه اَل اْختِــاَلَف فِيــِه، َفقــَاَل ُســْبَحاَنُه: ﴿َوَلــْو َكاَن ِمــْن ِعنــِد  ُق َبْعُضــُه َبْعضــًا َوَأنَّ ُيَصــدِّ
َغــْرِ اهللَِّ َلَوَجــُدوا فِيــِه اْختاَِلًفــا َكثـِـًرا﴾)8)، لّعــل األظهــر أّن الــكالم دليــل/ ظ 43 /  

))) لسان العرب، مادة )قى(: ))/86).
))) )يكون( يف ح.

))) تظافرت يف نسخ املخطوطة.
))) )تعاىل( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / ))).

))) )اهلل ســبحانه( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )))، ونــج البالغــة، صبحــي 
.(9 الصالــح: 

)6) األنعام / 8).
)7) )قــال( مل تــرد يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )))، وهنــج البالغــة، صبحــي 

.(9 الصالــح: 
)8) النساء / )8.
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واحــد، و الشــارح))) جعلــه مخســة أّدلــة أحدمهــا: أّنــه ملــا كان االلــه ســبحانه واحــدًا 
وكذلــك الّرُســول والكتــاب وجــب أن يكــون احلكــم واحــدًا؛ كامللــك الــّذي 
ــه،  ــه وأمرت ــا ملك ــر يقتضيه ــه بأوام ــم في ــاب يأمره ــوالً بكت ــه رس ــل اىل رعيت يرس
ــل،  ــفه واجله ــب اىل السَّ ــت لنس ــو تناقض ــره، ول ــض))) أوام ــوز أن تتناق ــه ال جي فإنَّ
ــه  ــه)))، واألول باطــل؛ ألّن ــًا عن ــه أو منهي ــا مأمــورًا  ب ــا م ثانيهــا: أنَّ االختــالف أم
ــورا  ــالف مأم ــون االخت ــه يف ك ــق ب ــم أن يتعّل ــن للخص ــا يمك ــاب م ــس يف الكت لي
بــه، والثــاين يســتلزم حتريــم االختــالف، ثالثهــا أنَّ ديــن اإلســالم أّمــا ناقــص أو تــاّم 
فــإَن كان األول كان اهللُ ُســْبحانه قــد اســتعان باملكّلفــن عــى امتــام رشيعتــه إمــا عــى 
ســبيل النّيابــة أو املشــاركة لــه، وكالمهــا ]كفــر[))) وإن كان الثــاين فإّمــا أن يكــون اهلل 
ُســبحانه أنــزل الــرشع تاّمــًا فقــر الّرســول )صــّى اهلل عليــه وآلــِه( عــن تبليغــه أو 
ــه إنــا يكــون فيــا مل يتبــن فأّمــا ّمــا قــد  ال واألّول كفــر والثــاين يبطــل االجتهــاد؛ ألنَّ
ــْن  ْطنَا يِف اْلكَِتاِب ِم ــا َفرَّ بــّن فــال جمــال لالجتهــاد فيــه، رابعهــا أنــه تعــاىل قــال: َم
إاِلَّ  َيابِــٍس  َرْطــٍب َواَل  تـــبيان كل يشء)6)، وقــال: ﴿َواَل  ٍء)))، وقــال: فيــه  َشْ
ــع  ــى مجي ــز ع ــاِب العزي ــتال الكت ــى اش ــدّل ع ــات ت ــٍن﴾)7)، واآلي ــاٍب ُمبِي ــي كَِت فِ
األحــكاِم، وكّل مــا ليــس يف الكتــاب )وجــب()8) أن ال يكــون يف الــرّشع، خامســها 

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))).
))) )يتناقض( يف أ، ث، ح، ع، ويف ر، م: )يتناقص(. 

))) )مأمور به  أو هنى عنه( يف ث، ويف ح: )مأموٌر به ومنهى عنه(. 
)))  ]كفر[ ساقطة من ث، ر، ويف م )باطل(. 

))) األنعام / 8). 
ٍء النحل / 89.  ُكلِّ يَشْ ْلنَا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِْبَياًنا لِّ )6) اشاره اىل قوله تعايل: َوَنزَّ

)7) األنعام / 9). 
)8) )وحب( يف ح، تصحيف. 
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ــِه َلَوَجــُدوا فِيــِه اْختاَِلًفــا َكثِيــًرا﴾)))  أّنــه تعــاىل قــال))): ﴿َوَلــْو َكاَن ِمــْن ِعنْــِد َغْيــِر اللَّ
فجعــل االختــالف دليــاًل عــى أّنــه ليــس مــن عنــد اهللِ لكنــه مــن عنــد اهلل ســبحانه 
ــالف.  ــه اخت ــون في ــب أن ال يك ــوة فوج ــَة النّب ــى صّح ــة ع ــة الّدال ــة القاطع باألدّل
انتهــى، وفيــه تأّمــل، وباجلملــة يــّدل كالمــه )عليــه الّســاَلم( عــى اشــتال الكَتــاب 
والرشيعــة عــى مجيــع َمــا )حتتــاج())) إليــِه اأُلمــة فيجــب الّرجــوع ]يف األحــكام[))) 
ــوا  ــم أول ــتنباط وه ــوه  االس ــن بوج ــم العامل ــخن يف العل ــرّشع الّراس ــة ال اىل حفظ
األمــر وأصحــاب احلُكــم، وال جيــوز االســتناد اىل اآلراء واملقاييــس وإذا مل يمكــن 
ــم  ــم ورواياهت ــوع اىل قضاياه ــب الّرج ــة وج ــة والغيب ــم للتقي ــل اىل حرضهت التّوص
فيــا ورد فيــه حكــم ورواه أصحاهبــم واملتأخــرون عنهــم عــى وجــه جيــوز العمــل 
ــا االختــالف النَّاشــئ  ليــل، وأمَّ هبــا، والّتوقــف فيــا مل يوجــد فيــه أثــر اىل ظهــور الدَّ
ــد  ــر عن ــة يف الظَّاه ــار املتعارض ــن األخب ــع ب ــوه يف اجلم ــض الوج ــور بع ــن ظه م
بعــض مــن لــه أهليــة االســتنباط وخفائــه))) عنــد غــره أو يف وجــوه املرجحــات يف 
ــالم(،  ــه ليــس ممَّــا أنكــره )عليــه السَّ العمــل باألخبــار بعــد بــذل املجهــود فالظاهــر أَّنَّ
ــا مــا يعــود ]اىل[)6) التقصــر يف بــذل املجهــود فهــو مــورد للتوبيــخ ســواء دخــل  وأمَّ
حتــت هــذا الــكالم أّم ال فتشــنيع بعــض املتأخريــن عــى كثــر مــن أجّلــه األصحــاب 
ــُرُه  ــْرآَن ظاِه ــد عــن الصــواب )وإِنَّ اْلُق ونســبتهم اىل العمــل بالــرأي والقيــاس بعي

))) )انه قال تعاىل( يف ع. 
)))  النساء / )8. 

))) )يتاج( يف أ، ث، ح، ر،ع، م. تصحيف. 
))) ]يف االحكام[ ساقطة من ع. 

))) )حفائه( يف أ، ع. 
)6) ]اىل[ ساقطة من ع. 
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َأنيـِـٌق، َوباطِنُــُه َعِميٌق، الَ َتْفـــنَى َعَجائُِبــْه، َوالَ َتنَْقِض َغَرائُِبه َوالَ ُتْكَشــُف الظُُّلاُت إاِلَّ 
بـِـِه( األََنــُق بالّتحريــك )الفــرح والــّرور()))، واألَنيــق احلســن املعُجــْب))) وعمــق 
باطــن القــرآن كنايــة عــن عــدم قــر املــراد منــه عــى مــا يفهــم مــن ظاهــره بــل قــد 
يكــون املــراد منــه معنــى أو معــان ســوى الظَّاهــر واألخبــار يف هــذا املعنــى كثــرة 
ــه اىل  ــه برأهيــم بــل جيــب الّرجــوع في ــاس تفســر القــرآن بــا يفهمون فــال جيــوز للنَّ
العلــاء ببواطــن القــرآن وهــم الّذيــن ال يفارقهــم القــرآن وال يفارقونــه حتــى يــردوا 
احلــوض كــا نطــق بــه روايــة الثقلــن وغرهــا)))، فكــا ظهــر مــن الــكالم بطــالن 
القــول بالــرأي يف األحــكاِم، ظهــر بطــالن التَّفســر بالــرأي وعجائــب القــرآن 
وغرائبــه نكتــه ولطائفــة ودقائــق معانيــه التــي ال تفنــى بتــوارد األذهــان الثاقبــة/ و 
44/ والبصائــر اخلاطفــة يف األزمــان واألعــوام املتعاقبــة وال )تكشــف())) ظلــات 

الشــبه واجلهــاالت إالَّ بســواطِع أنــواره ولوامــع أرساره.

]ومن كام له )عليه السام([)5( َقاَله لألشعث بن قيس
 وهــو عــى منــرب الكوفــة خيطــب،  فمــى يف بعــض كالمــه يشء اعرتضــه 
ــعث)7)  ــم االش ــَك)6)( اس ــَك ال ل ــذه علي ــَن، ه ــر املؤمن ــا أم ــال: ي ــعث، فق األش

))) الصحاح، مادة )أنق(: )/ 7))). 
))) املصدر نفسه، مادة )أنق(: )/ 7))). 

))) )غرمها( يف أ،ع. 
))) )يكشف( يف أ، ث، ح، ر، ع، تصحيف. 

))) ]ومن كالم له )عليه السالم([ بياض يف ث. 
)6) )لــك فخفــض اليــه بــره )عليــه الســالم( ثــم قــال( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 
6))، ويف هنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: 9) )لــك فخفــض )عليــه الســالم( اليــه بــره ثــم قــال(. 
ــة  ــن معاوي ــة ب ــن ربيع ــدي ب ــن ع ــة ب ــن جبل ــة ب ــن معاوي ــرب ب ــدي ك ــن مع ــس ب ــن قي ــعث ب )7) أش
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ــوه()))  ــه، و)أب ــتهر ب ــرأِس فاش ــرب ال ــعث أي: مغ ــدًا أش ــرب))) وكان أب ــدي ك مع
ــه[))) شــجَّ يف بعــض حروهبــم  قيــس بــن معــد يكــرب))) كان يســمى االشــج؛ ]ألنَّ
ــارح: كان االشــعث مــن املنافقــن  وأشــعث مــن بنــي كنــدة وكان رئيســهم قــال الشِّ
ــالم( وهــو يف أصحابــه كــا كان عبــد اهلل بــن أيب ســلول)))  يف خالفــة عــيّل )عليــه السَّ
ــاق يف  ــا رأس النف ــد منه ــه، كّل واح ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل ص ــاب رس يف أصح
ــة وتفــرق الكلمــة يف صفــن حــن خطــب يف قومــه  ــه( وكان هــو أصــل الفتن زمان

ــد ســنة )))  ــا حممــد ول ــى أب ــدة، يكن ــن كن ــع ب ــن مرت ــور ب ــن ث ــة ب ــن معاوي ــن احلــارث ب األكرمــن ب
ق هـــ(، ومــن املؤرخــن مــن يســميه )معــدي كــرب( وجيعــل االشــعث لقبــًا لــه، كالذهبــي صاحــب 
الســر، وكان أمــر كنــدة يف اجلاهليــة واإلســالم، شــهد الرمــوك فأصيبــت فيهــا عينــه، وشــهد 
القادســية وجلــوالء وهناونــد، وورد املدائــن ثــم عــاد وويل الكوفــة وتــويف فيهــا ســنة )0)هـــ(. ينظــر: 
أســد الغابــة: )/ 97 - 99، ســر أعــالم النبــالء: )/8)،، وهتذيــب التهذيــب: )/ ))، واألعــالم: 

 .(((  /(
))) )معد يكرب( يف ث، ح، ر، م. 

))) )أبو( يف أ، ث، ح، حتريف. 
ــدي مــن  ــة الكن ــن معاوي ــن ربيعــة ب ــن عــدي ب ــة ب ــن جبل ــة ب ــن معاوي ــن معــد يكــرب ب )))  قيــس ب
قحطــان، ملــك جاهــيل يــاين كان صاحــب مرابــاع حــرض مــوت، يلقــب باألشــج ألثــر شــج يف وجهه، 
يكنــى أبــا حجيــة، وأبــا األشــعث ولــد ســنة )0) ق ه( يف مدينــة )شــبوه( بحرضمــوت وخلــف أبــاه 
امللــك، ويقــال لــه السكســكي نســبة اىل خمــالف السكاســك بأعــايل حرضمــوت الغربيــة. ينظــر: أســد 

ــة: )/ 97، و األعــالم: )/ 08).  الغاب
))) ]ألنَّه[ ساقطة من ث، ر، م. 

))) هــو عبــد اهلل بــن أيب ســلول األنصــاري مــن بنــي عــوف بــن اخلــزرج، وســلول امــرأة مــن خزاعــة، 
ــا احلبــاب وقــد ســمى الرســول)صى اهلل عليــه والــه(  وهــي أم أيب بــن مالــك بــن احلــارث، يكنــى أب
ابنــه )عبــد اهلل( وكان ابــن ايب ســلول رأس املنافقــن وكانــت اخلــزرج قــد اجتمعــت عــى ان يتوجــوه 
وســندوا اليــه امرهــم قبــل مبعــث النبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( فلــا جــاء اإلســالم نفــس عــى 
ــوايف  ــر: ال ــالم. ينظ ــص اإلس ــزة ومل خيل ــه الع ــوة واخذت ــلم( النب ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــول )ص الرس

ــتيعاب: )/0)9  ــة: 6/ )7)، واإلس ــة والنهاي ــات: 7)/ 9، 0)، و البداي بالوفي
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وأقعدهــم عــن القتــال فأتــى عيــون معاويــة باخلــرب اليــه فطمــع معاويــة بعــد اليــأس 
والعــزم عــى الفــرار حتَّــى رفعــت املصاحــف وانعقــد التحكيــم، واالعــرتاض امَلنـْـع 
ــق إذا  ــه أنَّ الطَّري ــل في ــكالم واألص ــام ال ــراده وامت ــن م ــل وب ــن القائ ــب ب واحلَْج
ــالك مــن ســلوكه، والفصيــح يف ذكــر االيــراد  اعــرتض فيــه بنــاء أو غــره منــع السَّ
ي اعرتضه  اعرتضــه ال اعــرتاض عليــه كــا شــاع يف عبــارات املصنفن والــكالم الــذَّ
ــالم( كان يذكــر عــى منــرب الكوفــة أمــر  ــه )عليــه السَّ االشــعث عــى مــا رووه هــو أنَّ
ــه فقــال:  احلكمــن بعــد أن انقــى حــرب اخلــوارج فقــام اليــه رجــل مــن أصحاب
هنيتنــا عــن احلكومــة ثــم أمرتنــا هبــا فــا نــدري أّي األمريــن أرشــد فّصفــق )عليــه 
ــالم( بإحــدى يديــه عــى األخــرى وقــال: هــذا َجــَزاُء َمــن َتــَرَك الُعْقــَدَة، وكان  السَّ
ــالم( هــذا اجلهــل واحلــرة جزاؤكــم إذ تركتــم الــرأي واحلــزم)))  مــراده )عليــه السَّ
ــن  ــم ح ــة اىل الّتحكي ــاب معاوي ــة أصح ــى إجاب ــم ع ــري وأرصرت ــاع أم ــو اتب وه
رفعــوا املّصاحــف وقــد كان مــن إرصارهــم أْن ســّبوا)))مالك بن احلارث األشــرت))) 
ــياِط وجــه دابتــه ورضب  ملــا حّرضهــم عــى القتــال وســّبهم)))، ورضبــوا بالسَّ
وجــوه دواهبــم وكاد أن يشــتعل نــار احلــرب يف عســكره )عليــه الّســاَلم( وكان 

))) )احلرم( يف م. 
))) )سهوا( يف ث، م. 

ــن  ــن ســعد ب ــن خزيمــة ب ــن احلــارث ب ــن ربيعــة ب ــن مســلمة ب ــن يغــوث ب ــن احلــارث ب ))) مالــك ب
ــه،  ــرف بفصاحت ــه ع ــيد قوم ــجعان كان س ــار الش ــن كب ــر م ــرت، أم ــروف باألش ــي، املع ــك النخع مال
أدرك اجلاهليــة، ســكن الكوفــة وكان لــه نســل فيهــا، شــهد الرمــوك وذهبــت عينــه فيهــا، شــهد يــوم 
ــه  ــه الســالم( واله االمــام عــى )مــر( فقصدهــا لكن اجلمــل وصفــن مــع أمــر املؤمنــن عــيل )علي
مــات يف الطريــق فقــال عنــه أمــر املؤمنــن عــيل )عليــه الســالم(: )رحــم اهلل مالــكًا فلقــد كان يل كــا 

ــع:0)/)). ــة النخ ــالم:) /9))، قبيل ــرب:)0)، األع ــر: املح ــول اهلل((. ينظ ــت لرس كن
))) )وصبهم( يف أ، حتريف. 



81

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

مــن أشــّدهم يف النهــي عــن القتــال و الّتحريــص عــى التحكيــم األشــعث فصــاح 
هبــم عــيل )عليــه الّســاَلم( فكّفــوا وقــال يف كالمــِه هلــم: ُكنْــُت أْمــِس أمــر املؤمنــن 
فأصبحــت الَيــوْم َمأُمــورًا، وُكنـْـُت َناهيــًا فأصبحــت منهّيــا فعنــد ذلــك أذعــن )عليــه 
الّســاَلم( بــا كلُفــوه وانتهــت احلــال اىل حيــث انتهــى، فلــا ســِمع األشــعث ذلــك 
ــراد  ــى أن امل ــه ع ــل ومحل ــاَلم( وتاه ــه الّس ــراده )علي ــل م ــة جه ــكالم يف الكوف ال
ــذه ال  ــال: ه ــم فق ــت بالتحكي ــزم ورضي ــرأي واحلَ ــت ال ــث ترك ــي حي ــذا جزائ ه
ينفعــك يــا أمــر املؤمنــن بــل يــرّضك، وقيــل كان مــراده )عليــه الّســاَلم( هــذا مّمــا 
يرتتــب عــى تــرك العقــدة ولــو كان للخــوف مــن الفتنــة وال حميــص يف مثــل تلــك 
ــَك  ــا ُيْدِري ــاَلم(: )َوَم ــِه الّس ــُه )علي ــاَل َل ــمَّ َق ــرة، ُث ــه ب ــض())) إلي ــة، )َفخَف الواقع
ــٌق بــْن  ــٍك، ُمنَافِ ــٌك بــن َحائِ ِعنِــَن، َحائِ ــنَُه الالَّ ــُة اهللِ َوَلْعـ ــَك َلْعنَ َّــا ىِل! َعَلْي ــَىَّ ِم ــا َع َم
ــد التّحقــر  ــُض )ضــّد الرفــع())) و)خفــض())) البــر ]يكــون[))) عن ــٍر( اخلَْف َكافِ
ــا معنــاه الظاهــر، وقــد قيــل:  والغضــب، وأَدَريتــُه أي: َاعْلمُتــه، واملــراد باحلائــك أمَّ
ــّرون  ــن يع ــل اليم ــل إنَّ أه ــن، وقي ــرود اليم ــجان ب ــا ينس ــاه كان ــعث وأب إن االش
باحلياكــة وليــس هــذا مّمــا خيــّص االشــعث، وقــال خالــد بــن صفــوان))) مــا أقــول يف 

))) )فحفض( يف ح، و يف ر: )وحفض( تصحيف. 
))) الصحاح، مادة )خفض(: )/)07). 

))) )حفض( يف ح، تصحيف. 
))) ]يكون[ ساقطة من ث، ر، م. 

))) خالــد بــن صفــوان بــن عبــد اهلل بــن عمــرو ابــن األهتــم التميمــي املنقــري، مــن فصحــاء العــرب 
ــة  ــائرة أدرك خالف ــات س ــه كل ــاالً، ل ــا م ــر أهله ــا، وكان أي ــأ فيه ــرة ونش ــد بالب ــهورين، ول املش
الســفاح العبــايس، وكان خطيبــًا و أشــهر النــاس عــى مــدح الــيء وذمــه ســمي باألهتــم ألنَّ )قيــس 
بــن عاصــم املنقــري( رضبــه بقــوس فهتــم فمــه، كــف بــره قبــل وفاتــه، تــويف ســنة ))))هـــ(. ينظــر: 

املعــارف: )0)، )0) ســر أعــالم النبــالء: 6/6))، واألعــالم: )/97). 
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قــوم ليــس فيهــم إاّل حائــك بــرد، أو دابــغ جلــد، أو ســائس قــرد، ملكتهــم امــرأة، 
ــه لنقصــان  وأغرقتهــم فــأرة)))، وّدل عليهــم ُهدُهــد، وقيــل يف وجــه التعيــر إنَّ
ــادق/ظ44/  ــن الّص ــان، َوروى ))ع ــاء والّصبَي ــم النس ــة))) مُلعاملته ــول احلاك عق
ــًا عقــل حائــك،  ــه قــاّل: عقــل أربعــن معّل جعفــر بــن حمّمــد )عليهــا الّســاَلم( أنَّ
ــن  ــى ب ــن موس ــا(())). ))وع ــل هل ــرأة العق ــرأة[)))، وامل ــل ام ــك عق ــل حائ ]وعق
جعفــر )عليهــا الّســاَلم( )التستشــروا())) املعّلمــن واحلوكــة فــإّن اهلل تعــاىل 
ســلبهم عقوهلــم(()6)، وقيــل: ألهنَّــا مَظنـّـة الكــذب واخليانــة، وروى أّن رســول اهلل 
)صــى اهلل عليــه وآلــِه( دفــع اىل حائــك مــن بنــي النجــار ]غــزالً[ لينســج لــه صوفــًا 
ــف  ــًا فيق ــلم( متقاضي ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــه رس ــه ويأتي ــكان يمطل ف
ــاِس ومل يــزل يمطلــه حتــى  عــى بابــه ويقــول: رّدوا علينــا ثوبنــا لنتجّمــل بــه يف النّ
تــويف رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــِه وســلم()7)، وقيــل: ألنَّ ذهــن احلائــك عامــة 
ــة  ــوط املّتفرق ــوب الفكــر اىل أوضــاع)8) اخلُي ــه مصب ــه متوجهــه اىل جهــة صنعت وقت

))) )قارة( يف ث، م. 
))) )للحاكة( يف ر. 

))) ]وعقل حائك عقل امرأة[ ساقطة من ع. 
))) رشح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم البحــراين: )/ )))، ومســتدرك الوســائل، مــرزا حســن الطربيس 

)ت0)))هـ(: ))/97. 
))) )ال تستروا( يف أ، ر، ع، ويف ح )ال تسترشوا( حتريف. 

)6) رشح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم البحــراين: )/)))، وبحــار األنــوار:00)/78، ومســتدرك 
الوســائل، مــرزا حســن الطــربيس: ))/97،98. 

)7) ينظــر: رشح هنــج البالغــة ابــن ميثــم البحــراين:)/)))، وبحــار األنــوار:00)/78، ومســتدرك 
الوســائل، مــرزا حســن الطــربيس(: ))/98. 

)8) )او صاغ( يف ث، ويف ر: )الوضاع(. 
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ــا،  ــرف هب ــَيٌة تع ــة ِمش ــراد باحلياك ــا امل ــِه، وأّم ــه ورجَلْي ــة َيدْي ــه اىل حرك ــع احتياج م
قيــل كان االشــعث إذا مشــى يــرك منكبيــه، و)يفحــج())) بــن رجليــه)))، وهــذه 
املشــية ]هــي[))) املعروفــة باحلياكــة والتعيــر هبــا ]تعيــر[))) بنقصــان العقــل، وأّمــا 
ــه يف  ــّدس اهلل رُوح ــوب ق ــن يعق ــد ب ــكالم روى حمّم ــج ال ــذب ونس ــا الك ــراد هب امُل
الــكايف عــن أيب عبــد اهلل )عليــه الّســاَلم( قــال: ذكــر احلائــك عنــده )عليــه الّســاَلم( 
ــا ذاك الــّذي ُيــوك الكــذب عــى اهلل وعــى رســوله )صــى اهلل  ــُه ملُعــون فقــال: إنَّ إنَّ
عليــه وآلــِه( )))، وقــد ســبق ذكــر نفاقــه وكفــر أبيــه واضــح، ولفظــة حائــك ومنافــق 
يف بعــض النســخ بالّرفــع)6) فيكــون خــرب املحــذوف، ويف بعضهــا بالنصــب بتقديــر 
ْســاَلُم ُأْخــَرى، َفــَا َفــَداَك ِمــْن َواِحــَدٍة  ًة َواْلِ َك اْلُكْفـــُر َمــرَّ حــرف النـّـداء )َواهللِ َلَقــْد َأَسَ
ِمنُْهــَا َماُلــَك َواَل َحَسُبـــَك( أّمــا أرس األشــعث يف اجلاهلّيــة والكفــر فــروي الّشــارح 
ــا  ــًا االشــج أب ــا قتلــت قيَس ــه قــال يف مجهــرة النّســب إّن مــرادا مّل عــن ابــن الكلبــي أن
ــارث  ــي احل ــوا بن ــدة فقاتل ــي كن ــأره يف بن ــًا بث ــعث طالب ــرج[)7) االش ــعث ]خ االش
ــريب  ــا ع ــد هب ــر ومل يف ــة اآلف)8) بع ــه بثاَلث ــدى نفس ــعث فف ــأرس األش ــب ف ــن كع ب

))) )يفحح( يف ح، ث، ر، م، تصحيف. 
))) الرجــل الفحــج )هــو الــذي تتــداىل صــدور قدميــه، وتتباعــد عقبــاه، وتتفحــج ســاقاه( الصحــاح، 

مــادة )فحــج(: )/ ))). 
))) )]هي[ ساقطة من أ موجودة يف ح، ر. 

))) )التعير( ساقطة من م. 
))) ينظر: االصول من الكايف: )/0)). 

)6) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 6)). 
)7) ]خرج[ ساقطة من ث. 
)8) )اآلن( يف ث، حتريف. 
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قبلــُه))) وال بعــده)))، فعــى تقديــر ّصحــة النّقــل يكــون املــراد بقولــه )عليــه الّســاَلم( 
ــبك،  ــك وحس ــا مال ــوع))) فْيه ــن الوق ــاك م ــا ّنج ــا، م ــدة منه ــن واح ــداك م ــا ف م
والغــرض تعيــره))) بضعــف العقــل، وقّلــة التدبــر فقــد وقــع يف األرس مــع كونــه ذا 
مــال وحســب متمّكنــا مــن القتــال عــى وجــه يكــون لــه الغلبــة عــى اخلصــوم، وّربا 
يّدعــى أن الّظاهــر مــن نفــي الفــداء مــن األرس هــو الوقــوع يف األرس ال عــدم النجــاة 
منــه ولــو مل يّصــح النّقــل كان األمــر واضحــًا، وأّمــا أرسه يف اإلســالم فهــو أّنــه مّلــا 
قبــض رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــِه وســلم( وارتــدت بنــو وليعــة وهــم الّذيــن 
ــى وليعــة أو  ــا بن ــنَّ ي ــِه وســلم(: )َلَتنَتُه ــه وآل ــال فيهــم رســول اهلل )صــى اهلل علي ق
ألبعثهــَن اليكــم رجــاًل عديــل نفــي يقتــل مقاتلتكــم ويســبي ذراريكــم، قــال عمــر 
بــن اخلّطــاب: )فــا مّتنّيــت اإلمــارة االّ يومئــذ، و جعلــت انصــب لــه صــدري رجــاء 
أن يقــول يل: هــو هــذا، فأخــذ بيــد عــيل )عليــه الّســاَلم(، وقــال: هــو هذا()))وقــد 
ــلم(  ــِه وس ــه وآل ــّى اهلل علي ــه )ص ــم وفات ــل اليه ــا وص ــًا، فّل ــالمهم ضعيف كان اس
اظهــروا الكفــر وغنــت بغناياهــم وخضبــن أيدّهــن، وملــا ويل أبــو بكــر اخلالفــة أمــر 
ــادًا)6) عــى حــرض مــوت وأمــره بأخــذ البيعــة عــى أهلهــا واســتيفاء صدقاهتــم  زي

))) )قيله( يف ث، تصحيف. 
))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 7)). 

))) )الولوع( يف ع. 
))) )يعرته( يف ث، حتريف. 

))) رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 8))، وروى الطــويس )َلَتنَتُهــنَّ يــا بنــى وليعــة أو 
ــم  ــم أو يقصعك ــي، يعصاك ــه كمعصيت ــي، ومعصيت ــه كطاعت ــي، طاعت ــاًل كنف ــم رج ــَن اليك ألبعثه
بالســيف( األمــايل: 6))، وروى اهليثمــي )َلَتنَتُهــنَّ يــا بنــى وليعــة أو ألبعثهــَن اليكــم رجــاًل كنفــي 

ــي: 7/ 0)).  ــد اهليثم ــع الزوائ ــم( جمم ــبي ذرارهي ــم ويس يقتله
)6) زيــاد بــن لبيــد بــن ثعلبــة بــن ســنان بــن عامــر بــن عــدي بــن أميــة بــن بياضــة بــن عامــر بــن زريــق 



85

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

فتابعــوه إالّ بنــو وليعــة)))، فبيتهــم))) زيــاد يف غفلــة منهــم فقتــل كثــرًا منهــم وهنــب 
وســبى فاســتنروا األشــعث فقــال: ال أنركــم حتــى متلكــوين عليكــم فمّلكــوه 
وتوجــوه كــا يتــوّج امللــك مــن قحطــان، فخــرج اىل زيــاد يف عســكر كثيــف وكتــب 
أبــو بكــر اىل مهاجــر بــن أميــة))) أن يســر بمــن معــه وقــد كان أمــرًا عــى صنعــاء))) 
اىل زيــاد فلقــوا األشــعث فهزمــوه وجلــأ بقومــه اىل احلصــن فحارصهــم امُلســلمون 
ــى يقدمــا  ــاد وامُلهاجــر فســأهلا األمــان عــى نفســه حت ــاًل اىل زي ــزل األشــعث لي فن

ــه  ــه وال ــى اهلل علي ــول )ص ــرج اىل الرس ــة فخ ــهد العقب ــد اهلل، ش ــا عب ــى أب ــايض، يكن ــاري البي األنص
وســلم( وأقــام معــه بمكــة حتــى هاجــر معــه اىل املدينــة، فــكان يقــال لــه مهاجــري أنصــاري، شــهد 
بــدرًا وأحــدًا واخلنــدق واملشــهد كلهــا مــع رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( واســتعمله عــى 
ــدة،  ــن كن ــردة م ــل ال ــال أه ــه(، وواله قت ــر)ريض اهلل عن ــو بك ــة أب ــا اخلليف ــره عليه ــوت، وأق حرضم
وهــو الــذي ظهــر باألشــعث بــن قيــس فســره اىل اخلليفــة أبــو بكــر)ريض اهلل عنــه(، تــويف يف حــدود 
)0)هـــ(. ينظــر: أســد الغابــة: )/7))، وأنســاب األرشاف:)/)))، والــوايف بالوفيــات: ))/6، 

و اإلصابــة: )/)8). 
))) )ولبيعة( يف ث. 

))) )فبيتهم( يف ع، تصحيف. 
ــادة  ــن الق ــايب، م ــريش، صح ــي الق ــرة املخزوم ــن املغ ــة ب ــهيل أو حذيف ــة س ــن أيب أمي ــر ب ))) مهاج
ــه  ــر(، وأخت ــلم( )املهاج ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــاه رس ــد فس ــمه الولي ــدرًا، كامأس ــهد ب ش
ــنة  ــوك س ــة تب ــن وقع ــر ع ــف املهاج ــلم( ختل ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــول )ص ــة الرس ــلمة( زوج )أم س
9هـــ فعتــب الرســول )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( عليــه ثــم ريض عنــه ـــــــ بشــفاعة أختــة ـــــــــــــ 
واســتعمله أمــرًا عــى صدقــات كنــدة، والصــدف، بعثــه اخلليفــة أبــو بكــر )ريض اهلل عنــه( اىل اليمــن 
ــاره  ــد يف حص ــن لبي ــاد ب ــدة زي ــله لنج ــا ارس ــنة )))هـ(،ك ــاء س ــارة صنع ــوىل إم ــن، فت ــال املرتدي لقت
حلصــن )النجــر( قــرب حــرض مــوت فأنجــده وفتــح احلصــن ســنة )))هـــ( وتــويف بعــد هــذه الســنة. 

األعــالم: 0/7)).
))) )صنعا( يف أ، ع. 
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بــه عــى أيب بكــر فــرى فيــه رأيــه عــى أن يفتــح هلــم احلصــن))) ويســلم اليهــم قومــه 
ومــن يف احلصــن ليقتلوهــم، وقيــل كان يف األمــان عــرشة مــن أهــل االشــعث فأمناُه 
ــه  ــم قوم ــعث أوه ــد كان األش ــوه وق ــن فدخل ــم احلص ــح هل ــه ففت ــا رشط وأمضي
ــذوا  ــه وأخ ــا في ــتنزلوا كّل م ــًا فاس ــم مجيع ــه وهلُ ــان/ و45/ لنفس ــب األم ــه طل أّن
ــن،  ــوا الباق ــم وقتل ــم فرتكوه ــرشة فعزهل ــزل الع ــعث: اع ــوا لأش أســلحتهم وقال
ــد وكذلــك العــرشة  ــة ومحلــوا األشــعث اىل أيب بكــر موثقــًا يف احلدي ــوا ثانائ وكان
فعفــا عنــه وعنهــم، فقــال أليب بكــر: )اســتبقني حلرمــك وزوجنــي أختــك())) 
ففعــل وزوجــه أختــه أّم فــروة بنــت أيب قحافــة)))، وكانــت عميــاء فولــدت لــه بنينــًا 
ومنهــم حممــد بــن األشــعث))) وخــرج يــوم البنــاء))) عليهــا اىل ســوق املدينــة فــا ّمــر 
ــاس مــن  ــه النّ ــع إالّ عقرهــا والتجــأ اىل دار مــن دور األنصــار فصــاح ب ــذات أرب ب
كّل جانــب، وقالــوا: قــد ارتــد األشــعث مــّرة ثانيــة فــأرشف عليهــم مــن الّســطح 
ــا)6)،  ــا اىل أرباهب ــع أثاهن ــايل فدف ــرة يف م ــن كّل عق ــا وثم ــة البن ــذه وليم ــال: ه وق

))) وهــو حصــن )النجــر( قــرب حرضمــوت جلــأ اليــه أهــل الــردة مــع األشــعث بــن قيــس يف أيــام 
اخلليفــة أيب بكــر الصديــق)ريض اهلل عنــه( معجــم البلــدان: )/ )7). 

))) اإلستيعاب: )/ )))، و سر أعالم النبالء: )/ 99، و اإلصابة: )/0)). 
))) ورد خــرب زواجهــا يف تاريــخ اليعقــويب: )/)))، و تاريــخ الطــربي: )/ 8))، واإلســتيعاب: 

)/)))، وتاريــخ اإلســالم: )/ 0)6، والــوايف بالوفيــات: 9/)6). 
))) حممــد بــن األشــعث بــن قيــس بــن معــد يكــرب بــن معاويــة بــن جبلــة النــدي، يكنــى أبــا القاســم، 
وأمــه فــروة بنــت أيب قحافــة عثــان بــن عــار، قائــد، مــن أصحــاب مصعــب بــن الزبــر شــهد معــه أكثــر 
وقائعــه، قتــل مــع عبيــد اهلل ســنة )67هـــ( قبــل مقتــل املختــار الثقفــي بأيــام. ينظــر: الطبقــات الكــربى: 

)/)6، واألعــالم: 6/ 9). 
))) )النباء( يف أ، ع، تصحيف. 

)6) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))). 



87

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

وبقــى األشــعث مــن بــركات أيب بكــر اىل أن حــرض صفــن وكان مــن شــهود كتــاب 
ــاس عــن حــرب معاويــة كــا تقــّدم. التحكيــم بعــد اقعــاده النّ

ــُه  ــِريٌّ َأْن َيْمُقَت ــَف، حَلَ ْت ــم احْلَ ــاَق إَِلْيِه ــَف، َوَس ْيـ ــِه السَّ ــَى َقْوِم ــَرًأ َدلَّ َع )َوإِنَّ أْم
اأْلَْقــَرُب، َواَل َيْأَمنَــُه اأْلَْبَعــُد( قــد عرفــت داللــة الّســيف عــى قومــه، واحلتــف بالتــاء 
ــاة مــن حتــت وهــو  ــاء املّثن ــن فــوق )اهلــالك()))، ويف بعــض النّســخ))) بالي ــاة ِم املثنّ
ــّروا  ــم رضــوا باإلســالم ومل ي ــا أهنَّ )اجلــور والّظلــم())) وكــون قتلهــم جــورا أّم
عــى الكفــر ومل يكونــوا مّمــن ُولــد عــى فطــرة اإلســالم، أو ألنَّ األمــر مل يكــن أليب 
ــه )عليــه الّســاَلم(  بكــر فــا فعلــه ظلــم))) وإن كان موافقــًا حلكــم اهلل فيهــم، أو ألنَّ
يــرى احلكــم فيهــم غــر ذلــك، أو ألن قتلهــم واالســتيالء عليهــم كان عــى وجــِه 
ــن  ــن م ــه إذ مل يك ــعث وزعم ــرتاف األش ــًا باع ــه كان ظل ــبق، أو ألنَّ ــا س ــدر ك الغ
املذعنــن باإلســالم، واحلُــرّي مثقــاًل، وكذلــك احلــري بالتخفيــف اجلديــر الالئق))) 
إالَّ أنَّ املثقــل يثنــى وجيمــع ويذّكــر ويؤنــث بخــالف املخّفــف فيقــع عــى اجلميــع، 
ــُت )أشــّد الُبْغــض()6)، وملــا كان الغــدر والّظلــم باألقــرب أفحــش وأفضــح  وامَلْق
ــِيُد:)يريُد  ــاَل السَّ ــوف َق ــد اخل ــت، ولأبع ــرب املق ــاَلم( لأق ــه الّس ــل)7) )علي جع

))) لسان العرب، مادة )حتف(: 9/ 8). 
))) اشــار اىل روايــة اليــاء ابــن ميثــم البحــراين يف رشح هنــج البالغــة: )/ )))، وفيــه: )وروي باليــاء 

وهــو امليــل(. 
))) لسان العرب، مادة )حيف(: 9/ 60. 

))) )اظلم( يف ث، ر، م. 
))) ينظر: الصحاح، مادة )حرا(: 6/ )))). 

)6) لسان العرب، مادة )مقت(: )/ 90. 
)7) ]جعل[ ساقطة من ث، ويف م: )اسند(. 
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ــا َقْوُلــُه: )َدلَّ َعــَى  ًة. وَأمَّ ْســالِم َمــرَّ ًة، ويف اإْلِ ــُه ُأرِسَ يف الُكْفــِر َمــرَّ ــالم( أنَّ )َعليــِه السَّ
ْيـــَف( َفــَأَراد بــه َحِديثَّــا َكاَن لِلَْشــَعِث مــع خالــد بــن الوليــد باليامــة، غــرَّ  َقْوِمــِه السَّ
وَنُه  ــَد ذلِــَك ُيَســمُّ ــُه َبْع ــَع هبــم خالــٌد، وكان قْوُم ــى َأْوَق ــْم؛ َحّت ــُه، وَمَكــَر ِهبِ ــِه قوَم فِْي
ـاِر، َوُهــَو اْســٌم لْلَغــادر عندهــم(. قــال بعــض الّشــارحن: )العــرف  ُعــْرف النَـّ
ــا كان مــن  ــار ومّل ــة والنّ كّل عــاٍل مرتفــع()))، واألعــراف يف القــرآن ســور بــن اجلنّ
ــه  شــأن كّل مرتفــع عــاٍل أن يســرت مــا))) وراءه، وكان الغــادر يســرت بمكــره وحيلت
أمــورًا كثــرة وكاَن ُهــَو َقــد َغــّر َقْوَمــُه بالباطِــل، وغــدر))) هبــم صــدق عليــه بوجــه 
ــار  ــرب أو ن ــار احل ــن ن ــا وراءه م ــم م ــرته))) عنه ــار لس ــرف النّ ــظ ع ــتعارة لف االس
اآلخــرة إذ محلهــم عــى الباطــل))) انتهــى. ويمكــن أن يكــون تســميته بالعــرف 
ــار مســتحّقا هلــا وخيدشــه  ــه اىل النّ ــًا يف قومــه وإضافت ــه رشيف ــى املرتفــع لكون بمعن
ــرف  ــن الع ــون م ــه، وأن يك ــّيد رىض اهلل عن ــره الس ــا ذك ــادر ك ــق الغ ــميته مطل تس
بمعنــى مــوج البحــر تشــبيهًا لــه يف كونــه مظنةللــرش بتالطــم النـّـار يف التهاهبــا وشــّدة 
توّقدهــا، وقــاَل الّشــارح)6) مل نعــرف)7) يف التواريــخ أّن األشــعث جــرى لــه باليامــة 
ــي  ــة لبن ــن، واليام ــدة باليم ــة! كن ــدة واليام ــن كن ــبهه، وأي ــذا وال ش ــد ه ــع خال م
ــا تســميته بعــرف النـّـار فحــكاه  حنيفــة، وال أعلــم مــن أيــن نقــل الــّريض هــذا !، وأمَّ

))) لسان العرب، مادة )عرف(: 9/ ))). 
))) )من( يف أ، ع. 

))) )عذر( يف أ، ث، ر، ع. 
))) )ليسرته( يف م. 

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 6)). 
)6) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 0)). 

)7) )تعرف( يف أ، ث، ع. 
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هــو أيضــًا عــن الّطــربي))) قــال: ]أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر يف التاريــخ[))): كان 
امُلســلمون يلعنــون األشــعث، ويلعنــه الكافــرون أيضــًا وســبايا قومــه، وســّاه نســاء 

ــار وهــو اســم للغــادر عندهــم. قومــه ُعــرف النّ

ام( ومن خطبة له )عليِه السَّ

ــْم  ــْم َوَوِهــْلـُتـ ِزْعُت ــْم جَلَ ــاَت ِمنُْك ــْن َم ــَن َم ــْد َعاَي ــا َق ــْم))) َم ــْو َعاَينُْت ــْم َل ُك  )َفإِنَّ
ــا  ــٌب َم ــوا َوَقِري ــْد عاَينُ ــا َق ــْم م ــوٌب/ظ45/ َعنُْك ــْن حَمُج ــْم َوَلكِ ــِمْعُتْم َوأَطْعُت َوَس
ــْم إِْن  ــِمْعُتْم َوُهِديُت ــِمْعُتْم إِِن َس ــم، َوُأَس ُت ــْم إِْن َأْبَرْ ُت ْ ــْد ُبرِّ ــاُب َوَلَق ــَرُح احِلَج ُيْط
اْهَتَدْيُتــْم( عايــن الــيء عيانــًا أي: رآه بعينــه، و اجلــزع )احلــزن واخلــوف()))، 
الُوجــوه  بعــض  عــى  والتكريــر  واخلــوف)))  الّضعــف  بالتّحريــك  والَوَهــل 
ــًا، وهــو  ــم عيان ــّذي ظهــر هلُ ــَن مــن مــات قبلهــم احلــّق ال ــا عاي ــراد ب ــد وامل للتأكي
ــه  ــار بمخالفت ــم عــى الباطــل ومــن أهــل النّ ــه الســاَلم( عــى احلــّق، وإهنَّ ــه )علي أنَّ
ــن  ــة أمــر املؤمن ــه وهــذا بظاهــره يشــمل عــذاب القــرب، ومعاين ــاد ل وعــدم االنقي
])عليــه الّســاَلم([)6) عنــد املــوت، والعلــم باملصــر والعاقبــة حينئــذ وأخبارنــا 

))) قــال الطــربي )... فــكان معهــم يلعنــه املســلمون، ويلعنــه ســبايا قومــه، وســاه نســاء قومــه عــرف 
النــار كالم يــان يســمون بــه الغــادر( تاريــخ الطــربي: )/ 8)). 

ــع النســخ، وذكــرت يف رشح هنــج  ــرد يف مجي ــر يف التاريــخ[ مل ت ــن جري ــو جعفــر حممــد ب ــال أب ))) ]ق
ــياق.  ــا الس ــادة يتطلبه ــي زي ــد: )/ 0)) وه ــن أيب احلدي ــة، اب البالغ

ــي  ــة، صبح ــج البالغ ــد: )/ )))، وهن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــم( يف رشح هن ــد عاينت ــو ق ))) )ل
ــح: 0).  الصال

))) لسان العرب، مادة )جزع(: 8/ 7). 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )وهل(: ))/ 7)7. 

)6) ])عليه السالم([ ساقطة من ع. 
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متضافــرة بمعاينــة الرســول])صى اهلل عليــه وآلــه([))) واألئمــة )عليهــم الّســاَلم( 
ــه(  ــوب )رىض اهلل عن ــن يعق ــد ب ــالم حمم ــة اإلس ــا ثق ــرا منه ــر كث ــوت ذك ــد امل عن
يف كتــاب اجلنائزمــن الــكايف)))، والّصــدوق )رىض اهلل عنــه( يف الفقيــه وغــره مــن 
ــه  ــة القــول بمعاينت ــه وكذلــك غرمهــا يف كتبهــم، وقــال الّشــارح))) بعــد حكاي كتب
ــه الّســاَلم( شــعرًا  ــه )علي ــروى عن ــد املــوت عــن الشــيعة: )وي ــاَلم( عن ــه الّس )علي

ــداين))):  ــارث األعــور اهلم ــه للح قال

َيا حــاِر َهــْداَن َمْن َيُمـْت َيَرَن                 ِمــــْن مؤِمــٍن أْو ُمنَافٍِق)5( ُقــُباَل 
َيْعــرَفنْي َطـرْفــــُه وأَعـــِرُفــــــُه                 بَِعـــيِنــَْيِه َواسـِْمــه َومـَا َفــَعـــاَل
ُجال أُقـــوُل لِلنَّاِر َوَهــي ُتـوَقــُد لــِْلـ                 ـــَعْرِض َذرْيِه ال َتْقـــُرْب الرَّ
اًل َذرْيــــــه ال َتـْقَربِـــْيِه إِنَّ َلــــــــُه                َحْبـاًل بِــَحبـِْل اْلَوصـِـّي ُمتــِصَّ

قــال: وليــس هــذا بمنكــر أّن صــح اّنــه )عليــه الّســاَلم( قالــه عــن نفســه ففــي 
الكتــاب العزيــز َمــا يــدّل عــى أّن أهــل الكتــاب ال يمــوت منهــم مّيــت حّتــى يصّدق 
بعيســى بــن مريــم )عليــه الّســاَلم(، وذلــك قولــه تعــاىل: ﴿َوإْن ِمــن أْهــِل اْلكِتــَاب 
إالَّ لُيؤِمنَــنَّ بــِه َقْبــَل َمْوتِــِه َوَيــْوَم اْلِقيَمــِة َيكــوُن َعَليِهــْم َشــــهيدًا﴾)6) قــال كثــر مــن 

))) ])صى اهلل عليه وآله([ ساقطة من ح، ث، ر، م. 
))) ينظر: االصول من الكايف، الكليني: )/8)). 

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))). 
))) هــو احلــارث بــن عبــد اهلل بــن كعــب بــن أســد  األعــور اهلمــداين اخلــاريف احلوثــي الكــويف، 
ويكنــى أبــا زهــر، صاحــب أمــر املؤمنــن عــيل )عليــه الســالم(، تــويف أيــام واليــة عبــد اهلل بــن يزيــد 
االنصــاري الكوفــة ســنة ))6هـــ(. ينظــر: تاريــخ ابــن معــن الــدوري:)/8))، و ســر أعــالم النبالء: 

ــن: )/ )6).  ــن األم ــيعة، حمس ــان الش ــة: )/8)، وأعي )/))) - )))، واإلصاب
))) )مسافر( يف ع. 

)6) النساء / 9)). 
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املفّريــن))): يعنّــي أن كّل مّيــت مــن اليُهــود وغرهــم مــن أهــل الكتــاب إذا 
احتــرض رأى املســيح )عليــه الّســاَلم( فيصــدق بــه مــن مل يكــن يف أوقــات الّتّكليــف 
ــة  ــاب( مصدرّي ــرح احلج ــا يط ــاَلم(: )م ــه الّس ــه )علي ــا( يف قول ــه))) و)م ــا ب مصدق
ــول)))  ــة املجُه ــى صيغ ــخ ع ــض النس ــل يف بع ــب، والفع ــربُه قري ــدأ خ ــي مبت وه
فيكــون )احِلجــاُب( مرفوعــًا، ويف بعضهــا معلوم،]و)احلجــاب( منصــوب فتكــون 
ــا  ــرشط أّم ــوم ال ــاح()))، ومفُه ــف وااليض ــر )التعري ــة[)))، والتَّبِص ــا( موصول )م
ــادة، أو  ــول امل ــدم قب ــث ع ــن حي ــره م ــدم تأث ــه لع ــر)6) حقيق ــق الّتبص ــدم حتق ع
 (7( ــقٍّ ــم )بَِح ــم وينفعك ــرة فيجديك ــل البص ــن أه ــم م ــذوف أي: إن كنت ــزاء حم اجل
ــُغ َعــِن اهللِ  ــِه ُمْزَدَجــر، َوَمــا ُيَبلِّ ــَا فِي ــْم بِ َأقــُوُل َلُكــْم: َلَقــْد َجاَهَرْتُكــُم اْلِعــَر، َوُزِجْرُت
ــَاِء إاِلَّ الَبــَر( الِعــرَب مَجــع عــربة بالكــر وهــي مــا يتعــظ بــه اإلنســان  َبْعــَد ُرُســِل السَّ
ويعتــربه ليســتدّل بــه عــى غــره، وَجاهرتكــم أي: كشــفت لكــم الّســرت واظهــرت 
أنفســها وعاقبــة األمــِر عندكــم واالزدجــار يكــون الزمــًا ومتعديــا، وُيقــال زَجــره 
أي: منعــه وهنــاه، وازدجرهفازدجــر، واملزدجــر يتمــل امّلــكان واملصــدر وّمــا فيــه 
مزدجــر النّواهــي اآلهليــة املؤكــدة بالعقوبــات واملواعيــد وأخبــار القــرون الّســالفة 

))) ينظــر: جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، حممــد الطــربي: )ت 0))هـــ(: 6/ ))، والكشــف 
والبيــان عــن تفســر القــرآن، الثعلبــي )ت7))هـــ(: )/ )))، و الكشــاف، الزخمــرشي: )/ 80). 

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))). 
))) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))). 

))) ]و)احلجاب( منصوب فتكون )ما( موصولة[ ساقطة من أ، ث، ر، ع،. 
))) لسان العرب، مادة )بر(: )/)6. 

)6) )التبر( يف ح. 
)7) )و بحــق( يف رشح هنــج البالغــة، البــن أيب احلديــد: )/)))، وهنــج البالغة،صبحــي الصالــح: 

 .(0
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كــا اشــار اليهــا ســبحانه بقولــه: ﴿َوَلَقــْد جاَءُهــْم ِمــَن ْاألنْبــاِء َمــا فْيــه ُمْزَدِجــٌر﴾)))، 
ويف الــكالم بيــان لوجــه التبصــر واإلســاع واهلدايــة وبعــد رســل الّســاء أي: بعــد 
تبليــغ املالئكــة وأدائهــم الوحــي اىل مــن اصطفــاه اهلل مــن البــرش حلمــل أعبــاء 
الّرســالة ال أّن املالئكــة يبلغــون النّــاس ثــّم الرّســل، والغــرض أنَّ احلّجــة قــد متـّـت 

ومل يبــَق))) أمــر منتظــٌر. 

ام( ومن خطبة له )عليه السَّ

 )َفــإِنَّ اْلَغاَيــَة َأَماَمُكــْم، وإِنَّ َوَراَئُكــم الّســاَعَة ْتُدوُكــْم( املــراد بالغايــة أّمــا اجلنـّـة 
ــا)))  ــار والّثــواب والعقــاب أو األجــل أو املــوت، وكــون الغايــة أمامهــم؛ ألهنَّ والنّ
حمّــط رحاهِلــم))) ومصرهــم))) ]يف مســرهم[)6) فهــم كالقاصــد هلــا متوجهــون)7) 
ــوت  ــن امل ــم ع ــم ونفاره ــم يف فرارِه ــم ألهّن ــاعة / و46/ ورائه ــون الّس ــا وك اليه
والّســاعة كاهلــارب منهــا فتكــون)8) خلفهــم حتدوهــم أي: تســوقهم كــا يســوق)9) 
ــاُء  ــل والِغن ــْوُق اإلب ــداء )َس ــا، واحل ــا بطبعه ــرع اليه ــة ال ت ــه اىل جه ــي إبل الرّاع
ـا تــئ بعــد يومهــم  هلــا()0)) فتــرع عنــده يف ســرها أو هــي وراءهــم؛ ألهنَـّ

))) القمر / ). 
))) )تبق( يف أ، ع، تصحيف. 

)))  )ألنه( يف أ، ع. 
))) )حاهلم( يف ع. 

))) )مصربهم( يف ث، تصحيف. 
)6) ]يف مسرهم[ ساقطة من أ، ع. 

)7) )متوجهرن( يف م. 
)8) )فيكون( يف أ، ع، م، تصحيف، ويف ث: )فكون(، حتريف. 

)9) )تسوق( يف ث، ر، م، تصحيف. 
)0)) الصحاح، مادة )حدا(: 6/ 09)). 
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ــون  ــا وك ــا و مربكه ــه اىل مورده ــي إبل ــوق الرّاع ــا يس ــع ك ــوم اجلم ــم لي وتمعه
ــاَلم( جعــل  ــه الّس ــه )علي ــّام املتأخــّرة مــع أّن ــار أيضــا يف األي ــة والنّ املصــر اىل اجلن
الغايــة أمامهــم ال ينــايف ذلــك الختــالف االعتبــار أو ألّن األصــل يف الغايــة اجلنــة 
والثــواب ومهــا مطلُوبــان بخــالف الّســاعة؛ ألهّنــا بذاهتــا ال يُرغــب اَِليهــا، ولعــّل 
ــار  ــة والنّ مــا ذكــر أوال أظهــر ومــا حكــى عــن بعــض الــرّشاح مــن أّن املعنــى اجلنّ
ــدام إالَّ  ــى الق ــق ع ــوراء وإن كان يطل ــهو، وال ــم فس ــاعة قدامك ــم))) والّس خلفك
ــف،  ــى اخلل ــون بمعن ــام ال يك ــع أن األم ــه م ــع عن ــادي يمن ــاعة كاحل ــون الّس أن ك
وقيــل حــدو الّســاعة تذكرهــا بزواجــر املــوت ومــا بعــده وازعاجهــا النّفــوس اىل 
ــْم  لُِك ــُر بَِأوَّ ــَا ُينَْتَظ ــوا، َفإنَّ ــُفوا َتْلَحُق ـ فَّ ــة للحســاب )َتَ االســتعداد للقــاء اهلل واألُهب
ــوق  ــي و الّلح ــن اإلرساع يف امل ــة ع ــال املانع ــاء األثق ــو الق ــّف ه ــْم( التخف آِخُرُك
ــراد باألثقــال يف هــذا املقــام األشــغال واألعــال املانعــة عــن  بالّســابقن، ولعــّل امُل
ــة  ــّن))) بدالل ــاة للمخف ــار والنج ــازل األخي ــول اىل من ــرار والوص ــوق باألب الّلح
األثــر وشــهادة العيــان، ولعــل توجيــه الّتعليــل عــى هــذا أن يقــال: ملــا كان اســتقرار 
الّســالفن مــن املتقــّن يف املنــازل املعــّدة هلــم موقوفــًا عــى اســتعداد الاّلحقــن 
ــر اهلل يف  ــذ أم ــة وينف ــرار مجل ــع األب ــى جيتم ــة حت ــوز بالكرام ــة للف ــال الّزاكي باألع
ــاذ  ــون بإنف ــة املوّكل ــُغ املالئك ــدة فُيبّل ــة واح ــبحانه دفع ــه س ــوم يف علم ــدد املعل الع
األمــر كاّل منهــم اىل مرتبتــه املعــّدة لــه فكانــت املالئكــة منتظريــن يف إمضــاء األمــر 

))) معنــى قولــه )عليــه الســالم( )فــإَن الغايــة أمامكــم( فــروه بــأنَّ اجلنــة والنــار قدامكــم، وليــس كا 
ذكــره ابــن كلســتانه بمعنــى )خلفكــم( ينظــر: منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة، الراونــدي: )/ 

87)، و رشح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم البحــراين: )/)))،0)). 
))) )للمحفن( يف ث، ويف ع: )للمحقن(، تصحيف. 
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ــل  ــة الفاع ــى صيغ ــن ع ــل املنتظِري ــن أن جيع ــن ويمك ــوق اآلخري ــن للح يف األّول
ــة  ــف كناي ــون التخف ــل أن يك ــّوز، ويتم ــن التج ــوع م ــى ن ــي ع ــر اآلهل ــك األم ذل
ــا  ــا فإهّن ــة فيه ــون اىل اإلقام ــا. والرك ــتقرار يف الدّني ــن االس ــة ع ــع العالق ــن قط ع
)َدار َمــٍر ال َدار َمقــّر( وليــس املــراد اإلرساع اىل دار اآلخــرة كــا يتوهــم مــن ظاهــر 
ــى  ــس ع ــن النّف ــراد توط ــل امل ــدرة، ب ــت الق ــه حت ــدم دخول ــارحن))) لع كالم الّش
ــّد]...[))) مــن املصــر  ــّزاد للمســر اىل منــزل الب ــة ال ــا وهتيئ تــرك التوّطــن يف الدني
ــاس هلــا واالنتظــار باألّولــن كنايــة عــن كوهنــم  اليــه وهــو اآلخــرة الّتــي خلــق النّ
ــاع وحلــوق  ــم يف دخوهلــا إالَّ باالجت ــؤذن هلُ ــدة ال ي ــة اىل بل كمــن ســبق مــن الّرفق
اآلخريــن أي: البــّد لكــم مــن َتــرِك هــذه الــدّار ونــزول دار القــرار واالجتــاع بــن 
يــدى امللــك اجلّبــار فاســتعدوا للّرحيــل وال تعلــوا الّدنيــا منــزل اســتيطان، ولعــّل 
ــأّول الــكالم، وكالم الّشــارحن يف هــذا املقــام ال خيلــو عــن  هــذا الوجــه ألصــق ب
خفــاء وإهَيــام، قــال الســّيد )رمحــُه اهلل(: )وَأقــول إِنَّ هــذا الــَكاَلَم َلــُو ُوِزَن َبْعــَد كالم 
اهللِ ُســْبَحانه، َوَبْعــد َكاَلِم َرُســولِه )َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوآلــِه وســلم( بـِـُكلِّ َكاَلٍم مَلَــاَل بـِـِه 

َز َعَلْيــِه َســابِقًا. راِجحــًا، َوَبـــرَّ

ـــُفوا َتـــْلَحُقوا(، َفَا ُســِمَع َكاَلٌم َأَقَل ِمنْه َمْســُموعًا  فَّ ا َقْوُلُه )َعَلْيِه الّســاَلُم( )َتَ  َفَأمَّ
َواَل َأْكَثــُر حَمْصــوالً، َوَمــا َأْبَعــَد َغْوَرَهــا ِمــْن َكلَِمــٍة ! وأْنقــَع ُنْطفَتَهــا))) ِمــْن ِحْكَمــٍة! 

))) ينظــر: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )))، و رشح هنــج البالغــة، ابن ميثــم البحراين: 
 .(((/(

)))  ]من املسر اىل منزل البد[ زيادة يف م، ال يقبلها السياق. 
))) )وانقطع نطقتها( يف، م، حتريف. 
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ــرز  ــا( ب ف َجْوَهِرَه ــا، َوَشَ ــم َقْدِرَه ــَى ِعَظ ــص())) َع ــنَا ف كتاب)اخَلَصائِ ــْد َنبَّْهـ وَق
الفــرس عــى اخليــل تربيزًا إذا ســبَقها))) ومســموْع الــكالم كلاته وحمصولــه فوائده، 
ــمى  ــص[ )))، ويس ــل ]أخ ــي بالقلي ــل ه ــِر، وقي ــلَّ أو كَثـُ ــايف َق ــاء الّص ــة امل والنّطف
املنــّي نطفــة لقّلتــه وَنَقــع املــاء الَعَطــُش أي ســكنه و أنقعنــي املــاء، أي: أرواين، ويف 
بعــض النّســخ )وأنفــع نطقهــا( بالفــاء يف الكلمــة األوىل، والنّطــق بالقــاف/ظ46/ 
مصــدر قولــك: نطقــت بالــكالم، والّضمــر يف )غورهــا( مبهــم يفــّره مــا بعــده، 
واإلهبــام للتفخيــم و)مــن( كلمــة متيــز عــن مفــرد هــو الّضمــر وكذلــك احلــال يف 
الفقــرة))) الثاّنيــة، والِعظــم بكــر العــن عــى مــا يف األصــل مصــدر وبالّضــم عــى 

مــا يف بعــض النّســخ اســم مــن قولــك: تعّظــم فــالن إذا تكــرّب))).

ام( هذه اخُلطبة من خطب اجلمل  ومن خطبة له )عليِه السَّ

 كــا ذكــره الشــارح عبداحلميــد بــن أيب احلديــد)6) وذكــر طائفــة منهــا رصيــة 
ــيَطاَن َقــْد َذَمــَر ِحْزَبــه، َواْسـَتْجـــَلَب َجَلَبــُه، لَِيُعــوَد اجَلــْوُر إىَِل  يف التظلــم)َأاَل َوإِنَّ الشَّ
َأْوَطانـِـِه، َويِْرِجــَع اْلَباطـِـُل ف نَِصابـِـه( الّذمــر احلــثُّ واحلَــضُّ مــع لوم واســتبطاٍء، قال 
ــديد  ــديد، والتش ــر( بالتش ــف )وذّم ــر( بالتخفي ــروى: )َذَم ــارحن)7): ي ــض الش بع

))) ينظر: خصائص األئمة، الرشيف الريض: ))). 
))) ينظر: تاج العروس، مادة )برز(: 8/)). 

)))  ]أخص[ ساقطة أ، ث ر، ع، م. 
))) )الفطرة( يف أ، ع، حتريف. 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )عظم(: ))/ 09). 
)6) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 7)). 
)7) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 6)). 
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ــاَقُه  ــُه س ِلُب ــُه جَيْ ُلُب ــه جَيْ ــة()))، وَجلَب ــر )الّطائف ــزب بالك ــر، واحل ــى التكث ــل ع دلي
ــه، واجَللــب بالتحريــك  مــن موِضــع اىل آخــٍر)))، واســتجلبه))) طلــب أن جيلــب ل
اجلاعــة مــن النّــاس واخلَيــل جيمــُع وجُيَلــُب )))، َوالوطــن )منــزل اإلقامــة()))، ويف 
ــابقن،  ــالن السَّ ــعار ببط ــه إش ــل اىل نصاب ــوع الباطِ ــه ورج ــور اىل أوطان ــود اجل ع
ــوا  ــرًا، َوالَ َجَعُل ــَيَّ ُمنَْك ــرُوا َع ــا َأْنَك ــه)6). )َواهللِ َم ــه ومرجع ــيء أصل ــاب ال ونص
ـــًا ُهــْم َتَرُكوه، َوَدمــًا ُهْم َســَفُكُوه؛ َفَلئْن)7)  ُم َلَيْطـــُلُبوَن َحقَّ َبْيـــنِي َوَبْيـــنَُهْم َنَصفــًا؛ َوإهِنَّ
ــْم َلنَِصْيـــَبُهْم ِمنْــُه، َوَلئن َكاُنــوا َوُلــوُه ُدوِن، َفــَا التَّبَِعُة إاِلَّ  يَكُهــْم فِيــِه؛ فــإِنَّ هَلُ ُكنْــُت َشِ
ِعنَْدُهــْم( املــراد بمــن أنكــر طلحــة والُزَبــّر وســائر أصحــاب اجلمــل، ومــا أنكــروه 
ــه )عليــه الّســاَلم( قتــل عثــان، وقــد أنكــر )عليــه الســاَلم( كونــه منكــرًا،  وهــو أنَّ
ــا إلســتجابة القتــل كــا يــّدل عليــه قولــه )عليــه الّســاَلم(: )اهلل قتلــه و أنــا َمَعــُه(،  أمَّ
ــه،  ــا رىض اهلل ب ــه ك ــه، وإن ريض بقتل ــن قاتلي ــن م ــاَلم( مل يك ــه الّس ــه )علي أو ألنَّ
والنِّصــف بالكــر اســم مــن اإلنصــاف وهــو العــدل)8)، وإيــراد بعــض الّشــارحن 
وبينهــم  بينــي  )الجعلــوا  لقولــه:  )المعنــى  ــه  بأنَّ الراونــدي)9)  الُقطــب  عــى 

))) لسان العرب، مادة )َحِزَب(: )/ 09). 
)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )جلب(: )/ 68). 

))) )استجلب( يف ع. 
))) ينظر: السان العرب، مادة )جلب(: )/ 68). 

)))  تاج العروس، مادة )وطن(: 8)/ 76). 
)6) ينظر: لسان العرب، مادة )نصب(: )/ )76. 

)7) )فأن كنت( يف رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد:)/6)). 
)8)  ينظر: الصحاح، مادة )نصف(: )/ )))). 

)9) قال الراوندي: )... والنصف النصفة( منهاج الرباعة يف رشح هنج الرباعة: )/ 88). 
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ــة  ــاع عرص ــاف التس ــن اإلنص ــروج ع ــف خ ــذي ينص ــراد ال ــل امل ــا(()))، ب إنصاف
ــى وإن كان  ــه املدّع ــا يطلب ــق م ــراد باحل ــره، وامل ــا ذك ــو[))) م ــآل ]ه ــاز))) وامل املجـ
باطــال فيــه شــهادة عــى كونــه حقــًا حتــى ينــايف اإلنــكار الّســابق، وقــد تــرك طلحــة 
ــه كــا  ــوا مــن قاتلي ــان وكان ــوا عث ــًا؛ ألهنــم خذل ــا زعمــوه حق ــر اتباعهــا ّم والّزب
ُوا لــه وأصلــه  ذكــره جــل أربــاب الّســر، وَوُلــوُه بضــّم الــاّلم أي: قامــوا بــه وتصــدَّ
ــة،  ــم وعقوب ــه أث ــٌد ويتبع ــه أح ــذي يطلب ــيء ال ــة ال ــو()))، والتبع ــقرب والدن )الــ
ــل)وإِنَّ  ــه بالباط ــم ل ــم ولتعرضه ــم واعرتافه ــى زعمه ــل ع ــك القت ــة يف ذل والتبع
تِِهــْم َلَعــَى َأْنـــُفِسِهْم( لكوهنــم أدخــل وأحــرّص يف قتلــه مــن كثــر مــن  َأْعَظــَم ُحجَّ
ــاَلم(  ــه الّس ــه )علي ــبة الي ــؤالء بالنّس ــبة اىل ه ــل بالنس ــه والّتفصي ــه ومنابذي حمارصي
ــم  ــا هَلُ ــن جدواَه ــم م ــم أعظ ــم عليه ــراد أنَّ رضر حجته ــه، أو امُل ــة علي إْذ ال حج
اِعي! َمــْن َدَعا!  ُيــوَن بِْدَعــًة َقْد ُأِميَتــْت. َيا َخْيـــَبَة الدَّ )َيْرَتِضُعــوَن ُأّمــًا َقــْد َفَطَمــْت، وُيْ
َو إىِل مــا ُأِجيــب !( فطــم االُّم الّصبــى كــرضب أي: فصلــه عــن الّرضــاع، والبدعــة 
الّتــي أميتــت مــا ســنّه عثــان مــن االســتئثار باألمــوال وغــره، واخليبــة واحلرمــان 
ــاِد﴾)))  ــَى اْلِعب ًة َع ــْرَ ــا َح ــه تعــاىل: ﴿ي ــداء احلــرة يف قول ــران ونداءهــا كن واخلُ
ــارحن مــن أنَّ  ــا ذكــره بعــض الّش أي: احــرضي فقــد حــان حــن حضــورك، وم
ــة الّداعــي أي: خــاب الّداعــي  ــا هــؤالء فحــذف املنــادي، ثــم قــال خيب تقديــره: ي

))) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 7)). 
))) )املحاز( يف ث، تصحيف. 

))) ]هو[ ساقطة من ع. 
))) تاج العروس، مادة )ويل(: 0)/ 0)). 

))) يـس / 0). 
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ــه باالشــارة  ــان خليبت ــة البعــِد، واالســتفهام حتقــر للّداعــي وبي ــد غاي ــة))) فبعي خيب
اىل حقــارة املدعــّو، أو حقــارة نفســه، ولعــلَّ األّول أقــرب معنــى/ و47/، ثــم 
باإلشــارة اىل حقــارة مــا ُدعــي اليــه وهــو نــر الباطــل وإحيــاء البــدع )وإِنَّ لــَراٍض 
ْيـــف، َوَكَفى بِه َشــافِيًا  ــِة اهللِ َعَلْيِهــْم، وِعْلِمــِه فِيِهــْم َفــإِْن َأَبــْوا َأْعَطْيُتُهــْم َحــدَّ السَّ بُِحجَّ
ــِق!( حّجــة اهلل مــا يــدّل عليــه كالمــه ويظُهــر مــن ســنّة  ــاِصًا لِْلحَّ ــِل، َوَن ِمــَن اْلباطِ
رســوله اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( والرّضــا هبــا عــدم تعدهّيــا يف االحتجــاج 
ــا  ــّدى في ــاه أي: ال أتع ــتحقاقهم إّي ــأهنم الس ــه يف ش ــم ب ــا حك ــم م ــم اهلل فيه وعل
طلبــوا مــن دم عثــان، والّتفضيــل يف العطــاء ونحومهــا مــا أمــر اهلل وقــى بــه فــإنَّ مل 
يرضــوا بــه قاتلتهــم وكفــى بالّســيف أوجــده ماحيــًا للباطـِـل ومشــّيدًا ألركان احلــّق 
ُبول  )َوِمــَن اْلَعَجــِب بْعَثـــُتُهْم إىَِلَّ َأْن َأْبــُرَز إىَِل الـِــّطعاِن َوَأْن َأْصِرَ لِْلجاَلِد. َهبَِلْتـــُهُم اهْلَ
ِب. وإِنِّ َلَعــَى َيِقــٍن ِمــْن َربِّ  ْ ــُب بِالــرَّ ُد بِْاحَلــْرِب، َواَل ُأَرهَّ ــُت َوَمــا ُأَهــدَّ ! َلَقــْد ُكنْ
ــْن ِدينِــي( الــربوز الّظهــور واخلــروج، والّطعــان بالكــر الّتطاعــن  ــْبَهٍة ِم ــْرِ ُش َوَغ
والّتضــارب بالّرمــاح كاجلــالد بالّســيوف)))، وَهبلتــه أّمــه كفــرح فقدتــه، واهَلبــول 
ُد( أي:  بالفتــح )مــن النّســاء ]التــي[))) ال يبقــى هلــا ولد()))،و)َلَقــْد ُكنُــت َوَمــا ُأَهــدَّ
َمــا زْلــت ال أهــّدد كقولــه تعــاىل: ﴿َوكاَن اهللُ َعلِيــًا َحكِْيــًا﴾))) والــواو زائــدة كــذا 

))) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج الرباعة: )/ 89). 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )طعن(: ))/ 66). 

))) ]التي[ ساقطة من أ، ع. 
))) لسان العرب، مادة )هبل(: ))/ 686. 

))) النساء / 7). 
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ــّة  ــواو للحــال و)كنــت( تام ــال بعــض الشــارحن)))، ويتمــل أن )تكــون())) ال ق
ــه  ــه )علي ــى ويف قول ــر اخلــرب ومــا ذكــره أقــرب معن ال ناقصــة الحتياجهــا اىل تقدي
ــد لصــربه عــى احلــرب والعجــب مــن بعثهــم.  الّســاَلم(: )وإيّن لعــى يقــن( تأكي

ام(    ومن خطبة لُه )عليه السَّ

 هــذه اخلُطبــة رواهــا حممــد بــن يعقــوب الكلينــى )رىض اهلل عنــه( يف الــكايف))) 
ــا َبْعــُد  بزيــادة يف أّوهلــا يتضّمــن احلــّث عــى األمــر باملعــُروف والنّهــي عــن املنكــر )أمَّ
ــا  ــَاء إىَِل اأْلَْرِض َكَقْطــِر امْلََطــِر إىل ُكـــلِّ َنْفــٍس بِــَا ُقِســَم هَلَ ــِزُل ِمــَن السَّ َفــإِنَّ األْمــَر َينْ
ِمــْن ِزَيــاَدٍة َأْو ُنْقَصــاٍن( الَقْطــر بالفتــح مجــع َقْطــرة أو جنــس واجلمــع ِقطــار ككتــاب، 
واملــراد باألمــر مــا قــدر للخالئــق مــن مــال أو ولــد أو غــر ذلــك أو التقديــر الــذي 
ــزول املــّرح بــه ويف  بــه يزيــد وينقــص مــا قــّدر هلــم واألمــر يشــارك القطــر يف النّ
الّبــث والّتفريــق عــى املحــاَل امُلســتعّدة للنّــزول بحســب احلكمــة اآلهليــة ويف 
ــر  ــون الّتقدي ــاء لك ــن الّس ــر م ــزول األم ــتعداد ون ــال يف االس ــاوى املح ــدم تس ع
ــا  ــاء وم ــن الّس ــزل م ــه تن ــن بإمضائ ــة املوكّل ــوظ، أو ألن املالئك ــوح املحُف يف الل
ــة ملــا كانــت رشائــط ]معــّدة[)))  ذكــره بعــض الشــارحن مــن أّن احلــركات الفلكي
يصــدر بواســطتها مــا يــدث يف األرض كانــت الّســاء مبــادئ عــى بعــض الوُجــوه 
لنــزول األمــر())) فمبنــي عــى األُصــول الفاســدة وال حاجــة اىل الـــتجوز يف الّســاء 

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 8)). 
))) )يكون( يف أ، ث، ح، ر، تصحيف. 

))) ينظر: االصول من الكايف: )/ 7). 
))) ]معدة[ ساقطة من ع، م. 

))) رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ ). 
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ــاٍل َأْو  ــٍل َأْو َم ــَرًة ِف َأْه ــِه َغِف ِخْي ــْم أِلَ ــإِذا َرَأى َأَحُدُك ــا )َف وارادة ســاء اجلــود))) منَه
َنْفــٍس؛ َفــاَل َتُكوَنــنَّ َلــُه فِْتـــنًَة( الغفــرة الكثــرة والّزيــادة كــا فــّر الّســيد )رىض اهلل 
عنــه())) والغفــرة يف النّفــس اّتصافهــا بالّصحــة والقــوة واجلــال صفــات الكــال، 
والّظاهــر أّن املــراد بالفتنــة االبتــالء بســخط القضــاء وكراهــة القــدر وعــدم الّرضــا 
بقســم العليــم احلكيــم عــى حســب مصلحــة العبــاد يف املعــاش واملعــاِد، ويف 
ــَد  روايــة الــكايف )فــإن َأَصــاَب َأَحَدُكــم مصيبــة يف أْهــٍل َأوْمــاٍل َأُو َنْفــٍس َوَرأى ِعنْ
ًة())) اىل آخــره / و7)/ وقــال بعــض الّشــارحن:)مصدرهذا الــكالم  أْخيــِه َغِفــْرَ
النّهــي عــن احلســد()))، وذكــر بعــض الكلــات يف ّذم احلســد والنّهــى عنــه داخــل 
ــَرَت  ــا إَِذا ُذكِ ــُع هَلَ ــُر َفَيْخَش ــاَءًة َتْظَه ــَش َدَن ــا َلْ َيْغ ــلَِم َم ــْرَء امْلُْسـ ــإِنَّ امْلَ ــا )َف ــا ذكرن في
َل َفــْوزٍة ِمــْن  ــا لَِئــاُم النَّــاِس؛ َكاَن َكْالَفالِــِج اْلَيــاِسِ الَّــِذي َينَْتظِــُر َأوَّ وُتغــَرى))) بَِ
ِقَداِحــِه ُتْوجـــُب َلــُه امْلَْغـــنَم، َوَتْرَفــُع عنــه امْلَْغــَرُم.( غــِي الّرجــل الــّيء َكــِرىَض إذا 
نــاءة بالفتــح اخلّســة والـــسقوط، واخلُشــُوع والتّذلــل واخلضــوع،  البـــــــــسه، والدَّ
ــى  ــام( ع ــا لِئ ــرى هب ــدن، )وُتغ ــوع يف الب ــر كاخلض ــوت والب ــوع يف الّص أو اخلش
صيغــة املجُهــول و تأنيــث الضمــر املجــرور، ورفــع الّلئــام مــن أغــــــريُت الكلــب 
ــَع()6)  ــه كــرىض أي )أَولِ ــُه ليصيــده، أو مــن غــرى ب بالـــــصيد أي حّرشــته وَهّيجت

))) )اجلور( يف ع، حتريف. 
ــن أيب  ــة، اب ــج البالغ ــر: رشح هن ــرة( ينظ ــادة والكث ــا الزي ــا هن ــرة ه ــول: الغف ــريض: )أق ــال ال ))) ق

احلديــد: )/)6). 
))) االصول من الكايف: )/ 7). 

))) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 66). 
))) )ونعرى( يف ا، ث، ر، م، ويف ع: )يغرى( تصحيف. 

)6) لسان العرب، مادة )غرا(: ))/ ))). 
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ــرء،  ــاس بامَل ــام النّ ــاء للســببية، والّضمــر املجــرور للّدنــاءة أي تولــع بســبها لئ فالب
ويف بعــض النّســخ الّصحيحــة )وُتغــري بــه لِئــام())) عــى لفــظ املعلــوم مــن اإلغــراء 
وتذكــر الضمــر املجــُرور ونصــب الّلئــام والفاعــل))) الّدنــاءة والّضمــر املجــُرور 
للمــرَء امُلســلم، والّلئــام ِضــّد الِكــرام)))، َوالفالـِـج الغالــب )الفائــز())) يقــال: فلــج 
أصحابــه وعــى أصحابــه كنــر إذا غلبهــم))) واالســم الفلــج بالّضــم، و)اليــارس 
ــوز الّظفــر، والقــداح مجــع ِقــدح بكرمهــا وهــو الســهم قبــل أن  امُلقامــر()6)، والّف
يراـــش)7) وينصــل)8)، والَغنــم بالفتــح املصــدر وبالضّم االســم، واملغنــم والغنيمة َو 
الُغنـْـم مــا يصــاب مــن األمــوال)9)، والُغــُرم آداء يشء الزم)0))، واملَغنــم وامَلغــرم)))) 
بالفتــح فيهــَا يكونــان مصدريــن واســمن والفعــل فيهــا كعلــم والقــداح املوجبــة 
للمغنــم الّســــبعة التــي هلــا أنصبــاء وللمغــرم الّثالثــة الباقيــة وقــد مجعــت أســاؤها 

يف هــذه األبيــات:                 

ِهــي َفــّذو َتـوأٌم َوَرقــــيــٌب              ُثـم ِحْلٌس وَنافٌِس ثْم ُمْسبٌِل

))) منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، القطب الراوندي: )/ 90). 
))) )فالفاعل( يف ث، ح، ر. 

))) ينظر: تاج العروس، مادة )ألم(: 7) / ))6. 
))) معجم مقاييس اللغة، مادة )فلج(: )/ 8)). 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )فلج(: )/ 8)). 
)6) تاج العروس، مادة )فلج(: )/ 60). 

)7) )يراس( يف ع، تصحيف. 
)8) ينظر: الصحاح، مادة )َقدح(: )/ )9). 

)9) ينظر: لسان العرب، مادة )غنم(: ))/ 6)). 
)0)) ينظر: املصدر نفسه، مادة )غرم(: ))/ 7)). 

)))) )واملغنم( يف ح. 
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َوامُلعـَـّى َوالَوْغـُد ثمَّ سـَْفـيٌح              َوَمنْيٌخ هِذِه الثـــالَثة ُتــَمْل
ـِا))) َعداها َنْصـيٌب              مثـلـه أن ُتــَعــدَّ أّول أّول))) َولُِكـّـٍل مَّ

قيــل: كانــوا يعمــدون اىل جــزور فيجزرُونــه ثانيــة وعرشيــن ثــم جيعلــون 
ــع اىل كل واحــٍد منهــم واحــدًا  ــا ويدف القــداح يف كيــس وخيرجهــا غــر عــارف هَب
ــن  ــة ثم ــاب الثالث ــرم أصح ــه ويغ ــبعة نصيب ــن الس ــٍد م ــاز))) بواح ــن ف ــذ م فيأخ
ــوا  ــه شــيئا وكان ــوا يدفعــون ذلــك اىل الفقــراء وال يأكلــون من ــل: كان اجلــزور، وقْي
يفتخــرون بذلــك ويذمــون مــن مل يدخــل معهــم فيــه ويســّمونه )الــرَبَم()))، وقيــل 
ــي هنــى الكتــاب الكريــم  ــة اللعــب باألقــداح غــر ذلــك وهــى األزالم الّت يف كيفي
عنهــا. قــال بعــّض الشــارحن: )إن محلنــا اخلشــوع عــى املعنــى الّلغــوي وهــو غــّض 
الّطــرف والّتطأمــن كان))) عطفــًا عــى )تظهــر()6)، وإن محلنــاه عــى املعنــى العــريف 
وهــو اخلضــوع هلل واخلشــية منــه فالفــاء لالبتــداء()7) أي: بــل خيشــع هلل وخيضــع لــه 
ــده عــى  ــًا مــن وعي ــا مــن الوقــوع يف مثلهــا وخوف ــه هرب ــا وَيتــرّضع الي ــد ذكرَه عن
املعــايص ويكــون قولــه: )وتغــري)8) هبــا لئــام النــاس( عطفــًا عى)يظهــر( مؤخــرًا و 
]...[)9) هــذا الوجــه ال خيلــو عــن بعــد وقولــه )عليــه الســالم(: )كالفالــج اليــاس( 

))) )ما( يف ث، ر. 
))) البيت يف البحر اخلفيف، شذرات الذهب يف أخبار من الذهب: )/ ))). 

))) )نار( يف أ، ع، م، حتريف. 
))) )الربم: الذي اليدخل مع القوم يف امَلْيِر( لسان العرب، مادة )برم(:))/)). 

))) )كا كان( يف ث. 
)6) ورد يف رشح ابن ميثم البحراين: )/ 6 )يظهر(. 

)7) رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/6. 
)8) )تعرى( يف أ، ع، تصحيف. 

)9) ]عى[ زائدة يف ع. 



103

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

ــائعة يف كالم  ــنة ش ــم سـ ــوٌد (())) والتّقدي ــُب ُس ــاىل: ))َوَغَرابِي ــه تع ــل قول ــن قبي م
 ، ـْـــسنَيْنِ ياَنِة َينْـَتـــظُِر ِمَن اهللِ إِحَدى احْلُ يء ِمَن اخْلِ العرب)َوَكذلَِك امْلَْرُء امْلُـْــِسلُم اْلَرِ
ــا ِرْزَق اهللِ؛ َفــإَِذا ُهــَو ُذو َأْهــٍل َوَمــاٍل؛ َوَمَعــُه  ــا َداِعــي اهللِ َفــَا ِعنْــَد اهللِ َخــْرٌ َلــُه، َوإِمَّ إِمَّ
ــُبُه( الّظاهــر أّن املــراد بداعــي اهللِ املــوت ومــا ذكــره بعــض الّشــارحن  ــُه َوَحَس ِدينُ
)مــن أّنــه يتمــل أن يــراد بــه اجلــواذب االهلَيــة، واخلواطــر الّربانيــة الّتــي تســنح لــه 
ــل هــو  ــد واحلســب، وقي ــد عــن الرّتدي ــه اىل طــرف الّزهــد احلقيقــي())) بعي فتجذب
ــب  ــل احلَس ــم، وقي ــن مفاخره ــان م ــّده االنس ــا يع ــاء وم ــرّشف باإلب ــل ال يف األص
والكــرم يُكونــان يف الّرجــل وان مل يكــن لــه إبــاء هلُــم رْشف والــرشف واملجــد 
ال يكونــان االّ باإلبــاء)))، وقيــل احلســب / و)4/ الــرّشف يف الفعــل والعمــل 
ــَيا، َواْلَعَمــَل  ْنـ ــاَل َوالَبنِــَن َحــْرُث الدُّ الّصالــح، واألنســب باملقــام االخــران )إِنَّ امْلَ
ــح[)))  ــْرُث ]بالفت ــَواٍم(، احلَ ــاىل أِلَْق ــُا اهللُ تع َمَعُه ــْد َيْ ــَرِة؛ َوَق ــْرُث اآْلِخ ــَح َح الِ الصَّ
)الــّزرع())) و)كســب املــال ومجُعــه()6) واألنســب باملــال والبنــن أن يــراد باحلــرث 
األول)7)احلاِصــل ومــا يكتســب ]وبالعمــل الصالــح املــزروع)8) ومــا يكتســب 

))) فاطر / 7). 
))) رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/7. 

))) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/ )8). وفيه: )وما يعده الناس(. 
)))  ]بالفتح[ ساقطة من م. 

))) الصحاح، مادة )حرث(: )/79). 
)6)  املصدر نفسه، مادة )حرث(: )/79). 

)7) )األول( ساقطة من أ، ر، ع، م. 
)8) )للزروع( يف ث، حتريف. 
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ــرب  ــدة ق ــى[))) األول لش ــًا املعن ــزروع أيض ــاين ]امل ــراد بالث ــن أن ي ــه[)))، ويمك من
العمــل الّصالــح مــن نعيــم اآلخــرة ويف مَجيــع األقــوام داللــة عــى كثــرة وقــوع هــذا 
َرُكــْم ِمــْن َنْفســِه، َواْخَشــْوُه َخْشــَيًة  اجلمــع وعــدم ندرتــه )َفاْحــَذُروا ِمــَن اهللَ َمــا َحذَّ
َلْيَســْت بَِتْعِذيــٍر، َوْاعَملــُوا ْف َغــْرِ ِرَئــاٍء، َواَل ُســْمَعٍة، َفإّنــُه َمــْن َيْعَمــْل لَِغــْرِ اهللُ َيكِْلــُه 
اهللُ إىَِل َمــْن َعِمــَل َلــُه( الَتّعذيــر الّتقصــر، ومنــُه املعــذر ملــن ال ُعذر له بخــالف امُلعِذر 
ــمعة أن  عــى صيغــة األفعــال، واملضــاف حمــذوف أي: ذات تقصــر، والّرئــاء والسُّ
يفعــل))) لــراه النــاس، ويســمعوا بــه، ولّعــل العمــل لغــر اهلل يعــم كّل مــا مل يكــن 
خالصــًا هلل، وقــد ورد عــن الّصــادق )عليــه الّســاَلم( أنــه قــال: قــال اهلل عــز وجــل: 
ــه إالّ مــا كان يل  ــه ل أقبل ــا خــر شيــك مــن أشك معــي غــري ف عمــل عمل ))أن
ْنـبِـــَياِء،(  َعَداء، َوُمَراَفـَقـــَة األَْ ــَهَداِء، َوُمَعاَيَشــَة السُّ خالصًا(())) )َنـــْسَأُل اهللَ َمناِزَل اْلشُّ
الّظاهــر أّن املطالــب الثالثــة رصف العمــر يف أســباب الّســعادة، واخلتــم بالّشــهادة، 
ومرافقــة األنبيــاء يف اآلخــرة، والــواو ال يقتــيض الرتتيــب، وقــال بعض الشــارحن: 
مــن حكــم لــُه بالّشــهادة غايتــه أن يكــون ســعيدًا و الســعيد غايتــه أن يكــون يف زمــرة 
ــْن  ــُل َوإِْن كاَن َذا مــاٍل َع ُج ــَتْغنِي الرَّ ــُه الَ َيْس ــاُس، إِنَّ ــا النَّ ــًا هلــم))) )َأيَُّ ــاء رفيق األنبي
َعشــَرتِِه َوِدَفاِعهــم عنــُه بَِأْيِديـِـْم، َوَأْلِســنَتِِهْم؛ َوُهــْم َأْعَظــُم النَّــاِس َحْيَطــًة ِمــْن َوَرائِِه، 
َعُلُه  ــْدِق َيْ وَأملُُّهــْم لَِشَعثِـــِه، وَأْعَطُفُهــْم َعَلْيــِه ِعنْــَد َناِزَلــٍة إَذا)6) َنَزَلــْت بـِـِه، َولَِســاُن الصِّ

))) ]وبالعمل الصالح املزروع وما يكتسب منه[ ساقطة من م. 
)))  ]ايضًا املعنى[ ساقطة من أ، ع، ر، م، ]املزروع ايضا املعنى[ ساقطة من ث. 

)))  )تفعل( يف أ، ث، ع، ر. 
))) االصول من الكايف: )/ )9). 

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/9. 
)6) )ان نزلت( يف رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد: )/)6). 
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ُه(عشــرة الّرجــل قبيلتــه، وقيــل  ُثــُه َغْرَ ــاِل ُيَورَّ اهللُ لِْلَمــْرِء ف النَّــاِس َخــْرٌ َلــُه ِمــَن امْلَ
بنــو أبيــه األدنــون، واحليطــة كبينــة الّتحنــن)))، ويف بعــض النســخ ِحيطــة بالكــر 
والتخفيــف أي: حياطــة و رعايــة، و الـــشعث بالتحريــك )انتشــار األمــر())) َوملَّ اهللُ 
ــة الشــّديدة  َشــَعَثَك أي: مجــع أمــَرَك املنـــترش، و عطــف عليــه أي: أشــفق، َوالنّازل
مــن شــدائد الّدهــر تنــزل بالنــاِس، ولســان الّصــدق الذكــر اجلميــل أو مــن يذكــر 
ــه  ــرة فإّن ــى العش ــاق ع ــب يف اإلنف ــن ترغي ــى الوجه ــكالم ع ــر ويف ال ــرء باخل امل
يســتلزم الّصيــت احلســن وأن يذكــره النّــاس باإلحســان وكذلــك يذكــره مــن 
أحســن اليــه بإحســانه وبســائر صفاتــه اجلميلــة ِمنْهــا.)أاَل الَ َيْعِدَلــنَّ َأَحُدُكــْم َعــِن 
ــُقُصُه  ــَكُه، َواَل َينْـ ــُدُه إِْن َأْمَس ــِذي اَل َيِزي َها بِالَّ ــدَّ ــَة َأْن َيُس َصاَص ــا اخْلَ ــَرى ِبَ ــِة َي اْلَقَراَب
إِْن َأْهـَلـــَكُه( الُعــدول عــن الــيء االنحــراف عنــه، واخلَصاصــة بالفتــح )الفقــر())) 
واخللــل والثقــب الّصغــر ومجلــة يــرى يف موضــع النّصــب عــى احلــال، وان يســّدها 
ــل أن  ــده يتم ــوب يف ال يزي ــر املنص ــة، والضم ــن القراب ــدالً م ــر ب ــع اجلّ يف موض
ــه ال ينفقــه  ــه؛ وألن ــه الي ــه لعــدم حاجت ــّد ب يعــود اىل الرجــل أي ال ينفعــه نفعــا يعت
بــل هــو يف حفظــه خــازن لغــره وال يــرّضه أن))) أهلكــه أي: أنفقــه وإن يعــود اىل 
املوُصــول والّزيــادة املنفيــة هــي املعتــربة يف نظــر))) العقــل النّافعــة لَصاحــب املــال، 
وحاصــل الــكالم األمــر بســّد خّلــة األقربــاء بالفضــل مــن املــال. )َوَمــْن َيْقبـِـْض َيَدُه 
ــَا ُتْقَبــُض ِمنْــُه َعنُْهــْم َيــٌد َواِحــَدٌة، َوُتــــْقَبُض ِمنُْهــْم عنْــُه َأْيــٍد َكثِـــَرٌة،  تِه َفإِنَّ َعــْن َعشــِرَ

))) ينظر: لسان العرب، مادة )حوط(: 7/ 80). 
))) املصدر نفسه، مادة )شعث(: )/ )6). 

)))  تاج العروس، مادة )خصص(: 69/9). 
))) )أي( يف أ، م. 

))) )نطر( يف ح، تصحيف. 
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ــه  ُجــل وناحيتــه وجانب َة( َحاِشــية الرَّ ــَودَّ ــِه امْلَ ــْن َقْوِم ــُدْم ِم ــُه َيْسـَتـ ــْن َحاِشَيُتـ ــْن َتلِ َوَم
وكذلــك خدمــه واتباعــه/ظ)4/، ولــن احلاشــية عــى األّول خفــض))) اجلنــاح، 
وجمانبــة الفظاظــة واخلشــونة، وعــى الثــاين تعّطــف خــدم الرجــل وتواضعهــم 
للنـّـاِس وإن ال يــؤذوا ضيفــًا وَغــْره وذلــك مــن فــروع حســن أخــالق الّرجــل وهــو 
ــِيُد )َريض اهللُ َعنــُه(: )الَغِفــَرُة  مــن أســباب دوام املــوّدة، واألّول أوضــح، َقــاَل السَّ
مُّ الغِفــر، َواجّلــاُء الَغِفر.)))  ــْم للجمــِع الكِثــِر أجْلَ يــاَدُة، َواْلَكثــَرُة ِمــْن َقْوهِلِ هاهنــا الزِّ
ِء يقــال: أكْلــُت  ْ يــار مــن الــيَّ َوُيــروى ))وَعْفــَوًة مــْن أهــٍل َأْو مــاٍل((، َو الَعْفـــَوُة اخْلِ
ــه  ــه )علي ــد قول ــخ بع ــض النّس ــات يف بع ــذه الكل ــاَرُه))) ه ــام، أي: ِخي ــوَة الطع َعْف
ــاك  ــا وال هن ــا هاُهن ــودة يف بعضه ــت موج ــتنًَة( وليس ــه ْفـِ ــنَّ ّل ــال تكُوَن ــاَلم( )ّف الّس
ــْن  ــدُه َع ــْض ي ــِه: )ومــن َيْقبِ ــالم( بَِقُول ــِه السَّ )َومــا َأْحســَن املعنــى الــِذي أَرادُه )َعلي
ُه َعــن َعشــَرتِه، إِنــا ُيْمِســُك َنْفــَع  ــَك َخــْرَ َعشــرتِه...( إىِل متــام الــكالم فــإِنَّ امْلُْمِسـْ
ِتـِـْم، َواْضَطــرَّ إىِل مراَفَدِتـِـْم، قعــُدوا عــن نــِرِه،  َيـــٍد واحــدٍة، فــإذا اْحَتــاَج إىَِل ُنْرَ
ــِة(  ــداِم اجَلّم ــَض األق ــرة، َوَتنَاُه ــدي الكث ــَد األي ــَع َتَراُف ــه: َفٌمنِ ــلُوا عــن َصْوت َوَتَثاَقـ
كالمــه يشــعر مــن املــراد مــن اليــد النّعمــة واإلحســان ويمكــن إرادة اجلارحــة 
ــة)))، وتناُهــض األقــدام  ــة املعاون ــع املعــروف، واملرادف ــراد بقبضهــا من وإن كان امُل

تشــاركها يف القيــام بنــره وأداء حقــه. 

))) )حفض( يف أ، ر، تصحيف. 
))) ينظر: تاج العروس، مادة )غفر(: 7/ 6)). 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )عفو(: )) / 76، 77. 
))) ينظر: تاج العروس، مادة )ردف(: ))/ 6)). 
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ام(  ومن خطبة له عليِه السَّ

ــاٍن  ــْن إِْدَه ــيَّ م ــَط اْلَغ ، َوَخاَب ــقَّ ــَف ْاحَل ــْن َخاَل ــاِل َم ــْن ِقَت ــَىَّ ِم ــا َع ــِرى م )َوَلَعْم
إذا  البعــر  خبــط  مــن  وأصلــه  اســتقامة  غــر  عــى  املــي  اخلبــط  إَِيــان(  َوال 
ــض  ــال بع ــه)))، ق ــرتض يف طريق ــا يع ــرتز ع ــيه ومل ي ــده يف مش رضب األرض بي
ــه َعليــِه الّســاَلم جعــل الّرجــل والغــي متخابطــن خيبــط))) أحدمهــا  الّشــارحن: كأنَّ
يف اآلخــر وذلــك أشــّد مبالغــة مــن أن يقــول خبــط يف الغــّي؛ ألّن مــن خيبــط وخيبطــه 
ــة  ــان وامُلداهن ــره، واإلدَه ــه غ ــط وال خيبط ــن خيب ــًا مم ــّد اضطراب ــان أش ــره يكون غ
كامُلصانعــة، وقيــل: أن ُتْظِهــر))) خــالف َمــا ُتضمــر))) وأوَهنــه أْضعفــه، ولعــّل 
املعنــى ال أصانعهــم))) يف القتــال وَليُســوا بمضعفــن يل وليــس عــيلَّ يف قـــتاهلم عجز 
وا إىَِل اهللَ ِمــَن اهللِ( أي: فــرّوا مــن غضــب اهلل وعذابــه اىل  ــــُقوا اهللَ ِعَبــاَد اهللِ، َوفـِـرُّ )َفاتَّ
فضلــه ورمحتــه، وال تلجــؤوا اىل غــره، ومــا ذكــره بعــض الّشــارحن مــن أّن هلــذا 
الفــرار ثلــث مراتــب الفــرار مــن بعــض اآلثــار اىل اآلثــار كالفــرار مــن الغضــب اىل 
الّرمحــة، والرّتقــي مــن مشــاهدة األفعــال اىل مَصادرَهــا وهــي الّصفــات وعــن مقــام 
ــْم و  ــُه َلُك َج ــِذي هَنَ ــّذات)6) فتّعســفه)7) )واضــح()8) )َواْمُضــوا ف ال الّصفــات اىل ال

))) سبق ختريج معناه يف صحيفة رقم )). 
))) )بخبط( يف أ، ح، ر، ع، م، تصحيف. 

))) )يظهر( يف ث، م، تصحيف. 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )دهن(: ))/ )6). 

))) )صاهنم( يف أ، ع. 
)6)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ ))، )). 

)7) )فتعسف( يف ع. 
)8) )واصح( يف ح، تصحيف. 
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ُقـــوُموا بِــَا َعَصَبــُه بُِكــْم، َفَعــيٌّ َضاِمــٌن لَِفْلِجُكــْم آِجــاًل إِْن َلْ متْـــنَُحوُه َعاِجــاًل( هنــج 
كمنــع وضــَح وَأْوضــح، وَعَصبــُه بكــم أي: ناطــه وقرنــه بكــم كالَعصاَبــة يشــّد هبــا 
الــرأس)))، ويقــال: عَصــب الريــق فــاه أي لصــق بــه)))، والَعْصــب أيضــًا )الَفْتــل)))، 
والَعّصــاب))) الغــزال()))، والفلــج بالفتــح )الّظفــر والفــوز()6) ويف املثــل )َمــْن 
َيــْأِت ْاحلكــَم َوْحــَدُه َيفُلــُج()7) واالســم الُفْلــج بالّضــم، وامَلنْــح )الَعطــاء()8) َمنََحــُه 

كَمنََعُه،)واالســم املِنَْحــُة بالكــر وهــي العطيــة()9). 

ومن خطبة له )عليه السام( وقد تواترت عليه األخبار باستياء أصحاب 
معاوية على الباد وقدم عليه عاماه على اليمن

عباس)0)(،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  بــن  اهلل  عبيــد  وهــا:   

))) ينظر: الصحاح، مادة )عصب(: )/)8). 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )عصب(: )/607. 

))) )القتل( يف ث، تصحيف. 
))) )عضاب( يف ر. 

))) لسان العرب، مادة )عصب(: )/)60. 
)6)  القاموس املحيط، مادة )فلج(: )/ )0). 

)7) مجهرة األمثال: )/ )))، و لسان العرب، مادة )فلج(: )/7)). 
)8) الصحاح، مادة )منح(: )/ 08). 

)9) املصدر نفسه، مادة )منح(: )/ 08). 
)0)) عبيــد اهلل بــن العبــاس بــن عبــد املطلــب بــن هاشــم القــريش اهلاشــمي، ابن عــم رســول اهلل )صى 
ــي  ــد، رأى النب ــا حمم ــى أب ــة، يكن ــزن اهلاللي ــن ح ــارث ب ــت احل ــه بن ــة لباب ــلم(، أم ــه وس ــه وال اهلل علي
وســمع منــه، كان أمــرًا، رشيفــًا، جــوادًا، اســتعمله اخلليفــة عــيل بــن أيب طالــب)ريض اهلل عنــه( عــى 
اليمــن، وملــا بعــث معاويــة بــر بــن ارطــاة اىل اليمــن قتــل ولــدا عبيــد اهلل ومهــا عبــد الرمحــن، وقثعــم، 
اختلفــوا يف ســنة وفاتــه، فقيــل تــويف ســنة )8)هـــ(، وقيــل ســنة )87هـــ(. ينظــر: املحــرب: 7)، وتاريــخ 

الطــربي:)/ )0)، )0)،واالســتيعاب: )/009)، وســر أعــالم النبــالء: )/ )))، ))). 
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وســعيد بــن نمــران))( ملــا غلــب عليهــا بــر بــن أرطــاة)2( فقــام إىل)3( املنــر ضجــرًا 
بِـَتـــثاُقل أصحابــه عــن اجلهــاد، وخمالفتهــم لــه ف الــرأي فقــال: )َعليــِه الّســاَلم( هــذه 
اخلطبــة خطــب هِبــا أمــر املؤمنــن )عليــِه الّســاَلم( بَعــد فراغــه مــن صفــّن وانقضــاء 
ــرتات  ــع ف ــا أو)5( م ــع)4( مطلُّق ــر الّتتاب ــوارج، والتوات ــن واخل ــر / و)4/ احلكم أم
ــة  ــا مواصل ــرتة فمتابعته ــياء ف ــن األش ــن ب ــال: إذا مل يك ــري، وق ــره اجلوه ــا ذك ك
ــر  ــَرْت أي )جــاءت()7( بعضهــا يف إْث ــَب َفَتواَت ــْرُت الُكُت ومداركــة)6(، ويقــال: )واَت

ــه وســلم(، شــهد  ــه وال ــي )صــى اهلل علي ــاة النب ــن نمــران الناعطــي اهلمــداين، أدرك حي ))) ســعيد ب
الرمــوك، وســار اىل مــددًا ألهــل القادســية، وكان مــن أصحــاب اإلمــام عــيل )ريض اهلل عنــه( 
فاســتكتبه، وضمــه اىل عبيــد اهلل بــن العبــاس حــن واله اليمــن، وهــو مــن أصحــاب حجــر بــن عــدي 
وقــد ســره زيــاد اىل الشــام معــه فــأراد معاويــة قتلــه مــع حجــر فشــفع لــه محــزة بــن مالــك اهلمــداين 
فخــى ســبيله، فرحــل اىل جرجــان، ثــم اســتقضاه مصعــب بــن الزبــر عندمــا تــوىل الكوفــة، ثــم عزلــه 
مــات ســنة )70هـــ(. ينظــر: الطبقــات الكــربى، ابــن ســعد: 6/)8، واالســتيعاب:)/6)6، وأســد 

الغابــة:)/6))، اإلصابــة:)/)))، و األعــالم: )/)0). 
))) بــر بــن أرطــاة، وقيــل بــن أيب أرطــاة العامــري القــريش، واســم أيب أرطــاة عمــر، وقيــل عويمــر 
ــا عبــد  بــن عمــران بــن احلليــس بــن ســيار بــن نــزار بــن معيــص بــن عامــر بــن لــؤي، وكنيــة بــر أب
ــه الســالم( فهــدم مــن  ــة اىل احلجــاز واليمــن ليقتــل شــيعة أمــر املؤمنــن )علي الرمحــن، ســره معاوي
بيوهتــم يف املدينــة وأغــار عــى مهــدان باليمــن وســبيي نســاءهم، فكن أول مســلات ســبن يف اإلســالم، 
شــهد صفــن مــع معاويــة، و واله معاويــة عــى البــرة ســنة)))هـ(، ثــم واله البحــر فغــزا الــروم ســنة 
)0)هـــ( وقيــل مــات يف دمشــق، وقيــل باملدينــة ســنة)86هـ(. ينظــر: االســتيعاب: )/6)) - )6)، 
و أســد الغابــة: )/80)،79)، و ســر أعــالم النبــالء:)/09)، 0))، واإلصابــة: )/)))، )))، 

واألعــالم: )/)). 
))) )عى( يف رشح هنج البالغة،ابن أيب احلديد: )/ 80)، وهنج البالغة، صبحي الصالح: 7). 

))) )الشايع( يف ع، حتريف. 
))) )و( يف أ، ر، ع. 

)6) نص مترف به، ينظر: الصحاح، مادة )وتر(: )/ ))8. 
)7) )جائت( يف ح. 
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ــا  ــك ممَِّ ــدوا ذل ــذا وع ــه ه ــّيد يف كالم ــى الس ــن ع ــد طع ــرًا())(، وق ــرًا ِوت ــٍض ِوْت َبْع
ــى  ــل ع ــا وال دلي ــا ذكرن ــًا ك ــع)3( مطلق ــر بالتتاب ــد ف ــة )2(، وق ــه اخلاّص ــط في تغل
ــار ومــع قطــِع النّظــر عنهــم فاملجــال يف الّتوســِع  عــدم وقــوع الفــرتات بــن االَْخب
ي بعثــه معاويــة وأمــره أن  وِســيٌع، وُبــر)4( بــن أرطــاة ]أو أيب[)5( أرطــاة هــو الــذَّ
ــيعة  ــل ش ــن وأن يقت ــي اىل اليم ــى ينته ــة حت ــّة واملدين ــاز ومك ــق احلج ــذ طري يأخ
ــاَلم(  ــِه الّس ــه )علي ــى أعال ــار ع ــوا فأغ ــث كان ــاَلم( حي ــه الّس ــن )علي ــر املؤمن أم
ــد بــن أيب احلديــد)6( قــال:  ــد احلمي ــه الّشــارح عب وقتــل مــن قتــل، وقــد ذكــر قصت
ــه  ــلبه عقله)7(،ولعن ــى يس ــُه اهلل حّت ــأن ال ُيميَت ــاَلم( ب ــه الّس ــًا )علي ــِه علي ــا علي ودع
 ]و[))( لعــن معاويــة وعمــرو))( فلــم يلبــث بعــد ذلــك إاَل يســرًا حّتــى ذهــب 
ــردد  ــزال)2)( ي ــه وال ي ــل ب ــيفًا أقت ــوين س ــول: أعط ــه)0)( وكان )هيذي()))(ويق عقل
ــزاُل  ــال ي ــة ف ــه املرفق ــون من ــوا يدن ــه ســيفًا مــن خشــب وكان ــى اختــذوا ل ــك حّت ذل

))) الصحاح، مادة )وتر(: )/))8. 
))) ينظر: درة الغواص يف أوهام اخلواص، احلريري: )6 - 68. 

))) )بالتبابع( يف أ ويف ع:)بالتيايع(. 
))) )ير( يف ث، تصحيف. 

))) ]أو أيب[ ساقطة من ث، ر، ع، م. 
)6) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )،87) / ) - )). 

)7) . رواه ابن أيب احلديد عن أيب احلسن املدائني: ينظر رشح هنج البالغة: )/))  
)8) ]و[ ساقطة من ر، م. 

)9) رواه ابن أيب احلديد عن أيب احلسن املدائني: ينظر رشح هنج البالغة: )/)). 
)0)) ينظر: أسد الغابة: )/80)، وسر أعالم النبالء: )/0))، و اإلصابة: )/))). 

)))) )هيدي( يف ث، ح، ع، تصحيف. 
)))) االفصح: مايزال. 
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ــُه اهلل. وحكــى  ــك ]اىل[))( أن مــات)2( لعن ــه فلبــث كذل ــى يغشــى علي يرضهبــا حت
ــا  ــن العــاص مّل ــر عمــرو ب يف االســتيعاب)3( كشــفه العــورة يف صفــن اتباعــا)4( ألث
َجــُر بالفتــح )الَقَلــق ِمــَن الَغــّم()5( يقــال: ضجر  رصعــه عــيل )عليــِه الّســاَلم(. والضَّ
ــَد االســتنهاض  ــه فهــو ضجــر بالكــر فيهــا، والتثاقــل تــرك النّهــوض َبْع ــه ومن ب
ــُرِك  ــبُّ َأَعاِص ــِت َتُ ــوْن)6( إاِلَ َأْن ــُطَها، إِْن َلْ َتُك ــا َوَأْبُس ــُة َأْقبُِضَه ــَي إالَّ اْلُكوَف )َماِه
َفَقبََّحــِك اهللُ!( الضمــر راجــع اىل َمــا علــم مــن املقــام أي: مــا مملكتــي اال الكوفــة 
ــدر  ــدأ مقـ ــن مبت ــة أو ع ــن الُكوف ــربًا ع ــا( خ ــة و)أقبضه ــون للقّص ــل أن يك ويتم
ــرف  ــا يت ــا ك ــرف فيه ــوه الّت ــط وج ــض والبس ــراد بالقب ــا وامل ــا أقبُضه أي: أن
ــون  ــل أن يك ــا ويتم ــع حقارهت ــا م ــّريف فِيه ــع بت ــا أصن ــه أي: م ــان يف ثوب االنس
ــام مــن الّتــرف فيهــا لنفــاق أهلهــا كمــن ال يقــدر عــى  ــراد عــدم الّتمكــن الّت امل
ــاَلم( )إن مل  ــِه الّس ــه )علي ــطه ويف قول ــه وبس ــى[)7( قبض ــل ]ع ــاًل ب ــوب مث ــس ث لب
ـا حــرضت بعــد ذكرَهــا، واخلــرب حمــذوف  ــوين( التفــات))( اىل اخلطــاب كأهنَـّ تك
أي: إن مل تكــوين ُعــّدة يل وحظــًا))( مــن امللــك كــا قيــل، أو إن مل تكــوين موصُوفــة 
ــة  ــراد ومُجْل ــف االنف ــرك إالَّ بوص ــع غ ــاع م ــراد واالجت ــي االنف ــن وصف ــد م بأح

))) ]اىل[ ساقطة من ر. 
))) قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )). 

))) ينظر: االستيعاب: )/ )6). 
))) )انباعا( يف أ، تصحيف. 

))) الصحاح، مادة )ضجر(: )/9)7. 
)6) )يكن( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / 80). 

)7) ]عى[ ساقطة من أ، ر، ع. 
)8) )الثقات( يف ع. 

)9) )خطا( يف أ، ر، ع، تصحيف، ويف ث: )وحطًا( تصحيف. 
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ــه حــال مــن  )هتــب أعاصــرك( يف موضــع احلــال، ويتمــل أن يقــّدر املســتثنى من
األحــواِل أي: )إن مل تكــوين عــى حــاٍل إالّ أن هتــَب فيــك األعاصــر دون أن يكــون 
ــن األرض  ــّد م ــّب ومتت ــح هت ــار ري ــّدو(، واإلعص ــى الع ــه ع ــتعان ب ــن يس ــك م في
كالُعمود))(نحــو الســاء، وقيــل كّل ريــح فْيَهــا العصــار وهــو الغبــار الّشــديد، 
ــك، أو  ــه بذل ــراد ذّم ــون امل ــل أن يك ــر فيحتم ــاح واألعاص ــع الّري ــة موض والكوف
هبــوب اإلعصــار فيهــا كنايــة عــن اختــالط النفــاق بــآراء أهلهــا الفاســدة وإثارهتــا 
الفتــن والفســاد كــا أن اإلعصــار يثــر)2( الــرتاب ويفســد األرض وغرهــا ويــؤذي 
ــاه عــن اخلــر فهــو مــن  املقبوحــن،  النْفــوَس، وقبحــه اهلل بالتخفيــف أي: نحَّ

ــل:  ــدل عــى الشــّدة ومتَث والتشــديد)3( كــا يف النّســخ ي
َنـاِء َقلِيِل نِي         َعَى َوَضـٍر ِمْن َذا اْلِ ْرُ َيا َعْمُرو إِنَّ َلَعْمُر َأبيَك اخْلَ

متثــل أي أنشــد، والــورض بالتحريــك )الــَدَرُن والَدَســم()4( وما يشــمه اإلنســان 
مــن ريــح جيدهــا ِمــْن َطعــاٍم فاســد وغســالة القصعــة وغرهــا)5(، والّلطــخ)6( مــن 
ــه /ظ )4/، ويف بعــض النّســخ االالّء  َزعفــراٍن ونحــوه، أي مل بيــق يل مــا ينتفــع ب
بالــاّلم وهــو َكســحاب )شــجر مــر دائــم اخلــرضة()7(، قيــل: أي ال أنتفــع مــن الدنيــا 
ــره واألّول  ــره ُدون ثم ــن منظ ــن حس ــجر م ــك الش ــر اىل ذل ــع))( النّاظ ــا ينتف إالّ ك

))) )كالعود( يف ع. 
))) )تثر( يف م. 

))) )والتسديد( يف أ، ع، تصحيف. 
))) الصحاح، مادة )ورض(: )/ 6)8. 

))) ينظر: الصحاح، مادة )ورض(: )/6)8. 
)6) )اللظح( يف ر، م، تصحيف. 

)7) تاج العروس، مادة )االء(: )/07). 
)8) )ينفع( يف أ. 
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َلــَع الَيَمــَن، َوإِّن َواهللِ أَلَُظــنَّ  أظهــر، ثــم قــال )عليــِه الّســاَلم(:  )ُأْنبِْئــُت ُبــْرَا َقــِد اطَّ
ُكــْم،  ِقـــُكْم َعــْن َحقِّ َهــُؤالِء اْلَقــوَم َســُيَداُلوَن ِمنُْكــْم بِاْجتِاِعِهــْم َعــَى َباطِلِِهــْم، َوَتَفرُّ
؛ َوَطاَعتِِهــْم إِماَمُهــم ف اْلَباطِِل، َوبَِأَدائِهــُم اأْلََماَنَة إىِل  ــقِّ َوبَِمْعِصَيـــتُِكْم إَِماَمُكــْم ِف احْلَ
ــُت َأَحَدُكــْم  َصاِحبِِهـــْم وخيانتكــم، َوبَِصاَلِحِهــْم ف باَِلِدِهــْم َوَفَســاِدُكْم، َفَلــِو اْئَتَمنْ
ِشــيُت َأْن َيْذَهــَب بِِعاَلَقتـِـِه.( ُأْنبِْئــُت عــى صيغــة األفعــال، ويف بعــض  َعــَى َقْعــٍب خَلَ
النّســخ عــى صيغــة التفعيــل، واالطــالع اإلرشاف مــن مــكاٍن عــاٍل، واملــراد غلبتــه 
وإغارتــه عــى أهلهــا وُيدالــُون منكــم أي: يعطهــم اهلل الغلبــة عليكــم وكانــت 
الّدولــة هلــم، ولعــّل امُلــراد باحلــّق الــّذي تّفرقــوا عنــه تّرفهــم يف الفــيء والغنائــم 
وغرهــا بــإذن اإلمــام، فالّتفــرق غــر معصيــة اإلمــام يف احلــّق وأداء األمانــة الوفــاء 
ــاس  ــوال النّ ــرِض ألم ــرك التع ــالد ت ــالح يف الب ــًا، والّص ــة أو مطلق ــد والبيع بالَعْه
عــٌر()3(،  ــن َخَشــب ُمقَّ ــَدح ِم ــح )َق ــَقْعُب)2( بالفت ــن، والـ ــيج))( الفت وُنفُوســهم وهتـ
ــع  ــة م ــه)4( يف العالق ــد( فطمع ــع اىل )االح ــن أن يرج ــب( يمك ــر يف )يذه والّضم
ــون  ــب)6( فيك ــود اىل القع ــه، وأن يع ــّدة خيانت ــه وش ــى[)5( دناءت ــّدل ]ع ــا ي حقارهت
ُهــم إِنِّ َقــْد َملِْلـــُتُهْم َوَملُّوِن، َوَسـئِْمـــُتُهْم  مــن قبيــل قوهلم: ذهب األســر بــأرْسِه )اللَّ
ْم  ًا ِمنّــي! الّلُهــمَّ ِمــْث ُقـــُلوَبُ ــْم ب َشّ ــْم َخــْرًا ِمنُْهــْم، َوَأْبِدهْلُ َوَســئُِموِن، َفَأْبِدْلنــي ِبِ

))) )وهتج( يف ر، حتريف. 
))) )العقب( يف م. 

))) الصحاح، مادة )قعب(:) /)0). 
))) )فطعمه( يف أ، ع، حتريف. 

))) ]عى[ ساقطة من أ، ث، ر، ع، م. 
)6) )العقب( يف أ، ع، حتريف. 
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ــه  ــُه َمِلَلْت ــت من ــئمته))(، وَملْل ــّيء وس ــن ال ــئمت م ــاِء( س ــْلُح ف ْامَل ــَاُث ْاملِـ ــا ُي ك
بكــر العــن فيهــا بمعنــى وهــو إعــراض النّفــس عــن الــّيء وانقباضــه لــكالٍل 
ــر النّســخ ويف بعضهــا بكرهــا  ــْم يف أكث ــث قلوهبــم بضــّم املي أوجهــه منفــرة، وُم
ــه أي:  ــه في ــه إذا ُدْفَت ــه وأِميث ــاء أُموث ــّيء يف امل ــُت)3( ال ــول)2(: ُمث ــى تق ــا بمعن ومُه
بللتــه َلِيــُذوَب)4(، َوذلــك املــوث يكــون باالبتــالء بالغــم والباليــا، واملــراد بمــن هــو 
خــر منهــم أّمــا أصحــاب ُمطيعــون ســامُعون ُبــراء مــن النفــاق والّشــقاق ويناســبه 
متنـّـي الفــوارس مــن بنــى فــراِس أو النبّيــْون)5( والّصديُقــون والّشــهداء والّصاحُلــون 
وَحُســن أولئــك رفيقــا وقــد مــّر يف كالمه)عليــه الّســاَلم( )واهللُ الَبــْن أبــى طالــٍب 
آنــُس بامَلــْوِت ِمــَن الّطفــِل بَِثــْدي ُأِمــِه(، والّتفضيــل)6( يف الّصيغتــن)7( عــى الّتســليم 
والبنــاء عــى ]زعــم[))( املخاطبــن))( وَمــا يلــُوُح مــن أفعاهلــم أو الــكالم مــن قبيــل 
ــِة﴾)0)(،  ــْوَم اْلِقَياَم ــا َي ــي َآِمنً ــْن َيْأتِ ــٌر َأْم َم ــاِر َخْي ــي النَّ ــى فِ ــْن ُيْلَق ــه تعــاىل: ﴿َأَفَم قول
ــوَن﴾)))(،  ــَد اْلُمتَُّق ــي ُوِع ــِد الَّتِ ــُة اْلُخْل ــٌر َأْم َجنَّ ــَك َخْي ــْل َأَذلِ ــه عــز وجــل: ﴿ُق وقول

))) )سمته( يف أ. 
))) )يقول( يف ر، م، تصحيف. 

))) )منثت( يف أ. 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )موث(: )/)9). 

))) )البنيون( يف ر، تصحيف. 
)6) )التفصيل( يف ث. 

)7) )الضيغتن( يف ر، تصحيف. 
)8) ]زعم[ ساقطة من أ، ع. 

)9) )املحاطبن( يف ر، تصحيف. 
)0)) فصلت / 0). 
)))) الفرقان / )). 
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ــه رّش  ــن في ــر وم ــه خ ــن في ــراد م ــون امل ــل فيك ــات الفض ــوُن))( ألثب ــة تك والّصيغ
ــر  ــن اخل ــان ع ــو اإلنس ــدم خل ــة[)2( لع ــى احلقيق ــة األوىل ]ع ــل الكلم ــن مح ويمك
ــه والّدعــاء بتســّلط)3( أهــل الــرّش  ــّد ب بــأرسه وإن غلــب رشه وخــال عــن خــر يعت
ــاَلم( ﴿َرِب  ــه الّس ــوح )علي ــا ن ــا دع ــالح ك ــم اىل الّص ــن عوده ــأس م ــم للي عليه
ــاَدَك َوالَ  ــُوا ِعب ــم ُيِضّل ــَك إْن َتَذْرُه ــارًا * إّن ــَن َدَي ــْن ْالكاْفِري ــَى ْاألْرِض ِم ــذْر َع الَ َت
ــه  ــع ]اهلل[)5( عــى قلب ــدة رجــوع مــن مل يطب ــه فائ ــارًا﴾)4(، وفي ــِدُوا إالَّ فَِاِجــرًا كفَّ َيل
منهــم وينفعــه الرتهيــب )َأَمــا َواهللِ َلــَوَدْدُت َأنَّ يل بُِكــْم َأْلــَف فــاِرٍس ِمــْن َبنــي فـِـَراِس 
ــر،  ــخ بالك ــت، ويف النّس ــح أَحبب ــت، وبالفت ــر أي: متنّي ــنٍْم( وددت بالك ــِن َغـ ب
وبنــو فــراس)6( حــي مــن بنــي كنانــة مشــهود بالشــّجاعة منهــم علقمــة بــن فــراس)7( 
املشــُهور بحامــي الّظعــن حّيــا وّميتــًا عــرض لــه ُفرســان بنــي ســليم /و 50 / ومعــه 

))) )يكون( يف أ، ر، ع، م. 
))) ]عى احلقيقة[ ساقطة من أ، ث، ع، م. 

))) )يتسلط( يف ث، م. 
))) نوح / 6)، 7). 

))) ]اهلل[ ساقطة من ر. 
)6) هــم بطــن مــن كنانــة يعــود نســبهم اىل مــرض بــن نــزار بــن معــد بــن عدنــان، كانــوا عــى غايــة مــن 
الشــجاعة والفروســية، مــن ديارهــم بــزرة، أقامــوا بمــر، وأوقعــت بنــي فــراس ببنــي ســليم ببــزرة. 

ينظــر: معجــم قبائــل العــرب: )/ ))9. 
)7) علقمــة بــن فــراس بــن غنــم بــن ثعلبــع بــن مالــك بــن كنانــة بــن خزيمة بــن مدركــه، لقــب بـ)جذل 
الطعــان( أي كأصــل الشــجرة لثباتــه للطعــان وشــهرة حامــي الظعــن التــي نســبها اليــه ابــن كلســتانه 
هــي يف احلقيقــة ألحــد أحفــاده وهــو ربيعــة بــن مكــدم بــن عامــر بــن جدبــان بــن جذيمــة بــن علقمــة. 
ينظــر: أنســاب األرشاف: ))/ 89، 8))، و مجهــرة أنســاب العــرب: 88)، و إكــال الكــال، ابــن 

ماكــوال )ت)7)هـ(: )/)6. 
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ــب)2(  ــن حبي ــة))( ب ــاُه ُنبيّش ــده فرم ــا وح ــه يميه ــن أهل ــوادج م ــي اهل ــن وه ظعائ
بســهم أصــاب قلبــه فنصــب رحمــه يف األرض واعتمــد عليــه وهــو ثابــت يف رسجــه 
مل يــزل ومل يمــل واشــار اىل الّظعائــن بالــّرواح فــرن حتــى بلغــن)3( بيــوت احلــي 
وبنــو ســليم قيــام بإزائــه يظنونــه حّيــا حتــى قــال قائــل منُهــم: ال أراه إال مّيتــًا، ولــو 
كان حيــا لتّحــرك إّنــه واهلل ملاثــل)4( ثابــت)5( عــى هيئــة واحــدة ال يرفــع)6( يــده وال 
ــه حتــى)7( رمــوا فرســه بســهم  ــّو من يــرك رأســه فلــم يقــدم أحــد منهــم عــى الدن
فوقــع وهــو مّيــت، وفاتتهــم الّظعائــن، كــذا قــال بعــض الّشــارحن))(، وقــال 

بعضهــم: هــم الــرّوم))( ولعــّل الّصحيــح هــو األّول.
ُهنَالَِك َلْو َدَعْوَت َأَتاَك ِمنُْهْم             َفَواِرُس ِمْثُل َأْرِمَيِة احَلِميـِم)0)(

الم( من املنرب. ثم نزل )عليِه السَّ

))) )بنيشة( يف أ، ر، ع، م، تصحيف. 
))) نبيشــة بــن حبيــب بــن عبــد العــزى الســلمي فــارس عــريب مــن اجلاهليــة، كان مــع امــرئ القيــس 
ــاب األرشاف:  ــن مكــدم. ينظــر: أنس ــل ربيعــة ب ــذي قت ــروم وهــو ال ــر ملــك ال ــرج اىل قي حــن خ
))/)6، والــروض املعطــار يف خــرب األقطــار، حممــد احلمــري )ت900هـــ(: 90)، واألعــالم: 

 .8/8
))) )بلعن( يف ر، تصحيف. 

))) )ملائل( يف ث. 
))) )رابت( يف أ، ر، ع، م، حتريف، ويف ث: )وابت(. 

)6) )ال ترفع( يف أ، ع. 
)7) )عى( يف أ، ع. 

)8) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 88)، 89). 
)9) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، الراوندي: )/ 97). 

)0)) أســاس البالغــة: )7)، وروى العجــز صاحــب األصفهــاين، وابــن منظــور )رجــال مثــل أرميــة 
احلميــم( األغــاين: ))/ 8))، ولســان العــرب: ))/7)). 
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البيت أليب جندب اهلذيل يف أبيات أّوهلا: 

َأال يا أُم َذنباع َأقيِــْمى                 ُصــُدَور ْالَعْيِس َنحــو َبنى مَتْيٍم))( 

والِعيــس بالكــر اإلبــل البيــض خيالــط بياضهــا شــقرة)2(، قــال الّســيد: 
ــا  ــِف، وإِن ي ــُت الصَّ ــا: وق ــُم هاهن ــحاُب. واحلمي ــو الس ؛ وه ــىٍّ ــع َرِم ــُة: مج )االْْرِمَي
كــر ألنــه َأشــدُّ جُفــواًل، َوَأسُع ُجُفوفــًا)4(،  خــصَّ الشــاعر ســحاب الصيــِف)3( بالذِّ
ــْرِ  ــَل السَّ ــاًل( ويف بعــض النّســخ )َثِقي ــِه، وإنــا يكــون الســحاُب َثْقي ــه ال مــاَء في ألن
الْمتاِلئِــِه باملــاء؛ وذلــك ال يكــون ]ف األكثــِر إال[)5( ف َأزْمــاِن الّشــتاِء؛ أراد)6( 
عــِة إذا ُدُعــوا، و الغاثــِة إِذا اْســُتِغيثوا، والدليــل))( عليــه))( َقولــُه: وصَفُهــْم)7( بالرُّْ

ُهنالَِك َلْو َدَعْوَت َأَتاَك ِمنُْهْم
ــحاَبَة  ِمــىُّ َكِغنــَى )السَّ  اجلُفــُول بالّضــم ااِلرْساُع)0)( كاخُلفــُوف العجلــة )))(َوالرَّ

ــم( األغــاين: )) /  ــي متي ــاع أقيمــي   صــدور العيــس شــطر بن ))) رواه األصفهــاين: )أقــول ألم زنب
 .((8

))) ينظر: الصحاح، مادة )عيس(: )/ ))9. 
))) )الضيف( يف ر، تصحيف. 

))) )خفوفًا( يف أ، ع، تصحيف، ويف ث، م: )جفوال(. 
))) ]يف االكثر اال[ ساقطة من ث. 

)6) )أزاد( يف م، تصحيف. 
)7) )اراد الشــاعر وصفهــم( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )8)، وهنــج البالغــة، 

صبحــي الصالــح: 8). 
)8) )والذليل( يف أ، تصحيف. 

)9) )والدليــل عــى ذلــك( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )8)، وهنــج البالغــة، 
صبحــي الصالــح: 8). 

)0)) ينظر: لسان العرب، مادة )جفل(: ))/))). 
)))) ينظر: لسان العرب، مادة)خف(: 9/)8.
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ــُم  ــم واخلَريــف())(، واحَلمي ــع مــن ســحائب احلمي ــديدُة الوق العظيمــة القطــر الّش
ي يــأيت يف شــدة احلــر أيضــًا.   القيــظ)2( وامَلطــُر الــذَّ

َاُم(     َوِمْن ُخْطَبٍة َلُه )َعَليِه السَّ

ــِه َوآلــِه)4( َنِذيــرًا لِْلَعامَلــن َوَأِمينــًا  ــدًا َصــىَّ َاهللُ َعَلْي مَّ )إِنَّ َاهللَ ُســبَحاَنُه َبَعــَث)3( حُمَ
ــْنَ  ــوَن َب ــرِّ َدار، ُمنِيُخ ــٍن، َوِف َشـ ــَى َشِّ ِدي ــَرِب َع ــَرَ الَع ــْم َمْع ــنِْزيِل، َوأْنُت ــَى التَّـ َع
( النذيــر فــــعيل بمعنــى ُمفْعـِــل كالبديــع، ويكــون  ِحَجــارٍة ُخْشــٍن، َوَحيَّـــاٍت ُصـــمٍّ
مصــدرًا، يقــال: َانــَذرُه باألمــر نذيــر أي: اعلمــه وخوفــه وحــّذره يف إبالغــه، 
و)املعــرش: اجلاعــة()5( وهــو يف أكثــر النّســخ منصــوب بحــذف حــرف النّــداء 
وهــو أصــّح واجلملــة يف موضــع احلــال، واملــراد بــرشِّ دار البــوادي ألن أكثرهــم)6( 
كانــوا يســكنوهنا ثــّم فتــح اهلل عليهــم البــالد والّريــف)7(، واإلناخــة))( بــن األحجار 
ــه  ــراد ب ــون امل ــد وَك ــو بعي ــة وه ــّدار دار اجلاهّلي ــل ال ــُه، وقي ــر ل ــات َكالتفس واحلّي
البــالد مــن حيــُث إهّنــم كانــوا يعبــُدون فيهــا األصنــام ال خيلــوا عــن بعــد َو)َأنْخــُت 
َك())( واإلناخــة كنايــة عــن اإلقامــة و)النّوخــة:  اجلَمــَل فاْســَتناَخ: َأْبركُتــُه َفــرَبَ

))) الصحاح، مادة )رمى(: 6/ )6)). 
))) )الفيظ( يف ر، تصحيف. 

))) )إنَّ اهلل بعــث( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 6)، وهنــج البالغــة، صبحــي 
 .(9 الصالــح: 

))) )صى اهلل عليه( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 6). 
))) لسان العرب، مادة )عرش(: )/ )7). 

)6) )أكثر( يف ر، حتريف. 
)7) )الزيف( يف ر، تصحيف. 

)8) )واالناحة( يف ر، تصحيف. 
)9) الصحاح، مادة )نوخ(: )/))). 
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اإلقامــة())(، واحلجــارة واحليــات أّمــا حمُمولــة عــى احلقيقــة وكذلــك الّصمــم 
ــمها  ـا ال تســمع أو الّتــي سَّ يف احلّيــات أو احلّيــة)2( الّصــاء الّتــي ال تنزجــر كأهنَـّ
ــّداء يِف  ــداء األش ــَا األع ــراد هب ــس)3( أو امل ــرارة واليب ــتيالء احل ــّدة الس ــة احل يف غاي
ِشــَب، َوَتْســِفُكوَن ِدَمَاءُكــْم)4(، َوَتْقَطُعــوَن  ُبــوَن الَكــِدَر، َوّتْأُكـــُلوَن اجْلَ اخلَصــاِم )َتْرَ
ــّد  ــدورة ض ــٌة.( الك ــْم َمْعُصوَب ــاُم بُِك ــٌة، َواآْلَث ــْم َمنُْصوَب ــاُم فِيُك ــم. اأْلَْصن َأْرَحاَمُك
ــاِح و ورودهــم  ــار والغــدران املكــّدرة بالري ــاه العــرب أكثرهــا اآلب الّصفــا)5(، ومي
ــُه وَطعــام)6(  ــّذي ال آداَم مَع عليهــا، واجلَِشــب بكــر الّشــن الّطعــام الغليــظ أو ال
ــة  ــة أي: مقرون ــه، ومعصوب ــرّب كل مــا دّب ودرج، وَنْصــب)7( الــّيء اقامت أهــل ال

ــّدم. ــا تق ــة ك ــرأس أو مفتول ــة بال ــم كالعّصاب بك

منَهـــا )َفنََظــْرُت َفــإذا َلْيــَس يِل ُمِعــٌن إاِلَّ أَهــل َبْيتـِـي، َفَضنِنْــُت ِبِــْم َعــِن امْلَــْوت، 
ُت َعــَى َأْخــِذ اْلَكَظــم/ ظ  ــَجى، َوَصــَرْ ْبــُت َعــَى الشَّ َوَأْغَضْيــُت َعــَى ْالَقــَذى، َوَشِ
ــه  ــه ])علي ــر في ــن كالم ذك ــل م ــذا الَفْص ــم( ه ــِم اْلَعْلق ــْن َطْع ــرَّ ِم ــَى َأَم 50 /، َوَع
الّســاَلم([))( حالــه بعــد بيعــة الّســقيفة وهــو من الكلــات الّريــة يف الّتظلــم، وقد 
روى اجلمُهــور قولــه )عليــه الّســاَلم(:))لو وجــدت أربعــن ذوي عــزّم لناَهْضتهــم 

))) لسان العرب، مادة )نوخ(: )/)6. 
))) )احليات( يف أ، ع. 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )صمم(: ))/)))، ))). 
))) )دمائكم( يف أ. 

))) ينظر: العن، مادة )كدر(: )/ ))). 
)6) ينظر: تاج العروس، مادة )جشب(: )/67). 

)7) )نضب( يف ع. 
)8) ])عليه السالم([ ساقطة من ع. 
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ــا رواه  ــى م ــة ع ــن))( البيع ــاَلم( ع ــه الّس ــّره )علي ــّدة تأخ ــت م ــم(( وكان أو َلقاَتلتْه
البخاري)2(ومســلم)3(وغرمها ســّتة أشــهر،]و[)4( قيــل غــر ذلك،وضنِنْــُت بــه 
كعلمــت ورَضبــْت أي: نجلــت ملكانــه منــي وموقعــه ِعنـْـدي، ويف النســخ بالكــر، 
واإلغضاء)5(:إطبــاق اجَلْفــن)6( و القــذى)7( مــا يســقط يف العن فيؤذهيا))( والشــجى 
مــا يعــرتض يف احللــق فــال يســـــغ االنســان معــه الــرشاب))(، والَكَظــم بالّتحريــك 
، ويقــال للحنظــل وكلِّ يشُء  خمــرج الــــنفس مــن احلَلــْق)0)(، و)الَعْلَقــُم شــجٌر ُمــرٌّ
َط َأْن ُيْؤتَِيــُه َعــَى اْلَبْيَعــِة َثَمنــًا. َفــاَل َظِفــَرْت  مــرٍّ َعْلَقٌم()))(.ومنهــا )َوَلْ ُيَبايـِـْع حتَّــى َشَ
َيــُد امُلَبايـِـع)2)(، َوَخِزَيــْت َأمانــُة امُلْبَتــاع!( البيعــة واملبايعــة املبايعــة عبــارة عــن املعاقدة 

))) )عى( يف أ، حتريف. 
))) ينظــر: صحيــح البخــاري: )/ )8، والبخــاري هــو: حممــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرة 
البخــاري اجلعفــي ويكنــى أبــا عبــد اهلل، حمــدث، حافــظ، فقيــه، مــؤرخ، ولــد ســنة ))9)هـــ( رحــل 
ــع  ــه: اجلام ــن مؤلفات ــر، وم ــام وم ــاز والش ــب اىل احلج ــار فذه ــائر االمص ــم اىل س ــب العل يف طل
الصحيــح: التاريــخ الكبــر، خلــق افعــال العبــاد. االنســاب: )/ )9)، وســر اعــالم النبــالء: ))/ 
)9)، )9)، و الــوايف بالوفيــات: )/ 8))، ومعجــم املؤلفــن: 9/ ))، ))، و االعــالم: 6/ )). 

))) ينظر: صحيح مسلم:)/))). 
))) ]و[ ساقطة من ع. 

))) )االعضاء( يف أ، ع، تصحيف. 
)6) ينظر: لسان العرب، مادة )غى(: ))/8)). 

)7) )القدى( يف ث، تصحيف. 
)8) )فيودهيا( يف ع. 

)9) سبق بيان معنامها عند اللغوين يف صحيفة رقم 9). 
)0)) لسان العرب، مادة )كظم(:))/0)). 

)))) الصحاح، مادة )علقم(: )/)99). 
)))) )املبائــع( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 9)، وهنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: 

 .60
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ــة  ــاص بيع ــن اقتص ــل م ــذا الفص ــع وه ــن البي ــوذة())( ع ــة )مأخ ــر والّطاع يف النّ
عمــرو بــن الَعــاِص ملعاويــة، والثمــن الــذي أعطــاه معاويــة واليــة مــر، واملبايــع 
يف أكثــر النّســخ عــى صيغــة الفاعــل مــن بــاب املفاعلــة، ويف َبْعِضَهــا )اِلبايــع( بغــر 
ــه ونفســه بالثمــن  ــاع دين ــة وب ــه بايــع معاوي ــه عمــرو فإنَّ ميــم و الّظاهــر أن املــراد ب
ــم  ــة اس ــع أو البيع ــل البي ي قب ــذَّ ــة أي: ال ــاع معاوي ــر و املبت ــة م ــو والي ــّذي ه ال
فاعــل مــن بــاب االفتعــال، وخــزى فــالن أي: ذّل وهــان أو وقــع يف بليــة و شــهرة 
فــذّل بذلــك وأخــزاه اهلل أي: فضحــه وأمانــة املبتــاع َمــا أفــاء اهللُ ]...[)2( عــى 
ــا جعلــت ثمنــًا للبيعــة الّتــي علــا ببطالهنــا  امُلْســلمن مــن املــال والبلــد وذّلتهــا إهنَّ
ــاء عــى زعــم املبتاعــن ويف الّظاهــر وذّلتهــا  ــا احلقيقــي بن ــة معناَه أو املــراد باألمان
ــاء  ــل أو دع ــا قي ــاع ك ــخ للمبت ــو توبي ــة وه ــوء العاقب ــة لُس ــة أو الذّل ــوِر اخليان بظه
وهــو املناســب للّظاهــر مــن القرينــة الســابقة، وقــال بعــض الّشــارحن: البايــع يعني 
بغــر ميــم معاويــة واملبتــاع عمــرو)3(، ولعلــه)4( جعــل البيــع بمعنــى االشــرتاء وهــو 
مــن األضــداد واملبتــاع اســم مفُعــول واضافــة األمانــة اليــه بـــــيانية أو المّيــة واملــراد 
ــح  ــده واض ــي وبع ــا احلقيق ــه أو معناَه ــا أو نفس ــه بالدني ــذي باع ــه ال ــة دين باألمان
ــفيان)5( يف  ــن أيب س ــة ب ــارة عتب ــاص بإش ــن الع ــرو ب ــة عم ــا معاوي ــا دع ــه مَل روى أّن

))) )مأحوذة( يف ح، تصحيف. 
))) ]ما أفاء اهللُ[ زيادة مكررة يف أ، ث، ح، ر، ع. 

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 9). 
))) )لعله( يف أ. 

))) عتبــة بــن أيب ســفيان بــن حــرب بــن أميــة، اخــو معاويــة بن أيب ســفيان بن أيب حــرب من أمــه وأبيه، 
ويكنــى أبــا الوليــد، ولــد عــى عهــد الرســول )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(، وكان فصيحــًا خطيبــًا، 
واله اخلليفــة عمــر الطائــف وصدقاهتــا، ثــم واله معاويــة مــر حــن مــات عمــرو بــن العــاص، فأقــام 
عليهــا ســنة وتــويف هبــا ودفــن يف مقربهتــا ســنة )))ه(، وقــد شــهد عتبــة صفــن مــع معاويــة، كــا شــهد 
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اســتعانته))( بــه فإجابــه عمــرو بعــد الــرّتدد، قــال لــه معاويــة: أدُعــوك اىل جهــاد)2( 
هــذا الّرجــل الــّذي عــى اهلل)3( وشــق عصــا املســلمن، وقتــل )اخلليفــة()4( وأظهــر 
الفتنــة فقــال عمــرو: مــن هــو؟ قــال: عــيل، فقــال: واهلل يــا معاويــة مــا أنــت وعــيل 
حـــميل)5( بعــر ليــس لــك هجرتــه وال ســابقته)6( وال صحبتــه وال جهــاده و]ال[)7( 
ــه مــن  ــه وأنــت تعلــم مــا في فقهــه وال علمــه، فــا تعــل يل إن شــايعتك عــى حرب
ــة[))(  ــه ]معاوي ــكأ علي ــال: ُحكمــك، فقــال: مــر ُطعمــة، فتّل الغــرر واخلطــر؟ ق
وقــال: إينَّ أكــره أن تتحــدث العــرب عنــك أّنــك إنــا دخلــت يف هــذا األمــر لغرض 

الّدنيــا فقــال: دعنــي عنــك، وأنشــأ يقــول:  
     ُمعاِوي ال أُعْطيَِك ْدينْي َوَلْ َأَنْل      بِه ِمنَْك ُدنيا فأْنَظُرَن َكْيَف َتْصنـََع))( 

 اىل آخــر االبيــات)0)(، ثــم ]قــال[)))( عتبــة بــن أيب ســفيان ملعاويــة: أمــا تــرىض 

اجلمــل مــع عائشــة. ينظــر: االســتيعاب:)/6)0)،))0)، و اســد الغابــة:)/)6)، )6)، و الــوايف 
بالوفيــات: 9)/)9)، واالعــالم: )/00). 

))) )واستعانته( يف ر. 
))) )اجلهاد( يف ح. 

))) )اهلل( ساقطة من ر. 
))) )احلليفة( يف ح، ر، تصحيف. 

))) )محل( يف ع. 
)6) )سنابقته( يف ث. ويف ر: )سابقه(. 

)7) ]ال[ ساقطة من أ، ع. 
)8) ]معاوية[ ساقطة من أ. 

)9) البيــت يف البحــر الطويــل، عيــون األخبــار: )/77)، وربيــع األخبــار ونصــوص األخبــار: 
)/))، ومــروج الذهــب ومعــادن اجلواهــر:)/))). 

)0)) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/))، ينظر: وقعة صفن: 9). 
)))) ]قال[ ساقطة من أ، ع. 
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أن تشــرتى عمــرو بمــر إن هــي َصفــْت لــك! َلْيتــك ال ُتغلــب عــى الّشــام، فقــال 
يــا عتبــة: بــت عندنــا الليلــة فّلــا جــّن اّلليــل عــى عتبــة رفــع صوتــه ليســمع معاويــة 

وقــال:  

ــا ِمْلـــَت َعــى َخــزٍّ َوَقـــزُّ ـــها املـــــانِـــُع سيــــفًا مل هيــــز               إنَّ أيَّ
عِن وُصـــوٍف مل جُيزُّ ــــا َأْنـــَت َخـــرُوف مــاثِــــــٌل              بن رَضْ إنَّ

أْعِط َعمروًا إنَّ ]َعمروًا[))( َتاِرٌك               ِدينَـــــُه الَيـــْوَم َلِدنــيا ملَْ حُتــْز
ــــِا ِمصــٌر ملَِــّن عـــز فبز)2( َأْعطِه ْمِرًا َوزدُه ِمْثَلها /و )5/              إنَّ

 يف أبيــات فلــا ســمع معاويــة قولــه أرســل إىل عمــرو، فأعطــاه مــرًا، فخــرج 
عمــرو مــن عنــده، وقــال لــه ابنــاه مــا صنعــت؟ قــال: أعطــاين مــر طعمــة، فقــاال: 
ومــا مــر يف ملــك العــرب! قــال: ال أشــبع اهلل بطونكــا إن مل تشــبعكا)3( )َفُخــُذوا 
ــنَاَها(،  ــاَل َس ــا، َوَع ــبَّ َلَضاَه ــْد َش ــا، َفـَقـ َتَ ــا[)4( ُعدَّ وا ]هَل ــدُّ ــا، َوأِع ــْرِب ُأهْبَتَه للَِح
ــْر()6( احلــرب  ــُه َأْدَعــى ]إىِل[)5( النَّ ، َفإِنَّ ــْرَ ــْشِعُروا الصَّ ويف بعــض النّســخ )َواْسَتـ
مؤَنــث وقــد يذكــّر، األُهبــة بالّضــم العــّدة، وأعــده ألمــٍر َهيــأُه لــه، والقرينــة الّثانيــة 
ــبت النّــار وشبــــت أُوَقــدْت الزم، متعــّد، ويف أكثــر النّســخ بصيغــة  كالتأكيــد، وشَّ

))) ]عمروًا[ ساقطة من ع. 
))) البيت من البحر الرمل، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/)). 

))) ينظر: املصدر نفسه: )/ ))، )). 
))) ]هلا[ ساقطة من أ، ع. 
))) ]اىل[ ساقطة من أ، ع. 

)6) رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 9)، و رشح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم البحــراين: )/ 
 .(7
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ــار())( أو هَلبهــا)2(، وعــال ارتفــع، والســنا مقصــورا )ضــوء  ــى )النّ ــوم، والَلَظ املعل
ــرب أي:  ــعروا الّص ــُدود واستش ــة()4( مم ــن الّرفع ــناء م ــًا، )والس ــربق()3( أو مطلق ال
ــه يــيل شــعره وشــعار  اختــذوه شــعارًا ككتــاب وهــو الثــوب الــّذي يــيل اجلســد؛ ألنَّ
ــن  ــن م ــى التقديري ــك ع ــا)5(، وذل ــون هب ــي يتعارف ــم الّت ــرب عالمته ــوم يف احل الق
أقــوى أســباب النّــر أمــا عــى االّول فواضــح، وأّمــا عــى الثــاين فــأن النــداء بــه، 
وذكــره يوجــب تذكــره وعــدم الغفلــة عنــه، وقــال بعــض الّشــارحن: )يتمــل أن 

يكــون اشــتقاقه مــن الشــّعور أي: ليكــن يف شــعوركم الّصــرب()6( وفيــه غفلــة. 

ام( ومن خطبة له )َعليِه السَّ

 هــذه اخلطبــة رواهــا حممــد بــن يعقــوب الكليني)رمحــه اهلل( يف الــكايف)7(، وقــال 
ــه  ــه )علي ــة مــن مشــاهر خطب ــد: )هــذه اخلطب ــن أيب احلدي ــد ب ــد احلمي الشــارح عب
الّســاَلم( قــد ذكرَهــا كثــر مــن النّــاِس، ورواهــا أبــو العّبــاس املـــربد يف أول 
ــِة  اصَّ ــُه اهللُ خِلَ ــِة، َفَتَح نَ ــواِب اجْلَ ــْن َأُب ــاٌب ِم ــاَد َب َه ــإِنَّ اجْلِ ــَد؛ َف ــا بِْع الكامــل))()))( )َأمَّ
ــن  ــكايف ع ــد روي يف ال ــة، وق ــائل اىل اجلنّ ــم الَوس ــن أعظ ــاد م ــِه( أي: اجله أْولَِيائِ

))) الصحاح، مادة )لظى(: 6/ )8)). 
))) ينظر: املصدر نفسه، مادة )لظى(: 6/ )8)). 

))) املصدر نفسه، مادة )سنا(:6/ )8)). 
))) املصدر نفسه، مادة )سنا(:6/ )8)). 
))) املصدر نفسه، مادة )شعر(: )/699. 

)6) رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 8). 
)7) االصول من الكايف: )/). 

)8) ينظر: الكامل يف اللغة واالدب، املربد: )/ 0). 
)9) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/)6. 
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ــة بــاب يقــال لــه: بــاب املجاهديــن  ــه قــال: )للجنّ النّبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( إنَّ
يمضــون اليــه فــإذا هــو مفتــوح وهــم متقّلــدون بُســيُوفهم واجلمــع ]...[))( يف 
ــه قــال:  املوقــف واملالئكــة ترحــب هبــم()2(، وعنــه )صــى اهلل عليــه وآلــه( إنَّ
ــار()3(، وملــا كان بــذل املهجــة أعــى مراتــب الّطاعــة  ــة والنّ ــد اجلنّ )الّســيوف مقالي
ــُة،  ِصينَ ــقْوى، َوِدْرُع اهللِ احْلَ ــاُس اْلتَّـ ــَو لَِب ــاء، )َوُه )كان هــذا البــاب خلــواّص األولي
َوُجنَُّتــُه اْلَوثِيَقــُة( الّتقــوى يف االصــل احلــذر واخلشيةوشــاع يف اخلشــية مــن اهلل، 
واحلــذر مــن ســخطه، واملــراد هاهنــا أّمــا املعنــى)4( الشــائع واجلهــاد وملــا كان دافعــًا 
ــا  ــن ك ــوى وللمؤمن ــوام الّتق ــه ق ــّذي ب ــان ال ــًا لإلي ــن وحافظ ــن الدّي ــاّر ع للمض
ــى  ــا ع ــوى، أو ألهله ــًا للّتق ــخص كان لباس ــن الّش ــر ع ــربد واحل ــرضة ال ــع م يدف
حــذف املضــاف، أو ملــا كان القائــم باجلهــاد حــق القيــام مــن خيشــى اهلل ويتقيــه كان 
ــة  ــل واالضاف ــه، أو للّرج ــرد عن ــث ال يتج ــل حي ــاِس للّرج ــوى كاّللب ــاد للّتق اجله
ملالبســه خفّيــه وحينئــذ يمكــن أن يكــون املضاف مقــدرًا، َويتمــل أن يــراد بالتقوى 
احلذر مـــن العدّو أي باجلـــهاد يـتـخلـــص))) مـــن شـــّر األعداء )6) كـقـولـــه تـعـــاىل:  
ثــٌة()8)، وقيــل يذّكــر ويؤنث)9)،  ﴿َوَلُكْم ِف اْلِقَصــاِص َحَيــاٌة﴾)7)، و)ِدْرُع احلديــِد مؤنَّ

))) ]واجلمع[ زيادة، مكررة يف أ. 
))) االصول من الكايف: )/). 

))) املصدر نفسه: )/). 
))) )املانع( يف ر، حتريف. 

))) )يتحلص( يف أ، تصحيف. 
)6) )من رش االعداء االعادي( يف ح، ويف ث: )االغداء( تصحيف. 

)7) البقرة / 79). 
)8) الصحاح، مادة )درع(: )/06)). 

)9) ينظر: املذكر واملؤنث، السجستاين: )6). 
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ودرُع املــرأة أي: قميصهــا مذّكــر))) واإلضافــة كإضافــة بيــت اهلل أو املضــاف مقــدّر 
واألّول أظهــر أو مــن قبيــل اضافــة العطــاء اىل املعطــي و الّصنعــة اىل الّصانــع؛ 
لكونــه مفروضــًا بأمــره صيانــة لعَبــاده، واجلُنّــة بالّضــم كّل مــا وقــاك))) واســترتت 
ــرم أي:  ــن كك ــة))) وُحْص ــة املحكم ــة والوثيق ــره)))، واحلصين ــالح وغ ــن س ــه م ب
(، ويف بعــض النّســخ)7)، ويف روايــة  لِّ )منــع())) )َفَمــْن َتَرَكــُه َأْلَبَســُه اهللُ لِبــاَس)6( الــذُّ
الــكايف )فمــن تركــه رغبــة عنــه()8)، / ظ)) / والّرغبــة عــن الــيء ضــّد الّرغبــة 
ــه  ــامل ل ــذل ش ــالء ب ــة أي: ابت ــة بياني ــّذل(، واالضاف ــوب ال ــا )ث ــه، ويف بعضه في
الــكايف  روايــة  ويف  َواْلَقــَاَء))((  َغــاِر  بِالصَّ ــَث  َوُديِّ اْلَبــالُء،  )َوَشــِمَلُه  كالثــوب 
)وفــارق)0)) الّرضــا، )َوُديــَث())))))))) وبَعــر مدّيــث أي: مذلــّل بالّرياضــة)))) ضّد 

))) ينظر: املذكر واملؤنث، السجستاين، مادة )درع(: )/ 06)). 
))) )وقالت( يف أ، حتريف، ويف ث: )وقال(. 

))) ينظر: الصحاح، مادة )جنن(: )/)09). 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )حصن(: ))/ 9)). 

))) املصدر نفسه، مادة )حصن(: ))/ 9)). 
)6) )ثوب( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/60، وهنج البالغة، صبحي الصالح: )6. 

)7) منهــاج البالغــة يف رشح هنــج البالغــة، القطــب الراونــدي: )/ 08)، و رشح هنــج البالغــة، ابــن 
أيب احلديــد: )/60، ورشح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم البحــراين: )/ 9). 60. 

)8) الكايف: )/). 
)9) )القاءة( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/60، وهنج البالغة، صبحي الصالح: )6. 

)0)) )مارق( يف ث، حتريف. 
)))) )ُدبَِث( يف ح، تصحيف. 

)))) االصول من الكايف: )/ ). 
)))) ينظر: لسان العرب، مادة )دِيث(: )/9)). 
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ــرب)))،  صعــب، ومنــه الدّيــوث للــّذي ال يغــار عــى أهلــه)))، وقيــل هــو رسيــاين ُمعَّ
والَصَغــار بالفتــح الــذّل واهلــوان)))، أو الَصاِغــُر الــّرايض بالــّذل)))، وقــاء الّرجــل 
كجمــع َوَكــُرم قــاًء وقــاءة بالفتــح فيهــا فهــو قمــيٌء أي: صغــر وذّل)))، والقمــى 
ــروف يف  ــر مع ــخ غ ــود يف النس ــر موج ــارحن)6) غ ــض الش ــا رواه بع ــر ك بالق
َهــاِد، َوِســيَم  ــُه بَِتْضيِيــِع اجْلِ ــقُّ ِمنْ َب َعــَى َقْلبِــِه باأْلَْســَداِد)7(، َوُأِديــَل احْلَ اّللغــة )َوُضِ
ــرق،  ــه الّط ــى قلب ــّدت ع ــّد أي: س ــع س ــداد مج ــَف( األس ــَع النَِّص ــَف، َوُمنِ سـ اخْلَ
وعميــت عليــِه املذاهــب)8) كقولــه تعــاىل: ﴿َوَجَعْلنــا َعــى قُلُوبــم أكِنَّــًة َأْن َيفَقهــوُه 
َوف آذاهِنِــم َوْقــرا﴾)9)، ويف بعــض النّســخ)0)) )باإلســهاب()))) يقــاُل: ُأْســهَب 
الّرجــل عــى َمــا مل َيُســم فاعلــه إذا ذهــب عقلــه مــن لــدغ احلّيــة، وقيــل مطلقــًا قــال 
ــه  بعــض الشــارحن: يمكــن أن يكــون مــن اإلســهاب الــّذي هــو كثــرة الــكالم؛ ألنَّ

))) ينظر: املصدر نفسه، مادة )دِيث(: )/0)). 
ــادة  ــرب، م ــان الع ــي، اجلواليقي)ت0))هـــ(: 79، ولس ــكالم االعجم ــن ال ــرب م ــر: املع ))) ينظ

)ديــث(: )/0))، وتــاج العــروس، مــادة )ديــث(: )/))). 
))) ينظر: الصحاح، مادة )صغر(: )/))7. 

))) ينظر: املصدر نفسه، مادة )صغر(: )/))7. 
))) ينظر: تاج العروس، مادة )قمأ(: )/))). 

)6) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، الراوندي: )/08). 
)7) )باالسهاب( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/60، وهنج البالغة، صبحي الصالح: )6. 

)8) ينظر: تاج العروس، مادة )سدد(: )/)). 
)9) األنعام / )). 

)0)) معــارج هنــج البالغــة: 6))، و منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة، القطــب الراونــدي: )/ 
08)، و رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 60، و و رشح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم البحــراين: 

 .(9 /(
)))) )باالسباب( يف أ، حتريف. 
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ــل اإلســهاب)))،  ــه مــن قبي ــه)))، َولَعلَّ ــدة حتت ــا ال فائ ــه في ــر كالم ــأن يكث عوقــب ب
ــُة، وأداَل  ــة، والغلب ــاُه الدّول ُه وَأْعَط ــَرَ ــه أي: َن ــال: أداَل اهلل ل ــر يق ــَة النَّ واإلَداَل
منــُه وعليــِه أي: جعلــه مغلوبــًا خلصمــِه)))، ويف بعــض أدعيــة ســّيد العابديــن )عليــه 
ــه أي: جعــل  ــقُّ ِمنْ ــْل)6) احَل ــا(())) و أِدُي ــِدْل ِمنَّ ــا وال ُت ــمَّ َأِدْل)4( َلن الّســالم(: ))الّلُه
ــارحن:  مغلوبــًا للحــّق فيصيبــه وخامــة العاقبــة خلذالنــه احلــّق، وقــول بعــض الشَّ
ــببية ال  اخلــة عــى الّتضييــع للسَّ ــم، والبــاء الدَّ )أي: غلبــه عليــِه عــدوه()7) توهَّ
ــَف والــِزُم()8)،  ــابقن، وِســيَم عــى صيغــة املــايض املجهــول أي: )ُكلِّ التَّعديــة كالسَّ
واخلَســف: )الــذّل()9)، وقيل:)املشــَقة()0))، واخَلْســف أيضــًا )النَّقصــان()))) وأمــا 
ســّيا اخلَْســف باأللــف املقصــورة أي:عالمتــه فمــن توهــم بعــض الــّرواة، والنِّصف 
ــن  ــن م ــف أن ال يتمك ــع النّص ــه ومن ــم من ــدل أو اس ــاف أي: الع ــر اإلنص بالك
االنتصــاف واالنتقــام بــل يظلمــه عــدّوه وغــره وإرادة االبتــالء بالظلــم بعيــد )أاَل 
ــُت  ــًا، َو ُقْل ا َوإِْعاَلن ــارًا، َوِسًّ ــاًل َوهَنَ ــْوِم َلْي ــُؤاَلِء اْلَق ــاِل َه ــْم إىَِل ِقَت ــْد َدَعْوُتُك َوإِنِّ َق

))) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )6، وفيه: )كأنه عوقب(. 
))) )االسباب( يف ع. 

))) ينظر: الصحاح، مادة )دول(: )/700). 
))) )أذل( يف ث، ر، تصحيف. 

))) ورد الدعــاء )... وأمكــر لنــا وال متكــر بنــا، وأدل لنــا وال تــدل منــا( الصحيفــة الســجادية: ))، 
وحاشــية ابــن إدريــس عــى الصحيفــة الســجادية: 0)). 

)6) )أذيل( يف ر، تصحيف. 
)7) رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/9). 

)8) لسان العرب، مادة )وسم(: ))/ ))). 
)9) املصدر نفسه، مادة )خسف(: 9/ 68. 

)0)) املصدر نفسه، مادة )خسف(: 9/ 68. 
)))) املصدر نفسه، مادة )خسف(: 9/ 68. 
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َلُكــْم؛ اغُزوُهــْم))( َقْبــَل َأْن َيْغـــُزوُكْم)2(؛ َفــَو اهلل مــا ُغــِزَي َقــْوٌم َقــطُّ ِف ُعْقــِر داِرِهْم إاِلَّ 
اَذْلُتــْم؛ َحتَّــى ُشــنَّْت َعَلْيُكــُم اْلَغــاَراُت، َوُملَِكــْت َعَلْيُكــُم  َذلُّــوا. َفَتَواَكْلُتــْم َو َتَ
ــُر اىل العــدّو للقتــال وأصلــه الَقْصــد والّطلــب، وقــّط ال  اأْلَْوطــَاُن( الَغــْزو السَّ
يســتعمل أبــدًا إالّ بمعنــى أبــدًا، وهــو مشــتق مــن القــّط وهــو الَقُطــع كا )يقــول()3(: 
ال أفعلــه البتــة وهــو مبنــي)4( لتّضمنــه الم االســتغراق لزومــًا الســتغراقه)5( مجيــع 
ــد  ــاء)7( املشــّددة وق ــوح القــاف مضمــوم الّط ــه)6( مفت ــة املــايض، وأشــهر لغات أزمن
خيفــف الّطــاء وقــد يضــم القــاف اتباعــًا لضمــة الّطــاء املشــّددة أو املخّففــة، ُوعْقــر 
ــى  ــم ع ــكل بعضه ــوم ات ــواكل الق ــطها())(، وت ــا())( و)وس ــم )أصله ــّدار بالض ال
بعــٍض وتــرك األمــر اليــه، وختاذلــوا أي: خــذل)0)( بعضهــم بعضــًا وهــو تــرك 
ــب مــن غــر  ــا الصَّ العــون والنـّـُرة، وُشــنَّْت أي ُصبَّــْت مــن كّل وجــٍه متَّفرقــة وأمَّ
ــل امُلغــرة هتجــم عــى  ــن[)))( بالّســن املهملــة)2)(، والغــارة اخَلْي ــق فهــو ]السَّ تفري

))) )اغروهم( يف ث، تصحيف. 
))) )تغزوكم( يف م. 

))) )يقول( يف أ، ث، ح، ر، تصحيف، واالنسب ما اثبتناه. 
))) )منهر( يف م. 

))) )الستغراق( يف ر. 
)6) )لغايه( يف أ، ث، ح، ر،ع، م، تصحيف، والصواب ما أثبتناه. 

)7) )التاء( يف ع. 
)8) لسان العرب، مادة )عقر(: )/96). 
)9) املصدر نفسه، مادة )عقر(: )/96). 

)0)) )خذ( يف أ، ع. 
)))) ]السن[ ساقطة من أ، ع. 

)))) ينظر: الصحاح، مادة )سنن(: )/)))). 
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القــوم فتـقـتــــل))( وتــــنهب وكلمــة )عــى( يف )ُمِلكــت عليكــم( تفيــد االســتعالء 
ــو  ــذَا)2( َأُخ ــر )ه ــتيالء والقه ــم باالس ــان منك ــذوا األوط ــة أي: أخ ــر والغلب بالقه
، وَأَزاَل  ــِريَّ ــان اْلَبْك ــَن َحسَّ ــاَن ْب ــَل َحّس ــْد َقَت ــَاَر، َوَق ــُه اأْلَْنب ــْد َوَرَدْت َخْيُل ــٍد، َق َغاِم
َها( غامــد)3( قبيلــة مــن اليمــن أبوهــم غامــد)4( وهــي األَزُد أَزَد  َخْيَلُكــْم َعــْن َمَســاحِلِ
َشنَُؤة)5(واســم غامــد عمــر بــن عبــد اهلل بــن احلــارث بــن كعــب)6( /و52/ ســمي 
ــه كان بــن قومــه رّش)7( فتغمــده وأصلــح بينهــم، وأخــو غامــد ســفيان  غامــدًا؛ ألنَّ

))) )فيقتل( يف أ، ث، ع، ويف ر، م: )فتصل(. 
))) )فهــذا( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 60، ويف هنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: 

)6 )وهــذا(. 
))) )عامد( يف ر، تصحيف. 
))) )عامد( يف ر، تصحيف. 

))) األزد مــن أعظــم قبائــل العــرب وأشــهرها، تنســب اىل األزد بــن غــوث بــن نبــت بــن مالــك بــن 
كهــالن مــن القحطانيــة، وتنقســم اىل أربع أقســام: أزد شــنوءة، وأزد الــراة، وأزد غســان، وأزد عان، 
وأزد شــنوءة ترجــع نســبتهم اىل كعــب بــن احلــارث بــن كعــب بــن عبــد اهلل بــن مالــك بــن نــر بــن 
األزد، وهــي خمــالف باليمــن، بينهــا وبــن صنعــاء اثنــان وأربعــون فرســخًا، والشــناءة مثــل الشــناعة: 
ــاب:)/8))،  ــر: األنس ــن األدناس.ينظ ــد م ــو التباع ــزز وه ــة: التع ــى فعول ــنوءة ع ــض، والش البغ
ــرب:  ــل الع ــم قبائ ــاب:)/6)، ومعج ــب األنس ــاب يف هتذي ــدان:)/68)، 69)، واللب ــم البل معج

)/))، ))، واألعــالم: )/ 90). 
)6) غامــد بــن عمــر بــن عبــد اهلل بــن كعــب بــن احلــارث بــن كعــب بــن عبــد اهلل بــن مالــك بــن نــر بن 
ــد أمــرًا كان بينــه وبــن عشــرته فســرته،  ــه تغمَّ األزد القحطــاين جــد جاهــيل يــاين، ســمي غامــدًا؛ ألنَّ
فســاه ملــك مــن ملــوك محــر غامــدًا، بنــوه قبائــل وبطــون كثــرة مــن وأوالده ســعد، ومنــاة، وظبيــان، 
ومالــك، منازهلــم اىل اآلن يف جبــال الــراة، جنــويب الطرائــف، مائلــة اىل الــرشق بــن هتامــة ونجــد، 
ــة: )/ 6)، و  ــد الغاب ــر: أس ــد. ينظ ــالد غام ــوم بب ــرف الي ــد( وتع ــمى )راة غام ــم تس ــت دياره وكان

لســان العــرب، مــادة )غمــد(:)/ 6))، و األعــالم: )/ 6)). 
)7) )رشه( يف أ، ع. 
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ــن  ــم ومواضــع ب ــد بالعــراق قدي ــار بل ــن املغفــل الغامــدي))(، واألنب ــن عــوف ب ب
ــار،  ــالم( عــى األنب ــه السَّ ــان)3( كان عامــال مــن قبلــه )علي ــرّب والرّيــف)2(، وحسَّ ال
ــن  ــسِّ ال م ــن احلَ ــو م ــان، وه ــون زائدت ــف والنّ ــإنَّ األل ــرف ف ــر من ــم غ واالس
ــلحة وهــي  ــراس، واملســالح مجــع َمْس ــل الفرســان وكذلــك األف احلُْســن)4(، واخَلْي
احلــدود التــي ترتــب)5( فيهــا َذُوو األســلحة لدفــع العــّدو كالّثغــر)6( روي إنَّ معاوية 
ــالدة،  ــف ذي أداة وج ــش كثي ــك يف جي ــال: إين باعث ــوف وق ــن ع ــفيان ب ــا س دع
فالــزم جانــب الفــرات حتــى متــّر هبيــت، فــإّن وجــدت هَبــا جنــدًا فاغــر عليهــا، وإالَّ 
ــِق أن  فامــِض حّتــى تغــر عــى األنبــار، فــإن مل تــد هبــا جنــدًا فامــض اىل املدائــن َواتَّ
ــك إن)7( أَغــرَت عــى أهــل األنبــار واملدائــن فكأنــك قــد  تقــرب الكوفــة واعلــم أنَّ

))) ســفيان بــن عــوف بــن املغفــل بــن عــوف بــن عمــر بــن كلــب بــن ذهــل بــن ســيار األزدي الغامدي 
ــة يف ســتة األف مــن  ــه وســلم(، شــهد فتــح الشــام أرســله معاوي ــه وال صحــب النبــي )صــى اهلل علي
ــم  ــف، ث ــى الصوائ ــة ع ــتعمله معاوي ــبى، واس ــل وس ــار، فقت ــت واألنب ــى هي ــروا ع ــام ليغ ــل الش أه
ســره بجيــش اىل الــروم فأوغــل فيهــا اىل أن بلــغ أبــواب القســطنطينية فتــويف )ســنة ))هـــ( يف مــكان 
يســمى الرنــداق. ينظــر: أنســاب األرشاف: )/)))، )))، و تاريــخ مدينــة دمشــق، ابــن عســاكر: 

)) /)))، اإلصابــة: )/06)، 07)، واألعــالم: )/)0). 
ــروز  ــرس )ف ــموهنا الف ــخ، يس ــرشة فراس ــا ع ــداد بينه ــريب بغ ــرات يف غ ــى الف ــة ع ــار مدين ))) األنب
ســابور(، وكان أول مــن عمرهــا ســابور بــن هرمــز ذو األكتــاف، ثــم جددهــا أبــو العبــاس الســفاح، 
وبنــى هبــا قصــورًا وأقــام هبــا اىل أن مــات، وقيــل ســميت األنبــار ألنَّ األكارسة اختذوهــا خمزنــًا للحنطــة 

والشــعر والقــت والتن.ينظــر: معجــم البلــدان:)/7)). 
))) ال يوجــد لــه ذكــر يف كتــب الرجــال، وهــو عامــل أمــر املؤمنــن عــى االنبــار وقتــل شــهيدًا، ينظــر: 

مســتدرك علــم رجــال احلديــث، الشــاهرودي: )/ 0)). 
))) ينظر: الصحاح، مادة )حسن(: )/00)). 

))) )يرتب( يف أ ر، ع، ويف ث، م: )تربت(. 
)6) ينظر: تاج العروس، مادة )سلح(: )/)9. 

)7) )إذا( يف ث، ر. 
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أَغــرَت عــى الكوفــة، فــإنَّ هــذه الغــارات ترعــب))( قلــوب أهــِل العــراق ويفــرح 
وائــر فاقتــل مــن  هبــا كل مــن لــه فينــا هــوى منهــم ويدعــو الينــا كلَّ مــن خــاف الدَّ
لقيــت ممــن ليــس عــى مثــل رأيــك وأخــرب كلــّا)2( مــررت بــه مــن القــرى واهنــب 
ــل، وهــو أوجــع للقلــب، فخــرج ســفيان و مــى عــى  ــه شــبيه بالقت األمــوال فإنَّ
ــالم( يف نحــو مــن ثالثــن رجــاًل ومحــل  شــاطئ الفــرات، وقتــل)3( عاملــه )عليــه السَّ
ُجــَل ِمنُْهــْم َكاَن َيْدُخــُل َعــَى امْلَــْرَأِة  األمــوال وانــرف)4( )َوَلَقــْد َبَلَغنِــي َأنَّ الرَّ
ــا  ــا، م ــا َوُرُعاَثَه ــا، َوَقالئَِدَه ــا َوُقُلَبَه ــِزُع ِحْجَلَه ــَدِة، َفَينْـَتـ ــَرى امْلَُعاِه ــلَِمِة َواأْلُْخ امْلُْس
ــاًل  ــال ََرُج ــا َن ــَن، َم ــوا َوافِِري ُف ــمَّ اْنَرَ َحاِم. ُثـ ــِرْ َجاِع َواالْس ــِرْ ــُه إالَّ بِاالْس ــنِع ِمنْ مَتَْتـ
ِمنُْهــم َكْلــٌم، َواَل ُأِريــَق َلــُه َدٌم؛ َفَلــْو َأنَّ ْاْمــَرًأ ُمْســلًِا مــَاَت ِمــْن َبْعــِد َهــَذا َأَســفًا َمــا َكاَن 
ــِدي َجِديــرًا!( املعاِهــدُة الّذميــة ذات العهــد واألمــان)5(  ــِه ِعنْ ــْل َكاَن بِ ــِه َملُومــًا، ب بِ
ــزع  ــر، وانت ــُهر وأكث ــح أش ــتعاله بالفت ــل اس ــاء، وقي ــر اهل ــخ بك ــظ يف النّس واللَّف
ــَع،  ــُه فاْقَتَل ــَزَع أي: اْقَتَلَعْت ــُه فْانَت افتعــل بمعنــى فعــل يقــال: َنزَعــْت الــّيء َواْنَتَزَعُت
واحلِّجــُل بالكــر والفتــح )اخلَلخــاُل()6( ويوجــدان يف النســخ ومنــه الفــرس 
ــب  ــد)7(، والُقّل ــع القي ــه اىل موض ــاض يف قوائم ــع البي ــَذي يرتف ــَو ال ــل وُه املحجَّ

))) )ترغب( يف ث، ر، م، تصحيف. 
))) )كلات( يف ع. 

))) )قيل( يف أ، ث، ع، تصحيف. 
))) ينظر: الغارات: )/)6)، و أنساب األرشاف: )/)))،))). 

))) ينظر: الصحاح، مادة )عهد(: )/))). 
)6) ينظر: الصحاح، مادة )حجل(:)/666). 

)7) ينظر: لسان العرب، مادة )حجل(: ))/))). 
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عــاث بالكــر مجــع َرعثــة  بالّضــم )ســوار املــرأة())(، وقيــل: املصمــت)2( منــه، والرِّ
ــا اَِلْيــِه  ــا هللِ َوإنَّ بالفتــح وبالتحريــك أيضــًا وهــي القــُرط)3(، واالســرتجاع قــول ﴿إنَّ
َراِجُعــوْن﴾)4(، واالســرتحام املناشــدة بالّرِحــم بكــر احلــاء عــى مــا قيــل أو طلــب 
الّرمحــة والّتعُطــُف وحاصــل املعنــى عجزهــا عــن االمتنــاع، و وافريــن أي: تامــن 
ــام  ــا الّت ــور أيض ــن()5( واملوف ــل )َموفوري ــا نق ــى م ــل ع ــربد يف الكاِم ــة امل ويف رواي
ــّدى)6(،  ــّدى وال يتع ــورا يتع ــُه ُوُف ُء نفس ْ ــيَّ ــَر ال ــرًا َوَوَف َء َوْف ــيَّ ــْرُت ال ــال: َوَف يق
ــال  ــا ن ــه: )ّم ــالم( بقول ــه الّس ــه )علي ــا بّين ــص)7( ك ــم نق ــد منه ــل أح ــى مل ين واملعن
ــّب))(، ]و[)0)(  ــة الّص ــرْح())(، واإلراق ــح )اجلَ ــم بالفت ــم(، والكل ــم َكل ــال منُه رج
ــا  ــا َعَجَب ــوْم واملَّالمــة العــزل و الّتوبيــخ )َفَي ــْزن، واللَّ األَســَف بالّتحريــك أشــّد احلُ
ــْم،  ــَى َباطِلِِه ــُؤاَلِء)))( َع ــَاِع َه ــَن اْجتِ ، ِم ــمَّ ــُب اهْلَ لِ ــَب، َوَيْ ــًا! َواهللَ ُيِميــُت اْلَقْل َعجب
ــاُر  ــى، ُيَغ ــًا ُيْرَم ــْم َغَرض ُت ــَن ِصْ ــًا، ِح ــْم َوَتْرح ــًا َلُك ــْم! َفُقْبح ُك ــْن َحقِّ ــم َع ِقُك َوَتَفرُّ

))) املصدر نفسه، مادة )قلب(: )/688. 
))) يطلق عى الذهب والفضة بالصامت، ينظر: الصحاح، مادة )صمت(:)/7)). 

))) ينظر: املخصص، مادة )رعث(: )/)). 
))) البقرة / 6)). 

))) الكامل، املربد: )/ )). 
)6) ينظر: الصحاح، مادة )وفر(: )/7)8. 

)7) )نقض( يف ث، ر، تصحيف. 
)8) القاموس املحيط، مادة )كلم(:)/)7). 

)9) ينظر: املصدر نفسه: مادة )راق(: )/9)). 
)0)) ]و[ ساقطة من أ، ع. 

ــي  ــة، صبح ــج البالغ ــد: )/ 60، وهن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــوم( يف رشح هن ــؤالء الق )))) )ه
الصالــح: )6. 
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ــا  ــل ي ــْوَن( أص ــَى اهللُ َوَتْرَض ــُزوَن، َوُيْع ــَزْوَن َوالَ َتْغ ــُروَن))(، َوُتْغ ــْم َواَل ُتِغ َعَلْيُك
ــر  ــوب بتقدي ــًا منص ــورك، وعجب ــرض فهــذا أوان حض ــي أي: اح ــا عَجب ــًا ي عجب
ــة، َواجللــب ســوق الــّيء مــن موضــع اىل آخــر، ولعــلَّ املــراد  الفعــل عــى املصدريَّ
ــة  ــد إمات ــة بع ــو يف املرتب ــر فه ــوب والبصائ ــاب الُقل ــر أرب ــزن لغ ــم واحلُ ــب اهل جيل
ــب()2(،  ــه )اجلل ــعر ب ــا يش ــبب ك ــال س ــزن/ظ 52/ ب ــببًا حل ــر س ــم أو يص قلوهب
والقبــح االبعــاد، يقــال: )َقَبَحــُه اهلل أي: َنحــاُه عــِن اخلــِر فهــو مــن املقبوحــن()3( 
عــاء،  ح كالفــرح مصــدرا وفعــاًل )اهلــّم()4(، و)اهُلبــوط()5( ونصبهــا)6( عــى الدُّ والــرتَّ
ــْم ِف  ــْرِ إَِلْيِه ــْم بِالسَّ ــإَِذا َأَمْرُتُك ــان للغــرض )َف ــكالم بي والغــرض اهلــدف وتّتمــة ال
ــْرِ  ُة اْلَقْيــِظ، َأْمِهْلـــنَا ُيَســبَّْخ َعنَّــا احَلــرُّ َو إَِذا َأَمْرُتكــْم بِالسَّ ــارَّ ــرِّ ُقْلُتــْم: هــِذِه مَحَ ــاِم احلَّ َأيَّ
ُد؛ ُكلُّ َهــَذا فَِرارًا  ، َأْمِهْلـــنَا َينَْســلِْخ َعنَّا اْلــَرْ ُة اْلُقـــرِّ َتـــاِء ُقْلُتــم هــِذِه َصَبــارَّ إَِلْيِهــْم ِف الشِّ
وَن؛ َفَأْنُتــْم  د َتِفــرُّ (، ويف بعــض النســخ )َفــإَِذا ُكنُْتــْم ِمــَن احَلــرِّ َوالــَرْ ِمــَن احلــرِّ َواْلُقـــرِّ
 )(( َة القيــظ بتخفيــف امليــم وتشــديد الــراء شــّدة احلرُّ ()7( مَحــارَّ ْيـــِف َأَفـــرُّ َواهللِ ِمــن السَّ
ــص))(  ــل خي ــربد، وقي ــم ال ــر بالضَّ ــف، والق ي ــظ الصَّ ــربد، والقي ــّدة ال ــاَرة ش ب كالصَّ
الّشــتاء، ]والتســبيُخ باخلــاء املعجمــة التخفيــف والتســكن والِفْعــُل يف أكثــر النّســخ 

))) )تعيزون( يف م، تصحيف. 
))) )احللب( يف أ، ح، ر، ع، م. 

))) الصحاح، مادة )قبح(: )/)9). 
))) القاموس املحيط، مادة )ترح(:)/7)). 

))) املصدر نفسه، مادة )ترح(:)/7)). 
)6) )نصبها( يف ث، ر، ح، م. 

)7) منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة: )/ 09). 
)8) ينظر: لسان العرب، مادة )قيظ(: 6/7)).

)9) )يض( يف ث، تصحيف. 
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عــى صيغــة املجُهــول أي: أمهلنــا حّتــى خيفــف اهلل احلــّر عنــا[))(، ويف بعضهــا 
ـا، واألّول أكثــر وأظهــر  ــوم ]أي[)2(: حتــى خيفــف احَلــرُّ شــّدته عنَـّ بصيغــة املعل
ــيف أفــّر أي:  واالنســالخ االنقضــاء ومنــه أســالخ الشــهر وانتــم َواهلل مــن السَّ
منكــم مــن احلــّر والــرَبْد أو مــن كّل فــاّر مــن كّل يشء فاحلــذف للتعميــم )َيــا َأْشــَباَه 
ــاِت احِلجــاِل( كلمــة )ال( لنفــي  َجــاِل َواَل ِرَجــاَل، َحُلــوُم اأْلْطَفــال، َوُعُقــوُل َربَّ الرِّ
اجلنــس واخلــرب حمــذُوف أي: موجــود فيكــم أو مطلقــا، واحللــوم كاألحــالم مجــع 
ــًا،  ــل أيض ــل: والعق ــور، وقي ــت يف األم ــاءَة()3(، والتثب ــو )االن ــر وه ــم بالك حِل
ورّب الــيء َصاحبــه ومالكــه ومســتحقه وبالــالم ال يطلــق لغــر اهلل عــز وجــل، 
ــتور للعــروس)4(،  ــُن بالثِيــاب والسُّ واحِلَجــاُل مجــع َحَجَلــُة حمركــة، وهــي بيــٌت ُيَزيَّ
ــَوِدْدُت َأنِّ لَْ  ــول()5( )َل ــال وُحُج ــه )أحج ــال فجمع ــى اخللخ ــل بمعن ــا احلج وأمَّ
ْت َنَدمــًا َوَأْعَقَبــْت َســَدمًا. َقاَتَلُكــُم اهللُ! َلَقــْد  َأَرُكــْم َوَلْ َأْعِرْفُكــْم َمْعِرَفــًة - واهللِ - َجــرَّ
ْعـُتـــُموِن ُنَغَب التَّْهَاِم َأْنـــَفاسًا(  َمَلُْتـــْم َقْلبـِـي َقْيحًا، َوَشَحنْـُتـــْم َصــْدِري َغْيظًا، َوَجرَّ
وِدْدت كعلمــت أي: متنّيــت، والّســدم حمّركــة )اهلــّم()6( أو مــع نــدم أو غيــظ)7(، ويف 
بعــض النســخ )أعقبــت ذّمــًا())( أي: ذّمــي إياكــم أو إياهــا الســتتباعها اآلثــار 

))) ]والتســبيُخ باخلــاء املعجمــة التخفيــف والتســكن والِفْعــُل يف أكثــر النّســخ عــى صيغــة املجُهــول 
أي: أمهلنــا حّتــى خيفــف اهلل احلــّر عنــا[ ســاقطة مــن ع. 

))) ]أي[ ساقطة من ر. 
))) الصحاح، مادة )حلم(: )/)90). 

))) ينظر: املصدر نفسه، مادة )حجل(: )/666). 
))) لسان العرب، مادة )حجل(: ))/))). 

)6) املصدر نفسه، مادة )سدم(: ))/)8). 
)7) ينظر: لسان العرب، مادة )سدم(: ))/)8). 

ــا،  )8) منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة، القطــب الراونــدي: )/ 0))، هامــش: )، نســخة: ن
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لعــن واإلبعــاد واالبتــالء بالعــذاب فــإنَّ املقاتلــة  املذمومــة، ومقاتلــه اهلل جمــاز عــن الَّ
ال )تكــون())( إالَّ لعــداوة بالغــة، والقيــح مــا يكــون يف القرحــة مــن صديدهــا مــا مل 
خيالطــُه دم)2( أي: قرحتــم قلبــي)...()3( حتــى امتــالت مــن القيــح وهــو كنايــة عــن 
الُفْلــِك  ))ف  ]تعــاىل[)4(:  اهلل  قــال  مأهُتــا،  الســفينة  وَشــَحنُْت  الّتــأمّل،  ــدة  شَّ
ُه، وجّرعتمــوين أي:  امَلشــُحون(()5(، والغيــظ: )الغضــب()6( أو ســورته أو أشــدَّ
ســقيتموين اجلـُـرع واجلُرعــة بالضــم االســم مــن احلَْســو َوالــرّشب اليســر، وبالفتــح 
ــم لفظــًا ومعنــى مفــردًا أو  ــة وهــي كاجلرعــة بالضَّ ة منــه)7(، والنُغــب مجــع نغب املــرَّ
مجعــًا))(، والتَّهــام اهلــّم، ويفيــد هــذا الــوزن املبالغــة يف مصــدر الثالثــي كالّتلعــاب 
ــاء إالَّ يف الّتبيــان والتلقــاء))(، ومل جيــئ تفعــال  ــاء مفتــوح يف هــذا البن والــرّتداد والت
بالكــر إال ســّتة عــرش اســًا منهــا املصــدران)0)( وأنفاســًا أي: جرعــة بعــد جرعــة 

وهو مجع نفس بالتحريك وهو اجلرعة)))(، وقال اجلوهري: قول الّشاعر: 
ًة َأْنفاسًا َعْينَيَّ ُجودا َعْرَ

ب: )ذمًا(. 
))) )يكون( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف. 

))) ينظر: تاج العروس، مادة )قيح(: )/78). 
))) )قلبي( مكررة زيادة يف أ، ع. 
))) ]تعاىل[ ساقطة من أ، ث، ع. 

))) يس / )). 
)6) القاموس املحيط، مادة )غيظ(: )/ 97). 
)7) ينظر: لسان العرب، مادة )جرع(: 6/8). 

)8) ينظر: املصدر نفسه، مادة )نغب(:)/)76. 
)9) كتاب سيبويه: )/ 6))، 7)). 

)0)) رشح شافية ابن احلاجب، الريض: )/ 67)، 68). 
)))) ينظر: الصحاح، مادة )نفس(: )/ )98، )98. 
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ــْذالَِن، َحتَّــى  أي: )ســاعة بعــد ســاعة())( )َوَأْفَســْدُتْم َعــَيَّ َرْأيـِـي ْباْلِعْصَيــاِن َواخْلِ
ــْرب.(  ــُه بِاحْلَ ــَم َل ــْن اَل ِعْل ــٍب َرُجــٌل ُشــَجاٌع، َولكِ ــَن)3( َأِب َطالِ ــٌش: اْب ــْت)2( ُقَرْي َقاَل
ــه/ و53/ يف أمــر العــدّو  ــم أمــري فســد مــا دبرت ــم نــريت، وعصيت ــا تركت أي: مل
ــاس أنَّ ذلــك لقصــور  ــر، توهــم النّ وقتاهلــم، ومل أظفــر باملــراد مــن اآلراء والتداب
ــه نتيجــة اخلــذالن والعصيــان، وقريــش تنــرف كــا يف  الّتدبــر ومل يعلمــوا أنَّ
النســخ، وال تنــرف بــإرادة احلــّي والقبيلــة)4( ســميت بذلــك؛ الجتاعهــا بمكــة 
بعــد تفرقهــا يف البــالد مــن َقرشــه وتقّرشــه إذا مجــع مــن هاهنــا وهاهنــا)5(، أو ألنَّ 
ــميت  )أباهــم()6( النــرض بــن كنانــة)7( اجتمــع يف ثوبــه يومــًا فقالــوا: تّقــرش))(، أو سُّ
بمّصغــر القــرش وهــو دابــة بحريــة خيافهــا دواّب البحر كّلهــا و]تأكلهــا[))(، وروى 

))) املصدر نفسه، مادة )نفس(: )/ )98. 
))) )حتــى لقــد قالــت( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )6، وهنــج البالغــة، صبحــي 

ــح: )6.  الصال
))) )إنَّ ابــن( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )6، وهنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: 

 .6(
))) ينظر: معاين القرآن: ) / )). 

))) ينظر: العن، مادة )قرش(: )/ 9). 
)6) )أبوهم( يف أ، ث، ح، ر، ع، م. 

)7) النــرض بــن كنانــة بــن خزيمــة بــن مدركــه، مــن بنــي نــزار، مــن عدنــان، جــد جاهــيل، كنيتــه أبــو 
نجلــد، وقيــل اســمه قيس،ومــن النســابن مــن يــرى أنــه هــو قريــش، ولقــب بالنــرض جلالــه، وأمــه بــرة 
بنــت مــر بــن أد، بنــوه قبائــل وبطــون كثــرة، كانــت مســاكنهم حــول مكــة، وولــده مالــك، والصلــت. 
ــر:  ــاروا اىل اليمن.ينظ ــد ص ــا، وأوالد الصل ــا كله ــو أبوه ــرض فه ــن الن ــك ب ــع اىل مال ــش ترج وقري

ــالم:8/)).  ــاب: )/)8)، واألع ــارف: 67، و األنس املع
)8) ينظر: أنساب األرشاف: ))/)8. 

)9) ]وتأكلهــا[ ســاقطة مــن أ، ع، ينظــر: لســان العــرب، مــادة )قــرش(:6/)))، و عمــدة القــارئ: 
 .(88/6
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ــه أنشــد يف ذلــك:  عــن ابــن ّعبــاس إنَّ
َيْت ُقريش ُقريشًا))( وقريٌش هي الّتي تسكن البحر      وهبا ُسمِّ

ــا ِمَراســًا َوَأْقــَدُم فِيَهــا  ــُد هَلَ وقيــل غــر ذلــك. )هللِ َأُبوُهــْم؛ َوَهــْل َأَحــٌد ِمنُْهــْم َأشُّ
ْفــُت َعــَى  يــَن؛ َوهــا َأَنــا َذا َقــْد َذرَّ ُمَقامــًا ِمنِّــي! َلَقــْد هَنَْضــُت فِيَهــا َوَمــا َبَلْغــُت اْلِعْرِ
ــرب يف  ــتعملها الع ــة يس ــوك كلم ــَاُع!( هللِ أُب ــْن الَ ُيط ــه)2( الَ َرْأَي ملَِ ــَن! َوَلكِنَّ ـتِّـ السِّ
املــدح والتَّعجــب وأصلهــا املــدح)3( مــن قبيــل نســبة الــيء اىل العظيــم الرشيــف 
ًا أي: مــا أحســن أبــوك حيــث أتــى بمثـــلك!، واملــراس  ليكتســب رشفــًا وعــزَّ
مصــدر مارســه)4( أي: زاولــه وعاجلــه، وامَلقــام بفتــح امليــم وضمهــا مصــدر وجيــوز 
ائــر الثالثــة راجعــة اىل احلــرب  أن يكــون بمعنــى املوضــع والنُّهــوض القيــام والضَّ
ْفــُت بالتَّشــديد أي: زْدُت وملَّــا مل يرتتــب األثــر  وهــي مؤنثــة وقــد يذكــر كــا ذكــر وَذرَّ
عــى رأي األمــر مــع عصيــان االتبــاع ]نــزل[)5( منزلــة العــدم ويف روايــة املــرّبد يف 
ــه رجــل ومعــه  ــة قــام)7( الي ــالم( هبــذه اخلطب ــه السَّ ــه ملــا خطــب )علي الكامــل)6( انَّ
ــاىل: ﴿َربِّ إّن ال  ــال اهلل تع ــا ق ــذا ك ــي ه ــن إين وأخ ــر املؤمن ــا أم ــال: ي ــوه فق أخ
ــا  ــه ولــو حــال بينن ــَنَّ الي ــا بأمــرك، فــو اهلل َلنَنَْتِه أملــُك إالَّ َنْفــي َوأخــي﴾))( فمرن

ــي يف  ــو اىل اجلمح ــاين )/06)، وه ــري يف االغ ــرو احلم ــن عم ــرشج ب ــوب اىل امل ــت منس ))) البي
البدايــة والنهايــة )/)))، وجممــع الزوائــد: 9/9)). 

))) )ولكن( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / )6، وهنج البالغة، صبحي الصالح: )6. 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )أبى(: ))/ ))، )). 

))) )مراسه( يف أ، وما أثبتناه هو الصواب. 
))) ]نزل[ ساقطة من ع. 

)6) ينظر: الكامل، املربد: )/ )). 
)7) )قال( يف أ، ع، حتريف. 

)8) املائدة / )). 
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وَبينــُه مَجْــُر الَغضــا، َوَشــْوُك الَقتــاِد فدعــا هلــا بخــر))(، و قــال: أيــن تقعــان أنتــا ممَّــا 
أريــد ! ثــم نــزل. 

ام(    ومن خطبة له )َعليِه السَّ

ــَلْت  ــْد َأْقـَبـ ــَرَة َق ــَوَداع، َوإِنَّ اآْلِخ ــْت بِ ــَرْت َوآَذَن ــْد أْدَب ــا َق ْنَي ــإِنَّ الدُّ ــُد؛ َف ــا َبْع )َأمَّ
ــاء اىل  ــا رسعــة تّرمهــا)2( وتطــرق النّقــص والفن ــار الّدني ــالٍع( إدب ــْت بِاطِّ َف وأْشَ
متاعهــا مــن ّصحــة وشــباب وجــاٍه و مــاٍل وذلــك علــة إلقبــال اآلخــرة الّتــي 
املشــّدد  أنَّ  إال  تأذينــًا  إيذانــًا وأذن  آذن  يقــال:  اإلعــالم)3(،  يتلوَهــا، وااليــذان 
خمُصــوٍص يف االســتعال بأعــالم الّصــالة)4(، والــَوَداع بالفتــح االســم مــن الَتْوِديــُع 
ــاس  ــف امُلســافر الن ــًا)5(، وودعــه أيضــًا بالتَّخفيــف وهــو ختلي ــال: ودعــه توديع يق
ــاال بالّدعــة التَّــي يصــر)6( الّيهــا إذا رجــع أي: يرتكونــه  خافضــن وهــم يوّدعونــه نفَّ
وســفره وفيــه)7( معنــى الّدعــة والــرّتك))( واالطــالع االرشاف مــن مــكان عــاٍل))(، 
واملقبــل اىل االنحــدار أحــرى بالوصــول، وّمــا ذكــره بعــض الشــارحن)0)( مــن أنَّ 
اســناد االرشاف اىل رّب االخــرة وعــرّب هبــا للتعظيــم كــا يكنــى عــن الفاضــل 

))) )بخرب( يف ع. 
))) )ترفها( يف ح. 

))) ينظر: معجم مقاييس اللغة: )/77. 
))) ينظر: تاج العروس، مادة )أذن(: 8)/ )). 

))) ينظر: الصحاح، مادة )ودع(:)/)9)). 
)6) )تصر( يف ث، ح، م. 

)7) )ففيه( يف ث، ح، ر. 
)8) ينظر: لسان العرب، مادة )ودع(: 8/)8). 

)9) ينظر: تاج العروس، مادة )طلع(: ))/))). 
)0)) رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/)). 
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بمجلســه وحرضتــه وكيفيــة االطــالع قرينــة لذلــك بعيــد )َأاَل َوإِنَّ اْلَيــْوَم امْلِْضــَاَر، 
ــار مــّدة َتْضِمــر الفــرس  نَّـــُة َواْلَغاَيــُة النَّــار( املض َبـَقـــُة اجْلَ ــَباق، َوالسَّ وَغــدًا السِّ
وموضعــه أيضــًا))( وهــو )أن تعلفــه حتــى يســمن ثــم تــرده اىل القــوت)2( وذلــك يف 
ــم أي: الــذي يســبق  ــبقة بالضَّ أربعــن يومــًا()3(، والّســباق امُلســابقة وليــس مجعــًا للسَّ
ــك  ــَبُقة بالتحري ــباق )والَس ــا أس ــإنَّ مجعه ــارحن)4( ف ــض الش ــه بع ــا تومهَّ ــه ك الي
ــباِق()6(، وغايــة كّل يشء منتهــاه  اخلََطــر ]أي املــال[)5( الــذي يوَضــع بــن أهــل السِّ
ــا  ــة بأهنَّ ــار غاي ــى يتكلــف لكــون الن ت ــًا حَّ ــرب يف مفهومهــا أن يكــون َمطُلوب وال يعت
ــن  ــر م ــا / ظ ))/ يظه ــا ك ــاك يف لذاهت ــا، واالهن ني ــة))( الدُّ ــة)7( ملحبَّ ي ــة عرضَّ غاي
ــيئات)0)(،  ــارحن))(، بــل النَّــار غايــة؛ ألنَّ املصــر اليَّهــا منتهــى السَّ كالم بعــض الشَّ
ثــم أنَّ كلمــة املِْضــار يف بعــض النســخ بالرفــع عــى اخلربيــة ويف بعضهــا بالنَّصــب 
ــوم)))(  ــه شــك إذ املضــار زمــان، والي ــرف خــرب، قــال بعــض الشــارحن: في فالظَّ

))) ينظر: الصحاح، مادة )ضمر(:)/))7. 
))) )القوة( يف ر. 

))) الصحاح، مادة )ضمر(:)/))7. 
))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/)). 

))) ]أي املال[ ساقطة من ح. 
)6) الصحاح، مادة )سبق(:)/)9)). 

)7) )صحيف. غرصية( يف ث، ت. 
)8) )بمحبة( يف أ،ع. 

)9) ينظــر: منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة، قطــب الديــن الراونــدي: )/0))، و رشح هنــج 
البالغــة، ابــن ميثــم البحــراين:)/9)، 0). 

)0)) )السينات( يف أ، ويف ع:)السبات( ويف ث، م: )السيات(. 
)))) )النوم( يف أ، ع. 
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مــان وأجاب بــأنَّ ]بعض[))(  زمــان، وكان الــكالم إخبــارا عــن وقــوع الّزَمــان يف الزَّ
مــان بمعنــى أهنــا أجــزاؤه، و اجلــزء يف الــكّل)2(  مــان قــد خيــرب عنهــا بالزَّ أجــزاء الزَّ
وهــذا انــا يســتقيم عــى اعتبــار ختصيــص يف املضــار وتعميــم يف اليــوم بــأنَّ جيعــل 
نيــا  املضــار عبــاره)3( عــن عمــر كّل واحــد مــن املكلفــن، ويــراد باليــوم احليــاة الدُّ
مــان عــى طريــق احلمــل إذا  مــان بالزَّ وال يتوهــم ]حينئــذ[)4( جــواز اإلخبــار عــن الزَّ
تغايــر املفهُومــن)5( لعــدم اســتقامة احلمــل عــى تقديــر ]نصــب[)6( اليــوم واملضــار 
ــباق يف  ــه[))(، والسِّ ــه في ــع املضــار)7( ]والنســخ متَّفق ــر رف نعــم يســتقيم عــى تقدي
بعــض النســخ بالنصــب، ويف بعضهــا بالرفــع فتكــون اجلملــة معطوفــة عــى جممــوع 
ــارحن))(: رفعــه وَجــه لــه  ( وقــال بعــض الشَّ ــابقة ال عــى مدخــول )إنَّ اجلملــة السَّ
ــال  ــال: وق ــأن، ق ــر الشَّ ( ضم ــم )إنَّ ــون اس ــدًا ويك ــربه غ ــدأ خ ــون مبت إالَّ أن يك
( وهــو ظاهــر الَفســاد النحصــار  ــارحن)0)(: جيــوز أن يكــون خــرب )إنَّ بعــض الشَّ
احلكــم يف املواطــاة واالشــتقاق وال يصــح يشء منهــا يف احلكــم بالســباق عــى غــٍد 
( اللهــمَّ إالَّ عــى تقديــر مضــاف أي: )وإن غــدًا وقــت  فيمتنــع أن يكــون خــرب)إنَّ

))) ]بعض[ ساقطة من أ، ع. 
))) نص مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/)). 

))) )بان جيعل املضار عى عبارة( يف ر. 
))) ]حينئذ[ ساقطة من ح. 

))) )املفهومان( يف ح. 
)6) ]نصب[ ساقطة من أ، ع. 

)7) )واملضار نعم يستقيم عى تقدير رفع املضار( ساقطة من ح. 
)8) ]والنسخ متفقة فيه[ ساقطة من أ، ث، ر، ع، م. 

ا رفعه...(.  )9) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/))، وفيه: )وأمَّ
)0)) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، قطب الدين الراوندي: )/8)). 
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ــع  ف ــا بالرَّ ــب، ويف بعضه ــخ بالنَّص ــض النس ــة يف بع ــبقة والغاي ــباق())(، والسَّ السِّ
واأللفــاظ األربعــة يف أكثــر النســخ)2( بالنَّصــب وهــو األظهــر كــا َظهــر ممَّــا ســبق 
)َأَفــاَل َتائِــٌب ِمــْن َخطِيَئـــتِِه َقْبــَل َمنِيَّـــتِِه! َأاَل َعاِمــٌل لِنَْفِســِه َقْبــَل َيــْوِم ُبُؤِســِه! َأاَل 
ــاِم َأَملِه َقْبــَل ُحُضوِر  ــاِم َأَمــل، ِمــْن َوَرائــِه َأَجــل؛ َفَمــْن َعِمــَل ]ف[)4( أيَّ َكــُم)3( ِف أيَّ َوإنَّ
ــَل ُحُضــوِر  ــِه َقْب ــاِم َأَمَل ــّرَ ِف أيَّ ــْن َق ــه. َوَم ْرُه َأَجُل ــْرُ ــُه، َولَْ َي ــُه)5( َعَمُل ــه، َنَفَع َأجلِ
ــوَن ِف  ــَا َتْعَمُل ــِة، َك ْغَب ــوا ِف الرَّ ــه. َأاَل َفاْعَمُل ُه َأَجُل ــه، َوَضَّ ــِرَ َعَمُل ــْد َخ ــه، َفَق َأَجلِ
ر،  ْهـَبـــِة( املنّيــة املــوت فعيلــة)6( مــن َقولـِـِك: َمنــى اهللُ َعَلْيــَك َخــْرًا كرمــى أي: قدَّ الرَّ
ــام  جــاء())(، وأيَّ ة احلاجــة)7( وفعلــه كســمع، واألمــل )الرَّ والُبــْؤس اخلضــوع وشــدَّ
ــق لَصالــح األعــال واالســتعداد للفــوز  ة العمــر يرجــى))( فيهــا التوفي األمــل مــدَّ
ة الــيء وغايتهــا، واألنســب هاهنــا الثَّــاين  رجــات، واألجــل مــدَّ بعــوايل الدَّ
الســتغنائه)0)( عــن تقديــر االنقضــاء، وَخــِرَ كعلــم نقــص، وخــر التَّاجــر غُبــن 
ــا املنــاط واالســناد اىل العمــل مــن  وُينســب اخلـُـْران اىل التاجــر واىل التجــارة؛ ألهنَّ

))) نص مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/)). 
))) )واجلميع يف أكثر النسخ( يف ح. 

))) )فإنكم( يف ع. 
))) ]يف[ ساقطة من أ، ع. 

))) )فقــد نفعــه( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )7، وهنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: 
 .6(

)6) )فعلية( يف أ، ع. 
)7) ينظر: لسان العرب، مادة )بؤس(: 6/)). 

)8) العن، مادة )أمل(: 8 / 7)). 
)9) )برحى( يف أ، ويف ح: )يرخى(، ويف ر )يرحى(، تصحيف. 

)0)) )الستثنائه( يف أ، )الستغنانه( يف ر، وما اثبتناه من ح هو الصواب. 
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هــذا القبيــل، ويف األمــر بالعمــل يف الرغبــة وهــي َحالــة اخللــو))( مــن اخلــوف 
واحلــذر عــن بليــه عاجلــة يفــزع اإلنســان عنَدهــا توبيــخ للمكلَّــف بغفلتــه عــن ذكــر 
خاء)2(كــا أشــار اليــه ســبحانه بقولــه: ﴿َوإِِذا َمــسَّ الْنســاَن  اهلل وعَبادتــه يف حالــة الرَّ
ُه َمــرَّ َكأْن َلْ َيْدُعنـَـا اىل ُضٍ  نْبـِـِه أو قاِعــدًا أو َقائـِـًا َفَلــاَّ َكَشــْفنَا َعنْــُه ُضَّ ُ َدعاَنــا جِلَ الــرُّ
ــُه﴾)3( وبقولــه عــزَّ وجــل: ﴿إنَّ الْنســاَن ُخلـِـَق َهلُوعــًا * إِذا مســه الــر جزوعــًا  َمسَّ
ــه ليــس  ــُه اخَلــْرُ َمنُوعــًا﴾)4( واالشــارة اليــه يف القــرآن كثــر، والظَّاهــر أنَّ * وإذا َمسَّ
هبــة مــن ]عقــاب[)5( اآلخــرة ]إال[)6( لقلــة مــا يعمــل اإلنســان هلــا كالّرغبة  املــراد الرَّ
ــا( أي:  ــاَم َهاِرُبَ ــاِر َن ــاَم َطالُِبَهــا، َواَل َكالنَّ ــِة َن نَّ ــى َلْ َأَر َكاجْلَ وإن كان حمتمــاًل )َأاَل َوإِنِّ
ال ينبغــي للعاقــل التَّقصــر يف اســتعداد الوصــول اىل مثــل هــذا املرغــوب واحلــذر 
ل  عــن)7( ذلــك املرهــوب والّضمــران املُجــروران يعــودان اىل))( املفعــول األوَّ
ــام( يف حمــل  ــار نقمــة( )و ن ــة نعمــة وال كالنَ ــر: )مل أَر كاجلنَّ للفعــل املنفــي و التَّقدي
رُه  ــقُّ َيُضـــرُّ ــُه َمــْن اَل َينَْفُعــُه احْلَ النَّْصــب حتــى يكــون مفعــوالً ثانيــًا لــه )َأاَل َوإنَّ
ــاَلُل( ويف بعــض النّســخ  ــرُّ بـِـِه الضَّ ــَدى، َيُ الَباطـِـل، َوَمــْن َلْ َيْســَتِقُم))( /و54/ بـِـِه اهْلُ

))) )اخللق( يف ح. 
))) )الرجاء( يف ع. 

))) يونس / )). 
))) املعارج / 9)، 0)، )). 
))) ]عقاب[ ساقطة من أ، ع. 

)6) ]إال[ ساقطة من ث، ح، ر، م. 
)7) )من( يف ع. 

)8) )يعود اىل( يف ث، م. 
ــي  ــة، صبح ــج البالغ ــد: )/ )7، وهن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــتقيم( يف رشح هن ــن ال يس )9) )م

الصالــح: )6. 
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دى())( البــاء يف املوضعــن للتَّعديــة واجلــور امليــل عــن القصــِد ويقــال: جــار  )اىل الــرَّ
ــارحن)2( يف بيــان  دى اهلــالك، قــال بعــض الشَّ عــن الطَّريــق أي: َمــال وضــّل والــرَّ
ــه،  ــتلزم لعدم ــه مس ــدم منفعت ــه، فَع ــتلزم ملنفعت ــق مس ــود احلَّ املالزمــة االوىل وج
ــا أن يطابقــا  وعدمــه مســتلزم لوجــود الباطــل؛ ألنَّ اعتقــاد املكلَّــف وعملــه أمَّ
ل هــو احلَّــق، والثــاين هــو الباطـِـل وظاهــر أن عــدم  أوامــر اهلل تعــاىل، أو ليــس. واألوَّ
ــة  ــدم منفع ــه، فع ت ــتلزم ملرضَّ ــل مس ــود الَباطِ ــاين، ووج ــود الث ــتلزم لوج ل مس األوَّ
ــرام  ــن اىل احل ــراد ردع املائل ــون امل ــل أن يك ــل، ويتم ة الباط ــرضَّ ــتلزم مل ــق ُمس احلَّ
ـاِس إذا مل  ـق فــإنَّ كثــرًا مــن النَـّ والَباطِــل إذا مل يفــوزوا بــا أرادُوه يف متابعــة احلَـّ
يتهيَّــأ)3( هلــم األســباب يف متابعــة احلَّــق لتحصيــل املــال وغــره مــن املقاصــد 
ــلوا اىل تلــك املقاصــد  ــق توسَّ ــراد مــن عــدم االنتفــاع باحلَّ ــة وهــذا هــو امل نياوي الدُّ
بالظُّلــم وغــره مــن طــرق الباطِــل وركــُوب الباطِــل وإن كان يقــى هبــم اىل 
ــا يف  ر، أمَّ ــه ال يفوهتــم وخامــة الَعاقبــة وحلــوق الــرضَّ مقاِصدهــم أحيانــًا إالَّ أنَّ
ًا و  االجــل فأَنــُه ســبحانه هــو احلاكــم)4( بــن عبــاده الَعــامل بــا كســبت أيدهيــم رسَّ
ــه كثــرًا مــا  ــا يف العاجــل فأنَّ ــَرُه﴾)5(، وأمَّ ا َي ٍة َشًّ ــاَل َذرَّ ــْن َيْعَمــْل ِمْثَق جهــارًا ﴿َوَم
ــاَّ  ــة، وقل ــك الغلب ــامل بتل ــرضر)6( الظَّ ــًا، فيت ــوب غالب ــود املغُل ــان ويُع م ــب الزَّ ينقل

))) منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة، القطــب الراونــدي: )/ )))، و رشح هنــج البالغــة، ابــن 
أيب احلديــد: )/ )7، و رشح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم البحــراين: )/ 7). 

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/7). 
))) )هييئ( يف ع. 

))) )احلامل( يف ر، حتريف. 
))) الزلزلة / 8. 

)6) )فيترض( يف أ، ع. 
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هــر ذلــك املظُلــوم  يقتــر مــن َعــاد غالبــًا عــى أخــذ احلَّــق فقــط ولــو مل يســاعد الدَّ
ــوم احِلســاب فمــن خــواص الظُّلــم  ــامِل اىل ي ــى ينتقــم وتأخــر انتصافــه مــن الظَّ حتَّ
ــة كــا هــو املشــاهد يف كثــر مــن  نياويَّ االبتــالء وتســلط األرشار واملَصائــب الدُّ
نيــا وهــذا احلكــم وإن  الظَّلمــة وكذلــك َســائر املعــايص يتبعهــا ســوء الَعاقبــة يف الدُّ
ــُه مطَّــرد  ر))( يف األجــل فإنَّ ــه كثــر الوقــوع بخــالف حلــوق الــرضَّ مل يكــن كليــًا إالَّ أنَّ
ال ينكــر فالغــرض النَّهــي عــن االغــرتار بارتــكاب الَباطــل لعــدم االنتفــاع باتبــاع 
ــا املالزمــة الثانيــة فأنــه ال واســطة  ضــا بــا َقــدر اهللَ ورىض لعبــده، وأمَّ ــق والرَّ احلَّ
ــِق إالَّ  ــَد احلَّ ــاذا)2( َبْع ــه: ﴿َف ــبحانه بقول ــه س ــار الي ــا اش ــالل ك ــدى والضَّ ــن اهل ب
ــوَن﴾)3( فعاقبــة تــرك متابعــة طريــق اهلــدى ليــس إالَّ اهلــالك  ُف ــى ُتْرَ ــالُل َفأنَّ الضَّ
ــا  ــَوَف َم اِد؛ َوإِنَّ َأْخ ــزَّ ــَى ال ــُم َع ــن)4(، َوُذلِْلُت ــْم بِالظَّْع ــْد ُأِمْرُت ــْم َق ُك دى )َأاَل َوإِنَّ ــرَّ وال
ْنَيــا َمــا  ْنَيــا ِمــَن الدُّ ُدوا)6( ِف الدُّ َمــل، َتــَزوَّ َبــاُع اهَلــَوى، َوُطــوُل األَْ َأَخــاُف)5( َعَلْيُكــم اتِّ
ــر قــال اهلل تعــاىل: ﴿َيــْوَم َظْعنَُكــم  ــِرُزوَن بـِـِه َأْنُفَســُكْم َغــدًا( الظَّعــن)7( بالفتــح السَّ ُتْ
َوَيــْوَم إِقاَمتُِكــْم﴾))(، واملــراد باألمــر بالظَّعــن))( أّمــا األوامــر الــواردة يف احلــث عــى 

))) )الرّض( يف أ، ع. 
))) )فا( يف أ، ع، حتريف. 

))) يونس / )). 
))) )بالطعن( يف ع. 

))) ]ما أخاف[ ساقطة من ر. 
)6) )فتــزودوا( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )7، وهنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: 

 .6(
)7) )الطعن( يف ع. 
)8) النحل / 80. 

)9) )الظعن( يف ث، ح. 
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ــْن  ــَرٍة ِم االســتعداد للقــاء اهلل والفــوز بنعيــم اآلخــرة كقولــه تعــاىل: ﴿َســابُِقوا اىل َمْغِف
ــن  ــة ع ــن كناي ــر بالظع ــاِء َواألْرِض﴾))( أو األم ــْرِض السَّ ــا َكَع ــٍة َعرُضه ــم َوَجنَّ ُك َربَّ
وال، وعــى أهلَهــا اجلالء  ــه كتــب َعَلْيهــا الفنــاء والــزَّ نيــا وإنَّ لــزوم االرحتــال عــن دار الدُّ
َوُدوا  ــزَّ ــه: ﴿َوَت ــفر عــى أي املعنيــن بقوَل اد للسَّ وامَلــوت وقــد دلَّ ســبحانه عبــاده بالــزَّ
اىل  وميلهــا)3(  النَّفــس  إرادة  مقصــورًا  واهلــوى  التَّْقــَوى﴾)2(  اِد  الــزَّ َخــْرَ  َفــإنَّ 
ــة)4(، ويف بعض النَّســْخ)5(  جــاء، واإلحــراز احلفــظ والّصيانَّ املســتلذات، واألمــل الرَّ
ــم أي: مــا تمعون بــه أموركم  )حَتــُوُزون()6( بالــواو مــن احليــازة وهــو اجلمــع والضَّ
ــيُد: )َلــو)7( َكاَن كالٌم َيْأُخــذ  ل أظَهــر، َقــال السَّ ــتات واألوَّ َويفظوهنــا عــن الشَّ
ــَذا  ــَكاَن/ظ54/ َه ــَرِة َل ــِل اآلِخ ــرُّ إىَِل َعَم ــا، وَيْضَطـ ْنَي ــِد ِف الدُّ ْه ــاِق إىَِل الزُّ بِاألْعنَ
ــاِظ ِو االْزِدجــاِر(  َع ــاَد االتِّ ــِق اآلمــال، َوَقاِدحــًا ِزَن ــًا لَِعاَلئِ ــِه َقاطِع ــى بِ ــَكاَلَم. َوَكَف اْل
هــد يف الــيء وعــن  هــد جــذب النُّفــوِس قهــر إليــه، والزُّ األخــذ باألعنــاق اىل الزُّ
الــيء خــالف الرغبــة وليس يف للظَّرفيــة وإن كان يتملهــا، واالضطرار)االحتياج 
ء())( َويقــال اضطــره اليــه أي: اجلــأه فاضُطــر بضــم الطــاء، وإضافــة  اىل الــيَّ

))) احلديد / )). 
))) البقرة / 97). 

))) )ميله( يف ح. 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )حرز(: )/ ))). 

))) منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة، القطــب الراونــدي: )/ )))، هامــش 8، وفيــه: )يف نــا: 
حتــوزون(. 

)6) )توزون( يف ر، تصحيف. 
)7) )قــال الــريض )رمحــه اهلل( وأقــول إنــه لــو( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )7، ويف 

وهنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: )6 )قــال الســيد الرشيــف )عليــه الســالم( وأقــول إنــه لــو(. 
)8) لسان العرب، مادة )رضر(: )/)8). 
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نــد واحلجــر))(،  العالئــق حتتمــل البيانيــة والالميــة، والقــْدح اســتخراج النــار مــن الزَّ
ــفى فيهــا  نــدة السَّ نــد بالفتــح العــود الــذي يقــدح بــِه النَّــار وهــو األعــى)2(، والزَّ والزَّ
ــاد  ــع زن ــان واجلم ــْل: َزْندَت ــدان ومل ُيَق ــل: زن ــا قي ــإذا اجَتَمع ــى ف ــي األنث ــب وه ثق
ــِه  ــن َأْعَجبِ ــر. وم ْج ــظ والزَّ ــول الوع ــار قب ــاظ واالزدج ــاد)3(، واالتع ــد وأزن وأزُن
نَّــُة َواْلَغاَيُة  ــَبَقُة اجْلَ ــَباَق، والسَّ ــالم(: )َأاَل َوإِنَّ اْلَيــْوَم امْلِْضــَاَر َوَغــدًا السِّ قوُله)َعلْيــِه السَّ
ْفــِظ، َوِعَظــم َقــْدِر امْلَْعـــنَى، َوَصــاِدِق التَّْمـثِـــْيل،  ــار( َفــإِنَّ فِيــِه ]َمــَع[)4( َفَخاَمــِة اللِّ النَّ
ــْبَقُة  ــالم(: )َوالسَّ ًا َعِجيبــًا، َوَمْعـــنًى َلطِيفــًا، َوُهــَو َقْولُه )َعليِه السَّ َوَواِقــِع التَّْشــبِيِه، ِسّ
ــَبَقة  ــْل )السَّ ــنََيْنِ َوَلْ َيُق ــاَلِف امْلَْعـ ْفَظــْنِ اِلْختِ ــْنَ اللَّ ــَف َب ــار( َفَخاَل ــُة النَّ ــُة َواْلَغاَي نَّ اجْلَ
ــوٍب،  ــٍر حَمُْب ــُوُن إىَِل َأْم ــَا َيك ــاق إِنَّ ــُة(؛ أِلنَّ ااْلْستَِبـ نَّ ــَبَقُة اجْلَ ــاَل: )َوالسَّ ــَا َق ــار( َك النَّ
نَّــِة، وَلْيــَس هــذا املْعـــنَى موُجــودًا ف النَّــار، َنُعوُذ  َوغــَرٍض َمْطـــُلوٍب، َوهــِذِه ِصَفــُة اجْلَ
ــار(؛ أِلَنَّ  ــُة النَّ ــاَل: )َواْلَغاَي ــْل َق ــاُر( ب ــَبَقُة النَّ ــوَل: )َوالسَّ ــْم َيــْز َأْن َيُق ــا َفَل ــاهلل ! ِمنَْه بِ
ُه[)5( َذلـِـَك َفَصَلــَح  ُه ]االْنتَِهــاِء إِليَهــا، َوَمــْن َيــُرُّ الغاَيــَة  َقــْد َينَْتِهــي إِليَهــا َمــْن اَل َيــُرُّ
ــاَل اهللُ  ــآِل، َق ــِر َوامْلَ ــع َكامْلَِص ــَذا امْلَْوِض ــَي ِف َه ــًا، َفِه ــِن َمع ــِن اأْلَْمَرْي ــا َع َ ِبَ ــرَّ َأْن ُيَع
ــع َأْن  ــَذا امْلَْوِض ــوُز ِف َه ــار(()6(، َوالَ َيُ ــْم إىَِل النَّ ــإِنَّ َمِصَرُك ــوا َف ــْل مَتْتَُّع ــاىَل: ))ُق َتَع
ــْل َذلـِـَك َفَباطِنُــُه َعِجيــب،  ـــــ بســكُون الباءـــــــ إىِل النَّــاِر(. َفَتَأمَّ )َسَبقَتـــُكْمـ  ُيَقــال: َفإِنَّ

))) ينظر: لسان العرب، مادة )قدح(: )/))). 
))) ينظر: املخصص، مادة )زند(: )/ 6). 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )زند(:)/96). 
))) ]مع[ ساقطة من ث، ر. 

ُه[ ساقطة من ع.  ))) ]االْنتَِهاِء إِليَها، َوَمْن َيُرُّ
)6) إبراهيم / 0). 
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ــْد  ــِض النَُّســِخ، َوَق ــالم( وف َبْع ــِه السَّ ــِه )َعلي ــُر َكاَلِم ــَك أْكَث ــٌد))(، َوَكَذلِ ــْوُرُه َبعي َوَغ
ــْبَقُة ِعنَْدُهــْم: اْســُم ملَِــا  نَّــُة()2( بضــّم الّســن، َوالسُّ ــْبَقُة اجْلَ َجــاَء ف ِرواَيــٍة ُأْخــَرى )والسُّ
ــَك اَل  ــاِن، أِلَنَّ َذلِ ــنَيان ُمَتَقاِرَب ــَرٍض؛ َوامَلْعـ ــال َأْو َع ــْن م ــَبَق ِم ــابِِق، إَذا َس ــْل للِسَّ َع ُيْ
ــَا َيُكــوُن َجــَزاًء َعــَى فِْعــِل اأْلَْمــر  َيُكــوُن َجــَزاًء َعــَى فِْعــل اأْلَْمــِر املْذُمــوم، َوإِنَّ

امْلَْحُمود. 

ام(  ومن خطبة له )َعليِه السَّ

ــاك  ح ــارة الضَّ ــالم( يف غ ــه السَّ ــن )علي ــر املؤمن ــا أم ــب هب ــة َخط ــذِه اخلُطب ه
ــى  ــار ع ــة فأغ ــُه معاوي ــروان بعث ــل النَّه ــال أه ــل قت ــم قب ــد التحكي ــس)3( بع ــن قي ب
ــل  ــم، وقت ــذ أمتعته ــاجَّ وأخ ــى احل ــار ع ــة)4(، وأغ ــر بالثَّعلبي ــة، وم ــي الكوف نواح

))) )بعيــد لطيــف( رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )7، وهنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: 
 .66

))) منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، القطب الراوندي: )/ )))، هامش: )، يف نسخة: يد. 
ــى  ــن فهــر القــريش الفهــري، يكن ــة ب ــن ثعلب ــد األكــرب بــن وهــب ب ــن قيــس بــن خال ))) الضحــاك ب
أبــا أنيــس، وقيــل أبــو عبــد الرمحــن، قيــل ولــد قبــل وفــاة النبــي )صــى اهلل عليــه والــه( بســبع ســنن 
أو نحوهــا، كان عــى رشطــة معاويــة، ثــم صــار عامــاًل لــه عــى الكوفــة بعــد زيــاد ســنة ثــالث 
ــام  ــه اىل الش ــم، وضم ــن أم حاك ــن اب ــد الرمح ــه عب ــن ووىل مكان ــبع ومخس ــنة س ــه س ــن، وعزل ومخس
ــل  ــر أه ــاك أكث ــع الضح ــة، وباي ــة معاوي ــد وأبن ــه يزي ــع ابن ــي م ــات، وبق ــة اىل أن م ــع معاوي ــكان م ف
الشــام البــن الزبــر، ودعــا لــه، فأقتتــل مــع جنــد مــروان يف مــرج رهــط وقتــل فيهــا ســنة ))6هـــ(. 
ينظــر: الطبقــات الكــربى، ابــن ســعد:7/)))،0))، والتأريــخ الكبــر، البخــاري:)/)))، و 
ـــــــ)))،  النبــالء:)/)))  الغابــة:)/7)، و ســر أعــالم  اإلســتيعاب:)/))7،))7، و أســد 

بالوفيــات: 6)/)0)، )0).  والــوايف 
))) الثعلبيــة مــن منــازل طريــق مكــة مــن الكوفــة بعــد الشــقوق وقبــل اخلزيميــة،... وقــال الزجاجــي: 
ســميت الثعلبــة بثعلبــة بــن دودان بــن أســد بــن خزيمــة بــن مدركــة بــن اليــاس بــم مــرض، وهــو أول 

مــن حفرهــا ونزهلــا( معجــم البلــدان: )/78. 
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ــه،  ــن أصحاب ــًا م ــعود)2( وأناس ــن مس ــد اهلل ب ــي عب ــن أخ ــس))( اب ــن عمي ــرو ب عم
ــاُس  ــا النَّ َ ــال: )َأيُّ ــكايف ق ــة اهلل( يف ال ــي )رمح ــوب الكلين ــن يعق ــّد ب ــا حمم ورواه
ــاَلَب َوفِْعُلُكــْم  ــمَّ الصِّ ــُة َأْهَواُئُهــم َكاَلُمُكــْم ُيوِهــي الصُّ ــُة َأْبَداهُنُــم، امْلُْخَتلَِف امْلُْجَتِمَع
ُيْطِمــُع فِيُكــُم اأْلَْعــَداَء. َتُقوُلــوَن ْف امَلَجالِــِس َكْيــَت َوَكْيــَت، َفــإَذا جــَاَء اْلِقَتــاُل 
ه،  ــقاء كوقــى أي: انشــق و أوهــاه َشــقَّ ــاِد!( وهــي احلجــر َوالسَّ ُقـْلـــُتم؛ ِحْيــِدي َحَي
ــَس فِْيهــا َصــْدٌع َوال  ــي لي ــاء الّت خــرة الصَّ ــالَب األحَجــار)3(، و)الصَّ ــم الصَّ والصُّ
ــْن  ــتعمالن إالَّ مكّررت ــكالم وال تس ــن ال ــة ع ــَت كناي ــل ذي ــت مث ــرق()4(، وَكْي خ
ــا  ــَة)5( بحــذف الــالَّم وابــدال التــاء منْه ــَة وَذيَّ ــْن َكيَّ بــواو الَعْطــف ومهــا خمَّففتــان َم

))) عمــر بــن عميــس بــن مســعود بــن غافــل بــن حبيــب بــن شــمخ بــن فــار بــن خمــزوم، وهــو ابــن 
أخــي عبــد اهلل بــن مســعود، كان مــن عــال اإلمــام عــيل )عليــه الســالم(، قتلــه الضحــاك بــن قيــس يف 

ــاب يف هتذيــب األنســاب: )/ 79).  ــة. ينظــر: أنســاب األرشاف:)/8))، و اللب القطقطان
))) عبــد اهلل بــن مســعود بــن غافــل بــن حبيــب بــن شــمخ بــن فــار بــن خمــزوم بــن صاهلــة بــن مــرض 
اهلــذيل، يكنــى أبــا عبــد الرمحــن، صحــايب، وأمــة أم عبــد بنــت عبــد ود بــن ســواء مــن هذيــل، وهــو مــن 
الســابقن باإلســالم، وأول مــن جهــر بقــراءة القــرآن الكريــم بمكــة، وكان خــادم رســول اهلل )صــى 
اهلل عليــه والــه(، وصاحــب رسه ورفيقــه يف حلــه وترحلــة وغزوتــه، يدخــل عليــه يف كل وقــت ويمــي 
معــه، هاجــر اهلجرتــن، وشــهد بــدرًا وأحــدًا واخلنــدق وبيعــة الرضويــن، وســائر املشــاهد مــع رســول 
اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(، تــوىل بعــد وفــاة الرســول )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( بيــت مــال 
الكوفــة، ثــم قــد املدينــة يف خالفــة عثــان )ريض اهلل عنــه(، فتــويف فيهــا ســنة )))هـــ( عــن عمــر ســتن 
ــالم: )/  ــات:7)/)))، )))، واألع ــوايف بالوفي ــة: )/6)) -60)، وال ــد الغاب ــر: أس عامًا.ينظ

 .((7
))) ينظر: الصحاح، مادة )صمم(:)/ 967). 

))) تاج العروس، مادة )صمم(:7)/6)). 
))) )كيته وذيته( يف أ، ع، ويف ث: )كيه ودية( تصحيف. 
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كــا يف بنــت))( والوقــف عليهــا بالتــاء مثلهــا)2(، وحــاد عــن الــيء أي: مــاَل 
عنــه وعــدل وحيــدى ِحيــاد كلمــة تقوهلــا العــرب عنــد الفــرار، وقــال اجلوهــري: 
ــاِح  ــعت، وَفي ــح)4( أي: اتَّس ــارة تفي ــِت الغ ــاح)3(، وفاَح ــى في ــاد كَفْيح ــدي ِحي حي
مثــل قطــام / و55/ اســم للغــارة)5(، وقــال بعــض الشــارحن: حيــاَد اســم للغــارة 
ــن  ــاد م ــون َحي ــل أن يك ــرب)6( ]و[ )7( قال:)ويتم ــا احل ته ــا ايَّ ن ــديل عَّ ــى اع واملعن
أســاء األفعــال كنــزال فيكــون قــد أمــر بالتنحــي مرتــن بلفظــن خمتلفــن())( وقســم 
يض )رمحــه اهلل( صيغــة فعــال))(: املبنــى اىل أربعــة أقســام وعــد منهــا مــا  الشــيخ الــرَّ
كانــت صفــة للمؤنــث غــر الزمــة للنـّـداء وعــّد مــن ذلــك القســم َحيــاِد وَفيــاِح)0)(، 
وقــال: )حيــِدى َحيــاد أي: أرجعــي يــا راجعــة()))(، وجعــل حــذف حــرف النَّــداء 
ــا أعــالم للجنــس)2)(، وحينئــذ ال يكــون حيــاد  ــاًل عــى أهنَّ ــا َدلِْي عــن ِحيــاد وأمثاهِل
اســًا للغــارة وال بمعنــى األمــر وهــي وأمثاهلــا مبنيــة بالكر)َمــا َغــرْت َدْعــَوُة 
ــوة  ــٍة والق ــزة يف األصــل الغلب ــاُكْم( الّع ــْن َقاَس ــْلُب َم اَح َقـ ــَرَ ــْم، َواَل اْس ــْن َدَعاُك َم

))) )بيت( يف ث، ر، تصحيف. 
))) ينظر: رشح الريض عى الكافية: )/))). 

))) ينظر: الصحاح، مادة )حيد(: )/67). 
))) )تفتح( يف ح، تصحيف. 

))) ينظر: تاج العروس، مادة)فوح(: )/)6). 
)6) نص مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/0). 

)7) ]و[ ساقطة من أ، ث، ع. 
)8) رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/0). 

)9) )صنعته فقال( يف ح، حتريف. 
)0)) ينظر: رشح الريض عى الكافية: )/)))، ))). 

)))) رشح الريض عى الكافية: )/ ))). 
)))) ينظر: رشح الريض عى الكافية: )/))). 
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ــة مــن َدعاُهــم لعــدم االجابــة  عــوة توســع، واملــراد ذلَّ ة واســناد املنفــي اىل الدَّ والشــدَّ
ــس اىل  ــوع النَّف ــرتاحة رُج ــل االس ــة وأص ــد الراح ــرتاح أي: وج ــذالن، واس واخل
ــدة واالذى ]أي[)3(:  ــل الشَّ ــدة )2( وحَتمَّ ــاة املكاب ــاء))( واملقاس ــد اإلعي ــل بع ج الرَّ
ــدًا؛ لعــدم انقطــاع آثارهــا،  ــدائد الاّلزمــة ملعارشتكــم مل يســرتح أب مــن قاســى الشَّ
ــِن  ْي ــاُع ِذي اْلدَّ ــَل؛ ِدَف ــُل بَِأَضالِي ــدًا )َأَعالِي ــا متيــت القلــب فــال جيــد راحــة أب أو ألهنَّ
ــارحن: أعاليــل مجــع اعــالِل، وهــي مجــع علــة اســم ملــا  امَلُطــول(، قــال بعــض الشَّ
ــه مــن مــرض وغــره، وكذلــك أضاليــل مجــع أضــالل، مجــع ضلــة اســم  ــل ب يتعّل
ــي  ــم وه ــم تعلَّلت ــذوف أي: إذا دعوتك ــدأ حم ــرب ملبت ــل خ ــالل)4(، وأعالي ــن الضَّ م
أعاليــل باطلــة ضالــة عــن ســبيل اهلل، والبــاء متعلــق بأعاليــل، والدفــاع املدافعــة، 
ــن)6(  ــدة والّدي ــويف بالع ــو التس ــح، وه ــل)5( بالفت ــر امَلَط ــال الكث ــول كاملط وامَلُط
أي: تدافعــون كدفاعــه، أو دفاعكــم كدفاعــه فنصبــه بحــذف اجلــار )اَل َيْمنَــُع 
ــة،  ــّذل املهان ــُم )الظُّلــم()7(، وال ي ( الضَّ ــدِّ ــقُّ إاِلَّ بِاجْلِ ــْدَرُك احْلَ ــُل، َواَل ُي لِي ــَم الذَّ ْي الضَّ
ــا ضــدَّ الّصعوبــة فالصفــة منــه َذلــُول، واجلــّد بالكــر  ايض بالــّذل، وأمَّ واملــراد الــرَّ
تنزيــاًل لســعيهم يف  أيضــًا حمتمــل  اهلــزل))( وهــو  االجتهــاد يف األمــر، وضــّد 

))) )االعباء( يف ر، تصحيف. 
))) )املكايدة( يف م، تصحيف. 

))) ]أي[ ساقطة من أ، ع. 
))) منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة، الراونــدي: )/)))، )))، و رشح هنــج البالغــة، ابــن 

ميثــم البحــراين: )/0). 
))) ]املطل[ ساقطة من ر. 

)6) ينظر: لسان العرب، مادة )مطل(: ))/))6. 
)7) تاج العروس، مادة ))ضيم(: 7)/ ))). 

)8) ينظر: الصحاح، مادة )جدد(: )/))). 
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ــِدي  ــاٍم َبْع ــَع أيَّ إَِم ــوَن! َوَم ــْم مَتْنَُع ــَد َداِرُك ــْزل )أيَّ َداٍر َبْع ــة اهلَ ــداء منزل ــع األع دف
ــا أو  ــم دني ــه هلُ ــزه اهللُ ورضي ــّذي أع ــالم ال ــا دار االس ــدار أمَّ ــراد بال ــوَن!( امُل ُتَقاتُِل
ــدّو عنهــا ومل تدفعوهــم فعــن أّي دار أو يف أي دار  ــم الع ــم أي: إذا أْخَرجُك َمواَطنُ
دة بــدل  متنعوهنــم وتدفعــون))( أذاُهــم؟، ويف بعــض النســخ )متتَّعــون( بالتــاء املشــدَّ
النــون عــى صيغــة الّتفعيــل)2( بحــذف أحــدى التائــن أي: بــأّي داٍر تنتفعــون أو يف 
أهّيــا تعيشــون، واملقاتِلــة مــع اإلمــام قتــال األعــداء بأمــره وحتــت لوائــه  )امْلَْغـــُروُر 
ــى  ــْن َرَم ــب، َوَم ْخَي ــْهِم)5( اأْلَ ــاَز[)4( بالسَّ ــْم )3( ]َف ــاَز بُِك ــْن َف ــوُه، َوَم ــْن َغَرْرمُت َواهللِ ِم
ــراد املغــرور  ــد احلــِر أو امل ــَوَق َناَصــٍل( تعريــف املغــُرور يفي ــى بَِأْف ــْد َرَم ــْم َفَق بُِك
ه[)6( َخَدعــه وأطمعــه)7( بالباطِــل))(، والتعبــر عــن االبتــالء  ه ]َكمــدَّ الكاِمــل وغــرَّ
ــه()0)(  ي ال َنصيــب ))( ل ــذَّ ــل التهكــم، والّســهم األخيــب )ال هبــم بالفــوز مــن قبي
ــب  ــهم االخي ــر)))(: السَّ ــن االث ــال اب ــل، وق ــه أق ــا كان نصيب ــود في ــة موج واخليب

))) )يدفعون( يف أ، ح، ع،. 
))) )التفعل( يف أ، ح، ع. 

))) )ومــن فــاز بكــم فقــد فــاز( رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 89، وهنــج البالغــة، 
صبحــي الصالــح: 67. 

))) ]فاز[ ساقطة من أ. 
))) )فــاز واهلل بالســهم( رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 89، وهنــج البالغــة، صبحــي 

الصالــح: 67. 
)6) ]كمده[ ساقطة من أ، ع. 

)7) )اطعمه( يف أ. 
)8) ينظر: الصحاح، مادة )غرر(: )/769.

)9) )النصب( يف ع. 
)0)) لسان العرب، مادة )خيب(: )/68). 

)))) النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/90. وفيه: )السهم اخلائب...(. 
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ــفيح،  ــح، والّس ــة: املني ــداح امليــر وهــي ثالث ــه مــن ق ــب ل ــّذي ال نصي ــب ال اخلائ
والوغــد، واخلَْيبــة احلرَمــان واخلـُـران، واألفــوق املكســور الُفــوق))( بالّضــم وهــو 
ــْهم  ــهم)2(، والنَّاصــل الــّذي النَصــل لــه، يقــال: نصــل السَّ موضــع الوتــر مــن السَّ
ــاًل،  ــه نص ــل في ــه أي: جع ــري[)3( )4( و أْنَصل ــره اجلوه ــل ذك ــه النص ــرج من ]إذا خ
ُق َقْوَلُكــُم َوالَ ْأْطَمــُع  َوأزالــُه عنــه وهــو مــن األضــداد)5(. )َأْصَبْحــُت َواهللِ الَ ُأَصــدِّ
ُكــْم، َواَل ُأوِعــُد اْلَعــُدوَّ بُِكــْم. َمــا َباُلُكــْم ؟ َمــا َدَواُؤُكــم ؟ َمــا طِبُّـــُكْم ؟ اْلَقــْوُم  ف َنْرِ
ِرَجــاٌل َأَمْثـــاُلُكْم.( )الوعــد()6( يســتعمل )7( يف اخلــر والرش يقــال: وعدته /ظ55/ 
خــرًا ووعدتــه رشًا فــإذا اســقطوا اخلـَـْر و الــرش قالــوا يف اخلــر الوعــد و الِعــدة ويف 
الــرشَّ االيعــاُد والوعيــد، واملعنــى ال أهــِدد األعــداء بُكــم لعــدم الطَّمــع يف نركــم؛ 
ــم ال خيافونُكــم ويعلمــون بخذالنكــم والبــال احلــال والشــأن واخلاطــر  أو ألهنَّ
ل  والقلــب، والّطــب عــالج اجلْســم والنَّفــس والعــادة أيضــًا واالضافــة عــى األوَّ
ــْن َغــْرِ َوَرٍع،  ــلًة ِم ــٍم، َوَغْفـ ــْرِ ِعْل ــْوالً بَِغ اىل امَلفُعــول واملــراد بالقــوم اخلُصــوم. )َأَق
ــر  ــول بغ ــراد بالق ــدرة وامل ــال املق ــادر باألفع ــب املص !( نص ــقٍّ ــْرِ َح ــًا ف َغ َوَطَمع
ــه ليــس يف قلوهُبــم احلــرب  ــع أنَّ ــا ســنفعل باخلصــوم كــذا وكــذا َم علــٍم قوهِلــم: إن
ـُـم ال يطُيعــون، فالظَّاهــر  ــا مؤمنــون مطيُعــون لإلمــام مــع اهنَّ والقتــال، أو قوهلــم: إنَّ

))) ]الفوق[ ساقطة من ع. 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )فوق(: 0)/9)). 

))) ]إذا خرج منه النصل ذكره اجلوهري[ ساقطة من ح. 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )نصل(: ))/)66. 

))) ينظر: ثالث كتب يف االضداد )االصمعي، السجستاين، ابن السكيت(: 6)). 
)6) )الوغد( يف ح، تصحيف. 
)7) )فيسعمل( يف م، حتريف. 
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ــل())(أي:  ــر عم ــخ )بغ ــض النّس ــان ويف بع ــر إذَع ــن غ ــول م ــه ق ــم انَّ ــن حاهِلِ م
تقولــُون)2( مــا ال تفَعلــُون يف أمــر احَلــرِب أو األعــم، واملــراد بالغفلــة عــى مــا ذكــره 
ــارحن الغفلــة عــن مصالــح احلرب واملعــاش وبالــورع)3( لــزوم األفعال  بعــض الشَّ
ــة مــع  ــة للفــوز بجميــل الثــواب فــإن الغفلــة عــن االمــور الّدنياوي اجلميلــة املوجب
ــل فــإنَّ مــا غفلــوا عنــه وتركــوه ليــس مــن  ه)4( وفيــه تأمَّ ذلــك الــورع ليســت بضــارَّ
األمــور الدنياويــة املحضــة حتــى ال تــرض الغفلــة عنــه لــو مل تــرض)5( الغفلــة عنهــا، 
ويتمــل أن يكــون املــراد توبيخهــم بالغفلــة املحضــة أي: تغفلــون عــا يصلحكــم 
ــال  ــة ف ــدة الغفل ــن رق ــى ينبهكم)6(ع ــارم حتَّ ــن املح ــم ع ــم ورع يجزك ــس لك ولي
ــورع حممــودة، ويف بعــض النَّســخ )وعفــة مــن  ــة النَّاشــئة عــن ال ــزم كــون الغفل يل
ــن  ــون م ــا وال ختاف ــد يف الدني ه ــة والزُّ ــُرون الّعف ــى: تظه ــلَّ املعن ــر ورع(، ولع غ
اهلل، ولــو خفتــم ألطعتــم)7( إَمامكــم يف قتــال األعــداء وتوبيخهــم بالطمــع يف غــر 
ــل  ــا كان يفع ــاء ك ــل يف العط ــون التفضي ــوا يطمع ــم كان ــرًا منه ــق[))(؛ ألنَّ كث ]ح

ــالم(. ــم مل يفــوزوا بذلــك منــه )عليــه السَّ معاويــة وقــد قعــدوا عــن نــره ألهنَّ

))) رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/)). ذكرها يف الرشح ال املتن. 
))) )يقولون( يف ث، م، تصحيف. 

))) )بالورع( يف ر. 
))) ينظر: رشح هنج البالغة: )/)). 

))) )يرض( يف ث، ح، تصحيف، ويف ر: )تر( تصحيف. 
)6) )ينبهنكم( يف ح، ر، حتريف. 

)7) )الطعم( يف أ، ع، حتريف. 
)8) ]حق[ ساقطة من أ،ع. 
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ام([))) يف معنى قتل عثمان  ]ومن كام له )َعليِه السَّ
)َلــْو َأَمــْرُت بِــِه َلُكنْــُت َقاتِــاًل، َأْو هَنَْيــُت َعنْــُه َلُكنْــُت َنــاِصًا؛ َغــْرَ َأنَّ َمــْن 
ــَتطِيُع  ــُه اَل َيْس ــْن َخَذَل ــُه، َوَم ــْرٌ ِمنْ ــا َخ ــْن َأَن ــه َم ــوَل: َخَذَل ــَتطِيُع َأْن َيق ُه اَل َيْس ــَرَ َن
ــارش  ــل أعــّم مــن املب [)2( املــراد بالقات ــي( ]لعــلَّ ــْرٌ ِمنِّ ــَو َخ ــْن ُه ُه ِم ــَرَ ــوَل: َن َأْن َيُق
ــكالم  ــل ال ــَرُه، وحاص ــرك َن ــَرُه ت ــَه َكنَ ــرف، وخذل ــائع يف الع ــى ش ــو معن وه
تربيــه )3( )عليــه الَســالم( عــن قتلــه ونــره وإن خاذليــه خــر مــن نارصيــه باتفــاق 
ــبب يف التــربي عــن قتلــه اطفــاء ثائــرة )4( الفتنــة فــإنَّ  اخلاذلــن والنارصيــن، والسَّ
ــالم( إالَّ بــا  معاويــة واصحابــه مل يســتندوا يف اخلــروج عــن ربقــة طاعتــه )عليــه السَّ
ــالم( أمــر بقتل عثــان والتــربي عن نره  ــه )عليــه السَّ أرجفــوا)5( بــن النَّــاِس مــن أنَّ
ــدلُّ  ــه، وتــرك نــره والنَّهــي عــن قتلــه)6( ي إلظهــار احلــق، والكشــف عــن بطالن
عــى جــواز قتلــه وتفضيــل)7( اخلاذلــن يشــعر برجَحانــه، وال واســطه بــن النــر 
ــه مل يـــنه عــن قتلــه، ومل ينــره، فــكان مــن  ــالم( بأنَّ وتركــه، وقــد رّصح )عليــه السَّ
ــالم( ســلم تســليًا))(  ــه )عليــه السَّ ــارحن إنَّ خاذليــه، فــال معنــى لقــول بعــض الشَّ
ــا  جــدل أنــه كان مــن اخلاذلــن))( وأّمــا أنَّ خاذليــه خــر مــن نارصيــه فباالتفــاق أمَّ

))) ]ومن كالم له )عليه السالم([ بياض يف ث. 
))) )]لعل[ ساقطة من أ،ع. 

))) )تنزيه( يف م، حتريف. 
))) )نائرة( يف أ، ث، ح، ر،ع، م، تصحيف. 

))) )أرجفوا: خاضوا يف األخبار السيئة من الفتنة ونحوها.( العن: 6/ 09).
)6) )قبله( يف ر، تصحيف. 

)7) )تفصيل( يف أ، ع، تصحيف. 
)8) )سلم( يف أ، ح، ر، ع، ويف ث: )تسليم(. 

)9) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/7). 
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ــا  ــالم( وأهــل بيتــه وشــيعته مجيعــًا كانــوا مــن اخلاذلــن، وأمَّ ــه )عليــه السَّ عندنــا فأنَّ
ــان املهاجريــن واألنصــار مل ينــروه  ــة وأعي حاب ــور الصَّ ــد اجلمهــور فــأن مجُه عن
وإنــا نــره مــروان ورشذمــة مــن بنــي أميَّــة وغلانــه ومــن حــذا حذوهــم وكانــت 
عائشــة تنــادي اقتلــوا )نعثــاًل())( قتــل اهلل نعثــاًل، واخــراج القميــص ومــا قالــت / 
ــالم(  ــه السَّ ــل وغرضــه )علي ــاب الّســر)2(، قي ــد أرب ــان معــروف عن و6)/ يف عث
ــه هنــاك ذّم  ــه لــو توجَّ مــن ترجيــح اخلاذلــن رصف الــّذم عنهــم بــرتك نرتــه وانَّ
لتوّجــه اىل النَّارصيــن إذ الفاضــل أوىل باالبتــاع مــن املفضــول، وقيل املــراد أنَّ نره 
ــن  ــو ع ــة)3( وال خيل ــورُث املفضولّي ــه ال ي ــا أنَّ خذل ــة ك ــأ لأفضلي ــح منش ال يصل
ــالم( ممَّــا يــدل عــى رضــاه بقتلــه كثــر مثــل  بعــد)4(، وقــد ورد يف كلاتــه )عليــه السَّ
ــالم(: )مــا رسين وال ســأين(، وقولــه ملــا قيــل لــُه: ارضيــت بقتلــه؟  قولــه )عليــه السَّ
ضــا)5(  فقــال: مل َاْرَض، فقْيــَل: اســَخْطُت قتلــه؟ فقــال: مل اْســخط، ولعــلَّ املــراد بالرَّ
ــا  ــؤدَّى م ــون امل ــخط فيك ــي الس ــة نف ــة بقرين ــر واملعاون ــدَّ األم ــغ ح ــا بل ــي م املنف
ــالم(: كنــت رجــاًل  أمــرت ]َوالَ[)6( هنيــت كــا افــاده هــذا الــكالم وقولــه )عليــه السَّ
ــالم(:  ــه السَّ ــه )علي ــَدُروا، وقول ــْدرت إْذ َص ــلمن ورَدْت إْذ َوَرَدُوا وَص ــن امُلْس م
ــل وســيوافيني)7(  ــاه بالقت ــأنَّ اهلل توفَّ ــل هــذه الكلمــة ب ــا معــه( وتأوي ــه وأن )اهلل قتل

))) )نعتاًل( يف ح، تصحيف. 
))) ينظــر: تاريــخ الطــربي: )/77)، و املحصــول، الــرازي: )/)))، و الكامــل يف التاريــخ: )/ 

 .(06
))) )املفصولية( يف أ، ع، تصحيف. 

))) )و( يف أ. 
))) )الرضا( يف أ، ع. 

)6) ]وال[ ساقطة من أ، ع. 
)7) )سيتوفاين( يف أ، ع. 
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ــال:  ــك لق ــو أراد ذل ــل، اذ ل ــاة باط ــايض القض ــه ق ــا زعم ــوت ك ــل أو))( امل بالقت
ــَرة،  ــاَء اأْلََث ــَتْأَثَر َفَأَس ــَرُه، اْس ــْم َأْم ــٌع َلُك ــا َجاِم ــال ذلــك كثر)َوَأَن ــاي معــه، وأمث وإي
ــاِزِع( مجــع األمــر بيانــه  َوَجِزْعُتــْم َفَأَســْأُتُم اجَلــَزع، َوهللِ ُحْكــٌم َواِقــٌع ِف امْلُْســَتْأثِِر َواجْلَ
ــل[)2(  ج ــتأثَر ]الرَّ ــال، َواْس ــه اإلمج ــى وج ــه ع ــه من ــد ب ــا يعتَّ ــن م ــه يتضم ــى وج ع
عــى أصحابــه أي: اختــار لنفســه أشــياء حســنة واالســم االثــرة حمركــة، واالســتيثار 
ــارًا إذا  ــر إيث ــِر ُيؤث ــْن آَث ــم ِم ــرة اس ــل: )األث ــيء)3(، وقي ــراد بال ــتبداد واالنف االس
أعطى()4(فاملــراد تفضيــل األقــارب و غرهــم يف الفــيء والعطــاء وكونــه مســيئًا يف 
ســول )َصــَى اهلل عليــه وآلــه(، وجــزع كَســِمع  االســتيثار واضــح ملخالفتــه لســنة الرَّ
نقيــض صــرب، وقيــل حــُزن وخــاف أي: جزعتــم لقتلــه فأســأتم بقرينــة ســابق 
ــالم( ولــو كان حمــاًل للجــزع لنهــى )عليــه  الــكالم وَمــا ســبق مــن كالمــه )عليــه السَّ
ــارحن)5( أن املخاطــب هبــذا الــكالم بعــض  ــالم( عنــه، وقــد روى بعــض الشَّ السَّ
ــالم( قعــود مــن قعــد عــن)6( نــرة عثــان، وقيــل:  مــن أنكــر بحرضتــه )عليــه السَّ
ــه ال حــَرج يف اجلــزع لأثــرة  جزعتــم لأثــرة فقتلتمــوه وهــو باطــل ملــا ذكــروا)7(؛ ألنَّ
ــه  ــره )علي ــن دون أم ــه م ــادرة اىل قتل ــم املب ــز هل ــو مل جي ــرات ول ــن املنك ــت م إذا كان
ــه،  ــزع نفس ــك ال باجل ــم بذل ــب ختطئته ــكان املناس ــك ل ــراد ذل ــالم(، وكان امل السَّ

))) )و( يف أ، ع. 
))) ]الرجل[ ساقطة من أ، ع. 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )أثر(: )/ 8. 
))) ينظر: املصدر نفسه، مادة )أثر(: )/ 8. 

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 7). 
)6) ]عن[ ساقطة من م. 

)7) )ذكرو( يف ح. 
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واملــراد باحلكــم أمــا مــا جيــري عــى كل مــن املســتأثر واجلــازع بقضــاء اهلل الــّذي ال 
ــوح املحفــوظ أو املــراد  ــه يف علمــه ســبحانه ويف اللَّ ــه ووقوعــه ذلــك أو ثبوت راّد ل
ــيقع يف  ــبحانه، أو س ــه س ــع يف علم ــو واق ــاءة وه ــع لإلس ــرة التَّاب ــكال يف اآلخ النَّ

اآلخــرة واألخــر أظهــر معنــى))(.

اِس ام( َقاَله اِلْبِن اْلَعبَّ ومن كام له )َعَليِه السَّ

بــْر َيْســَتفيئُه اىل طاَعتِــه َقْبــَل َحــْرِب اجَلَمــِل يســتيفئه أي:   مَلَّــا اَنَفــَذُه اىل الزُّ
ــا)2( )ال  وال فْيئ ــزُّ ــد ال ــل َبْع ــمي الّظ ــه س ــَع، ومن ــاَء إذا َرَج ــن َف ــه م ــب رجوع يطل
ــَب  ــه، َيْركــُب الَصْع ــْوِر )َعاِقصــًا()3( َقْرَن ــَدُه َكالثَّ ــُه َتِ ــك إْن َتْلَق ــْلَقنَّ َطْلَحــَة، َفإِنَّ َتـ
وَيُقــوُل: َهــَو الذُلــول( يف بعــض النَّســخ )ُتـلِفـــه( موضع تــده، يقال: ألفيتــُه )4( عى 
ب أي: ضفــره)5( وفتلــه)6(، وهــو ادخــال  كــذا أي: وجدتــه، وعَقــص شــعره كــرَضَ
ــا التــوى َقَرنــاه  أطــراف الشــعر يف أصولــه)7(، واأَلْعَقــص مــن التّيــوِس وغرهــا َم
ــا َعِقــص بالكــر فهــو بمعنــى َبَخــَل َوَســاَء ُخْلَقــُه))(،  عــى ُأذَنْيــه مــن َخلفــه))( وأمَّ
مــر  ــا مفعــول ثــاٍن لتجــده والضَّ ــارحن توّهــم)0)(، وَعاِقصــًا أمَّ وقــول بعــض الشَّ

))) )معنى( يف أ، تصحيف. 
))) ينظر: الصحاح، مادة )فيأ(: )/)6. 

))) )عاقضًا( يف ح، تصحيف. 
))) )الفنة( يف ع. 

))) )صفره( يف م، تصحيف. 
)6) )قتله( يف ث، ر، تصحيف. 

)7) ينظر: لسان العرب، مادة )عقص(: 6/7). 
)8) ينظر: الصحاح، مادة )عقص(: )/ 6)0). 

)9) ينظر: املصدر نفسه،، مادة )عقص(: )/ 6)0). 
)0)) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، الراوندي: / ))). 
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مــر  املجــرور عائــد اىل طلحــة والقــرن اســتعارة، وأمــا حــال عــن الثــور والضَّ
راجــع اليــه والقــرن حقيقــة واملــراد تشــبيهه يف رشاســة اخللــق واســتقباله النصــح 
بالــّرد واخلشــونة بالثــور الناطــح ملــن يســتقبله، وقيــل وجــه الّشــبه التــواؤه يف آرائــه 
ــع  عــب غــر املطي ــواء قــرن الثــور، والصَّ ــالم( كالت ــه السَّ ــه[))( )علي وانحرافــه ]عن
 ، ــْرَ َب ــَق الزُّ ــن اْل ــة )َوَلكِ ــوع مبالغ ــول ن ــف الّذل ــول، ويف تعري ل ــد الذَّ /ظ56/ضَّ
ــُه َأْلــَنُ َعِريَكــًة، َفُقــْل َلــُه: ُيُقــوُل َلــَك اْبــُن َخالَِك:َعَرْفَتنـِـي بِاحِلَجــاِز، َوأْنَكْرَتنـِـي  َفإِنَّ
ُل َمــْن ُســِمعت منــه هــذه اْلكلمــة  ــيد: ُهــَو أوَّ َّــا َبــَدا !( قــاَل السَّ بِالِعــَراِق، َفــَا َعــَدا َم
َّــا َبــَدا(. العريكــة )الطبيعــُة()2(، وفــالن لــنِّ الَعِريَكــِة إذا كان  -َأْعنــي: )َفــَا َعــدا ِم
ــالم( ابــن خالــك  مطاوعــًا منقــادًا قليــل اخلــالف والنَّفــور)3(، ويف قولــه )عليــه السَّ
ــالم(  ــه السَّ ــوع مــن االســتعطاف واالســتالة بذكــر الرحــم كقــول هــارون )علي ن
ــن وانكــره واســتنكره وتناكــره  ــر بأمــر املؤمن ــع بالتعب ف ــرٌك لالســتعظام والرتَّ وت
جهلــه، وانــكاره خروجــه عــن الطَّاعــة ونكث البيعــة، وعــداُه)4( يعــُدوُه أي: جاوزه 
وتركــه، وعدوتــه عــن األمــر رَصفُتــُه و شــغلته)5(، وبــدا األمــر يبــدو)6( وظهــر وبــدا 
ــالم(:  لــه يف األمــر ظهــر لــه رأي بعــد رأي، وذكــر الشــارحون يف قولــه )عليــه السَّ
ــدا( وجوهــًا منهــا مــا رصفــك عــا كان بــدا منــك أي: ظهــر؟ أي:  )فــا َعــدا ممَّــا َب
ــا بمعنــى )عــن(  ــدك عــن طاعتــي بعــد اظهــارك هلــا؟، )ومــن( هاهن ي صَّ مــا الــذَّ

))) ]عنه[ ساقطة من أ، ع. 
))) الصحاح، مادة )عرك(: )/ 99)). 

))) ينظر: الصحاح، مادة )عرك(: )/ 99))، و معجم مقاييس اللغة، مادة )عرك(:)/ )9). 
))) )وعدا( يف أ، وما أثبتناه مناسب السياق. 
))) ينظر: املخصص، مادة )رّد(: )/)0). 

)6) )بيدو( يف أ، ح، ر، ع. 
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ْيــَت مــن كــذا وضمــر املفعــول  ثنــي فــالن مــن فــالن، وهلََ كقــول))( ابــن قتيبــة: حدَّ
ــَك ِمــْن ُرُســلِنَا﴾)2(، ومنهــا  حمــذوف، كقولــه تعــاىل: ﴿َواْســَأْل َمــْن َأْرَســْلنَا ِمــْن َقْبلِ
أن )عــدا( بمعنــى جــاوز و)مــن( لبيــان اجلنــس، واملــراد: مــا الــّذي جــاوز بــك عــن 
بيعتــي ممَّــا بــدا لــك بعدهــا مــن األمــور التــي ظهــرت لــك؟، ولعــل األنســب، مــا 
ل يف اجلــزء  رصفــك عــن البيعــة والطاعــة مــن األمــور الّتــي َبــَدْت لــك؟ فيوافــق األوَّ
ل)3( والثــاين يف الثــاين، وال جيعــل )مــن( بمعنــى )عــن(، وال يقّدر اجلــاّر، وروى  األوَّ
ــادق جعفــر بــن حممــد، عــن أبيــه عــن جــّده )عليهــم  بعــض الشــارحن)4( عــن الصَّ
ــالم( قــال: ســألت ابــن عبــاس عــن تلــك الّرســالة، فقــال، بعثنــي فأتيــت الزبر،  السَّ
ــه يقــول: امللــك - ومل يــزدين عــى ذلــك،  فقلــت لــه: فقــال إيّن أريــد مــا تريــد - كأنَّ

ــالم( فأخربتــه.  فرجعــت اىل أمــر املؤمنــن )عليــه السَّ

ام( ومن خطبة له )َعليِه السَّ

ــا َقــْد َأْصَبْحنـَـا ِف َدْهــٍر َعنـُـود، َوَزَمــٍن َشــِديٍد، ُيَعــدُّ فيــِه امْلُْحِســُن  ــا النَّــاُس إِنَّ َ  )َأيَّ
ــال،  ــدل وم ــر أي: ع ــق كنَ ــن الطَّري ــَد ع ــّوًا( َعنَ ــه ُعُتـ ــاِلُ في ــْزَداُد الظَّ ــيئًا، َوَي ُمِس
مــن بالتَّحريك  والعنــود والَعنْيــد فُعــول وفعيــل بمعنــى فاعــل، وقيــل مفاعل)5(والزَّ
ة، أو هــو  ــل مــن الشــدَّ ــرِه()6( كالزمــان، والشــديد فعي ــل الوقــت وكث )اســٌم لقلي

))) )قول( يف أ، ع. 
))) الزخرف / )). 
))) )واالول( يف ح. 

ــم  ــن ميث ــة، اب ــج البالغ ــد: )/ )))، )))، ورشح هن ــة، ان أيب احلدي ــج البالغ ــر: رشح هن ))) ينظ
البحــراين: )/ )6. 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )عند(: )/ 07). 
)6) الصحاح، مادة )زمن(: )/ )))). 
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ــُه  ــارحن))(، قــال: ومنــه قولــه تعــاىل: ﴿َوإِنَّ بمعنــى البخيــل كــا ذكــره بعــض الشَّ
لُِحــبِّ اْلَخْيــِر َلَشــِديٌد﴾)2( ويف بعــض النّســخ )وزمــن كنــُود()3( وُهــَو الكُفــور قــال 
ــوام لربــه تعــاىل ووصف  اهلل تعــاىل:﴿إِنَّ االْنَســاَن لَِربـِـه َلَكنــوٌد(()4(، قيــل الكنــود اللَّ
مــان باألوَصــاف الّذميمــة، يف احلقيقــة توصيــف ألهلــه كــا يــّدل عليــه الــكالم،  الزَّ
ــارحن)5(،  ة لْلَخــْر والــرشَّ كــا زعمــه بعــض الشَّ ــه مــن األســَباب املعــدَّ االيت ال ألنَّ
وعــّد املحِســن مســيئًا أمــا لعــدم اإلذعــان ]باحلَّــق[)6(، أو حلملهــم األفَعــال اجلميلــة 
ــتكبار  ــّو االس ــك، والعت ــو ذل ــًا، ونح ــد مرائي ــم الَعاب ــة، كزع ــل القبيح ــى املحام ع
وجمــازة احلــد)7( وعتــوا الظــامل َلَعــدم النَّاهــي عــن املنكــر مــع ميــل النّفــوِس األمــارة 
بالّســوِء اليــه، أو ألعانــة أهلــه، ومعاضدهتــم الظَّاملــن )اَل َننَْتِفــُع))( بـِـَا َعلِْمـــنَا، َوالَ 
ــاك  ــلُّ بِنَــا( الــَكالم مــن قبيــل: )إيَّ ُف َقاِرَعــًة َحتَّــى َتُ َنْســَأُل َعــاَّ َجِهْلـــنَا، َواَل َنَتَخــوَّ
ــا جــارة())(، وعــدم االنتفــاع بالِعلــم لــرتك )0)( الَعَمــِل، وعــدم  أعنــي واســمعي ي

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/0)). 
))) العاديات / 8. 

))) رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 8))، هامــش: )، نســخة ج،: رشح هنــج البالغــة، ابــن 
ميثم البحــراين:)/))). 

))) العاديات / 6. 
))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ )6. 

)6) ]باحلق[ ساقطة من ث، ر، م. 
)7) ينظر: لسان العرب، مادة )عتا(:)) / 7). 

)8) )تنتفع( يف أ، ث، ع، ر. 
)9) املثــل لســيار بــن مالــك الفــزاري قالــه ألخــت حارثــة بــن ألم الطائــي وذلــك انــه نــزل هبــا فنظــر 
اىل بعــض حماســنها فهوهيــا واســتحيا ان خيربهــا بذلــك فجعــل يثيــب بامــرأة غرهــا( مجهــرة األمثــال: 

)/9)، ونســبه امليــداين لســهل بــن مالــك الفــزاري، جممــع األمثــال: )/ 0). 
)0)) )بالرتك( يف م. 
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غبــة يف العمــل بمقتضــاه، والقارعــة  الســؤال لعــدم العلــم بفضــل العلــم، مــع عــدم الرَّ
اهيــة())( )يقــال: َقَرَعــُه أمــر إذا أتــاه فجــأة()2( وحــل باملــكان كمــَد، نــزل بــه وتــرك  )الدَّ
االحــرتاز عــن القــوارع هــو تــرك االســتعداد لدفعهــا قبــل نزوهلـَـا وذلــك لعــدم الّتفكر 
ــا مصائــب الّدنيــا كإغــارة العــّدو وَغْرَهــا أو يعــم نــكال  يف العواقــب، واملــراد هبــا أمَّ
ْرِض/  ــنَُعُه اْلَفَســاَد ِف األَْ ــْن الَ َيْمـ ــْم َم ــاٍف: ِمنُْه ــِة َأْصنَ ــَى َأْرَبَع ــاُس)3( َع اآلخــرة )َفالنَّ
ِه، َونِضيــُض َوْفــِره( املهانــة اســم أو مصــدر مــن  و57/ إاّل َمَهاَنــُة نفســه َوَكاَللــُة َحــدِّ
ْعــف أو هــو اســم مــن قولــك امتهنتــه  ــم كاهلــوان وهــو الــّذل والضَّ هــان هُونــًا بالضَّ
أي: أضعفتــه، واملهــن احلقــر وامليــم عــى الثــاين أصليــة، وكّل الّســيف َكَفــّر إذا وقــف 
ــُه  ــيف ِحّدَت ــّد الّس ــاء، وح ــدون الت ــده( ب ــخ )وكالل ح ــض النّس ــع ويف بع ــن القط ع
وحــّد الّرجــل بأســه)4(، و االضافــة عــى التوّســع، وَنــضَّ املــاء َنِضْيضــًا: )ســال قليــاًل 
واملــراد  الكثــر()7(،  )املــال  والَوْفــر  القليــُل()6(،  املــاُء  و)النَِضيــض:  قليــاًل()5(، 
ــه، قــال بعــض الّشــارحن: االضافــة))( مثلهــا ]يف[)0)(  ــة َمال ــِره قّل )بنضيــض())( وف

))) لسان العرب، مادة )قرع(: 8/)6)، و تاج العروس، مادة )قرع(: ))/)6). 
))) لسان العرب، مادة )قرع(: 8/)6). 

))) )والنــاس( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 8))، وهنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: 
 .69

))) ينظر: لسان العرب، مادة )حدد(: )/))). 
))) الصحاح، مادة )نضض(: )/07)). 

)6) املصدر نفسه، مادة )نضض(: )/08)). 
)7) املصدر نفسه، مادة )وفر(: )/ 7)8. 

)8) )بتضيص( يف ث، ويف ح، ر: )بنصيص(، تصحيف. 
)9) )االصافة( يف ر، تصحيف. 

)0)) ]يف[ ساقطة من أ. 



163

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

ــالم([)2(  جــرد قطيفــه))(، واملــراد بالنــاس غــر املّتقن الذين اشــار الْيهــم ])عليه السَّ
ــم  ــم، والقس ــان لقّلته م ــل الزَّ ــن أه ــًا م ــم )3( قس ــال ومل جيعله ــى رَج ــه: وبق بقول
نيــا املائــل اىل الفســاد بطبعــه املحــروم عــن نيــل الّدنيــا  ل مــن األربعــة املريــد للدُّ األوَّ
واالحتيــال لتحصيلَهــا لعــدم القــدرة وفقــد األســَباب )َوِمنُْهــْم امُلْصلـِـُت)4( بَِسْيـــِفِه، 
َطــاٍم  ــُه؛ حِلُ ط َنْفَســُه، َوَأْوَبــَق ِدينَ ــِه َوَرْجلِــِه؛ َقــْد أْشَ ِه، َوامْلُْجلِــُب بَِخْيلِ َوامْلُْعـــلُِن بِــَرِّ
ْنَيــا لِنَْفِســَك  َيـــنَْتِهُزُه، َأْو ِمْقــــنٍَب َيُقــوُده، َأْو ِمنْــَرٍ َيْفَرُعــه، َوَلبِْئــَس امْلَْتَجــُر َأْن َتــَرى الدُّ
ــن ِغمــده()5(،  َدُه ِم ــرَّ ــيف أي: )َج ــَت السَّ ــَد اهللِ ِعَوضــًا!( أْصَل ــَك ِعنْ َّــا َل ــًا، َوِم َثَمن
وإصــالت الّســيف هــو إعــالن الــرشَّ والفســاد، ويف بعــض النســخ )بـِـره( بالســن 
املهملــة أي)6(: باطنــة اخلبيــث، ]و[)7( أجلــب عليــه أي: تمــع وتألــب، وكذلــك 
إذا َصــاَح بــِه واســَتحثه وأجلبــه أي: أعاَنــُه))(، واخليــل اخليالــة، ومنــه احلديث:)يــا 
ــه  ــُه قول خيــل))( اهلل اركبــي()0)(، وقيــل أي: فرَســان خيــل اهلل أيضــًا اخليــول، ومن
جــل اســم مجــع أو مجــع  تعــاىل: ﴿َواْلَخْيــَل َواْلبَِغــاَل َواْلَحِميــَر لَِتْرَكُبوَهــا﴾)))(، والرَّ

))) قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 0)). 
))) ]عليه السالم[ ساقطة من ع. 

))) )يملهم( يف م. 
))) )املضلت( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / 8)). 

))) الصحاح، مادة )صلت(: )/ 6)). 
)6) )اىل( يف ع. 

)7) ]و[ ساقطة من ع. 
)8) ينظر: لسان العرب، مادة )جلب(: )/)7). 

)9) )ياحبل( يف ع، تصحيف. 
)0)) الفائق يف غريب احلديث: )/80). 

)))) النحل / 8. 
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ل  للراجــل كالركــب))( والّصحــب وذكــر الّرجــل قرينــة عــى االســتعال األوَّ
ــع)5(  ــل[)4(  املجتم ــل ]والّرج ــب)3( باخلي ــاف واملجل ــذف املض ــل ]أو[)2( ح للخي
]هبــم[)6( أو الّصائــح)7( مــن اجَلَلَبــة))( وهــي )الّصيــاح())( كــا قيــل يف قولــه تعــاىل: 
ــارحن: أي املســتعن  ﴿َوَأْجلـِـْب َعَلْيِهــْم بَِخْيلـِـَك َوَرِجلـِـَك﴾)0)(، وقــال بعــض الشَّ
عــى األمــر باجلمــع)))(، وأرشط نفســه أي: أعلمهــا)2)( وأعّدَها للَفســاد أو للحطام 
ُط ألهنَّــم جعلــوا ألنفســهم  ي الــرُشَ عــى التنــازع )3)(، )قــاَل االصمعــّي: ومنــه ســمِّ
ــه،  ــه أي: أهلك ــق دين وا()5)(، وأوب ــدُّ ــم ُأِع ــدة: ألهنَّ ــو عبي ــال أب ــًة()4)(، )وق عالم
واحلطــام مــا تكــر مــن اليبــس)6)(، واملــراد بــه املــال الــذي ال يبقــى، وينتهــزه أي: 

))) )كالراكب( يف أ، ث، ر، ع، وما اثبتناه أنسب. 
))) ]او[ ساقطة من أ، ع. 

))) )املحلب( يف أ، ث، ح، ر، ع، تصحيف. 
))) ]والرجل[ ساقطة من أ، ع. 

))) )املتجمع( يف ح. 
)6) ]هبم[ ساقطة من ث. 

)7) )الصانح( يف ث، حتريف. 
)8) )احللبة( يف أ، ث، ر، تصحيف. 

)9) تاج العروس، مادة )جلب(: )/ 70). 
)0)) اإلرساء / )6. 

)))) ينظر: رشح هنج البالغة،ابن ميثم البحراين: )/ )6، وفيه: )املستعن عى االمر باجلمع(. 
)))) )أعملها( يف ث، ر، حتريف. 

)))) )الشارع( يف ر، ع. 
)))) الصحاح، مادة )رشط(:)/6))). 

)))) املصدر نفسه، مادة )رشط(:)/6))). 
)6)) ينظر: القاموس املحيط، مادة )حطم(: )/98. 
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اغتنامهــا،  وانتهازهــا)3(  )الفُرصــة()2(،  بالّضــم  والنُّهــزة))(  تناولــِه،  اىل  يــرع 
ــن  ــل مــا ب ــة، وقي ــل هــي دون املائ ــل والُفرســان، قي واملِقنــب بالكــر مجاعــة اخلي
ُهــم، ويفرعــه)5( أي: يعلــوه )وَفــْرُع)6(  الثالثــن اىل األربعــن)4(، وقائــد اجليــش أمِرُ
كلِّ يشء أعــاله()7(، واملتجــر مصــدر واملــكان بعيــد وَمالــك عنــد اهلل أي: عــى 
ــادر  ــاد الق ــو والَفس ــن بالعل ــا املعل ني ــد للدُّ ــو املري ــم ه ــذا القس ــة وه ــر الطَّاع تقدي
ْنَيــا بَِعَمــِل اآلِخــرِة، َواَل َيْطُلــُب  عليهــا البائــع آخرتــه بُدْنيــاه )َوِمنُْهــْم َمــْن َيْطـــُلُب الدُّ
َر ِمــْن  ْنَيــا، َقــْد َطأَمــَن ِمــْن َشــْخِصِه، َوَقــاَرَب ِمــْن َخْطــِوِه، َوَشــمَّ اآلِخــَرة بَِعَمــِل الدُّ
ــل  ــِة( عم ــًة إىَِل امْلَْعِصَي ــْرَ اهللِ َذِريَع ــَذ ِس َ ــِة، َوَأتَّ ــِه لِْلََماَن ــْن َنْفِس ــَرَف ِم ــِه، َوَزْخ َثْوبِ
ــف فيهــا فاإلضافــة كمصــارع مــرًا،و مــا يصــر بانضــاِم  ــه املكلَّ ــا يفعل ــا َم الّدني
القربــة والّتوصــل بــه اىل الّطاعــة طاعــة فيناســُب االضافــة الّســابقة وطأمــن باهلمــز 
مقلــوب طمــأن))( أي: ســكن، وطامــن منــه أي: ســّكنه، وقــاَرب مــن خطــوه أي: 
مل يبعــد بــن قدميــه يف املــي اظهــارًا))( للوقــار، ويقــال: قــارب يف األمــر إذا اقتصــد 

))) )النهرة( يف ر، تصحيف. 
))) الصحاح، مادة )هنز(: )/900. 

))) )ايثارها( يف ر. 
))) ينظر: تاج العروس، مادة )قنب(: )/))). 

))) )ويقرعه( يف ث، تصحيف. 
)6) )قرع( يف ث، ع، تصحيف. 

)7) الصحاح، مادة )فرع(: )/6))). 
)8) ذهــب اىل هــذا الــرأي أبــو ُعمــر اجلرمــي، قــال ابــن جنــي: ))علــم أن أبــا عمــرو اجلرمــي خالــف 
ســيبويه يف هــذه اللفظــة فذهــب اىل ان )أطمــأن( غــر مقلــوب، وأن )طأمــن( هــو املقلــوب كأن 
أصــل هــذا الفعــل عنــده أن يكــون امليــم قبــل اهلمــزة(( املنصــف: )/ )0) و ينظــر: رشح شــافية ابــن 

ــب: )/ )).  احلاج
)9) )اطهارا( يف أ، ح، تصحيف. 
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ــح كــا يف النّســخ مصــدر وبالّضــم بعــد/ ــو بالفت ــرك الغلــو والّتقصــر، واخلَط وت
ــّل  ــه()2(، ولع ــه أي: )رفع ــن ثوب ــّمر م ــي))(، وش ــن يف امل ــن القدم ــا ب ظ57/ م
ــارحن:  ذلــك إلظهــار الّتنــزه واالحــرتاز مــن النجاســة والقــذارة، وقــال بعض الشَّ
ــزه، أو  ــو للّتن ــره فه ــى تقدي ــة وع ــروف يف الّلغ ــر مع ــو غ ــه)3(، وه ــر ثوب أي: ق
لرفض)4(عــادة امُلســتكربين مــن العــرب يف اطالــة الّثــوب واتبــاع الّســنة يف قــره 
خــرف بالّضــم يف األصــل )الذهــب ُثــمَّ ُيَشــبَُّه  اىل نصــف الســاق أو اىل القــدم، والزُّ
ٍر، واملُزخــرف املَزّيــُن()6(، والظَّــرف أعنــي لأمانــة متّعلــق  ٍه ]و[)5( ُمــزوَّ بــه كّل مُمــوَّ
ــور  ــًا يف أُم ــاس أمين ــن نفســه؛ ألن يّتخــذه النَّ باألفعــال األربعــة أو األخــر أي: زّي
دينهــم ودنياهــم ويقتــدوا بــِه، أو يف أمواهلْم،وســرت اهلل تلــك األمانــة أو التقــوى فــإنَّ 
ـاِس تتبــع َعــورات أهلهــا وذكــر عيوهبــم، والّذريعــة  اهلل تعــاىل حــرم عــى النَـّ
)الوســيلة()7(، واملعصيــة الّتــي جعــل ســرت اهلل ذريعــة اليهــا مــا يطلبــه مــن العلــّو يف 
نيا املعــّد نفســه بالّتمويه  ــق، وهــذا الّصنف))(هــو امُلريــد للدُّ الدنيــا والرئاســة بغــر حَّ
والّتزويــر ألمــور دون امللــك وإراقــة الدمــاء والّظلــم الظَّاهر)وِمنُْهــْم ِمــْن أقَعــَدُه))( 

))) ينظر: الصحاح، مادة )خطا(: 6/ 8))). 
))) القاموس املحيط، مادة )شمر(: )/)6. 

))) ينظر: منهاج الرباعة رشح هنج البالغة، قطب الدين الراوندي: )/ ))). 
))) )لرفص( يف ر، تصحيف. 

))) ]و[ ساقطة من ث، ح، ر، م. 
)6) الصحاح، مادة )زخرف(: )/69)). 

)7) لسان العرب، مادة )ذرع(: 8/ 96. 
)8) )الضف( يف م، حتريف. 

)9) )أبعــده( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 8))، وهنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: 
 .70
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ــِه،  ــَى َحالِ ــاُل َع ــه احْلَ ْت ــَببِِه، َفَقَرَ ــاُع َس ــِه، َواْنِقَط ــُة َنْفِس ــِك ُضؤْوَل ــِب امْلُْل ــْن َطَل َع
َهــاَدِة، َوَلْيــَس ِمــْن َذلـِـَك ِف َمــَراٍح َواَل  َفَتَحــىَّ بِاْســِم اْلَقنَاَعــِة، َوَتَزّيــن بِلَِبــاِس أْهــِل الزَّ
ــًا  ــم إذا كان ضعيف ــل اجلس ــٌل َضِئي ــارة())( ورج ــم )احلق ــة بالّض ــًدى( الُضُؤول َمْغ
ــبب احلبــل وكّل مــا يتوصــل بــِه اىل يشء، وقّرتــه بالتشــديد عــى  نحيفــًا)2(، والسَّ
ــرف والفاعــل  ــِه( بالتخفيــف مــع الظَّ ــُرَ بِ صيغــة املؤنــث، ويف بعــض النّســخ )َق
ــيل أي: تزيــن بــِه، )َوامَلــراُح  ــه يذكــر ويؤنــث، وحتــّى باحلَ احلــال عــى كّل حــاٍل ألنَّ
واح، وهــو  بالفتــح املوضــع الــّذي َيــُروح منــه القــوم أو يروحــون اليــِه()3( مــن الــرَّ
ــه  ــاح، ومن ــداة أي: الصب ــض الغ ــل نقي ــمس اىل اللي ــن زوال الش ــت م ــم للوق اس
ــا  ــل ك ــية باّللي ــه املاش ــأوى اَلْي ــّذي ت ــع ال ــراح أي: املوِض ــا[)5( امل ــدى)4(، و]أم املغ
ــم، ومعنــى الــكالم ليــس مــن ذلــك يف يشء  ــارحن)6( فهــو بالضَّ فــّره بعــض الشَّ
ــه  ــَبهه يف أحوال ــًا إذا أش ــدًى وال َمراح ــه َمْغ ــن أبي ــالن م ــرك)7( ف ــا ت ــم: )َم كقوهل
ــه ال يشــبه يــوم الّرجــل يــوم العبــاد  كّلهــا())(، ويمكــن أن يكــون الــكالم إيــاء اىل أنَّ
والّزهــاد يف الّصيــام وغــره كــا ال يشــبه ليلــة لياليهــم ))( يف القيــام وغــره والفــرق 
بــن هــذا القســم والقســم األّول أنَّ األّول غرضــه الفســاد والّظلــم، والثــاين امللــك 

))) تاج العروس، مادة )ضأل(: )) / 7)). 
))) ينظر: الصحاح، مادة )ضأل(: )/ 7)7). 

))) الصحاح، مادة )روح(:)/ 69). 
))) املصدر نفسه، مادة )روح(: )/ 68). 

))) ]اما[ ساقطة من أ، ع. 
)6) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ )6. 

)7) )سأترك( يف ع. 
)8) الصحاح، مادة )روح(:)/ 69). 

)9) )لياهلم( يف أ، ع. 
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والّســلطان لــو خلّيــا ومــا يطلبــان ومهــا خمتلفــان مــن وجــه ومهانــة النّفــس يف األّول 
ــال  ــاين، واألول خ ــة يف الث ــالف الضؤول ــاد بخ ــاس العب ــن))( بلَب ــن التزي ــده ع أقع
ــه  ــن حال ــر م ــن كان الظاه ــمل م ــاين واألول يش ــالف الث ــه بخ ــك التموي ــن ذل ع
الِغنــى بخــالف الثــاين كــا هــو ظاهــر الــكالم )َوَبِقــَي ِرَجــاٌل َغــضَّ أْبَصاَرُهــْم ِذْكــُر 
، َوَخائِــٍف َمْقمــُوٍع،  يــٍد َنــادٍّ ؛ َفُهــْم َبــْنَ َشِ ِجــع، َوَأَراَق ُدُموَعُهــْم َخــْوُف امَلْحــَرْ امْلَرَّ
َوســاكٍِت َمْكُعــوٍم، َوداٍع خُمْلـِـٍص، َوَثــْكاَلَن ُمْوَجــٍع( غــّض طرفــُه كنــر أي أطــرق 
ومل يفتــح عينــه للحيــاء أو اخلــوف)2(، واملرِجــع بكــر اجليــم مصــدر أو اســم 
ــا  ــوع اليه ــة أو الّرج ــوم القيام ــاد أو ي ــر العب ــه مص ــن الي ــه م ــراد ب ــكان)3(، وامل م
واألوىل محــل املرجــع عــى املــكان وإن يكــون املــراد بــِه ُهــَو اهلل ســبحانه وإن يكــون 
وكرهــا  الشــّن  بفتــح  واملحــرَش  ّصــب  أي:  وأراق  للحيــاء  البــر  غــّض 
ــَرَ نفــر وذهــب يف  َد البعــر كنَ )املجمــع()4( أو اجلمــع، ويف النّســخ بالفتــح، ورَشَ
األرض وكذلــك نــد كّفــر قمعــه قهــره وَذّلـــله ورضبــه باملِْقَمَعــة بكــر امليــم وهــي 
ــام  ــد، والكع ــن حدي ــود م ــل()5( أو عم ــا رأس الفي ب هب ــرْضَ ــن ُي ــد كاملَحِج )حدي
ككتــاب يشء جيعــل يف فــم البعــر عنــد اهليــاج، وكعمــُت)6( ]الوعاء[)7( إذا شــددت 

))) )الرتيب( يف أ ث،، ع. 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )غضض(: 7/ 97). 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )رجع(: 8/))). 
))) املصدر نفسه، مادة )حرش(: )/90). 

))) الصحاح، مادة )قمع(: )/ )7)). 
)6) )كعمته( يف ح، ر، ع. 

)7) ]الوعاء[ ساقطة من ح، ر، ع. 
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]بــِه فــمــــه فهــو مكُعــوٌم وَكَعْمــُت الوعــاء))( اذا شــددَت[)2( رأســه)3(، الثُّــكل 
ــاِكل  ــل ث ــكى، ورج ــاكل وث ــرأة ث ــال: ام ــب)5(، يق ــد أو)4( احلبي ــد الول ــّم فق بالض
وَثــْكالن)6(، واإلجيــاع اإليــالم، وامُلوَجــع بفتــح اجليــم مــن أّصابــه األمل َو احلاصل/ 
و)5/ أّن القليــل مــن أهــل الّدهــر قــوم غضــوا برهــم الّظاهــر عــا حــّرم اهلل أو)7( 
عــن النّظــر اىل أكثــر األشــياء خلُشــوعهم أو غُضــوا أْبَصــار قُلوهبــم عــن االلتفــات 
اىل غــره ســبحانه أو اىل َمــا هنــى اهلل عنــه واشــتغلُوا بالُبــكاء خلــوف املحــرش فهــم))( 
دائــرَون بــن تــارك للوطــن أو جمامــع النّــاس للخــوف مــن الّظاملــن وكثــرة األذى، 
أو لقّلــة صــربه عــى مشــاهدة املنكــرات كــا ذكــره بعــض الّشــارحن))( وغــر رشيد 
مقهــورًا إذا أنكــر منكــرًا أو طلــب حّقــًا خائــف ممـّـا جيــري عليــه بعــد ذلــك وســاكت 
ــار  ــالِص فص ــه اإلخ ــى وج ــاء ع ــتغل بالدّع ــرًا ومش ــب ق ــكار أو الطّل ــن اإلن ع
ذلــك مّهــه وشــأنه، ومتــأمل مــن أذى الّظاملــن، أو ملــا يــرى مــن مصائــب الّديــن قــد 

شغله ذلك عن غره.

لَّـــُة، َفُهــْم ِف َبْحــٍر ُأَجــاج، أْفَواُهُهــْم  َلْتُهــُم التَِّقيَّــة، َوَشــَمَلْتُهُم الذِّ  )َقــْد َأْخَ

))) )الوغاء( يف ح، ر، تصحيف. 
))) ]به فــمــه فهو مكُعوم وكعمُت الوعاء اذا شددت[ ساقطة من ث، م. 

))) ينظر: الصحاح، مادة )كعم(: )/ ))0). 
))) )و( يف ع. 

))) )اجليب( يف ث، حتريف. 
)6) ينظر: تاج العروس، مادة )ثكل(: ))/87. 

)7) )و( يف ر. 
)8) )فيهم( يف ث، م. 

)9) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم احلراين: )/ 70. 
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ــْم َقِرَحــة(  مخــل ذكــر فــالن وصوتــه كنــر مخــواًل خِفــي،  َضاِمــَزة))(، وُقُلوُبُ
وأمخلــه )2( اهلل فهــو خامــل أي: ســاقط ال نباهــة لــه)3(، والتقيــة احلــذر واخلــوف)4(، 
ــع  ــه م ــابح في ــاج أّن الّس ــر اأُلج ــأن البح ــّر)5( وش ــِح امل ــم املل ــاج بالّض ــاء األُج وامل
شــدة التعــب ال يمكنــه )6( الــرشب منــه وإن بلــغ غايــة العطــش، وضمــز بالــزاي)7( 
كــرضب ونــر ســكت ومل يتكّلــم))(، ويف بعــض النســخ )صامتــة(، والُقــرح 
ــح  ــل بالفت ــدن، وقي ــرج بالب ــا خي ــالح وم ــضَّ الس ــن ع ــرح م ــح اجل ــم والفت بالّض
مصــدر وبالّضــم اســم، وقيــل بالفتــح اآلثــار وبالّضــم اآلمل، والفعــل كمنــع جــرح 
وكســمع خــرج))( بــه القــروح وقــرَح قلــُوب هــؤالء لكثــرة الّظلــم، أو لكثــرة 
املنكــرات وســكوهتم)0)( لعــدم املغيــث، أو لعــدم تأثــر اإلنــكار مــع اخلــوف 
وســكوهتم يرجــع اىل التقيــة كــا أنَّ قــرح قلوهبــم مــن فــروع الّذلــة، ففــي الــكالم 
نــرش عــى ترتيــب الّلــف والفقرتــان األخرتــان بيــان لكوهنــم يف بحــر أجــاج كــا 
ــم و  ــى التّظل ــدرون ع ــوب ال يق ــرح القل ــع ق ــم م ــابقتن فإهن ــى الّس ــرع ع ــه متف أّن
اظهــار مــا يف صدورهــم ولــو كشــفوا عنــه لــزاد قــرح قلوهبــم كــا أنَّ العطشــان يف 

))) )ضامرة( يف ث، ر، تصحيف. 
))) )فامخله( يف أ، ع. 

))) ينظر: القاموس املحيط، مادة )مخل(: )/)7). 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )تقي(: ))/)0). 
))) ينظر: تاج العروس، مادة )أجج(: )/)8). 

)6) )يمكن( يف ع. 
)7) )ضمر بالزاي( يف أ، ويف ث: )ضمر بالراي(، ويف ع: )ضمر بالضاد(. 

)8) الصحاح، مادة )ضمز(: ))8. 
)9) )حرح( يف ث، ويف م: )حرج(، تصحيف. 

)0)) )سكوهنم( يف ح، ر، م، تصحيف. 
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ــال  ــًا، وق ــه ألزداد عطش ــو رُشب من ــرّتوي، ول ــى ال ــدر))( ع ــاج ال يق ــر األج البح
بعــض الّشــارحن: )وجــه املشــاهبة أنَّ الدنيــا كــا ال َتْصلــح لالقتنــاء)2( واالســتمتاع 
ــابحه وإن  ــن س ــر ال يمك ــك البح ــرة كذل ــذاب يف اآلخ ــببًا للَع ــون س ــل يك ــا ب هب
ــم  ــه أفواهه ــال)4(: وقول ــه()3(، ق ــرّتوي ب ــه وال ــه رشب ــش مبلغ ــد العط ــه َجْه ــغ ب بل
ــه  ــم في ــا ه ــا في ــة أهَله ــا وخمالط ــن لّذاهت ــَهم ع ــوا أنفُس ــا فطم ــم مل ــرة أي: إهنَّ ضام
مــن االهنــاك فيهــا ال َجــرم كانــت أفواههــم ضامــرة لكثــرة صيامهــم بعيــدة العهــد 
باملضــغ، وقُلوهبــم قرحــة جوعــًا، أو َخْوفــًا مــن اهلل، أو عطشــًا اىل رمحتــه ورضوانــه، 
ــن روى  ــا، وم ــن انكاره ــم م ــدم متكنه ــرات وع ــرة املنك ــن كث ــاهُدونه م ــا يش أو مل
)ضامــزة()5( بالــّزاي املعجمــة أراد ُســكوهتم وقّلــة كالمهــم انتهــى. وفيــه مــن 
شــوائب البعــد مــا ال خيفــى ومل نجــد ضامــرة بالــّراء املهملــة يف النّســخ الّتــي ظفرنــا 
ــوا( يف كثــر  ــوا، َوُقِهــُروا َحتَّــى َذلُّــوا، وُقتُِلــوا َحتَّــى َقلُّ هَبــا. )َقــْد َوَعُظــوا)6( َحتَّــى َملُّ
ــا يلــن قلوهبــم  ــاس م ــوم أي: ذكــروا للن ــوا( عــى صيغــة املعل مــن النســخ )ُوِعُظ
مــن الثــواب والعقــاب وهنوهــم عــن املنكــر حتــى مّلــوا لعــدم التأثــر، ويف بعــض 
ــن  ــم ع ــاس وحّذروه ــم النّ ــول أي: خوفه ــة املجُه ــى صيغ ــوا( ع ــخ )َوِعُظ النّس
جمانبــة مــا هــم عليــه مــن الباطــل للحــوق الــرّضر الّدنيــوي أو االخــروي لزعمهــم 

))) )ال يقدرون( يف ث، ر، م. 
))) )لالقتناء( يف ث، ويف ر، م: )لالفناء(، حتريف. 
))) رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 70. 

ــه: أفواههــم ضامــرة وقلوهبــم  ــه: )وقول ــم البحــراين: )/ 70، وفي ))) رشح هنــج البالغــة، ابــن ميث
قرحــة أي أهنــم...(. 

))) )ضامرة( يف أ، ر، ع، م، تصحيف. 
)6) )وعطوا( يف م، تصحيف. 
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ــم عــى احلــق وهــؤالء عــى الباطــل حتــى ّمــل هــؤالء مــن ســاع الباطــل واســناد  أهنَّ
القتــل اىل اجلميــع جلريانــه عــى البعــض أو األكثــر، ولشــمول قصــد القتــل كاّفتهــم.  

ــِم)2(،  ــِة اجَلَل ــَرِظ، َو ُقَراَض ــِة الَق ــْن ُحَثاَل ــَر ِف أْعُينُِكْم))(ِم ــا َأْصَغ ْنَي ــِن الدُّ  )َفْلَتُك
 ، َو اّتِعُظــوا بَِمــْن َكاَن َقْبـــَلُكْم َقْبــَل َأْن َيتَِّعــَظ بكــم َمــْن َبْعَدُكــم، َواْرُفُضوَهــا َذِميمــةَّ
ــا ِمنُْكْم(الَقــَرُظ)4( بالّتحريــك وَرُق الَســَلِم  ـَـا َقـــْد َرَفَضــْت َمــْن َكاَن َأْشــَغَف)3( بَِ َفإهِنَّ
ُيْدَبــُغ بــِه األِديــم)5(، وُحَثاَلُتــه بالّضــم ثفلــه ومــا يســقط /ظ )5/ مــن قــرش الشــعر 
واألُرزَّ وغرمهــا إذا نقــى َوالــّرديء مــن كل يشء ُحثالــة)6(، و)اجَلَلــم()7( بالتحريك 
مــا جيــز بــه: أي يقطــع الّصــوف مــن الغنــم وغــره))(، وهــو املقــراض وقراضتــه مــا 
ــار  ــه وحمــل االعتب ــا يقتضي يســقط بالقــرض، واالتعــاظ قبــول الوعــظ والعمــل ب
مــن أحــوال املاضيــن مفارقــة مــا كانــوا يركنــون اليهــا و يؤثُروهَنــا مــن نعيــم الّدنيــا 
وزخارفهــا وبقــاء احلــرة والنّدامــة، أو نــزول العــذاب وحلــول اخلــزي عــى 
ــاء  ــوا أنبي ــرا ومل يطيع ــة اهلل كف ــّدل نعم ــن ب ــا عّم ــم وزواهل ــّر النع ــن، وتغ العاصي
اهلل و أوصيــاءه. والّرفــض الــرّتك واإلعــراض عــن الــيء، والّذميــم املذمــُوم، 

ــج  ــد: ) /9))، وهن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــر( يف رشح هن ــم أصغ ــا يف أعينك ــن الدني ))) )فلتك
ــح: )7.  ــي الصال ــة، صبح البالغ

))) )احللم( يف ع، تصحيف. 
))) )اشعف( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف. 

))) )القرط( يف أ، ع، تصحيف. 
))) ينظر: الصحاح، مادة )قرظ(: )/ 77)). 

)6) ينظر: املصدر نفسه، مادة )حثل(: )/ 666). 
)7) )باحللم( يف ث، ويف ح، ع: )احللم(، تصحيف. 
)8) ينظر: لسان العرب، مادة )جلم(: ))/ )0). 
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ــا  ــه، أي: مل ــاه أو يمرض ــب أو يغش ــرق القل ــّذي ي ــديد ال ــب الّش ــغف))( احل والش
ــم ذّل  ــد فيك ــة يف الّزاه ــإن الّرغب ــا ف ــم فاتركوه ــا منك ــن اليه ــن رك ــا م ــرك الّدني ت
نفــس واحلمّيــة يقتــيض مكافأهتــا بإســاءهتا وإذا رفضــت مــن كان )أشــغف()2( هبــا 

ــة. منكــم فرتفضكــم ال حمال

ــَا نســبها مــن ال ِعْلــَم لــه إىِل معاِويــة؛ َو]ِهــَي[)3(  ــيُِد: )وهــذه اخُلْطَبــُة ُربَّ قــال السَّ
هــُب  ــه. وأيــن الذَّ ــِذي[)4( الَ ُيشــكُّ فِي ــالم( ]الَّ ــِه السَّ مــن كالم أمــر املؤمنــن )َعَلي
غــاِم! َوالعــْذُب)5( مــَن اأَلَجــاُج!( )الَرَغــاُم بالفتــح: الــرتاب()6(، ومنــه  مــن الرَّ
إرغــام األنــف إلَصاقــُه بالــرتاب)7(، والَعــذب بالفتــح املــاء الّطيــب الــّذي ال ملوحــة 
ليــُل اخِلّريــت، ونقــدُه النَّاِقــُد  فيــه))(، واالجــاج امللــح املــّر. )َوقــد َدلَّ عــى ذلــك الدَّ
الَبِصــُر، َعْمــُرو بــن بحــٍر اجلاِحــُظ( داللتــه ]عــى[))( تريــه بذلــك كــا ســيأيت، 
واخلريــت)0)( كســكيت احلــاذق)))(، والنقــد متييــز الّدرهــم وغــره)2)(، وجحظــت 

))) )الشعف( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف. 
))) )أشعف( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف. 

))) ]هي[ ساقطة من ع. 
))) )الذي( ساقطة من ث، ر. 

))) )أيــن الذهــب( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 9))، وهنــج البالغــة، صبحــي 
الصالــح: )7. 

)6) الصحاح، مادة )رغم(: )/))9). 
)7) ينظر: املصدر نفسه، مادة )رغم(: )/))9). 
)8) ينظر: لسان العرب، مادة )عذب(: )/ )8). 

)9) ]عى[ ساقطة من أ، ح، ع. 
)0)) )احلزيت( يف ث،ر، تصحيف. 

)))) ينظر: لسان العرب، مادة )خرت(: )/9). 
)))) ينظر: تاج العروس، مادة )نقد(: )/)8). 
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ــُه ذكــر  ــك )فإن ــَب بذلــك لذل ــه ُلّق ــه كمنعــت أي: )خرجــت مقلتهــا())( ولعّل عين
ــمَّ  ــَة. ث ــَبها إىل ُمَعاوي ــن َنَس ــر م ــِن«)2(، وذك ــاِن والَتبي ــاب »الَبي ــة ف كت ــذه اخلطب ه
تكّلــم مــن بعدهــا بــكالم ف معناهــا( أي: يف املقصــد املتعّلــق هبــا وهــو بيــان قاِئلهــا 
ــذا  ــال: وه ــه ق ــة )أن ــاَب إذا رّد اىل اجلمل ــت احِلَس ــال أمْجل ــه، يق ــه( أي: جُممل )مُجلت
ــالم( أشــبُه َوبمذهبــِه ف تصنيــف النَّــاِس( أي:  الــكالم بــكالم َعــيًّ )َعليــِه السَّ
بطريقتــه يف متييــز النّــاس بعضهــم عــن بعــٍض وجعلهــم أصنافــًا )وف الخَبــاِر 
ــذه  ــاَل:( وه ــُق. َق ــْوِف َأْلي ــِة)3( واخل ــن التقيَّ ــر َوالْذالِل، وم ــن الَقْه ــِه م ــْم علي ُه َعاَّ
الّلفظــة)4( ليســت يف بعــض النّســخ فــا بعدهــا يمكــن أن يكــون مــن كالم الّســيد 
ــلك  ــه مس ــُلُك ف كالم ــوال يس ــن األح ــال م ــَة ف ح ــا معاوَي ــى وجدن ــه )ومت نفس

ــاد!(. ــَب)5( الُعبَّ ــاد، ومذه هَّ الزُّ

ام([)6) عند خروجه لقتال أهل البصرة )7) ]ومن خطبة  له )َعليِه السَّ
قــال عبــداهلل بــن العبــاس: دخلــت عــى أِمــر املؤمنــن بــذي َقــاِر، وهــو 
ــاَل))(:  ــا، َق ــا قيمــَة هــِذِه))( النعــل؟ فقلــت: ال قيمــَة هلَ ــال يل: َم ــه، َفَق خيِصــف نعل

))) تاج العروس، مادة )حجظ(: 0)/ )6). 
))) ينظر: البيان والتبين: )))، ))). 

))) )البقية( يف ث، ر، تصحيف. 
))) )اخلطبة( يف ع. 

))) ]ومن خطبة له )عليه السالم([ ساقطة من ث. 
)6) )مذاهب( يف ر. 

)7) )... أهــل البــرة وفيهــا محكــة مبعــث الرســل، ثــم يذكــر فضلــه ويــذم اخلارجــن( يف رشح هنــج 
البالغــة، صبحــي الصالــح: )7. 

)8) )هذا( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / 7))، و رشح هنج البالغة صبحي الصالح: )7. 
)9) )فقال( يف رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد:)/7)). ورشح هنج البالغة، صبحي الصالح: )7. 
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ــرج  ــم خ ــاًل، ث ــَع باط ــًا، َأو أدف ــم حّق ــم؛ إال َأن أقي ــن إِْمَرتك ــُب إيلَّ م ــَي أح َواهللِ هَلِ
ــار  ــوم ذي ق ــرة))(، وي ــن الب ــب م ــع قري ــار موض ــال: ذُو ق ــاس فق ــب الن فخط
ــه  ــف نعل ــم)2(، وخيص ــى العج ــم ع ــو أّول انتصاره ــرب وه ــه الع ــرت في ــوم ن ي
أي: خيرزهــا مــن اخلُصــف الّضــم واجلمــع، والنعــل مؤنثــة وهــي احلــذاء)3( أَو مــا 
وقيــت بــه القــدم مــن األرض، واإلمــرة بالكــر اســم مــن اإلَمــاَرة أو مصــدر عــى 
ــَس  ــِه َوآلــه()5( َوَلْي ــدًا )َصــىَّ اهللُ َعلي مَّ ــَث حُمَ قــول اجلوهــرّي)4( )إِنَّ اهللَ ُســْبَحاَنُه َبَع
ًة(، الــواو للحــال، وعــدم ادعــاء أحــد  ِعــى ُنُبــوَّ أحــٌد ِمــَن اْلَعــَرِب َيْقــَرُأ كِتابــًا َواَل َيدَّ
مــن العــرب النبــوة حــال بعثتــه )صــى اهلل عليــه وآلــه( واضــح ومل يعــرف نبــّي مــن 
العــرب إال خالــد بــن ســنان الَعبــي)6( عــى مــا ورد مــن طــرق أصحابنــا عــن بشــر 
ــره/  ــل))( وغ ــب الكام ــره َصاح ــالم(، وذك ــه الّس ــادق )علي ــن الّص ــال)7( ع النب
و 9)/ مــن اجلمُهــور))(، وهــو الــذي دفــن نــار احلرتــن أو نــار)0)( احلدثــان دعــا 

))) )وذو قــار: مــاء لبكــر بــن وائــل قريــب مــن الكوفــة بينهــا وبــن واســط، وحنــو ذو قــار: عــى ليلــة 
منــه وفيــه كانــت الوقعــة املشــهورة بــن بكــر بــن وائــل والفــرس.( معجــم البلــدان: )/ )9). 

))) )احلذا( يف أ، ح، ر، ع، م، ويف ث: )اخلذا(. 
))) ينظر: فتوح البلدان: )/)6)، و تاريخ اليعقويب: )/)))، الكامل يف التاريخ: )/ )8). 

))) ينظر: الصحاح، مادة )أمر(: )/)8). 
))) )صى اهلل عليه( يف رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد: )/7)). 

)6) حكيــم مــن أنبيــاء العــرب يف اجلاهليــة، كان يف أرض بنــي عبــس يدعــو النــاس اىل ديــن عيســى. 
ينظــر: األنســاب: )/6))، واللبــاب يف هتذيــب األنســاب: )/96)، و األعــالم: )/96). 

)7) ينظر: كال الدين ومتام النعمة، الشيخ الصدوق: 660. 
)8) ينظر: الكامل يف التاريخ: )/76).  

ــة،  )9) ينظــر: مــروج الذهــب، املســعودي: )/)))، و االنســاب، الســمعاين: )/ 6))، و االصاب
ابــن حجــر: )/ 09). 

)0)) )بار( يف ث،ر، م، تصحيف. 
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ــيهم  ــن مواش ــا م ــا تليه ــأكل م ــنة فت ــم كّل س ــت تأتيه ــوا كان ــوا أن يؤمن ــُه فأب قوم
ــون  ــا أتؤمن ــال: إن رددهت ــوم، فق ــت معُل ــرج يف وق ــت خت ــم، وكان ــت هل ــا أدرك وم
ــت  ــى دخل ــا حت ــم تبَعه ــا، ث ــه فرّده ــتقبلها بثوب ــاءت اس ــّا ج ــم، فل ــوا: نع يب؟ قال
ــم  ــال عليه ــى ط ــث حّت ــف فمك ــاب الكه ــى ب ــوا ع ــا وجلس ــل معه ــا، ودخ كهفه
ــا لنراهــا))( قــد أكلتــه، فخــرج وقــال: أتيبوننــي وتؤمنُــون)2( يب؟  مكثــه، فقالــوا: إنَّ
ــا  ــإذا أن ــذا ف ــد ك ــت بع ــم: إيّن مي ــال هل ــت، فق ــت لوق ــت ودخل ــار خرج ــوا: ن قال
ّمــت فادفنــوين وإنــه ســتجيء)3( عانــه)4( مــن محــر)5( يقدمهــا)6( غــر)7( أبــرت))( حّتــى 
تقــف))( عــى قــربي فانبشــوين)0)( وســلوين عــّا شــئتم، فلــّا مــات ودفنــوُه وجــاءت 
العــر، قاُلــوا: مــا أمنتــم بــه يف حياتــه، فكيــف تؤمنُــون بــه بعــد وفاتــه! فرتكــوه ويف 

هــذه النّــار قــول الشــاعر: 
كـنـــار احلـــّرتن هلـــا )زفـــر()))(           تصم ّمسامَع الّرُجل الّسميع)2)(

ــد اهلل  ــاس مــن عن ــه عــى النّ ــراد هبــا قراءت ــاب، فيمكــن أن ي ــراءة الكت ــا ق وأّم

))) )لنرهيا( يف أ، ث، ح، ر، ع، م. 
))) )ويؤمنون( يف أ، ح، ع، وما اثبتناه مناسب للسياق. 

))) )سيجيء( يف أ، ح، ع، م، تصحيف. 
))) )غانة( يف ث، تصحيف. 

))) )مجر( يف ث، ر، م، تصحيف. 
)6) )تقدمها( يف أ، ع، تصحيف. 

)7) )غر( يف ث، ويف أ، ع، تصحيف. 
)8) )أمرت( يف ث، حتريف. 

)9) )يقف( يف ث، ح، ر، م، تصحيف. 
)0)) )فانيشوين( يف ث، تصحيف. 
)))) )رفر( يف ث، ح، تصحيف. 

)))) البيت مل ينسب لشاعر، ورد يف هناية األرب يف فنون األدب، النويري: )/ ))). 
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ســبحانه، وقــال بعــض الّشــارحن: الكتــاب الــّذي يدعيــه اليهــود حمــرف وال اعتاد 
عــى النّصــارى لكفرهــم وقوهلــم بالتثليــث، ]والنّافــون للتثليــث[))( يف غايــة الّقلــة 
فــال يفيــد قوهلــم إّن مــا يف أيدهيــم هــو إنجيــل عيســى، فــإذن ال يكــون مــا يقرؤونــه 
ــًا مــن عنــد اهلل ُســْبحانه ســلمناه، ولكــن يتمــل أن يريــد بالعــرب مجهورهــم  كتاب
فإنــه مل يكــن ألكثرهــم ]ديــن[)))، وال كتــاب وإّنــا كان بعضهــم يتمســكون بآثــار 

مــن رشيعــة إســاعيل، وبعضهــم برســوم هلــم))).  

ــْم، َفاْســتقَاَمْت  َغُهــم ُمنَْجاَتُ َتُهــْم، َوَبلَّ َأُهــْم حَمَلَّ )َفَســاَق النَّــاَس َحتَّــى َبوَّ
ــْم( بــؤاه اهلل منــزال أي: اســكنه إّيــاه أي: رضَب  ــْت َصَفاُتُ ــْم، َواْطَمَأنَّ َقنَاُتُ
النّــاِس بســيفه وَدعاهــم اىل االســالِم حّتــى أوصلهــم اليــه ففــازوا بالنّجــاة 
واملنجــاة مصــدرا، وحمــل وهــو أنســب باملحلــة و]احللــول[))) هــو النّــزول، 
والقنــاة: )الّرمــح())) وهــو إذا كان معوجــًا ال يرتّتــب)6) عليــه األثــر امَلطلــوب، 
وفــّر بعــض الّشــارحن القنــاة )بعمــود الّظهــر املنتظــم للفقــار()7) ومل نجــده يف 
كالم اللغويــن)8) وفّرهــا بعضهــم بالَعَصــا امُلْســتوية أو مــا يشــمل املعوجــة)9) 

))) ]النافون للتثليث[ ساقطة من ث، ويف م: )الناقون(، تصحيف. 
))) ]دين[ ساقطة من أ، ع. 

))) قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ )7. 
))) ]احللول[ ساقطة من ع. 

))) لسان العرب، مادة )قنا(: ))/ )0). 
)6) )ترتتب( يف ح، تصحيف. 

)7) رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ )7. 
)8) )ومل نجده يف كالم اللغوين( حمذوفة يف ح. 

)9) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 8)). 



178

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

والَصَفــاُة ]بالفتــح[))) احلجــر))) الصلــد))) األملــس شــبه )عليــه الّســالم( َحاهُلــم 
ــة  ــرة املتدحرج ــات بالّصخ ــارة واخلصوم ــب والغ ــم للنّه ــالم يف تزلزهل ــل اإلس قب
الّزائلــة عــن مكاهنــا. )أمــا َواهللِ إِْن ُكنْــُت َلِفــي َســاَقتِها َحتَّــى َولَّــْت بَِحَذافِِرهــا؛ َمــا 
ــُرَج  َنُقــَبـــنَّ اْلَباطِــَل َحتَّــى َيْ َعَجــْزت)4( َوالَ َجُبـــنُْت، وإِنَّ َمِســِري َهــذا ملِِْثـــلَِها، َفَلَ
ــة هلــا، ويف  ــاّلم املفتوحــة قرين ــة وال ــِه( كلمــة )إن( خمففــة مــن املثقل ــْن َجنْب ــّق ِم احْلَ
بعــض النســخ )لقــد كنــت()))، والّســاقة مجــع ســائق كحائــك وحاكــة، وهــم الّذيــن 
ــاّج)6)،  ــاقة احل ــه س ــه ومن ــه يفظون ــن ورائ ــون م ــزاة ويكون ــش الغ ــوقون جي يس
ــيء  ــُر ال ــت()7)، وَحَذافِ ــخ )توّل ــض النس ــًا، ويف بع ــر هارب ــوىل أي: أدب ووىّل وت
جوانبــه)8)، وقيــل: )أعاليــه()9) واحدهــا )ِحْذَفــاٌر()0))، وقيــل: )حذفــور())))، 
واملــراد: أدبــرت بأرسهــا، واجلبــن ضــّد الشــجاعة، والنَْقــِب )الثقــب()))) ويف 

))) ]بالفتح[ ساقطة من أ، ث، ر، م. 
))) )احلجرة( يف أ. 

))) ينظر: الصحاح، مادة )صفا(: 6/)0)). 
))) )ما ضعفت( يف رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد:)/7)). 

))) معارج هنج البالغة: 00). 
)6) ينظر: الصحاح، مادة )سوق(: ) / 99)). 

)7) منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، القطب الراوندي: )/ ))). 
)8) ينظر: لسان العرب، مادة )حذفر(: )/77). 

)9) املصدر نفسه، مادة )حذفر(: )/77). 
)0)) الصحاح، مادة )حذفر(: )/6)6. 

)))) لسان العرب، مادة )حذفر(: )/77). 
)))) تاج العروس، مادة )نقب(: )/ ))). 
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بعــض النســخ )ألبقــرن( ]كانــُرّن[)))، والبقــر الشق)))شــبه )عليــه الّســالم( 
الباطــل بحيــوان ابتلــع جوهــرًا ثمينــًا فاحتيــج اىل شــق بطنــه يف اســتخراج مــا ابتلع.

)َمــايِل َولُِقَرْيـــٍش، َواهللِ َلَقــْد َقاَتْلُتُهــْم َكافِِريــن، َوأَلَُقاتَِلنَُّهــْم َمْفُتونِــَن؛ َوإِّن 
ــم وال  ــم أي: ال أداهنه ــايل وهل ــْوَم( َم ــُم  اْلَي ــا َصاِحُبُه ــَا َأَن ــِس َك ــْم بِْاألَْم َلَصاِحُبُه
اترحــُم َعِلْيهــم، َواملفتــون مــن أصابتــه الفتنــة وهــي تطلق عــى االمتحــان والّضالل 
والكفــر واإلثــم والفضيحــة والعــذاب/ظ )5/ وغــر ذلــك، واملــراد باملفُتــون مــا 
ــّذي مل يدخــل يف االســالم ومل يظهــره أصــال إذ ال شــك  ــر األصــيل ال ــل الكاف يقاب
ــك  ــه(: )حرب ــه وآل ــى اهلل علي ــه )ص ــر لقول ــالم( كاف ــه الّس ــه )علي ــن حارب يف أنَّ م
حــريب( ))) وغــر ذلــك مــن األخبــار واالدلــة وســيجيء متــام الــكالم يف ذلــك يف 

ــة إن شــاء اهلل تعــاىل.  رشح بعــض الكلــات اآلتي

اِس ِإَل َأهل الشام ]ومن خطبة له )عليه الّسام([))) يف اْسِتنفار النَّ
 روى اّنــه )عليــه الّســالم( خطــب هبــذه اخلطبــة بعــد فراغــه))) من أمــر اخلوارج 
بالكوفــة، وكان أمــر النــاس أن يلزمــوا معســكرهم بالنخيلــة ويوطنــوا عــى اجلّهــاد 
أنفســهم ويقلــوا زيــارة نســائهم وأبنائهــم حّتــى يســر هبــم اىل عّدوهــم فرتكــوه ومــا 
معــه إال قليــل مــن وجوههــم وبقــي)6) املعســكر خاليــًا فلــا رأى ذلك دخــل الكوفة 

))) ]كانرن[ ساقطة من أ، ث، ر، ح، م. 
))) ينظر: تاج العروس، مادة )بقر(: 6/ )0). 

))) األمايل، الصدوق: 6)). 
))) ]ومن خطبة له )عليه السالم([ بياض يف ث. 

))) )فراعه( يف ح، تصحيف. 
)6) )وهي( يف ر. 
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ْنَيــا ِمــَن اآلِخــَرة ِعَوضــًا،  َيــاِة الدُّ )ُأفٍّ َلُكــْم! َلَقــْد َســئِْمُت ِعَتاَبُكــْم))(. َأَرِضيُتــْم بِاحْلَ
َوبِالــذلِّ ِمــَن اْلِعــّز َخَلفــًا!( ُأفٍّ بالّضــم والّتشــديد والتنويــن كلمــة تّضجــر وتكــره 
ولغاهتــا أربعــون))) منهــا كــر الفــاء كــا يف بعــض النســخ، وِســْئمُت الــيء ومنــه 
ــة، واخلَلــف بالّتحريــك كّل مــن جيــيء بعــد مــن  ــه، والعتــاب امَلاَلَم كعلمــت مللت
ــف  ــرّش، يقــال: َخَل ــف بالّتحريــك يف اخلــر، وبالّتســكن يف ال ــل: اخلََل مــى، وقي
ــى  ــخ ع ــا يف النس ــك ك ــكن)))، فالّتحري ــوء بالّتس ــف س ــك، وخْل ــدق بالّتحري ص

ظــّن املخاطبــن املنبــئ))) رضاُهــم عنــه.

ــَرِة  ــَن اآْلَِخ ــا ِم ْنَي ــاِة الدُّ ــْم بِاْلَحَي ــاىل: ﴿َأَرِضيُت ــه تع ــارة اىل قول ــكالم اش ويف ال
ْنَيــا ]فـِـي اآْلَِخــَرِة[)5( إاِلَّ َقِليــٌل﴾)6) وعوضــًا وخلفــًا منصوبــان  َفَمــا َمَتــاُع اْلَحَيــاِة الدُّ
ُكــْم ِمــَن  ُكــْم َداَرْت َأْعُينُُكــْم؛ َكَأنَّ عــى الّتمييــز)]...[)7( إَِذا َدَعْوُتُكــم إىَِل ِجَهــاِد َعُدوِّ
ــن  ــوف م ــا للخ ــم)8) أّم ــْكَرٍة( دوران أعينه ــوِل ِف َس ُه ــَن الذُّ ــَرٍة، وِم ــْوِت ِف َغْم امَل
ــدام  ــن اإلق ــه الّســالم( وب ــه )علي ــن خمالفت ــرتدد ب ــرة َوال ــن، أو للح ــّدو واجلب الع
عــى احلــرب ويف كليهــا خطــر عندهــم، )والَغْمــَرُة: الّشــدة()9)، )وَغَمــَرات املوِت: 

))) )عنابكم( يف ع، تصحيف. 
))) ينظر: تاج العروس، مادة )أفف(: ))/ )8. 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )خلف(: 9/ )8. 

))) )املبنئ( يف أ، ث، ر، تصحيف. 
))) ]يف اآلخرة[ ساقطة من أ، ع. 

)6) التوبة / 8). 
)7) ]و[ زيادة يف م. 

)8) )اعينكم( يف أ، ع، وما أثبتناه مناسب للسياق. 
)9) الصحاح، مادة )غمر(: )/ )77. 
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ــكر بالفتــح ضــّد الّصحــو،  شــداُئده()))، والّذهــول الغفلــة والنّســيان)))، والسَّ
واالســم بالّضــم، وســكرة املــوت شــّدته وغشــيته وكأّنــه عــى الّتشــبيه، ويف الــكالم 
ــِه ِمــَن  ــِذي ُيْغَشــى َعَلْي ــُدوُر َأْعُينُُهــْم َكالَّ ــَك َت اشــارة اىل قولــه تعــاىل: ﴿َينُْظــُروَن إَِلْي
ــْم  ــَكَأنَّ ُقُلوَبُكــْم َمْأُلوَســٌة، َفَأْنُت ــْج َعَلْيُكــْم ِحــَواِري َفَتْعَمُهــوَن، َف اْلَمــْوِت ﴾))) )ُيْرَت
ــوار بالكــر املحــاورة  ــق، واحِل ــج عــى صيغــة املجهــول أي: يغل ــوَن( ُيرَت اَل َتْعِقُل
دُد يف الّضــالل والتَّخــر))) يف منازعــة أو طريــق)))،  َواملخاطبــة، والَعَمــه حمركــة الــرَتُّ
والفعــل كعلــم، واألَلــس بالفتــح: اختــالط العقــل واجلنــون، يقــال: الــس كعنــى 
ــُم،  ــَاُل بُِك ــْم بُركــٍن ُي ــا َأْنُت ــايل، َوَم ــٍة َســِجيَس الّلَي ــُتْم يِل بِثَِق ــا َأْنـ فهــو مألــوس)6) )َم
َواَل َزَوافِــَر ِعــزٍّ ُيْفـَتـَقـــُر إَِلْيُكــْم( وثِــق بفــالن كــَوِرث إَذا ائَتمنــُه، وســجيس الليــايل 
]أي[)7): آخــر الّدهر)8)،)ومنــه قيــل)9) للــاء الّراكــد: ســجيس؛ ألّنــه آِخــر َمــا 
يبقــى()0)) ويقــال: ال آتْيــَك ســجيَس الليَّــايل، و )ســجيس األْوَجــس]أي[)))) 

))) الصحاح، مادة )غمر(: )/ )77. 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )ذهل(: ))/ 9)). 

))) األحزاب /9). 
))) )التحر( يف أ، ث، ع،، م تصحيف. 

))) ينظر: الصحاح، مادة )عمه(: 6/ )))). 
)6) ينظر: املصدر نفسه، مادة )ألس(: )/ )90. 

)7) ]أي[ ساقطه من ع. 
)8) ينظر: لسان العرب، مادة )سجس(: 6/ )0). ويف ع )أواخر(. 

)9) )قبل( يف أ، ع. 
)0)) القاموس املحيط، مادة )سجس(: )/ ))). 

)))) ]أي[ ساقطه من ح، ر. 
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ــأوي اىل ركــن شــديد  ــه األقــوى())) وهــو ي ــن الــيء بالّضــم )جانب ــدًا())) ورُك َأب
أي: عــّز ومنعــة، ويــال بكــم أي: يــال عــى العــّدو بعزكــم وقوتكــم ويســتند 
اليُكــم كــا قــال بعــض الّشــارحن)))، أو))) يــال بكــم أي: اليُكــم نحــو أحســن بــه 
َتــُه وَعشــَرُته)))، وزوافــر املجــد أعمدتــه وأســبابه  أي: اليــه، وزافِــرُة الّرجــل َخاصَّ
املقويــة لــه، وقــال بعــض الّشــارحن: وجيــوز أن يكــون زوافــر)6) ِعــّز أي: حوامــل 
ــا  ــل بكرمه ــر احلم ــه)7)، والزف ــرًا أي: محلت ــره زف ــل أزف ــرت احلم ــال: زف ــّز يق ع
وزوافــر)8) يف أكثــر النســخ باجلــر عطفــًا عــى املجــرور، ويف بعضهــا بالنّصــب 
ــٍب  ــْن َجانِ ــْت ِم ــَا مُجَِع ــا، َفُكلَّ ــٍل َضــلَّ ُرَعاُتَ ــْم إاَل َكإِبِ ــا َأْنُت ــًا عــى الّظــرف )َم عطف
ــاء  ــة؛ ألّن أس نث ــي مؤَّ ــا وه ــن لفظه ــا م ــد هل ــُل ال واح ــَر( )اإلب ــْن آَخ ْت ِم ــَرَ اْنَت
ــا  ــث هل ــن فالتأني ــر اآلدمي ــت لغ ــا إذا كان ــن لفظه ــا م ــد هل ــي ال واح ــوع الّت اجلم
الزٌم، وإذا صّغرهتــا أدخلتهــا اهلــاُء فقلــت ُأَبْيلــٌة وُغنَْيَمــٌة()9) كــذا قــال اجلوهــري، 
ــرد/ و 60/ ــى املف ــع ع ــظ يق ــه لف ــن تركيب ــيء م ــا ال جي ــيخ الّريض:)م ــال الّش وق
كالغنــم ]واإلبــل[)0)) واخليــل والنفــر والّرهــط والقــوم فــال خــالف يف أهّنــا اســم 

))) الصحاح، مادة )سجس(: )/ 7)9، و جممع االمثال، امليداين: )/ 79). 
))) معجم مقاييس اللغة، مادة )ركن(: )/0)). 

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))). 
))) )أي( يف ث، ر، م، حتريف. 

))) ينظر: الصحاح، مادة )زفر(: )/670. 
)6) )روافر( يف ث، ح، تصحيف. 

)7) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))). 
)8) )روافز( يف أ، ر، تصحيف، ويف ث: )وروافر(. 

)9) الصحاح، مادة )أبل(: )/8)6). 
)0)) ]واالبل[ ساقطة من ث، ر، م. 
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ــل واحــد يقــع عــى اجلمــع ليــس  مجــع وليســت بجمــع()))، ويف القامــوس: )اإلب
بجمــع وال اســم مجــع()))، وراعــي اإلبــل مــن ويل أمرهــا وضــّل رعاهتــا أي: ضــاع 
وهلــك مــن يعلــم َحاهلــا واحليلــة يف مجعهــا فيتــوىل مجعهــا مــن ال يعلــم حاهلــا فكّلــا 
مجعهــا مــن جانــب تفرقــت مــن آخــر، ويتمــل أن يكــون مــن الّضــالِل ضــّد اهلــدى 
أي: مل هيتــد مــن يرَعاَهــا اىل طريــق مَجْعهــا، والغــرض ذمهــم بتشــتت اآلراء و تفــرق 
األهــواء )َلبِْئــَس َلَعْمــُر اهللِ َســْعُر َنــاِر ْاحَلــْرِب َأْنُتــْم!( الــاّلم جــواب للقســم والتكرير 
للتأكيــد والَعمــر بالفتــح الُعمــر وال يقــال يف القســم إاّل بالفتــح، ولعمــُر اهلل قســم 
ببقــاء اهلل ودوامــه وهــو رفــع باالبتــداء، واخلــرب حمــذوف تقديــره لُعمــر اهلل قســمي، 
أو مــا أُقســَم بــه، والــاّلم للتأكيــد فــإن مل تــأت بالــاّلم نصبتــه نصــب املصــادر كــذا 
ــه بفعــل القســم  قــال اجلوهــري)))، وقــال الّشــيخ الــّريض )رمحــُه اهلل(: جيــوز نصب
املضمــر والنّصــب أكثــر مــن الّرفــع، والّســعر بالفتــح اســم مجــع ]لســاعر[))) كســائر 
ــب  ــب ورشب عــى مذه ــل كصح ــم فاع ــاء عــى وزن َفْعــل وواحــدة اس ــا ج م
ــال األخفــش: مجــع تكســر))) واحــدة  ــه، وق ســيبويه ويذكــر الّضمــر الّراجــع الي
ذلــك الفاعــل وهــو مقصــور عــى الّســاع فــال يقــال: جلــس وكتــب)6) يف جالــس 
ــار واحلــرب كمنعــت إذا أوقدهتــا وهيجتهــا، وقــرئ  وكاتــب)7))8)، وســعرت الن

))) رشح شافية ابن احلاجب، ريض الدين االسرتاباذي: )/ )0). 
))) القاموس املحيط: )/ )))، 6)). 

))) قول مترف به، ينظر: الصحاح، مادة )عمر(: )/ 6)7. 
))) ]لساعر[ ساقطة من ع. 

))) )تكبر( يف ر، حتريف، ويف ع: )تكثر(. 
)6) )وكبت( يف ث، ر، تصحيف. 
)7) )كابت( يف ث، ر، تصحيف. 

)8) ينظر: رشح شافية ابن احلاجب، ريض الدين االسرتاباذي: )/ )0). 
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َرْت﴾))) بالتخفيــف والتشــديد)))، و الّتشــديد  قولــه تعــاىل: ﴿َوإَِذا اجَلِحْيــُم ُســعِّ
ــم  ــرب أو بأهنّ ــار احل ــعار ن ــى اس ــدرة ع ــدم الق ــم بع ــرض())) ذمه ــة و)الغ للمبالغ
هييجــون الفتنــة وال يصــربون عــى الشــّدة وال يقيمــون مراســم احلــرب ودفــع 
َتِعُضــوَن الَ ُينَــاُم  األعــداء )ُتــَكاُدوَن َواَل َتكِيــُدوَن، َوُتنَْتَقــُص َأْطَراُفُكــْم فــاَل)4( متَْ
َعنُْكــْم َوَأْنُتــْم ِف َغْفَلــٍة َســاُهون. ُغلـِـَب َواهللِ ْامُلَتَخاِذُلــوَن!( الكيــد املكــر واالحتيــال، 
ــدا؛ ألن احلــرب خدعــة، ونقــص الزم متعــّد، وامتعــض  ــا ســمي احلــرب كي ورب
باملهملــة ثــم املعجمــة إذا )غضــب))) وشــق عليــه()6) ويف بعــض النســخ )وال 
ــه وختــاذل القــوم مل  ــه إذا غفــل ومل يقــم ب ــام عن ــواو مــكان الفــاء ون متتعضــون( بال
ــَتَحرَّ  ــى َواْس ــَس اْلَوَغ ــْو مَحِ ــْم َأْن َل ــنُّ بُِك ــُم اهللِ؛ إِنِّ أَلَُظ ــًا )َواْي ــم بعض ــر بعضه ين
أس( َاَيــُم اهلل بفتــح اهلمــزة  امَلــْوُت؛ َقــِد اِْنَفَرْجُتــْم)7( َعــِن اْبــِن أِب َطالِــٍب اْنِفــَراَج َالــرَّ
وّضــم امليــم خمفــف ايمــن اهلل والتقديــر )ايــم اهلل( قســمي وهــو اســم وضــع للقســم 
يف األشــهر ومَحــس)8) كفــرح اشــّتد، والوغــى باملعجمــة كالوعــى باملهملــة ]بالفتــح 

))) التكوير/)). 
ــف، ينظــر:  ــون التخفي ــرأ الباق ــن ذكــوان وحفــص ورويــس، وق ــرأوا بالتشــديد اب ــن ق ))) مــن الذي

ــن اجلــزري )ت ))8هـــ(: )/ 98).  ــب العــرش، اب النــرش يف التقري
))) )العرض( يف ث، ح، ر، تصحيف. 

))) )وال( يف ح. 
))) )عضب( يف ح، و)غصب( يف ث، ر، ع، م. 

)6) لسان العرب، مادة )معض(: )/ 07)). 
)7) )انفرحتم( يف ث، ر، تصحيف. 

)8) )مخس( يف ث، ع، تصحيف. 
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ــا  ــا فيه ــى))) مل ــرب: وغ ــل للح ــه قي ــة، ومن ــوات واجللب ــا[))) األص ــر فيه والق
ــن  ــتفعل م ــو اس ــر وه ــّتد وكث ــوت أي: اش ــتحر ))) امل ــة، واس ــوت اجللب ــن الّص م
ــبه  ــرارة لش ــن احل ــل م ــر)))، وقي ــن االث ــره اب ــا ذك ــّدة ك ــى]...[))) الش ــر بمعن احل
ــارحن  ــض الّش ــال بع ــا ق ــوت ك ــوص امل ــة خلل ــن احلرّي ــتقاقه م ــا واش ــتداده هب اش
بعيــد، وانفرجتــم أي: تفرقتــم والتعديــة بـ)عــن( لتضمــن معنــى البعــد والُعــدول 
ونحومهــا وانفــراج الــرأس َمثــل لشــّدة)6) الّتفــرق، قــال بعــض الّشــارحن: قيــل: 
أّول مــن تكّلــم بــه أكثــم بــن صيفــي يف وصيــة لــه: يــا بنــي ال تنفرجــوا عند الشــدائد 
انفــراج الــرأس فإنكــم بعــد ذلــك ال تتمعــون عــى عــّز، ويف معنــاه أقــوال أحدهــا: 
ــاين:  ــه، الث ــود الي ــدن ال يع ــن الب ــرج ع ــرأس إذا انف ــاه أّن ال ــد: معن ــن دري ــال اب ق
ــة مــن قــرى الّشــام يقــال هلــا:  قــال املفضــل: الــرأس اســم رجــل تنســب اليــه قري
بيــت الــرأس وفيهــا يبــاع )7) اخلمــر وهــذا الّرجــل قــد انفــرج عــن قومــه ومكانــه 
ــاه أن الــرأس اذا انفــرج  ــه املثــل، الثالــث: قــال بعضهــم معن فلــم يعــد؛ فــرضب ب
بعــض عظامــه عــن بعــض كان بعيــدا عــن االلتئــام والعــود اىل الّصحــة، الّرابــع قــال 
بعــض الّشــارحن/ظ 60/: معنــاه انفرجتــم عنـّـي ]رأســًا[)8) ورّد عليــه بــأنَّ رأســًا 
ال يعــرف، اخلامــس، قــال أيضــا: املعنــى انفــراج رأس مــن أدنــى رأســه اىل غــره 

))) ]بالفتح والقر فيها[ ساقطة من أ، ث، ر، ع. 
))) )وعى( يف ح، ر، تصحيف. 

))) )استخر( يف ع، تصحيف. 
))) ]بمعنى[ زائدة يف ح، ر، تكررت مرتن. 

))) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/ )6). 
)6) )الشدة( يف ث، ر. 

)7) )بياع( يف أ، ع، م، تصحيف. 
)8) ]راسا[ ساقطة من ع. 
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ــل  ــة للــرأس يف ذلــك، الّســادس، قي ــه ال خصوصي ــه ورّد باّن ــم حــّرف رأســه عن ث
معنــاه: انفــراج املــرأة عــن رأس ولدَهــا حالــة الوضــع فإّنــه يف غايــة الشــّدة ونحــوه 
قولــه عليــه الّســالم يف موضــع آخــر: انفــراج املــرأة عــن))) قبلهــا))) وبعــده واضــح 
ـــِشُم َعـــْظَمه، َوَيْفــِرْي  َمــه، َوَيْ ُه ِمــْن َنْفِســِه، َيْعـــُرُق)3( حَلْ ــُن َعــُدوَّ )َواهللِ إِنَّ اْمــَرًأ ُيَمكِّ
ــْت َعَلْيــِه َجَوانـِـُح َصــْدِره( مكنــه مــن نفســه  ِجْلــَدُه، َلَعظِيــٌم َعْجــُزُه، َضِعيــٌف َمــا ُضمَّ
وأمكنــه أي: جعــل لــه منهــا مكانــًا ومل يدفعــه، وَعــَرَق الّلحــم كنــر أكلــه ومل يبــق 
منــه عــى العظــم شــيئًا)4(، وَهَشــَم العظــم كــرضب كــرُه، َوَفَرْيــُت الــيء كرميتــه 
]قطعُتــُه[)5(، وقيــل: شــققته فاســدًا أو صاحلــًا)6(، واجلوانــح االضــالع الّتــي حتــت 
الرتائــب وهــي ممــا يــيل الّصــدر كالّضلــوع ممـّـا يــيل الّظهــر والواحــدة جانحــة)7( ومــا 
ضّمــت عليــه هــو القلــب واملذكــورات كنايات عــن النّهــب و األرس و االســتئصال 

ــذاء واألرضار))(. ــواع اإلي وأن

ٌب  ــا َأَنــا َفــَو اهللَ ُدْوَن َأْن ُأْعطِــَي َذلِــك َضْ )َأْنــَت َفُكــن َذاَك إِْن ِشــْئَت، َفَأمَّ
ــَد  ــُل اهلل َبْع ــَدام، َوَيْفَع ــواِعُد َوَاأْلَْق ــُح السَّ ــاِم َوَتطِي ــراُش اهْلَ ــُه َف ــُر ِمنْ ــَرفِيَِّة َيطِ بِامَلْشـ
ــن عــدوه مــن  َذلِــَك َمــا َيَشــاُء( املخاطــب بقولــه )عليــه الّســالم( أنــت كّل مــن مكَّ

))) )من( يف ع، حتريف. 
))) هذه األقوال مترف هبا وردت يف رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 80، )8. 

))) )يغرق( يف م، تصحيف. 
))) ينظر: الصحاح، مادة )عرق(: )/)))). 

))) ينظر: املصدر نفسه، مادة )فرا(: 6/))))، ]قطعته[ ساقطة من ع. 
)6) ينظر: تاج العروس، مادة )فرى(: 0)/6). 

)7) )حانحة( يف أ، تصحيف، ينظر: تاج العروس، مادة )جنح(: )/ 9)، 0). 
)8) )االرضاس( يف ث، حتريف، ويف ع: )االرصار(، تصحيف. 
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ــة  ــو كان الــكالم عــى الرتتيــب املذكــور، وقــال بعــض الّشــارحن: الّرواي نفســه ل
ــه قــال لعــيل  ــن قيــس فإّن ــه الّســالم( خاطــب بذلــك األشــعث ب ــه )علي وردت بأّن
)عليــه الّســالم( وهــو خيطــب ويُلــوم النـّـاس عــى تقاُعدهــم وختاذهلــم: هــال فعلــت 
ــى  ــزاٌة ))( ع ــان مَلَخ ــِن َعّف ــَل اْب ــالم(: إنَّ فِْع ــه الّس ــال )علي ــان!، فق ــن عّف ــل اب فع
ــيَقَة َمَعــُه َواِنَّ ْأمــَرًأ َاَمُكــن عــّدوه مــن نفســه هيشــم َعظمــُه  َمــْن ال ديــن لــُه وال وْثــ
ويفــري جلــدُه لضعيــف رأيــه مأفــون َعْقلــه أنــت فُكــْن ذاك إن أحبْبــت)2( اىل آخــر 
الفصــل، واألَْفُن)النَْقــص()3(، ورجــل أفــن ومأفــون أي: ناقــص العقــل وحينئــذ 
ــان، والّظاهــر أن  ــن عّف ــه مــن فعــل فعــل اب فاملخاطــب هــو األشــعث واملشــار الي
خــرب )أنــا( اجلملــة التــي خربهــا )دون(، واملبتــدأ قولــه )عليــه الّســالم(: )رضب( 
و)ذلــك( أو )ذاك( عــى مــا يف بعــض النّســخ اشــارة التــي متكــن العــّدو او فعــل 
ــوبة اىل  ــُيوف منس ــّراء س ــم وال ــح املي ــة بفت ــك وامَلرَشفي ــو ذل ــان ونح ــه عث ــا فعل م
املشــارف)4(، وهــي القــرى التــي تقــرب)5( مــن امُلــدن، وقيــل القــرى التــي بــن بــالد 
الريــف وجزيــرة العــرب، قيــل هلــا ذلــك ألهّنــا ارشفــت عــى الّســواد)6(، وَفــَراُش 
اهلــام بفتــح الفــاء العظــام الّرقيقــة تــيل الِقْحــَف وهــو بالكــر ]العظــم[)7( الــّذي 

))) )ملنخزاة( يف أ، ع، حتريف. 
))) قــول متــرف بــه، ينظــر: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )))، ويف ح، ع، م: )اجبت( 

حتريف. 
))) الصحاح، مادة )أفن(: )/ )07). 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )رشف(: 9/ )7). 
))) )يقرب( يف ث، ح، ر، م، تصحيف. 

)6) ]العظم[ ساقطة من ث، ر، م. 
)7) ينظر: معجم البلدان: )/ )))، ولسان العرب، مادة )رشف(: 9/ )7). 
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فــوق الّدمــاغ وكّل عظــم رقيــق فراشــه ومنــه فراشــة الُقْفــِل))(، واهَلــام مجــع َهاَمــة 
وهي)الــرأس()2( قــال ابــن االثــر: ذكرهــا اهلــروي يف الــواو واجلوهــري يف اليــاء)3( 
ــة()4(،  ــم اهلام ــوم: العظي ــال يف الــواو: )األه ــاء وق ــادي يف الي وذكرهــا الفروزاب
ــل اهلل  ــك ويفع ــقط و هل ــوح أي: س ــح ويط ــاح يطي ــال: ط ــقط يق ــح أي: تس وتطي
]بعــد ذلــك[ )5( مــا يشــاء أي: مــن النـّـر واخلــذالن قــال تعــاىل: ﴿َوَمــا النَّْصــُر إاِلَّ 

ــه﴾)6(. ــِد اللَّ ِمــْن ِعنْ

ــا َحُقُكــْم َعــَيَّ  ، َفأمَّ ــا النَّــاُس، إِنَّ يِل َعَلْيُكــْم َحّقـــًا، َوَلُكــْم َعــَيَّ َحـِــقٌّ َ )َأيُّ
ــْم  ــُلوا، َوَتْأِديُبُك َهـ ــاَل َتْ ــْم َكْي ــم، َوَتْعليُمُك ــْم َعَلْيُك ــُر َفْيئُِك ــْم، َوَتْوفِ ــُة، َلُك َفالنَِّصيَح
َكيــا )7( َتْعَلُمــوا( النصيحــة كلمــة يعــرب هبــا عــن مجلــة هــي ارادة اخلــر للمنصــوح 
لــه وليــس هلــذا املعنــى لفــظ مفــرد غــره، وأصــل النّصــح اخللــوص))(، )والفــيء 
الغنيمــة واخلــراج())( /و )6/ وتوفــر الفــيء بكثــرة اجلهــاد وحســن تدبــر 
األرايض اخلراجيــة ومــا تعــود منافعهــا اىل املســلمن وتفريقــه يف وجوهــه عــى 
ــوا يف  ــل وال تقع ــى اجله ــتمروا ع ــوا( أي: ال تس ــال تهل ــه، )وكي ــور ب ــه املأم الوج

))) ينظر: الصحاح، مادة )فرش(: ) / ))0). 
))) الصحاح: مادة، )هيم(: )/ )06). 

ــواو  ــاء وال ــروي يف الي ــا اهل ــه: )ذكره ــر: )/)8) وفي ــث واألث ــب احلدي ــة يف غري ــر: النهاي ))) ينظ
ــاء(.  ــاء والي ــري يف اهل واجلوه

))) القاموس املحيط، مادة )هوم(: )/)9). 
))) ]بعد ذلك[ ساقطة من ع. 

)6) ال عمران / 6)). 
)7) )كيال( يف ح. 

)8) ينظر: الصحاح، مادة )نصح(: )/))). 
)9) لسان العرب، مادة )فاء(: )/6)). 
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ــك  ــر ولذل ــل أظه ــدم اجله ــة بع ــارحن: املن ــض الّش ــال بع ــالل، وق ــرق))( الّض ط
يتــأذى)2( الّرجــل مــن قولــك: يــا جاهــل أشــد مــن قولــك: لســت بعــامل)3(، و)كــي( 
يف كيــال تهلــوا بمنزلــة )أْن( املصّدريــة عمــاًل ومعنــى إذا ّقــدرت الــاّلم قبلهــا، فــإن 
ــة  ــوا( وكلم ــا تعلم ــو: )كي ــى نح ــاًل ومعن ــة عم ــة الم العّل ــه بمنزل ــدر فتعليلي مل تّق
ــا  ــر. )وَأمَّ ــو أظه ــم وه ــم املي ــوا( بتقدي ــخ )تعمل ــض النّس ــة، ويف بع ــا( مصدري )م
ــَن  ــُة ِح ــِب، َواِلَجاَب ــَهِد َوامَلِغَي ــُة ِف امَلْش ــِة، َوالنَِّصيَح ــاُء بِاْلَبْيَع ــْم َفاْلَوَف ــي َعَلْيُك َحقِّ
ــُة ِحــَن آُمُرُكــْم( الّشــهود احلُضــور والكلمــُة حتتمــل)4( املصــدر  َأْدُعوُكــْم، َوالطَّاَع

ــب.  ــكان كاملغي وامل

ام( بعد التحكيم)5( ومن خطبة له )عليه السَّ

ــعري)6( وكان  ــى األش ــاص، وأيب موس ــن الع ــرو ب ــن عم ــب احلكم ــو نص  ه

))) )طرف( يف ع، تصحيف. 
))) )تنادى( يف ث، ويف ر، م: )تناذى(، حتريف. 

))) قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ )8. 
))) )يتمل( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف. 

))) )ومــا بلغــه مــن أمــر احلكمــن وفيهــا محــد اهلل عــى بالئــه، ثــم بيــان ســبب البلــوى( يف رشح هنــج 
البالغــة، صبحــي الصالــح:77. 

)6) عبــد اهلل بــن قيــس بــن ســليم بــن حضــار ابــن حــرب، أبــو موســى األشــعري مــن بنــي األشــعر 
ــوالة  ــن ال ــايب م ــة، صح ــت باملدين ــلمت ومات ــك أس ــن ع ــب ب ــت وه ــة بن ــة ظبي ــان، وأم ــن قحط م
الفاحتــن، ولــد يف زبيــد )اليمــن( قــدم املدينــة بعــد فتــح خيــرب، واســتعمله الرســول )صــى اهلل عليــه 
والــه وســلم( عــى زبيــد واليمــن، وواله اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب البــرة ســنة )7)هـــ(، وافتتــح 
أصبهــان واالهــواز، وملــا ويل اخلليفــة عثــان اقــره عليهــا، ثــم عزلــه، ثــم واله بعــد أن طلــب أهلهــا، 
وكان احــد املحكمــن بــن االمــام عــيل )عليــه الســالم( ومعاويــة، وقــد اقــرأ أبــو موســى أهــل البــرة 
وفقههــم يف الديــن، وكان أحســن الصحابــة صوتــا يف التــالوة، تــويف ســنة )))هـــ(. ينظــر: االنســاب: 
األعــالم:   ،(8(  ،(8(  ،(8( اإلصابــة:   ،(0(  -  (8(  /( النبــالء:  أعــالم  ســر  و   ،((0/(



190

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

ــا الحــت  ــع املصاحــف مّل ــر يف رف ــة اهلري ــن العــاص بعــد ليل ــة عمــرو ب ذلــك حليل
ــه  ــا )علي ــب هب ــة خط ــن خطب ــل م ــذا الفص ــراق، وه ــل الع ــر يف أه ــارات النّ ام
الّســالم( بعــد خديعــة عمــرو بــن العــاص أليب موســى االشــعري وافرتاقهــا، وقبل 
لِيــِل(  ــَدِث اجْلَ ْهــُر بِْاخَلْطــِب اْلَفــاِدح، َواحْلَ ْمــُد هللِ وإِْن َأْتــى الدَّ وقعــة النّهــروان))( )َاحْلَ
اخلَطــب بالفتــح )األمــر الــّذي يقعفيــه املخاطبــة والشــأن واحلــال()2( و)قوهلــم َجــلَّ 
اخلطــب أي: عظــم األمــر و]الشــأن[)3())4( والفــادح الصعــب الــّذي يعجــز احلامل 
عــن محلــه، وفدحــه َالّدْيــُن)5( َأْثــَقـــَلُه، واحلــدث األمــر احلــادث املنكــر الــّذي ليــس 
بمعتــاد واملــراد باخلطــب واحلــدث الّتحكيــم ومــا تفــرع عنــه والّشــكوى مــن أهــل 
ــه الفعــل ومــا يســتفاد مــن فحــوى النّهــي عــن ســّب الّدهــر  الّدهــر وإن اســند الي
ــايف يف االســناد الّلفظــي إذا مل يقــرتن باعتقــاد  ــار)6( وال ين كــا ورد يف بعــض األخب
َأن الّدهــر هــو الفاعــل كــا كانــت العــرب تزعمــه وكانــوا يذمــون الّدهــر ويســبونه 
عنــد النــوازل واحلــوادث ويقولــون: َأباَدُهــُم الّدهــر، وقــال رجــل منهــم فــالن أكثر 

)/)))، الوفيات: )6. 
ــه الســالم( وبــن اخلــوارج ســنة  ــادة اإلمــام عــيل )علي ))) وقعــة حصلــت بــن جيــش املســلمن بقي
)9)هـــ( قتــل فيهــا زعيمهــم عبــد اهلل بــن وهــب الســبائي وأكثــر أصحابــه، وقتــل مــن جنــد اإلمــام اثنــا 
عــرش رجــاًل، ســميت الوقعــة بالنهــروان ألهنــا وقعــت يف منطقــة النهــروان وهــي كــورة واســعة بــن 
بغــداد وواســط مــن اجلانــب الرشقــي. ينظــر: تاريــخ اليعقــويب:)/)9)، وتاريــخ االســالم:)/88)، 

ومعجــم البلــدان:)/)))، ))). 
))) لسان العرب، مادة )خطب(: )/ 60). 

))) ]الشأن[ ساقطة من ع. 
))) لسان العرب، مادة )خطب(: )/ 60). 

))) )الذين( يف ث، ر، تصحيف، )الذي( يف م. 
)6) قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(: )ال تســبوا الدهــر فــإن الدهــر هــو اهلل(. النهايــة يف 

غريــب احلديــث واألثــر: )/ ))). 
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ذنوبــًا مــن الّدهــر، والغــرض محــد اهلل ســبحانه عــى الــّراء والــرّضاء )َوَأْشــَهُد َأْن 
ــُدُه  ــدًا َعْب مَّ ُه؛ َوَأنَّ حُمَ ــْرُ ــٌه َغ ــُه[ ))( إِل ــَس ]َمَع ــُه، َلْي ــَك َل ي ــَدُه اَل َشِ ــَه إاِلَّ اهللُ َوْح اَل إِل

ــِه َوآلــِه()2(. َوَرُســوُلُه)َصىَّ اهللُ َعَلْي

َة،  ــْرَ ــوِرُث احْلَ ِب، ُت ــرِّ ــاِلِ امُلَج ــِفيِق اْلَع ــِح الشَّ ــَة النَّاِص ــإِنَّ َمْعِصي ــُد، َف ــا َبْع َأمَّ
الناصــح مــن أراد اخلــر للمنصــوح كــا ســبق، والشــفقة  َوَتْعـُقـــُب النَّداَمــَة( 
اخلــوف مــع االعتنــاء واحلــرص عــى صــالح املنصــوح يقــال: هــو شــفيق ومشــُفق، 
ــَرب بفتــح الــّراء كــا يف أكثــر النّســخ العــارف باألمــُور كأهّنــا أحكمتــه قــال  وامُلجَّ
َلَمــْت بــه  اجلوهــري: )فــإنَّ كــرت الــراء ]...[)3(جعلتــه فاعــال إال أن الَعــرب َتكَّ
بالفتــح()4( ويظهــر مــن كالم صاحــب العــن وغــره إّنــه يكــون بالفتــح والكر)5(. 
ــْو  ــزُوَن َرْأيــي؛ َل ــُت َلُكــْم خَمْ ــِري، َوَنَخْل ــِة َأْم ُكوَم ــِذِه احْلُ ــُكْم ِف َه ــُت َأَمْرُتـ ــْد ُكنْ )َوَق
ــق)6(،  ــل الدقي ــا ينخ ــت ك ــرْتت وصفّي ــُت أي: َاخ ــٌر!( َنَخْل ــٍر َأْم ــاُع لَِقِص َكاَن ُيَط
ــه  ــة، فاعل ــة اخلالص ــة، أي املنخول ــاء اال الناخل ــن الّدع ــل م ــث: )ال يقب ويف احلدي
ــار والّظاهــر  ــا خيــزن))( اخلي ــه إن ــاره؛ ألّن ــرأي خمت ــة()7(، وخمــزون ال ــى مفعول بمعن
ــه  ــه )علي ــًا حلــرف الــرّشط؛ ألّن ــه الّســالم(: )قــد كنــت( ليــس جواب أن قولــه )علي

))) ]معه[ ساقطة من م. 
))) )صى اهلل عليه( يف رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد: )/)6). 

))) ]الراء[ زيادة مكررة يف ح، ر، م. 
))) الصحاح، مادة )جرب(: )/ 98. 

))) ينظر: العن، مادة )جرب(: 6/ )))، )))، ولسان العرب، مادة )جرب(: )/ )6). 
)6) ينظر: لسان العرب، مادة )نخل(: ))/ ))6. 

)7) ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/))، وفيه: )ال يقبل اهلل من الدعاء...(. 
)8) )يزن( يف ث، ر، ع، ويف أ، ح:)خيرن(. 
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ــل  ــن أه ــروف ب ــو مع ــا ه ــه ك ــأرّصوا علي ــم ف ــي التحكي ــغ يف نف ــد بال ــالم( ق الّس
الّســر، وقــال بعــض الّشــارحن: احلّــق أن جواهبــا حمــذوف، والّتقديــر: » إين 
ــه  ــه« )2(، وقول ــا أمرتكــم ب ــم م ــو أطعتمــوين لفعلت ))( أمرتكــم ونصحــت لكــم فل

)عليــه الّســالم( بعــد ذلــك )َفَأبْيتــم( يف تقديــر اســتثناء نقيــض ذلــك التــايل وتقديــره 
)لكنكــم َأبيُتــم(، ولعــل األنســب عــى ذلــك الّتقديــر تقديــر/ظ )6/ قولنــا لــكان 
حســنا، أو ملــا أصابكــم حــرة وندامتــه ونحــو ذلــك ويتمــل أن )تكــون()3( كلمــة 
ــعد  ــن س ــو اب ــر ه ــل، وقص ــا قي ــواب ك ــر ج ــاج اىل تقدي ــال يت ــي ف ــو( للّتمن )ل
الّلخمــي)4( مــوىل جذيمــة بــن االبــرش)5( بعــض ملــوك الَعــرَب والــكالم مــن قبيــل 

))) )ان( يف ع. 
))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين:)/ 86. 

))) )يكون( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف. 
))) قصــر بــن ســعد بــن عمــرو اللخمــي، كان صاحــب رأي ودهــاء يف اجلاهليــة، جــدع أنفــه وإذنــه 
ــة،  ــأر جلذيم ــه ليث ــه من ــذه خدع ــت ه ــدي، وكان ــن ع ــرو ب ــن عم ــا م ــكو اليه ــاء يش ــب اىل الزب وذه
فصدقتــه واعطتــه مــاالً، فأمكــن منهــا عمــرو بــن عــدي ليثــأر ملقتــل خالــه جذيمــة. ينظــر: تاريــخ ابــن 

ــالم: )/ 99).  ــدون: )/ )6)، و األع خل
))) هــو جذيمــة بــن مالــك بــن فهــم بــن غنــم بــن دوس التنوخــي، وكان يقــال لــه األبــرص ألصابتــه 
هبــذا املــرض، فلــا ملــك قالــوا له:األبــرش، وملــا اشــتد ملكــه وعظــم قالــوا لــه: الوضــاح، جاهــيل، 
ــت  ــا، كان ــدهم حزم ــارا، وأش ــم مغ ــم، وأبعده ــراق، وأفضله ــة يف الع ــة التنوخي ــوك الدول ــث مل ثال
ــار وهيــت ونواحيهــا طمــح اىل امتــالك مشــارف الشــام فغزاهــا  ــه بــن احلــرة والعــراق واألنب منازل
وقتــل ملكهــا عمــرو بــن الظــراب أبــا الزبــاء، فنصبــت لــه الزبــاء مكيــده انتقامــًا ألبيها،قتــل فيهــا نحــو 
)66) ق ه(. ينظــر: اجلاحــظ: الربصــان والعرجــان والعميــان واحلــوالن:6))، واملحــرب: 99)، 
واملعــارف:08)، وانســاب األرشاف:0)/)0)، وتاريــخ ابــن خلــدون: )/)6)، واألعــالم: )/ 

 .(((
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ــه  ــرة، فبعثــت الي ــا ملكــة اجلزي ــا الّزب املثــل وأصلــه أن جذيمــة))( ]كان[ )2( قتــل أب
ــد التــزوج وســألته القــدوم عليهــا، فأجاهبــا جذيمــة اىل  بعــد حــن خدعــة إين أري
ذلــك، وخــرج يف ألــف فــارس، وخلــف باقــي جنــوده مــع ابــن أختــه وكان قصــر 
مــواله اشــار عليــه بــأن ال يتوجــه اليهــا، فلــم يقبــل رأيــه فلــا قــرب جذيمــة مــن 
اجلزيــرة اســتقبله جنــود )الّزبــا()3( بالعــّدة)4( ومل يــر منهــم اكرامــًا لــه، فأشــار عليــه 
ــا امــرأة ومــن شــأن النســاء الغــدر، فلــم يقبــل فلــا  قصــر بالرجــوع عنهــا وقــال: إهنَّ
دخــل اليهــا قتلتــه، فقــال قصــر: ال ُيطــاع لقصــر أمــر، فجــرى مثــاًل لــكّل ناصــح 
ــَن  ــاِة، َوامُلنَابِِذي َف ــَن اجْلُ ــاَء امْلَُخالِِف ــَيَّ إَِب ــْم َع ــه)5( )َفأَبْيُت ــب يف رأي ــو مصي ــِىَ وه ُع
اْلُعَصــاِة( اجلفــاء تــرك الــرّب والّصلــة وغلــظ الطبــع والُبْعــٍد عــن الــيء والــكّل غــر 
ــذة التنحــي واملكاشــفة يف احلــرب واظهــار كّل مــن الفريقــن العــزم  ــد، واملناب بعي
ــُح  ــاَب النَّاِص ــى اْرَت ــوفًا)6( )َحتَّ ــارًا مكُش ــك اخب ــار بذل ــر واالخب ــال اآلخ ــى قت ع
ــاَب النّاصــح أي: شــّك يف أّن رأيــه نصــح أو  ــُد بَِقْدِحــِه( ارت ْنـ بِنُْصِحــِه، َوَضــنَّ الزَّ
ــه  ــدح ب ــّذي تق ــود ال ــح الع ــد بالفت ن ــل، والزَّ ــّر أي: بخ ــض وف ــّن كع ــّش، وض غ
النّــار، ويقــال للّســفى َزْنــدَة بالتــاء، والَقــدح بالفتــح ايــراء النّــار واســتخراجه 
واملــراد بالناِصــح نفســه )عليــه الّســالم( والــكالم حممــول عــى التجــوز للمبالغــة 
أي: لــو كان غــري هــو الناصــح العــرتاه ريــب يف النّصــح المجاعكــم وارصاركــم 

))) )جديمة( يف ث، تصحيف. 
))) ]كان[ ساقطة من ع. 

))) )الزنا( يف ح، تصحيف. 
))) )لعدة( يف م. 

))) ينظر: مجهرة األمثال: )/)9)، وجممع األمثال: )/))). 
)6) ينظر: لسان العرب، مادة )نبذ(: )/ ))). 
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عــى املخالفــة ال كــا زعمــه بعــض الّشــارحن مــن أن اســتخراج وجــه املصلحــة 
أمــر ظنــي اجتهــادي فــإذا كثــرت املخالفــة جــاز أن يتشــكك ))( االنســان فيــا ظنــه 
ــة  ــك ملخالف ــه ش ــول رأي ــوم ح ــن أن ي ــل م ــالم( أج ــه الّس ــه )علي ــَا)2(، فإّن صالح

ــاَل َأُخــو َهــَواِزَن:  اُكــْم)3( َكــَا َق ــُت وإِيَّ املخالفــن )َفُكنْ
َأَمْرُتـُكُم َأْمــري بُِمنْعــََرِج)4( الِّلَوى         َفَلْم َيْسَتبينُوا النُّْصَح إالّ ُضَحى ْالَغِد)5((

ــة بــن بكــر)6(  ــد بــن الّصمــة مــن بنــي جشــم بــن معاوي أخــو هــوازن هــو دري
ــراد باإلخــوة  ــاٍد﴾)7( وي ــْر َأَخــا َع ــه تعــاىل: ﴿َواْذُك هــوازن قبيلــة، واالضافــة كقول
املالبســة، ويف بعــض النّســخ )أمرهتــم())( بضمــر الغيبــة ]ويســتبينوا عــى صيغــة 
الغائــب[))(، ويقــرأ بضــم امليــم مــع االشــباع، )واْنَعــَرَج الــيُء أي: اْنَعَطــَف، 

))) )يتشكل( يف أ، ح، ع، حتريف. 
))) )بمعزج( يف ع، حتريف. 

ــا وإياكــم( يف رشح هنــج البالغــة، البــن أيب احلديــد )/)6)، ورشح هنــج البالغــة،  ))) )فكنــت أن
صبحــي الصالــح: 78. 

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 87. 
ــرج  ــري بمنع ــه: )امرهتــم أم ــد ورد يف ديوان ــل وق ــر الطوي ــن البح ــة، م ــن الصم ــد ب ــت لدري ))) البي
اللــوى  فلــم يســتبنوا الرشــد اال ضحــى الغــِد( ديــوان دريــد بــن الصمــة: )6، و مجهــرة اشــعار 

العــرب: )))، ورشح ديــوان احلاســة، التربيزي))0)هـــ(: )/ 06). 
)6) دريــد بــن الصمــة اجلشــمي البكــري مــن هــوازن مــن الشــعراء املعمريــن يف اجلاهليــة، كان ســيد 
بنــي جشــم وفارســهم وقائدهــم، ادرك االســالم ومل يســلم اســتصحبته هــوازن تيمنــًا بــه عندمــا 
ــان  ــن أهب ــع ب ــن رفي ــة ب ــد ربيع ــى ي ــنة )8ه( ع ــل س ــن، فقت ــة حن ــلمن يف معرك ــال املس ــت لقت خرج

الســلمي. ينظــر: االنســاب: )/)9)، و الــوايف بالوفيــات: ))/9، واألعــالم:)/9)). 
)7) األحقاف / )). 

)8) ]ويســتبينوا عــى صيغــة الغائــب[ ســاقطة مــن أ، ث، ح، ع، ويف ر: )ويــراد باالخــوة ويســتبينوا 
عــى صيغــة الغائــب ويف بعــض النســخ امرهتــم بضمــر الغيبــة املالبســة ويقــرا بضــم امليــم(. 

)9) معارج هنج البالغة: ))). 
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ًة())(، والّلــوى كـــ)ايِل( مــا  وُمنَْعــَرج الــوادي بفتــح الــّراء ُمنَْعَطَفــُه َيَمنَــًة َوَيــْرَ
التــوى مــن الّرمــل أي: اعــوج، أو مســرتقه، ولعّلــه ســمى املوضــع بمنعــرج الّلــوى 
النعطــاف الكثيــب مــن الّرمــل، واســتبان أي: أوضــح، ووضــح ]ٌالزم[)2( متعــد 
كـ)بــان( وبــّن وتبــن وأبــان أي: مل يعرفــوا إين ناصــح إالَّ ضحــى الغــد، وقــد جرى 
يف اليــوم مــا جــرى فلــم تنفعهــم معرفتهــم، ويف بعــض النّســخ )الّرشــد()3( موضــع 
شــد بالّضــم االهتــداء أي: مل يعرفــوا صّحــة قــويل. والبيــت مــن  النّصــح، والرُّ

ــرّشوح. ــض ال ــورة يف بع ــة مذك ــة، والقّص ــدة يف احلاس قصي

ام([))) يف ختويف أهل النهروان ]ومن خطبة له )عليه السَّ
َعــى بَِأْثنَــاِء َهــَذا النَّْهــر،ِ َوبَِأْهَضــاِم َهــَذا  )َفَأَنــا َنِذيــٌر َلُكــْم َأْن ُتْصبُِحــوا َصْ
ــُم  حــْت بُِك ــْد َطوَّ ــٍن َمَعُكــْم، َق ُكــْم، َواَل ُســْلَطاٍن ُمبِ ــْن َربِّ ــٍة ِم ــِط، َعــَى َغــْرِ َبيِّنَ الَغائِ
اُر واْحَتَبَلُكــُم)5( املِْقــَداُر( يف بعــض النســخ )وأنــا نذيــر( بالــواو، ورصعــى مجــع  الــدَّ
ــى  ــى فع ــع ع ــول، وجيم ــى مفع ــل بمعن ــى األرض فعي ــروح ع ــو املط ــع وه رصي
ــل وغــره،  ــي يصــاب هبــا / و62/ احلــّي كالقت ــات واملــكاره الّت إذا كان مــن اآلف
ــوب  ــن الث ــة وم ــل منعطف ــوادي واجلب ــن ال ــو م ــر، وه ــي بالك ــع ثِن ــاء مج واألثن
ــر  ــم بالك ــع ِهْض ــام مج ــر، واأَلْهَض ــراف النّه ــراد أط ــه)6( وامل ــة وتضاعيف معاطف

))) الصحاح، مادة )عرج(: )/ 8)). 
))) ]الزم[ ساقطة من م. 

))) معارج هنج البالغة: 6)). 
))) ]ومن خطبة له )عليه السالم([ بياض من ث. 

))) )احتلكم( يف ع، حتريف. 
)6) ينظر: الصحاح، مادة )ثنى(: 6/)9)). 
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أو بالفتــح أيضــًا وهــو )املطمئــن مــن األرض())(،)وقيــل: أســفل الــوادي()2(، 
والغاِئــط)3( )املطمئــنُّ مــن األرِض()4( ]مــن[)5( الغــوط و)هــو عمــق األرض 
ــة عــى صــدق الدعــوى،  ــة مــن الــرب املعجــزة الّدال األبعــد()6(، ولعــّل املــراد بالبين
وبالّســلطان املبــن احلّجــة الّدالــة عــى مــا يزعمونــه حقــًا مــن جهــة الــرشع، أو العقــل 
أو البينــة احلّجــة الرّشعيــة والّســلطان الربهــان العقــيل وهــو بمعنــى احلّجــة والربهــان 
ال جيمــع ألن جمــراه جمــرى املصــدر وإنــا جيمــع إذا أريــد بــه الــوايل يذكــر)7( ويؤنــث))(، 
َهــُه وذهــب ]بــه[))( َهاُهنـَـا َوَهاُهنـَـا()0)(، ويف القامــوس طــوح بزيــد  َحــُه أي: َتوَّ )َوطوَّ
ّنيــا واحتبلكــم أي: أوقعكــم يف  ار هــي الدُّ )محلــه عــى ركــوب َمفــازة ُمهْلكــة()))( والــدَّ
احلبالــة واملقــدار والقــدر قضــاء اهلل املحيــط هبــم كالـــحبالة للصيــد وقــد أحــاَط هبــم 
ــِة؛  ُكوَم ــِذِه احْلُ ــْن َه ــُتُكْم َع ــُت هَنَْيـ ــْد ُكن حتــى مل يبــق منهــم عــرشة كــا ســيجيء. )َوَق
ْفــُت َرْأيـِـي إىل َهَواُكــْم. َوَأْنتــْم َمعــاِشُ  َفَأَبْيـــُتْم َعــَيَّ إَِبــاَء امْلَُخالِِفــْنَ امْلُنَابِِذيــن، َحتَّــى َصَ
ًا(  ــْم ُضّ ــرًا َواَل َأَرْدُت بُِك ــْم- ُبْج ــا َلُك ــاَلِم؛ َوَلْ آِت- ال أَب ــَفهاُء األَْح ــاِم؛ ُس ــاُء اهَل َأِخفَّ

))) املصدر نفسه، مادة )هضم(: )/ 9)0). 
))) تاج العروس، مادة )هضم(: 7)/9)7. 

))) )الغانط( يف ث، حتريف. 
))) الصحاح، مادة )غوط(: )/ 7))). 

))) ]من[ ساقطة من ح. 
)6) لسان العرب، مادة )غوط(: 7/ )6). 

)7) )ويذكر( يف ث، ح. 
)8) ينظر: املذكر واملؤنث، السجستاين: ))). 

)9) ]به[ ساقطة من م. 
)0)) الصحاح، مادة )طوح(: )/ 89). 

)))) القاموس املحيط، مادة )طوح(: )/8)). 
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 ، ــرَّ ــا م ــر ك ــرب اآلخ ــى ح ــزم ع ــن الع ــن الفريق ــار كل م ــي ))( واظه ــذة التنح املناب
ــواو للحــال، والعامــل رصفــت، واملعــارش مجــع معــرش وهــو اجلاعــة، واجلمــع  و ال
يــدُل عــى عــدم اتفاقهــم، وتشــتت آرائهــم، واهلــام مجــع هامــة وهــي الــرأس، وخفتهــا 
كنايــة عــن قلــة العقــل، فــا بعــده كالتأكيــد أو عــن الطيــش وعــدم الثبــات يف الــرأي، 
واألحــالم مجــع ِحلــم بالكــر وهــو االنــاءة والعقــل، ويقابلــه الســفه باملعنيــن 
واألظهــر يف الــكالم الثــاين ال األّول كــا يظهــر مــن كالم بعــض الشــارحن)2(، 
واالضافــة تــوز، و)ال أبــا لــك( كلمــة تســتعمل)3( يف املــدح كثــرا)4(، ويف الــّذم أيضــًا 
ــى  ــو: هلل درك، وبمعن ــن نح ــع الع ــب، ودف ــرض التعج ــك(، ويف مع ــو )ال أّم ل نح
ــر  ــوره )5(، والظاه ــض أم ــه يف بع ــكل علي ــه أب ات ــن ل ــمر ألن م ــرك وش ــد يف أم ج
ــًا ومماشــاة، والُبجــر بالضــم  ــد املــدح تلطف ــّذم أو التعجــب، ويتمــل بعي ــام ال يف املق
كــا يف النســخ)6( )الــرّش، واألمــر العظيــم()7( و حاصــل الــكالم ختطئتهــم يف الرضــا 

ــًا.  ــار ثاني ــه الّســالم( مــع عــدم االختي ــه )علي ــكار علي باحلكومــة أوالً، واإلن

]ومن كام له )عليه الّسام([)8) جيرى جمرى اخُلطبة )9)

))) )السخي( يف ح، ع، حتريف. 
))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: ) / )9. 

))) )يستعمل( يف أ، ح، ر، ع، م،تصحيف، والصواب ما أثبتناه. 
))) ينظر: العن، مادة )أبو(: 8/ 9))، ولسان العرب، مادة )أيب(: )) / )). 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )أيب(: ))/ )). 
)6) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 09)، و رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: ) / 89. 

)7) القاموس املحيط، مادة )بجر(: )/67).
)8) ]ومن كالم له )عليه السالم([ بياض يف ث. 

)9) )اخلطبــة وفيــه يذكــر فضائلــه )عليــه الســالم( قالــه بعــد وقعــة النهــروان( يف رشح هنــج البالغــة، 
صبحــي الصالــح: 80. 
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ــض،  ــا ببع ــزج بعُضه ــة، ال يمت ــول أربع ــذه فص ــارحن: )ه ــض الّش ــال بع  ق
ــه  ــد ذكــر في ــه الّســالم( بعــد وقعــة النهــروان وق ــيد مــن كالمــه )علي التقطهــا الّس
ــه( اىل أوان الــكالم، وهــو كالم  ــه و آل ــوىف رســول اهلل )صــى اهلل علي ــذ ت ــه من حال
ــا  ــامع أنَّ مقصده ــم)2( الّس ــة))( رسدًا يزع ــول امللتقط ــل الفص ــرش فجع ــل منت طوي
ــُت  ْع ــُلوا، َوَتَطلَّ ــَن َفِش ــِر ِح ْم ــْمُت بِاألَْ ــل )َفـُقـ ــد كل فص ــر اىل مقص واحد)3(ونش
ْعُت ِحــَن َتَقبَُّعوا))4(  ِحــَن َتَعَتعـــُوا( ويف بعض النســخ)َوَنَطْقُت ِحــن َتْعَتُعــوا، وَتَطلَّ
وهــو أظهــر كــا ســيظهر)َوَمَضْيُت بِنُــوِر اهلل ِحــَن َوَقـُفـــوا. َوُكنْــُت َأْخَفَضُهــْم 
َصْوتــًا، َوَأْعاَلُهــْم َفْوتــًا، َفطِــْرُت بِِعنَاهِنَــا، َواْسَتـْبـــَدْدُت بِِرَهاهِنَــا( هــذا الفصــل 
ــا أحــدث  ــان مل ــام عث ــه يف األمــر باملعــروف والنهــي عــن املنكــر أي يف ذكــر مقامات
األحــداث عــى مــا ذكــره بعــض الّشــارحن)5( أو يعــم)6( األيــام الّســابقة، والفشــل 
الكســل والّضعــف، والرّتاخــي واجلبــن)7( ]والفعــل كفــرح[))( واجلميع))( مشــرتك 
يف عــدم القيــام باألمــر والتطلــع الظهــور ضــد التقبــع وهــو االختفــاء وأصلــه مــن 

))) )املنتقلة( يف ع. 
))) )تزعم( يف ث، ويف ر، م: )بزعم(، تصحيف، ويف ح: )زعم(. 

))) قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))). 
))) يف: منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة، القطــب الراونــدي: )/ )))، و رشح هنــج البالغــة، 
ابــن أيب احلديــد: )/ ))) )وتطلعــت حــن تقبعــوا وتطلعــت حــن تعتــوا(، ويف م: )تتبعــوا(، 
)وتطلعــت حــن تقبعــوا ونطقــت حــن تعتــوا(، يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )))، 

ــح: 80.  ــي الصال ــة، صبح ــج البالغ ورشح هن
))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))). 

)6) )بعم( يف أ، ع، تصحيف. 
)7) )احلن( يف ث، تصحيف. 

)8) ]والفعل كفرح[ ساقطة من ر، م. 
)9) )اجلمع( يف أ، ع، حتريف. 
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ــن  ــه م ــرّتدد في ــكالم ال ــة يف ال ــده))(، والتعتع ــه يف جل ــل رأس ــُذ إذا أدخ ــَع الُقنُْف َقَب
)2(، واخلفــض ضــد الرفــع، ووقفــوا /ظ 62/ أي: حتــروا يف ســلوك  حــٍر أو عــيٍّ
طريــق احلــّق للجهــل، وخفــض)3( الّصــوت اشــارة اىل التواضــع ونفــي الكــرب 
واإلعجــاب أو ربــط اجلــأش وثبــات القلــب؛ ألنَّ رفــع الصــوت يف املخــاوف 
مــن اجلبــن والفــزع، والفــوت)4( الســبق اىل الــيء مــن دون ائتــار واستشــارة)5(، 
ــره()7(،  ــن َدون أم ــل يشٌء م ــه أي: ال ُيْعم ــاُت)6( علي ــالن ال ُيْفَت ــم: )ف ــه قوهل ومن
ــان  ــران))( بالعن ــّق، والط ــتعالم احل ــر يف اس ــاج اىل الغ ــي االحتي ــرض))( نف والغ
كنايــة عــن الّســبق العقــيل، والّضمــران)0)( يف عناهنــا ورهاهنــا راجعــان اىل الفضيلــة 
املدلــول عليهــا باملقــام، والظاهــر أنَّ الظــرف متعلــق بمحــذوف أي: طــرت ممســكًا 
ــا  بعناهنــا، ويف احلديــث: )َخــْرُ النــاِس َرُجــٌل ُمِْســٌك بِِعنــاِن فرســِه ِف ســبيِل اهللِ ُكلَّ
َســَمَع َهْيَعــة َطــاَر إليهــا))))(، واهليعــة الصــوت الــذي يفــزع منــه)2)( واملشــبه بــه هــو 

))) ينظر: الصحاح، مادة )قبع(: )/ 60)). 
))) ينظر: تاج العروس، مادة )تعع(: ))/6)، ويف م )ادعى(. 

))) )حفض( يف ر. 
))) )القوت( يف ع، تصحيف. 

))) ينظر: الصحاح، مادة )فوت(: )/ 60). 
)6) )يقتات( يف ع، تصحيف. 

)7) الصحاح، مادة )فوت(: )/60). 
)8) )العرض( يف ح، ر، تصحيف. 

)9) )والطر( يف أ، ع. 
)0)) )الضمر( يف ع. 

)))) غريــب احلديــث، ابــن ســالم:)/6، و الفائــق يف غريــب احلديــث واألثــر:)/)))، و النهايــة 
يف غريــب احلديــث واألثــر: )/88). 

)))) ينظر: تاج العروس، مادة )هيع(: ))/))). 
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الفــارس الّســابق يف الفرســان ال الفــرس كــا يظهــر مــن كالم بعــض الّشــارحن))(، 
واالســتبداد بالــيء االنفــراد بــه)2(، والِرهــان بالكــر )املخاطرة()3(واملســابقة عى 
ــه كــا زعمــه بعــض الّشــارحن)4(نعم االســتبداد  اخليــل ال مــا يرهــن وتســبق علي
ــن  ــع ره ــه، وجيم ــن علي ــّذي يرتاه ــر ال ــذ اخلط ــراد بأخ ــن االنف ــة ع ــان كناي بالره
وهــو مــا وضــع عنــدك لينــوب)5( منــاب ]مــا[)6( أخــذ منــك عــى رهــان وهــو ال 
ــْن  ــُف؛ لَْ َيُك ــُه اْلَعَواِص ــف، َوالَ ُتِزيُل ــُه)7( اْلَقَواِص ُك رِّ ــِل اَل ُتَ َب ــام )َكاجْلَ ــب املق يناس
ــقَّ َلــُه،  ــى آُخــَذ احْلَ ــِدي َعِزيــٌز َحتَّ لِيــُل ِعنْ ــٍل ِفَّ َمْغَمــٌز؛ الذَّ أِلََحــٍد ِفَّ َمْهَمــٌز، َواَل لَِقائِ

ــقَّ ِمنْــه(. َواْلـَقـــِويُّ ِعنْــِدي َضِعيـــٌف َحتَّــى آُخــَذ احْلَ

ــا  ــى م ــرة ع ــة الظاه ــام اخلالف ــالم( أي ــه الّس ــه )علي ــر حال ــل يف ذك ــذا الفص ه
ــفن  ــي تكــر))( الّس ــديدة الت ــاح الّش ــارحن))( والقواصــف الّري ذكــره بعــض الّش
ونحوهــا أو شــديدة الصــوت كالرعــد)0)(، والريــح العاصــف والعاصفة الّشــديدة، 
ولعــّل املــراد بالعواصــف أشــد مــن القواصــف لنفــي التحريك عــن الثــاين واإلزالة 
عــن األول، واملهمــز واملغمــز مصــدران أو مــكان مــن اهلمــز والغمــز ومهــا بمعنــى، 

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ )9. 
))) ينظر: تاج العروس، مادة )بدد(: )/6)). 

))) لسان العرب، مادة )رهن(: ))/89). 
))) ينظر: رشح هنج البالغة،ابن ميثم البحراين: )/ )9. 

))) )ليتوب( يف ث، تصحيف. 
)6) ]ما[ ساقطة من أ، ع. 

)7) )يركه( يف ر، تصحيف. 
)8) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))). 

)9) )يكر( يف أ، ث، ع، تصحيف ويف ح )بكر(. 
)0)) ينظر: الصحاح، مادة )قصف(: )/ 6))). 
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ــن  ــارة بالع ــز االش ــم())( والغم ــر عيوهب ــاس وذك ــة يف النّ ــة والوقيع أو اهلمز)الغيب
خاصــة، أو بالعــن واحلاجــب واليــد ويف فــالن مغمــز أي مطعــن)2(، واهلــّاز 
ــوم،  ــوب املظل ــل)4( املغل ــاد، والّذلي ــور الفس ــي لظه ــاب()3(، والنف ــَزة )الَعّي واهلُم
وأخــذ احلــق كالعلــة الغائيــة العــزازه أو)5( انتهــاء مــّدة االعــزاز)6(، وبعــده يكــون 
عنــده )عليــه الّســالم( كســائر النـّـاس وإعــزازِه االعتنــاء بحالــه )7( )َرِضينـَـا َعــِن اهلل 
ْمنَا))( هلل َأْمــَرُه. َأتــَراِن َأْكــِذُب َعــَى َرُســوِل اهلل )َصــىَّ اهلل َعَلْيــِه َوآلــِه  َقَضــاءُه، َوَســلَّ
َل َمــْن َكــَذَب َعَلْيــِه( هذا الفصل  َقــه، َفــاَل َأُكــوُن َأوَّ ُل َمــْن َصدَّ َنــا َأوَّ َوَســلَّم())( َواهلل ألََ
مــن كالم لــه )عليــه الّســالم( قالــه ملــا تفــرس يف قــوم مــن أصحابــه أهنــم يتهمونــه 
فيــا خيــرب بــه مــن )0)( املالحــم والوقائــع املســتقبلة وقــد كان منهــم مــن واَجهــُه)))( 
بذلــك كــا روى انــه )عليــه الّســالم( ملــا قــال: )ســلوين قبــل أن تفقــُدْوين()2)(، قــام 

))) لسان العرب، مادة )مهز(: )/ 6)). 
))) ينظر: تاج العروس، مادة )غمز(:8/8))، 9)). 

))) املصدر نفسه، مادة )مهز(: 8/ )7). 
))) )الدليل( يف ر، م، تصحيف. 

))) )و( يف أ، ع. 
)6) )االعزار( يف ث، تصحيف. 

)7) )باله( يف ع، حتريف. 
)8) )وسلمناه( يف رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد: )/))). 

)9) )صى اهلل عليه وسلم( يف رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد: )/))). 
)0)) )عن( يف ع، حتريف. 

)))) )وجهه( يف ع، حتريف. 
)))) الغارات:)/7، واألمايل، الشيخ الصدوق: )))، و رسائل الرشيف الريض: )/ )9). 
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ــعر،  ــة ش ــن طاق ــي م ــم يف رأيس وحليت ــربين)2( ك ــال: أخ ــي))( فق ــس النخع ــه أن الي
[)3( عــى كل طاقــة شــعر مــن  فقــال: )عليــه الّســالم(: واهلل لقــد حدثنــي خليــيل ]أنَّ
رأســك ملــكا يلعنــك، وإن عــى كل طاقــة شــعر مــن حليتــك شــيطانا يغويــك، وإن 
يف بيتــك ســخاًل يقتــل)4( ابــن رســول اهلل  )صــى اهلل عليــه وآلــه( وكان ابنــه ســنان 
بــن أنــس)5( قاتــل احلســن )عليــه الّســالم( يومئــذ طفــاًل يبــو وأمثــال ذلــك كثــرة 
و)ُتــراين( يف النســخ بضــم التــاء عــى لفــظ املضــارع املجهــول مــن بــاب األفعــال، 
وأكــذب عــى رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( أي: أفــرتى عليــه، ولعــل اقحــام 
لفظــه األول ثانيــًا للمشــاكلة أو ألن)6( مــن شــأنه )عليــه الّســالم( الســبقة اىل كل مــا 
يفعلــه هــذا ]عــى[)7( مــا ذكــره بعــض الشــارحن))( وال يبعــد أن يكــون مــا زعمــوا 
ــه  ــد وفات ــه بع ــى/ و63/ علي ــا اّدع ــي أول م ــة وه ــص يف اإلمام ــوى الن ــه دع كذب
ــراد بقضــاء  ــذ ويكــون امل ــة))( حينئ ــراد باألولي ــه( هــذا هــو امل ــه وآل )صــى اهلل علي
اهلل وأمــره انتقــال اخلالفــة اىل غــر أهلهــا وكونــه )عليــه الّســالم( أول مــن صــدق 

))) التوجد له ترمجة فيا توافرت لدي من مصادر. 
))) )خربين( يف أ. 

))) ]أن[ ساقطة من أ، ع. 
))) )تقتل( يف ح، ع، تصحيف. 

))) هــو مــن احتــز رأس االمــام احلســن )عليــه الســالم( ســنة ))6هـــ(، هــرب اىل البــرة حــن ثــأر 
املختــار ملقتــل االمــام، فهــدم داره وحلــق بــه، ثــم عــاود الفــرار اىل القادســية، فأمســك بــه مجاعــة اخلتار، 
وقتلــوه. ينظــر: أنســاب األرشاف: 6/ 0))، و املعجــم الكبــر:)/7))، و اإلســتيعاب:)/)9)، و 

أســد الغابــة:)/))، وســر أعــالم النبــالء: )/99)، واألعــالم: )/))).
)6) )ألنه( يف أ، ع. 

)7) ]عى[ ساقطة من أ، ع. 
)8) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))). 

)9) )باألقلية( يف أ. 
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ــه طائفــة مــن العامــة و ســيجيء  ــه( ممــا))( اعــرتف ب ــه وآل الرســول )صــى اهلل علي
الــكالم فيــه إن شــاء اهلل تعــاىل. )َفنََظــْرُت ِف َأْمــِري؛ َفــإَِذا َطاَعتـِـي قــد َســَبَقت َبْيَعتِي؛ 
ي( قــال بعــض الّشــارحن: هــذه كلــات مقطوعــة مــن  وإَِذا امْلَِيـَثـــاُق ِف ُعـــنُِقي لَِغــْرِ
كالم يذكــر فيــه حالــه )عليــه الّســالم( بعــد وفــاة رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
ــه  ــإن حصــل ل ــق ف ــل يطلــب بالّرف ــر، ب ــازع يف األم ــه أن ال ين ــه كان معهــودا الي أن
وإال أمســك)2(، وقولــه )عليــه الّســالم( طاعتــي أي: وجــوب طاعتــي لرســول اهلل 
ــن  ــاع م ــبيل يل اىل االمتن ــال س ــوم ف ــي للق ــبقت بيعت ــد س ــه( ق ــه وآل ــى اهلل علي )ص
البيعــة؛ ألنــه )صــى اهلل عليــه وآلــه( أمــرين هبــا وإذا امليثــاق يف عنقــي لغــري أي: 
ــيّل  ــه( ع ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــذه رس ــد أخ ــة)3( كان ق ــرتك املنازع ــاق ب امليث
فلــم جيــز يل أن اتعــدى أمــره، وقــال بعضهــم)4(: فيــه احتــاالن: أحدمهــا: مــا ذكــر، 
وثانيهــا أن يكــون الــكالم يف تضجــر)5( مــن ثقــل)6( أعبــاء اخلالفــة وتكلــف مــداراة 
ــاس عــى اختــالف أهوائهــم أي: نظــرت فــإذا طاعــة اخللــق يل واتفاقهــم عــيلَّ  النّ
قــد ســبقت بيعتهــم يل، وإذا ميثاقهــم قــد صــار يف عنقــي فلــم أجــد بــدًا مــن القيــام 
ــك  ــن كذل ــو مل يك ــم[))( ول ــوض ]بأمره ــَد اهلل إالَّ النّه ــعني ِعنْ ــم)7( ومل يس بأمره

))) )ما( يف ر، ع. 
))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))). 

))) )املنارعة( يف أ، م، تصحيف. 
))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 97. 

))) )تضجرة( ث، ح، ر، م. 
)6) )نقل( يف أ، ع. 
)7) )بامر( يف أ، ع. 

)8) ]بأمرهم[ ساقطة من ر. 
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ــال:)واألول  ــا))(، ق ــى غارهب ــا ع ــت حبله ــقية: اللقي ــال يف الشقش ــا ق ــت ك لرتك
ــة احلــال بعــد قتــل  أشــهر بــن الّشــارحن()2( وعــى هــذا يكــون الفصــل يف حكاي
ــى اهلل  ــوله )ص ــه هلل ولرس ــة طاعت ــراد بالطاع ــون امل ــر أن يك ــل االظه ــان، ولع عث
عليــه وآلــه( وكــذا امليثــاق، وبالبيعــة ُمبايعتــه أليب بكــر أي: بيعتي مســبوقة بوجوب 
طاعــة اهلل يف تــرك متابعتهــم وميثــاق اهلل عــيلَّ ]يف[)3( عــدم امتثــال)4( أوامرهــم فلــم 

يلزمنــي القيــام بلــوازم تلــك البيعــة.

]ومن خطبة له )عليه الّسام([)))
ــْم  ــاُء اهلل َفِضَياُؤُه ــا َأْولَي ، َفَأمَّ ــقَّ ــُه احَل ــا ُتْشبِـْ َ ــْبَهًة أِلهَنَّ ــْبَهُة ُش َيِت الشُّ ــمِّ ــا ُس )َوإِنَّ
ــاَلُل،  ــا الضَّ ــْم فِيَه ــَداُء اهللَ َفُدعاُؤُه ــا َأْع ــَدى. َوَأمَّ ــْم َســْمُت اهْلُ ــُن، َوَدلِيَلُه ــا اْلَيِق فِيَه
ــا الباطــل  ــبهة بالضــم يف األصــل االلتبــاس، واملــراد هبــا َأّم ــُم الَعمــى( الشُّ َوَدلِيُلُه
املشــابه للحــق كــا هــو املناســب للمقابلــة، أو موضــع االلتبــاس كــا هــو املناســب 
للتقســيم، والظاهــر مــن اليقــن مــا قابــل الّظــن والشــك فيــدل عــى عــدم جــواز 
العمــل بالظــن، ولــو ثبــت يف خصــوص املقام بدليــل قطعي جــواز العمــل بالراجح 
كان مــن قبيــل اتبــاع اليقــن، ويتمــل ارادة األعــم بقرينــة مقابلة الضــالل والعمى. 
والَســَمت بالفتــح )َســَمت َيْســُمُت بالضــم أي: قصــد()6(، واملــراد بالّدعــاء الّداعي 
أو مــا يدعــون اليــه )َفــَا َينُجــو ِمــَن امَلــْوِت ِمــْن َخاَفــُه، َواَل ُيْعَطــي اْلَبَقــاَء َمــْن َأَحبَّــه( 

))) ينظر: رشح هنج البالغة: )/ 97. 
))) املصدر نفسه: )/ 97. 

))) ]يف[ ساقطة من أ، ع. 
))) )امثال( يف أ، ع. 

))) ]ومن خطبة له )عليه السالم([ بياض يف ث. 
)6) الصحاح، مادة )سمت(: )/ ))). 
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ــيد  ــا)2( الّس ــا مجعه ــدم())(، وإنَّ ــا تق ــي مم ــارحن:)هذا كالم أجنب ــض الّش ــال بع ق
عــى عادتــه يف هــذا الكتــاب، وقــال بعضهــم: يتمــل أن يكونــا فصلــن وأن يكــون 
الــكالم متصــاًل، وقــد ســبق هلــذا)3( الــكالم قبــل األّول كالم يســن تعلقه بــه)4( وال 
يبعــد أن يكــون املــراد أّن املــوت ممّــا ينجــل بــه الشــبهات ويمتــاز بعــده احلــق مــن 
الباطــل وال بــد لــكل أحــد أن يالقيــه فأعــداء اهلل ال ينفعهــم االغــاض عــن احلــق 

واتبــاع األهــواء ويلحقهــم ال حمالــة ســوء العاقبــة و وبــال األعــال.

ام([)))  ]ومن خطبة له )عليِه السَّ
روى بعــض الّشــارحن)6( أنــه )عليــه الّســالم( خطــب هبــا يف غــارة)7( النعــان 
بــن بشــر االنصــاري))( عــى عــن الّتمــر))( وذلــك بعدمــا قــدم هــو وأبــو هريــرة 

))) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 6)). 
))) )مجعها( يف أ، ع. 

))) )سبق يف هلذا( يف ر. 
))) قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 98. 

))) ]ومن خطبة له )عليه السالم([ بياض يف ث. 
)6) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 8)). 

)7) )غازة( يف أ، تصحيف، ويف ث: )عارة( تصحيف. 
)8) النعــان بــن بشــر بــن ســعد بــن ثعلبــة االنصــاري اخلزرجــي، يكنــى أبــو عبــد اهلل أمــر وخطيــب 
وشــاعر، ولــد ســنة ))هـــ( مــن امــراء معاويــة فــواله الكوفــة مــدة، ثــم ويل قضــاء دمشــق بعــد فضالــة 
بــن عبيــد )))هـــ(، ثــم ويل إمــرة محــص، وملــا دعــا أهــل محــص اىل بيعــة الزبــر انقلبــوا عليــه فهــرب 
مــن محــص لكنهــم مســكوه وقتلــه خالــد الــكاليب ســنة ))6هـــ(، وقيــل قتــل بعــد وقعــة راهــط. ينظــر: 
الغــارات: )/ )))، واالســتيعاب: )/ 99))، 00))، وســر  أنســاب االرشاف: )/)))،و 

اعــالم النبــالء: )/)))، و تقريــب التهذيــب: )/ 8))، و االعــالم: 8/ 6).. 
)9) بلــدة قريبــة مــن األنبــار غــريب الكوفــة بقرهبــا موضــع يقــال لــه شــفاتا، منها جيلــب القســب والتمر 
اىل ســائر البــالد، وهــو هبــا كثــر جــدا، وهــو عــى طريــق الربيــة، وهــي قديمــة افتتحهــا املســلمون يف 
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مــن عنــد معاويــة يســأالنه )عليــه الّســالم( أن يدفــع اليهــم قتلــه عثــان وقــد كان 
ــا أراد أن يكونــا شــاهدين  معاويــة يعلــم أنــه )عليــه الّســالم( ال يدفعهــم اليــه واّن
لــه عنــد أهــل الشــام ويظهــرا عــذره فرجــع أبــو هريــرة وأقــام النعــان عنــده )عليــه 
الّســالم( أشــهرًا ثــم خــرج فــارا فلــا ]مــّر[))( بعــن التمــر أخــذه مالــك بــن كعــب 
األرجتــي)2( وكان عامــل عــيل )عليــه الّســالم( /ظ 63/ عليهــا فحبســه ثــم الــح 
]عليــه[)3( قرطــة بــن كعــب االنصــاري)4( وهــو كاتــب عــن التمــر جينــي خراجهــا 
ــه معاويــة يف ألفــي رجــل ليغــر عــى شــاطئ  فخــى ســبيله فلحــق بالشــام ثــم بعث
الفــرات ويرعــب أهــل العــراق فأقبــل حتــى دنــا مــن عــن الّتمــر وهبــا مالــك بــن 
كعــب ومعــه مائــة)5( رجــل او نحــو ذلــك)6( فأخــربه)7( )عليــه الّســالم( باخلــرب فلــا 
ــم  ــم أمره ــه ث ــى علي ــد اهلل وأثن ــرب فحم ــالم( املن ــه الّس ــاب صعد)علي ــل الكت وص

ــوة فســبي نســاءها وقتــل  ــد يف ســنة )))هـــ( وكان فتحهــا عن ــن الولي ــد ب ــد خال ــام أيب بكــر عــى ي أي
ــدان: )/ 76).  ــم البل ــا( معج رجاهل

))) ]مًر[ ساقطة يف ع. 
))) عامــل االمــام عــيل )عليــه الســالم( عــى عــن متــر. ينظــر: الغــارات: )/7))، و تاريــخ اليعقويب: 

)9):)، ويف ع: )االرجي(. 
))) ]عليه[ ساقطة من أ، ع. 

ــد  ــي عب ــن اخلــزرج، حليــف لبن ــي احلــارث ب ــن كعــب االنصــاري أحــد بن ))) هوقرظــة )بالظــاء( ب
االشــهل مــن األوس، ويكنــى أبــا عمــرو، وهــو أحــد العــرشة مــن االنصــار الذيــن وجههــم اخلليفــة 
عمــر بــن اخلطــاب اىل الكوفــة فنزهلــا وابتنــى هبــا دارًا يف االنصــار ومــات هبــا، يف زمــن اخلليفــة 
ــات  ــر: الطبق ــري. ينظ ــح ال ــذي افتت ــو ال ــه ه ــال ان ــة، ويق ــه بالكوف ــى علي ــالم( فص ــه الس ــيل )علي ع

الكــربى:7/6)، و الكنــى وااللقــاب: )/)6)، و أعيــان الشــيعة )/)). 
))) )مانة( يف ث، حتريف. 

)6) )دلك( يف ث، تصحيف. 
)7) )فاخرب( يف ر. 
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ــوا  ــم أن ينهض ــم وأمره ــم وكربائه ــل اىل وجوهه ــوا، فأرس ــم خيرج ــروج فل باخل
ــة  ــوا النــاس عــى املســر فلــم يفعلــوا واجتمــع منهــم نفــر يســر نحــو ثالثائ ويث
رجــل أو دوهنــا فقــام )عليــه الّســالم( فقــال: )ُمنِيــُت بَِمــْن اَل ُيطِيــُع إَِذا َأَمــْرُت، َواَل 
ُكــْم! َأَمــا ِديــٌن َيَْمُعُكْم،  ُكــْم َربَّ ُيِيــُب إَِذا َدَعــْوُت، الَ َأَبــا َلُكــْم! َمــا َتـنْـَتـــظُِروَن بِنَْرِ
ــق لــه عــى  ــى الرجــل بكــذا أي: ابتــى بــه ولكــذا أي، وفِ ِمُشــُكْم!( منّ ــَة ُتْ َواَل مَحِيَّ
صيغــة ))( املجهــول، ومنيتــه ومنوتــه أي ابتليتــه عى صيــغ املعلوم، وال أبــا لك كلمة 
ــّذم أيضــا كقوهلــم ال أم لــك، والتعجــب  املــدح أي: ال كايف لــك غــر نفســك وال
أيضــا نحــو هلل درك، واألّول أكثــر، والثــاين أنســب باملقــام، وحُتمشــكم بضــم 
التــاء كــا يف أكثــر النســخ وبفتحهــا كــا يف بعضهــا أي: تغضبكــم)2( و هتيجكــم)3( 
ثًا،  خًا، وُأَناِديُكــْم ُمَتـَغـــوِّ تقــول: امحشــت النــار إذا أهلبتهــا)4( )َأُقــوُم فِيُكــْم مْســـَتْرِ
ــى تكِشــَف اأْلُُمــوُر َعــْن َعَواِقــِب  َفــاَل َتْســَمُعوَن يِل َقــْوالً، َواَل ُتطِيُعــوَن يِل َأْمــرًا، َحتَّ
امْلَســاَءِة، َفــَا ُيــْدَرُك بُِكــْم َثــْأٌر، َواَل ُيْبـــَلُغ بُِكــم َمــَرام( الــّراخ كغــراب الصــوت أو 
شــديده، واملســترخ املســتغيث)5(، ]واملــرخ املغيــث[)6(، والصــارخ)7( املغيــث 
واملســتغيث وهــو مــن االضــداد))( كالريــخ وهــو صــوت املســترخ والصــارخ 
واملتغــوث القائــل وا غوثاه،وتكشــف أي: انكشــف، والتكشــف عن الــيء ارتفاع 

))) )صيغ( يف ث، ح، ر، م. 
))) )تغضيكم( يف ث، تصحيف. 

))) )هتجكم( يف أ، ع، ويف ث: )هنيجكم(. 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )محش(: 6/ 88). 

))) )املستغيب( يف أ، ع، تصحيف. 
)6) ]واملرخ املغيث[ ساقطة من أ، ع. 

)7) )الصارح( يف ث، تصحيف. 
)8) ينظر: االضداد يف كالم العرب، أبو الطيب اللغوي)ت )))هـ(: )7). 
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احلجــاب عنــه وظهــوره))(، واملســاءة ضد املــرة)2( واالضافــة لالســتتباع أو بيانية، 
والثــأر باهلمــز، و يقلــب الفــًا كــا يف النســخ)3( طلــب الــّدم، ويقــال: َثــأْرُت القتيــل 
أي َقَتْلــُت قاتَِلــُه)4(، )واملــرام: املطلب()5( )َدَعْوُتـــُكم إىِل َنــْرِ إِْخَوانُِكــْم َفَجْرَجْرُتْم 
ْدَبــِر( املــراد باإلخــوان مالك  ، َوَتـَثـاَقـــْلُتْم َتَثاُقــل)6( النِّْضــِو األَْ َمــِل اأْلَسِّ َجْرَجــَرَة اجْلَ
بــن كعــب وأصحابــه، واجلرجــرة صــوت يــردده)7( البعــر يف حنجرتــه وأكثــر مــا 
يكــون عنــد األعيــاء والتعــب))(، والــّرر بالتحريــك قرحــة كركــرة البعــر))( وهــي 
الثفنــة)0)( التــي تكــون)))( يف صــدره، والتثاقــل تــرك النهــوض بعــد االســتنهاض، 
والنِضــو بالكــر )املهــزول مــن اإلبــل وغرهــا()2)(، والدبــر بالتحريــك: )قرحــة 
ــَا ُيَســاُقوَن إىَِل امْلَــْوِت  الدابــة()3)( )ُثــمَّ َخــَرَج إيِلَّ ِمنُْكــْم ُجنَْيــٌد ُمَتَذائـِـٌب َضِعْيــٌف؛ َكَأنَّ

))) ينظر: لسان العرب، مادة )كشف(:9 /00). 
))) ينظر: الصحاح، مادة )سوأ(: )/ )). 

))) ينظــر: منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة، القطــب الراونــدي: )/)))، و رشح هنــج 
البالغــة، ابــن ميثــم البحــراين: )/00). 
))) ينظر: الصحاح، مادة )ثأر(: )/)60. 

))) تاج العروس، مادة )روم(: 6) / 08). 
)6) )وتثاقل( يف أ. 

)7) )تررده( يف ث، ر، م، تصحيف. 
)8) ينظر: تاج العروس، مادة )جرر(: 6/ )8). 
)9) ينظر: لسان العرب، مادة )رسر(: ) / 60). 

)0)) الثفــن يف البعــر: )مــا يصيــب األرض مــن اذا بــرك، ويصــل فيــه غلــظ مــن أثــر الــرُبوك( لســان 
العرب، مــادة )ثفــن(:))/79. 

)))) )يكون( يف أ، ث، ع، تصحيف. 
)))) لسان العرب، مادة )دبر(: )/ )7). 
)))) املصدر نفسه، مادة )دبر(: )/ )7). 
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ــٌب أي ُمْضَطــِرب؛ ِمــن قوهلــم: َتَذائــَب)2(  ــُروَن( قــال الســيد:))( )ُمَتَذاِئ َوُهــْم َينْـُظـ
ْئــُب)3( اِلْضطِــراِب ِمشــَيته()4(  َي الذِّ يــُح، أْي: اضَطــَرَب ُهُبوهَبــا، َوِمنــه ُســمِّ الرِّ
اجلنيــد مصغــر اجلنــد وشــبههم ])عليــه الّســالم([)5( يف كراهتهــم املــي اىل القتــال 
]بمــن[)6( يســاق قهــرًا اىل املــوت وهــو يعايــن املــوت أو أســبابه فاســتوىل اخلــوف 
ــوع  ــم الن ــر املي ــه( بك ــيد)رىض اهلل عن ــية يف كالم الس ــه[)7(، واملِش ــب ]علي والرع

مــن املــي كاجللســة. 

ام([)9) يف اخلوارج)0)) ملا مسع قوهلم: ال  ]ومن )كام()8) له )عليه السَّ
حكم إال هلل(

ــارة يف )اهلل(،  ــالم)))( اجل ــدون ال ــك ب ــَم( بالتَّحري ــخ )ال َحَك ــض النس ويف بع

))) )قــال الــريض )رمحــه اهلل( قولــه )عليــه الســالم(( يف رشح هنــج البالغــة، البــن أيب احلديــد: 
)/7))، )قــال الســيد الرشيــف: أقــول: قولــه )عليــه الســالم( يف رشح هنــج البالغــة، صبحــي 

الصالــح. 
ــج  ــد: )/7))، يف رشح هن ــن أيب احلدي ــة، الب ــج البالغ ــت( يف رشح هن ــت( يف ح، )تذاءب ))) )تذائب

البالغــة، صبحــي الصالــح:)8. 
))) )الذئــب ذئبــًا( يف رشح هنــج البالغــة، البــن أيب احلديــد: )/7))، و يف رشح هنــج البالغــة، 

ــح: )8.  ــي الصال صبح
))) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 7)). 

))) ]عليه السالم[ ساقطة من أ. 
)6) ]بمن[ ساقطة يف أ، ع. 

)7) ]عليه[ ساقطة من أ، ع. 
)8) )خطبة( يف أ، ع.

)9)   ]ومن كالم له )عليه السالم([ بياض يف ث. 
)0)) )للخوارج( يف رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد: )/))). 

)))) االفصح: من دون. 
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ــا باطــل(  ــَراُد بَِ وكذلــك فيــا ]جيــئ[))( مــن كالمــه )عليــه الّســالم( )َكلَِمــُة َحــقٍّ ُي
]إضافــة[)2( الكلمــة اىل احلــق لكــون معناهــا حقــًا، وقــد اخذوهــا مــن قولــه تعــاىل: 
ــض  ــا يف بع ــك ك ــِم بالتحري ــي احَلَك ــى نف ــدل ع ــو ي ــِه﴾)3( وه ــُم إاِلَّ لِلَّ ﴿إِِن اْلُحْك
ــر أنَّ  ــَرَة( الظاه ــوَن: اَل إِْم ــُؤاَلِء َيُقوُل ــنَّ َه ــَم إاِلَّ هللِ، َوَلكِ ــُه اَل ُحْك ــْم إِنَّ ــخ )َنَع النس
املــراد بالكلمــة احلــق قوهلــم: ال حكــم إاِل هللِ والباطــل الــّذي أريــد هبــا املعنــى الــّذي 
قصــدوه ال مــا يفهــم مــن كالم بعــض الّشــارحن مــن أنَّ املعنــى أَن دعــاء أصحــاب 
ــاب اهلل  ــس كت ــا لي ــم هب ــن مقصوده ــق، لك ــة ح ــاب اهلل كلم ــم اىل كت ــة إياك معاوي
ــو  ــم)4( ونح ــرق أهوائك ــم وتف ــرب عنه ــور احل ــو فت ــل وه ــر باط ــرض آخ ــل غ ب
ــاء عــى أنَّ  ــل بن ــه ســبحانه كــا قي ذلــك، ومعناهــا احلــق حــر احلكــم حقيقــة في
ــا جيــب اطاعتــه إذا أمــر اهلل بإطاعتــه فاحلكــم املطــاع هــو  / و )6/ حكــم غــره إنَّ
ذلــك األمــر وحينئــٍذ يعــّم احلكــم نحــو ذلــك األمــر والفصــل بــن املتخاصمــن)5( 
ــه حكــم بــه ذلــك  وفيــه تأمــل، أو حــر احلكــم الــّذي جيــب اطاعتــه مــن حيــث إنَّ
ــام  ــول واإلم ــم الرس ــى حك ــوز ع ــر ت ــن غ ــم م ــدق احلك ــايف ص ــال ين ــم ف احلاك
ــإْن جــاءوَك َفاْحُكــم َبْينَُهــم َأْو َاعــِرْض َعنُْهــم  وقضــاة العــدل، قــال اهلل تعــاىل: ﴿َف
ُوَك َشــْيئًا َوإْن َحَكْمــَت َفاحُكــم َبينَُهــم بِاْلِقْســِط﴾)6(،  َوإِْن ُتعــِرَض َعنُْهــم َفَلــن َيــُرّ

))) ]جيئ[ ساقطة من أ، ع. 
))) ]اضافة[ ساقطة من ع. 

))) األنعام / 7). 
))) )اهوائهم( يف أ، ع. 

))) )املخاصمن( يف أ، ع ويف ر: )املتحاصمن(. 
)6) املائدة / )). 
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ــُوَن﴾))(،  ــا النَبّي ــم ِبَ ــْوٌر َيُْك ــدًى َوُن ــا ُه ــوراة فِْيه ــا الت ــا َانَزْلنَ ــبحانه: ﴿إِّن ــال س وق
ــاِس  ــِنَ النَّ ــم َب ــًة ِف ْاألرِض َفَاْحُك ــاَك َخلِيَف ــا َجَعْلن ــا داُوُد إنَّ ــل: ﴿ي ــّز وج ــال ع وق
ــدل عــى بطــالن مــا قصــدوه مــن الكلمــة  ــات و غرهــا ت بِاحَلــّق﴾)2(، وهــذه اآلي
ونفــي اإلمــرة مطلقــًا مــن لوازمــه ويمكــن أن يكــون ذلــك مقصودهــم مــن الكلمــة 
ــرٍّ َأْو  ــٍر َب ــْن َأِم ــاِس ِم ــدَّ لِلنَّ ــُه اَلُب ــروف )َوإِنَّ ــر مع ــه غ ــوص لكن ــه اخلص ــى وج ع
ــا األََجــل(  ــُغ اهلل فِيَه ــر، َوُيَبلِّ ــا اْلَكافِ ــَتْمتُِع فِيَه ــن، َوَيْس ــِه امْلُْؤِم ــُل ِف إِْمَرتِ َفاِجــٍر، َيْعَم
قــال بعــض الّشــارحن: األلفــاظ كلهــا ترجــع اىل إمــرة الفاجــر، قــال: يعمــل فيهــا 
ــه يمكــن لــه أن يصــيل ويصــوم  املؤمــن أي: ليســت بانعــة للمؤمــن مــن العمــل؛ ألنَّ
ــع  ــر أي: يتمت ــا الكاف ــتمتع فيه ــه، ويس ــرًا يف نفس ــُر فاج ــّدق، وإن كان األم ويتص
ــغ اهلل  ــار﴾)3( ويبل ــم اىِل النَّ ــإنَّ َمِصَرُك ــوا ف ــل مَتََتُع ــبحانه: ﴿ُق ــال س ــا ق ــه، ك بمدت
ــي  ــا ينته ــة فيه ــدة املرضوب ــرّب يف أن امل ــارة ال ــر كإم ــارة الفاج ــل؛ ألن إم ــا األج فيه
ــع اىل  ــه راج ــر يف امرت ــم: الضم ــال بعضه ــان)5(، وق ــت)4( لإلنس ــل املؤق اىل األج
األمــر مطلقــا فاألمــرة التــي يعمــل فيهــا املؤمــن االمــرة ]الــربة[)6( والتــي يســتمتع 
فيهــا الكافــرة)7( الفاجــرة))(، قــال: وهــذا أوىل مــن قــول بعــض الّشــارحن))(: إن 

))) املائدة / ))، ويف ع )البينون( حتريف. 
))) سورة ص/6). 

))) إبراهيم /0). 
))) )املؤقت( يف ع. 

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )))، ))). 
)6) ]الربة[ ساقطة من م. 

)7) )الكافر( يف ث، ح، ر، م. 
)8) قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/)0). 

)9) يقصد رشح ابن أيب احلديد، ينظر: )/))). 
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ــن  ــن م ــن املؤم ــة متك ــت مظن ــر ليس ــرة الفاج ــإنَّ ام ــر))( ف ــود اىل الفاج ــر يع الضم
ــه،  ــر اهلل ونواهي ــق أوام ــى وف ــه ع ــرب عمل ــرة ال ــن يف ام ــل املؤم ــراد بعم ــه وامل عمل
واســتمتاع )2( الكافــر يف إمــرة الفاجــر اهناكــه يف اللــذات احلــارضة ويبلــغ اهلل 
ــة  ــذه الكلم ــدة ه ــرًا وفائ ــرًا أو فاج ــواء كان ب ــر س ــرة االم ــل أي يف ام ــا األج فيه
ــد  ــى الب ــون املعن ــن أن يك ــه)3( ويمك ــم ب ــل وختويفه ــوغ األج ــاة ببل ــر العص تذك
ــر أو فاجــر ليعمــل  ــف واتســاق أمــور املعــاش مــن أمــر ب يف انتظــام)4( دار التكلي
ــا مــا يســتوجب بــه جنــات النعيــم ويســتمتع فيهــا الكافــر ليكــون  املؤمــن يف الّدني
حجــة عليــه يــوم اجلــزاء ومــن عمــل املؤمــن صــربه عــى املــكاره يف إمــرة الفاجــر 
ومــن اســتمتاع الكافــر أنــه يقــرر عــى الكفــر ويقبــل منــه اجلزيــة يف أمــرة الــرّب فــال 
خيتــّص)5( العمــل واالســتمتاع بإحــدى األمرتــن وعــدم االختصــاص يف تبليــغ كلَّ 
يشء اىل أجلــه املقــدر لــه واضــح و وقــوع الّظلــم يف امــرة الفاجــر ال ينــاىف حتقــق مــا 
، َوَتْأَمــُن  َمــُع بِــِه اْلَفــْيُء، َوُيَقاَتــُل بِــِه اْلَعـُــدوُّ البــدَّ منــه يف انتظــام دار التكليــف )َوُيْ
اَح  ــَرَ ، ُوُيْس ــرٌّ يَح َب ــَرِ ــى ُيْس ؛ َحتَّ ــِويِّ ــَن اْلَق ــِف ِم ِعي ــِه لِلضَّ ــُذ بِ ــُبل)6(، َوُيْؤَخ ــِه السُّ بِ
ــدي  ــل يف أي ــا يص ــيء م ــر، والف ــة اىل األم ــرورة راجع ــر املج ــٍر( الضائ ــْن َفاِج ِم
ــال والغنيمــة واخلــراج وكلمــة حتــى  املســلمن)7( مــن أمــوال الكفــار مــن غــر قت

))) )الفاجرة( يف ر. 
))) )وباستمتاع( أ، ث، ح، ر، م. 

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/)0). 
))) )انتظار( يف ر. 

))) )يتص( يف أ، تصحيف، ويف ث: )فا خيتص(. 
)6) )السبيل( يف أ، ع. 
)7) )املؤمنن( يف أ،ع. 
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أّمــا لبيــان الغايــة واملعنــى يســتمر تلــك احلــال حتــى يســرتيح الــرب مــن األمــراء))( 
ــًا باملــوت  ــاس مــن األمــر الفاجــر أو مطلق ــا ويســرتيح الن وهــو الظاهــر أو مطلق
والعــزل وفيهــا)2( راحــة للــرّب ألنَّ اآلخــرة خــر لــه مــن األوىل وال تــرى)3( األمــور 
غالبــًا عــى مــراده و]ال[)4( يســتلذ كالفاجــر باالهنــاك يف الشــهوات وراحــة للنــاس 
ــا  ــه نظــام الــكل يف املعــاش، وأّم مــن الفاجــر خلالصهــم مــن جــوره وإن انتظــم ب
ــراء  ــن األم ــرّب م ــة ال ــاس يف دول ــن الن ــرّب م ــرتيح ال ــى يس ــة أي: حت ــب الغاي لرتت
ــكاره يف  ــرشور وامل ــن ال ــار وم ــض الفج ــي)5( بع ــن بغ ــًا م ــاس مطلق ــرتيح الن ويس
ــة املكــروه  ــرًا كان/ظ 64/ أو فاجــرًا وال ينــايف ذلــك إصاب ــة األمــر مطلقــًا ب دول
مــن فاجــر أحيانــًا كــا ســبق )وف روايــٍة ُاخــْرى مَلّــا)6( ســمع تكيمهــم َقــال: ُحْكــَم 
مــة إلنكارهــم أمــر  ْون امُلَحكَّ اهلل َأْنـَتـــظُِر فِيُكــْم(، قــال اجلوهــري: )اخلــوارُج يســمَّ
ــم:  ــة قوهل ــم احلروري ــوس: حتكي ــَم إالّ هلل()7(، ويف القام ــم ال ُحْك ــْنِ وقوهِل احلََكَم
ــول  ــم وحل ــاء بقتله ــان القض ــر جري ــم املنتظ ــراد باحلك ــل امل ــم اال هلل))(ولع ال حك
ْمــَرُة الَفاِجــَرُة َفَيَتَمتَّــُع))(  ــا اْلِ ، َوَأمَّ ُة َفَيْعَمــُل فِيَهــا التَّـــِقيُّ ْمــَرُة اْلــَرَّ ــا اْلِ وقتــه )وقــال َأمَّ

))) )الرباء( يف م. حتريف. 
))) )وفيها( يف ع. 

))) )جيري( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، والصواب ما أثبتناه. 
))) ]ال[ ساقطة يف ع. 

))) )نعي( يف ح، ر، م، حتريف. 
ــج  ــد: )/)))، و يف رشح هن ــن أيب احلدي ــة، الب ــج البالغ ــا( يف رشح هن ــالم( مل ــه الس ــه )علي )6) )أن

ــح: )8.  ــي الصال ــة، صبح البالغ
)7) الصحاح، مادة )حكم(: )/ )90). 

)8) القاموس املحيط، مادة )حكم(: )/ 98، وفيه: )وحتكم احلرورية...(. 
)9) )فيمنع( يف ر، ويف م: )فتمتع(. 
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ــراد بانقطــاع املــدة  ــه( يتمــل أن ي ــُه َمنِيَُّت ــه، َوُتْدِرَك ُت ــَع ُمدَّ ــِقيُّ إىَِل َأْن َتنَْقطِ ــا الشَّ فِيَه
انقضــاء الدولــة بالعــزل ونحــوه فالــواو بمعنــى أو وأن يكــون ادراك املنّيــة تفســرًا 
لــه، واملنيــة املــوت؛ ألهنــا مقــدرة بوقــت خمصــوص))( مــن قوهلــم َمنـَـى اهللُ لــه َوَمنـَـاُه 

َر)2(. ــدَّ أي ق

]ومن خطبة له )عليه الّسام([)))
ــَم  ــْن َعلِ ــِدر َم ــا َيْغ ــُه، َوم ــى ِمنْ ــًة َأْوَق ــُم ُجنَّ ــْدِق، َواَل َأْعَل ـ ــْوَأُم اْلصِّ ــاَء َت )إنَّ ْالَوَف
ــاز  ــر بإنج ــدر، وف ــد الغ ــو ض ــِد وه ــد والوع ــزُوم العه ــاء ل ــُع( الوف ــَف امْلَرِج َكْي
املواعيــد وقضــاء احلقــوق، والتــوأم مــن مجيــع احليــوان املولــود مــع غــره يف بطــن، 
ويقــال اتأمــت املــرأة إذا وضعــت كذلــك والظاهــر أنَّ كــون الوفــاء تــوأم الّصــدق 
ــة  ــار اجلميل ــب اآلث ــل)4( وترتي ــارك يف الفض ــع التش ــًا م ــا أو مطلق ــا غالب لتالزمه
والوفــاء يتعلــق باإلنشــاء، والّصــدق باألخبــار وليســت النســبة بينهــا العمــوم 
ــه  ــاء ومن ــى الوف واخلصــوص لعــدم الصــدق وأن كان)5( الصــدق يطلــق عــى معن
ــالح أو  ــن س ــه[)6( م ــترت ]ب ــى واْس ــا وق ــم كل م ــة( بالض ــد، و)اجلُنَّ ــادق الوع ص
مطلقــًا، والوقايــة الصيانــة والســرت عــن األذى والوفــاء يقــي)7( مــن العــار يف الّدنيــا، 
ومــن النــار يف اآلخــرة، والغــادر يلحقــه شــؤم الغــدر وال يعتمــد عــى قولــه: )مــن 

))) )حمضوض( يف أ، ع، تصحيف. 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )مني(: ))/)9). 
))) ]ومن خطبة له )عليه الّسالم([ بياض يف ث. 

))) )الفصل( يف أ. 
))) )وأركان( يف ح. 

)6) ]به[ ساقطة من أ، ع. 
)7) )بقي( يف ر، ع، تصحيف. 
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علــم بغــدره(، واملرِجــع بكــر اجليــم أمــا مصــدر أي: علــم كيــف الرجــوع اىل اهلل، 
أو عــن الغــدر أي: علــم عاقبتــه، أو اســم مــكان أي: علــم بكيفيــة املعــاد، أو العاقبــة 
ــًا،  ــْدَر َكْيس ــِه الَغ ــُر َأْهلِ ــَذ َأْكَث َ ــِد اتَّ ــاٍن َق ــا ِف َزَم ــْد َأْصَبْحنَ ــرة )َوَلَق ــا واآلخ يف الّدني
يَلــِة( لفظــة قــد يف )قد اختذ( غــر موجودة))(  ْهــِل فِيــِه إىَِل ُحْســِن احْلِ َوَنَســَبهم َأْهــُل اجْلَ
يف بعــض النســخ، والَكَيــس الِفطنــة)2( وجــودة الــرأي خــالف احلمــق)3( والضمــر 
يف فيــه راجــع اىل الغــدر]أو الزمــان[)4( ال االختــاذ كــا يتوهــم، واحليلــة كاالحتيــال 
ُل  ــوَّ ــْم َقاَتَلُهــُم اهلل! َقــْد َيــَرى احْلُ احلــذق وجــودة النظــر والقــدرة عــى التــرف )َماهَلُ
ــَد  ــْنٍ َبْع ــا َرْأَي َع ــِه، َفَيَدُعَه يِ ــَر اهلل َوهنَْ ــْن َأْم ــٌع ِم ــُه)5( َمانِ ــِة َوُدوَن يَل ــَه احْلِ ــلَُّب َوْج اْلُقـ
يــِن)7(( قيــل: قاتلهــم اهلل  اْلُقــْدَرِة َعَلْيَهــا، َوَينَْتِهــُز ُفْرَصَتَهــا َمــْن اَل َحِرَيــَة)6( َلــُه ِف الدِّ
أي: لعنهــم اهلل وقيــل: قتلهــم، وقيــل: عاداهــم، ورجــل حــول قلــب كســكر أي: 
بصــر بتحويــل))( األمــور وتقليبهــا وكذلــك حــويل))( قلبــي والوجــه يكــون بمعنــى 
اجلهــة واحلمــل عــى املعنــى املعــروف ال خيلــو عــن وجــه ويقــال: هــذا وجــه الــرأي 
أي: هــو الــرأي نفســه، والّضمــر يف دونــه يعــود اىل وجــه احليلــة أي: أقــرب منــه 

))) )موجود( يف أ، ع. 
))) )الفتنة( يف ع، حتريف. 

))) ينظر: الصحاح، مادة )كيس(:)/)97. 
))) ]أو الزمان[ ساقطة من ح. 

))) )دوهنــا( يف رشح هنــج البالغــة، البــن أيب احلديــد: )/6))، و يف رشح هنــج البالغــة، صبحــي 
الصالــح: )8. 

)6) )حرية( يف ث، تصحيف، و يف رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد: )/))). 
)7) )العن( يف م، حتريف. 

)8) )يصر حتويل( يف ع. 
)9) )حول( يف ع. 



216

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

و قيــل الوصــول ]اليــه أو))([)2( اىل احلــول القلــب أي: أمامــه، ويف بعــض النســخ 
دوهنــا فيعــود اىل احليلــة، ورأي عــن أي: رؤيــة معاينــه وهــو منصــوب عــى املصــدر 
مــن يــدع بتقديــر موصــوف أي: يرتكهــا تــركًا معاينــا غــر ناشــئ عــن غفلــة، وقيــل 
ــه تعــاىل:  ــه وجــوز بعضهــم يف قول ــة ل ــة أي: يرتكهــا حــال ماهــي مرئي عــى احلالي
)3( أن يكــون ظرفــًا)4( للمــكان كــا يقــول: تروهنــم  َيَرْوهَنـُـْم ِمْثَلْيِهــْم َرْأَي اْلَعــْنِ
ــا  ــة اغتنامه ــاز الفرص ــه وانته ــه ل ــابق ال وج ــه)6( الّس ــن فعل ــه ع ــم)5( ونصب أمامك
ــره  ــا ذك ــى م ــم())( ع ــرج واالث ــن احل ــرز م ــو الّتح ــرج))( وه ــة)7(: التح )واحلرجي
بعــض الّشــارحن فيكــون مصــدرًا كالفضيحــة لكــن مل أجــده يف كالم أهــل اللغــة، 
والــوزن مقصــور عــى الّســاع، وقــال بعضهــم: )احلرجيــة: التقــوى()0)( واحلــرج يف 

األصــل )الضيــق()))(، ويطلــق عــى اإلثــم واحلــرام)2)(. 

))) )و( يف أ، ع. 
))) ]اليه أو[ ساقطة من ح. 

))) ال عمران/ )). 
))) )طرفا( يف ح. 

))) )امامهم( يف ر، حتريف. 
)6) )فعل( يف أ، ع، حتريف. 

)7) )اجلرية( يف ع. 
)8) )التجرح( يف ح، ع، م. 

)9) رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ )0). 
)0)) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 6)). 

)))) لسان العرب، مادة )حرج(: )/ ))). 
)))) ينظر: الصحاح، مادة )حرج(: )/ )0)، 06)، و لسان العرب، مادة )حرج(: )/ ))). 
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ام([)))   ]ومن خطبة له )عليِه السَّ

ــوُل  ــَوى َوُط ــاُع اهْلَ َب ــان: اتِّ ــم اثنت ــاُف َعَلْيُك ــا أخ ــَوَف)2( َم ــاُس، إِنَّ َأْخ ــا النَّ َ )َأيُّ
ــِل َفُيـــنِْي اآلِخــَرَة(  ــا طــُوُل األََم ، َوَأمَّ ــقِّ ــَوى َفَيُصــدُّ َعــِن احْلَ ــاُع اهْلَ َب ــا اتِّ األَمــِل؛ َفَأمَّ
اهلــوى بالقــر العشــق وارادة النفــس، ولعــل املــراد ميــل النفــس األمــارة بالســوء 
ــل  ــة، واألم ــدود الرشيع ــن ح ــرج ع ــد خي ــذات اىل ح ــن الل ــا م ــيض طباعه اىل متق
َولَّــْت  َقــْد  ْنَيــا  الدُّ َوإِنَّ  )َأالَ  والــّرف  املنــع  بالتحريك)الّرجاء()3(،والّصــد 
ِمنَْهــا / و65/ إاِلَّ ُصَباَبــٌة َكُصَباَبــِة َالَْنــاِء، اْصَطبََّهــا)5(  َيْبــَق  َفَلــْم  )حــّذاَء()4(؛ 
ــا( وىل الــيء توليــة أي أدبــر كتــوىّل، وحــذاء باحلــاء املهملــة والــذال املعجمــة  َ َصابُّ
كــا يف أكثــر النســخ)6( أي: خفيفــة)7( رسيعــة))(، ومنــه قيــل للقطــاة حــذاء إذا خــّف 
ريــش ذنبهــا))(، ويف بعــض النســخ جــذاء باجليــم واجلــذا القطــع أي: )قــد انقطــع 
هــا وخرهــا()0)(، وقيــل: يكــون بمعنــى)االرساع()))(، والّصبابــة بالضــم:  َدرُّ

))) ]ومن خطبة له )عليه السالم([ بياض يف ث. 
))) )اخلوف( يف ع. 

))) القاموس املحيط، مادة )أمل(: )/ 0)). 
))) )جذاء( يف أ، ث، ح، ر، ع، تصحيف. 

))) )اصطبتها( يف أ. 
)6) منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة، القطــب الراونــدي: )/ )))، ورشح هنــج البالغــة، ابــن 

أيب احلديــد: )/ ))). 
)7) )حفيفة( يف أ، ر، تصحيف. 

)8) )احلذذ: الرعة، وقيل الرعة واخلفة( لسان العرب، مادة )حذذ(: )/ )8). 
)9) ينظر: لسان العرب، مادة )حذذ(: )/ )8). 

)0)) جممع البحرين، مادة )حذذ(: )/80). 
)))) القاموس املحيط، مادة )جذ(: )/ ))). 
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البقيــة اليســرة مــن الــرشاب تبقــى))( يف أســفل االنــاء، واصطبهــا أي: صّبهــا 
ويكــون اصطــب مطاوعــًا لصــب ويف االهبــام اشــارة اىل عــدم تعلــق الغــرض 
ــُكلٍّ  ــْت؛ َولِ ــْد َأْقَبَل ــرَة َق ــل )َأاَل َوإِنَّ اآلِخ ــق الفع ــان حتق ــرض بي ــا الغ ــن وإن بالتعي
ــإِنَّ ُكلَّ  ــا، َف ْنَي ــاِء الدُّ ــْن َأْبنَ ــوا ِم ــاِء اآلِخــرِة َواَل َتُكوُن ــْن َأْبنَ ــوا ِم ــون، َفُكوُن ــَا)2( َبنُ ِمنُْه
ــِه َيــْوَم الِقَياَمــِة، َوإِنَّ اْلَيــْوَم َعَمــٌل َو]اَل[)3( ِحَســاَب، َوَغــدًا ِحَســاٌب  َوَلــٍد َســُيْلَحُق بُِأمِّ
َواَل َعَمــل( يف بعــض النســخ )ولــكل واحــٍد منهــا بنــون(، واملعنــى واحــد)4( وأبنــاء 
ــِه، وكذلــك أبنــاء اآلخــرة،  الّدنيــا املائُلــون اَِلْيَهــا الّراِغُبــون فِْيَهــا رغبــة الّطفــل اىل ُأمِّ
ــخ  ــض النس ــول ال يف بع ــل ومدخ ــوم عم ــوم ي ــرب أي: الي ــام اخل ــم مق ــل قائ وعم

ــوح. ــا مفت ــن، ]ويف[)5( بعضه ــوع يف املوضع مرف

ام([)7) وقد اشار عليه)8) اصحابه باالستعداد  ]ومن كام)6) له )عليِه السَّ
للحرب

ــرأي  ــالن أي: بال ــى ف ــار ع ــة أش ــد اهلل اىل معاوي ــن عب ــر ب ــاله جري ــد ارس  بع
واليــه، ]أي[))( باليــد، وجريــر بــن عبــد اهلل البجــيل)0)( كان عامــال لعثــان عــى ثغــر 

))) )يبقى( يف أ، ث، ر، ع، م. 
))) )منها( يف أ، ع. 

))) ]ال[ ساقطة من أ، ع. 
))) )ما حد( يف ع. 

))) ]ويف[ ساقطة من أ، ع. 
)6) )خطبة( يف أ، ع. 

)7) ]ومن كالم له )عليه السالم([ بياض يف ث. 
)8) )اليه( يف م. 

)9) ]أي[ ساقطة من أ، ع. 
)0)) )البحــيل( يف أ، تصحيــف، جريــر بــن عبــد اهلل البجــيل االمحــي اليمنــي، يكنــى أبــا عمــرو وهــو 
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مهــدان))( فلــا صــار األمــر اليــه )عليــه الّســالم( طلبــه فأجــاب بالســمع والطاعــة، 
وقــدم اليــه )عليــه الّســالم( فأرســله اىل معاويــة، وروى أنــه كتــب اليــه مــع جريــر: 
أين قــد عزلتــك ففــوض األمــر اىل جريــر والّســالم، وقــال جلريــر: صــن نفســك عن 
ــلم اليــك األمــر وتوجــه ايل فأقــم أنــت بالشــام وإن تعلــل بــيء  ــإن ّس خداعــه ف
فارجــع فلــا جــاءه تعلــل بمشــاورة ]أهــل الشــام[ )2( وغــر ذلــك، فرجــع جريــر 
فكتــب معاويــة يف إثــره عــى ظهــر كتابــه )عليــه الّســالم( مــن والك حتــى تعزلنــي 
والّســالم، وروى يف صــورة الكتــاب غــر ذلــك وإن جريــر ملــا أراد )عليــه الّســالم( 
ــع  ــا أطم ــيئا وم ــريت ش ــن ن ــرك م ــا أدخ ــن م ــر املؤمن ــا أم ــال: واهلل ي ــه ق أن يبعث
ــارة  ــت اش ــا، وكان ــة أقمته ــدي حج ــالم(: قص ــه الّس ــال )علي ــة، فق ــك يف معاوي ل
ــاِم َوَجِريــٌر  ــْرب َأْهــِل الشَّ االصحــاب لظنهــم بــه مــا ظنــه جريــر )إِنَّ اْســتِْعَداِدي حِلَ
ٌف أِلَْهـــلِِه َعــْن َخــْرٍ إِْن َأَراُدوُه( أغلــق البــاب فانغلــق  ــاِم، َوَصْ ِعنَْدُهــْم إِْغــاَلٌق لِلشَّ
ــرض  ــة، والغ ــر الطاع ــراد باخل ــه، وامل ــر فتح ــث يع ــه بحي ــتغلق أي: جعل واس

ــول اهلل  ــال رس ــر، ق ــنام البع ــاًل اىل س ــة طوي ــورة اىل الغاي ــح الص ــال ملي ــع اجل ــة وكان بدي ــن بجيل م
ــوات  ــي )صل ــر اىل النب ــدم جري ــك(، ق ــحة مل ــه مس ــى وجه ــه: )ع ــلم( في ــه وس ــه وال ــى اهلل علي )ص
اهلل عليــه( هــو ومجاعــة مــن قومــه يف ســنة عــرش يف رمضــان فبايعــه واســلم، شــهد مــع املســلمن يــوم 
املدائــن وفتوحــات العــراق وكان عــى امليمنــة يــوم القادســية، اصيبــت عينــه بســهم فذهبــت عنــد قتالــه 
أهــل مهــذان عندمــا وجهــه املغــرة بــن شــعبه اليهــا، نــزل الكوفــة وســكنها زمنــًا ثــم انتقــل اىل قرقيســيا 
ومــات هبــا ســنة احــدى ومخســن وقيــل ســنة واربــع ومخســن. ينظــر: املعــارف: )9)، البلــدان:60)، 

وســر اعــالم النبــالء:)/)))، )))، و الــوايف بالوفيــات ))/ 7)– 9). 
))) ســميت مهــذان نســبة اىل مهــذان بــن الفلــوج بــن ســام بــن نــوح )عليــه الســالم(، وذكــر بعــض 
الفــرس أن اســم مهــذان مقلــوب انــا هــو نادمــة ومعنــاه املحبوبــة، وكان فتــح مهــذان يف مجــادي االوىل 
عــى رأس ســتة أشــهر مــن مقتــل اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب والــذي فتحهــا املغــرة بــن شــعبة يف ســنة 

)))هـــ(. ينظــر: البلــدان: 60)، ومعجــم البلــدان: )/0)). 
))) ]اهل الشام[ ساقطة من أ، ع. 
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أنَّ االســتعداد للحــرب يف تلــك احلــال خمالــف لغــرض امتــام احلجــة )َوَلكِــْن 
ــَع  ــدِي َم ْأُي ِعنْ ــرَّ ــًا، َوال ــَدُه إاِلَّ خَمُْدوعــًا َأْو َعاِصي ــُم َبْع ــًا اَل ُيِقي ــٍر َوْقت ِري ــتُّ جِلُ ــْد َوقَّ َق
ْعــَداَد( التوقيــت حتديــد الوقــت وتعيينــه، ويف  ــاِة َفــَأْرِوُدوا، أو اَل َأْكــَرُه َلُكــُم اَلِ اأْلََن
الــكالم تريــد وذكــر الوقــت متهيــد للوصــف، واملــراد بصرورتــه خمدوعــًا))( أن)2( 
ــاة  ــاة كالقن ــان، واألن ــة عصي ــس يف اإلقام ــه لي ــره أنَّ ــة وغ ــبهات معاوي ــم لش يتوه
ــال  ــة األفع ــى صيغ ــُت ع ــت َو أَنيـْ ــال: آني ــت()3(، يق ــأين وهو)التثب ــن الت ــم م اس
والتفعيــل وتأنيــت واســتأنيت، و أْرِودوا عــى صيغــة األفعــال أي: ارفقــوا)4(، ومنــه 
رويــد بمعنى)َأْمِهــْل()5( والنَّهــي عــن العجلــة؛ ألهنَّــا مظنــة الغفلــة عــن العواقــب 
ــال:  ــؤ، يق ــتعداد التهي ــة كاالس ــداد التهيئ ــواب، واإلع ــرق الص ــن ط ــالل ع والض
ــارحن  ــم أنَّ الّش ــأ، ث ــه أي: هتي ــتعد ل ــه ]...[)6( واس ــأُه ل ــذا أي: هي ــر ك ــّده ألم أع
ذكــروا لدفــع)7( توهــم))( التدافــع بــن هــذا الــكالم وبــن مــا ســبق وجوهــًا منهــا: 
ــه كــره )عليــه الّســالم( اســتعداده))( دون إعــداد أصحابــه)0)(، ورد بــأنَّ التعليــل  أنَّ
باإلغــالق والــّرف يقتــيض كراهــة األمريــن بــل الثــاين أوىل بالكراهــة؛ ألنَّ شــياع 

))) )حمدوعًا( يف ث، تصحيف. 
))) )أو( يف ر. 

))) )الثبت( يف أ، لسان العرب، مادة )أين(: ))/ 8). 
))) ينظر: لسان العرب، مادة )رود(: )/89). 

))) الصحاح، مادة )رود(: )/ 76). 
)6) ]منها[ زائده يف ع. 

)7) )للدفع( يف ر. 
)8) )توقع هم( يف أ. 

)9) )استعداد نفسه( يف ح. 
)0)) ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، الراوندي: ): 7)). 
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إعــداد العســكر خيوهلــم وآالت ]حرهبــم[))( أعظــم مــن شــياع اســتعداده وعــده)2( 
ــأنَّ  ــه ب ــن توجيه ــة)3(، ويمك ــاكر العظيم ــتعداد العس ــالف اس ــه، بخ ــكان كتان إلم
اســتعداده)عليه الّســالم( ليــس هتّيــؤه وحــده بــل مجــع العســكر وعرضهــم)4( 
و)حتريضهــم()5( عــى القتــال واخلــروج اىل العــدو/ظ 65/ ونحــو ذلــك ممــا هــو 
شــأن األمــر والــوايل واســتعداد األصحــاب هتيئــة كل منهــم فرســه وســيفه وآالت 
حربــه ونحــو ذلــك ممــا ال ينبغــي هلــم الغفلــة عنــه أبــدًا وليــس الشــياع يف هــذا أعظم 
]مــن[)6( ذلــك، ومنهــا أنَّ املكــروه اظهــار اإلعــداد دون اإلعــداد رسَا، ومنهــا أنَّ 
ــه  ــى أنَّ ــم ع ــداد( تنبيهه ــم)7( اإلع ــره لك ــالم(: )ال أك ــه الّس ــه )علي ــن قول ــراد م امل
ينبغــي هلــم أن يكونــوا عــى يقظــة))( مــن األمــر حتــى يكونــوا حــال اشــارته اليهــم 
قريبــن مــن االســتعداد، ومنهــا أنَّ املــراد رفــع))( توهــم واهــم فيــه مداخلــة ضعــف 
]عــن[)0)( مقارعــة أهــل الشــام فيتداخلهــم بذلــك فشــل وضعــف عزيمــة)))( 
ْبــُت  ــُه، َوَقلَّ ْبــُت َأْنــَف َهــَذا اأْلَْمــِر َوَعْينَ ويف األخريــن نــوع مــن الوهــن )َوَلَقــْد َضَ

))) ]حرهيم[ ساقطة من أ. 
))) )حده( يف أ، ث، ح، ر، م. 

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )))، ))). 
))) )وعرصهم( يف ع. 

))) )وحتريصهم( يف ث، ح، ر، ع. 
)6) ]من[ ساقطة من أ. 

)7) )هلم( يف أ، ع. 
)8) )يقطة( يف ث، تصحيف، ويف ر: )نقظة(، تصحيف. 

)9) )دفع( يف أ، ع. 
)0)) ]عن[ ساقطة من أ. 

)))) )غريمة( يف أ، )غطيمة( يف ر، حتريف. 
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َظْهــَرُه َوَبْطنَــُه، َفَلــْم َأَر يِل))( إاِلَّ اْلِقَتــاَل َأِو اْلُكْفــَر( ويف بعــض النســخ )بــا ُأنــِزَل َعــى 
حُمَمــٍد )صــى اهلل عليــه وآلــه(()2( الــرضب يطلــق عــى مجيــع األفعــال كــا رصح بــه 
صاحــب العــن)3(، ورضب األنــف والعــن مثــل للعــرب يــراد منــه االســتقصاء يف 
البحــث والتأملوالتخصيــص لكــون األنــف والعــن أبــن أجــزاء الوجــه وأدخلهــا 
ــر  ــب الظه ــا، وقل ــاء فيه ــل األعض ــو أدخ ــّذي ه ــه ال ــان( بالوج ــة اإلنس يف معرف
والبطــن أو تقليبهــا)4( عــى اختــالف النســخ التأمــل يف ظاهــر األمــر وباطنــه واملراد 
ــال فســق  ــال، قــال بعــض الّشــارحن: تركــه القت نفــي الواســطة بــن الكفــر والقت
أطلــق عليــه الكفــر تغليظــًا)5( يف الزجــر عنه)6(وفيــه بعــد، وقــال بعضهــم: خمالفــة 
األمــر الريــح ال يتصــور)7( ]مــن[))( مثلــه )عليــه الّســالم( إالَّ عــن عــدم اعتقــاد 
صحتــه))(، وفيــه تأمــل اللهــم إال أن يمــل عــى الــزام أحــد امُلحالــن بنفــي اآلخــر، 
فــإن معصيــة اإلمــام وإن مل يكــن عــى وجــه اجلحــود)0)( حمــال أيضــا، ويمكــن أن 

))) )فلــم أر فيــه( يف رشح هنــج البالغــة، البــن أيب احلديــد: )/)))،)فلــم أر يل فيــه( يف رشح هنــج 
البالغــة، صبحــي الصالــح: )8. 

))) منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة، القطــب الراونــدي:)/ )))، هامــش ):)ويف الــف، ب، 
نــا: بــا انــزل مــكان )مــا جــاء(. 

))) ينظر:العــن، مــادة)رضب(: 7/ 0)، )بــا جــاء بــه حممــد )صــى اهلل عليــه(( يف رشح هنــج 
احلديــد:)/))).  أيب  البــن  البالغــة، 

))) )يقلبها( يف ح. 
))) )تعليظا( يف أ، تصحيف.

)6) قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))). 
)7) )يتصدر( يف ع. 

)8) ]من[ ساقطة من ث. 
)9) قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ )))، ))). 

)0)) )احلجود( يف أ، ث، ر، ح، م، والصواب ما أثبتناه. 
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ــه الّســالم( كفــرًا  يكــون خمالفــة هــذا األمــر بخصوصــه مطلقــًا أو مــن اإلمام)علي
ــْد  ــُه َق ــود))( )إِنَّ ــه اجلح ــى وج ــن ع ــالم وإن مل يك ــديد اىل اإلس ــرضر الش ــود ال لع
َكاَن َعــَى النَّــاِس)2( َواٍل َأْحــَدَث َأْحَداثــًا، َوَأْوَجــَد النَّــاس َمَقــااًل َفَقاُلــوا، ُثـــمَّ َنَقُمــوا 
وا( املــراد بالــوايل)3( عثــان بــن عفــان، واحلــدث بالتحريــك عــى مــا فــره يف  ُ َفَغــرَّ
النهايــة )األمــر احلــادث املنكــر الــّذي ليــس بمعتــاد)4( وال معــروف يف الســنة()5(، 
ــن حممــد )عليهــا  ــر ب وروى احلمــري)6( )رمحــه اهلل( يف قــرب االســناد عــن جعف
الّســالم( قــال: )حدثنــي زيــد بــن أســلم إّن رســول اهلل )صــى عليــه اهلل وآلــه( ســئل 
ــدع بدعــة يف اإلســالم  ــا هــو فقــال: مــن ابت ــًا م ــًا أو أوى حمدث عمــن أحــدث حدث
ــة يرفــع املســلمون اليهــا أبصارهــم أو يدفــع  أو مثــل بغــر حــد أو مــن انتهــب هنب
عــن صاحــب احلــدث أو ينــره أو يعينــه()7( وأحداثــه املشــار اليهــا كثــرة، منهــا: 
توليــة الفســاق لقرابتهــم منــه كالوليــد بــن عقبــة الــّذي كان منــه رشب اخلمــر 
وغــره، ورّد احلكــم بــن أيب العــاص طريــد رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( 

))) )احلجود( يف أ، ث، ر، ح، م، والصواب ما أثبتناه. 
))) )األمــة( يف رشح هنــج البالغــة، البــن أيب احلديــد: )/)))، ورشح هنــج البالغــة، صبحــي 

الصالــح: )8. 
))) )بالوال( يف ع. 

))) )بمعناد( يف أ تصحيف، ويف ع: )بمعناه(. 
))) النهاية يف غريب احلديث وألثر: )/ ))). 

)6) عبــد اهلل بــن جعفــر بــن احلســن بــن مالــك بــن جامــع احلمــري القمــي، يكنــى أبــا العبــاس مــن 
ــه  ــه أهلهــا، مــن كتب ــة فأخــذ عن ــم ذهــب للكوف ــًا للشــيعة بقــم، ث فقهــاء الشــيعة كان شــيخا ووجيه
)اإلمامــة(، و)العظمــة والتوحيــد(، و)فضــل العــرب(، و )قــرب االســناد(، و)املســائل والتوقعــات(، 
و )كتــاب الغيبــة(. ينظــر: الفهرســت، الطــويس:67)، و الذريعــة، اغــا بــرزك:6)/)8، واألعــالم: 

 .76/(
)7) قرب اإلسناد، عبد اهلل بن جعفر احلمري: )0). 
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وإيثــار أهلــه باألمــوال العظيمــة كإعطــاء مــروان مائــة ألــف دينــار، وروى مخــس 
ــى احلمــى  ــار، ومَح ــف دين ــة أل ــه أربعائ ــش زوجهــم بنات ــة مــن قري ــة وأربع أفريقي
ــد اهلل  ــا ورضب عب ــة وغره ــة املقاتل ــال))( الّصدق ــت م ــاء بي ــلمن واعط ــن املس ع
ــت  ــن ثاب ــد ب ــراءة زي ــى ق ــاس ع ــع الن ــه ومج ــض أضالع ــر بع ــعود وك ــن مس ب
ــي  ــق ونف ــه الفت ــدث ب ــى ح ــارس حت ــن ي ــار ب ــف ورضب ع ــراق)2( املصاح وإح
أبــى ذر وإيذائــه، وتعطيــل احلــّد عــى عبــد اهلل بــن عمــر بــن اخلطــاب، وقــد فصلنــا 
ــاب  ــن كت ــقية م ــة الشقش ــه يف رشح اخلطب ــد علي ــا ال يزي ــداث ب ــكالم يف األح ال
حدائــق احلقائــق. وأوجــد النــاس مقــاال أي: جعلهــم واجديــن للمقــال، وأبــدى 
هلــم طريقــا اليــه بأحداثــه، وقــال بعــض الّشــارحن: )أوجــد أي أغضــب()3( وفيــه 
ــال  ــراد باملق ــب، وامل ــر مناس ــر غ ــب، والتقدي ــن الناص ــذ ع ــال حينئ ــو املق ــه خيل أنَّ
طعنهــم عليــه يف املشــهد واملغيــب، ونقمــوا كرضبــوا أي: عتبــوا عليــه وقــد طعنــوا 
عليــه يف وجهــه وحصبــوه عــى املنــرب حتــى خــر مغشــيًا عليــه وآل األمــر اىل احلصــار 
والقتــل وغرضــه )عليــه الّســالم( تربئــة نفســه مــن دم عثــان، وقــد جعــل معاويــة 
ــه الّســالم( بــدم عثــان وســيلة اىل عصيانــه، وبعــث قومــًا لينــرشوا  اهتامــه)4( )علي
ــن  ي ــد اهلل مرِّ ــن عب ــر ب ــان َورُدوا جري ــى العصي ــوه ع ــام فتابع ــل الش ــك يف أه ذل

عــى اخلــالف.

))) )املال( يف ر، والصواب ما أثبتناه. 
))) )احراز( يف ع، حتريف. 

))) منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، الراوندي: )/ 8)). 
))) )اهنامه( يف أ، ع. 
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ام([))) ملا هرب مصقلة بن هبرية الشيباني))) ِإل  ]ومن كام له )عليِه السَّ
معاوية

ــالم(  ــِه السَّ ــن )علي ــر املؤمن ــل أم ــن عام ــة م ــي ناجي ــْبَي َبنِ ــاع س ــد ابت وكان ق
واعتقهــم)3(، فلــا طالبــه باملــال خــاس)4( بــه وهــرب إىل الشــام:، بنــو ناجيــة)5( 
ينســبون أنفســهم اىل قريــش، وقريــش تدفعهــم عنــه/ و66/ وينســبوهنم اىل ناجيــة 
وهــي أمهــم وقــد عــدوا مــن املبغضــن لعــيل )عليــه الّســالم( واختلفــت الروايــة يف 
ــه ملــا انقــى أمــر اجلمــل دخــل أهــل البــرة يف الطاعــة  ســبيهم، ففــي بعضهــا أنَّ
غــر بنــي ناجيــة)6( فبعــث اليهــم عــيل )عليــه الّســالم( رجــاًل مــن أصحابــه يف خيــل 
ــم  ــة غرك ــل يف الطاع ــد دخ ــكرتم وق ــم عس ــا لك ــم: م ــال هل ــم وق ــم فأتاه ليقاتله

))) ]ومن كالم له )عليه السالم([ بياض يف ث. 
))) مصقلــة بــن هبــرة الشــيباين، عمــل عــى فــك أرسى بنــي ناجيــة، بعدهــا تراجــع عــن دفــع املــال 
ــاب  ــر: انس ــة. ينظ ــم واله الكوف ــتان، ث ــة طربس ــام، واله معاوي ــة يف الش ــرب اىل معاوي ــل، فه بالكام
مدينــة  وتاريــخ   ،99/( الطــربي:  وتاريــخ  والغــارات:)/770،   ،((9 االرشاف:))/8))، 

دمشــق: 8)/)7). 
))) )اعتقه( يف رشح ابن أيب احلديد: )/ )9. 

))) )خاص( يف ر، حتريف. 
))) بنــو ناجيــة هــم قــوم رحلــوا قبــل االســالم اىل بــالد اخواهلــم )بنــي جــرم( يف عــان... وســكنوا 
ــي  ــة مــن بن ــن راشــد(، وخــرج ثالثائ ــت ب ــوح وكان مــن زعائهــم فيهــا )اخلري ــام الفت البــرة يف اي
ــه الســالم(، فشــهدوا معــه  ــادة )اخلريــت بــن راشــد( اىل الكوفــة لنــرة االمــام عــيل )علي ــة بقي ناجي
اجلمــل وصفــن ولكنهــم خالفــوه يف التحكيــم وارصفــوا اىل جهــة الفــرس، فبعــث )عليــه الســالم( 
ــان، مــن  ــن رب ــة بنــت جــرم ب ــن قيــس، ويعــود تســميتهم هبــذا االســم نســبة اىل ناجي اليهــم معقــل ب
قضاعــة مــن عــان تزوجهــا )احلــارث( بعــد أبيــه )ســامة بــن لــؤي( فولــدت لــه )عبــد البيــت( فعــرف 
بابــن ناجيــة. ينظــر: مجهــرة أنســاب العــرب: )7)، وإكــال الكــال:)/)))، ومعجــم قبائــل 

العــرب: )/66))، واألعــالم: 7/ )))، ))). 
)6) )فاجية( يف ر، حتريف. 
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فأفرتقــوا ثــالث فــرق، فرقــة قالوا: كنــا نصارى فأســلمنا ونبايــع فأمرهــم فاعتزلوا، 
ــا  ــا مــع القــوم كرهــًا فندخــل))( في ــا نصــارى ومل نســلم وخرجن ــوا: كن ــة قال وفرق
دخــل النــاس ونعطيكــم اجلزيــة ]كالنصــارى[)2(، فقــال ]هلــم[)3(: اعتزلــوا، وفرقــة 
قالــوا: كنــا نصــارى فأســلمنا ومل يعجبنــا اإلســالم فرجعنــا فنعطيكــم اجلزيــة 
ــم  ــل مقاتلته ــوا، فقات ــالم فأب ــوا اىل اإلس ــوا وارجع ــم: توب ــال هل ــارى، فق كالنص
ــا إن  ــالم( ويف بعضه ــه الّس ــر املؤمنن)علي ــى أم ــم ع ــدم هب ــم، فق ــبي ذرارهي وس
ــر  ــى أم ــا انق ــس)4( ومل ــن قي ــل ب ــالم( كان معق ــه الّس ــيّل )علي ــل ع ــن قب ــر م األم
احلــرب مل)5( يقتــل مــن املرتديــن مــن بنــي ناجيــة إال رجــاًل واحــدا ورجــع الباقــون 
ــن ســاعدوا يف احلــرب وشــهروا  اىل اإلســالم واســرتق مــن النصــارى منهــم الذي
الســيف عــى جيــش اإلمــام، ثــم أقبــل باألســارى حتــى مــر عــى مصقلــة بــن هبــرة 
الشــيباين وهــو عامــل لعيّل)عليــه الّســالم( عى أردشــرخرة)6( وهم مخســائة انســان 

))) )فيدخل( يف أ ث،، ع، تصحيف. 
))) ]كالنصارى[ ساقطة من ح، ر، م. 

))) ]هلم[ ساقطة من ح، ر، ع. 
))) هــو معقــل بــن قيــس الرياحــي، مــن بنــي يربــوع، وكنيتــه أبــا رميلــة قائــد مــن الشــجعان اآلجــواد، 
أدرك عــر النبــوة، أوفــده عــار بــن يــارس عــى اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب بشــرًا بفتــح )تســرت( وكان 
مــن أمــراء الصفــوف يــوم اجلمــل، كــا تــوىل رشطــة زمــن اإلمــام عــيل )عليــه الســالم( وقــد وجهــه 
ــا  ــة، ومل ــم مجاع ــبى منه ــه وس ــن قاتل ــل م ــان، وقت ــة األم ــم راي ــع هل ــدوا فرف ــن ارت ــه ح ــي ناجي اىل بن
خــرج املســتورد بــن علفــة اخلارجــي جهــز لــه معقــاًل ثالثــة االف مقاتــل وســار لقتالــه فتواجهــا عــى 
شــاطئ دجلــة فقتــل كل منهــا اآلخــر ســنة )))هـــ(. ينظــر: أنســاب األرشاف:)/)))، ))/)7)، 

ــالم: 7/)7).  ــة:6/)))، و األع ــاب: )/7))، و اإلصاب ))/60)، و األنس
))) )ما( يف ع. 

ه، اســم بلــدة مركــب معنــاه )هبــاء أردشــر( ســميت باســم امللــك أردشــر بــن بابــك  )6) َأْرَدِشــْر ُخــرَّ
ــيل  ــي ت ــور( وه ــرب )ج ــميها الع ــا، وتس ــر ببنائه ــذي أم ــرس ال ــوك الف ــد مل ــو أح ــان وه ــن ساس ب
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فبكــى اليــه النســاء والصبيــان و تصايــح))( الرجــال وســألوا أن يشــرتهيم ويعتقهــم 
فابتاعهــم)2( بخمســائة ألــف درهــم فأرســل اليــه أمــر املؤمنن)عليــه الّســالم( أبــا 
حــرة احلنفــي)3( ليأخــذ منــه املــال فــأدى اليــه مــاءيت ألــف درهــم وعجــز عــن الباقــي 
فهــرب اىل معاويــة فقيــل لــه )عليــه الّســالم(: اردد األســارى يف الــرق، فقــال ليــس 
ذلــك يف القضــاء بحــق قــد عتقــوا)4( إذا اعتقهــم الــذي اشــرتاهم وصــار مــايل 
دينــًا عليــه فعــى الروايــة االوىل كانــوا مــن املرتديــن عــن اإلســالم وال جيــوز ســبي 
ذرارهيــم عندنــا وعنــد اجلمهــور أيضــًا إالَّ أن أبــا حنيفــة قــال بجــواز اســرتقاق املرأة 
املرتــدة إذا حلقــت بــدار احلــرب)5( وأيضــًا]...[)6( مــا فيهــا مــن انــه قــدم باألســارى 
اىل عــيّل )عليــه الّســالم( خيالــف املشــهور مــن اشــرتاء)7( مصقلــة يف عــرض الطريــق 
ــه مــع اظهــار  وقــد قــال بعــض األصحــاب بجــواز ســبي البغــاة إالَّ أنَّ الظاهــر أنَّ
الكفــر))( واالرتــداد ال يبقــى حكــم البغــي، والصحيــح مــا يف الروايــة الثانية مــن َأنَّ 

)اصطخــر( يف العظــم ويف أردشــر خــره، وهــي شــديدة احلــر، كثــرة الثــار. ينظــر: البلــدان: )0)، 
ــدان: )/6)).  ــم البل 06)، و معج

))) )وتسامح( يف أ، ع، حتريف. 
))) )فاتباعهم( يف ث، ح، ر، ع، م. 

))) ال توجــد لــه ترمجــة غــر ان االمــام عــيل )عليــه الســالم( اختــاره رســواًل اىل مصقلــة بــن هبــرة 
الشــيباين ليأخــذ منــه املــال الــذي عليــه مــن عتقــه لبنــي ناجيــة. ينظــر: تاريــخ الطــربي: )/ )6). 

))) )اعتقوا( يف ر. 
))) ينظر: الفقه عى املذاهب األربعة، عبد الرمحن اجلزيري: )/ ))6، ))6. 

)6) ]ايضا[ زائدة مكررة يف ر. 
)7) )اشرتاه( يف ح، ر. 

)8) )الكفر( ساقطة من ر. 
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األســارى كانــت مــن النصــارى، وخــَاس به أي: غــدر))( وخــان)2( وخــاس بالوعد 
ــاَدِة، َوَفــرَّ فـِـَراَر اْلَعبِيد، َفــَا َأْنَطَق  أي: َأخلــف)3( )َقَبــَح)4( اهللُ َمْصَقَلــَة! َفَعــَل فِْعــَل السَّ
ــُه( قبحــه اهلل بالتخفيــف)6(  َت ــى َبكَّ ــُه َحتَّ َق َواِصَف ــى َأْســَكَتُه)5(، َوالَ َصــدَّ َماِدَحــُه َحتَّ
ــة  ــت البيض ــوح، وقبح ــو مقب ــر)7(، فه ــن اخل ــاه ع ــخ أي: نح ــض النس ــا يف بع ك
كرهتا))(،والتشــديد كــا يف بعضهــا يفيــد املبالغــة، والســادة مجــع ســيد وهــو يطلــق 
عــى الــرب واملالــك والرشيــف والفاضــل والكريــم واحلليــم ومتحمــل األذى مــن 
قومــه والــزوج والرئيــس واملقــدم، وروى عــن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( أنه قيل 
لــه: مــا يف ُأمتــك مــن ســيد؟ فقــال: بــى َمــْن آتــاُه اهللُ ]َمــاالً[))(، َورزق)0)( ســاحة، 
فــأّدى شــكره، وقلــت شــكايته يف النــاس)))(، والِفــرار بالكــر اهَلــَرُب، قــال بعــض 
ــه مل ينطــق  الشــارحن: كلمــة )حتــى( يتمــل أن )تكــون()2)( بمعنــى الــالم أي: أنَّ
مادحــه ليقصــد اســكاته هبربــه، فــإن اســكاته لــو قصــد ال يتصــور إالَّ بعــد انطاقــه 

))) )عذر( يف ث، ح، ر، ع، تصحيف، ويف م: )اعذر(. 
))) )وحان( يف ث، تصحيف. 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )خاس(: 6/ )7. 
))) )فقال فقبح( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )9. 

))) )اسكنه( يف ع، تصحيف. 
)6) )بالتحفيف( يف أ،تصحيف. 

)7) ينظر: الصحاح، مادة )قبح(: )/ )9). 
)8) ينظر: تاج العروس / مادة )قبح(: )/)6). 

)9) ]مااًل[ ساقطة من م. 
)0)) )أو رزق( يف ر. 

)))) ينظــر: النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر: )/ 7)). وفيــه: )فــا يف ُأمتــك مــن ســيد؟ قــال: َمــْن 
آتــاُه اهللُ َمــاالً، َورزق ســاحة، فــأّدى شــكره، وقلــت شــكايته يف النــاس(. 

)))) )يكون( يف أ، ح، ر، ع، م، تصحيف. 
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فهــو))( مل يتمــم فعلــه الــّذي يطلــب بــه انطــاق مادحــه فكانــه قصــد اســكاته هبربــه، 
]وفيــه مــع عــدم جريــان مثــل هــذا التوجيــه يف الفقــرة التاليــة ان املناســب حينئــذ 
ــه  ــة اتباع ــه لرع ــراد أنَّ ــون امل ــل أن يك ــارع[)3( ويتم ــة املض ــى صيغ ــكته)2( ع يس
ــه مجــع بــن أمريــن متنافيــن)4(، ]وقيــل املــراد مل ينطــق مادحــه  الفضيلــة بالرذيلــة كأنَّ
يف املــدة املنهيــة اىل اإلســكات أي مل ينطقــه أصــاًل واملــراد باإلســكات/ظ 66/ 
ــتقبال  ــف()6( و)التوبيخ()7(و)اس ــع والتعني ــق[)5( والتبكيت)التقري ــن النط ــع ع املن
َخْذَنــا َمْيُســوَرُه، َواْنَتَظْرَنــا بَِالـِـِه ُوُفــوَره( امليســور  الرجــل بــا يكــره())( )َوَلــْو َأَقــاَم ألََ
َمــا تيــر وقيــل مصــدر عــى َمفُعــول))( وقيــل الغنــى والّســعة)0)( والُوُفــور بالضــم 
ــر املــال ككــُرم و وُعــد أي تــم وزاد، ويف بعــض النســخ )موفــورة()))(  مصــدُر وُف

))) )وهو( يف ث، ح، ر. 
))) )يسكنه( يف ر، تصحيف. 

ــى  ــكته ع ــذ يس ــب حينئ ــة ان املناس ــرة التالي ــه يف الفق ــذا التوجي ــل ه ــان مث ــدم جري ــع بع ــه م ))) ]في
ــن ح.  ــاقطة م ــارع[ س ــة املض صيغ

))) )غايتن متنافيتن( يف ح، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 6))، 7)). 
))) )وقيــل املــارد مل ينطــق مادحــه يف املــدة املنهيــة اىل اإلســكات أي مل ينطقــه أصــاًل واملراد باإلســكات 

املنــع عــن النطــق( ســاقطة من ح. 
)6) تاج العروس، مادة )بكت(: )/ 6). 

)7) )التونيج( يف ث، ويف ر: )التوبيح(، تصحيف،  تاج العروس، مادة )بكت(: )/ 6). 
)8) تاج العروس، مادة )بكع(: )) / 8). 

)9) ينظر: لسان العرب، مادة )ير(: )/ 97). 
)0)) ينظر: املصدر نفسه، مادة )ير(:)/96). 

ــة،  ــج البالغ ــدي:)/ )6)، و رشح هن ــب الراون ــة، القط ــج البالغ ــة يف رشح هن ــاج الرباع )))) منه
ــورة(.  ــروى موف ــم البحــراين: )/ 6))، وفيهــا: )وي ــن ميث اب
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())( يقــال: وفــرت الــيء وفــرًا و وفــر الــيء نفســه وفــورًا)2(  ــامُّ وهو)الــيء الت
ــو  ــرب وه ــذره يف اهل ــع ع ــرض دف ــده والغ ــور يف ي ــول املوف ــا)3( حص أي: انتظرن

توهــم التشــديد عليــه.

ام([)))  ]ومن خطبة له )عليِه السَّ

تِــِه، َواَل خَمُْلــوٍّ ِمــْن نِْعَمتِــِه(، َواَل )5( للتعديــة،   )احَلْمــُد هللِ َغــْرَ مْقـــنُوٍط ِمــْن َرمْحَ
النظــر  تقديــر  عــى  النتفائهــا  واالســتنكاف  واليــأس  القنــوط  نفــي  ولعــل 
ــتنكاف  ــو، واالس ــالف اخلل ــدم بخ ــة الع ــره منزل ــط وغ ــل القان ــح وتنزي الصحي
ــَتْكبِْر  ــِه َوَيْس ــْن ِعَباَدتِ ــَتنْكِْف َع ــْن َيْس ــاىل: ﴿َوَم ــال اهلل تع ــتكبار)6(، ق ــة واالس االنف
َفَسَيْحُشــُرُهْم إَِلْيــِه َجِميًعــا﴾)7(، ومســتنكٍف يف))( أكثــر النســخ عــى صيغــة اخواتــه 
ــر الصحــة محــده ســبحانه  ــراد عــى تقدي يف بعضهــا عــى صيغــة الفاعــل ولعــل امل
ــاد ويدعــوه يف حوائجهــم صغرهــا وكبرهــا وقــد  ــده))( العب ــأن يعب عــى رضــاه ب
ــزول وال  ــربح أي: ال ت ــه وال ت ــن عبادت ــتكبارا ع ــاء اس ــرك الدع ــبحانه ت ــل س جع
تفقــد عــى صيغــة املجهــول أي: ال تعــدم ومهــا متعديــان وعــدم الــرباح والفقــدان 

))) الصحاح، مادة )وفر(: )/7)8. 
))) ينظر: املصدر نفسه، مادة )وفر(: )/ 7)8. وفيه: )... بنفسه وفورًا(. 

))) )انظرنا( يف ح، حتريف. 
))) ]ومن خطبة له )عليه السالم([ بياض يف ث. 

))) )احلارة( يف أ، تصحيف. 
)6) ينظر: لسان العرب، مادة )نكف(: 9/ 0)). 

)7) النساء / )7). 
)8) )عى( يف أ، ع. 

)9) )يعيده( يف م، تصحيف. 
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ــام  ــة واإلنع ــبحانه الرمح ــه س ــاء)2( ذات ــل))( القتض ــه املح ــر قابليت ــى تقدي ــرد ع مط
ــا  ــا ِمنَْه ــاُء، َوأِلَْهلَِه ــا ْالَفنَ ــَى هَلَ ــا َداٌر ُمنِ ْنَي ــاء. )َوالدُّ ــايف االقتض ــرشط ال ين ــدم ال وع
اجَلــاَلُء( هــذا الفصــل مفصــول عــن الّســابق التقطــه الّســيد )رىض اهلل عنــه( عــى 
عادتــه)3( مــن خطبــة عيــد الفطــر وبينهــا كالم طويــل وكذلــك املوصــول املذكــور 
ــاء للمفعــول أي:  ــى عــى البن ــة رواهــا الصــدوق رمحــه اهلل يف الفقيه)4(ومن واخلطب
ــا مقــدرة بوقــت خمصــوص والــالم يف ألهلهــا أمــا  ــة املــوت؛ ألهنَّ ــه املني قــدر، ومن
صلــة لــه أو ملقــدر)5( واجلملــة ]معطوفــة[)6( عــى الفعليــة فيكــون يف حمــل الصفــة أو 
عــى االســمية والــالم لالنتفــاع أي: نصيبهــم منهــا اجلــالء وهــو بالفتــح اخلــروج 
ى  ى وال يتعــدَّ عــن البلــد والوطــن ويقــال: َجَلــوا عــن أوطاهنــم وَجَلْوهُتُــم أنــا يتعــدَّ
ــِب،  ــْد َعِجَلـــْت لِلطَّالِ ــَوٌة))( َخــِرة، َوَق ــْوا وَأْجَلْيَتُهــم)7(. )َوِهــَي ُحْل وكذلــك َأْجَل
َوْالَتَبَســْت بَِقـــْلِب النَّاظـِـِر( احلــالوة واخلــرضة اشــارة اىل اجلهــات التي يميــل))( اليها 
القــارصون الغافلــون عــن العواقــب وعجلــت للطالــب أي: قدمــت لــه حلقارهتــا 
عــى العــادة يف تقديــم اليســر للطالــب، فــإن كان قصــرة اهلمــة رىض بــه وقعــد عــن 
طلــب املحــزون وإال مل يلتفــت اليــه وطلــب مــا هــو خــر لــه وأبقــى، وااللتبــاس 

))) )حمل( يف ر. 
))) )االقتضاء( يف ر. 

))) )عبادته( يف ع، حتريف. 
))) ينظر: من ال يرضه الفقيه، الشيخ الصدوق: )/ ))). 

))) )املقدر( يف ث، ويف ر: )و املقدر(. 
)6) ٌ[ معطوفة[ ساقطة من ر، م. 

)7) ينظر: الصحاح، مادة )جال(: 6/ )0)). 
)8) )جلوة( يف ع، تصحيف. 

)9) )متيل( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، والصواب ما أثبتناه. 
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االختــالط واالشــتباه والتبــاس الدنيــا بالقلــب خلطــه املحاســن باملســاوئ الفتتانــه 
بحســن منظرهــا والغفلــة عــن عاقبهــا والتعبــر بالناظــر لتقــدم اخلــرضة. )َفاْرَتُِلــوا 
ــاف، َوالَ  ــْوَق اْلَكَف ــا َف ــَأُلوا فِيَه اِد، َوالَ َتْس ــزَّ ــَن ال ــْم ِم تُِك ــا بَِحْرَ ــا))( بَِأْحَســِن َم َعنْه
ــة  ــاء للمصاحب ــال والب ــفر واالنتق ــال الس ــاَلِغ( االرحت ــَن اْلَب ــَر ِم ــا َأْكَثـ ــوا ِمنَْه َتطُلُب
واحلــرضة احلضــور وقــرب الرجــل وفنــاؤه أي: بأحســن مــا هــو موجــود عندكــم 
اِد  ُدْوا َفــإِنَّ َخــْرَ الــزَّ حــارض لديكــم مــن الــزاد وهــو التقــوى قــال اهلل تعــاىل: ﴿َوَتــَزوَّ
ــن  ــف ع ــا ك ــح[ )3( م ــاف ]بالفت ــفر والكف ــذ للس ــام يتخ ــزاد طع ــوى﴾)2(، وال الَتْق

النــاس وأغنــى والبــالغ مــا يتبلــغ ويتوســل بــه إىل الــيء املطلــوب.

ام([))) عند عزمه على املسري ِإل الشام ]ومن كام له )عليِه السَّ
ــِر،  ــَلِب، َوســوِء امْلَنَْظ ــِة امْلُنْـقـ ــَفِر، َوكآَب ــاِء السَّ ــْن َوعَث ــَك ِم ــوُذ بِ ــّم إِنِّ َأُع ُه  )اللَّ
ــاِل)5(( ويف بعــض النســخ )يف النفــس واألهــل واملــال()6)، والوعثــاء  ِف اأْلَْهــِل َوامْلَ
ة وأصلــه مــن الوعــث وهــو الرمــل يشــّق ويتعــرَّ فيــه املــي، يقــال:  الشــّدة واملشــقَّ

ــح:  ــة، صبحــي الصال ــد: )/ 0))، وهنــج البالغ ــن أيب احلدي ))) )منهــا( يف رشح هنــج البالغــة، اب
 .87

))) البقرة / 97). 
))) ]بالفتح[ ساقطة من ع. 

الم([ بياض يف ث. ))) ]ومن كالم له )عليِه السَّ
))) )يف االهــل واملــال والولــد( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 0))، ويف هنــج البالغــة، 

ــح: 88. صبحي الصال
)6) منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة، القطــب الراونــدي: )/ )))، وفيــه: )يف النفــس واالهــل 

ــال والولد(. وامل
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َرمــَل أْوَعــُث، َوَرْمَلــَة َوْعثــاء)))، والكآبــة ]بالفتــح واملــد[))) تغــر النفــس/و67/ 
باالنكســار مــن شــدة اهلــم واحلــزن)))، واملنقَلــب بفتــح الــالم االنقــالب والرجوع، 
واملــراد رجــوع املســافر بأمــر يزنــه ملا أصابــه يف ســفره، أو لعودة غر مقــى احلاجة 
أو آلفــة))) أصابــت أهلــه أو مالــه وســوء املنظــر كالتأكيــد لــه أو خيــص كآبــة املنقلــب 
َمُعُهــَا  لِيَفــُة ِف األَْهــِل؛ َواَل َيْ اِحــُب ف الّســَفر، َوَأْنــَت اخْلَ ُهــمَّ َأْنــَت الصَّ باألولــن )اللَّ
َك؛ أِلَنَّ امْلُْســَتْخَلَف اَل َيكــُوُن َمْســَتْصَحبًا، َوامْلُْســَتْصَحُب ال َيُكــوُن ُمْســَتْخَلفًا(  َغــْرُ
امُلســتخلف مــن يتخــذه املســافر خليفــة لــه يقــوم بأمــره)))، و)املســتصحب()6) مــن 
ــع  ــمية م ــن اجلس ــرده ع ــبحانه لتج ــه س ــع في ــذا اجلم ــار ه ــًا وانحص ــذه صاحب يتخ
ــر عــدم انحصــار  القــدرة الكاملــة عــى دفــع املضــار والعلــم الشــامل، فعــى تقدي
ــن أنَّ  ــارحن م ــض الش ــره بع ــا ذك ــه[)7) اىل م ــة ]في ــبحانه ال حاج ــه س ــرد في التج
املســتحق هلــذا اجلمــع بالــذات هــو اهلل ســبحانه بنــاء عــى مــا زعــم مــن أن املنــاط 
جمــرد التجــرد)8) قــال الســيد: )واْبتــداُء هــذا الــكالم مــروٌي عــن رســوِل اهللَ )َصــىََّ 
ــالم( بأبَلــغ كالٍم، َومتََّمــُه بَِأحســن مَتــام، مــن  اُه )َعَليــِه السَّ اهللُ َعَليــِه َوآلــِه( َوَقــد َقــــفَّ
ــه  ــا أي: اتبعت ــالن وفالن ــه بف ــل(. ّقفيت ــر الفص َك( إىَِل آخ ــْرُ ــَا َغ َمُعُه ــه: )ال َيْ َقْول

))) ينظر: لسان العرب، مادة )وعث(: )/ )0).
))) ]بالفتح واملد[ ساقطة من ح.

))) ينظر: لسان العرب،مادة )كأب(: )/ )69.
))) )الفافة( يف أ، ويف ع: )الفاقة(، حتريف.

))) ينظر: الصحاح، مادة )خلف(: )/ )))).
)6) )املستخلف( يف ح، والسياق يقتيض )املستصحب( بدليل ما بعده.

)7) ]فيه[ ساقطة من أ، ث، ر، ع، م.
)8) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ ))).
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ــم  ــدر ت ــون مص ــام يك ــق()))، والت ــر العن ــو )مؤخ ــاُه وه ــى قف ــه ع ــاه)))، وجعلت إي
( وبمعنــى مــا يتــم بــه واملناســب هــو الثــاين. الــَيء كـ)فــرَّ

ام([))) يْفِ ذكر الكوفة ]ومن كام له )عليِه السَّ
بِالنَّــَواِزِل،  ُتْعَركِــَن  ؛  اْلُعَكاظِــيِّ  اأْلَِديــِم  َمــّد  ْيــَن  مُتدِّ َيــا ُكوَفــُة  بِــِك  )َكَأنِّ   
ــّد  ــك)4(، وامل ــر إلي ــك ناظ ــف ب ــّيء، أي: كأين واق اَلِزِل( كأيّن بال ــزَّ ــن بِال َوُتْرَكبِ
اجلــذب والبســط)5(، واألديــم اجللــد أو مدبوغــه، وقيــل: األمحــر منــه)6(، وُعــكاظ 
بالضــم موضــع بناحيــة مكــة كانــت العــرب تتمــع)7( بــه يف كل ســنة ويقيمــون بــه 
ســوقًا مــدة شــهر))(، وقيــل كانــت تقــوم هــالل ذي القعــدة وتســتمر عرشيــن يومــًا، 

ــب: ــو ذوي ــدون))(،)قال()0)( أب ــرون ويتناش ــون أي: يتفاخ ويتعاكظ
إذا ُبنَِي الِقَباُب عى ُعـكاٍظ           َوَقاَم الَبْيُع واجتمَع األُلوُف)))(

البيــع فيــه، واألديــم العكاظــي مســتحكم  وينســب إليــه األديــم؛ لكثــرة 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )قفا(: ))/ )9).
))) ينظر: املصدر نفسه:، مادة )قفا(: ))/ )9).

الم([ بياض يف ث. ))) ]ومن كالم له )عليِه السَّ
))) ))واقف به ناظر اليه( يف أ، ث، ع ويف ر: )واقف به ناظرا اليك(، والصواب ما اثبتناه.

))) ينظر: لسان العرب، مادة )مدد(: )/ 96).
)6) ينظر: تاج العروس، مادة )أدم(: 6)/9.

)7) )جيتمع( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، والصواب ما اثبتناه.
)8) ينظر: معجم البلدان: )/))).

)9) ينظر: تاج العروس، مادة )عكظ(: 0)/ )7).
)0)) )قالوا( يف ح، حتريف.

)))) ديوان اهلذلين )/ 98.
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الدبــاغ))( شــديد املــّد)2( وذلــك وجــه الشــبه، والعــرك)3( الدلــك واحلــك)4(، 
وعركــه أي: )محــل عليــه الــرش()5(، وعركــت القــوم يف احلــرب إذا مارســتهم حتــى 
ــا  ــن هب ــا، وتركب ــزالزل البالي ــدائد)7(، وال ــب والش ــوازل املصائ ــم)6(، والن اتعبته
ــى أن  ــا ع ــا أو هب ــة هل ــن مركوب ــابقتن[))(، أي: تعل ــول ]كالس ــة املجه ــى صيغ ع
يكــون البــاء للســببية كالســابقة والشــدائد التــي أصابــت الكوفــة وأهلهــا معروفــة 
ــُه َمــا َأَراَد بـِـِك َجبَّــاٌر ُســوًء إاِلَّ إِْبَتــاَلُه اهلل بَِشــاِغٍل  ِ أَلْعَلــُم َأنَّ مذكــورة يف الســر، )َوإِنَّ
ــه قــال: )هــذه مدينتنــا  َو َرَمــاُه بَِقاتـِـٍل ))(( روى عــن أمــر املؤمنــن )عليــه الّســالم( أنَّ
ــه الّســالم(أنه  ــن حممــد الصــادق )علي ــا ومقــر شــيعتنا()0)(. وعــن جعفــر ب وحملتن
قــال: )تربــة حتبنــا ونحبهــا()))(، وعنــه عليــه ]الســالم[)2)(: )اللَّهــم إرم مــن َرماَهــا 
ــل  ــاه اهلل بقات ــوء فرم ــا س ــن أرادوا هب ــرة الذي ــن اجلباب ــا())))، وم ــن عاداه ــاٍد م وَع

))) )الدماغ( يف ر، تصحيف.
))) ينظر: تاج العروس، مادة )عكظ(: 0)/ 76).

))) )والعزل( يف ر، حتريف.
))) ينظر: تاج العروس، مادة )عرك(: ))/ ))6.

))) املصدر نفسه، مادة )عرك(: ))/ ))6.
)6) )أتبعنهم( يف أ، ويف ع: )اتبعثهم(، حتريف.

)7) ينظر: العن، مادة )نزل(: 67/7).
)8) ]كالسابقتن[ ساقطة من ح، ر.

)9) )بقائل( يف أ، ع، م، ويف ر: )بقانل(.
)0)) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 6)).

))))  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 6)).
)))) ]السالم[ ساقطة من ح، يقتضيها السياق.

)))) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 6)).
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ــى مــأ  ــة، ويســتأصل أهلهــا فجمعهــم حت ــه))( هــمَّ أن خيــرب الكوف ــن أبي ــاد ب زي
هبــم املســجد والرحبــة ليعرضهــم)2( عــى الــرباءة مــن عــيل )عليــه الّســالم( وعلــم 
ــم  ــا ه ــم فبين ــراب دياره ــتئصاهلم وإخ ــى اس ــك ع ــج بذل ــيمتنعون فيحت ــم س أهن
ــد رمــاه اهلل بالطاعــون،  ــاس باالنــراف وق ــه وأمــر الن جمتمعــون إذ خــرج حاجب
وكان يقــول: إين ألجــد يف النصــف مــن جســدي حــّر النــار، حتــى مــات، وروى 
أنــه ابتــى بالفالــج، ومنهــم احلجــاج)3( تولــدت يف بطنــه احليــات واحــرتق)4( دبــره 

ــال ذلــك مذكــورة يف الســر. حتــى هلــك، وأمث

اِم  ]َوِمْن ُخطَبٍة َلُه )َعَلْيِه الّسَام([))) ِعْنَد ْامَلِسرْي ِال الشَّ
ــِه الّســاَلم( َخَطــب هبــا بالنخيلــة خارجــًا مــن الُكوفــة متوجهــًا  ــُه )َعَلْي روى انَّ

))) زيــاد بــن أبيــه، ويكنــى أبــا املغــرة، أمــر مــن الدهــاة، ولــد يف الطائــف ســنة ))هـــ(، واختلفــوا 
يف نســبه فقيــل: هــو ابــن عبيــد الثقفــي، وقيــل هــو ابــن أيب ســفيان، ولدتــه أمــة )ســمية( وهــي جاريــة 
احلــارث بــن كلــدة الثقفــي، وتبنــاه عبيــد الثقفــي مــوىل احلــارث بــن كلــدة وهــو رومــي االصــل، وملــا 
ــاد يف عهــد  ــارس احلقــه بنســبه ســنة )))هـــ(. اســلم زي ــالد ف ــة، وحتصــن بب ــاد عــى معاوي ــع زي امتن
اخلليفــة أبــو بكــر، وكان كاتبــًا للمغــرة بــن شــعبة، ثــم أليب موســى األشــعري، أيــام امارتــه للبــرة، 
وواله معاويــة البــرة والكوفــة وغرهــا مــن مــدن العــراق، تــويف ســنة )))هـــ(. ينظــر: ســر أعــالم 

ــالم: )/)). ــة: )/ 7))، و األع ــات: ))/6 ـ 8، و اإلصاب ــوايف بالوفي ــالء: )/6، و ال النب
))) )لتعرضهم( يف ر، تصحيف.

ــن  ــك ب ــن مال ــب ب ــن متع ــر ب ــن عم ــعود ب ــن مس ــل ب ــن عقي ــم ب ــن احلك ــف ب ــن يوس ــاج ب ))) احلج
كعــب الثقفــي، ويكنــى أبــا حممــد الثقفــي، كان أخفــش، دقيــق الصــوت، وأول واليــة وليهــا )تبالــه(، 
هــو الــذي قتــل ابــن الزبــر ســنة ))7هـــ(، فــواله عبــد امللــك بــن مــروان احلجــاز ثــالث ســنن فوليهــا 
عرشيــن ســنة، تــويف ســنة ))9هـــ( ينظــر: املعــارف: )9)ـ  98)، و البداية والنهايــة: 6/9))، 8))، 

و شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب: )/07)،06).
))) )احرت( يف أ، ع، حتريف، ويف ث: )واحرف(.
))) ]َوِمْن ُخطَبٍة َلُه )َعَلْيِه الّساَلم([ بياض يف ث.
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ــَا َوَقــَب َلْيــٌل  ْمــُد هللِ ُكلَّ إىل صفــن خلمــس بقــن مــن شــوال ســنة ســبع وثالثــن )احْلَ
ْنَعــاِم، َواَل  ْمــُد هللِ َغــْرَ َمْفُقــوِد اْلِ ــَا الََح َنْجــٌم َوَخَفــَق، َواحْلَ ْمــُد هللِ ُكلَّ َوَغَســَق، َواحْلَ
ُمَكاَفــأ اِلْفَضــال( وقــَب الليــل أي: )دخــل())(، وغســق أي: اظلــم)2( قــال تعــاىل: 
﴿َوِمــْن َشــرِّ َغاِســٍق إَِذا َوَقــَب﴾)3(، واَلَح أي: ظهــر ويف بعــض النســخ )طلــع 
نجــم(، وخفــق النجــم وأخفــق إذا انحــط يف املغــرب أو غــاب)4(، وكافأتــه مكافــاة 
وكفــاء أي: جازيتــه وكل يشء ســاوى شــيئًا فهــو)5( مكافــئ لــه/ظ 67/، االفضال 
ــى  ــاِط َحتَّ ــَذا امْلِلَط ــُزوِم َه ــْم بُِل ــي، وأَمْرُتُ َمتِ ــُت ُمَقدِّ ــْد َبَعْث ــُد، َفَق ــا َبْع االحســان )َأمَّ
ــب  ــن ثعل ــوه وع ــه ومتقدم ــدال أول ــر ال ــش()6( بك ــة )اجلي م ــِري( مقدِّ ــْم َأْم َيْأتَِيُه
فتــح الــدال واملضــاف حمــذوف، واملِلطــاِط )بالكــر()7( )حافــة الــوادي وشــفره 
وســاحل البحــر())( واملنهــج املوطــؤ واملشــار إليــه شــاطئ الفــرات ولزومــه أن ال 
يفارقــوه وال يعدلــوا عنــه إىل موضــع آخــر )َوَقــْد َرَأْيــُت َأْن َأْقَطــَع َهــِذِه اْلـــنُّْطَفَة إىَِل 
ُكــْم، َوَأْجَعـــَلُهْم  ِذَمــٍة ِمنُْكــْم، ُموطِنـِـَن َأْكنَــاَف َدْجَلــَة، َفُأهْنَِضُهــْم َمَعُكــْم إىل َعُدوِّ ِشْ
ِة َلُكــْم( النُطفــة بالضــم املــاء الصــايف قــل أو كثــر، أو املــاء مطلقــًا  ِمــْن َأْمــَداِد اْلـُقـــوَّ
ذمــة بالكــر )القليــل مــن النــاس())( واجلــار متعلــق  وهــو بالقليــل أخــص، والرشِّ

))) العن، مادة )وقب(: )/8))، والصحاح، مادة )وقب(: )/ ))).
))) ينظر: الصحاح، مادة )غسق(: )/ 7))).

))) الفلق / ).
))) ينظر: الصحاح، مادة )خفق(: )/ 69))، ولسان العرب، مادة )خفق(: 0)/)8.

))) )وهو( يف ر ز.
)6) )احليش( يف ث، ويف ح: )اجليس(، تصحيف.

)7) )بكر( يف ح.
)8) لسان العرب، مادة )لطط(: 7/ 90).

)9) لسان العرب، مادة )رشذم(: ))/))).
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ــا  بمحــذوف أي: متوجهــا إليهــم، وأوطــن املــكان ووطنــه واســتوطنه اختــذه وطن
و)موطنــن( عــى صيغــة األفعــال يف أكثــر النســخ، ويف بعضهــا عى صيغــة التفعيل، 
والرشذمــة املوطنــن الذيــن ســار هبــم )عليــه الّســالم( قــوم مــن أهــل املدائــن روى 
ــة)2(  ــب والناحية))(،وِدجل ــك اجلان ــف بالتحري ــل، والكن ــة رج ــوا ثانائ ــم كان أهن
ــه  ــام وأهنض ــع ق ــض كمن ــداد، وهن ــر بغ ــر هن ــخ بالك ــح، ويف النس ــر والفت بالك
ــارص)3(،  ــن والن ــو املع ــك وه ــدد بالتحري ــع م ــح مج ــَداد بالفت ــة، واألم ــره اقام غ
ــِذي َأَمَرهــم بلزومــه  ــْمَت ال ــالم( بِاملِْلطــاط )4( السَّ ــه السَّ ــي )علي ــيد: )يعن ــاَل السَّ َق
وهــو َشــاطئ الُفــَرات ويقــال َذلــَك أْيضــًا لَِشــاطِِئ البحــر، َوَأْصلــه مــا اْســَتَوى ِمــَن 
ــا(  ــارِت وعجيبه ــب الِعب ــن غري ــو م ــَرات، وه ــاء الُف ــِة َم ــي بالنُّْطَف األَْرض، ويعن
قــال بعــض الّشــارحن: )ال فــرق بــن شــاطئ الفــرات وشــاطئ البحــر وكالمهــا 
ــال أيضــًا  ــر واحــد وكان الواجــب أن يقــول امللطــاط: الســمت يف األرض ويق أم

لشــاطئ البحــر()5( وفيــه مــا فيــه. 

اُم([)7) ]َوِمْن ُخْطَبٍة)6) َلُه )َعَلْيِه السَّ
مــُد هللِ الَّــِذي َبَطــَن َخِفّيــاِت األُُمــوِر،، َوَدلَّــْت َعَلْيــِه َأْعــاَلُم الُظهــور( بَِطنــُت  احْلَ

))) ينظر: القاموس املحيط، مادة )كنف(: )/)9).
))) )والدجلة( يف أ.

))) ينظر: لسان العرب، مادة )مدد(: )/ 98).
))) )بامللطــاط هــا هنــا( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / 8))، وهنــج البالغــة، صبحــي 

الصالــح: 89.
)))  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 9))

)6) )كالم( يف م.
)7) ]ومن خطبة له )عليه السالم([ بياض يف ث.
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األمــر أي: )عرفــت باطنــه())(، وبطنــت الــوادي أي: )دخلتــه()2(، وفــر الباطن يف 
أســائه ســبحانه)3( بالعــامل بــا بطــن وباملحتجــب عــن أبصــار اخلالئــق وأوهامهــم)4( 
ــذ  ــبحانه نف ــه س ــى األول أنَّ ــى ع ــم)5(، واملعن ــه وه ــط ب ــر، وال يي ــه ب ــال يدرك ف
علمــه يف األمــور اخلفيــة، وعــى الثــاين اختفــى يف خفيــات األمــور ودخــل بواطنهــا 
فــال يــدرك بمشــعر وال يبلــغ كنهــه عقــل، وهــو أنســب بالفقــرة التاليــة، واألَعــاَلم 
ــات  ــور اآلي ــالم الظه ــار()7(، وأع ــل()6(، )واملن ــو )اجلب ــك وه ــم بالتحري ــع َعَل مج
ــا  ــنُِرَيُم آيِاتِن ــة عــى وجــوده ســبحانه كــا قــال عــّز مــن قائــل: ﴿َس الظاهــرة الدال
﴾))(، ويتمــل عــى بعــد أن يــراد  ــُه ْاحَلــقُّ ــم َانَّ َ هَلُ ِف َاآلفــاِق َوْفِ َأنُفِســِهْم َحّتــَى يَتَبــنَّ
ــَع َعــَى َعــْنِ الَبِصــِر(، ويف بعــض النســخ )َعــَى  بالظهــور وجــوده ســبحانه )َواْمَتنَ
ه( يمكــن أن  ــِرُ ــَبَتُه ُيْب ــْن َأْثـ ــْلُب َم ــُره، َواَل َقـ ــَرُه ُتنْكِ ــْن َلْ َي ــْنُ َم ــاَل َع ْاألبصــاِر( )َف
ــه  ــَعار بأنَّ ــن لإلش ــص بالع ــًا، والتخصي ــامل أيض ــة))( والع ــر ذو احلاس ــراد بالبص ي
ال يمتنــع عــى القلــب وإن مل يبلــغ ُكنهــه فيكــون مــا بعــده كالتفصيــل لــه، واملــراد 
ــه  بنفــي اإلبصــار ثانيــًا نفــي إطــالع القلــب عــى كنــه حقيقتــه ســبحانه والغــرض أنَّ

))) لسان العرب، مادة )بطن(: ))/)).

))) املصدر نفسه، مادة )بطن(: ))/)).
ِخُر َوالظَّاِهُر َواْلَباطُِن احلديد / ). ُل َواآلَْ وَّ ))) قال تعاىل: ُهَو األَْ

))) )أوهام اخلالئق وأبصارهم( يف ح، )أبصار اخلالئق واوماهم( يف ر.
الواحــدي:  الوســيط،  التفســر  و   ،6(  /( الكشــاف:  و   ،(8(/(7 البيــان:  جامــع  ))) ينظــر: 

.((6  /8 املحيــط:  البحــر  وتفســر   ،(99/((
)6) الصحاح، مادة )علم(: )/ 990).

)7) لسان العرب، مادة )علم(: ))/9)).
)8) فصلت / )).

)9) )احلاشة( يف ع، تصحيف.
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ــة  ــكاره لدالل ــبيل إىل إن ــه الس ــن إال أن ــن األع ــًا ع ــًا حمتجب ــبحانه وإن كان باطن س
أعــالم الظهــور كــا أنَّ ظهــوره للقلــوب اليوجــب االطــالع عــى حقيقتــه فخفــاؤه 
ــه ال ســبيل للعــن  اليمنــع الّظهــور، وظهــوره اليرفــع اخلفــاء، ومحــل الــكالم عــى أنَّ
اىل إنــكاره إذ حــظ احلاســة إدراك املحســوس ال إنــكار الوجــود، وكذلــك ال ســبيل 
ــاَل  ــوِّ َف ــَبَق ف الُعُل ــة البعِد)َس ــد غاي ــأنه اإلدراك بعي ــا ش ــاهدة، وإن ــب إىل املش للقل
ــو  ــبحانه عل ــّوه س ــُه( عل ــَرُب ِمنْ َء َأْق ــاَل َشْ ــوِّ َف ُن ــُرَب ِف الدُّ ــُه، َوَق ــى))( ِمنْ َء َأْع َشْ
ــه يف العقــل لتنزهــه عــن احلاجــة والنقــص ومشــاهبة األعــراض واالجســام،  رتبت
أو إلعطائــه وافاضتــه اخلــرات عــى العاملــن أو لقهــره)2( األشــياء، وغلبتــه عليهــا 
باحلكــم والقــدرة، ودنــوه قربــه إليهــم بالرتبيــة والعلــم والقــدرة والتحنــن والرأفــة، 
ٍء ِمــْن َخْلِقــه، َواَل ُقْرُبــُه َســاَواُهْم ِف امْلَــَكاِن بِه( يمكن  )َفــاَل اْســتِْعاَلُؤُه َباَعــَدُه َعــْن َشْ
ــاء  ــكاين والف ــد امل ــل البع ــور، ويتم ــو املذك ــل الدّن ــا يقاب ــي م ــد املنف ــراد بالبع أن ي
للتعقيــب أو للتفريــع فــإن هــذا النفــي يتفــرع عــى مجعــه ســبحانه بــن االســتعالء 
والقــرب باملعــاين الّســابقة، ويف بعــض النســخ الصحيحــة )ســّواهم(/ و)6/ عــى 
ــِب  ــْن َواِج ــا َع ــه، َوَلْ َيُْجْبَه ــِد ِصَفتِ ِدي ــَى َتْ ــول َع ــِع الُعُق ــل، )َلْ ُيْطلِ ــة الَتفعي صيغ
ــن  ــه اإلرشاف م ــه وأصل ــل إذا علم ــة افتع ــى صيغ ــيء ع ــى ال ــع ع ــِه( اطلَّ َمْعِرَفتِ
موضــع عــاٍل، واطلعــه عليــه عــى صيغــة افعــل إذا جعلــه عاملــًا)3( وحتديــد صفتــه 
االحاطــة العلميــة هبــا أي: مل جيعــل للعقــول ســبياًل إىل العلــم بكنــه ذاتــه وصفاتــه 
الّتــي هــي عــن ذاتــه، أو مل جيعــل هلــا ســبياًل إىل حــر كاالتــه كــا قيــل، واحلجــب 

))) )أعال( يف أ.
))) )اقهره( يف م، حتريف.

))) ينظر: لسان العرب، مادة )طلع(: 6/8)).



241

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

املنــع أو الســرت عــى القلــب، أي: مل يســرت واجــب معرفتــه عنهــا، وواجــب معرفتــه 
ــه  ــذي يتوقــف علي ــة، والتصــور ال ــة واجلاللي ــه الكالي ــق بوجــوده وصفات التصدي
ــدا  ــن أح ــك ع ــي ال تنف ــة الت ــة الالزم ــة الفطري ــة الواجب ــق واملعرف ــك التصدي ذل
واملــراد وجــوب اهلامهــا عــى اهلل ســبحانه أو الكســبية))( الواجبــة)2( حتصيلهــا عــى 
العبــاد بالنظــر والتأمــل يف اآليــات والرباهــن، ولعــل األخــر أنســب بقولــه )عليــه 
ُحــود(،  ــِب ِذي اجْلُ ــَراِر َقْل ــَى إِْق ــُه َأْعــاَلم الُوُجــود َع ــِذي َتْشــَهُد َل ــَو الَّ الّســالم( )َفُه
ويف بعــض النســخ )قلــوب ذوي اجلُحــود(، واجلحــد )واجلحــود اإلنــكار مــع 
ــر  ــان وال ينك ــى اللس ــور ع ــد مقص ــكار اجلاح ــكالم أنَّ إن ــر ال ــم()3(، وظاه العل
ــه ال  ــراد أنَّ ــون امل ــن أنَّ يك ــة، ويمك ــور األدل ــب لظه ــع بالقل ــوَد الصان ــٌد وُج أح
يوجــد اإلنــكار بالقلــب بعــد ختليــه الذهــن مــن الشــبهة، وتــرك اتبــاع االهــواء)4( 
ــّوًا  ــُه ُعُل ــُدوَن َل ــِه َواجَلاِح ــبُِّهوَن بِ ــوُل)5( امُلَش ــاَّ َيُق ــاىَل اهللُ َع ومتابعــة األســالف. )َتَع
َكبِــرًا( الّتعــايل)6( االرتفــاع أي: جــل شــأنه عــن التشــبيه واالنــكار وتباعــد عنهــا 

غايــة البعــد والوصــف بالكــرب توســع.

))) )الكسبته( يف ر.
))) )الواجب( يف أ، ث، ر، واملناسب للسياق ما اثبتناه.

))) الصحاح، مادة )جحد(: )/8)).
))) )اهلوى( يف أ، ع، حتريف، ويف ث: )االهو(.

))) )يقوله( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 70).
)6) )والتعايل( يف أ.
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اُم([)))  ]َوِمْن ُخْطَبٍة َلُه )َعَلْيِه السَّ
هــذه اخلطبــة رواهــا ثقــة اإلســالم )رىض اهلل عنــه( يف الــكايف يف بــاب البــدع)2( 
ــُف  اَل ــَدع، ُيَ ــَكاٌم ُتْبَت ــَبع، َوَأْح ــَواٌء ُتـتَّـ ــِن َأْه ــوِع الِفَت ــْدُء ُوُق ــَا َب باختــالف يســًر )إِّن
فِيَهــا كَِتــاُب اهللِ، َوَيَتــوىلَّ عليَهــا ِرَجــاٌل ِرَجــاالً؛ َعــَى َغــْرِ ِديــِن اهللِ( الفتنــة االمتحــان 
ــم  ــار باملــكاره ويســتعمل يف الضــالل واإلث ــرة اســتعاهلا يف االختب ــار وكث واالختب
والكفــر والفضيحــة والعــذاب والقتــال وغــر ذلــك، واألهــواء مجــع هــوى 
ــاء  ــداع االنش ــل، واالبت ــتعمل يف الباط ــا يس ــر م ــس وأكث ــر، أي: إرادة النف بالق
واالخــرتاع والضمــر املؤنــث املفــرد يعــود اىل كل واحــٍد مــن األهــواء واألحــكام 
ــويل  ــراد بت ــا، وامل ــذه ولي ــواله أي: اخت ــة، وت ــا مجاع ــوع أفرادمه ــا؛ ألن جمم أو اليه
الرجــال متابعتهــم ومعاضدهتــم واالئتــام هبــم، )َفَلــْو َأنَّ الَباطـِـَل َخَلــص ِمــْن ِمــَزاِج 
ــقَّ َخَلــَص ِمــْن َلْبــِس الَباطـِـِل، اْنَقَطَعــُت َعنْــُه  ــَف َعــَى امُلْرَتاِديــَن؛ َوَلــْو َأنَّ احْلَ ــقِّ َلْ َيْ احْلَ
اِب مــا خيلــط بــه)3(، ويف الــكالم أضيف  َأْلُســُن امُلَعانِِديــَن( امَلــْزج اخلَْلــط، وِمــَزاُج الــرَشَ
ــْن  ــْن ُيْؤَخــُذ ِم اىل مــا ُيمــزج، واالرتياد)الطلــب()4(، واّللبــس أيضــًا اخللــط)5(، )َوَلكِ
َهــَذا ِضْغــٌث َوِمــْن َهــَذا ِضْغــٌث، َفُيْمَزَجــاِن)6(، َفُهنَالـِـَك َيْســَتْويِل الّشــْيَطاُن َعــَى َأْولَِيائِه، 
ْســنَى( الِضْغــُث)7( بالكــر: )ُقبضــُة حشــيٍش  ــْم ِمــَن اهللِ احْلُ َوَينُْجــو الَِّذيــَن َســَبَقْت هَلُ

الُم([ بياض يف ث. ))) ]َوِمْن ُخْطَبٍة َلُه )َعَلْيِه السَّ
))) ينظر: االصول من الكايف: )/ )).

))) ينظر: الصحاح، مادة )مزج(: )/ ))).
))) تاج العروس، مادة )رود(: )/66).

))) ينظر: لسان العرب، مادة )لبس(: 6/ )0)
)6) )فيربجان( يف م، حتريف. 

)7) )الصغث( يف ر، تصحيف.
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ــي قــدر اهلل ألهــل النجــاة هــي  ــة احلســنى الت ــِب باليابــس())(، واخلصل خمتلطــة الَرْط
الســعادة أو التوفيــق للطاعــة ومتابعــة احلــق. 

اُم([))) ملَّا َغَلَب َأْصحاُب ُمعاوية َأْصحاَبُه))) َعلى  ]َوِمْن َكَامِه )َعَلْيِه السَّ
َشريَعِة الُفراِت ِبصّفنَي َوَمَنُعْوُهُم املاَء)))

ــن كســجّن  ــاء اجلــاري()5(، وصّف ــل عــى امل  الرشيعــة واملرشعــة )مــورد اإلب
ــة  ــرب الرق ــام ق ــن أرض الّش ــى م ــة العظم ــا الوقع ــت فيه ــي كان ــم األرض الت اس
ــِد  ــة )َق ــة والنــون فيهــا أصلي بشــاطئ الفــرات)6(، غــر منــرف للتأنيــث والعلمي
ــُيوَف( ويف  وا السُّ ــٍة، َأْو َروُّ ــِر حَمَل ــٍة، وَتْأِخ ــَى َمَذلَّ وا َع ــرُّ ــاَل، َفَأِق ــَتْطَعُموُكُم اْلِقت اْس
بعــض النســخ )الســيف ِمــَن الِدمــاِء تــَرَوْوا ِمــَن ْاملــاِء)7(( اســتطعموكم القتــال أي: 
ــم مَلــا اضطروكــم اىل القتــال إذ ال طاقــة لكم عــى العطش،  طلبــوا منكــم القتــال كأهنَّ
فجعلــوا القتــال مرغوبــًا لكــم كــا يرغــب اإلنســان اىل الطعــام الــذي بــه قــوام بدنــه 
ــه ال قــدرة لكم عــى دفعهم واصــربوا عليها  واقــروا عــى مذلــة أي: اعرتفــوا هبــا وإنَّ
ــة،  ــاءة املرتب ــة دن ــة وتأخــر املحل ــّذل و املقهوري و))( اســكنوا أنفســكم يف مــكان ال

))) الصحاح، مادة )ضغث(: )/)8)، و ينظر: لسان العرب، مادة )ضغث(: )/ )6).
الُم([ بياض يف ث. ))) ]َوِمْن َكاَلمِه )َعَلْيِه السَّ

))) )أصحابــه )عليــه الســالم(( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )9)، وهنــج البالغــة، 
صبحــي الصالــح: )9.

))) )من املاء( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )9).
))) النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/ 60)، و ينظر: الصحاح، مادة )رشع(: )/6))).

)6) سبق ذكرها يف صحيفة )).
)7) منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة، القطــب الراونــدي: )/ )6)، هامــش: )،)نســخة: 

ــيف(. ــف: الس ال
)8) )أو( يف أ،، ر،ع.
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ورووا الســيوف أي: اجعلوهــا رواء مجــع ريــى))( ضــد عطشــى)َفامْلَوْت ِف َحياتِْكــُم 
َيــاُة ِف َمْوتُِكــْم َقاِهِريــَن( ال خيفــى علــو رتبــة الــكالم واشــتاله عــى  َمْقُهوِريــَن، َواحْلَ
 ،)2( ــَرَ ــُم اخْلَ ــس َعَلْيه ــَواِة، َوَعمَّ ــَن الُغ ــًة ِم ــاَد مُلَ ــَة َق ــة)َأاَل َوإِنَّ ُمعاِوَي ــف البالغ لطائ
َحتَّــى َجَعُلــوا ُنُحوَرُهــْم َأْغــَراَض امَلنِّيــِة( قــاد الفــرس ضــد ســاقه فالقــود مــن أمــاٍم 
والســوق مــن خلــف)3(، والُلمــة بالضــم والتخفيــف /ظ )6/ )اجلاعــة()4(، 
ب()5(، وقــال اجلوهــري: )اهلــاء عــوٌض عــن اهلمــزة  وقيــل: )املثــل يف الســن والــرتِّ
الذاهبــة مــن وســطه()6(، )وهــو)7( ممــا أخــذت عينــه كســه وُمــْذ، وأصلهــا ُفعلــة مــن 
ــس باملهملتــن وتشــديد  املالءمــة وهــي املوافقــة(())(، والغــواة: الضالــون))(، وَعمَّ
امليــم كــا يف النســخ أي: أهبــم وأخفــى)0)(، قــال بعــض الشــارحن التشــديد يفيــد 
ــه بالتخفيــف، قــال بعــد ذكــر كالمــه  ــن األثــر إّن ــرة)))(، ويظهــر مــن كالم اب الكث
)عليــه الّســالم(: )الَعْمــس أْن ُتــِرَى َأّنــَك ال َتعــِرف األمــر، وَأنــت بــه عــارٌف()2)(، 

))) )زين( يف ر، تصحيف.
))) )اخلر( يف ع، تصحيف.

))) ينظر: تاج العروس، مادة )قود(: )/ 08)، 09).
))) العن، مادة )ملم(: 8/ ))).

))) لسان العرب، مادة )ملم(:))/8)).
)6) الصحاح، مادة )ألم(: )/ 6)0).

)7) )وهي(، يف ح حتريف.
)8) النهاية يف غريب احلديث واالثر: )/ )7)، وفيه:)وهو مما أخذت...(، حتريف.

)9) ينظــر: الصحــاح، مــادة )غــوى(: 6/ 0))). و ينظــر: القامــوس املحيــط، مــادة )غــوى(: ) / 
.(7(

)0)) ينظر: تاج العروس، مادة )عمس(: 8/ 76).
)))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )9).

)))) النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/ 99).
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قــال: )ويــروى بالغــن املعجمــة())(، وهــو موجــود يف بعض النســخ لكن بالتشــديد 
وغمســه يف املــاء أي: )مقلــة()2(، )وغمــس النجــم أي: غــاب()3(، والغميــس الليــل 
املظلــم والظلمــة)4( والــيء )الــذي مل يظهــر للنــاس ومل ُيعــرف بعــد()5(، ويف بعض 
]النســخ[ )6( )ورمــس عليهــم( بالتشــديد، والرمــس كتــان اخلــرب)7(، واملــراد باخلــرب 
ــم  ــة لعذاهب ــوت مقدم ــًا، وامل ــران مجيع ــرة، أو األم ــذاب اآلخ ــا، أو ع ــزي الدني خ
القــالدة  الصــدر())( أو موضــع  أيضــًا حمتمــالن، والنحــر: )أعــى  فاألخــران 
ــا  ــوت؛ ألهن ــُة: امل ــه، )وامَلنِيَّ ــى في ــذي يرم ــدف ال ــك اهل ــرض بالتحري ــه))(، والغ من
ــراق  ــل الع ــك أه ــا مل ــه مل ر()))(، روي أنَّ ــدِّ ــه أي: ُق ــى ل ــال: ُمنِ ــدرة()0)(، )يق مق
املرشعــة قــال عمــرو بــن العــاص ملعاويــة: مــا ظنــك يــا معاويــة إن منعــوك املــاء كــا 
منعتهــم أمــس؟ أتــراك أن تضارهبــم عليــه كــا ضاربــوك عليــه؟ مــا أغنــى عنــك أن 
تكشــف هلــم الســوءة!، فقــال معاويــة: دع عنــك مــا مــى، فــا ظنــك بعــيّل؟ قــال: 
ظنــي أنــه ال يســتحل منــك مــا اســتحللت منــه، وقــال لــه )عليــه الّســالم( بعــض 

))) النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/ 99).
))) الصحاح، مادة )غمس(: )/ 6)9.

))) العن، مادة )غمس(: )/ 80).
))) ينظر: لسان العرب، مادة )غمس(: 6/ 7)).

))) املصدر نفسه، مادة )غمس(: 6/ 7)).
)6) ]النسخ[ ساقطة من أ، ع.

)7) ينظر: لسان العرب، مادة )رمس(: 6/ )0).
)8) املصدر نفسه، مادة )نحر(: )/96).

)9) ينظر: املخصص، مادة )نحر( )/ 0).
)0)) الصحاح، مادة )منا(: 6/ 97)).

)))) املصدر نفسه، مادة )منا(: 6/ 97)).
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أصحابــه امنعهــم املــاء يــا أمــر املؤمنــن كــا منعــوك، فقــال: ال خلــوا بينهــم وبــن 
املــاء، ال أفعــل))( مــا فعلــه اجلاهلــون ســنعرض عليهــم كتــاب اهلل، وندعوهــم)2( اىل 
ــا يغنــي)3( إن شــاء اهللُ(، فــا أمســى  اهلــدى فــإن أجابــوا، وإال ففــي حــّد الّســيف َم
ــام  ــل الش ــا أه ــم ورواي ــام ورواياه ــل الش ــقاة أه ــقاهتم وس ــى رأوا س ــاُس حّت النّ

يزدمحــون عــى املــاء مــا يــؤذي إنســان إنســانًا. 

]َوِمْن ُخْطِبٍة َلُه )َعَلْيِه الّسَاُم([)))
ــُر  ــِة ُاْخــرى)6( لَِتغايِ ــا بَِرواَي ــٍة ُاْخــرى َوَنْذُكُرهــا هاُهنَ َم خُمَتاُرَهــا بَِرُواَي َقــْد)5( َتَقــدَّ
ــَر َمْعـــُروُفَها  َمــْت وآَذَنــْت بِــَوداٍع)7(، َوَتنَكَّ ْنَيــا َقــْد َتَرَّ : )َأاَل َوإِنَّ الدُّ واَيَتــْنِ الرَّ
ــارم للســيف القاطــع))( وترمــت  ُم القطــع))(، ومنــه الصَّ اَء( الــرَّ َوَأْدَبــَرْت َحــذَّ
ــَوداع  ــه، وال ــه األمــر وب أي: تقطعــت، وفنيــت وآذنــت أي: اعلمــت، ويقــال: آذن
بالفتــح االســم مــن التوديــع عنــد الرحيــل، وتنكــر أي: صــار منكــرًا وهــو ضــد)0)( 

))) )افعله( يف ع، حتريف.

))) )تدعوهم( يف أ، ع، م.
))) )يعني( يف أ، ث، ع، تصحيف.

))) ]ومن خطبة له )عليه السالم([ بياض يف ث.
))) )وقد( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )6).

)6) )ونذكر ما نذكره هنا برواية أخرى( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )6).
ــي  ــة، صبح ــج البالغ ــد: )/ )6)، ورشح هن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــاء( يف رشح هن )7) )بانقض

الصالــح: ) / )6).
)8) ينظر: لسان العرب، مادة )رصم(: ))/ ))).
)9) ينظر: املصدر نفسه، مادة )رصم(: ))/ ))).

)0)) )عند( يف م.
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املعــروف الــّذي يعرفــه النــاس ويســنونه))(، وحــذاء)2( يف كثــر مــن النســخ باحلــاء 
ــش  ــف ري ــي خ ــي الت ــذاء وه ــاة ح ــل للقط ــه قي ــة، ومن ــة رسيع ــة أي خفيف املهمل
ذنبهــا، ويف بعضهــا )جــذاء( باجليــم أي مقطوعــة أو رسيعــة، وقــال الفــراء: رحــم 
حــذاء ]وجــذاء[)3( باحلــاء، واجليــم إذا مل توصــل)4( وقــال بعــض الشــارحن: )مــن 
ّر واخلــر()5( ولعلــه ممــا ال حاجــة إليــه. )َفِهــَي  رواه جــذاء باجليــم، أراد منقطعــة الــدَّ
ــْوِت ِجَراهَنَــا( حفــزه)6( باحلــاء املهملــة والفــاء  ــُدُوا بِامْلَ اهَنَا، َوَتْ ــاِء، ُســكَّ ِفــُز بِاْلَفنَ َتْ
والــزاي كرضبــة أي: دفعــه مــن خلفــه، وحثــه وأعجلــه)7(، وحفــزة))( بالرمــح أي: 
ــث  ــدوا أي: تبع ــا، وحت ــة)0)( والعص ــاء باملقرع ــبه الفن ــى األول ش ــه())( وع )طعن
ــاُء هلــا()))(، وهــو مــن البواعــث  ــْدو، وهــي )َســْوُق اإلبــل والِغن وتســوق مــن احلَ
عــى رسعتهــا، واجلــار املجــاور و الــذي أَجرْتــه مــن أن ُيظلــم، ولعــل األخــر 
أنســب، ويمكــن أن يــراد باجلــران مــن كان انتفاعهــم مــن الدنيــا أو ركوهنــم اليهــا 

))) )يسونه( يف ث، حتريف.
))) )وهذا( يف ع، حتريف.

))) ]وجذاء[ ساقطة من أ، ث، ر، ع، م.
ــم  ــذاٌء، باجلي ــذاٌء وَح ــم ج ــراء: رح ــال الف ــه: )ق ــذذ(: )/ 79)، وفي ــادة )ج ــرب، م ــان الع ))) لس

واحلــاء ممــدودان، وذلــك إذا مل توصــل( رواء يف ر، حتريــف.
))) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )6).

)6) )حفره( يف ر، تصحيف.
)7) ينظر: لسان العرب، مادة )حفز(: )/ 7)).

)8) )خفره( يف ر، تصحيف.
)9) لسان العرب:، مادة )حفز(: )/ 8)).

)0)) )واملقرعة( يف أ، ع.
)))) الصحاح، مادة )حدا(: 6/ 09)).
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أقــل، وبالســكان خالفهــم فيناســب التعبــر باملجــاور، )َوَقــْد َأَمــرَّ ِمنَهــا))( َمــا َكاَن 
ــَق ِمنَْهــا إاِلَّ َســَمَلٌة َكَســمَلِة الِداَوِة،  ــْم َيْب ُحْلــواًّ )2(، َوَكــِدَر ِمنَهــا مــا َكاَن َصْفــوًا، َفَل
ــاُن)3( لَْ َينَْقــْع( أمــر الــيء أي: صــار  َدَي َزهــا الصَّ ــْو مَتَزَّ ــِة، َل َأْو ُجْرَعــٌة َكُجْرَعــِة امَلْقَل
مــرًا، وكــدر املــاء كــدرًا كفــرح ضــد صفــا و]نحــو[)4( ]ذلــك[)5( ]وجيــوز[)6( كــدر 
بالضــم كــدورة إال أنَّ املوجــود يف النســخ)7( هــو األول، والّســملة بالتحريــك: 
القليــل مــن املــاء تبقــى يف اإلنــاء))(، واإلداوة بالكر)املطهــرة())( واجُلرعــة بالضــم 
ــه)))(،  ــدة من ــرة الواح ــح امل ــر، وبالفت ــرشب اليس ــن ال ــم م ــخ)0)( االس ــا يف النس ك
وامَلْقَلــُة بالفتــح َحَصــاة الَقْســم توضــع يف اإلنــاء إذا عدمــوا املــاء يف الســفر ثــم يصــب 
عليــه مــا يغمــر احلصــاة فيعطي كل أحد ســهمه)2)(، ومــزة أي: )مصــه()3)(، والتمزز 

ــح:  ــي الصال ــة، صبح ــج البالغ ــد: )/ )6)، وهن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــا( يف رشح هن ))) )فيه
.9(

))) )حلو( يف أ.
))) )الصذيان( يف أ، تصحيف.

))) ]ونحو[ ساقطة من أ، ث، ع.
))) ]ذلك[ ساقطة من أ، ث، ر، م.

)6) ]وجيوز[ ساقطة من ح، ر، م.
)7) رشح هنج البالغة، ابن احلديد: )/ )6)، ورشح هنج، ابن ميثم البحراين: )/ 7)).

)8) ينظر: الصحاح، مادة )سمل(: )/ ))7).
)9) املصدر نفسه، مادة )أدا(: 6/ 66)).

)0)) رشح هنج البالغة، ابن احلديد: )/ )6)، ورشح هنج، ابن ميثم البحراين: )/ 7)).
)))) سبق ذكره يف صحيفة )9.

)))) ينظر: الصحاح، مادة )مقل(: )/0)8).
)))) ينظر. املصدر نفسه، مادة )مزز(: )/ 896.
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مصــه قليــاًل قليــاًل))(، )والَصــَدى / و)6/: العطــش()2( ونقــع الرجــل باملــاء 
ــف  ــل: )الرش ــكنه ويف املث ــًا أي: س ــًا و نقوع ــش نقع ــاء العط ــع امل أي: روى، )ونق
أنقــع()3())4( أي: إنَّ الــرشاب الــذي يمــص قليــال أنقــع للعطــش وإن كان فيــه بطؤ، 
وصرورهتــا مــّرًا وكــدرًا وقليــال، أمــا لقــر األعــار يف تلــك األزمــان وقلــة العمــر 
يوجــب املــرارة والكــدورة، أو لقلــة عمــر الدنيــا وقــرب انقضائهــا بقيــام الســاعة، 
أو النقضــاء الشــباب وقلــة االســتمتاع باملــالذ، وقــرب األجــل يف كثــر مــن الناس، 
واُل، َوال  ــزَّ ــا ال ــى َأْهلَِه ــُدوِر َع اِر ْامَلْق ــدَّ ــِذه ال ــن ه ــل َع ِحْي ــاَد اهلل الرَّ ــُعْوا ِعَب )َفَأْزِمـْ
َيْغلَِبنَُّكــْم فِْيَهــا األََمــُل، َوال َيُطوَلــنَّ َعَلْيُكــم ْاالََمــُد)5(( األمــر أي: َامَجعتــُه، وَعزْمــُت 
ــُت عليــه)6(، )وقــال الفــراء: أزمعــت األمــر، وأزمعــت عليــه()7(، ويف  َعَليــِه، أو ثبَّ
بعــض النســخ )للرحيــل( بالــالم ومــا يف األصــل أظهــر، والرحيــل))( اســم ارحتــال 
القــوم أي: انتقاهلــم عــن مكاهنــم، وقــدر اهلل ذلــك عليــه ككتــب ورضب أي: قــدره 
ــى:  ــل املعن ــى()0)(، ولع ــة واملنته ــد )الغاي ــاء))(، واألم ــل: الّرج ــديد، واألم بالتش

))) ينظر الصحاح، مادة )مزز(: )/ 896.
))) املصدر نفسه، مادة )صدى(: 99/6)).

))) مجهرة األمثال: )/)8)، و جممع األمثال: )/ ))).
))) الصحاح، مادة )نقع(: )/ )9)).

))) )فيهــا االمــد( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )6)، وهنــج البالغــة، صبحــي 
.9( الصالــح: 

)6) ينظر: القاموس املحيط، مادة )زمع(: )/ )).
)7) تاج العروس، مادة )زمع(: ))/ )9).

)8) )والرحبل( يف ر، تصحيف.
)9) سبق ذكره يف صحيفة )9.

)0)) القاموس املحيط: )/ )7).
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ــِه  ــْم َحنِــَن الُولَّ ــْو َحنَنُْت ــَو اهللِ َل ــة بعيــدة )َف ــاًل لزعمكــم الغاي ال تعــدوا الزمــان طوي
ْهَبــان، َوَخَرْجُتــْم إىَِل  ــَام، َوَجَأْرُتــْم ُجــَؤاَر ُمَتَبـتِّـــِي الرُّ ِديــِل احْلَ الِعَجــال، َوَدَعْوُتــْم ِبَ
اهللِ ِمــَن اأْلَْمــَواِل َواألْوالِد ؛ التـِـَاَس الُقْرَبــِة إَِلْيــِه ِف اْرتَِفــاِع َدَرجــٍة ِعنْــَدُه، َأْو ُغْفــَراِن 
َسيِّـــَئٍة َأْحَصْتَهــا ُكُتُبــه، َوَحِفَظْتَهــا ُرســُلُه لــَكاَن َقلِيــاًل فِيــا َأْرُجــو َلُكــْم ِمــْن َثَوابـِـه، َو 
َأَخــاُف َعَلْيُكــْم ِمــْن ِعَقابـِـِه( احلنــن الشــوق وشــدة البــكاء وصــوت الطــرب مــن))( 
ــه بالتحريــك يف  ــر ولدهــا()3(، والول ــة صوهتــا إث ــع الناق حــزن أو فــرح)2( )وترجي
األصــل ذهــاب العقــل والتحــر مــن شــدة احلــزن)4(، يقــال: رجــل والــــُه و ]امــرأة 
ــٌة)6(، والُعجــول  ــٌه وكل أنثــى فارقــت ولدهــا يقــال هلــا: والــٌه وواهِلَ والــٌه[)5( َوواهِلَ
مــن اإلبــل الوالــه التــي فقــدت ولدهــا، ويقــال: أعجلــت الناقــة إذا القــت ولدهــا 
ــوح  ــد ن ــى عه ــْرٌخ ع ــوا: كان َف ــام())(، قال ــْوُت احل ــُل: َص ــام)7(، )واهَلِدي ــر مت لغ
ــة إال و  ــن محام ــا م ــر ف ــن الط ــارح م ــاده ج ــًا أو ص ــات عطش ــالم( ف ــه الّس )علي
ــه  ــى وج ــوة ع ــراد الّدع ــل امل ــًا))(، ولع ــه أيض ــم ل ــل عل ــه، واهلدي ــي علي ــي تبك ه
النــوح والتــرّضع، وجــأر كمنــع جــأرًا وجــؤرًا كــراخ تــرضع)0)( واســتغاث رافعًا 

))) )عن( يف ث، ح، ر، حتريف.
))) القاموس املحيط، مادة )حنن(: )/6)).

))) لسان العرب، مادة )حنن(: ))/9)).
))) ينظر: املصدر نفسه، مادة )وله(: ))/ )6).

))) ]وامراة واله[ ساقطة من ع.
)6) ينظر: لسان العرب، مادة )وله(: ))/ )6).

)7) ينظر: املصدر نفسه، مادة )عجل(: ))/ 6)).
)8) الصحاح، مادة )هدل(: )/8)8)، واملخصص، مادة )هدل(: )/))).

)9) ينظر: الصحاح، مادة )هدل(: )/8)8).
)0)) )اترضع( يف ر.
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صوتــه بالّدعــاء))(، واملتبتــل املنقطــع عــن النســاء أو عــن الدنيــا)2(، والّرهبــان مجــع 
ــه مــن الّتخــيل مــن أشــغال  ــدون ب ــوا يتعب ــا كان ــُة)4( النصــارى م راهــب)3(، َوُرهَبنَ
ــن  ــم م ــى إن منه ــاقها حت ــد مش ــا وتعم ــن أهله ــة ع ــرك ماّلذَها،والعزل ــا وت الدني
كان خيــي نفســه، ويضــع السلســلة يف عنقــه ويفعــل بنفســه غــر ذلــك مــن أنــواع 
ــة يف  ــال: )ال رهباني ــه ق ــه( أنَّ ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــن النب ــب)5( وروي ع التعذي
ــم  ــؤار كجؤاره ــن اجل ــي ع ــتلزم النه ــة ال يس ــن الرهباني ــي ع ــالم()6(، والنه االس
ــة اخلــوف واخلــروج مــن األمــوال تركهــا وااللتــاس الطلــب،  وأصلــه مــن الرهب

ــر. ــظ للتحذي ــاء واحلف ــف باإلحص ــط والوص ــّد والضب ــاء الع واإلحص

ــِه  ــٍة اَِلْي ــن َرْغَب ــْم - ِم ــاَلْت ُعُيوُنُك ــًا، َوَس ــم انِمياث ــْت ُقُلوبُك ــو اْناَث ــاهلل)7( َل )َوَت
ــَزْت)0)(  ــا َج ــٌة - م ــا باِقَي ْنَي ــا الدُّ ــا- َم نَي ــْم))(ِف الدُّ رُت ــمَّ ُعمِّ ــًا ُث ــُه - َدم ــٍة))( ِمنْ َوَرْهَب
اُكــم  َأْعالُكــم - َوَلــْو َلْ ُتْبُقــوا َشــْيئًا ِمــْن ُجهِدُكــم - َأْنَعَمــُه َعَليُكــُم ْالِعَظــاَم، َوُهــَداُه إِيَّ

))) ينظر: لسان العرب، مادة )جأر(: )/))).
))) ينظر: املصدر نفسه، مادة )بتل(: ))/))، )).

))) ينظر: املصدر نفسه مادة )رهب(: )/ 7)).
))) )رهبة( يف ث، ر، ع، م.

))) ينظر: لسان العرب، مادة )رهب(: )/ 7))، 8)).
)6) املبســوط، الرخــي )ت )8)هـــ(: )/ )9)، و النهايــة يف حديــث الغريــب واالثــر، ابــن 
ــث  ــع أحادي ــقالين )))8هـــ(: 9/ 96، و جام ــر العس ــن حج ــاري، اب ــح الب ــر: )/ 80)، وفت االث

الشــيعة، الربوجــردي )ت)8))هـــ(: 0)/ )).
)7) )وباهلل( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / )6).

)8) )ورهبــط( يف ر، حتريــف، )أو رهبــة( ويف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )6)، وهنــج 
البالغــة، صبحــي الصالــح: )9.

)9) )غمزتم( يف ر، تصحيف.
)0)) )جرت( يف ر، تصحيف.
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لإِِليـِـاِن( انــاث امللــح يف املــاء))( أي: ذاب)2( ودمــًا متيــز لنســبة الســيالن اىل العيــون 
كقولــه عــّز وجــل: ﴿َوَفّجرَنــا ْاألَْرَض ُعُيونــًا﴾)3( و)مــا( يف)مــا الدنيــا باقيــة( زمانية 
أي: عمرتــم عــى تلــك احلــال مــدة بقــاء الدنيــا و)مــا( ويف )جــزت()4( نافيــه، 
ــد بالّضــم كــا يف النســخ )الوســع والطاقــة،  واجلــزاء املكافــأة عــى الــيء، واجلُه
ــة،  ــع والطاق ــان يف الوس ــا لغت ــل مه ــة، وقي ــة والغاي ــل املبالغ ــقة، وقي ــح املش وبالفت
فأّمــا يف املشــقة والغايــة فالفتــح ال غــر()5(، ومجلــة)6( )مل)7( تبقــوا( معرتضــة 
ــه مفعــول )جــزت( و)العظــام( صفــة لــه، ويف الــكالم داللــة  وأنعمــه منصــوب؛ ألنَّ
ــادة  ــادة الشــكر كــا أن الّســابق يــدل عــى العب ــة العب ــه جيــوز أن يكــون غاي عــى أن
ــه اهلل( يف  ــهيد )رمح ــكاه الش ــا ح ــى م ــاب ع ــع األصح ــد قط ــاًء))(، وق ــًا ورج خوف
القواعــد بفســاد العبــادة التــي كانــت الغايــة فيهــا الفــوز بالثــواب واخلــالص مــن 
ــادة، ؛  ــًا عــى العب ــك كــون الطمــع، ونحــوه باعث ــال: وال يقــدح يف ذل العقــاب، ق
ألَنَّ الكتــاب والســنة مشــتملة/ظ )6/ عــى املرهبــات مــن احلــدود والتعزيــرات، 
ــل،  ــاء يف العاج ــدح والثن ــن امل ــات م ــى املرغب ــات، وع ــاد بالعقوب ــذم، وااليع وال
واجلنــة ونعيمهــا يف اآلجــل))(، والظاهــر َأهنَّــم جعلــوا ضــم قصــد حتصيــل الثــواب 

))) )املاء يف امللح( يف أ، والصواب ما اثبتناه.
))) النهاية يف غريب احلديث واالثر: )/ 80).

))) القمر / )).
))) )ويف )ما جزت(( يف ث، ح.

))) ينظر: لسان العرب، مادة )ميث(: ) / )9).
)6) )محلة( يف ث، تصحيف.

)7) )ال( يف، ح، ر.
)8) )رجاء( يف أ.

)9) القواعد والفوائد، حممد بن مكي العاميل: )/ 77.
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ــن  ــه اهلل( م ــره )رمح ــا ذك ــدًا، وم ــًا مفس ــه اهلل أيض ــاب اىل وج ــن العق ــالص م واخل
ــاء  ــو عــن خف ــادة وغــر مقصــود هبــا ال خيل ــًا عــى العب كــون الطمــع ونحــوه باعث
ومحــل كالمــه )عليــه الّســالم( عــى كــون ارتفــاع الدرجــة وغفــران الســيئة مطلوبــًا 
بالدعــاء ال غايــة لــه مــن حيــث إنــه عبــادة بعيــد مــع إنــه ال جيــري يف اخلــروج مــن 
األمــوال واألوالد، وكذلــك محــل ارتفــاع الدرجــة عــى االرتفــاع املعنــوي الــّذي 
ال يشــوبه حتصيــل الثــواب وغفــران الســيئة عــى اخلــروج عــن الــّذل املعنــوي 
الــالزم للعصيــان مــن غــر نظــر اىل خــوف العقــاب والريــب يف انحطــاط درجــة 
العبــادة املقصــودة هبــا تينــك الغايتــن كــا أشــار إليــه أمــر املؤمنــن )عليــه الّســالم( 
بقولــه: )مــا عبدتــك خوفــًا مــن نــارك، وال طمعــًا ف جنتــك، وَلكــن وجدتــك أهــاًل 
ــواص  ــر اخل ــل أكث ــوام ب ــف الع ــًا وتكلي ــادها راس ــن فس ــك())( لك ــادة فعبدت للعب
بإخــالص العمــل عــن الغايتــن مطلقــا مــع أن ظواهــر الكتــاب والســنة مشــحونة 
بالرتغيــب والرتهيــب يف غايــة اخلفــاء، وقــد اســتدل بعــض األصحــاب عــى عــدم 
فســاد العبــادة املذكــورة بــا رواه ثقــة االســالم )رىض اهلل عنــه( يف الــكايف بطريــق 
حســن عــن هــارون بــن خارجــة عــن الصــادق جعفــر بــن حممــد )عليهــا الّســالم( 
قــال: العبــاد ثالثــة: قــوم عبــدوا اهلل عــّز وجــل خوفــًا، فتلــك عبــادة العبيــد، وقــوم: 
عبــدوا اهلل تبــارك وتعــاىل طلبــًا للثــواب، فتلــك عبــادة األُجــراء)2(، وقــوم: عبــدوا 
اهلل عــّز وجــل حبــًا لــه، فتلــك عبــادة األحــرار، وهــي أفضــل العبــادة)3(، فــإنَّ وجود 
الفضــل يف املفضــل عليــه ينــايف الفســاد ولــو تــم الدليــل عــى الفســاد أمكــن جعــل 

))) الوايف: )/ )6).
))) )االحرار( يف ع، حتريف.

))) ينظر: االصول من الكايف، الكليني: )/ )8، وفيه: )إن العباد...(.
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ــي  ــِد الَّتِ ــُة اْلُخْل ــٌر َأْم َجنَّ ــَك َخْي ــْل َأَذلِ ــاىل: ﴿ُق ــه تع ــا يف قول ــل مثله ــة التفضي صيغ
ــا الشــكر فــال أعــرف  ــوَن﴾))(، واهلل ســبحانه يعلــم حقيقــة احلــال وأّم ــَد اْلُمتَُّق ُوِع
ــدم  ــه الّســالم( ع ــه )علي ــح كالم ــع أن رصي ــده م ــادة بقص ــاد العب ــال بفس ــد، ق أح
ــه اســتدل  قيــام العبــادة املوصوفــة جــزاء لنعمــة العظــام واهلدايــة اىل االيــان، ثــم أنَّ
ــُه شــكر النعمــة  هبــذا الــكالم عــى عــدم وجــوب الثــواب عــى فعــل الطاعــة؛ ألنَّ
فــال يقتــيض ثوابــًا، والــذي يظهــر مــن اخبــار اِئمتنــا )ســالم اهلل عليهــم( وجــوب 
الثــواب عليــه ســبحانه مــن جهــة الوفــاء بالوعــد الســتحقاق العبــد وكالمــه )عليــه 
ــكالم يف رشح  ــذا ال ــة ه ــيجيء تتم ــه. وس ــن وج ــده م ــل يؤك ــه ب ــالم( ال ينافي الس

اخلطبــة الغــراء. 

ام([)))  ]َوِمْن ُخْطبٍة َلُه )َعَلْيِه السَّ
ــرة  ــل باملغاي ــا يف األص ــعار م ــر إلش ــو أظه ــا()3( وه ــخ )ومنه ــض النس ويف بع
ومــا ســبق مــن خطبــة األضحــى واخلطبــة بتامهــا رواهــا الصــدوق )رىض اهلل عنــه( 
ــا، أي:  ــى هب ــاة يضح ــي ش ــة، ه ــة األضحي ــر وصف ــوم النح ــر ي ــه)4( يف ذك يف الفقي
يذبــح ويطعــم يف الضحــى وهــي حــن تــرشق الشــمس، وقــال األصمعــي: فيهــا 
أربــع لغــات ُأْضِحَيــٌة َوإِْضحّيــة بالضــم والكــر، واجلمــع أضاحــي وضحيــة عــى 
فعيلــة واجلمــع واجلمــع ضحايــا وأضحــاة، واجلمــع أضحــى)5( وهبــا ســمي يــوم 

))) الفرقان / )).
))) ]ومن خطبة له )عليه السالم([ بياض يف ث.

))) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ).
))) من ال يرضه الفقيه: )/ 0))، ))).

))) ينظر: معجم مقاييس اللغة مادة )ضحى(: )/ )9).
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ــا،  ــاَلَمُة َعْينَِه ــا، َوَس اُف ُأُذهِنَ ــتِْرَ ــة ]...[)2(اْس ْضِحي ــاِم األَْ ــْن[))( متََ ــى )]َوِم األضح
َّــْت، َوَلــْو َكاَنــْت َعْضبــاَء الَقــْرِن  َفــإَذا َســلَِمِت اأْلُُذُن َواْلَعــْنُ َســلَِمِت اأْلُْضِحَيــُة َومَت
ــى ال  ــل اســترشاف اإلذن التأمــل فيهــا وتفقدهــا حت ــَسك( قي ــَلَها إىِل امْلَنْـ ــرُّ ِرْجـ َتُ
تكــون هبــا آفــة مــن جــدع ونحــوه مــن اســترشفت الــيء إذا رفعــت بــرك تنظــر 
إليــه، وبســطت كفــك فــوق حاجبــك كاملســتظل مــن الشــمس)3(، وقيــل هــو مــن 
الرشفــة وهــي خيــار املــال)4(، أي: خترهــا وطلبهــا رشيفــة بالتــام، والَعْضَبــاء 
ــد  ــل التأكي ــن قبي ــرن م ــر الق ــًا)5(، وذك ــل أو مطلق ــرن الداخ ــورة الَق ــاة امَلكس الش
ــا يف  ــن ك ــح الس ــك بفت ــف، وامَلنَْس ــزال والضع ــرج أو لله ــا أي: للع ــر رجله وت
أكثــر النســخ)6(، وبكرهــا كــا يف بعضهــا)7( )املذبــح())(، والنســيكة )الذبيحــة())( 
وكل موضــع للعبــادة منســك)0)(، والــذي عليــه األصحــاب عــدم اجــزاء العرجــاء 
البــن عرجهــا واملشــهور عــدم أجــزاء التــي انكــر قرهنــا   الداخــل وظاهــر مــا يف 
الكتــاب خــالف ذلــك ولفــظ اخلطبــة عــى مــا يف الفقيــه هكــذا: وإن كانــت عضبــاء 

))) ]مــن[ يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )، وهنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: )9، 
ســاقطة مــن أ، ع.

))) ]و[ زائدة يف ح.
))) ينظر: الصحاح، مادة )رشف(: )/ 80)).

))) ينظر: املصدر نفسه، مادة )رشف(: )/ 80)).
))) ينظر: املصدر نفسه، مادة )عضب(: )/ )8).

)6) رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ ))).
)7) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )، وفيه: )امَلنْســَـِك(.

)8) لسان العرب، مادة )نسك(: 0)/ 99).
)9) لسان العرب، مادة )نسك(: 0)/ 99). 

)0)) ينظر: املصدر نفسه، مادة )نسك(: 0)/ 99).
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القــرن أو تــر برجلهــا اىل املنســك فــال تــزي))( وهــو ضــد مــا يف الكتــاب، وحــذف 
ــا  ــو إم ــد، فه ــة البع ــد / و70/ غاي ــرض بعي ــق الغ ــدم تعل ــار وع ــزاء لالختص اجل
ســهو مــن قلــم الســيد، أو النســاخ، أو مــن الــرواة، وعــى تقديــر الصحــة بحمــل 
العضبــاء عــى التــي انكــر قرهنــا الظاهــر، أو التــي بقــي ثلــث قرهنــا الداخــل كــا 
ذهــب إليــه الصفــار)2( )رمحــه اهلل( ويمــل جــر الرجــل عــى غــر البــن مــن العــرج 

أو اهلــزال لكنــه ال خيلــو عــن خفــاء واهلل تعــاىل يعلــم. 

]ومن كام له )عليه الّسام([)))
ــا،  ــَلَها َراِعَيه ــْد)5( َأْرَس ــا)4(، َق ــْوَم ِوروِده ــِم َي ــِل اهِلي بِ ــَداكَّ اْلِ ــَىَّ َت ــوا َع  )َفَتَداكُّ
.))6(] ، َأْو َبْعُضُهــْم َقاتِــُل َبْعــٍض ]َلــَدىَّ ـُـْم قاتِــِيَّ َوُخلَِعــْت َمَثانِيَهــا، َحتَّــى َظنَنْــُت َأهنَّ

ومــن كالم لــه )عليــه الّســالم( تداكــوا أي: دكَّ بعضهــم بعضــا، والــدك هــو: 
ــر  ــم بالك ــام، واهِلي ــداك االزدح ــراد بالت ــر، وامل ــه الك ــل: أصل ــدق()7(، وقي )ال

))) ينظر: من ال يرضه الفقيه: )/ 0))، ))) وفيه: )... برجليها اىل املنسك فال تزى(.
ــد اهلل  ــن عبي ــة ب ــن طلح ــى ب ــن موس ــى ب ــوىل عيس ــار م ــروخ الصف ــن ف ــن ب ــن احلس ــد ب ــو حمم ))) ه
بــن عامــر االشــعري، كان وجيهــًا ثقــًة راجحــًا، قليــل الســقط يف الروايــة مــن كتبــه: كتــاب الصــالة، 
كتــاب الوضــوء، كتــاب اجلنائــز، كتــاب الطــالق، كتــاب الصيــد والذبائــح، تــويف يف قــم ســنة 90)هـ. 
ينظــر: ايضــاح املكنــون )/ )8)، و هديــة العارفــن: )/ ))، و معجــم املؤلفــن: 9/ 08)، و أعيــان 

الشــيعة: )/ )))، و معجــم رجــال احلديــث، اخلوئــي: 6)/ )6).
))) ]ومن كالم له )عليه الّسالم([ بياض يف ث.

))) )وردها( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )، وهنج البالغة، صبحي الصالح: )9.
))) )وقد( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )، وهنج البالغة، صبحي الصالح: )9.

)6) ]لدى[ ساقطة من أ.
)7) تاج العروس، مادة )دكك(: ))/ 9)).
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العطــاش))(، والــِورد بالكــر النصيــب مــن املــاء واالرشاف عليــه)2(، ويف بعــض 
ــر[)5(  ــلها ]بالك ــرشب)4(، وارس ــاء لت ــا)3( امل ــو حضوره ــا( وه ــخ )وروده النس
ــل  ــم وكرهــا وهــي: )حب ــح املي ــاة بفت ــاين مجــع مثن أي)6(: أمهلهــا وأطلقهــا، وامَلث
ــة  ــى صيغ ــيل ع ــر، وقات ــا البع ــل هب ــى وتعق ــره()7( تثن ــعر أو غ ــوف أو ش ــن ص م
اجلمــع مضافــة اىل يــاء املتكلــم، والــكالم يف وصــف البيعــة باخلالفــة وســيجيء يف 

ــه(.  ــيد )رىض اهلل عن ــول الس ــاب ق الكت

 ومن كام له )عليه الّسام( يف وصف بيعته باخلافة 

وقــد تقــدم مثلــه بألفــاظ خمتلفــة وهــو اشــارة اىل هــذا الــكالم واللفــظ املحكــي 
وَهــا َفَقَبْضُتَهــا، ُثــمَّ َتَداَكْكُتــْم  هنــاك هكــذا، )َوَبَســْطُتْم ]يــدي[))( َفَكَفْفُتَهــا، َوَمَدْدمتُُ
يــِم َعــَى ِحَياِضَهــا َيــْوَم ِوْرِدَهــا، َحتَّــى اْنَقَطَعــِت النَّْعــُل، َوَســَقَط  بـِـِل اهْلِ َعــَيَّ َتــَداكَّ االِْ
ــا  ــاَي َأِن اْبَتَهــَج ِبَ ــاِس بَِبْيَعتِِهــْم إِيَّ وِر النَّ ِعيــُف، َوَبَلــَغ ِمــْن ُسُ َداُء، َوُوطِــىَء الضَّ الــرِّ
ــي إالَّ  ــَا َراَعنِ ــا تقــدم يف الشقشــقية )َف ــه م ــُر( ومثل ــا اْلَكبِ ــَدَج))( إَِلْيَه ــُر، َوَه ِغ الصَّ
ــد  ــْن ُكلِّ َجانِــب( وعنــوان الــكالم يف نســخة الشــارح عب ــَيَّ ِم ــوَن َع ــاُس َينَْثاُل َوالنَّ

))) ينظر: املصدر نفسه، مادة )هيم(: 7)/)77.
)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )ورد(: )/ 09)، 0))

))) )حصورها( يف ع، تصحيف.
))) )انرشب( يف م.

))) ]بالكر[ ساقطة من أ، ث، ر، ع.
)6) )هي( يف ر، م.

)7) تاج العروس، مادة )ثنى(: 9)/ 6)).
)8) ]يدي[ ساقطة من أ، ع.

)9) )هدج، اهلدجان: مشية الشيخ( الصحاح، مادة )هدج(: )/ 9)).
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احلميــد بــن أيب احلديــد هكــذا )ومــن كالم لــه )عليــه الّســالم( يف ذكــر البيعــة())( 
ــه  ــة أصحاب ــارة اىل صف ــكالم اش ــن أنَّ ال ــارحن م ــض الش ــره بع ــا ذك ــر أنَّ م فظه
ْبــُت  بصفــن ملــا طــال منعــه هلــم مــن قتــال أهــل الشــام مــن قبيــل الغفلــة، )َوَقــْد َقلَّ
ــْم َأِو  ــْوَم، َفــا َوَجْدُتـــنِي َيَســُعنِي إاِلَّ ِقَتاهُلُ ــى َمنََعنِــي النَّ ــُه َوَظْهــَره َحتَّ ــَر َبْطنَ َهــَذا اأْلَْم
ــُة الِقَتــاِل َأْهــَوَن  ــٌد )َصــىَّ اهلل عليــه وآلــه( ؛ َفَكاَنــْت ُمَعاجَلَ ُحــوُد بِــَا َجــاَء بِــِه حُمَمَّ اجْلُ
ْنَيــا َأْهــَوَن َعــَيَّ ِمــْن َمْوتــاِت اآلِخــَرِة(  ــِة الِعَقــاِب، َوَمْوتــاُت الدُّ َعــَيَّ ِمــْن ُمَعاجَلَ
ــه حقهــا، ووجدتنــي  ــه، أي: اعطيــت النظــر والتأمــل في قلبــت ظهــر األمــر وبطن
عــى صيغــة املتكلــم، ومجلــة )يســعني( مفعــول ثــاٍن، وقــد مــر وجــه الرتديــد بــن 
القتــال واجلحــود يف رشح مثــل هــذا الــكالم ملــا اشــار عليــه أصحابــه باالســتعداد 
ــة  حلــرب أهــل الشــام، والضمــر يف)قتاهلــم( يعــود اىل الناكثــن، واملعاجلــة املزاول
واملــداواة)2(، ولعــل املــراد أنَّ حتمــل مشــاق القتــال أهــون وصيغــة التفضيــل مثلهــا 
يف قولــه تعــاىل: ﴿ُقــْل َأَذلِــَك َخْيــٌر َأْم َجنَّــُة اْلُخْلــِد ﴾)3(، وموتــات الدنيــا شــدائدها 
وأهواهلــا ومتاعبهــا بقرينــة موتــات اآلخــرة، ويتمــل أن يــراد بــاألوىل: أنــواع 

املــوت، وبالثانيــة: الشــدائد التــي هــي أشــد مــن امَلــوْت. 

م يِف الِقَتاِل  ]َوِمْن َكاٍم َلُه )َعَلْيِه الّسَام([))) َوَقِد ْاسَتبَطأ أْصحاُبُه إِذَنه هَلُ
ِبِصْفنَي

ــه )عليــه  ــًا، وزعــم أنَّ املصلحــة يف التعجيــل، روى أنَّ اســَتبطاه أي: عــّده َبطيئ

))) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ).
))) تاج العروس، مادة )علج(: )/ 6))، 7)).

)))  الفرقان / ))
))) ]َوِمْن َكالٍم َلُه )َعَلْيِه الّساَلم([ بياض يف ث.
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الّســالم( ملــا ملــك املــاء بصفــن، وســمح بأهــل الشــام يف املشــاركة - كــا ســبق - 
مكــث أيامــًا ال يرســل اىل معاويــة أحــدًا، وال يأتيــه مــن عنــده أحــد، قــال لــه أهــل 
ــا اىل أطــراف  ــا بالكوفــة، وجئن ــا نســاءنا وذرارين ــا أمــر املؤمنــن، خلفن العــراق: ي
الشــام لنتخذها))(وطنــًا، فــأذن لنــا يف القتــال، فــإنَّ النــاس يظنــّون أنَّــك تكــرُه 
ــك يف شــٍك مــن قتــال أهــل الشــام،  ــة املــوت، ومنهــم مــن يظــن أنَّ احلــرَب كراهي
ــا  ــَو اهللِ َم ــْوِت! َف ــَة ْامَل ــَك َكَراِهَي ــْم: َأُكلَّ ذلِ ــا َقْوُلُك ــالم(: )َأمَّ ــه الّس ــم )علي فأجاهب
ــودة  ــر موج ــتفهام غ ــرف االس ( ح ــْوُت إيِلَّ ــَرَج امْلَ ــْوِت أْو َخ ــُت إىِل امْلَ ــايِل؛ َدَخل ُأَب
يف بعــض النســخ و)كل( مرفــوع، وكراهيــة بالتخفيــف منصــوب يف النســخ التــي 
عندنــا، وقــال بعــض الشــارحن: مــن رواه )أُكلَّ ذلــك( بالنصــب فمفعــول فعــل 
ــن رواه  ــه، وم ــول ل ــه مفع ــوب ألنَّ ــة منص ــك، وكراهي ــل كل ذل ــدر، أي: يفع مق
ــع  ــا الرف ــب، أم ــع والنص ــة( الرف ــاز/ظ 70/ يف )كراهي ــع اج ــك( بالرف )أُكلُّ ذل
ــه جيعــل )كل( مبتــدأ، وكراهيــة خــربه، وأمــا النصــب فيجعلهــا مفعــوالً لــه كــا  فإنَّ
ــول ! أو  ــك مفع ــره: أكل ذل ــًا تقدي ــدأ حمذوف ــرب املبت ــل خ ــة األوىل، وجيع يف الرواي
ــض  ــبع، ويف بع ــوت[)3( بالس ــبيه ]للم ــكالم تش ــوت)2(! ويف ال ــة للم ــه كراهي تفعل
ــا  ــَو اهللِ َم ــاِم! َف ــِل الشَّ ــّكًا ِف َأْه ــم َش ــا َقْوُلُك النســخ أم خــرج مــكان أو خــرج )َوَأمَّ
ــٌة َفَتْهـــَتِدي ِب، َوَتْعُشــَو إىَِل  ــا َأْطَمــُع َأْن َتْلَحــَق ِب َطائَِف ــْرَب َيْومــًا إاِّل َوَأَن َدَفْعــُت احْلَ
ــا؛ َوإِْن َكاَنــْت َتـــُبوُء بِآَثاِمَهــا(  َضوئـِـي، َوَذلـِـَك َأَحــبُّ إيَِلَّ ِمــْن أْن أْقـُتـــَلَها َعــَى َضاَلهِلَ

))) )لنتخذ( يف أ.
))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / 0).

))) ]للموت[ ساقطة من ر.
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َعشــا))(النّار واَِليهــا َعْشــوا وُعّشــُوا  راَهــا ليــاًل مــن بعيــد ببــر ضعيــف فقصدهــا، 
و يقــال لــكل قاصــٍد عــاٍش)2(، وفيــه تعريــض بضعــف بصائــر أهــل الشــام، وتبــوء 
ــُد َأْن  ــي ُأِري بآثامهــا أي: ترجــع اىل رهبــا متلبســًا بمعاصيهــا، قــال عــز وجــل: ﴿إِنِّ

ــاِر﴾)3(. ــْن َأْصَحــاِب النَّ ــَك َفَتُكــوَن ِم ــوَء بِإِْثِمــي َوإِْثِم َتُب

 ]َوِمْن َكاٍم َلُه )َعَلْيِه الّسَام([)))

 قــال بعــض الشــارحن: هــذا الــكالم قالــه )عليــه الّســالم( ملــا قــدم عبــد اهلل 
بــن عامــر احلرضمــي)5( البــرة مــن قبــل معاويــة واســتنهض أمــر املؤمنــن )عليــه 
الّســالم( أصحابــه اىل البــرة فتقاعــدوا)6(، وذكــر القصــة بطوهلــا، وقــال بعضهــم 
ــح)7(،  ــاس بالصل ــر الن ــن أق ــن ح ــوم صف ــالم( ي ــه الّس ــه )علي ــن كالم ل ــذا م ه
وذكــر أول الــكالم )َوَلَقــْد ُكنَّــا َمــَع َرُســوِل اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(؛ َنْقـُتـــُل آَباَءَنــا 

))) )عشار( يف ر.
))) ينظر: لسان العرب، مادة )عشا(: ))/ 7).

))) املائدة / 9).
))) ]ومن كالم له )عليه السالم([ بياض يف ث.

))) عبــد اهلل بــن عامــر بــن كريــز بــن ربيعــة بــن حبيــب بــن عبــد شــمس، ويكنــى أبــا عبــد الرمحــن، 
ولــد بمكــة ســنة ))هـــ(، وواله اخلليفــة عثــان البــرة ســنة )9)هـــ( وهــو ابــن مخــس وعرشيــن ســنة، 
افتتــح الــداور، وبــالدًا مــن دار ابجــرد، وهاجــم مــرو الــرود فافتتحهــا وبلــغ رسخــس فانقــادت لــه، 
وفتــح ابرشــهر عنــوة، وطــوس وطخارســتان ونيســابور، شــهد اجلمــل مــع عائشــة، واله معاويــة عــى 
البــرة ثــالث ســنن، ثــم رصفــه عنهــا، فأقــام باملدينــة ومــات بمكــة ســنة )9)هـــ(. ينظــر: الطبقــات 
الكــربى، ابــن ســعد: )/ )) ـ 9)،، وانســاب االرشاف: )/ )))، و الغــارات: )/ )7) ـــــ )9)، 

و تاريــخ مدينــة دمشــق: 9)/ )))، )))، واالعــالم: )/ )9.
)6) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / 7).

)7) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 6)).
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َقم،  وَأْبـــنَاَءَنا َوإِْخَواَننـَـا وَأْعَاَمنـَـا َمــا َيزيُدَنــا َذلـِـَك إاِلَّ إيَانــًا َوَتْســلِيًا؛ َوُمِضّيــًا َعــَى اللَّ
( ويف بعــض النســخ )عــى جهــاد  َوَصــْرًا َعــى َمَضــِض اأْلََلِ، َوِجــّدًا ِف ِجَهــاِد اْلَعــُدوِّ
العــدو(، واللقــم بالتحريــك معظــم الطريــق أو وســطه أو اجلــادة الواضحــة منــه))(، 
ُجــُل  واملضــض بالتحريــك )وجــع املصيبــة()2( ومضــض األمل لدغــه )َوَلَقــْد َكاَن الرَّ
ــَا)3(  ُ ــْنِ َيَتَخاَلَســاِن َأْنُفَســُهَا َأيُّ ــا َيَتَصــاَواَلِن َتَصــُاُوَل اْلَفْحَل َن ــا َواآلَخــُر ِمــْن َعُدوِّ ِمنَّ
َيْســِقي َصاِحَبــُه َكْأَس امَلنــُوِن( التصــاول التواثــب، )والصولــة: واحلملــة الوثبــة()4(، 
والفحــل الذكــر مــن كل حيــوان ويســتعمل كثــرًا يف فحــل اإلبــل، )والتخالــس: 
التســالب)5())6( واالنتهــاب كان كاًل منهــا يريــد أن يســلب اآلخــر نفســه، أي: 
ــيبويه)7(  ــد س ــة عن ــم موصول ــد و)أي( بالض ــوب أح ــص ث ــلب الل ــا يس ــه ك روح
والتقديــر خيتلــس الــذي يســقي صاحبــه، واســتفهامية عــى مذهــب طائفــة))( وهــي 
ــا تقطــع املــدد وتنقــص العــدد())(  مبتــدأ خــربه مجلــة )يســقي(،واملنون )املنيــة؛ ألهنَّ
ــال  ــه)0)(، وق ــه وذهــب بقوت ــا أي: اضعف ــْر فالن ــل أي: قطعــة ومــن السَّ مــن احلب

))) ينظر: تاج العروس، مادة )لقم(: 7)/ ))6.
))) املصدر نفسه، مادة )مضض(: 0)/ ))).

))) )أهيا( يف أ.
))) تاج العروس، مادة )صول(:))/ ))).

))) )التثالب( يف ر، م، حتريف.
)6) الصحاح، مادة )خلس(: )/ ))9.

)7) ينظر: كتاب سيبويه: )/ 99).
)8) ينظر: املقتضب: )/ 68)، و ينظر: املرتل: )7).

)9) لسان العرب، مادة )منن(: ))/ 6)).
)0)) ينظر: املصدر نفسه، مادة )منن(: ))/ ))).
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َنا  ًة لَِعُدوِّ َنــا، َوَمــرَّ الّفــراء املنــون مؤنثــة وتكــون واحــدة ومجعــًا))( )َفَمــرًة َلنـَـا ِمــْن َعُدوِّ
، َحتَّــى اْســَتَقرَّ  َنــا اْلَكْبــَت، َوَأْنــَزَل َعَلْينـَـا النَّــْرَ ِمنَّــا، َفَلــاَّ َرَأى اهللُ ِصْدَقنَــا َأْنــَزَل بَِعُدوِّ
ئــًا َأْوَطاَنــُه(، )مــرة( منصــوب عــى الظرفيــة والتقديــر  ْســاَلُم ُمْلِقيــًا ِجَراَنــُه، َو ُمَتَبوِّ اْلِ
يكــون اإلدالــة))) مــرة لنــا مــن عدونــا، ومــرة تكــون لــه منــا)3(، ولعــل الغــرض)4( 
ــة،  ــن بالغلب ــن أو يق ــن ظ ــن ع ــذ مل يك ــال يومئ ــى القت ــم ع ــى أنَّ إقدامه ــه ع التنبي
وكبــت)5( اهللُ الَعــدوَّ أي: رصفــه ورّده بغيظــه وأذلــه أو كــره، وِجــَراُن البعــر 
ــد  ــون عن ــران يك ــاه اجل ــره()6(، والق ــه اىل منح ــن َمْذَبح ــه م م عنق ــدَّ ــِر: )ُمق بالك
التمكــن واالســتقرار، وبــوؤه اهلل منــزال أي: أســكنه وتبــوأ أي: اختــذه وفيــه تشــبيه 
ــوف  ــد اخل ــتقر بع ــّذي اس ــن ال ــن الوط ــاخص م ــف الش ــل اخلائ ــالم بالرج لإلس
كــا ان القــاء اجلــران تشــبيه بالبعــر الشــارد الــّذي اطمــأن بعــد النفــار )َوَلَعْمــِري 
ــُم  ــوٌد. وَاْي ــَاِن ُع ــَرَّ لإِْلِي ــوٌد، َواَل َاْخ ــِن َعُم ي ــاَم لِلدِّ ــا َق ــْم، َم ــا َأَتْيُت ــْأِت َم ــا َن ــْو ُكنَّ َل
ــَها َنْدمــا!( أتــى فــالن األمــر أي فعلــه، وقيــام  ــًا[)7(، َوَلـُتْتبُِعـنَـّ ــَها ]َدمَّ اهللِ َلَتْحَتـلِـُبـنَـّ
العمــود تشــبيها للديــن بالبيــت، وأخــرض العــود باحلديقــة، وَايــُم اهلل بفتــح اهلمــزة، 
وضــم امليــم خمفــف ايمــن اهلل، والتقدير)ايــم اهلل قســمي( وهــو اســم وضــع للقســم 
يف األشــهر، واالحتــالب اســتخراج مــا يف الــرضع مــن اللبــن كاحللــب واحلــالب، 

))) ينظر: املذكر واملؤنث، الفراء: 89.
))) اإلدالة: أي الغلبة، ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر )/))).

))) )مرة لنا من عدونا ومرة لنا تكون له منا( يف ر.
))) )العرض( يف ث، ح، تصحيف.

))) )وكتب( يف أ، ر، ع.
)6) الصحاح، مادة )جرن(: )/ )09).

)7) ]دمًا[ ساقطة من أ، ر، ع، م.
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والضمــر املنصــوب يرجــع اىل أفعاهلــم املدلــول عليهــا بقولــه )عليــه الّســالم( مــا 
اتيتــم، وفيــه تشــبيه بالناقــة التــي أصيــب رضعهــا بتفريــط صاحبهــا أو غــر ذلــك، 
ــدم  ــاع الن ــدم واتب ــالب ال ــه، واحت ــًا ب ــه ال حق ــًا ل ــه تابع ــيء أي جعلت ــه ال واتبعت

اســتثار ضــد املقصــود واكتســاب احلرمــان واخلــزي يف العاجــل واآلجــل. 

]َوِمْن َكاٍم َلُه )َعَلْيِه الّسَام([))) ألصحابه
ــُق  ــوم، ُمنَْدِح ــُب الُبْلُع ــٌل َرْح ــِدْي َرج ــْم َبْع ــَيْظَهُر َعَلْيُك ــُه / و)7/ َس ــا إِنَّ  )َأم
الَبطـِـْن، يــأُكُل َمــا َيـِـُد، َوَيْطُلــُب َمــا اَل َيـِـُد، َفَاْقـُتـــلوه َوَلــْن َتْقُتلــوه( أمــا بالتخفيــف 
حــرف التنبيــه وأصلهــا مهــزة االنــكار، ومــا النافيــة فيفيــد االثبــات، وقــال بعــض 
الشــارحن: )يتمــل أن يكــون أمــا مشــددة، والتقديــر: أمــا بعــد إنــه كــذا()2(، وهــو 
ســخيف غــر موجــود يف النســخ و)ظهــر()3( عــى الرجــل أي: غلبــه)4(، والَرحــب 
بالفتــح الواســع، والُبلعــوم بالضــم كالبلعــم جمــرى الطعــام يف احللــق وهــو املــريء، 
ومندحــق البطــن أي: بــارز البطن،)والدحــوق مــن النــوق التــي ختــرج رمحهــا بعــد 
الــوالدة()5( و اندحقــت رحــم الناقــة أي خرجــت، وقيــل هــو الواســع البطــن مــن 
الدحــق بمعنــى الطــرد واالبعــاد كأن جوانــب بطنــه قــد بعــد بعضهــا عــن بعــض 
فاتســعت، وأكل مــا جيــد عبــارة عــن كثــرة أكلــه أو عــن االرساف والتبذيــر وطلــب 
مــا ال جيــد عــن احلــرص أو عــدم الظفــر باملقصــد األصــيل واألمــر بالقتــل ال ينــايف 

))) ]َوِمْن َكالٍم َلُه )َعَلْيِه الّساَلم([ بياض يف ث.
))) رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 9)).

))) )طهر( يف ح، تصحيف.
))) )عليه( يف ح، ويف م: )علبه(، تصحيف.

))) الصحاح، مادة )دحق(: )/ )7)).
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ــه بيــان اســتحقاقه للقتــل وامتــام احلجــة عــى املخاطبــن  العلــم بعــدم وقوعــه وفي
واختلــف يف الرجــل املوصــوف فقيــل هــو زيــاد بــن أبيــه، وقيــل احلجــاج، وقيــل 
املغــرة بــن شــعبة، وقيــل معاويــة))(، وقــد كان موصوفــًا بكثــرة األكل، وروى أن 
النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( بعــث إليــه يومــًا يســتدعيه فقيــل لــه إنــه يـــأكل، فبعــث 
ــى  ــأكل حت ــه)2(، وكان ي ــبع بطن ــم ال تش ــال: الله ــأكل، فق ــه ي ــل، إن ــة فقي ــه ثاني إلي
يمــل ويقــول: ارفعــوا فــو اهلل مــا شــبعت ولكــن مللــت وتعبــت)3(. وقــال الشــاعر: 

وصاحب يل بطنه كاهلاوية        كــأنَّ ف أمــعائه مـعــاوية)4(
ولعــل عــدم التريــح باســمه )لالحــرتاز()5( عــن تقاعــد النــاس عــن حربــه إذا 
ــُه  ــه يبقــى بعــد أمــر املؤمنــن )عليــه الّســالم( فينتقــم منهــم )َأاَل وإنَّ علمــوا أنَّ
ــُه يِل َزَكاٌة َوَلُكــْم َنجــاٌة،  ــبُّ َفُســبُّوِن ؛ فإِنَّ ــا السَّ اَءِة ِمنِّــي؛ فأمَّ َســَيأُمُرُكم بســبِّي َوالــَرَ
ــاِن  يِ ــَبْقُت إىِل اْلِ ــَرِة، َوَس ــَى الِفْط ــْدُت َع ــإِن ُولِ ــي ف أوا ِمنِّ ــَرَّ ــاَل َتَت اَءُة َف ــَرَ ــا ال َوَأمَّ
ــزكاة الطهــارة  ــبه بالضــم ســبًا، وال ــتُم()6(، يقــال: ســبه يُس : الَش ــَرِة )الَســبُّ ْج َواهْلِ

ــة:  ــج البالغ ــة رشح هن ــاج الرباع ــر: منه ــة، ينظ ــود معاوي ــأن املقص ــدي ب ــب الراون ))) رصح القط
)/ 76)، و رجــح ابــن أيب احلديــد معاويــة مــن هــؤالء االســاء، ينظــر رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب 

احلديــد: )/ )).
))) )ال أشبع اهلل بطنه( يف مسند أيب داود السجستاين: 9))، و صحيح مسلم: 8/ 7).

))) وردت هــذه الروايــة يف رشوح النهــج، ينظــر: منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة، الراونــدي: 
)/ 77)، و رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ ))، و رشح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم البحراين: 

.((9 /(
ــار  ــي، يف أخب ــر القزوين ــد الرضي ــى حمم ــل يدع ــي لرج ــبه الثعالب ــز، نس ــر الرج ــن بح ــت م ))) البي
قزويــن، ينظــر: يتيميــة الدهــر )/)6)، وورد بــدون ذكــر اســم الشــاعر يف جممــع االمثــال: )/90.

))) )لالحرتار( يف ث، ح، تصحيف.
)6) الصحاح، مادة )سبب(: )/ ))).
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والنــاء والربكــة واملــدح))(، والــرباءة والتــربي ضــد الــوالء واحلــب، والفطــرة ملــة 
ــه  ــّوا ومــا خلقــوا ل ــو خل ــاس ل اإلســالم وتســمى فطــرة وهــي اخللقــة)2( ؛ ألن الن
لكانــوا عليهــا، ويمكــن أن يــراد بالفطــرة اخللقــة)3( التــي مل يطــرأ عليهــا خمالفــة أمــر 
اهلل وهنيــه وهــي العصمــة، أي: مل اخــرج عــن اتبــاع أمــر اهلل منــذ)4( ولــدت، واملــراد 
باهلجــرة جنســها أو اهلجــرة اىل املدينــة، ثــم إن الــكالم رصيــح يف الفــرق بــن ســب 
اإلمــام والــرباءة ]منــه يف حــال التقيــة املعــرب عنهــا بالنجاة ويؤيــده مــا رواه الكي)5( 
ــه الّســالم(: كيــف تصنــع  باســناده عــن حجــر بــن عــدي قــال: قــال يل عــيل )علي
ــال:  ــع؟ ق ــف اصن ــه: كي ــت ل ــال: قل ــي)7(؟ ق ــرت بلعن ــت وأم ــت[)6( إذا رضب ]أن
العنــي وال تتــربأ منــي، فــإين عــى ديــن اهلل))(، وفيــه داللــة عــى أنَّ اللعــن يف حكــم 
الســب، فيمكــن أن يــراد بالســب واللعــن التلفــظ بــا ال يليــق بــه )عليــه الّســالم(، 
وبالــرباءة[))( االنحــراف بالقلــب كــا هــو ظاهــر اللفظــن، ]لكــن يف بعــض 

))) ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )زكى(: )/ 7).
))) )احللقة( يف أ، ث، ح، ع، تصحيف.

))) )احللقة( يف ث، تصحيف.
))) )مد( يف ث، حتريف.

))) حممــد بــن عبــد عمــر بــن عبــد العزيــز الكــي، يكنــى: أبــا عمــرو، فقيــه إمامــي، تعــود نســبته اىل 
)كــش( مــن بــالد مــا وراء النهــر، وكان معــارصا للعيــايش، أخــذ عنــه، وخترج عليــه يف داره بســمرقند، 
اشــتهر بكتابــه معرفــة أخبــار الرجــال، تــويف يف حــدود )0))هـــ(. ينظــر: هديــة العارفــن: )/))، 

وأعــالم: 6/ )))، و معجــم املؤلفــن: ))/ )8، و معجــم املطبوعــات العربيــة: )/ )6)).
)6) ]انت[ ساقطة من أ، ع.

)7) )أن تلعني( يف ح.
)8) بحار األنوار: 9) / ))). وفيه: )امرت أن تلعني(.

)9) ]منــه يف حــال التقيــة املعــرب عنهــا بالنجــاة ويؤيــده مــا رواه الكــي باســناده عــن حجــر بــن عــدي 
قــال: قــال يل عــيل )عليــه الّســالم(: كيــف تصنــع ]أنــت[ إذا رضبــت وأمــرت بلعنــي؟ قــال: قلــت لــه: 
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الروايــات مــا يــدل عــى أنَّ املــراد بالــرباءة اللفــظ، روى الكــي )رمحــه اهلل( عــن 
ــم إذا دعــاك دعــي  ــا ميث ــم قــال: دعــاين أمــر املؤمنــن وقــال يل: كيــف أنــت ي ميث
بنــي أميــة عبيــد اهلل بــن زيــاد اىل الــرباءة؟ فقلــت: يــا أمــر املؤمنــن]...[))( أنــا واهلل 
ال أبــرأ منــك، قــال: إذًا واهلل يقتلــك ويصلبــك، قلــت: أصــرب فــذاك يف اهلل قليــل، 
فقــال: يــا ميثــم إذًا تكــون معــي يف درجتــي)2(. َوقد دعــا ُعَبْيــد اهللُ َرْشــيدًا اهلجري)3( 
اىل الــرباءة فلــم يظهــر الــرباءة حتــى قطــع يديــه ولســانه ورجليــه)4([)5( وقــد محــل 
ــاب  ــرباءة يف الكت ــق ال ــا مل تطل ــال: مل ــة، وق ــى اللفظي ــرباءة ع ــارحن ال ــض الش بع
ــِه َوَرُســولِِه إَِلــى الَِّذيــَن  الكريــم إال يف حــق املرشكــن كقولــه تعــاىل: ﴿َبــَراَءٌة ِمــَن اللَّ

كيــف اصنــع؟ قــال: العنــي وال تتــربأ منــي، فــإين عــى ديــن اهلل، وفيــه داللــة عــى أنَّ اللعــن يف حكــم 
الســب، فيمكــن أن يــراد بالســب واللعــن التلفــظ بــا ال يليــق بــه )عليــه الّســالم(، وبالــرباءة[ ســاقطة 

مــن ث. 
))) ]عليه السالم[ زيادة يف ع.

))) ينظر: اختيار معرفة الرجال: )/ )9)، 96).
))) رشــيد اهلجــري مــن أصحــاب االمــام عــيل )عليــه الســالم(، كان قــد القــي علــم الباليــا واملنايــا، 
ــدة  ــع: بل ــة مواض ــم لثالث ــي اس ــر وه ــب اىل هج ــابري، ونس ــاع الس ــيف بي ــه س ــه، عن ــن أبي روي ع
بأقــى اليمــن، واســم جلميــع أرض البحريــن، و قريــة كانــت قــرب املدينــة، وقــد أمــر بقتلــه عبيــد اهلل 
بــن زيــاد بعــد أن قطعــوا لســانه وصلبــوه عــى بــاب دار عمــرو بــن حريــث. ينظــر: اجلــرح والتعديــل، 
الــرازي: )/ 07)، و االنســاب، الســمعاين: )/ 7)6، و تاريــخ الكوفــة، الســيد الرباقــي: 9))، و 

أعيــان الشــيعة: 6/7، و معجــم رجــال احلديــث: 8/ 97).
))) ينظر: اختيار معرفة الرجال: )/ 90)، و لسان امليزان: )/ )6).

))) ]لكــن يف بعــض الروايــات مــا يــدل عــى أنَّ املــراد بالــرباءة اللفــظ، روى الكــي )رمحــه اهلل( عــن 
ميثــم قــال: دعــاين أمــر املؤمنــن وقــال يل: كيــف أنــت يــا ميثــم إذا دعــاك دعــي بنــي أميــة عبيــد اهلل بــن 
زيــاد اىل الــرباءة؟ فقلــت: يــا أمــر املؤمنــن أنــا واهلل ال أبــرأ منــك، قــال: إذًا واهلل يقتلــك ويصلبــك، 
ــد اهللُ  ــا ُعَبْي ــد دع ــي. َوق ــي يف درجت ــون مع ــم إذًا تك ــا ميث ــال: ي ــل، فق ــذاك يف اهلل قلي ــرب ف ــت: أص قل

َرْشــيدًا اهلجــري اىل الــرباءة فلــم يظهــر الــرباءة حتــى قطــع يديــه ولســانه ورجليــه[ ســاقطة مــن ث.
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ــَه َبــِريٌء ِمــَن اْلُمْشــِركِيَن  َعاَهْدُتــْم ِمــَن اْلُمْشــِركِيَن﴾))( وقولــه عــز وجــل: ﴿َأنَّ اللَّ
َوَرُســوُلُه﴾)2( بالرفــع، فيحمــل النهــي يف كالمــه )عليــه الّســالم( عــى أنَّ التحريــم 
يف الــرباءة أشــد وإنَّ كان احلكــم يف كل مــن الســب والــرباءة التحريــم)3( وفيــه نظــر 
ــه الّســالم( عــن الــرباءة يف حــال اإلكــراه، وقــد رصح  فــإن النهــي يف كالمــه )علي
ــوز  ــه)4( جي ــة، وإن ــه التقي ــى وج ــربي ع ــب والت ــن الس ــواز كل م ــل بج ــذا القاِئ ه
للمكلــف أن ال يفعلهــا وإن قتــل إذا قصــد بذلــك اعــزاز الديــن اللهــم إالَّ أْن يمل 
النهــي عــى التنزيــه ويقــول بالكراهــة يف اظهــار الــرباءة وجيعــل الصــرب عــى القتــل 
مســتحبًا بخــالف الســب إال أنــه مل يــرح هبــذا الفــرق)5(، ومل اطلــع عليــه يف كالم 
غــره، ويمكــن أن يقــال بكراهــة األمريــن)6( وشــدهتا/ظ )7/ يف الثــاين، ويمــل 
ــة  ــه الكراه ــى وج ــو ع ــواز ول ــى اجل ــالم( ع ــه الّس ــه )علي ــب يف كالم ــر بالس األم
وبعــده واضــح ومل نعــرف بــه قائــاًل، وينــايف ذلــك مــا رواه حممــد بن يعقــوب )رىض 
اهلل عنــه( باســناده عــن مســعدة بــن صدقــة قــال: قيــل أليب عبــد اهلل )عليه الّســالم(: 
ــاس  ــة: أهيــا الن ــرب الكوف ــال عــى من ــه الّســالم( ق ــًا )علي ــروون أن علي ــاس ي إنَّ الن
ــربأوا  ــال ت ــي ف ــرباءة من ــون)7( اىل ال ــم تدع ــبوين، ث ــبي فس ــتدعون اىل س ــم س إنك
]منــي[))(، فقــال: مــا أكثــر مــا يكــذب النــاس عــى عــيّل )عليــه الّســالم(، ثــم قــال: 

))) التوبة / ).

))) التوبة / ).
))) قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 88.

))) )فأنه( يف أ، ع.
))) )االخرين( يف ع، حتريف.

)6) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 88.
)7) )يدعون( يف أ، ر، ع، م، تصحيف.
)8) ]مني[ ساقطة من أ، ث، ح، ر، م.
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إنــا قــال إنكــم ســتدعون اىل ســبي، فســبوين، ثــم ســتدعون اىل الــرباءة منــي، وإين 
ــه  ــال ل ــي، فق ــربأوا من ــل وال))( ت ــه(، ومل يق ــه وآل ــى اهلل علي ــد )ص ــن حمم ــى دي لع
الســائل: أرأيــت أن أختــار القتــل دون الــرباءة!، فقــال: واهلل مــا ذلــك عليــه ومالــه 
إال مــا مــى عليــه عــار بــن يــارس حيــث اكرهــه أهــل مكــة وقلبــه مطمئــن باإليــان 
ــه  ــال ل ــاِن﴾)2( فق ي ــنٌّ بِاْلِ ــُه ُمْطَمئِ ــِرَه َوَقْلُب ــه ﴿إاِلَّ َمْن ُأْك ــل: في ــز وج ــزل اهلل ع فأن
النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( عندهــا: يــا عــار إن عــادوا فعــد، فقــد أنــزل اهلل عذرك 
ــن  ــره ع ــايش يف تفس ــك روى العي ــن ذل ــًا م ــادوا)3(، وقريب ــود إن ع ــرك أن تع وأم
ــد روى  ــناد)5(، وق ــرب االس ــري يف ق ــامل)4(، ورواه احلم ــن س ــى ب ــن يي ــر ب معم
ــرباءة،  ــن ال ــي ع ــح بالنه ــن التري ــاب م ــا يف الكت ــايف م ــة ين ــاظ متقارب ــًا بألف أيض
فــروى بعــض الشــارحن عــن صاحــب كتــاب الغــارات)6( باســناده عــن حممــد بــن 
عــيل الباقــر )عليــه الّســالم( قــال: خطــب عــيل )عليــه الّســالم( عــى منــرب الكوفــة 
فقــال: ســيعرض عليكــم ســبي وســتذبحون عليــه فــإن عــرض عليكــم ســبي 
فســبوين، وإن عــرض عليكــم الــرباءة منــي، فــإين عــى ديــن حممــد )صــى اهلل عليــه 
وآلــه( ومل يقــل: ))فــال تــربأوا منــي(()7(، وعــن جعفــر بــن حممــد الصــادق )عليهــا 
ــده اىل  ــه الّســالم(: َلُتذبُحــنَّ عــى ســبي وأشــار بي الّســالم( قــال: )قــال عــيل )علي

))) )مل( يف أ، ع، حتريف.
))) النحل / 06).

))) ينظر: االصول من الكايف، الكليني: )/ 9)).
))) ينظر: التفسر، حممد بن مسعود العيايش )ت0))هـ(: )/ )7).

))) ينظر: قرب االسناد: )).
)6) ينظر: الغارات: )/ )8.

)7) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب اجلديد: )/ )8.
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حلقــه ثــم قــال: فــإن أمروكــم بســبي فســبوين، وإنَّ أمروكــم أن تــربأوا منــي فــإين 
عــى ديــن حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( ومل ينههــم عــن اظهــار الــرباءة))(، وال خيفــى 
أن الظاهــر مــن الروايتــن جــواز اظهــار الــرباءة، لكــن وجــه التفضيــل ال خيلــو عــن 
خفــاء إال أن يمــل عــى بعــض مــا ســبق وفيــه مــا ســبق وذكــر الشــهيد )رمحــه اهلل( 
يف قواعــده إنَّ التقيــة تبيــح كل يشء حتــى اظهــار كلمــة الكفــر، ولــو تركهــا حينئــذ 
ي مــن أهــل البيــت )عليهــم الّســالم( فإنــه ال  إثــم إالَّ يف هــذا املقــام، ومقــام التــربَّ
يأثــم برتكهــا بــل صــربه أمــا مبــاح أو مســتحب، خصوصــًا إذا كان ممــن يقتــدى به)2( 
انتهــى. وال خيفــى أنــه ال يظهــر مــن كالمــه الفــرق كــا ســبق، بــل ال يبعــد شــمول 
كلمــة الكفــر للســب وإن قابلهــا بالتــرّبي ومــا ذكــره منــاٍف لظاهــر بعــض الروايات 
ــه  ــم إن ــكال، ث ــة اإلش ــات يف غاي ــن الرواي ــع ب ــألة واجلم ــة املس ــابقة، وباجلمل الّس
ذكــر بعــض الشــارحن يف قولــه )عليــه الّســالم( )إنــه يل زكاة( وجهــن: أحدمهــا: 
مــا ورد يف األخبــار النبويــة أن ســب املؤمــن زكاة ]...[)3( لــه وزيــادة يف حســناته، و 
ثانيهــا: أن يريــد بــه أن ســبهم يل ال ينقــص يف الدنيــا مــن قــدري بــل أزيــد بــه رشفــًا 
ــي  ــإن اهلل تعــاىل جعــل األســباب الت ــدر وشــياع ذكــره )4(، وهكــذا كان ف ــو ق وعل
حاولــت األعــداء هبــا النقــص منــه عـــــلاًل النتشــار صيتــه يف مشــارق األرض 
ومغارهبــا. وانتشــار الصيــت نــاء وزيــادة)5(، واستشــكل يف قولــه )عليــه الّســالم( 
فــإين ولــدت عــى الفطــرة بــأن ميــالده )عليــه الّســالم( كان متقدمــًا عــى االســالم، 

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )8، وفيه: )واهلل لتذبحن...(.
))) ينظر: القواعد والفوائد: )/ 8))، وفيه: )التقية تبيح...(.

))) ]من[ زائدة يف أ، ع.
))) )ذكر( يف ث، ح، ر، م.

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب اجلديد: )/ 86، 87.



270

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

ولــو أريــد بالفطــرة))( مــا يولــد كل مولــود عليــه وإن كان أبــواه هيــودان وينــران 
ــوالدة عــى اإلســالم ليســت  ــه أحــد مــع أّن ال ويمجســانه فذلــك ممــا ال خيتــص ب
خاصــة لــه )عليــه الّســالم( وأجيــب بــأن املــراد بالــوالدة عــى الفطــرة أنــه مل يولــد يف 
ــه )عليــه الّســالم( ولــــد لثالثــن عامــًا مضــت مــن عــام الفيــل، والنبي  اجلاهليــة ألنَّ
ــاء يف  ــد ج ــل، وق ــام الفي ــن ع ــت م ــن مض ــل ألربع ــه( أرس ــه وآل ــى اهلل علي )ص
ــه )صــى اهلل عليــه وآلــه( مكــث قبــل الرســالة ســنن عــرشًا  األخبــار الصحيحــة أنَّ
ــالته  ــًا لرس ــك ارهاص ــٌد وكان ذل ــه أح ــوء وال خياطب ــرى الض ــوت وي ــمع الص يس
فحكــم تلــك الّســنن العــرش حكــم أيــام رســالته )صــى اهلل عليــه وآلــه( فاملولــود 
ــوة و  ــام النب ــام كأي ــودًا يف أي ــه كان مول ــويل لرتبيت فيهــا إذا كان يف حجــره و هــو املت
ليــس بمولــود يف اجلاهليــة ففارقــت حالــه حــال مــن يدعــي لــه الفضــل مــن 
ــه الّســالم( توليهــم، وروى أن الســنة  ــه)3( )علي ــرّبي من ــة)2(، ويقصــد بالت الصحاب
ــجار،  ــار واألش ــن األحج ــاف م ــمع اهلت ــا كان يس ــالم( فيه ــه الّس ــد )علي ــي ول الت
وابتــدأ فيهــا بالتبتــل واالنقطــاع والعزلــة يف جبــل حــراء فلــم يــزل حتــى كوشــف/ 
و)7/ بالرســالة وانــزل عليــه الوحــي وقــال ألهلــه ليلــة والدتــه وفيهــا شــاهد مــا 
ــا  ــد لن ــد ول ــا )لق ــاهدها قبله ــي مل يش ــة الت ــدرة االهلي ــات والق ــن الكرام ــاهد م ش
الليلــة مولــود يفتــح اهللُ بــه علينَــا أبوابــًا مــن النّعمــة واّلرمحــة( وقَيــل امُلــراد الــوالدة 
عــى الفطــرة التــي مل تتغــر)4( ومل تتبــدل)5( بفســاد العقــائـــــد باتبــاع االبــاء ومتابعــة 

))) )الفطرة( يف ع.
))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب اجلديد: )/ 89.

))) )عنه( يف ع، حتريف.
))) )يتغر( يف أ، ر، ع، تصحيف.

))) )يتبدل( يف أ، ر، ع، تصحيف.
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الشــبهات وإضــالل املضلــن وذلــك أمــر ال يعــم كل مولــود وإن كانــت الــوالدة 
عــى الفطــرة بمعنــى االســتعداد للمعــارف لــو مل يمنــع مانــع مــن االمــور املذكــورة 
مشــرتكة بــن اجلميــع))( وأنــت تعلــم أنــه ال بــد يف الوجــه األول بــل يف الســبق اىل 
اإليــان ]و[)2(اهلجــرة أيضــًا ]مــن[)3( اعتبــار عـــــــدم طريــان املنــايف وإالَّ فمجــرد 
ــب  ــرة ال يوج ــان واهلج ــبق اىل االي ــور والّس ــى املذك ــرة باملعن ــى الفط ــوالدة ع ال
عــدم جــواز التــرّبي، والوجــه الثــاين وإن كان ال يعــم مجيــع املواليــد)4( إاَل أنــه ليــس 
مــن اخلصائــص ويمكــن أن يقــال ليــس الــكالم يف ذكــر اخلصائــص وتعــداد 
الفضائــل وإنــا املــراد بيــان عــدم جــواز التــرّبي بأقــل مراتــب الفضائــل وإال فــكان 
ــة  ــة ]...[)5( وخــرب املنزل ــة املباهلــة والوالي ــا الباهــرة كآي املناســب التمســك باملزاي
واإلخــاء وأمثاهلــا ولــو أريــد بالفطــرة مــا ســبق مــن معنــى العصمــة مل يتوجــه يشء 
ــى  ــبق ع ــالم([)6( مل يس ــه الّس ــه ])علي ــل إن ــرة فقي ــبق اىل اهلج ــا الس ــر، وأم ــا ذك مم
مجيــع الصحابــة وقــد بــات عــى فراشــه )صــى اهلل عليــه وآلــه( ملــا هاجــر اىل املدينــة 
ومكــث أيامــًا لــرد الودائــع التــي كانــت عنــده )صــى اهلل عليــه وآلــه( واجيــب بــأن 
ــه(  ــه وآل ــراد باهلجــرة اجلنــس وأول هجــرة هاجرهــا رســول اهلل )صــى اهلل علي امل
ــالم( و  ــه الّس ــب )علي ــو طال ــات أب ــا م ــة)7( مل ــن صعصع ــر ب ــي عام ــه اىل بن خروج

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب اجلديد: )/ 89.
))) ]و[ ساقطة من ع.

))) ]من[ ساقطة من ع.
))) الصواب: املواليد مجيعهم.

))) ]حتى[ زيادة يف ر.
)6) ]عليه السالم[ ساقطة من ع.

)7) بنــو ))عامــر بــن صعصعــة بــن معاويــة بكــر بــن هــوازن بــن منصــور بــن عكرمــة بــن خصفــة بــن 
قيــس عيــالن مــن العدنانيــة(( معجــم قبائــل العــرب: )/ )70.
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أوحــى إليــه أن أخــرج فقــد مــات نــارصك وكانــت مــدة تلــك الغيبــة عــرشة أيــام ومل 
يصحبــه يف تلــك اهلجــرة إال عــيّل )عليــه الّســالم( وحــده، ثــم هاجــر اىل شــيبان))( 
ــالم( يف  ــه الّس ــه )علي ــد كان ختلف ــر، وق ــو بك ــالم( وأب ــه الّس ــو )علي ــه ه وكان مع
اهلجــرة إىل املدينــة ]أســبق يف الرتبــة عــى الســبق[)2( اليهــا كــا ال خيفــى عــى ذوي 
البصائــر، وقيــل: إنــه )عليــه الّســالم( مل يعلــل عــدم جــواز التــرّبي بالــوالدة عــى 
الفطــرة وحدهــا، أو بالســبق إىل اهلجــرة وحدهــا بــل عللــه بمجمــوع األمــور 
الثاَلثــة وال ريــب يف أهنــا مل جيتمــع يف أحــٍد إالَّ أمــر املؤمنــن )عليــه الّســالم( وأّمــا 
الســبق إىل اإليــان فمــن خصائصــه )عليــه الّســالم( عندنــا وعنــد كثــر مــن مشــاهر 
العامــة وطائفــة منهــم أنكــروا ســبقه )عليــه الّســالم( عــى أيب بكــر تعصبــًا أو 
ــاب،  ــة يف هــذا الب ــار املروي لعــروض شــبهه ضعيفــة كــا يظهــر ملــن نظــر يف األخب
ــلان،  ــن س ــروي ع ــال: امل ــن، وق ــار الفريق ــتيعاب أخب ــب االس ــد أورد صاح وق
وأيب ذر، واملقــداد، وخبــاب)3(، وجابــر، وأيب ســعيد اخلــدري، وزيــد بــن أرقــم أن 
عليــًا )عليــه الّســالم(أول مــن أســلم، وفضلــه هــؤالء عــى غــره)4( وذكــر بعــض 
ــد  ــاس بع ــن الن ــن م ــن آم ــالم( أول م ــه الّس ــه )علي ــاس أن ــن عب ــن اب ــات ع الرواي

))) وهــم بنــو شــيبان بــن ثعلبــة بــن عكابــة بــن صعــب بــن عــيل بــن ايب بكــر بــن وائــل، حــارب بنــو 
شــيبان قبائــل ودوال، منهــا حــرب البســوس بينهــم وبــن عمهــم بنــي تغلــب، وهلــم حــروب مــع متيــم، 
وأيــاد وكعــب، كــا حاربــوا ملــك احلــرة وملــك الشــام، والفــرس، وشــاكوا يف وقعــة اجلمــل وصفــن 
وكانــوا مــع االمــام عــيل )عليــه الســالم( ينظــر: بنــو شــيبان، عــيل الكــوراين، و عبــد اهلــادي الربيعــي: 

.(9 ،(7 ،(( ،8 /7
))) ]أسبق يف الرتبة عى السبق[ ساقطة من ع.

))) )وحباب( يف ث، ويف ر: )وحاب(، حتريف.
))) ينظر: االستيعاب: )/ 090).
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ــله()2(، فلــو  ــة نـقـ خدجيــة))( وقــال: )ال مطعــن يف إســنادها الحــٍد لصحتــه وثــقــ
ــات يف  ــال، والرواي ــى الرج ــبق ع ــالم( الس ــه الّس ــه )علي ــراد يف كالم ــت كان امل ثب
ــه آمــن وهــو ابــن ســتة  ــه الّســالم( يومئــذ خمتلفــة ففــي بعضهــا أن مبلــغ ســنه )علي
عــرش، ويف بعضهــا مخســة عــرش)3(، ويف بعضهــا ثالثــة عــرش واثنــى عــرش وعــرش 
وثــان، ]و[)4( يف بعــض الروايــات عنــه )عليــه الّســالم( أنــه كان يقــول لقــد عبــدت 
اهلل قبــل أن يعبــده أحــد مــن هــذه االمــة مخــس ســنن، وقــال الشــارح عبداحلميــد 
ــه  ــبق لنفس ــي الس ــازال يّدع ــالم( م ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــد: إن أم ــن أيب احلدي ب
ــاروق األول،  ــرب، والف ــق األك ــا الصدي ــرة: أن ــر م ــال غ ــد ق ــه)5(، )وق ــرح ب وي
ــه هــذا  ــال: وروى عن ــه()6( ق ــل صالت ــت قب ــر وصلي ــل إســالم أيب بك أســلمت قب
الــكالم بعينــه أبــو حممــد بــن قتيبــة يف كتــاب املعــارف)7(، وهــو غــر متهــم يف أمــره 

)عليه الّسالم(، ومن األبيات املروية يف هذه الباب: 

حمـمد النبّي أخــي وصنــوي             ومحــزة سيد الشــهداء عــمي
وجعفر الذي يصبح ويمي             يطـــر مع املالئــكة ابن ُأمــي

اىل قوله: 
ا             غالمـًا ما بـلغُت أوان ُحْلمي))(    سبقتــكم اىل اإلســالم ُطـرًّ

))) ينظر: االستيعاب: )/ )09).
))) املصدر نفسه: )/ )09).
))) )مخسة عرش( ساقطة من ر.

))) ]و[ ساقطة يف أ، ع.
))) قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )9.

)6) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )9.
)7) ينظر: املعارف: 69).

)8) البيت من البحر الوافر، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )9.
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َم بِه اخَلواِرج))) ]َوِمْن َكَاٍم َلُه )َعَلْيِه الّسَاُم([))) َكلَّ

اخلــوارج أصحابــه )عليــه الّســالم( وأْنصــارُه يف اجلمــل وصفــن قبــل التحكيم، 
ــادوا مــن كل  ــوا وتن ــا اعتزل ــكالم[)3( مل ــه الّســالم( ]كلمهــم هبــذا ال ــه )علي روي أن
ناحيــٍة ال ُحْكــَم إال هللِ، احلكــم هلل يــا عــيّل ال لــك، وقالــوا: بــان لنــا خطاؤنــا فرجعنــا 
وتبنــا، فأرجــع اليــه ]َأْنــَت[)4( وُتــب، وقــال بعضهــم: أشــهد عــى نفســك بالكفــر، 
ــَد  ــرٌا. َأَبْع ــْم آبِ ــَى ِمنُْك ــٌب)5(، َوالَ َبِق ــْم َحاِص ــك  )َأَصاَبُك ــى ُنطيع ــه حت ــب من ــم ت ث
إِيــَاِن بِــاهللِ، َوِجَهــاِدي َمــَع َرُســوِل اهللِ )َصــّى اهلل َعَليــِه َوآلــِه)6((، َأْشــَهُد َعــَى َنْفــِي 
ــي  ــح الشــديد الت ــَتِديَن( احلاصــب الري ــَن امُلْهـ ــا ِم ــا َأَن ــُت إِذًا َوَم ــْد َضَلْل ــِر! َلَق بِاْلُكْف
تثــر احلصبــاء)7( وهــي صغــار احلــى))(، وأصابــه احلاصــب كنايــة عــن العــذاب، 
وقيــل أي: أصابكــم حجــارة مــن الســاء، واحلصبــة )احلجــارة())(، وســيجيء 
تفســر اآلبــر يف كالم الســيد )رىض اهلل عنــه( )َفُأُبــوا َشَّ َمــآٍب، واْرِجُعــوا / ظ 72/ 
اْرِجُعــوا َعــَى َأَثــِر َاأْلْعَقــاِب( األَوب، بالفتــح، واإِليــاب)0)( بالكر )الرجــوع()))(، 

))) ]ومن كالم له )عليه السالم([ بياض يف ث.
))) )حن اعتزلوا احلكومة وتنادوا: ان ال حكم إال هلل( يف رشح هنج البالغة، صبحي الصالح: 97.

))) ]كلمهم هبذا الكالم[ ساقطة من ر.
))) ]انت[ ساقطة من أ، ع.

))) )خاصب( يف أ، ح، ر، ع، تصحيف.
)6) )صى اهلل عليه( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 00).

)7) ينظر: لسان العرب، مادة )حصب(: )/ 0)).

)8) ينظر: املصدر نفسه، مادة )حصب(: )/ 9)).
)9) املصدر نفسه، مادة )حصب(: )/ 8)).

)0)) )االيان( يف أ، تصحيف.
)))) لسان العرب، مادة )أوب(: )/ 7))، 8)).
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واألعقــاب مؤخــر األقــدام))( وآثرهــا بالتحريــك عالمتهــا، والرجــوع عــى العقــب 
هــو القهقــرى)2( وهــو رش أنــواع الرجــوع)3( فهــو كالتأكيــد والبيــان للّســابق، قــال 
بعــض الّشــارحن: هــم أمــر هلــم باإليــاب والرجــوع اىل احلــق مــن حيــث خرجــوا 
ــم  ــى أعقاهب ــم ع ــم ويرده ــرضب يف وجوهه ــر ي ــرًا)4( كأن القاه ــوه قه ــه وفارق من
وانعــكاس  بالــذل  عليهــم  دعــاء  هــو  وقيــل:  األنــواع،  رش  هكــذا  والرجــوع 
ــاِماًل،  ــِدْي ُذالًّ َش ــَتْلُقْوَن َبْع ــْم َس ُك ــا إِنَّ ــه )َأمَّ ــك بقول ــن ذل ــرب ع ــم اخ ــال)5(، ث احل
َوَســْيفًا َقاطِعــًا، َوأَثــَرًة َيتَِّخُذَهــا الظَّاملُِــوَن فِيُكــْم ُســنًَّة) الشــمول العمــوم واالحاطــة 
أي: حميطــًا باملُجمــوع، أو بــكل واِحــد، واإلثــرة بالتحريــك االســم)6( مــن قولــك: 
ُفــالن يســتأثر عــى أصحابــه أي: خيتــار لنفســه أشــياء حســنه وخيــص نفســه هبــا)7(، 
و)االســتيثار: االنفــراد بالــيء())(، أومــن آثــر يؤثــر إيثــارًا إذا أعطــى أي: يفضــل 
الظاملــون غركــم عليكــم يف نصيبكــم، ويعطوهنــم دونكــم وتفصيــل مــا أصاهبــم 
مــن الــذل والقتــل مذكــور يف رشح الشــارح عبــد احلميــد بــن أيب احلديــد))( قولــه 
ــِذي َيْأبـِـُر  ــْم: آبــٌر للَّ )عليــه الّســالم(: )َوالَ َبَقــى ِمنُْكــْم آبـِـٌر( ُيــروِى بالــراء، ِمــْن َقْوهِلِ

))) ينظر: تاج العروس، مادة )عقب(: )/ ))).
))) )العهقرى( يف ر، تصحيف.

))) ينظر: تاج العروس، مادة )قهقر(: 7/ 8)).
))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ ))).

))) املصدر نفسه: )/ ))).
)6) )االثم( يف أ، ع، حتريف.

)7) ينظر: لسان العرب، مادة )أثر(: )/ 8.
)8) املصدر نفسه، مادة )أثر(: )/ 8.

)9) )قــال الــريض )رمحــه اهلل(( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/00)، )قــال الرشيــف( يف 
رشح هنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: 98.
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ــام))( أي:  ــه الن ــراد ب ــوز أن ُي ــارحن: جي ــض الش ــال بع ــُه، ق ــل، أي: َيْصِلَح النَّخ
، واآلبــر أيضــًا:  ــَر فــالن، أي: نــمَّ مــن يفســد ذات البــن، َوْاملِْئــرَبة)2( النَْمِيَمــُة، وأبِ
ــرة يف  ــه اإلبِ ــب إذا أطَعمت ــْرُت الَكل ــن َأَب ــوذ م ــة)3(، مأخ ــل خفي ــي الغوائ ــن يبغ م
ــع،  ــيف فيقط ــرضب بالس ــن ي ــٌر أي: م ــن هاب ــا م ــون أصله ــوز أن يك ــِز، وجي اخلُب
ــُر  ْي يأث ــذَّ ــٌر( ال ــروى: )آثِ ــل)4(، َوُي ــوا يف:)آل( وأه ــا قال ــزة ك ــاِء مه ــت اهل وأبدل
ــه الّســالم(  ــه )علي ــدي كأنَّ ــِوه ِعنْ ــَو أَصــحُّ الُوُج ــِه َوُه ــث أي: ييكــه َوَيرْوي احلَِدْي
(، قيــل يمكــن أن يــراد بــه َســاحي باطــن خــف البعــر،  ــِرَ قــال: )الَ َبِقــَي منكــم خُمْ
وكانــوا يســحون)5(أي: يقــرُشون باطــن اخلــف بحديــدة ليقبــض أثــره يقــال: 
رجــل آثــر، وبعــر مأثــور، وُيــروى آبــٌز بالــزاء)6( معجمــة وهــو الواثــب واهلالــك 
أيضــًا)7(، يقــال لــه آبـِـٌز ذكــر اهلالــك يف املقــام اســتطراد ]َوقــاَل )َعَلْيــِه الّســاَلم([))( 
وا جــْرَ النَّهــَرواِن،  ــم َقــد)0)( َعــرَبُ مَلّــا َعــَزَم َعــى َحــْرِب ْاخلـَـواِرِج َوِقيَل]َلــُه[))(: إهِنَُّ

))) )التام( يف أ، ث، ع، تصحيف.
))) )املربة( يف م، حتريف.

))) )خفبة( يف أ.
))) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )0).

))) )يسجون( يف أ، ع.
)6) )بالزاي( يف م.

)7) ينظر: لسان العرب، مادة )أبز(: )/ )0).
)8) ]َوقاَل )َعَلْيِه الّساَلم([ بياض يف ث.

)9) ]له[ ساقطة من ر.
)0)) )ان القــوم قــد( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/)، ورشح هنــج البالغــة، صبحــي 

الصالــح: 98.
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اجِلــِر بالكــر القنطــرة، والنَهــَروان بفتــح النــون والــراء كــا يف النســخ))( وجيــوز 
بتثلــث)2( الــراء ثــالث قــرى أعــى واوســط وأســفل بــن واســط وبغــداد)3(، روى 
أنــه )عليــه الّســالم( ملــا خــرج اليهــم َجــاَءُه َرجــل مــن أصحابــه فقــال: البــرشى يــا 
أمــر املؤمنــن إن القــوم عــربوا النهــر ملــا بلغهــم وصولــك فأبــرش فقــد منحــك اهلل 
ــن  ــرُوه َول ــا)4( َع ــم، َوَاهللِ ّم ــال: نع ــربوا؟ فق ــد ع ــم ق ــت رأيته ــال: أن ــم، فق أكنافه
ــن  ــة م ــاءه مجاع ــم ج ــالم(، ث ــه الّس ــه )علي ــر كالم ــم اىل آخ ــروه وإّن َمصاِرَعُه َيع
أصحابــه واحــد بعــد واحــد كلهــم خيربه بــا أخرب بــه األول، فركــب )عليه الّســالم( 
ــر  ــربوا النه ــوم مل يع ــد الق ــه، فوج ــم ب ــا حك ــدق م ــم ص ــن هل ــر ليب ــار اىل النه وس
وكــروا جفــون ســيوفهم وعرقبــوا خيوهلــم وحكمــوا حتكيمــه واحــدة بصــوت لــه 
زجــل)5(، وكان شــاب مــن أصحابــه، قــال يف نفســه ملــا ســمع قوله)عليــه الّســالم(: 
واهلل ألكونــَن قريبــًا ِمنــُه فــإن كاُنــوا عــربوا ألجعلــّن ســنان رحمــي يف عينــه، أيّدعــي 
ــُه،  ــر ل ــا خط ــربه ب ــه واخ ــن فرس ــزل ع ــربوا ن ــم مل يع ــّا وجَدُه ــب، فل ــم الغي عل
وســأله أن يغفــر لــُه، فقــال )عليــه الّســالم(: إّن اهلل هــو الــّذي يغفــر الّذنــوب مجيعــًا 
ـــلُِك  ٌة، َوالَ َيْ فاســتغفره. )َمَصاِرُعُهــْم ُدوَن النُّْطَفــِة ؛ َواهللِ اَل ُيْفلِــُت ِمنُْهــْم َعــَرَ
ــخ،  ــض النس ــظ ويف بع ــو أي: اللف ــر، وه ــاَء النَّه ــة م ــي بالنّطف ٌة( يعن ــَرَ ــْم َع ِمنُْك
ــٍة َعــن املــاء َوإِن كاَن َكثِــرًا  وهــي أي: الكلمــة إذ مل يقصــُد هبــا املعنــى أفصــُح كِنَاَي

))) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ).
))) )مليث( يف ث، ويف ع: )تثليث(، تصحيف.

))) ينظر: معجم البلدان: )/ )))، ))).
))) )با( يف ع، حتريف.

))) )رجل( يف ث، ر، تصحيف.
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ُع يكــون مصــدرًا وموضعــًا))(، والفعــل  ــًا، الــرع الّطــرح عــى األرض، وامَلــْرَ مَجّ
كمنــع واملــراد َمواضــع هالكهــم واإلفــالت والتفلــت واإلنفــالت )التخلــص مــن 
الــيء فجــأة مــن غــر متكــث()2(، والنُطفــة بالضــم املــاء الّصــايِفْ أو مطلقــًا ]قــل[)3( 
أو كثــر)4(، وقيــل)5( بالقليــل أخــّص)6( وهــذا اخلــرب مــن املعجــزات الباهــرة، وروى 
أنــه ملــا قتــل اخلــوارج وجــدوا املفلــت منهــم تســعة تفرقــوا يف البــالد كــا ســيجيء و 
وجــد املقتــول مــن أصحابــه )عليــه الّســالم( ثانيــة، ويمكــن أن يكــون خفــي عــى 
القــوم مــكان واحــد مــن املقتولــن، أو يكــون التعبــر بعــدم هــالك العــرشة رعايــة 

للمشــاكلة واملاثلــة بــن القرينتــن)7( واهلل يعلــم.

]َوَقاَل )َعَلْيِه الّسَام([)8) مَلّا َقَتَل ْاخَلِواِرَج
ِعِهــْم، َفَقــاَل )َعَلْيِه الّســاَلم()0)(:  َفِقيــَل))( َلــُه: َيــا َأمــَر ْامُلؤِمنْــَن َهَلــَك ْالَقــْوِم بَِأمْجَ
ــَا َطلــع َنَجــَم  ــَراَراِت النَِّســاء، ُكلَّ جــاِل، َوَق ــم ُنَطــٌف ِف َأْصــاَلِب الرِّ )َكالَّ َواهللِ؛ إهِنَّ

))) ينظر: الصحاح، مادة )رصع(: )/ )))).
))) تاج العروس، مادة )فلت(: )/ )0).

))) ]قل[ ساقطة من أ، ع.
))) )أكثر( يف أ، ع، حتريف.

))) )قتل( يف أ، ع، تصحيف.
)6) سبق ذكره يف صحيفة رقم 6، ويف ث: )احض( تصحيف.

)7) )القرينن( يف ث، ح، حتريف.
)8) ]َوَقــاَل )َعَلْيــِه الّســاَلم([ بيــاض يف ث، )عليــه الســالم( غــر موجــودة يف رشح هنــج البالغــة، ابــن 

أيب احلديــد: ) / )).
)9) )وقيل( ف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / )).

)0)) )فقــال )عليــه الســالم(( غــر موجــوده يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / ))، وهنــج 
البالغــة، صبحــي الصالــح: 99.
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ــل،  ُج ــاء الرَّ ــة َم َبَِن( النُطف ــالَّ ــًا َس ــْم ُلُصوص ــوَن آِخُرُه ــى َيُك ــَع َحتَّ ــْرٌن ُقطِ ــْم َق ِمنُْه
والقــرار والَقــرارة بالفتــح فيهــا ّمــا قــر فيــه، أي: ثَبــَت وســكن، ويف الــكالم كنايــة 
عــن األرحــام، ونجــم كنــر )ظهــر و]طلــع[))())2(، والقــرن كنايــة عــن الرئيــس 
وهــو/ و73/ يف االنســان موضــع قــرن احليــوان مــن رأســه، ويقــال للجانــب 
ــوص  ــم، واللص ــائهم وقتله ــتيصال رؤس ــرن اس ــع الق ــرأس، وقط ــن ال ــى م األع
بالضــم مجــع لــص مثلثــٌة)3( والفتــح أكثــر، وهــو الســارق، والّســلب االختــالِس، 
ــال، ومل يظفــر هبــم أمــر املؤمنــن،  وروى أن مجاعــة مــن اخلــوارج مل يــرضوا القت
ــان اىل كرمــان)5(،  ــان منهــم اىل عــان)4(، واثن ــل فاهنــزم اثن ــون مــن القت ــا املفلت وأّم

))) ]طلع[ ساقطة من  ع.
))) تاج العروس، مادة )نجم(: 7)/ 679.

))) ))والِلُص والَّلصُّ بالكر والضم: السارق(( املثلث، البطليويس: )/ ))).
ــه  ــرضب ب ــا ي ــل وزروع إال أن حره ــد ذات نخ ــر بل ــن رشق هج ــاحل اليم ــى س ــع ع ــان: تق ))) ُع
املثــل، يقــال إهنــا ســميت عــان بعــان بــن إبراهيــم اخلليــل وقــد قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه 
وســلم( فيهــا: ))إين ألعلــم أرضــًا مــن أرض العــرب يقــال هلــا ُعــان عــى شــاطئ البحــر احلجــة منهــا 
ــند  ــر: مس ــان. ينظ ــه بُع ــرزق فعلي ــذر ال ــن تع ــل: م ــا((، وقي ــن غره ــن م ــن حجت ــر م ــل أو خ أفض
ــروض  ــدان: )/ 0))، و ال ــم البل ــي: )/ )))، و معج ــربى، البيهق ــنن الك ــد: )/ 0)، و الس أمح

املعطــار يف خــرب االقطــار، احلمــري )ت 900هـــ(: ))).
ــة كبــرة معمــورة ذات بــالد وقــرى ومــدن واســعة بــن فــارس  ــة مشــهورة وناحي ))) كرمــان: والي
ومكــران وسجســتان وخراســان، فشــقيقتها مكــران ومفــازة مــا بــن مكــران والبحــر مــن وراء 
البلــوص، وغربيهــا ارض فــارس، وشــاهلا مفــازة خرســان، وجنوبيهــا بحــر فــارس، وعرفــت هــذه 
البــالد بكثــرة نخيلهــا ومواشــيها، وقيــا اهنــا تشــبه البــرة يف كثــرة التمــور وجودهتــا وســعة اخلــرات، 
ــه  ــوح علي ــن ن ــث ب ــن ياف ــي ب ــي ليط ــن بن ــوج م ــن فل ــان ب ــبة اىل كرم ــان نس ــميت كرم ــا س ــل اهن وقي

ــدان: )/ ))). ــم البل ــدان: )))، و معج ــر: البل ــالم. ينظ الس
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ــان اىل اجلزيــرة، وواحــد اىل تــل مــوزن)2(، فظهــرت  واثنــان اىل سجســتان))(، واثن
بدعهــم اىل البــالد وصــاروا نحــوًا مــن عرشيــن فرقــة وكبارهــا ســت األزارقــة)3( 
ــض  ــواز، وبع ــى األه ــوا ع ــرق غلب ــرب الف ــو أك ــن االزرق)4( وه ــع ب ــاب ناف أصح
بــالد فــارس وكرمــان يف أيــام عبــد اهلل بــن الزبــر، والنجــدات)5( رئيســهم نجــدة بن 

ــة  ــة واســعة، ذهــب بعضهــم اىل ان سجســتان اســم للناحي ــرة ووالي ــة كب ))) سجســتان: هــي ناحي
وإن اســم مدينتهــا زرنــج، وهــي جنــوب هــراة، وأرضهــا كلهــا رملــة ســبخة، والريــاح فيهــا ال تســكن 
ابــدًا، وفيهــا نخيــل، وال يقــع هبــا الثلــح، وارضهــا ســهلة، ال يــرى فيهــا جبــل، وقــال محــزة اهنــا مشــتقة 
ــدة  ــت بل ــا كان ــك اهن ــيئن، ذل ــم لش ــا اس ــرتك أي اهن ــب مش ــد وللكل ــم للجن ــك اس ــباه وس ــن اس م

للجنــد. ينظــر: معجــم البلــدان: )/ 90).
))) بلــد قديــم بــن رأس العــن ورسوج، وبينــه وبــن رأس عــن عــرشة أميــال، ويزعــم ان جالينــوس 
كان بــه، وهــو مبنــي بحجــارة عظيمــة ســود، يذكــر أهلــه أن ابــن التمشــكي الدمســتق خربــه، وفتحــه 

عيــاض بــن غنــم ســنة )7)هـــ(. ينظــر: معجــم البلــدان: )/ )).
ــرة اىل  ــن الب ــه م ــوا مع ــن االزرق، خرج ــع ب ــبون اىل ناف ــوارج، ينس ــن اخل ــة م ــة: طائف ))) األزارق
االهــواز، فغلبــوا عليهــا وعــى كورهــا ومــا وراءهــا مــن بلــدان فــارس وكرمــان يف أيــام عبــد اهلل بــن 
الزبــر، وقــد أرس اليهــم عبــد اهلل بــن احلــارث بــن نوفــل النوقــيل الكثــر مــن قــادة اجليــش لقتاهلــم 
ــك  ــة قتلهــم، فارســل اليهــم بعــد ذل ــز واخــرون فاســتطاع االزارق ــن كري ــن عيــس ب ــال مســلم ب امث
ــام  ــن امرهــم يف أي ــرغ م ــنة اىل ان ف ــة تســع عــرشة س ــرب االزارق ــرة فبقــى يف ح ــن أيب صف املهلــب ب
احلجــاج، ومــن بــدع االزارقــة تكفــر االمــام عــيل )عليــه الســالم(، وتكفــر القعــدة، وقتــل أطفــال 

ونســاء املخالفــن هلــم. ينظــر: املعــارف: ))6، وامللــل والنحــل: )/ 8)) ــــ ))).
))) نافــع بــن االزرق بــن قيــس احلنفــي البكــري الوائــيل احلــروري، ويكنــى ابــا راشــد، وهــو رأس 
االزارقــة واليــه نســبتهم كان أمــر قومــه وفقيهــم، مــن أهــل البــرة، صحــب يف أول أمــره عبــد اهلل بــن 
عبــاس، كان مــن أصحــاب الثــورة عــى اخلليفــة عثــان، وبعــد قضيــة التحكيــم اجتمعــوا يف حــروراء، 
ــن  ــة م ــى مقرب ــوم )دوالب( ع ــع ي ــل ناف ــالم(، قت ــه الس ــيل( )علي ــام )ع ــى االم ــروج ع ــادوا باخل ون
االهــواز ســنة ))6هـــ(، وقــام بعــده عبيــد اهلل بــن املاحوز.ينظــر: املعــارف: ))6، و ميــزان االعتــدال: 

ــزان: 6/ )))، )))، و االعــالم: 7/)))، ))). )/ )))، و لســان املي
))) النجــدات: طائفــة مــن اخلــوارج يقــال هلــم العاذريــة الهنم عــذروا باجلهــاالت يف أحــكام الفروع، 
ــه  وهــم أصحــاب نجــدة بــن عامــر احلنفــي، وقــد بايعتــه طائفــة خالفــت االزارقــة، ثــم اختلفــو علي
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عامــر احلنفــي))( والبيهســية)2( أصحــاب أيب هبيــس هيصــم ]...[)3( بــن جابــر)4()5(، 

فكفــره قــوم منهــم اثــر مــا فعلــه ابنــه يف اهــل القطيــف، مــن نكــح النســاء الســبايا قبــل القســمة، وأكل 
الغنيمــة قبــل القســمة وكان نجــدة قــد عــذر مــا فعلــه ابنــه وأصحابــه بالقطيــف بحجــة اهنــم جهلــوا 
احلكــم هبــا، ومــن آراء النجــدات انــه مــن نظــر نظــرة أو كــذب كذبــة صغــرة أو كبــرة، وأرص عليهــا 
فهــو مــرشك، ومــن زنــى ورشب ورسق غــر مــر عليــه فهــو غــر مــرشك. ينظــر: امللــل والنحــل: 

ــاب: )/)7). ــب االنس ــاب يف هتذي )/)))، )))، )))، و اللب
))) نجــدة بــن عامــر احلــروري احلنفــي، مــن بنــي حنيفــة مــن بكــر بــن وائــل، رأس الفرقــة النجديــة 
واليــه نســبتهم كان أول امــره مــع نافــع بــن االزرق، اذ خــرج مــن اليامــة مــع عســكره يريــد اللحــاق 
بــه فاســتقبله أبــو فديــك وطائفــة خمالفــة لالزارقــة فاخــربوه بــا احدثــه نافــع، فبايعــوه وســموه أمــر 
ــام عبــد اهلل بــن الزبــر يف مجاعــة كبــرة فأتــى البحريــن فاســتقر  املؤمنــن، فخــرج ســنة )66هـــ( أي
هبــا، ووجهــه اليــه مصعــب بــن الزبــر جيــوش عــدة فهزمهــم، وقــد نقمــوا اصحابــه امــورا منهــا مــا 
فعلــه ابنــه بالطائــف مــن اكل الغنيمــة ونكــح النســاء الســبايا قبــل القســمية، ومــن رشائــه ابنــة عمــرو 
بــن عثــان بــن عفــان وارســاهلا اىل عبــد امللــك بــن مــروان فخلعــوه ثــم قتلــوه، وقيــل قتلــه اصحــاب 
مصعــب بــن الزبــر ســنة )69هـ( ينظــر: تاريخ الطــربي: )/0)، و امللــل والنحــل: )/)))،)))، 

و االنســاب: )/ )6)، و اللبــاب يف هتذيــب االنســاب: )/ )7)، و االعــالم: 8/ 0).
))) البيهســية: طائفــة مــن اخلــوارج ينســبون اىل أيب بيهــس وهــو رأس هــذه الفرقــة، وزعمــوا انــه ال 
يســلم احــد حتــى يقــر بمعرفــة اهلل تعــاىل ومعرفــة رســله ومعرفــة مــا جــاء بــه النبــي )صــى اهلل عليــه 
والــه(،... فمــن مجلــة مــا جــاء بــه الــرشع وحكــم بــه مــا حــرم اهلل بــه وجــاء بــه الوعيــد فــال يســعه اال 
ــه  ــرضه اال يعرف ــمه وال ي ــرف باس ــي ان يع ــا ينبغ ــه وم ــه ومن ــرتاز عن ــره واالح ــه وتفس ــه بعين معرفت
بتفســر حتــى يبتــى بــه وعليــه ان يقــف عنــد مــا ال يعلــم وال يــأيت بــيء اال يعلــم( امللــل والنحلــل: 

ــب: )/ 67). ــب التهذي ــارف: ))6، وهتذي ــر: املع )/ )))، 6)). وينظ
))) ]يف أيام عبد اهلل بن الزبر[ زيادة يف ث.

))) )حابر( يف أ، ح، تصحيف.
))) هيصــم بــن جابــر الضبعــي مــن بنــي ســعد بــن ضبيعــة بــن قيــس بــن ثعلبــة، يكنــى أبــا بيهــس، 
ــه  ــع االزرق، وتبعت ــهم ناف ــر رأيس ــم كف ــة، ث ــن االزارق ــبتهم، كان م ــة نس ــية والي ــة البيهس رأس الفرق
ــه  ــة فظفــر ب ــا بيهــس فهــرب اىل املدين ــد االمــوي، وطلــب احلجــاج أب ــام الولي مجاعــة، وكان ذلــك اي
واليهــا عثــان بــن حيــان املــري، فأعتقلــه وكان يبعــث اليــه ويســامره،، ثــم نفــذ حكــم الوليــد بــه فقطــع 
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وكان باحلجــاز وقتــل يف زمــن الوليــد، والعـجـــاردة))( أصحــاب عبــد الكريــم بــن 
عجــرد)2(، واألباضيــة)3( أصحــاب عبــد اهلل بــن أبــاض)4( قتــل يف أيــام مــروان بــن 

يديــه ورجليــه ثــم قتلــه ســنة))9هـ(. ينظــر: أنســاب االرشاف: 8/ 97، 98، و امللــل والنحــل: )/ 
)))، 6))، واالعــالم: 8/ )0).

))) العجــاردة: طائفــة مــن اخلــوارج، ينســبون اىل عبــد الكريــم بــن عجــرد، خالفــو االزارقــة، وقيــل 
البيهســية، ومــن اآلراء التــي تبنوهــا: جيــب الــرباءة مــن االطفــال اىل ان يبلغــوا، و يدعــوا اىل االســالم 
ــه اذا بلغــوا، ومــن يقتــل منهــم قبــل ان يقــر باإلســالم فهــو كافــر وال يــرث وال  وجيــب دعاؤهــم الي
ــد  ــه، وق ــل صاحب ــى يقت ــًا حت ــال فيئ ــرون امل ــم، وال ي ــع آباءه ــار م ــن يف الن ــال املرشك ــورث، وأطف ي
افرتقــت العجــارة، فظهــرت منهــا أصنافــًا ولــكل صنــف مذهــب منهــا: الصلتيــة وامليمونــة واحلمزيــة 
ــل: )/ 8))، 9))، و  ــل والنح ــر: املل ــة. ينظ ــعبية واحلازمي ــة والش ــة واملحمدي ــة واالطرافي واخللفي

الفصــل يف امللــل واالهــواء والنحــل: )/ 90)، واالنســاب: )/ 9)).
))) عبــد الكريــم بــن عجــرد زعيــم طائفــة كبــرة مــن اخلــوارج، واليــه ينتســبون، وهــو مــن أصحــاب 
ــن الفــرق: 96،و  ــة. ينظــر: الفــرق ب ــه العطوي ــذي ينســب الي ــن االســود احلنفــي اليامــي ال ــة ب عطي

ــزان: )/ 0). ــات: 9)/ 7)، و لســان املي ــوايف بالوفي االنســاب: )/ 9))، و ال
))) )االباصيــة( يف ث، تصحيــف، واالباضيــة: طائفــة مــن اخلــوارج، ينســبون اىل عبــد اهلل بــن 
ــزة وموارثتهــم  ــة كفــار غــر مرشكــن ومناكحتهــم جائ ــرون ان خمالفيهــم مــن اهــل القبل ــاض، وي اب
حــالل ونيمــة امواهلــم مــن الســالح عنــد احلــرب حــالل، ومــا ســواه حــرام، وافرتقــت االباضيــة فيــا 
بينهــا أربــع فــرق، وهــي: احلفصيــة، واحلارثيــة، و اليزيديــة، وأصحــاب طاعــة ال يــراد اهلل هبا.ينظــر: 

ــل: )/ ))). ــل والنح ــرق: )0)، )0)، و املل ــن الف ــرق ب الف
))) عبــد اهلل بــن إبــاض مــن بنــي مــرة بــن عبيــد مــن بنــي متيــم بــن املقاعــي، وهــو رأس االباضيــة، 
ــبة  ــال ان نس ــروان، ويق ــن م ــك ب ــد املل ــر عب ــاش اىل اواخ ــة وع ــارصًا ملعاوي ــبتهم، كان مع ــه نس والي
االباضــة اىل ابــاض وهــي قريــة بالقــرب مــن اليامــة نــزل هبــا نجــدة بــن عامــر، تــويف عبــد اهلل ســنة 

ــالم: )/ )6، )6. ــاب االرشاف: ))/ )))، و االع ــارف: ))6، و أنس ــر: املع )86هـــ(، ينظ
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حممــد))(، والثعالبــة)2( أصحــاب   ثعلبــة بــن عامــر)3(، وتفصيــل خرافاهتــم مذكــور 
يف كتــب املقــاالت. 

ــَب  ــْن َطَل ــَس َم ــوا)5( اخَلــَواِرَج َبْعــِدي، َفَلْي ــالم([)4(:)الَ َتقُتُل ــاَل )َعليــِه السَّ ]َوَق

ــد امللــك، ويعــرف باجلعــدي نســبه اىل  ــا عب ــى اب ــن احلكــم، يكن ــن مــروان ب ــن حممــد ب ))) مــروان ب
مؤدبــه اجلعــد بــن درهــم، وهــو اخــر ملــوك بنــي اميــه يف الشــام، ولــد باجلزيــرة ســنة ))7هـــ( خــاض 
ــة، واجلزيــرة  ــد امللــك عــى اذربيجــان، وارميني ــًا عديــدة فافتتــح )قونيــه(،وواله هشــام بــن عب حروب
ســنة ))))هـــ( وقــد خلــع ابراهيــم بــن الوليــد بعــد مقتــل ابيــه، فاســتوىل عــى عــرش مــروان 
ســنة)7))هـ( وعنــد حربــه مــع العباســين هــرب اىل )بوصــر( قريــة يف الفيــوم يف مــر فقتلــه فيهــا 
عامــر بــن اســاعيل املــرادي ســنة ))))هـــ(. ينظــر: املعــارف: )))، ووفيــات االعيــان: )/ )))، و 

7/ ))، و االعــالم: 7/ 08)، 09).
))) الثعالبــة طائفــة مــن اخلــوارج اصحــاب ثعلبــة بــن عامــر، وقــال البعــض هــم اصحــاب ثعلبــة بــن 
مشــكان، واالول اشــهر، وكان عامــر مــع عبــد الكريــم بــن عجــرد، اال انــه خالفــه يف حكــم االطفــال، 
ــا  ــق، فل ــم احل ــم انكاره ــن هل ــارا اىل ان يتب ــارا وكب ــم صغ ــال والهت ــى االطف ــه ع ــر ان ــب عام إذ ذه
اختلفــا يف ذلــك كفــر بــن عجــرد وصــار امامــًا، ثــم تفرقــت الثعالبــة فمنهــم مــن ذكــر اهنــا اصبحــت 
ســتة فــرق وهــي: املعبدية،واالخنســية،و الشــيبانية، والرشــيدية، و املكرميــة، وفرقــة قامــت عــى امامة 
ثعلبــة ومل تقــل بامامــة احــد غــره، وزاد الصفــدي املعموليــة واملجهوليــة، وزاد عليهــن الشهرســتاين 
البدعيــة. ينظــر: الفــرق بــن الفــرق: )0)، )0)، )0)، و امللــل والنحــل: )/ )))،)))، والــوايف 

بالوفيــات: ))/))، و نشــوء الفــرق و املذاهــب االســالمية، حســن الشــاكري: 8)) ــــ ))).
))) ثعلبــة بــن عامــر رأس طائفــة مــن اخلــوارج ســميت بالثعالبــة نســبة اليــه، كان مــع عبــد الكريــم 
بــن عجــرد يــدًا واحــدة اىل أن اختلفــا يف أمــر االطفــال فقــال ثعلبــة انــا اىل والئهــم صغــارًا وكبــارًا اىل 
أن نــرى منهــم انــكار احلــق والــرىض باجلــور فــربأ منــه عبــد الكريــم وأصحابــه فتفرقــت الثعالبــة ســبع 

فــرق. ينظــر: الــوايف بالوفيــات: ))/ )).
الم( بياض يف ث. ))) َوَقاَل )َعليِه السَّ

))) )تقاتلــوا( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )6، وهنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: 
.99
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ــل  ــه، لع ــة وأصحاب ــي))( معاوي ــُه( يعن ــَل َفأْدَرك ــَب الَباطِ ــْن طل ــَأُه َكَم ــقَّ َفَأْخَط احَل
ــل،  ــن التعلي ــر م ــا يظه ــة ك ــك معاوي ــادام مل ــدي م ــوارج بع ــوا اخل ــراد ال تقتل امل
ــكاره  ــاد ومل يكــن ان ــع واألعي ــه يف اجلُم ــه الّســالم( و يــربأ من وقــد كان يســبه )علي
ــه، ومل  ــر من ــا ظه ــوق م ــن الفس ــم م ــر منه ــوارج، ومل يظه ــبهة كاخل ــن ش ــق ع للح
يكــن جمتهــدًا يف العبــادة وحفــظ قواعــد الــرشع مثَلُهــْم، فــكان أوىل باجلَهــاِد، ومــا 

ــف. ــن ضع ــو ع ــام ال خيل ــارحن يف املق ــض الش ــره بع ذك

]َوِمْن َكَاٍم َلُه )َعَلْيِه الّسَام([))) مَلّا ُخِوَف ِمَن الِغْيَلِة
الِغيلــة بالكــر فعلــة مــن االغتيــال وهــو القتــل خدعــة، أو يف موضــع ال يــراُه 
ــالم( ُخــّوَف مــن غيلــة ابــن ملجــم لعنــه اهلل مــرارًا،  أحــد)3(، روى أنــه )عليــه السَّ
ــأوان  ــس ب ــيف ولي ــدك الس ــا يقل ــه: م ــال ل ــيفه، فق ــدا س ــعث متقل ــه األش ــرة لقي م
حــرب؟ فقــال: اردت أن أنحــر بــه جــُزور القريــة، فأتــى األشــعث أمــر املؤمنــن 
فأخــربه وخوفــه وحثــه عــى قتلــه، فقــال )عليــه الّســالم(: ّمــا َقَتلنــي َبعُد. ومــرة كان 
خيطــب )عليــه الّســالم( فســمعوه وهو)4(يقــول: َواهلل ألرينَُّهــم منــك، )فجــاؤا()5( 
بــه إليــه )عليــه الّســالم( ُملبيــًا واخــربوه بــا ســمعوا منــه، فقــال: فــا َقَتلنــي َبعــد، 
ــي  ــَفَرَجْت  َعنِّ ــي اْنـ ــاَء َيْوِم ــإَِذا َج ــًة، َف ــًة َحِصينَ ــَن اهللِ ُجنَّ ــَيَّ ِم ــُه.)َوإِنَّ َع ــوا َعن خلَّ
ُأ اْلَكْلــِم( اجلُنـّـة بالضــم مــا يســرت بــه  ــْهُم، َواَل َيــْرَ َوَأْسَلَمْتـــنِي؛ َفِحينَئــٍذ اَل َيطِيــُش السَّ

))) )قــال الــريض )رمحــه اهلل( يعنــي( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )6، و )قــال 
الرشيــف يعنــي( هنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: 99.

))) ]َوِمْن َكاَلٍم َلُه )َعَلْيِه الّساَلم([ بياض يف ث.
))) ينظر: الصحاح، مادة )غيل(: )/ 787).

))) )فهو( يف أ، ع.
))) )فجارا( يف ث، حتريف، ويف ح: )فحاؤا( يف، تصحيف.
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مــن تــرس وغــره، واحلصــن مــن احلصــن وغــره املنيــع، واملــراد باليــوم األجــل، 
وانفرجــت عنــي أي: انكشــفت وتركتنــي))(، واســلمَتُه اليــه وســلمَتُه أي: اعطيتــُه 
ــهُم أي: انحــرف عــن اهلــدف وجــازه)2(، ويــربأ  فســلمُه، أي: تناولــه، وطــاش السَّ
كيمنــع يف النســخ، يقــال: بــرأ املريــض يــربأ)3(، و يــربؤ كينــر بُرًءا)4(بالضــم، 

ــْرح()6(. ــروءًا، والكلــم)5( بالفتح)اجَل وُب

ام([)7( ]َوِمْن ُخْطَبٍة َلُه )َعَلْيِه السَّ
ــا( َســِلَم  ٍء َكاَن هَلَ ْنَيــا َداٌر الَ ُيْســَلُم ِمنَْهــا إاِلَّ فِيَهــا، َوالَ ُينَْجــى بـِـَيْ ))( الدُّ )َأالَ َوإِنَّ
ــاب،  ــن الِعق ــص م ــاَلمة والتّخل ــت السَّ ــا كان ــه، ومل ــر إذا مل تصب ــِة بالك ــن اآلف م
واآلفــات التــي يتبــع الذنــوب إّنــا تكتســب بالتوبــة واألعــال الّصاحِلــات ورصف 
تكــون))(  فــال  التكليــف  دار  اإلنســان يف  يفعلــه  إّنــا  ذلــك،  األمــوال ومجيــع 
ــا،  ــا يكــون يف الدني ــا الشــفاعة فاســتحقاقها إن ــا، وأم ــا إالَّ فيه ]الســالمة[)0)( منه
ويف بعــض النســخ إال هبــا والبــاء للســببية املجازيــة ومــا كان هلــا مــا قصــد بــه الرئاء، 
ــا  ــاُس ِبَ ــِىَ النَّ ــز وجل)اْبُتـ ــه اهلل ع ــة دون وج ــة الباطل ــراض الدنياوي ــائر األغ وس

))) ينظر: الصحاح، مادة )فرج(: )/ ))).
))) ينظر: الصحاح، مادة )طيش(: )/ 009).

))) )نرباء( يف ح.
))) )برؤًا( يف م.

))) )الكلم( يف ر.
)6) القاموس املحيط، مادة )كلم(: )/ )7).

الم([ بياض يف ث. )7) ]َوِمْن ُخْطَبٍة َلُه )َعَلْيِه السَّ
( شح هنج البالغة، ابن أب احلديد: 5/ 0)). )8) )أال إنَّ

)9) )يكون( يف أ، ث، ر، ع، م، تصحيف.
)0)) ]السالمة[ ساقطة من ث.
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َهــا  ــا ُأْخِرُجــوا ِمنْــُه َوُحوِســُبوا َعَلْيــِه، َوَمــا أَخــُذوُه ِمنَْهــا لَِغْرِ فِْتـــنًَة َفــَا َأَخــُذوُه ِمنَْهــا هَلَ
ــاه فهــي  ــة بمعن ــار والفتن ــالء االمتحــان واالختب ــِه( االبت ــوا فِي ــِه، َوَأَقاُم ــوا َعَلْي َقِدُم
ــر  ــا األث ــراد هب ــه ف ــول ل ــا مفع ــى أهن ــا ع ــل وانتصاهب ــل و قي ــدر للفع ــة املص بمنزل
املرتتــب عــى االمتحــان، أو تــرد الفعــل عــن معنــى االختبــار، ويــراد بــه كوهنــم 
ــراض  ــوه لأغ ــا فعل ــا م ــا للدني ــن الدني ــذوه م ــا أخ ــي وم ــاء االهل ــا بالقض يف الدني
الدنياويــة وخروجهــم منــه عــدم انتفاعهــم بــه، ومــا أخــذوه لغرهــا مــا أخلصــوا 
فيــه النيــة وابتغــوا فيــه الــدار اآلخــرة وقدومهــم عليــه واقامتهــم فيــه ومتتعهــم بــه 
ــًا  ، َبْينَ ــلِّ ــَد َذِوي الُعُقــوِل َكَفــيء الظِّ ــا ِعنْ أبــدًا وهــذه الفقــرة كالبيــان للســابقة )َفإهِنَّ
ــابقة َأنَّ اإلقامــة  ــّنَ يف السَّ ــا َتب ــَص( مَلّ ــى َنَق ــدًا َحت ــى َقَلــص، َو َزائِـ ــابِغًا َحتَّ ــَراُه َس َت
ــا كفــئ الظــل،  ــا فعــل هلــا تفــرع عليهــا كــون الدني ــا، وال ينتفــع ب عــى غــر الدني
ويف بعــض النســخ وأهّنــا بالــواو َو الفــيء يف األصــل الرجــوع، ويقــال للظــل بعــد 
الــزوال يَفء لرجوعــه مــن جانــب الغــرب اىل الــرشق))(، قــال بعــض الشــارحن: 
ــد  ــائع عن ــو ش ــه)2(كا ه ــيء اىل نفس ــة ال ــل/ظ 73/ اضاف ــن قبي ــا م ــة إم االضاف
ــه الظــل الزائــد بعــد الــزوال وفيــه أن  العــرب، أو مــن اضافــة اخلــاص اىل العــام فإنَّ
الظــل بعــد الــزوال ال يــزال يف االزديــاد وهــو ال يناســب املقــام اللهــم إالَّ أن يمــل 
ــرب  ــيل ويع ــى األص ــه املعن ــراد ب ــل أن ي ــيأيت، ويتم ــا س ــدام ك ــى االنع ــص ع النق
برجــوع الظــل عــن انتقاصــه بارتفــاع املــيض فــإن الظــل يمتــد)3( عنــد الطلــوع غايــة 
االمتــداد فكأنــه قطــع املســافة املمتــدة ورجــع باالنتقــاص عــا قطعهــا فاملشــبه بــه 

))) ينظر: لسان العرب، مادة )فيأ(: )/ 6)).
))) قول مترف به: ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))).

))) )متتد( يف أ، ع، تصحيف.
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رجــوع الظــل ال نفســه ورسعــة الرجــوع املســتفادة ممــا بعــده بيــان لوجــه التشــبيه 
و)بينــا( هــي بــن الظرفيــة اشــبعت فتحتهــا، والســابغ التــام الكامــل))(، وقلص أي: 
انقبــض، ونقــص وملــا كان الظــل ال ينفــك عــن االنتقــاص لــدوام حركــة الشــمس 
جعــل زمــان ظــن الســبوغ أو رؤيتــه ظرفــًا لتغــر حالــه باالنتقــاص وكلمــة )حتــى( 
ــه  ــوره وتبينّـــ ــص ظه ــراد بالنق ــن أن ي ــذوف، ويمك ــة بمح ــدة، أو متعلق ــا زائ أّم
ــداد  ــة امت ــه بــن ذلــك الزمــان لرعــة تطــرق االنتقــاص اىل الظــل وقل وادعــاء أن
الزمــان ويتمــل عــى بعــد أن يــراد بالقلــص والنقــص انعدامــه رأســًا، وقــال بعــض 
الشــارحن: )حتقيــق الظرفيــة هنــا أن الظــل دائــر بــن الســبوغ والتقلــص، والزيــادة 

والنقصــان()2( وفيــه مــا فيــه. 

ام([)))   ]َوِمْن ُخْطِبٍة َلُه )َعَلْيِه السَّ
ــَذْر  ــو احَل ــاء وه ــْم( االتق ــْم بَِأْعَالُِك ــاِدُروا آَجاَلُك ــاَد َاهلل، َو َب ــوا)4( َاهللَ ِعب  )َوَاّتُق
وامُلبــاِدرة اىل الــيء امُلســارعة اليــه وامُلســابقة، واألجــل الوقــت املــرُضوب املحُدود 
يف امُلْســتقبل ومنتهــاه، وامُلبــادران أّمــا كّل واحــٍد مــن امُلخاطبــن وأجلــه فيمكــن أن 
يكــون البــاء بمعنــى )اىل(، واألعــال بمنزلــة قصبــة الرهــان، أو الســبق بالتحريــك 
كأنَّ االجــل يريــد احــراز العمــل وأخــذه بــأن يــول بــن املــرء وبينــه واملــرء يريــد 
ــواب كأنَّ  ــة والث ــبق اجلن ــة والس ــون القصب ــببية فيك ــه، أو للس ــل حلول ــرازه قب اح

))) ينظر: لسان العرب، مادة )سبغ(: 8/ ))).
))) رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 8)).

))) ]ومن خطبة له )عليه السالم([ بياض يف ث.
))) )فتقــوا( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )))، وهنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: 

.(0(
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ــل  ــل والعم ــبيهًا لآلج ــة تش ــل، أو للتعدي ــن العم ــرء م ــع امل ــا بمن ــل يرزمه األج
ــون  ــل أن يك ــم، ويتم ــى آجالك ــابقة ع ــم س ــوا أعالك ــان أي: اجعل ــريس الره بف
ــْن  ــَرٍة ِم ــادر اآلخــر كل واحــٍد مــن اآلخريــن كقولــه تعــاىل: ﴿َســاِرُعوا إىَِل َمْغِف املب
َرّبُكــْم﴾))(، واآلجــال بمنزلــة القصبــة والســبق، والبــاء للســببية أو املالبســة، أي: 
َعَلُكــم ُمشــتاقن اىل آجالكــم كقــول ســيد العابديــن  اعملــوا مــن الصاحلــات مــا جَيْ
ــا مــن َصالــح األعــال عمــاًل نســتبطئ َمعــُه املصــر  ــالم(: )َوأْجَعــل َلن ــه السَّ )علي
ــَا  ــْم بِ ــى َلُك ــا َيْبَق ــوا َم ــَك()2( )َواْبَتاُع ــه عــى َو ْشــِك الّلحــاق بِ ــَك، ونحــرص ل الي
ُكــْم( االبتيــاع  وا لِْلَمــْوِت َفَقــْد أَظلَّ لــوا َفَقــْد ُجــدَّ بُِكــْم، َواْســَتِعدُّ َيــُزوُل َعنُْكــْم، َوَتَرحَّ
االشــرتاء ومــا يبقــى نعيــم اآلخــرة كــا أن مــا يــزول هــي زخــارف الدنيــا، وترحــل 
ــرب،  ــازل الق ــوا يف من ــراد انتقل ــم، و امل ــن مكاهن ــوا ع ــوا أي: انتقل ــوم وارحتل الق
أو ال يتخــذوا الدنيــا وطنــًا، واجِلــد بالكــر )العجلــة()3(، واالســتعداد طلــب 
ــب،  ــر باملطال ــوازل والظف ــداء والن ــع االع ــى دف ــن ع ــا يع ــي م ــم وه ــدة بالض الُع
ــم  ــل عليك ــم أي: أقب ــاب، وأظلك ــتجاَب وأج ــدة كأس ــذ الع ــداد، أي: أخ أو االع
ــه القــى عليكــم ظلــه )َوُكوُنــوا َقْومــًا ِصيــَح ِبـِـْم َفاْنَتَبُهــوا، َوَعلُِمــوا  ودنــا منُكــم كأنَّ
ــْم بِــَداٍر َفاْســَتْبَدُلوا( الّصيحــة والِصيــاح بالكــر الصــوت  ْنَيــا َلْيَســْت هَلُ َأنَّ الدُّ
بأقــى الطاقــة)4(، واالنتبــاه والتنبيــه القيــام مــن النــوم والنــوم هاهنــا نــوم الغفلــة، 
ُلْقُكــْم  واالســتبدال طلــب البــدل، واملــراد بــه الــدار اآلخــرة )فــإِنَّ َاهللَ ُســْبَحاَنُه َلْ َيْ

))) ال عمران / ))).
))) الصحيفة السجادية: )7).

))) تاج العروس، مادة )جدد(: )/ 77).
))) ينظر: تاج العروس، مادة )صيح(: ) / 0)).
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نَّــِة َأِو النَّــاِر إاِلَّ امْلَــْوُت أْن َينِْزَل  َعَبثــًا؛ َوَلْ َيْتـــُرْكُكْم ُســدًى، َوَمــا َبــْنَ أَحِدُكــْم َوَبْنَ اجْلَ
بــِه( العبــث بالتحريك)اللعــب())(، أو مــا ال غــرض فيــه، أو ال غــرض صحيح فيه، 
وعبثــًا أمــا حــال أي: عابثــًا، وأمــا مفعــول لــه، أي: مل خيلقكــم تلهيــًا بكــم، قــال اهلل 
ُكــْم إَِلْينَــا اَل ُتْرَجُعــوَن﴾)2(، وســدًى  َمــا َخَلْقنَاُكــْم َعَبًثــا َوَأنَّ ســبحانه: ﴿َأَفَحِســْبُتْم َأنَّ
ْنَســاُن َأْن  أي: مهملــن ال تكلفــون وال تــازون، قــال اهلل ســبحانه: ﴿َأَيْحَســُب اْلِ
ُيْتــَرَك ُســًدى﴾)3(، وإن ينــزل)4( بــه يف موضــع الرفــع؛ ألنــه بــدل من املــوت، واملوت 
نــازل أو منــزول بــه ويســتفاد ِمنــُه دخــول اجلنــة أو النــار بنــزول املــوت، فالــربزخ 
إمــا تابــع للمــوت وكذلــك املوقــف أو املــراد جنــة الــربزخ ونــاره وحـيـنـئـــذ ال يرض 
اخلــروج اىل املوقــف كــا ال خيفــى، ويمكــن أن يــراد باجلنــة والنــار اســتعدادمها وإنــه 
ال يمكــن التخلــص بعمــل بعــد املــوت وكــون املــراد معاينتهــا عنــد املــوت، وإن 
ــه  ــن أن ــارحن م ــض الش ــره بع ــا ذك ــد، وم ــن بع ــو ع ــال ال خيل ــول مؤج كان الدخ
يصلــح متمســكًا ملــا ذهــب إليــه احلكــاء)5( يف اجلنــة والنــار)6( فمنــى عــى انــكار مــا 
ِديــَرُة  ــاَعُة، جَلَ ْحَظــُة، َوَتِْدُمَهــا السَّ ــًة َتنُْقُصَهــا اللَّ ثبــت رضورة مــن الديــن)َوإِنَّ َغاَي
ِة / و74/ املــراد بالغايــة الزمــان املحــدود، أو املــراد بنقصهــا تقريبهــا،  ــدَّ بِِقــْرِ امْلُ
واملــراد بالنقــص تأثــر لــه ظهــور يف اجلملــة، وباهلــدم مــا كان أثــره أبن فــإّن اللحظة 

))) لسان العرب، مادة )عبث(: )/86).
))) املؤمنون / ))).

))) القيامة / 6).
))) )تنزل( يف ح.

))) )احلكا( يف ع، م.
)6) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ )6).
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ــر النقــص يف الســاعة أنــن مــن اللحظــة، )واللحظــة املــرة  ــة وأث تنقــص))(كل غاي
ــُزء  ــاعة اجل ــا، والس ــراد زماهن ــن)3(، وامل ــر الع ــر بمؤخ ــظ()2(، أي: النظ ــن اللح م
القليــل مــن الليــل والنهــار)4( أو)الوقــُت احلــارُض()5(، وقيــل املــراد بالســاعة، وقــت 
املــوت، وفيــه تأمــل، واجلديــر واحلــرّي والقمــن الالئــق، والِقــَر كِعنَــب كــا يف 
النســخ خــالف الطــول كالِقــَر بالفتــح وجديــرة بالقــر أي: يليــق هبــذه الصفــة 
َعــِة  ــِريُّ بُِرْ ْيـــُل َوالنََّهــاُر، حَلَ ــُدوُه ْاجَلِديــَداِن، اللَّ ــًا َيْ واحلكــم هبــا عليهــا )َوإِنَّ َغائِب
ــل  ــا واللي ــاء هل ــوقها والغن ــو س ــل وه ــدو االب ــن ح ــوقه م ــدوه أي يس ــَة( ي اأْلَْوَب
والنهــار بمنزلــة التفســر للجديديــن، واألوبــة الرجعــة)6( واملــراد بالغائــب)7( 
املــوت))(؛ ولعلــه لســبق العــدم وعــدم بقــاء االنســان بذاتــه وخلقــه للفنــاء، 
وســمي حلولــه أوبــة، وقيــل: هــو االنســان إذ الدنيــا ليســت موطنــًا لــه وهــي دار 
ــا كان الغائــب حقيقــًا برعــة الرجــوع لســوق اجلديديــن الســتلزام  غربتــه))(، وإنَّ
التجــدد والتعاقــب دائــًا عــدم االنقطــاع مــع تــدد القــوة )َوإِنَّ َقاِدَمــًا َيْقـــُدُم بِالَفــْوِز 
ِة( قــدم كعلــم أي: رجــع مــن ســفره أو غيبتــه،  ْقـــَوِة مَلُْســَتَحقٌّ أِلَْفَضــِل الُعــدَّ َأِو اْلشَّ
والفــوز النجــاة والظفــر باخلــر، والشــقوة ضــد الســعادة، والُعــدة بالضــم مــا يعــن 

))) )ينقص( يف أ، ر، ع، تصحيف، ويف ث: )تبقص( تصحيف.
))) تاج العروس، مادة )حلظ(: 0) / 90).

))) ينظر: املصدر نفسه، مادة )حلظ(: 0) / 88).
))) ينظر: تاج العروس، مادة)سوع(: ))/9)).

))) الصحاح، مادة )سوع(: )/ )))).
)6) ينظر: لسان العرب، مادة )أوب(: )/ 9)).

)7) )النائب( يف ث، حتريف.
)8) )املون( يف أ، ع.

)9) )غريبه( يف ث، ع، م.



291

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

عــى دفــع املضــار والظفــر باملطالــب كــا مــر، واملــراد بالقــادم الــّذي ال ينفــك عــن 
أحــد األمريــن إمــا املــوت فقدومــه بــه ايراثــه إيــاه، أو االنســان فهــو مالزمتــه إيــاه 
ــِه  ــِرُزْوَن))( بِ ـ ــا ُتْ ــا َم ْنَي ــَن الدُّ ــا ِم ْنَي ُدوا ِف الدُّ ــَزوَّ ــه )َفَت ويوجــد يف بعــض النســخ قول
ــان ألفضــل العــدة كــا أن  ــه بي ــدًا()2(، َوقــد مــّر يف بعــض اخلطــب وفي َأْنُفَســُكْم َغ
مــا بعــده تفصيــل وبيــان ملــا يــرزون بــه أنفســهم وعــى مــا يف أكثــر النســخ يكــون 
ــُه،  َم)3(َتْوَبَت ــُه، َقدَّ ــَح َنْفَس ــُه َنَص ــٌد َربَّ ــَقَى َعْب ـ ــدة )َفاتَّ ــل الع ــًا ال فض ــيأيت بيان ــا س م
َغَلــَب)4( َشــْهَوَتُه( الكلــات أوامــر بلفــظ املــايض، والنصــح والنصيحــة إرادة 
اخلــر للمنصــوح لــه، قيــل: ال يمكــن التعبــر عــن هــذا املعنــى بلفــظ آخــر، وأصــل 
ــل  ــٍت وفع ــوت، أو)5( كل وق ــا امل ــه إم ــة علي ــدم التوب ــا تق ــوص، وم ــح اخلل النص
والغلبــة عــى الشــهوة العمــل بحكــم العقل)َفــإِنَّ أَجَلــُه َمْســُتوٌر َعنْــُه، وَأَمَلــُه َخــاِدٌع 
َفَها،  َكَبَهــا، َوُيَمنِّيــِه التَّـــْوَبَة لُِيَســوِّ ــُن َلــُه)6( امْلَْعِصَيــَة لَِرْ ٌل بـِـِه؛ ُيَزيَّ َلــُه، َوالَشــْيَطاُن ُمــَوكَّ
ــة العمــر،  ــراد باألجــل غاي ــا( امل ــوُن َعنَْه ــا َيُك ــَل َم ــِه َأْغَف ــُه َعَلْي ــَم)7( َمنِيَُّت ُج ــى َتْ َحتَّ
أو الوقــت املحــدد مــن حيــث إنــه حمــدود، واألمــل الرجــاء، وخدعــه كمنعــه أي: 
ختلــه و أراد بــه املكــروه مــن حيــث ال يعلــم ووكل فــالن فالنــًا إذا اســتكفاه آمــُرُه 
ثقــة بكفايتــه شــبه عــدم منــع الشــيطان مــن االضــالل بالتوكيــل فيــه وركــب الــيء 

))) )فتزودوا يف الدنيا ما حترزون( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / ))).
))) منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، القطب الراوندي: )/ ))).

))) )وقدم( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )))، وهنج البالغة، صبحي الصالح: )0).
))) )وغلب( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )))، وهنج البالغة، صبحي الصالح: )0).

))) )و( يف أ، ع.
)6) )به( يف أ، ع.

)7) )إذا هجمــت( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )))، وهنــج البالغــة، صبحــي 
الصالــح: )0).
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كعلــم ركوبــًا ومركبــا أي: أعــاله كارتكبــه))(، قيــل)2(: الركــوب يف األصــل خمتــص 
باالبــل، ثــم اتســع فيــه فعــم)3( كل دابــة، ثــم اتســع فاســتعمل يف غرهــا)4(، والتمني 
تشــتهي حصــول األمــر املرغــوب فيــه وحديــث النفــس بــا يكــون ومــا ال يكــون 
يقــال: متنــى الــيء ومنــاه غــره الــيء ]و[)5(بــه وذلــك الــيء منيــة بالضــم 
والكــر وُأمنيــه بالضــم، ولعــل املــراد بجعــل التوبــة لــُه كاألمــاين التــي مــن شــأهنا 
ــوف  ــول س ــه يق ــر)6( كأن ــل والتأخ ــويف املط ــًا، والتس ــان غالب ــا االنس أن ال يناهل
أفعــل و الضمــر املرفــوع يف )يســوفها( راجــع إىل العبــد، قــال بعــض الشــارحن: قــد 
روي )يســوفها( بفتــح الــواو، أي: جيعــل الشــيطان التوبــة يف أمنيتــه ليكــون مســّوفًا 
إّياهــا، أي: يعــد مــن امُلســوفن املخدوعــن،)7( قــال: وعــى روايــة كــر الــواو جيــوز 
ــه جعلهــا خماطبــة يقــول هلــا: ســوف أوقعــك))( وعــى  أن يعنــي ليســوف التوبــة كأّن
مــا ذكــره تكــون))( التوبــة بمنزلــة الغريــم وايقاعــه بمنزلــة احلــق والشــائع يف اســتعال 
ــوفه  ــال: س ــق يق ــم ال احل ــطة الغري ــال واس ــول ب ــون املفع ــل أن يك ــويف واملط التس
ومطلــه بحقــه، ويمكــن أن يكــون مــن قبيــل احلــذف و االيصــال أي: يســوف نفســه 

))) تاج العروس، مادة )ركب(: )/ )).
))) )قبل( يف ع، تصحيف.

))) )نعم( يف ث، حتريف، ويف ع: )فيعم( يف ع، تصحيف.
))) تاج العروس، مادة )ركب(: )/ )).

))) ]و[ ساقطة من ع.
)6) ينظر: تاج العروس، مادة )سوف(: )) / 89)، 90).

)7) قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))).
)8) ينظر: املصدر نفسه: )/ ))).

)9) )يكون( يف أ، ث، ح، ر،ع، م، تصحيف، وما اثبتناه مناسب للسياق.
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بالتوبــة، أو))( يســوف الشــيطان إيــاه هبــا، أو يكــون التســويف بمعنــى التأخــر جمــازًا، 
ــى  ــوب ع ــل منص ــوت وأغف ــة امل ــر إذن، واملني ــل أو بغ ــر أي: يدخ ــم كين و هيج
ــُه  َي ــًة، وأْن ُتَؤدِّ ًة َعــَى ُكَل ِذي َغْفلــٍة أْن َيْكــوَن ُعْمــُرُه َعَليــِه ُحجَّ ــا َحــْرَ احلاليــة )َفَياهَلَ
ــى  ــوب ع ــرة منص ــرة، وح ــره احل ــم يف ــا مبه ــر يف هل ــْقَوِة( الّضم ــُه إىَِل شِّ اُم َأيَّ
ــل  ــرك، وقي ــا أكث ــن م ــى الغافل ــرة ع ــتغاثة، أي: للح ــل لالس ــاّلم قي ــز، وال التميي
ــره:  ــادى حمــذوف/ظ 74/ تقدي ــل الم اجلــر فتحــت لدخوهلــا عــى الضمــر واملن ب
)يــا قــوم ادعوكــم هلــا لتقصــوا التعجــب مــن هــذه احلــرة( وإن يف موضــع النصــب 
ــون  ــى ك ــال: ع ــم[)3(؟ فق ــرة ]عليه ــع احل ــاذا يق ــل: مل ــه قي ــار)2( كأنَّ ــذف اجل بح
َّــْن اَل  اُكــْم ِم َعَلـــنَا وإِيَّ أعارهــم حجــة عليهــم يــوم القيامــة )َنْســَأُل اهللُ ُســْبَحاَنُه َأْن َيْ
ــلُّ بـِـِه َبْعــَد امْلَــْوِت َنَداَمــٌة،  ــِه َغاَيــٌة، واَل َتُ ُ بـِـِه َعــْن َطاَعــِة َربِّ ُتبطِــُرُه نِْعَمــٌة، َواَل ُتَقــرِّ
ــد النعمــة()4( وبطــر احلــق التكــرب عنــده)5(، وأبطــره  ــان عن ــٌة( الَبَطر)الطغي واَل َكآَب
أي: جعلــه ذا بطــر، والتقصــر يف األمــر: التــواين فيــه، وقــر عنــه إذا تركــه وهــو 
ــا جعلــه مقــرا لبعدهــا ويــل  ــه أن ال يبلغهــا كأهنَّ ــة ب ــه وتقصــر الغاي يقــدر علي

كيمــد أي: ينــزل، والكآبــة تغــر النفــس باالنكســار مــن شــدة اهلــم واحلــزن.

))) )و( يف ع.
))) )احلار( يف م، تصحيف.

))) ]عليهم[ ساقطة من ر، ويف ث: )عينهم(.
))) لسان العرب، مادة )بطر(: )/ 69.

))) ينظر: املصدر نفسه، مادة )بطر(: )/ 69.
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اُم([))) ]َوِمْن ُخْطَبٍة َلُه )َعَلْيِه السَّ
اًل َقْبــَل َأْن َيُكــوَن آِخــرًا،  ْمــُد هللِ الَّــِذي َلْ َتْســبِْق)2( لــه َحــاٌل َحــااًل، َفَيُكــوَن َأوَّ  )احْلَ
ــال  ــة واحل ــاء الفوقاني ــخ بالت ــبق يف النس ــًا( تس ــوَن َباطِن ــَل َأْن َيُك ــرًا َقْب ــوَن َظاِه َوَيُك
يذكــر ويؤنــث، وحــال الــيء مــا هــو عليــه وكذلــك احلالــة وعــدم الســبق املذكــور 
ــر  ــه ال بأم ــالل بذات ــوت اجل ــال ونع ــات الك ــف بصف ــا يتص ــبحانه إن ــه س ــا ألن إم
خــارج عنــه وليــس حمــاًل )3( للحــوادث بــل ليســت لــه صفــة زائــدة عــى ذاتــه بــل 
ــه  ــة األوىل فاتصاف ــدم يف اخلطب ــا تق ــه ك ــات عن ــي الصف ــه نف ــالص ل ــال اإلخ ك
ــا  ــون بعضه ــال يك ــارات ف ــأ لالعتب ــة منش ــه املقدس ــون ذات ــن ك ــارة ع ــبحانه عب س
متقدمــة عــى بعــٍض بــل اتصافــه باجلميــع يف األزل وإن كانــت فعليــة االضافــة)4( يف 
ــه ســبحانه ليــس زمانيــًا وكذلــك صفاتــه التــي هــي  بعضهــا فيــا ال يــزال، وإمــا ألنَّ
عــن ذاتــه فــال يلحقهــا)5( التقــدم والتأخــر عــى مــا قيــل، واألول يف أســائه ســبحانه 
أمــا بمعنــى مــا ليــس قبلــه يشء، واآلخــر مــا ليــس بعــده يشء كــا روى عــن النبــي 
ُل َواآلِْخُر﴾)7(و يناســب  وَّ )صــى اهلل عليــه وآلــه()6(يف تفســر قولــه تعــاىل: ﴿ُهــَو األَْ
هــذا املعنــى قــول ســيد الســاجدين )عليــه الســالم( )احلَمــُد هللِ األّوُل بـِـال أّول كان 

))) ]ومن خطبة له )عليه السالم([ بياض يف ث.
))) )يسبق( رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 0)).

))) )حمل( يف أ، ع.
))) )االصافة( يف ر، تصحيف.

))) )تلحقها( يف أ، ع، تصحيف.
)6) تفسر الكبر، الرازي: 9) / 09).

)7) احلديد / ).
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قبلــه، واآلخــر بــال آخــر يكــون بعــده())(، و ]األول[)2(الــذي يبتــدأ منــه األســباب، 
ــا  ــى م ــًا ع ــر ذهن ــًا واآلخ ــببات، أو األول خارج ــه املس ــي إلي ــذي ينته ــر ال واآلخ
قيــل، وفيــه وهــن، أو األول املتقــدم بالوجــود واآلخــر الباقــي بــال تغــر بعــد طريان 
ــاجدين  ــيد الس ــول س ــبه ق ــادة ويناس ــد االع ــت بع ــياء وإن بقي ــى األش ــالك ع اهل
)عليــه الّســالم( يف بعــض األدعيــة )احلمــُد هلل األّوُل قبــل اإلنشــاء، واآلخــر بعــد 
ــوذ يف  ــر مأخ ــدم التغ ــى أن ع ــات ع ــض الرواي ــدل()4( بع ــياء()3(، و)ت ــاء األش فن
معنــى اآلخــر، والظاهــر الغالــب عــى كل يشء، والباطــن العــامل ببواطنهــا، أو 
الظاهــر مــا ظهــر وجــوده بالرباهــن واآليــات، والباطــن مــا احتجــب كنهــه عــن 
ــَدِة  ــّمًى بِاْلَوْح ــل )ُكلُّ ُمَس ــل بالعق ــرة ب ــواس الظاه ــدرك باحل ــا ال ُي ــام أو م االفه
ُه َذلِيــٌل( الوحــدة يســتعمل يف حقــه تعاىل بأحــد معنين  ُه َقلِيــٌل، َوُكلُّ َعِزيــٍز َغــْرَ َغــْرَ
ــي  ــى نف ــّدل ع ــا َي ــا: َم ــبيه، وثانيه ــك والش ــي الرشي ــه نف ــتفاد من ــا يس ــا: م أحدمه
الرّتُكــب ذهنــًا)5( وخارجــًا و]يف[)6( الواِحــد يف حــّق غــره ســبحانه يمكــن أن 
يســتعمل بمعنــى مبــدأ الكثــرة ومالــه ثــاٍن مــن نوعــه أو جنســه، وبمعنــى املتفــرد يف 
أمــر مــن األمــور، واملتخــّى)7(يف املــكان ومــن مل يكــن لــه خدم))(وأعــوان وجليــس 
ونحــو ذلــك، واملــراد باملســمى بالَوْحــدة مــا يطلــق عليــه لفــظ الواحــد ولــو 

))) الصحيفة السجادية: 8).
))) ]االول[ ساقطه من أ، ع.

))) الصحيفة السجادية: 6)).
))) )يدل( يف أ،ث، ح،ر، ع، م، تصحيف، والصحيح ما أثبتناه.

))) )دهنًا( يف ر، تصحيف.
)6) ]يف[ ساقطه من أ، ث، ع.

)7) )املتجى( يف ع.
)8) )حدم( يف ث، تصحيف.
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باالشــرتاك))( فيمكــن أن يكــون املــراد بالقليــل مــا يقابــل الكثــر، واملعنــى إن 
اتصــاف غــره تعــاىل بالوحــدة ال ينفــك عــن الوصــف بالقلــة بخــالف ذاته املقدســة 
إذ ال يوصــف بذلــك املعنــى املســتلزم للقلــة، وليــس مــن شــأنه االتصــاف بالقلــة 
والكثــرة، بــل هــو واحــد بمعنــى آخــر، والتعبــر باملســمى بالوحــدة دون الواحــد 
ــأنَّ اطــالق اللفــظ ليــس بمعنــى واحــد، بــل بحســب اشــرتاك االســم  لإلشــعار ب
ــه معــرب بإعــراب مــا يــيل أال  وغــره)2( يف أكثــر النســخ منصــوب يف املواضــع؛ ألنَّ
يف االســتثناء عــى املشــهور، وقيــل انتصابــه باحلاليــة أو الظرفيــة ويف بعضهــا 
]مرفــوع[)3( ألَنــه صفــة لــكل وفيــه ضعــف؛ ألنَّ الشــائع وصــف مــا أضيــف إليــه 
ــه إنــا يــزاد)4( إلفــادة العمــوم فعــى الوجــه الذي ذكــر يكون االســتثناء  كل دونــه ألنَّ
متصــاًل أو الوصــف للتخصيــص)5( عــى النســختن أو منقطعــا أن أريــد باملســمى 
بالوحــدة مبــدأ الكثــرة أو الوصــف للتوضيــح وهــذا / و75/ مبنــي عــى ان مبــدأ 
ــراد  ــل، ويمكــن أن ي ــرة جيــب أن يكــون مــن جنــس الباقــي، أو نوعــه كــا قي الكث
ــتعمل))( يف  ــرة تس ــل))( الكث ــا[)7( يقاب ــتعمل)6( يف ]م ــا تس ــا ك ــارة فإهن ــة احلق بالقل
ــي  ــراد ونف ــم االنف ــا يع ــدة م ــراد بالوح ــن أن ي ــذ يمك ــا وحينئ ــة ونحوه ــة اجلث دق

))) )باشرتاك( يف ر.
))) )غر( يف أ، ث، ح.

))) ]مرفوع[ ساقطه من ر، م.
))) )نراد( يف ث، ويف ح، ر: )تزاد( تصحيف.

))) )للتحصيص( يف أ، ويف ث: )للتحضيص( تصحيف.
)6) )يستعمل( يف أ، ث، ح، ر، ع، م.

)7) ]ما[ ساقطه من أ، ح، ع.
)8) )مقابل( يف ع.

)9) )يستعمل( يف أ، ث، ح، ر، ع، م.



297

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

ــا  ــو م ــى نح ــف ع ــتثناء والوص ــص واالس ــود، أو األخ ــارك يف الوج ــل واملش املاث
تقــدم واملعنــى: أن انفــراد غــره ال ينفــك عــن احلقــارة بخــالف انفــراده ســبحانه 
كــا كان قبــل االجيــاد؛ لتــام قدرتــه وعــدم تطــرق النقــص إليــه، ويتمــل أن يكــون 
التعبــر باملســمى إشــعارًا بــأنَّ غــره ال يوصــف بالوحــدة احلقيقــة بــل بقلــة األجزاء 
ــة، واهلل ســبحانه يوصــف هبــا عــى احلقيقــة كــا هــو املناســب  والوحــدة االعتباري
لروايــة فتــح بــن يزيــد اجلرجــاين عــن أيب احلســن)عليه الســالم())( أو بقلــة األمثــال 
ــه  ــد يف حق ــي الواح ــد معني ــب الح ــو مناس ــا ه ــة ك ــس والصف ــارك يف اجلن واملش
ســبحانه ولعــل الوجهــن أنســب بذلــة كل عزيــز غــره وعــى هــذا فــرتك التعبــر 
ــرار، و  ــن التك ــرز ع ــعار، والتح ــاء يف االش ــل االكتف ــن قبي ــن م ــمى يف القرائ باملس
ــد  ــزًا بع ــار عزي ــًا إذا ص ــز فالن ــال: ع ــة)3(، ويق ــدة والغلب ــوة[)2( والش ــزة ]الق الع
ذلــة)4(، وبعــض الوجــوه يف هــذه القرينــة ومــا بعدهــا يعلــم مّمــا ســبق، )َوُكلُّ َقــِويٍّ 
ُه  ــٍم، َوُكلُّ َقــاِدٍر َغــْرَ ُه ُمَتَعلِّ ُه َمُْلــوٌك، َوُكلُّ َعــاِلٌ َغــْرَ ُه َضِعيــف، وُكلُّ َمالـِـٍك ُغــْرَ َغــْرَ
َيْقــِدُر، َوَيْعَجــُز( ُملكــُه أي: احتــواُه قــادر عــى االســتبداد بــه وضعــف كل قــوى و 
ــه أن مل يكــن لغــره،  ــه مقهــورًا ومملــوكًا ل ــة كل مالــك غــره ســبحانه لكون مملوكي
ــة  ــا يوصفــون هبــا باإلضاف والغــرض أن)املوصوفــن()5( هبــذه الصفــات غــره إنَّ
ــُه  ــَواِت؛ َوُيِصمُّ ــِف األَْص ــْن َلطِي ُه َيَصــمُّ َع ــْرَ ويف بعــض األوقــات )َوُكلُّ َســِميٍع َغ

))) ينظر: التوحيد، الصدوق: 6)، 7).
))) ]القوة[ ساقطه من ر، م.

))) ينظر: الصحاح، مادة )عزز(: )/ 886.
))) ينظر: املصدر نفسه: )عزز(: )/)88.

))) )املوصوفون( يف ح.
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َكبُِرَهــا، َوَيْذَهــُب َعنْــُه َمــا َبُعــَد ِمنَْهــا( صــم فــالن كعــض))( ]يصــّم بفتحهــا[)2( أي 
أنســد أذنــه أو ثقــل، واملــراد بالّصمــم عــن لطيــف األصــوات والعجــز عــن ســاعة، 
واللطيــف الصغــر والدقيــق)3( أي اخلفــي والوصــف بالصغــر والكــرب تــوز، 
]ويصمــه أي جيعلــه ذا)4( صمــم، وذهــاَب البعيــِد عــدم ســاعه لطيفــًا كان أو كبــرًا 
أو الغــرض نفــي العمــوم[)5( وبيــان التوقــف عــى الــرشط يف حــق غــره ســبحانه)6( 
ُه َيْعَمــى َعــْن َخِفــيِّ اأْلَلــَواِن َوَلطِيــِف اأْلْجَســاِم( عمــى عنــه  )َوُكلُّ َبِصــٍر َغــْرَ
كــريض أي خفــي عليــه ومل يدركــه، ولطيــف األجســام مــا صغــر منهــا جــدًا كالــذرة 
ــٍن،  ُه َغــْرُ َباطِ و نحوهــا أو مــا ال لــون لــه كاهلــواء عــى مــا قيــل )ّوُكلُّ َظاِهــٍر َغــْرَ
ــة  ــٍر( هكــذا يف مجيــع النســخ التــي رأيناهــا وفيهــا ثالث ــْرُ َظاِه ُه َغ ــْرَ ــٍن َغ َوُكلُّ َباطِ
معروضــة عــى األصــل، وهكــذا يف نســخة الشــارح عبــد احلميد بــن أيب احلديــد)7(، 
ولعــل الظاهــر أنــه ملــا كان صــدق الظاهــر والباطــن عليــه ســبحانه باعتباريــن 
خمتلفــن وليســا بمتضاديــن، أو يف قــوة النقيضــن بخــالف غــره اجتمــع الوصفــان 
فيــه دون غــره وظهــوره ســبحانه امــا غلبتــه عــى مجيــع األشــياء وبطونــه علمــه))( 
ببواطنهــا كانــه دخــل فيهــا، أو ظهــوره ســطوع براهينــه وآيــات وجــوده يف كل يشء 

))) ]كعض[ ساقطه من ح.
))) ]يصم بفتحها[ ساقطه من أ، ث، ر.

)))  ينظر: الصحاح: )لطف(: )/ 6))).
))) )اذا( يف ح.

))) ]ويصمــه أي جيعلــه ذا)8( صمــم، وذهــاَب البعيــِد عــدم ســاعه لطيفــًا كان أو كبــرًا أو الغــرض 
نفــي العمــوم[ ســاقطة مــن ث.

)6) ]سبحانه[ ساقطه من ر.
)7) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 0)).

)8) )عليه( يف ح.
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وبطونــه خفــاء حقيقتــه عــن االفهــام أو احتجابــه عــن احلَــواِس، ويســتفاد املعنيــان 
ــا ال يصدقــان  مــن الروايــات وكلــات االئمــة )عليهــم الســالم( وال ريــب يف أهنَّ
ــور  ــن كظه ــن متقابل ــى معني ــان ع ــا يطلق ــره، فإن ــق غ ــا يف ح ــره، وأم ــى غ ع
الوجــود بوجــه وخفائــه، أو الــربوز عــى ســطوح األجســام والكــون يف داخلهــا وال 
يطلــق باعتباريــن خمتلفــن فــال جــرم ال جيتمعــان يف غــره، وال يــرّض يف هــذا املقــام 
ــض  ــم بع ــا توه ــد ك ــا أح ــن تعبرمه ــًا باعتباري ــره أيض ــى غ ــا ع ــواز اطالقه ج
ــدون لفــظ غــر يف املوضعــن واستشــكل يف  ــة أخــرى ب الشــارحن))( وذكــر رواي
ــِب  ٍف مــْن َعَواِق ــوُّ ــُه لَِتْشــِديِد َســْلَطاٍن، َوال َتَ ــا َخَلَق ــْق َم ُل النســخة املشــهورة )َلْ َيْ
يــٍك ُمَكاثـِـٍر، َواَل ِضـــدٍّ ُمنَافـِـٍر، َوَلكـِـْن  َزَمــاٍن، وال اْســتَِعاَنٍة َعــَى نـِـدٍّ ُمَثــاِوٍر)2(، َوال َشِ
َخاَلئـِـُق َمْرُبوُبــوَن، َوِعَبــاٌد َداِخــُروَن( الســلطان قــدرة امللــك ويكــون بمعنــى احلجــة 
والرُبهــان، وتشــديده تقويتــه، والتخــُوف اخلــوف وعاقبــة كل يشء آخــرُه وعواقب 
]االمور[)3(مــا يــدث فيهــا)4( بعــد أمــر، )والنِــد بالكــر: املثــل والنظــر()5(، 
واملثــاورة )املواثبــة()6( مــن الثــورة )وهــي اهليــج()7( و املكاثــر الــّذي يريــد الغلبــة 
بالكثــرة، /ظ 75/ يقــال: كاثروهــم فكثروهــم أي: غالبوهــم َفغلبوهــم، والِضــد 
ــرة:  ــه، واملناف ــاده أي: خالف ــداد))(، وض ــن االض ــو م ــل ه ــف واملث ــر املخال بالك

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ )7).
))) )مساور( يف أ، ع، ويف م )مشاور(.

))) ]االمور[ ساقطة من ث، ح.
))) )منها( يف أ، ث، ر، ع، م، حتريف.
))) الصحاح، مادة )ندد(: )/ 0)).

)6) لسان العرب، مادة )ثور(:)/ 08).
)7) املصدر نفسه، مادة )ثور(: ) / 08).

)8) املصدر نفسه، مادة )ضدد(: )/ )6).
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ــى  ــق ع ــرب يطل ــم))(، وال ــن اخلص ــك وب ــيض بين ــٍد ليق ــم واح ــم حتكي ــرة ث املفاخ
املالــك والســيد واملدبــر واملــريب واملتمــم واملنعــم وال يطلــق يف حــق غــره تعــاىل إالَّ 
باألمــور  اخللــق)3(  تعليــل  وعــدم  امُلهــان(()2(،  الّذليــل  ))والداخــر:  مضافــًا، 
ــا  ــَأ َعنَْه ــٌن، َوَلْ َينْ ــا َكائِ ــَو فِيَه ــاُل: ُه ــَياِء َفُيَق ــْل ف األْش ُل ــص.)َلْ َيْ ــتلزامها النق الس
ــو  ــا ه ــكان ك ــون يف امل ــو الك ــي ه ــون املنف ــن أن يك ــٌن( يمك ــا َبائِ ــَو ِمنَْه ــاُل: ُه َفُيَق
مــن  املتكلمــون)4(  عليــه  اصطلــح  مــا  أو  احللــول،  اســتعال  يف  لغــة  الشــائع 
االختصــاص الناعــت أو التبعيــة يف التحيــز)5( والكــون يف األشــياء عــى األول 
يســتلزم اجلســمية واالحتيــاج اىل مــكان، وعــى الثــاين نوعــًا مــن االحاطــة والغلبــة 
مــع التحيــز)6(أو بدونــه، ونــأى عنــه أي: )بعــد()7(، والنائــن املفــارق))(، واملــراد إمــا 
ــه الوهــم مــن نفــي احللــول أو نفــي البعــد  ــذي يســبق إلي نفــي البعــد))( املــكاين ال
ــُؤْدُه  ــة. )َلْ ُي ــر والرمح ــدرة والتدب ــة بالق ــم واالحاط ــالع بالعل ــدم االط ــى ع بمعن
ــْت َعَلْيــِه  َخْلــُق َمــا اْبَتــدَأ، واَل تْدبـِـُر َمــا َذَرَأ، َواَل َوَقــَف بـِـِه َعْجــٌز َعــاَّ َخَلــق َواَل َوجَلَ
ــُر  ٌم( َآَدُه ْاألَْم ــٌر ُمــْرَ ــٌم حُمَْكــٌم، َوَأْم ــْل َقَضــاٌء ُمْتـــَقٌن، َوِعْل َر، َب ــَا َقــَى َوَقــدَّ ُشــْبَهٌة فِْي

))) لسان العرب، مادة )نفر(: )/ 6)).
))) النهاية يف غريب احلديث واالثر: )/ 07)، وينظر: لسان العرب، مادة )دخر(: )/ 79).

))) )احلق( يف ر، م، حتريف.
))) ينظــر: رشح املقاصــد يف علــم الــكالم، التفتــازاين )ت )79هـــ(: )/69، ورشح املواقــف، 

.((/8 )ت6)8هـــ(:  اجلرجــاين  القــايض 
))) )التحر( يف ر، تصحيف.
)6) )التحر( يف ر، تصحيف.

)7) لسان العرب، مادة )نأي(: )) / 00).
)8) )بعد( يف أ، ع.

)9) ينظر: لسان العرب، مادة )نأي(: )) / 00).
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ــه)2(، وذرأ  ــل أي: أثقل ــود())(، وآدُه احلم ــه املجه ــغ من ــؤُدُه أْودًا و أُوُودًا، أي: )بل ُي
ــبهة  أي: )خلــق()3( ووقــوف العجــز بــه حلوقــه إيــاه، ووجلــت أي: دخلــت)4(، والشُّ
بالضمــة الباطــل املشــابه للحــق كــا تقــدم، وقــى أي: حكــم، وقيــل: أصــل 
القضاء)القطــع والفصــل()5(، وقيــل: يســتعمل يف معــاٍن مرجعهــا اىل )انقطــاع 
ــان  ــران متالزم ــدر أم ــاء والق ــل: القض ــى، وقي ــدر أي: ق ــُه()6(، وق ــيء ومتام ال
ــاء،  ــو القض ــاء وه ــة البن ــر بمنزل ــدر، واآلخ ــو الق ــاس وه ــة األس ــا بمنزل أحدمه
واملتقــن امُلحكــم وكذلــك املــربم مــن أبــرم احلبــل أي: جعلــه طاقــن ثــم فتلــه)7(، 
ويظهــر مــن االخبــار أن القضــاء والقــدر وغرمهــا خصــال تكــون يف خلــق األشــياء 
ــول  ــِم( املأُم ــَع النَّع ــوُب َم ــِم، امَلْرُه ــَع النَِّق ــوُل َم ــم )امَلْأُم ــل العل ــد أه ــا عن وتفصيله
ــِو وهــو مرفــوع عــى اخلربيــة ملبتــدأ حمــذوف، والنَِقــم كِعنـَـب مجــع نِقمــة بالكــر  امَلرجُّ
وكفرحــة وهــي املكافــأة بالعقوبــة أو الكراهــة البالغــة حــد الّســخط، والرهبــة اخلَوف 
والفــزع، والنِعمــة بالكــر املــرة والرتفــه وعــدم انقطــاع الرجــاء عنــه ســبحانه يف 
ــر، وكذلــك األمــن مــن  ــأس مــن روح اهلل مــن أعظــم الكبائ كل حــال واضــح والي
ــْن  ــَتْدِرُجُهْم ِم ــبَحانُه: ﴿َسنَس ــال ُس ــا ق ــم ك ــتدراج يف النع ــال االس ــر اهلل الحت مك

َحْيُث الَ َيعَلُموَن﴾))(. 

))) تاج العروس، مادة )أود(: ) / 8)).
))) ينظر: املصدر نفسه، )أود(: ) / 9)).

))) تاج العروس، )ذرأ(: )/ 6)).
))) ينظر: الصحاح، مادة )ولج(: )/ 7)).
))) لسان العرب، مادة )قى(: )) / 86).
)6) املصدر نفسه، مادة )قى(: )) / 86).

)7) )قتله( يف ث، ح، ر، تصحيف.
)8) االعراف / )8).
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 ]َوِمْن َكَاٍم َلُه )عليه السام([))) كاَن َيُقوَلُه أِلَْصحابِه يِف َبْعِض َأّياِم 
َ َصفنيَّ

قــال بعــض الشــارحن هــذا الــكالم خطــب بــه أمــر املؤمنــن )عليــه الســالم( 
ــة  ــات، ويف رواي ــن الرواي ــر م ــر)3( يف كث ــة اهلري ــية ليل ــذي كان)2( عش ــوم ال يف الي
نــر بــن مزاحــم)4( إنــه خطــب بــه أول أيــام احلــرب بصفــن وذلــك يف صفــر مــن 
ــكِينَِة(  ْلَبُبــوا السَّ ســنة ســبع وثالثــن)5( )َمَعــاِشَ امُلْســلِِمَن؛ اْسَتْشــِعُروا ْاخَلْشــَيَة وَتَ
املعــرش اجلاعــة واستشــعار اخلشــية أن جيعلــوا اخلــوف مــن اهلل عــز وجــل مالزمــًا 
هلــم كالِشــعار بالكــر وهــو مــا حتــت الدثــار مــن اللبــاس تــيل شــعر اجلســد، وفائدة 
هــذا األمــر الصــرب عــى احلــرب، وتــرك الفــرار مــن الزحــف وامتثــال ســائر 
األوامــر، ويتمــل أن يــراد بــه إخفــاء اخلــوف عــن العــدو إذا مل يمكــن)6( ســلبه عــن 
النفــس واألول أظهــر واالستشــعار يناســب األول أيضــًا؛ لكــون اخلشــية مــن 
خفايــا األمــور، واجِللبــاب بالكــر قيــل هــو القميــص، وقيــل ثــوب واســع للمــرأة 

)))  َوِمْن َكاَلٍم َلُه )عليه السالم([ بياض يف ث.
))) )كانت( يف أ، ث، ح، ر، والصواب ما اثبتناه.

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 78).
)))  بــن مزاحــم املنقــري التميمــي، يكنــى )ابــا الفضــل(، وهــو كــويف مســتقيم الطريقــة، صالح 
االمــر، اديــب اخبــاري كان عطــارا بالكوفــة وواله ابــو الرايــا ســوقها، ثــم ســكن بغــداد، مــن 
كتبــه: مقتــل احلســن )عليــه الســالم(، واملناقــب، واجلمــل، ووقعــة صفــن، والغــارات، ينظــر: 
الفهرســت، الطــويس: )))، )))، ومعجــم رجــال احلديــث، اخلوئــي 0) /7))، ومعجــم 

.9(/(( املؤلفن: 
))) حكاه ابن أيب احلديد عن نر بن مزاحم، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد.

)6) )يكن( يف ر.
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دون امللحفــة، وقيــل امللحفــة))(، وقيــل هــو كاملقنعــة تغطــي بــه املــرأة رأســها 
ــذه،  ــب أي: اخت ــرداء وتلب ــل االزار، وال ــار، وقي ــل اخل ــا، وقي ــا وصدره وظهره
والســكينة: )الوقــار والتــأين يف احلركــة والســر()2(، واملــراد شــدة مالزمــة الوقــار 
ــوا َعــَى  والتــأين فــإنَّ الطيــش واالضطــراب يســتلزمان الفشــل وطمــع العدو)َوَعضُّ
ــه كســمعت  ــه وعضضــت علي ــاِم( عضضت ــِن اهَل ــُيوِف َع ــى لِلسُّ ــُه َأْنَب ــِذ، َفإِنَّ النََّواِج
ومنعــت مســكته بأســناين والنواجــذ أقــايص األرضاس وهــي أربعــة بعــد األرحــاء 
ــل  ــه ينبــت)3( بعــد ]...[)4( كــال العقــل، وقي ويســمى الناجــذ رضس احللــم؛ ألن
ــي  ــل الت ــاب وقي ــل االني ــك، وقي ــد الضح ــدو عن ــي تب ــك أي الت ــي)5( الضواح ه
تليهــا وقيــل االرضاس كلهــا ونبــا الســيف عــن الرضبيــة إذا مل يعمــل فيهــا، واهلــام 
مجــع هامــة وهــي رأس كل يشء واألمــر أمــا حممــوٍل عــى احلقيقــة؛ ألن هــذا العــض 
تأثــر  فيكــون  االســرتخاء  وتدفــع  والعضــالت  و76/  االعَصــاب/  تصلــب 
الســيف يف الــرأس أقــل كــا ذكــره بعــض الشــارحن)6(، أو كنايــة عن شــدة االهتام 
ــاد  ــد إبع ــه أش ــراب فإنَّ ــرك االضط ــب وت ــكن القل ــرب وتس ــرب أو الص ــر احل بأم
ــم)7(، واألول  ــره بعضه ــا ذك ــر ك ــرب اىل الن ــرأس، وأق ــن ال ــدو ع ــيف الع الس

))) ]امللحفة[ ساقطة من ر.
ــاج العــروس، مــادة )ســكن(:  ــر: )/ )8)، وينظــر: ت ــة يف غريــب احلديــث واالث )))  النهاي

.(9(/(8
))) )نبت( يف ث، ر.

))) ]الكالم[ زيادة يف أ، ع.
))) )هو( يف أ.

)6)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))).
)7)  ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، الراوندي: )/ 90).
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أقــرب لفظــًا ومعنــى إالَّ أنَّ العلــة ال ختلــو))( عــن خفــاء )َوَأْكِمُلــوا الَّْلَمــَة، َوَقْلِقُلــوا 
ـــَها( اَلْأَمــة بفتــح الــالم واهلمــزة الســاكنة )الــدرع()2(  ــُيوَف ف َأْغَاِدَهــا َقْبــل َسلِّ السُّ
ــه مجــع ُلْؤَمــٍة)5(،  وجيمــع عــى ألَم وُلــَؤٍم كــُرد)3( ]وكــدر[)4( عــى غــر قيــاس كأنَّ
وقيــل الالمــة مجيــع اآلت احلــرب والســالح، ومــا ذكــره بعــض الشــارحن مــن أن 
ــم  ــرب))( فل ــع)7( آالت احل ــم مجي ــف املي ــع[)6( تضعي ــدودة ]م ــزة املم ــة باهلم الَّأم
نجــده يف كتــب اللغــة واكــال الالمــة عــى األول أن يــزاد عليهــا البيضــة والســواعد 
ــد  ــك))(، والِغم ــة التحري ــد، والقلقل ــاملة للجس ــة ش ــا كامل ــا، أو اختاذه ونحومه
بالكــر جفــن الســيف)0)(، وســل الســيف إخراجــه مــن الغمــد، وقيــل)))(: ســلها 
أي: قبــل وقــت احلاجــة اىل ســلها، وفائــدة القلقلــة التحــرز مــن عــدم خروجهــا أو 
صعوبــة حالــة احلاجــة لصــداء وغــره ممــا يعــرض هلــا طــول املكــث يف اجلفــن أو 
ــن  ــر الع ــر بمؤخ ــظ النظ ــزر)2)(( اللح ــوا الّش ــْزَر، َوْاطَعنُ ــوا ْاخَل ــارض، )َواحَلظ لع

))) )خيلو( يف أ، ث.
)))  املخصص، مادة )الم(: )/ 70.

))) )كقصاء( يف ث.
))) ]وكدر[ ساقطة من ح، ر.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )الم(: )/ 6)0)، واملخصص: )/ 70.
)6) ]مع[ ساقطة من ر، م.

)7) )مجع( يف ر.
)8)  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))).
)9)  ينظر: لسان العرب، مادة )قلل(: ))/ 67).

)0))  املصدر نفسه، مادة )غمد(: )/ 6)).
)))) )قبل( يف ث، م، تصحبف.

)))) )الرشز( يف ث، ح.
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واخلــْزر )بســكون الــزاي: النظــر بلحــظ العــن( ذكــره يف القامــوس))(، وقــال 
ــد جــاء مســكنًا  ــإن كان ق ــك ف ــَزَر)2( بالتحري ــه اخلَ ــذي أعرف بعــض الشــارحن: ال
وإالَّ فتســكينه جــاز للســجعة)3(، واملشــهور يف اخلــزر بالتحريــك الــذي ذكــره ضيــق 
ــه ينظــر بمؤخــر العــن)4( وطعنــه  العــن وصغرهــا أو أن يكــون االنســان خلقــه كأنَّ
كمنعــه ونــره بالرمــح ذكــره بالقامــوس)5( والعــن مفتوحــة يف أكثر النســخ، وقال 
بعــض الشــارحن: العــن مضمومــة، يقــال: طعنــت بالرمــح أطُعــن، بالضــم، 
وطعنــت يف نســبه أطَعــن بالفتــح)6(، وهــو اقتصــار عــى مــا يف الصحــاح)7(، 
والَشــْزُر بالفتــح الَطْعــن عــن اليمــن والشــال))(، وقــال بعــض الشــارحن: أكثــر 
ــة يف  ــر يف النهاي ــن االث ــال اب ــة))(، وق ــن خاص ــن اليم ــن ع ــتعمل يف الطع ــا يس م
ــر  ــزر النظ ــوا الير(والش ــزر، واطعن ــو الش ــالم( )اخلط ــه الّس ــيّل )علي ــث ع حدي
بمؤخــر العــن وهــو نظــر الغضبــان)0)(، واليــر بالفتح )الطعــن حذاء الوجــه()))(، 
ــوا  ــن حمذوفــن أي أحلظــوا حلظــًا خــزر أو اطعن ــان ملصدري واخلــزر والشــزر صفت

)))  القاموس املحيط، مادة )خزر(: )/ 9).
))) )اخلرز( يف ث، ح، تصحيف.

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / ))).
)))  ينظر القاموس املحيط، مادة )خزر(: )/ 9).

)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )شزر(: )/ ))).
)6)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))).

)7)  ينظر: الصحاح / مادة )طعن(: 6/ 7))).
)8)  ينظر: املصدر نفسه: )/ 697.

)9)  قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))).

)0))  قول مترف به، ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/ 70).
))))  النهايــة يف غريــب احلديــث واالثــر: )/ 96)، و لســان العــرب، مــادة )يــر(: )/ 

.(9(
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طعنـًـا شــزرًا والــالم للعهــد وفائــدة األمــر األول واضحــة فــإن النظــر بمؤخــر العن 
ــالء  ــرض، وبم ــن التع ــه ع ــدو ويغفل ــع الع ــع طم ــب ويدف ــة والغض ــج احلمي هيي
العــن يــورث اجلبــن وعالمــة لــه عنــد العــدو ويصــر ســببًا لتحــرزه وأخــذ ُأهبتــه 
ــه يوســع ملجــال عــى الطاعــن  ــل: إنَّ ــاين، فقي ــر الث ــا األم والتوجــه اىل القــرن، وأّم
وأكثــر املناوشــة للخصــم يف احلــرب تكــون عــن يمينــه وشــاله ويمكــن أن تكون))( 
ــه أقــل  ــة عن ــدة أن احــرتاز العــدو عــن الطعــن حــذاء الوجــه أســهل، والغفل الفائ
ــوا  ــَى َوِصُل ب ــوا بِالظُّ ــة)2( خيالفــه)3( )َوَنافُِح هــذا عــى مــا يف األصــل، ومــا يف النهاي
ــٍة  ــع ُظب ــم مج ــي بالض ــة)4(، والُظب ــة واملدافع ــة املضارب ــى( املنافح ــُيُوَف بِاخلُط الّس
ــنان  ــيف والس ــد الس ــى ح ــق ع ــده ويطل ــيف وح ــرف الس ــي ط ــًا وه ــم أيض بالض
وأصــل الكلمــة ظبــو بــوزن رُصد حذفــت الــواو ]وعوضت[)5(عنهــا اهلــاء)6(، 
]و[)7( قيــل))( املعنــى: قاتلــوا بالســيوف وأصلــه أن يقــرب أحــد املتقاتلــن اىل 
اآلخــر بحيــث يصــل نفــح كل منهــا اىل صاحبــه أي ريــه نفســُه، وقيــل: أي 
ضاربــوا بأطــراف الســيوف، وفائدتــه أن خمالطــة العــدو والقــرب الكثــر منه يشــغل 
عــن التمكــن مــن حربــه، وأيضــًا ال يؤثــر الــرضب كــا ينبغــي مــع القــرب املفــرط، 
ــه، واخلطــى مجــع خطــوة بالضــم فيهــا  ــه متصــاًل ب و وصــل الــيء بالــيء جعل

))) )يكون( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، واألنسب ما أثبتناه.

)))  ينظر: النهاية يف غريب احلديث واالثر: )/ 96).
))) )خيالف( يف ع.

)))  ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )نفح(: )/ 8)).
))) ]وعوضت[ ساقطة من ث.

)6)  ينظر: لسان العرب، مادة )ظبا(: )) / )).
)7) ]و[ ساقطة من أ، ث، ر، ع، م.

)8) )قبل( يف ث، تصحيف.
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ــوا  ــة فتقدم ــن الرضب ــيوف ع ــرت الس ــى: إذا ق ــن، واملعن ــن القدم ــا ب ــي م وه
عــب  تلحقــوا وال تصــربوا حتــى يلحقكــم))( العــدو وهــذا التقــدم يــورث القــاء الرُّ
ــه قيــل له)عليــه الّســالم( يف بعــض الغــزوات: مــا أقــر  يف قلــب العــدو، وروى أنَّ
ســيفك؟ فقــال: أطولــه بخطــوة)2(، وقــد أخــذ هــذا املعنــى الكثــر مــن الشــعراء، 
ــل()3( أي إذا مل  ــاح بالنب ــى، والرم ــيوف باخلط ــوا الس ــر )صل ــن االث ــة اب ويف رواي
ــمِّ  ــن َع ــَع اْب ــْنِ اهلل، َوَم ــُكْم بَِع ـ ــوا َأنَّ ــهام )َواْعَلُم ــم بالس ــاح فارموه ــم الرم تلحقه
؛  ، َواْســَتْحُيوا ِمــَن الَفــرِّ َرُســوِل اهللِ )َصــىَّ اهللُ َعَلْيــِه َوآلــِه َوَســلَّم()4( َفَعــاِوُدوا الَكـــرَّ
َســاِب( املــراد بكوهنــم بعــن اهلل أنــه ســبحانه  ــُه َعــاٌر ِف اأْلَْعَقــاب، َوَنــاٌر َيــْوَم احْلِ فإِنَّ
ــي ومســمع،أي:  ــاء مثلهــا يف قولــك أنــت بمــرأى من يراهــم ويعلــم أعاهلــم و الب
ــه ســبحانه  ــدًا للنهــي عــن الفــرار، وإن بحيــث أراك وأســمع كالمــك فيكــون متهي
يفظهــم ويرعاهــم وينرهــم عــى العــدو لكوهنــم عــى احلــق كــا يناســب كوهنــم 
ــه ونــره  ــه( الــذي أمــر اهلل بمواالت ــه وآل مــع ابــن عــم رســول اهلل )صــى اهلل علي
)الرجــوُع()5( واحلملــة ومعــاودة الكــر عنــد التحــّرف  ومعــاداة أعدائــه، والَكرُّ
ــو  ــد الفــرار للجبــن/ظ 76/ واغــواء الشــيطان ل ــة أو عن ــز اىل فئ ــال أو التحي للقت
كان، أو املــراد ال تقتــروا)6( عــى محلــة لليــأس عــن حصــول الغــرض بــل عــاودوا 
وامحلــوا كــرة بعــد اخــرى، والعار)العيب()7(وأكثــر مــا يســتعمل يف العيــوب التــي 

))) )تلحقكم( يف أ.
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/80).

)))  النهاية يف غريب احلديث واالثر: )/ )9).
))) )صى اهلل عليه واله وسلم( غر موجوده يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))).

)))  الصحاح، مادة )كرر(: )/ )80.
)6) )ال يقتروا( يف أ، ث، ر.

)7)  الصحاح، مادة )عور(: )/ )76.
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ــة))(، واملعنــى: أنَّ  يعــرب هبــا، واألَعقــاب مجــع ُعُقــب بالضــم وبضمتــن أي العاقب
الفــرار عــار يف عاقبــة أمركــم، ومــا يتحــدث بــه النـّـاِس يف مســتقبل الزمــان عــى مــا 
ــد  ــد وول ــح أي الول ــب)3( بالفت ــف أو عَق ــب كَكتِ ــع عق ــارحان)2( أو مج ــه الش قال
الولــد واملعنــى أن الفــرار ممــا يعــّر بــه أوالدكــم مــن بعدكــم ومحــل النــار للمبالغــة 
ــْم َيْوَمئــٍذ ُدُبــَرُه إالَّ  يف اجيــاب الفــرار دخــول النــار قــال اهلل تعــاىل: ﴿َوَمــْن ُيَوهلُِّ
ــُم َوبِْئــَس  ــأُواُه َجَهنَّ ــٍة َفَقــْد بــاَء بَِغَضــٍب ِمــَن اهللِ َومَّ فــًا لِِقتــاٍل َأْو ُمَتَحْيــزًا إىَِل فَِئ ُمتَحرِّ
ْامَلْصــُر﴾)4( )َوطِيُبــوا َعــْن َأْنُفِســُكْم َنْفســًا، َواْمُشــوا إىَِل امَلــْوِت َمْشــيًا ُســُجحًا( طــاب 
نفــي بالــيء، وطبــت بــه نفســًا وفعلتــه بطيبــة نفــي إذا مل يكرهــك عليــه أحــد، 
والتعديــة بعــن لتضمــن معنــى التجــايف والتجــاوز، ونفســًا منصــوب عــى التمييــز 
وافــراده مــع عــدم اللبــس أوىل، كــا قــال ســبحانه: ﴿َفــإِْن طِْبــَن  َلُكــم َعــن َشٍء ِمنــُه 
َنفَســًا َفُكلــوُه َهنِيَئــًا َمِريَئــًا﴾)5( وليــس بمتعــن كــا ذكــره بعــض الشــارحن)6(، بــل 
جيــوز املطابقــة رصح بــه الشــيخ الــّريض وغــره، ولعــل املعنــى وطنــوا أنفســكم عى 
بذهلــا يف ســبيل اهلل وارضــوا بــه وهونــوا القتــل عــى أنفســكم إليراثــه احليــاة الباقيــة 
والــرور الدائــم والُســُجح بضمتــن بتقديم اجليــم عى احلــاء املهملة )الســهل()7(.
َواِق امُلَطنَِّب(عليــك بــه أي: الزمــه و أســاء  ــَواِد اأْلَْعَظــِم، َوالــرِّ ــَذا السَّ )َوَعَلْيُكــْم ِبَ

)))  املصدر نفسه، مادة )عقب(: )/ )8).
)))  ينظــر:: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 6))، ورشح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم 

البحــراين: )/)8).
))) )عقيب( يف أ.

)))  األنفال / 6).
)))  النساء / ).

)6)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 7)).
)7)  القاموس املحيط، مادة )سجح(: )/ 7)).
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األفعــال وإن كان حكمهــا يف التعــدي واللــزوم حكــم أفعاهلــا))( إال أن البــاء تــزاد 
يف مفعوهلــا كثــرًا لضعفهــا يف العمــل فيعمــد)2( اىل حــرف عادتــه ايصــال الــالزم اىل 
ــى  ــن ع ــوم املجتمع ــم الق ــه معظ ــار إلي ــم واملش ــاس عامته ــواد الن ــول، وس املفُع
يــدى  بــن  مــا  والقبــة، وقيــل: )هــو  الفســطاط   والــرواق ككتــاب  معاويــة، 
دون  تكــون)4(  التــي  الشــقة  وهــي  ســاوية  البيــت  رواق  وقيــل:  البيــت()3(، 
العليا)5(،واملطنــب املشــدود باإلطنــاب، واملــراد مــرضب معاويــة وكان يف ّقبــة 
ــٌن ِف  ــْيطاَن َكاِم ــإِنَّ الشَّ ــُه، َف ــوا َثَبَج ُب ــام )َفاْضِ ــل الش ــد أه ــه صنادي ــة وحول عالي
ــَر لِلنُُّكــوِص ِرْجــاًل( ثبــج الــيء بالتحريــك  ــِة َيــدًا، َوَأخَّ َم لِْلَوْثَب ِه، َقــْد)6( َقــدَّ ــْرِ كِ
أي:  وَســِمَع  كنَــِرَ  وَكِمــَن  ومعظمــه())(،  )وســطه  املثلثــة[)7(  ]وتقديــم 
ــاء بالكــر  ــه الَكمــن للقــوم يكمنــون يف احلــرب وكــر اخِلب )اســتخفى())(، ومن
الشــقة الســفى يرفــع أحيانــًا ويرخــي ُأخــرى، والوثبــة الطفــرة)0)(، وَنَكــَص 
ــره  ــا ذك ــة ك ــس ال معاوي ــو إبلي ــيطان ه ــع()))(، والش ــر ورضب أي: )رج كن

))) )فتعمد( يف ح.
)))  ينظر: النحو الوايف: )/ 9)).

)))  لسان العرب، مادة )روق(: 0) / ))).
))) )يكون( يف ر، م.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )روق(: 0) / ))).
)6) )وقــد( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )))، وهنــج البالغــة، صبحــي 

.(0( الصالــح: 
)7) ]وتقديم املثلثة[ ساقطة من ر، م.

)8)  لسان العرب، مادة )ثبج(: )/ 0)).
)9)  املصدر نفسه، مادة )كمن(: )/ 9)).

)0))  ينظر: تاج العروس، مادة )وثب(: )/ )6).
))))  الصحاح، مادة )نكص(: )/ 060).
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ــه بــارز يف الصــدر ال كامــن يف الكــر، وتقديــم اليــد للوثبــة، وتأخــر  بعضهم))(فإنَّ
ــه  ــة وأصحاب ــن ملعاوي ــن املرافق ــُه م ــس فإنَّ ــايف يف إرادة إبلي ــوص ال ين ــل للنك الرج
يثــب بوثوهبــم ويرجــع برجوعهــم ويمكــن أن يــراد بوثبتــه)2( طمعــه)3( يف غلبــة 
أصحــاب معاويــة )وحتريضهــم()4( عــى القتــال وبالنكــوص)5( مــا يقابلــه ويتمــل 
ــى  ــه ع ــر ومحل ــل)6( إال أن األول أظه ــا قي ــاص ك ــن الع ــر ب ــيطان عم ــراد بالش أن ي
القــوة الومهيــة عــى مــا يف كالم بعــض الشــارحن)7( مــن االوهــام الفاســدة )َفَصْمــدًا 
ُكــْم  َصْمــدًا! َحتَّــى ينََّجــِيِ َلُكــْم َعُمــوُد احَلــّق؛ َوَأْنـــُتُم اأْلَْعَلــْوَن، واهللُ َمَعُكــْم، َوَلــْن َيِرَ
َأْعَاَلُكــْم( الَصْمــَد بالفتــح القصــد ومنــه الَصَمــُد بالتحريــك ملــن ُيْصَمــُد))( يف 
احلوائــج))( وناصــب املصــدر حمــذوف، والتأكيــد للتحريــص)0)( عــى ]مــا[)))( 
قصــد العــدو والصــرب عــى اجلهــاد أو التقــرب إىل اهلل وإخــالص النيــة يف األعــال 
ــود  ــر، وعم ــف وظه ــى أي: انكش ــيء وت ــى ال ــاد و انج ــا اجله ــن مجلته ــي م الت

)))  ينظــر: منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة، الراونــدي: )/ )9)، ورشح هنــج البالغــة، 
ابــن ميثــم البحــراين: )/ )8).
))) )يوثبته( يف ث، تصحيف.
))) )طعمه( يف أ، ع، حتريف.

))) )وحتريصهم( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف.
))) )للنكوض( يف ر، تصحيف.

)6)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/)8).
)7)  ينظر: املصدر نفسه: ) / )8).

)8) )يضمد( يف ر.
)9)  ينظر: الصحاح، مادة )صمد(: )/ 96).

)0)) )للتحريص( يف أ، ح، ر، تصحيف.
)))) ]ما[ ساقطة من أ، ث، ع، م.
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احلــّق تشــبيه لــه بالصبــح الســاطع أي: الفجــر األول وهــو يشــبه))( عمــود البيــت 
ــواو  ــي وال ــا ينبغ ــوم ك ــر الق ــور ألكث ــدم الظه ــعارًا بع ــه اش ــل في ــطاط ولع والفس
للحــال وأنتــم األعلــون أي: الغالبــون عــى األعــداء بالظفــر أو بأنَّكــم عــى احلــق 
واهلل معكــم أي بالنــر و احلياطــة أو ألنكــم أنصــاره ولــن يرتكــم أي ال ينقصكــم 
ــْرُت  اهلل جــزاء أعالكــم بــل يوفيكــم أجوركــم وقيــل: ال يضيــع أعالكــم مــن َوَت
ُجــل إَِذا قتلــت لــه محيــًا أو)2(قريبــًا فافردتــه عنــه و جعلتــه وتــرًا، وقيــل: أصــل  الرَّ
الوتــر القطــع، ومنــه الوتــر املنقطــع عنــه غــره بانفــراده عنــه، ولعــل حاصــل املعنــى 
أقصــدوا ربكــم بأعالكــم التــي منهــا جهــاد أعدائكــم وأخلصــوا / و 77/ نياتكــم 
حتــى ينجــيل)3( لكــم أنكــم عــى احلــق كــا قــال اهلل عــز وجــل: ﴿والِذْيــَن َجاَهــُدوا 
﴾)4( واجلملــة احلاليــة تفيــد أهنــم عــى  ــَع ْامُلْحِســنِنَ فِينــا َلنَهِدَينَُّهــم ُســُبَلنَا َوإِنَّ اهللَ مَلَ
احلــق ومــن أنصــار اهلل وحزبــه، أو اقصــدوا أعداءكــم بتصميــم العــزم حتــى يظهــر 
آيــة النــر وينجــز اهلل لكــم مــا وعــد مــن الظفــر ووعــده احلــق، ويمكــن أن يــراد 

باحلق الطريقة املستقيمة وأن يكون الظفر سببًا لظهوره للقوم.

))) )تشبيه( يف أ، ع. )من( ساقطة من ح.
))) )و( يف ح.

))) )تنجيل( يف ع، تصحيف.
)))  العنكبوت / 69.
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]َوِمْن َكَاٍم َلُه )َعَلْيِه الّسَام([))) يف معنى األنصار
 أي: ف املقصــد املتعلــق بــم وف أمرهــم)2( قالــوا ملــا انتهت إىل أمــر املؤمنن 
)عليــه الّســالم( أنبــاء)3( الســقيفة بعــد وفــاة رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
ــم  ــر ومنك ــا أم ــت: من ــوا: قال ــار؟ قال ــت األنص ــا قال ــالم(: م ــه الّس ــال )علي ق
أمــر، قال)عليــه الّســالم(: )َفَهــالَّ اْحَتَجْجُتــْم َعَلْيِهــْم بـِـَأنَّ َرُســوَل اهللِ )َصــىَّ اهلل 
ِســنِِهْم َوُيـــَتَجاَوَز َعــْن ُمِســيئِهْم ! َقالــُوا:  َســَن إىِل حُمْ َعَليــِه َوآلــِه()4( َوصَّ بِــَأْن ُيْ
ــالم(: َلــْو َكاَنــت اِلمــاَرُة)6(  ــِة َعَلْيِهــْم ؟ َقــاَل)5( )َعَليــِه السَّ َوَمــا ِف هــَذا ِمــَن احُلجَّ
فِيِهــْم َلْ َتُكــِن الَوِصيَّــُة ِبـِـْم( انَتهــْت إِليــِه أي: بلغتــه، والســقيفة صفــة هلــا ســقف 
ــوا جيتمعــون فيهــا  ــة كان ــي ســاعدة صف ــة، وســقيفة بن ــى مفعول ــة)7( بمعن فعيل
ــى  ــوم البيعــة، ووىص وأوىص بمعن ــن القــوم ي ــاء))( الســقيفة مــا جــرى ب وأنب
والوصيــة يف أمــر األنصــار رواهــا مــن اجلمهــور مســلم))( والبخــاري)0)( 

))) ]َوِمْن َكاَلٍم َلُه )َعَلْيِه الّساَلم([ بياض يف ث.
))) )يف املقصد املتعلق هبم ويف أمرهم( ساقطه من رشح ابن ايب احلديد 6/).

))) )ابناء( يف أ، ث، تصحيف.
))) )صى اهلل عليه وسلم( يف رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد:6/).

))) )فقــال( يف رشح هنــج البالغــة، البــن أيب احلديــد: 6/)، يف رشح هنــج البالغــة، لصبحــي 
الصالــح: 06).

)6) )االمامــة( يف رشح هنــج البالغــة، البــن أيب احلديــد:6/)، يف رشح هنــج البالغــة، صبحــي 
.(06 الصالح: 

)7) )فعليه( يف ث، ر، حتريف.
)8) )ابناء( يف ث، ر، ع، حتريف.

)9)  روى مســلم )... إن رســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم قــال: إن االنصــار كــريش وعيبتــي، وإن 
النــاس ســيكثرون وقلــون فاقبلــوا مــن حمســنهم، واعفــوا عــن مســيئهم( صحيــح مســلم: 7/ )7).
)0))  والبخــاري هــو: حممــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم بــن املغــرة البخــاري اجلعفــي ويكنــى 



313

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

ــِه  ــة هبــم األمــر بمراعاهتــم واالحســان اليهــم، ثــم قال:)َعلي وغرمهــا))( والوصي
ُســوِل )صــّى اهلل  ــا َشــَجَرُة الرَّ ــْت بَِأهنَّ ــوا: اْحَتجَّ ــَاَذا َقاَلــت ُقَريــٌش؟ َقاُل ــالم(: َف السَّ
ــَمَرِة!(  ــوا بِالشــَجَرِة، َوَأَضاُعــوا الثَّـ ــاَل )عليــه الســالم()3(: َاْحَتجُّ عليــه وآلــه()2( َفَق
االضاعــة والتضييــع بمعنــى واملــراد بالثمــرة أمــا الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
واالضاعــة)4( عــدم اتبــاع نصــه أو أمــر املؤمنن])عليــه الســالم([)5( وأهــل البيــت 
ــق  ــاع احل ــان أو إتب ــه( باألغص ــه وآل ــى اهلل علي ــه )ص ــبيهًا ل ــالم( تش ــم الّس )عليه
ــا متســكوا  ــزام قريــش ب ــل، والغــرض ال ــه دون غــره كــا قي املوجــب للتمســك ب
ــرب  ــن هــو أق ــق مل ــم فاحل ــإن ت ــه( ف ــه وآل ــى اهلل علي ــه )ص ــاص ب ــن االختص ــه م ب

ــم.  ــى دعواه ــار ع ــص وإالَّ فاألنص وأخ

ــم  ــب العل ــل يف طل ــنة ))9)هـــ( رح ــد س ــؤرخ، ول ــه، م ــظ، فقي ــدث، حاف ــد اهلل، حم ــا عب أب
ــح:  ــع الصحي ــه: اجلام ــن مؤلفات ــر، وم ــام وم ــاز والش ــب اىل احلج ــار فذه ــائر االمص اىل س
التاريــخ الكبــر، خلــق افعــال العباد. االنســاب: )/ )9)، وســر اعــالم النبــالء: ))/ )9)، 
)9)، و الــوايف بالوفيــات: )/ 8))، ومعجــم املؤلفــن: 9/ ))، ))، و االعــالم: 6/ ))، 
وقــد روى البخــاري: )أوصيكــم باألنصــار فإهنــا كــريش وعيبتــي، وقــد قضــوا الــذي عليهــم، 
وبقــي ايل هلــم فاقبلــوا مــن حماســنهم، وتــاوزوا عــن مســيئهم( صحيــح البخــاري: )/ 6)).

)))  ينظر: املعجم الكبر، الطرباين: 6/ ))، وفتح الباري: 7/ )9.
))) )صى اهلل عيل وسلم( يف رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد: 6/).

))) ]عليه السالم[ يف ع، ساقطة من ح، أ، ر.
))) )االضافة( يف ع.

))) ])عليه السالم([ ساقطة من ث، ح، ر، م.



314

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

د ِبن أبي َبْكر ِمْص�َر  ))) حممَّ ])َوِمْن َكَاٍم َلُه )َعَلْيِه الّسَام([))) مَلَّا َقلدَّ
َفُمِلَكت َعَلْيِه وقتل(

 القــالدة مــا جيعــل يف العنق،وقلدتــه)3( قــالدة أي: جعلتهــا يف عنقــه ومنــه تقليد 
ــا  ــن خره ــؤولون ع ــم مس ــم ألهنَّ ــالدة هل ــا ق ــات كأهن ــال والوالي ــوالة)4( االع ال
ــه بناهــا املــر بــن نــوح  ورشهــا ومــر)5( هــي املدينــة املعروفــة، قيــل ســميت؛ ألنَّ
ــى  ــادرًا ع ــواه ق ــرضب أي: احت ــيء ك ــك ال ــر)7(، ومل ــرف وتذك ــد ت ]و[)6( ق

))) ])َوِمْن َكاَلٍم َلُه )َعَلْيِه الّساَلم([ بياض يف ث.
))) )ولد( يف أ، ع.

))) )وقلدته قالدته قالدة( يف أ، ع.
))) )الوالدة( يف أ، ع، حتريف.

)))  مــر مدينــة معروفــة، قيــل اهنــا ســميت بمــر نســبة اىل مــر بــن أنيــم بــن حــام بــن نــوح 
ــة، فتحهــا  ــة مقدوني ــن حــام، و اســمها باليوناني ــم ب ــه الســالم، ويســمونه البعــض مراي علي
عمــرو بــن العــاص أيــام اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب، وهــي مدينــة ذات ارث حضــاري عظيــم، 
كانــت منــزال للفراعنــة، وقــد هاجــر اليهــا مجاعــة مــن االنبيــاء، كــا ولــدوا ودفنــوا هبــا مجاعــة 
منهــم يوســف، و االســباط وموســى وهــارون )عليهــم الســالم(، وزعمــوا ان املســيح )عليــه 
الســالم(، ولــد بأهنــاس، وهبــا نخلــة مريــم )عليهــا الســالم(. ينظــر: البلــدان: )))، ومعجــم 

البلــدان: )/ 7))، 8)).
)6)  ]و[ ساقطة من أ. ع.

)7)  ذهــب ســيبويه، والفــراء، و املــربد اىل أن )مــر( ممنوعــة مــن الــرف ألهنــا اســم بلــد بعينه 
ــرة /  ــَن﴾ البق ــاَء اهلل آِمنِ ــْرَ إِْن َش ــوا ِم ــه تعــاىل: ﴿اْدُخُل ــل قول ــث بدلي ــي االحــرف، مؤن ثالث
99، وذهــب ابــن الــراج اهنــا ممــا يذكــر ويؤنــث مــع اتفاقــه معهــم بأهنــا ممنوعــة مــن الــرف، 
و علــل ابــن الــوراق جــواز تذكــر أســاء البلــدان مــع ان الغالــب فيهــا التأنيــث أن تأنيثهــا غــر 
حقيقــي. ينظــر: كتــاب ســيبويه: )/ )))، ومعــاين القــرآن، الفــراء: )/ ))، ))، و املقتضــب: 

)/ )9)، و االصــول يف النحــو: )/ 00)، و علــل النحــو، ابــن الــوراق: 9)6.
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االســتبداد بــه وملكــه عليــه أي: أخــذه منــه قهــرا واســتوىل عليــه روى أنــه ملــا قــوى 
أمــر معاويــة بعــد وقعــة صفــن طمــع يف مــر وقــد كان أعطــاه طعمــه لعمــرو بــن 
العــاص ليشــايعه يف قتــال أمــر املؤمنــن )عليــه الّســالم( فبعثــه إليهــا يف ســتة آالف 
فــارس وكان فيهــا طائفــة ممــن يطلــب بــدم عثــان وكان حممــد بــن أيب بكــر مــن قتلــة 
عثــان وإن اختلــف يف أنــه بــارش القتــل بنفســه فانضافــوا إىل عمــرو واجتمــع مــع 
حممــد أربعــة آالف فلــا قاتلــوا )ظفــر())( عمــرو وهــرب حممــد والتجــأ اىل خربــة 
ــوت  ــد كان يم ــدي)3( وق ــج الكن ــن حدي ــة ب ــه معاوي ــر()2( ب ــا )فظف ــى فيه واختف
عطشــا فقدمــه ورضب عنقــه وحشــاه يف جــوف محــار ميــت وأحرقــه)4( وقــد كان 
أمــر املؤمنــن )عليــه الّســالم( وجــه لنرتــه مــع مالــك بــن كعــب نحــو)5( الفــي 
ــن  ــد ب ــل حمم ــالم( بقت ــه الّس ــه )علي ــرب إلي ــال وورد اخل ــس لي ــم مخ ــار هب ــل فس رج
أيب بكــر فجــزع )عليــه الّســالم( عليــه)6( جزعــا ]شــديدا[)7( تبــن أثــره يف وجهــه، 

))) )طفر( يف ث، ح، تصحيف.
))) )فطفر( يف ح، تصحيف.

)))  معاويــة بــن حنــدج بــن قنــربة بــن حارثــة بــن عبــد شــمش بــن معاوية بــن جعفر الســكوين، 
يكنــى أبــا عبــد الرمحــن، وقيــل: أبــا نعيــم، لقــي اخلليفــة عمــر بــن اخلطــاب وروى عنــه، غــزا 
افريقيــا ثــالث مــرات وويل امــرة غــزو املغــرب ســنة )))هـــ و 0)هـــ،و 0)هـــ( ذهبــت عينــة 
يــوم دمقلــة، وقيــل اصيبــت عندمــا غــزا احلبشــة مــع ابــن أيب رسح، واله معاويــة امــرة مــر، 
فقتــل حممــد بــن أيب بكــر، بأمــر عمــرو بــن العــاص، وكان أســب النــاس لإلمــام عــيل )عليــه 
الســالم(، مــات ســنة )))هـــ( يف مــر. ينظــر: االســتيعاب: )/ ))))،))))، و هتذيــب 

الكــال: 8)/ )6) ـ 67)، و ســر أعــالم النبــالء: )/ 7) ــــ 0).
)))  ينظر: العرب يف خرب من غرب: )/ )).

))) )نحوا من( يف ر، ع. م. ث.
)6)  ]عليه[ ساقطة من ث.

)7) ]شديدا[ ساقطة من ث، ر، ع.
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ــَة  ــْد َأَرْدُت َتْولَِي ــكالم. )َوَق ــر ال ــا إىل آخ ــًا حدث ــدًا كان غالم ــم اهلل حمم ــال: رح وق
ــم))(  ــَة، َواَل َأهْنََزُه ــُم اْلَعْرَص ــىَّ هَلُ ــا َخ ــا مَلَ اه ــُه إِيَّ ــْو َولَّْيُت ــَة؛ َوَل ــَن ُعْتَب ــَم ْب ــْرَ َهاِش ِم
ــِد ْبــِن َأِب َبْكــٍر، َفَلَقــْد َكاَن إيَِلَّ َحبِيبــًا، َوَكاَن يِل َربِيبــًا( توليــة  اْلُفـــْرَصَة، بِــاَل َذمٍّ ملَُِحمَّ
الرجــل الواليــة جعلــه واليــًا هلــا، وجيــوز أن يكــون املفعــول األول الواليــة كــا وقــع 
يف هــذا الــكالم، والَعْرَصــُة: ُكلُّ ُبْقَعــٍة واســعٍة بــن الــُدور أو مطلقــًا ال بنــاء فيهــا)2(، 
ــن  ــَك م ــاءت ُفْرَصُت ــال: ج ــُة()3( يق ُب والنَْوَب ــرُشْ ــم يف األصل)ال ــة بالض والُفْرَص
البئــر أي َنْوَبُتــَك، وانتهــز)4( الُفْرَصــة أي: اغتنمهــا)5( و اهنــاز الفرصــة أمــا بمنزلــة 
التأكيــد لتمكــن العــدو وعــدم التدبــر يف دفعــة كــا ينبغــي أو ختليــة العرصــة كنايــة 
عــن الفــرار، وانتهــاز)6( الفرصــة متكــن األعــداء والعكــس حمتمــل إال أن الرتقــي 
يف النفــي أوىل ونفــي الــذم لدفــع االهيــام ولعــل عــدم اســتحقاقه للــذم لكــون هــذا 
ــًا أي:  ــواين/ظ 77/، وكان إيلَّ حبيب ــر و الت ــن التقص ــزه ال ع ــن عج ــن ع التمك
ــه ال يســتحق الــذم،  كنــت أحبــه ومــن كان حمبوبــًا لــه )عليــه الّســالم( ال ريــب يف أنَّ
وربيــب الرجــل ابــن امرأتــه مــن غــره وربيبــه )عليــه الّســالم( يقتبــس مــن أنــواره 
عــى حســب اســتعداده، وُأم حممــد بــن أيب بكــر هــي أســاء بنــت عميس كانــت عند 
ــدت  ــة فول ــه اىل احلبش ــرت مع ــالم(، وهاج ــا الّس ــب)7( )عليه ــن أيب طال ــر ب جعف

))) )اهنزمهم( يف م.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )عرص(: )/ ))0).

)))  الصحاح، مادة )فرص(: )/ 8)0).
))) )اهتزم( يف أ، ع.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )فرص(: )/ 8)0).
)6) )واهناز( يف أ، ث، ح، ر، ع، ث.

)7)  جعفــر بــن أيب طالــب بــن هاشــم صحــايب هاشــمي مــن شــجعان بنــي هاشــم، أســلم قبــل 
ــر اىل  ــا، هاج ــو فيه ــم، ويدع ــلم( دار األرق ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــل رس أن يدخ
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ــه  ــو بكــر، فولــدت ل ــة تزوجهــا أب ــد اهلل، وملــا قتــل جعفــر يــوم))( مؤت ــاك عب ــه هن ل
حممــدًا، ثــم تزوجهــا)2( أمــر املؤمنــن )عليــه الّســالم(، ونشــأ حممــد يف حجــره 
ورضــع الــوالء والتشــيع ومل يكــن يــوايل أحــدًا غــره )عليــه الّســالم(، وكان جاريــًا 
عنــده )عليــه الّســالم( جمــرى بعــض ولــده وكانــت أم فروة)3(بنــت القاســم بــن حممد 
بــن أيب بكــر أم الصــادق جعفــر بــن حممــد )عليهــا الّســالم( وذكــر الكــي)4( )رمحــه 
اهلل( وغــره روايــات تــدل عــى خلــوص عقيدتــه ورفعــة حملــه، وأمــا هاشــم)5( فهــو 

ــه  ــك ان ــار ذل ــب بالطي ــن، ويلق ــن وذو اجلناح ــمي ذو اهلجرت ــة، فس ــرة الثاني ــة يف اهلج احلبش
فقــد يــداه يف معركــة مؤتــة فقــال النبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(: )لقــد أبدلــه اهلل بيديــه 
ــارف: )0)،  ــر: املع ــنة )8هـــ(. ينظ ــة س ــس املعرك ــات يف نف ــة( م ــا يف اجلن ــر هب ــن يط جناح

واالنســاب: )/)9، و الوفيــات، أمحــد اخلطيــب: 0)، االعــالم: )/ ))).
))) ]يوم[ ساقطه من ر.

))) )يزوجها( يف أ، ع، تصحيف.
)))  أم فــروة بنــت القاســم بــن حممــد بــن أيب بكــر الصديــق، زوجــة االمــام حممــد الباقــر )عليــه 
الســالم(، وأم ابنــه جعفــر الصــادق )عليــه الســالم(، لذلــك كان يقــول ولــدين أبــو بكــر مرتــن. 
ينظــر: انســاب االرشاف: )/7))، االنســاب:)/07)، وهتذيــب الكــال: )/ )7، )7، 

وســر أعــالم النبــالء: )/06).
)))  ينظر: اختيار معرفة الرجال )رجال الكي(، الشيخ الطويس: )/ )8).

)))  هاشــم بــن عتبــة بــن أيب وقاص،بــن عبــد منــاف بــن زهــرة القــريش، وهــو ابــن أخــي ســعد 
بــن أيب وقــاص، يكنــى أبــا عمــرو ويعــرف باملرقــال، نــزل الكوفــة، وأســلم يــوم الفتــح، وكان 
مــن الشــجعان االبطــال، بعثــه اخلليفــة عمــر بــن احلطــاب ملســاندة عمــه ســعد يف فتــح اجللــوالء 
ــه  ــوم الرمــوك، شــهد صفــن مــع االمــام عــيل )علي ــه ي فافتتحهــا وهــزم الفــرس، فقئــت عين
الســالم(، وكانــت معــه الرايــة وهــو عــى الراجلــة، فقطعــت رجــاله فجعــل يقاتــل وهــو بــارك 
عــى االرض وقتــل يف هــذه الوقعــة ســنة )7)هـــ(. ينظــر: االســتيعاب: )/ 6)))، 7)))، 
و اكــال الكــال: )/ 98)، 99)، واســد الغابــة: )/9)، والبدايــة والنهايــة، ابــن كثــر: 7/ 

79، 80، واالعــالم: 8 / 66.
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ــه كان يرقــل يف احلــرب  إبــن عتبــة ابــن أيب وقــاص وهــو املرقــال))( ســمي بــه؛ ألنَّ
أي: يــرع، قتــل بصفــن بــن يــدي أمــر املؤمنــن )عليــه الّســالم( فدفنــه بثيابــه، 
وعتبة)2(أبــوه هــو الــّذي كــر رباعيــة الرســول)صى اهلل علليــه وآلــه( يــوم أحــد، 

وشــج وجهــه وكلــم شــفته عليــه لعنــة اهلل واملالئكــة والنــاس أمجعــن.

]َوِمْن َكَاٍم َلُه )َعَلْيِه الّسَام([))) يف َذّم أْصَحابِه
 )َكــْم ُأَداِريُكــْم َكــا ُتَداَرى اْلبـِـَكاُر الَعِمَدُة، َوالثِّـــَياُب امْلَُتَداِعيُِة! ُكلــَا حيِصْت)4( 
تََّكــْت ِمــْن آَخــر( املــداراة مالينــة النــاس وحســن صحبتهــم واحتــال  ِمــْن َجانـِـٍب َتَ
ــراخ  ــرخ وف ــح كف ــر بالفت ــع َبْك ــر مج ــَكار بالك ــروا، والبِ ــال ينف ــم لئ ــروه منه املك
ــب  ــك كان خياط ــن ذل ــاس)5(، وم ــن الن ــالم م ــة الغ ــل بمنزل ــن اإلب ــى م ــو الفت وه
َبــر، وقيــل:  أبــو بكــر بــأيب الفصيــل، والعِمــدة بكــر امليــم مــن اَلِعمــد )الــَوَرم والدَّ
ــن  ــمتها م ــدخت اس ــد انش ــي ق ــل الت ــا()6(، وقي ــل محله ــا ثق ــي كره ــَدة الت الَعِم

))) )املرقال قال( يف ع.
ــة بــن أيب مقــاص بــن أهيــب بــن زهــرة القــريش الزهــري، أخــو ســعد، كان نجــارًا،  )))  عتب
ــه يــوم أحــد،  ــه وســلم(، وكــر رباعيت ــه وال وهــو الــذي شــج وجــه الرســول )صــى اهلل علي
ــى اهلل  ــي )ص ــل بالنب ــا فع ــأرًا مل ــد ث ــوم أح ــه ي ــذي قتل ــو ال ــة ه ــن أيب بلتع ــب ب ــل إن حاط وقي
ــارف: 76)، و  ــعد: )/ ))، و املع ــن س ــربى، اب ــات الك ــر: الطبق ــلم(. ينظ ــه وس ــه وال علي
ــة:  ــة: )/68)، و ســر اعــالم النبــالء )/))، و االصاب االســتيعاب: )/7)9، واســد الغاب

.(98  ،(97/(
))) ]َوِمْن َكاَلٍم َلُه )َعَلْيِه الّساَلم([ بياض يف ث.

))) )حصيت( يف ح، ر، ن.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )بكر(: )/ )9)
)6)  لسان العرب، مادة )عمد(: )/ )0).
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ــة  ــاب املتداعية)2(اخللق ــا))(، والثي ــرة ركوهب ــك لكث ــح وذل ــا صحي ــل ظاهره داخ
ــوب  ــي اىل االنخــراق، وحــاص الث ــه)4( يدعــو الباق ــي ينخــرق)3( بعضهــا وكأنَّ الت
)6( َعَلْيُكــْم  ــَا أَظــلَّ يوصــه حوصــًا إذا خاطــُه)5(، وهتتكــت أي: خترقــت )أُكلَّ
ــاَر  ــَر اِْنجح ــُه، َواْنجح ــْم َباَب ــٍل ِمنُْك ــَق ُكلُّ َرُج ــاِم َأْغَل ــِل الشَّ ــاِسِ َأْه ــْن َمنَ ــَرٌ ِم ِمنْ
ُبــِع ِف ِوَجاِرَهــا( أظــل باملعجمــة أي: أقبــل اليكــم)7(  بَّــِة ِف ُجحِرَهــا، والضُّ الضَّ
ــخ))(باملهملة أي: أرشف،  ــض النس ــه، ويف بع ــم ظل ــى عليك ــه الق ــم كأَن ــا منك ودن
واملِنْــَرُ كِمْجَلــس، وكِمنْــرَب كــا يف بعــض النســخ))( القطعــة مــن اجليــش متــرُّ 
ــره  ــم[)))( كل يشء يتف ــم اجلي ــش الكثــر)0)(، واجُلحــر بالضــم ]وتقدي ــدام اجلي ق
الســباع واهلــوام ألنفســها وجحــر الضــب كمنــع أي: دخلــه، وجحــره غــره أدخلــه 
فانجحــر وتحــر، وكذلــك أجحــره والضبــع مؤنثــة، ووجارهــا بالكــر حجرهــا. 
ُكــْم َواهلل  مُتـُـوه، َوَمــْن َرِمــَى بُِكــْم َفَقــْد ُرِمــَى بَِأْفــَوَق َناِصــٍل. إِنَّ لِيــُل َواهلل َمــْن َنَرْ )الذَّ

)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )عمد(: )/ )0).
))) )املتداعبة( يف ع، تصحيف.

))) )يتحرق( يف ث، ويف ع: )خيرق(.
))) )فكأنه( يف ث، م.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )حاص(: 7/ 8)، )خاطه( يف ث، ويف: ع، )خاطبه(.
)6) )أطــل( رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: 6/ )8، وهنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: 

.(07
)7) )عليكم( يف ث.

ــم  ــن ميث ــة، اب ــج البالغ ــد: 6/ )8، ورشح هن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــر: رشح هن )8)  ينظ
البحــراين: )/ 88).

)9)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 6/ )8.
)0))  ينظر: الصحاح، مادة )نر(: )/ 7)8.

)))) ]وتقديم اجليم[ يف أ، ر، ساقطة من ح.
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اَيــات( رمــى الــيء ورمــى بالــيء إذا القــاه،  ــَت الرَّ ــٌل َتْ َلَكثِــٌر ِف اْلَباَحــات، َقلِي
)وفقــت الســهم كــرت فوقــه())(، وهــو بالضــم موضــع الوتــر منــه فهــو أفــوق)2(، 
ــَل  ــال: اْنَص ــل، يق ــزوع النَْص ــل املن ــاق()3( والنَاص ــهم يف ــاق الس ــال: ف ــل: )يق وقي
ــة  ــاًل)4(، والَباح ــه نص ــل ل ــل، وكذلــك إذا جع ــو َناِص ــُه َفه ــِزَع َنْصَل ــْهُم إذا ُن الَس
الَســاَحة)5(والراية العلــم )َوإِنَّ َلَعــالٌِ بـِـَا ُيْصلُِحُكــْم، َوُيَقيــُم َأَوَدُكْم،)6( َولكِـــنِِّي َواهللِ 
اَل َأَرى إِْصاَلَحُكــْم بِإِْفَســاِد َنْفــِي( االَود بالتحريــك )العــوج()7(، ولعــل املــراد بــا 
ــرة  يصلحهــم اقامــة مراســم السياســة مــن القتــل والتعذيــب كــا هــو عــادة اجلباب
واعطــاء الرؤســاء ومــن اقتضتــه مصلحــة الّســلطنة أكثــر ممــا فــرض اهلل هلــم 
ــان  والعمــل باحليــل والتدابــر املخالفــة ألمــر اهلل ونحــو ذلــك ممــا يوجــب العصي
َع َاهللُ ُخُدوَدُكــْم، َوَأْتَعــَس ُجُدوَدُكــْم! اَل َتْعِرُفــوَن احَلـــقَّ َكَمْعِرَفتُِكــُم اْلَباطِــَل  )َأْضَ
اَعــة الــُذلُّ واالســتكانة))(، واخلــد مــن  ( الرَضَ َواَل ُتْبطُِلــوَن اْلَباطـِـَل َكإِْبطِالُِكــُم احَلــقَّ
الوجــه مــن مؤخــر العــن اىل الشــدق، والتعــس )اهلــالك())( واالنحطــاط، وقيــل: 

)))  القاموس املحيط، مادة )فوق(: )/ 78).
)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )فوق(: )/ 78).

)))  املصدر نفسه، مادة )فوق(: )/ 78).
االضــداد  يف  كتــب  ثــالث  و   ،(8(0  /( )نصــل(:  مــادة  الصحــاح،  ينظــر:    (((

الســكيت(:6)). )االصمعي،السجســتاين،ابن 
)))  ينظر: الصحاح، مادة )بوح(: )/ 6)).

)6) )اودعكم( يف أ، ع.
)7)  ينظر: الصحاح، مادة )أود(: )/ 9)).

)8)  ينظر: املصدر نفسه، مادة )رضع(: )/ 9))).
)9)  املصدر نفسه، مادة )تعس(: )/ 0)9.
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ــرض  ــظ)2(، والغ ــت و احل ــد البخ ــاش())(، واجل ــد االنتع ــو ض ــّب وه ــه الك )أصل
الدعــاء عليهــم باخلــزي واخليبــة، واملــراد باحلــق أمــا أوامــر اهلل تعــاىل وأمــور 
ــه الّســالم( ونــره  ــه )علي ــا أو)3( احلــق متابعت اآلخــرة، وبالباطــل زخــارف الدني
والباطــل عصيانــه وخذلــه أو احلــق الدالئــل التــي تــدل عــى فــرض طاعتــه )عليــه 
الّســالم( َوالباطــل الشــبه الفاســدة كشــبهتهم يف حظــر قتــال أهــل القبلــة، واملعرفــة 

أمــا العلــم، أو العمــل بــا يقتضيــه مــن نــرة احلــق وانــكار املنكــر. 

ي ُضِرَب فيه ]َوَقاَل )َعَلْيِه الّسَاُم([))) يف ُسَحرة الَيْوِم الذَّ
ــَحر بالتحريــك )قبيــل الصبــح()5(، والُســحرة)6( بالضــم الســحر األعــى   السَّ
واليــوم الــذي رضب فيــه. )َمَلَكْتنــي َعْينِــي َوَأَنــا َجالِــٌس، َفَســنََح يِل َرُســوُل اهللِ 
ُتـــَك  )َصــىَّ َاهللُ َعَلْيــِه َوآلــِه()7( َفُقْلــُت: َيــا َرُســوَل اهللِ! َمــاَذا / و)7/ َلِقيــُت ِمــْن ُأمَّ
ــْرًا يل)0)(  ــْم َخ ــي اهللُ ِبِ ــُت))(: َأْبَدَلنِ ــْم، َفُقْل ــاَل: اْدُع َعَلْيِه ــَدِد؟ َفَق ــَن اأْلََوِد))( َواللَّ ِم
ــاج  ــاألوِد)))) االعوج ــاَلم( بِ ــِه الّس ــي )َعَلْي ــْي( َيعن ــْم ِمنِّ ًا هَلُ ــْم ِب َشّ ــْم، َوَأْبَدهَلُ ِمنُْه

)))  املصدر نفسه، مادة )تعس(: )/ 0)9.
))) )اخلط( يف ع، ر، تصحيف.

))) )و( يف ع.
))) ]وقال عليه السالم[ بياض يف ث.

)))  لسان العرب، مادة )سحر(: )/ 0)).
)6) )الصحرة( يف ر.

)7) )صى اهلل عليه( يف رشح هنج البالغة، البن أيب اجلديد: 89/6.
)8) )االوالد( يف ع.
)9) )فقال( يف أ، ع.

)0)) )يل( غر موجوده يف رشح هنج البالغة، البن أيب اجلديد: 89/6.
)))) )باالوالد( يف ع.
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ــة  ــن غلب ــة ع ــن كناي ــك الع ــَكالِم، مل ــِح ال ــْن أفَص ــَذا ِم ــام))) َوه ــدَد اخِلص وبِاللَّ
النــوم، وســنح يل أي: رأيتــه يف النــوم أو مــر يب))) معرتضــا وأصــل الســانح يف الظبي 
ــت(  ــاذا لقي ــارح))) و)ذا( يف )م ــد الب ــك ض ــارسك اىل ميامن ــن مي ــرَّ م ــا م ــره م وغ
بمعنــى: الــذي، واالســتفهام لالســتعظام، والبــاء يف )هبــم( و)يب( للمقابلــة نحــو: 
اشــرتيته بــه، وصيغــة التفضيــل يف )رشًا هلــم( ال تــدل عــى أن فيــه )عليــه الّســالم( 
ــُة اْلُخْلــِد﴾)))، وبنــاء التفضيــل فيهــا  ــٌر َأْم َجنَّ ــَك َخْي رشًا، كقولــه تعــاىل: ﴿ُقــْل َأَذلِ
ــم  عــى اعتقــاد القــوم فــإنَّ أصحابــه )عليــه الّســالم( ملــا مل يطيعــوه حــق الطاعــة كأهنَّ
زعمــوا فيــه رّشًا وأهــل ]النــار[))) ملــا اختــاروا موجــب النــار زعمــوا فيهــا خــرًا، 

واخلصــام يف كالم الســيد ريض اهلل عنــه املخاصمــة.

]َوِمْن َكاٍم َلُه )َعَلْيِه الّسَام([)6) يِف َذّم َأْهِل الِعراِق)7)
ــوان  ــية اىل حل ــن القادس ــوال، وم ــل ط ــادان اىل موص ــن عب ــر )م ــراق بالك الِع
عرضــا)8) )يذكــر ويؤنــث()9)، )والِعراَقــاِن الُكوفــُة والبــرُة()0)) روى أنــه )عليــه 

)))  ينظر: الصحاح، مادة )لدد(: )/ ))).
))) )أو مرين( يف م.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )سنح(: )/ 96.
)))  الفرقان / )).

))) ]النار[ ساقطة من ح.
)6) ]َوِمْن َكالٍم َلُه )َعَلْيِه الّساَلم([ بياض يف ث.

)7) )اهــل العــراق وفيهــا يوبخهــم عــى تــرك القتــال، والنــر يــكاد يتــم، ثــم تكذيبهــم لــه( يف 
رشح هنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: 09).

)8)  القاموس املحيط،، مادة )عرق(: )/ )6)، و تاج العروس، مادة )عرق(: ))/ 6)).
)9)  الصحاح، مادة )عرق(: )/ )))).

)0))  الصحاح، مادة )عرق(: )/ ))))، و تاج العروس، مادة )عرق(: ))/ 7)).
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ــَا َأْنُتــْم َكامَلــْرَأِة  ــا َبْعــُد َيــا َأْهــَل الِعــراِق، َفإِنَّ الّســالم( تكلــم بــه بعــد وقعــة صفــن )َأمَّ
ُمَهــا، َوَوِرَثَهــا َأْبَعُدَها(  َّــْت َأْمَلَصــْت وَمــاَت َقيُِّمَها، وَطــاَل َتَأيُّ احَلاِمــِل، مَحَلــْت َفَلــاَّ َأمَت
االصــل يف الصفــات أن يفــرق بــن مذكرهــا ومؤنثهــا بالتــاء، والغالــب يف الصفات 
املختصــة باإلنــاث الكائنــة عــى وزن فاعــل ومفعــل أن ]ال[))) يلحقهــا التــاء أن مل 
يقصــد فيهــا معنــى احلــدوث كحائــض وطالــق ومرضــع ومطفــل)))، وهــي الظبيــة 
معهــا طفلهــا وهــي قريبــة عهــد بالنتــاج وكذلــك الناقــة))) وإن قصــد فيهــا معنــى 
احلــدوث فالتــاء الزمــة نحــو حاضــت فهــي حائضــة، وطلقــت فهــي))) طالقــة)))، 
ــاءت  ــا ج ــا التــاء وإن مل يقصــد احلــدوث كمرضعــة وحاملــة، ورب وقــد يلحقه
جمــردة مــن)6) التــاء صفــة مشــرتكة بــن املذكــر واملؤنــث إذا مل يقصــد احلــدوث نحو: 
مجــل)7) ضامــر وناقــة ضامــر ورجــل أو امــرأة عانــس)8)، والعانــس مــن طــال مكثــه 
بــن اهلــه غــر متــزوج، وأملصــت أي: ألقــت ولدهــا ميتــًا، واملمــالِص معتادته)9)، 

))) ]ال[ ساقطة من ث.
)))  وهــذا مذهــب البريــن والكوفيــن، ذهــب البريــون اىل أن عالمــة التأنيــث حذفــت 
ــم قصــدوا بــه النســب، وذهــب الكوفيــون اىل أن االصــل يف عالمــة  مــن هــذه االوصــاف ألهنَّ
التأنيــث الفصــل بــن املذكــر واملؤنــث واالشــرتاك بينهــا يف هــذه االوصــاف إذا مل يقــع مل يفتقــر 
اىل ادخــال عالمــة التأنيث،وهــو رأي مــردود عنــد االنبــاري. ينظــر: كتاب ســيبويه: )/ )8)، 

واالنصــاف يف مســائل اخلــالف، االنبــاري )77)هـــ(: )/ 8)7، مســألة ])))[.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )طفل(: ))/ )0).

))) )وهي( يف أ، ع.
)))  ينظر: املقتضب، املربد: )/ )))، و التكملة،أبو عيل النحوي )77)هـ(: ))).

)6) )عن( يف أ، ث، ح، ع، م، والصواب وأثبتناه.
)7) )محل( يف ث، ع.

)8)  ينظر: التكملة: ))).
)9)  ينظر: لسان العرب، مادة )ملص(: 7 / )9.
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ــا  ــرأة خلوه ــم امل ــه، وتأي ــاج إلي ــا يت ــا وم ــوم بأمره ــه يق ــا؛ ألنَّ ــرأة زوجه ــم امل وقي
ــم ]مــن النســاء[))) يف األصــل التــي ال زوج هلــا بكــرًا كانــت أو  مــن الــزوج، واألَيِّ
ــًا مطلقــة))) ]كانــت[))) أو متــوىف عنهــا))) وقــد ختــص))) بالثيــب وأبعدهــا أي:  ثيب
ــم حتملــوا  ــد ونحــوه، والتشــبيه باملــرأة املوصوفــة؛ ألهنَّ ــة الول ــه قراب مــن مل يكــن ل
ــوا  ــم، وحرم ــه رضــوا بالتحكي ــت امارات ــر والح ــرب الظف ــا ق ــرب فل ــاق احل مش
الظفــر وبقــوا غــر مذعنــن)6) إلمــام كاخلــوارج أو غــر مطيعــن ألمرهــم أذالء 
ــوا عــى تلــك احلــال وورث أعداؤهــم امللــك وتســلطوا عليهــم،  كالباقــن، ومكث
ــراد()7) بالســوق  ــْوقًا( )امل ــْم َس ــُت إَِلْيُك ــْن ِجْئ ــارًا ؛ َوَلكِ ــم اْختَِي ــا َأَتْيُتُك ــا َواهللِ َم )َأَم
ــل  ــال أه ــرج لقت ــالم( خ ــه الّس ــه )علي ــم فإنَّ ــاقه إليه ــاء س ــرار كأنَّ القض االضط
اجلمــل واحتــاج اىل االســتنصار بأهــل الكوفــة، واتصلــت تلــك الفتنــة بفتنــة 
أهــل الشــام فاحتــاج اىل املقــام بــن أهــل العــراق ويف بعــض النســخ )وال ِجئُتُكــم 
َشــوقًا()8) بالشــن املعجميــة أي: لرغبتــه إليكــم ولعلــه يتضمــن الشــوق مــن امليــل 

))) ]من النساء[ ساقطة من ح.
))) )مطلقا( يف أ، ع.

))) ]كانت[ ساقطة من ث.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )أيم(: )/ 868).

))) )خيص( يف أ، ث، ر، ع، م.
)6) )مدعنن( يف ث، ح، ر، م،، ث، تصحيف.

)7) )املراق( يف ح، حتريف.
)8)  مناهــج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة، القطــب الراونــدي: )/ )0)، وفيــه: )وروي وال 

جئتكــم شــوقًا(.
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ــوَن: يْكــِذُب)2(، َقاَتلُكــُم اهللُ!  ُكــْم َتُقوُل ــار )ولقــد َبَلَغنِــي َأنَّ مــا ال يتضمنــه))) االختي
ُل مــْن آَمــَن بــِه! َأْم َعــَى َنبِيِّــِه؟ َفَأَنــا َأّوُل َمــْن  َفَعــى)3( َمــْن َأْكــِذُب! أَعــَى)4( َاهللِ َفَأَنــا َأوَّ
ــرًا مــا)6) خيــرب عــن املالحــم  ــه الّســالم( كث ــُه)5(( قــد كان أمــر املؤمنــن )علي َق َصدَّ
ــه( يقــول:  ــه وآل والكائنــات ويومــئ اىل أمــور أخــرب هبــا رســول اهلل )صــى اهلل علي
ســلوين قبــل أن تفقــدوين)7) فيقــول املنافقــون مــن أصحابــه: يكــذب كــا كان 
املنافقــون األولــون)8) يكذبــون رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(، وقاتلكــم اهلل أي: 
ــْن  ــوا ِم ــا، َولَْ َتُكوُن ــْم َعنَْه َجــٌة ِغْبُت ــا))( هَلْ قتلكــم اهلل أو لعنكــم اهلل )َكالَّ َوَاهلل؛ َوَلكِنَّه
َأْهلَِهــا( )كالَّ( يتمــل أن يكــون للــردع واالنــكار)0))، أي: ليــس األمــر كا يـــقولون، 
ويتمــل أن يكـــون بمـــعنى حـــقًا كمـــا قـالـــوا يف قوله تعــاىل: ﴿َكـــالَّ َوالَقـَمـــِر﴾)))( 

))) )ما يتضمنه( يف أ. ع.
))) )عــيل يكــذب( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: 6/ )0)، وهنــج البالغــة، صبحي 

.(09 الصالح: 
ــة،  ــج البالغ ــد: 6/ )0)، وهن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــن( يف رشح هن ــى م ــاىل فع ))) )تع

صبحــي الصالــح: 09).
))) )عى( يف م.

))) )صدق به( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 6/ )0).
)6) )من( يف ر.

)7)  سبق ذكره يف صحيفة 09).
)8) )االقلون( يف ع.

)9) )لكنهــا( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: 6/ )0)، وهنــج البالغــة، صبحــي 
الصالــح: 09).

)0))  ينظر: املعجم املفصل يف دقائق اللغة العربية، الدكتور إميل بديع يعقوب: 6)).
))))  املدثر / )).
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و﴿َكالَّ إِنَّ ْاِلنَســاَن َلَيْطَغــى﴾))) فاملــراد إثبــات مــا اخــرب بــه )عليــه الّســالم(، 
ْهَجــٌة بالفتــح )اّللســاُن())) ويتجــوز هبــا عــن الــكالم واملــراد أمــا هلجتــه )عليــه  واللَّ
الّســالم( أي: مــا أخربكــم بــه أمــور غابــت عقولكــم الضعيفــة عــن ادراكهــا ولســتم 
ــه( ]أي: ســمعت كالمــه  ــه وآل أهــاًل لفهمهــا، أو هلجــة رســول اهلل )صــى اهلل علي
ــوا مــن أهلــه  ــو ســمعتموه مل يكون ــه([))) ]ومل تســمعوه[))) ول ــه وآل )صــى اهلل علي
ــٍن!(  ــَد ح ــَأُه َبْع ــَلُمّن َنَب ــاٌء ؛ َوْلَتْعـ ــُه وَع ــْو َكاَن َل ــٍن َل ــِر َثَم ــاًل بَِغ ــِه)5( َكْي ــُل امِّ )وْي
الويــل/ظ )7/ )حلــول الــرش( )6)، و)كلمــة عــذاب()7) أو)واد يف جهنــم()8)، 
قــال بعــض الشــارحن: الويــل يف األصــل دعــاء بالــرش أو خــرب بــه، واضافتــه اىل 
االم دعــاء)9) عليهــا أن تصــاب بأوالدهــا)0))، والضمــر راجــع اىل املكــذب الــّذي 
ــه قــال: ويــل المهــم، وقــال بعضهــم:  ــه كأنَّ ــه ومل يقتبــس احلكمــة من مل يفقــه مقال
ــه الرســول  ــم الــذي خــص ب ــه الــكالم مــن العل الضمــر راجــع اىل مــا دل علي
)صــى اهلل عليــه وآلــه())))، وهــذه الكلمــة تقــال)))) للتعجــب واالســتعظام، يقــال: 

)))  العلق / 6.
)))  الصحاح، مادة )هلج(: )/ 9)).

))) ]أي: سمعت كالمه )صى اهلل عليه وآله([ ساقطة من ث.
))) ]ومل تسمعوه[ ساقطة من ع.

)))  )ويالمه( يف م
)6)  لسان العرب، مادة )ويل(: ))/ 7)7.
)7)  املصدر نفسه، مادة )ويل(: ))/ 7)7.
)8)  املصدر نفسه، مادة )ويل(: ))/ 8)7.

)9) )ودعاء( يف ر.
)0))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ )9).

))))  قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 6/ 06).
)))) )يقال( يف ث، ح، أ، ر، ث، تصحيف.
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ــه())) ومرادهــم التعظيــم  َوَيُلّمــُه فارســًا و)تكتــب())) موصولــة وأصلهــا )ويــل أمَّ
ــه مصــدر  واملــدح، وإن كان اللفــظ موضوعــًا لضــد ذلــك)))، وكيــال انتصــب؛ ألنَّ
يف موضــع احلــال، أو متييــز، أي: أنــا أكيــل لكــم العلــم واحلكمــة كيــاًل وال اطلــب 
ــه الّســالم(: )هــا  ــًا لــو وجــدت حامــال للعلــم، وهــذا مثــل قولــه )علي لذلــك ثمن
إِن بــن جنبــي علــًا مجــًا لــو أجــد لــه محلــًة!()))، وقيــل: الكلمــة تســتعمل للرتحــم 
والتعجــب، والضمــر راجــع اىل اجلاهــل املكــذب، فيكــون املفــاد الرتحــم عليهــم 
جلهلهــم، أو التعجــب مــن قــوة جهلهــم ]أو مــن[ ))) كثــرة)6) كيلــه للحكــم عليهــم 
مــع اعراضهــم عنهــا، وقــال ابــن االثــر يف النهايــة: )قــد يــرد الويــل بمعنــى 
التعجــب()7)، )ومنــه احلديــث يف قولــه أليب البصــر: )ويــل أمــه مســعر حــرب()8) 
تعجبــًا مــن شــجاعته وجرأتــه واقدامــه، ومنــه حديــث عــيّل )عليــه الّســالم(: ويــل 
ــوض،  ــال ع ــة)9) ب ــوم اجلم ــل العل ــاء أي: يكي ــه وع ــو أن ل ــن ل ــر ثم ــال بغ ــه كي أم
إالَّ أنــه ال يصــادف واعيــًا، وقيــل: وي كلمــة مفــردة، والمــه كلمــة مفــردة، وهــي 

))) )يكتب( يف ث، ح، أ، ر، ع، م، ث، تصحيف.
))) )ويالمه( يف م.

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 6/ 06).
)))  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 6/ 06)، 07).

))) ]أو من[ ساقطة من ح.
)6) )كثر( يف ر.

)7)  النهاية يف غريب احلديث واالثر: )/ 6)).
)8)  النهايــة يف غريــب احلديــث واالثــر: )/ 6))، وروي )ويــل أمــه مســعر حــرب لــو كان 
لــه أحــد( يف مســند أمحــد: )/)))، و صحيــح البخــاري: )/ )8)، و املعجــم الكبــر: 0)/ 

.(((
)9) )احلميه( يف م، و)احلمة( يف ث.
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كلمــة تفجــع وتعجــب وحذفــت اهلمــزة مــن أمــه ختفيفــًا، والقيــت حركتهــا عــى 
ــت  ــر، أو وق ــر الده ــن بالك ــز))) و)احل ــى التميي ــا ع ــا بعده ــب م ــالم، وينص ال
مبهــم يصلــح جلميــع األزمــان طــال أو قــر يكــون ســنة أو أكثــر()))، وقيــل: غــر 
ذلــك واملعنــى: لتعلمــن ثمــرة تكذيبكــم وإعراضكــم عــا أبــن لكــم مــن العلــم 
واحلكمــة وإين صــادق فيــا أقــول ]لكــم[)))، أو ســتعلمون))) عاقبــة أفعالكــم بعــد 
مفارقتــي لكــم فيكــون إشــارة اىل الظلــم والقتــل ومــا أصاهبــم مــن بنــي ُأميــة، أو 

ســتعلمون صدقــي فيــا أخربكــم بــه مــن األمــور املســتقبلة بعــد حضــور وقتهــا.

يِب )َصلَّى اهلُل  اة)6) َعَلى النَّ َم ِفْيَها الصَّ  ]َوِمْن ُخْطَبٍة َلُه )َعَلْيِه الّسَام([))) َعلَّ
َعَلْيِه َوآلِه(

اِت، وَداِعــَم امَلْســُموكاِت، وَجابِــَل اْلُقُلــوِب َعــَى فَِطَرِتــا  ُهــمَّ َداِحــَي امَلْدُحــوَّ )اللَّ
َشــِقيَِّها وَســِعيِدَها( الّدحــو )الَبْســِط()7)، يقــال: )دحــا اهلل اأَلرض َيْدُحوهــا و َيْدَحاهــا()8) 
واملدحــوات األرضــون الســبع قــال اهلل تعــاىل: ﴿َوْاألَْرَض َبْعــَد ذلِــَك َدَحاَهــا﴾)9)، 

)))  ينظر: النهاية يف غريب احلديث واالثر: )/ 6))، وفيه: )ويلمه...(.
)))  القاموس املحيط، مادة )حن(: )/ 7)).

))) ]لكم[ موجودة يف ح، ساقطة من أ، ث، ر، ع.
))) )سيعلمون( يف ث، ح.

))) ]َوِمْن ُخْطَبٍة َلُه )َعَلْيِه الّساَلم([ بياض يف ث.
ــد: 6 / 0))، وهنــج  ــن أيب احلدي ــم فيهــا النــاس الصــالة( يف رشح هنــج البالغــة، اب )6) )عل

ــح: 0)). ــي الصال ــة، صبح البالغ
)7)  لسان العرب، مادة )دحا(: ))/ ))).

)8)  القاموس املحيط، مادة )دحا(: )/ 7)).
)9)  النازعات / 0).
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ــُة:  والبســط ال ينــايف االســتدارة، ودعــم))) الــيء كمنــع أي: مــال فأقامــه و )الِدَعاَم
و  فارتفــع)))  رفعــه  ســموكًا  َفَســَمَك  بالفتــح  َســْمَكًا  وَســَمَكُه  البيــت()))،  عــاد 
ــه  ــايف قول ــال ين ــاىل ف ــه تع ــموات قدرت ــة الس ــاواُت()))، ودعام ــُموَكاُت الس )امَلْس
)عليــه الّســالم( يف اخلطبــة األوىل بغــر عمــد يدُعمهــا وجبلــُه اهلل أي: خلقــه وعــى 
الــيء طبعــه عليــه)))، ومنــه اجِلبِلــة بكــر اجليــم والبــاء وتشــديد الــالم أي )اخللقة 
ــر  ــن األم ــًا)7) م ــان خالي ــا االنس ــر عليه ــي يفط ــة الت ــرة اخللق ــة()6)، والفط والطبيع
والديانــات والعنايــة واألهويــة وهــي مــا يقتضيــه حمــض عقلــه، وشــقيها بــدل مــن 
ائـِـَف َصَلَواتَِك،  القلــوب أي: خالــق)8) الشــقي والســعيد عــى مــا خلــق )اْجَعــْل َشَ
ــا  ــِح ملَِ ــَبَق، َواْلَفاتِ ــا َس ــم ملَِ ــولَِك اخَلاتِ ــِدَك َوَرُس ــٍد َعْب ــَى حُمَمَّ ــَك، َع ــَي َبَرَكاتِ َوَنواِم
( الــرّشف العلــو واملجــد، ونــا  الــيء ينمــو أي: زاد،  اِْنَغَلــَق، َوامُلْعلـِـِن احَلــقَّ بِاحَلــقِّ
ــل)9)  ــال بعــض الشــارحن: أي املَِل ــان أو الوحــي و الرســالة، وق ــا ســبق األدي وم
و)انغلــق()0)) البــاب إذا عــر فتحــه ومــا )انغلــق()))) ســيبل النجــاة وطريــق 

))) )دعى( يف أ،ع.
)))  الصحاح، مادة )دعم(: )/ 9)9).

)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )سمك(: )/ )9)).
)))  املصدر نفسه، مادة )سمك(: )/ )9)).

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )جبل(: ))/ 98.
)6)  القاموس املحيط، مادة )جبل(: )/ ))).

)7) )حاليًا( يف ث، ر، تصحيف.
)8) )خالقي( يف م.

)9)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 6 / ))).، ويف أ، ث، ر،ع، م: )امللك(.
)0)) )انعلق( يف ح، ث، تصحيف.
)))) )انعلق( يف ح، ث، تصحيف.
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ــار  ــالن االظه ــة واإلع ــبهة ومعضل ــبحانه، أو كل ش ــه س ــداء اىل قرب ــة واالهت اجلن
]واظهــار[))) احلــق باحلــق بيــان الصــواب، وامللــة البيضــاء اصوهلــا وفروعهــا بطرق 
صحيحــة ]ال[))) كالــذي يقيــم دليــال باطــاًل عــى دعــوى صحيــح، أو باملعجــزات 
الباهــرة التــي يمكــن هبــا مــن اظهــار احلــق وقيــل))) باحلــرب واخلصومــة، يقــال: 
ــه  ــّق بعض ــر احل ــه )أظه ــراد ان ــل: امل ــه)))، وقي ــه))) فغلب ــه أي: خاَصَم ــة فَحّق َحاقَّ
ببعــٍض()6) فــإنَّ ُكّل ُجْزئــي مــن احلــّق حــّق والّديــن ملَ َيظهــر دفعــة َوإّنــا َبنــى 
افِِع َجْيَشــاِت  َااِلســالم عــى مخــس ثــم كُثــرَت ُفروعــه وباألصــل يظهــر الفــرع )َوالدَّ
ــر،  ــاش البح ــن ج ــَرة)8) م ــة امل ــِل( اجليش ــْوالَِت اأَلَضالِْي ــِغ)7( َص اِم ــِل، َوالدَّ األَباطِي
ــاس  ــاس والقي ــل مجــع باطــل عــى غــر قي أو القــدر إذا غــال وارتفــع)9)، واألباطي
بواطــل)0))، وكذلــك األضاليــل، والدامــغ)))) املهلــك مــن دمغــه)))) كنــره 
ــرأس، ويف  ــخ ال ــو م ــاغ())))، وه ــجة الدم ــت الش ــى بلغ ــجة حت ــه أي: )ش ومنع

))) ]واظهار[ ساقطة من ع.
))) ]ال[ ساقطة من ع.

))) )وقتل( يف ح، تصحيف.
))) )حاصمه( يف م.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )حاق(: )/ )6)).
)6)  رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 98).

)7) )الدامع( يف ث، تصحيف.
)8) )املراة( يف ع.

)9)  ينظر: تاج العروس، مادة )جيش(: 9/ 77.
)0))  ينظر: لسان العرب، مادة )بطل(: ))/ 6).

)))) )الدامع( يف ث، تصحيف.
)))) )دمعه( يف ع تصحيف.

))))  لسان العرب، مادة )دمغ(: 8/ ))).
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بعــض النســخ )والقامــع( بــدل الدامــغ)))، والقمــع القهــر واالذالل)))، والصولــة 
/ و)7/ احلملــة والوثبــة واملقصــود اطفــاء نائــرة الــرشك، ودفــع الطغيــان والفتــن 
التــي كانــت عــادة))) ألهــل اجلاهليــة مــن احلــروب والغــارات ونحــو ذلــك )َكــَا 
ــُدٍم،  ــْن ُق ــاكٍِل ع ــْرَ َن ــك، َغ ــَتْوفِزًا)4( ِف َمْرَضاتِ ــِرَك، ُمْس ــًا بَِأْم ــع، َقائِ ــَل فاْضَطَل مُحِّ
ــِرَك(  ــاِذ َأْم ــَى َنَف ــًا َع ــِدَك. َماِضي ــى َعْه ــًا َع ــَك، َحافِظ ــًا لَِوْحيِ ــْزٍم، َواِعي َوالَ َواٍه ف َع
الــكاف للتعليــل كــا هــو مذهــب بعــض النحــاة)))، قــال االخفــش يف قولــه تعــاىل: 
﴿َكــا َأرَســْلنَا فِيُكــْم َرُســوالً ِمنُْكــْم﴾)6) أي: ألجــل إرســايل فيكــم رســوال منكــم 
فاذكــروين)7)، وللتشــبيه عــى مذهــب بعضهــم)8) والظــرف متعلــق باألمــر]...[)9) 
ــل فقــام بــه، أو  الســابق، أي: اجعــل رشائــف صلواتــك ]عليــه[)0)) ألجــل أنــه مُحّ
افعــل كــا فعــل، فالتشــبيه يف معنــى الفعــل املطلــق املشــرتك بــن املتعلــق واملتعلــق، 
ــه متعلــق بمضمــون  إنَّ لفعلــه، وقيــل:  املعنــى صــلِّ عليــه صــالة مناســبة  أو 

))) )الدامع( يف ث، تصحيف.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )قمع(: )/ )7)).

))) )عبادة( يف ر، م.
))) )مستوفرا( يف ع تصحيف.

)))  ينظر: رشح الكافية الشافية: )/ )6).
)6)  البقرة / ))).

)7)  ينظــر: معــاين القــرآن، االخفــش: )/ )))، و اجلنــى الــداين يف حــروف املعــاين، املــرادي 
)9)7ه(: )8، و مغنــي اللبيــب، ابــن هشــام االنصــاري ))76ه(: )/ )9).

)8)  ينظــر: رشح مجــل الزجاجي،ابــن عصفــور)669ه(: )/ 6))، ورصــف املبــاين يف رشح 
ــة ابــن مالــك، املكــودي  حــروف املعــاين، املالقــي))70ه(: )7)، و رشح املكــودي عــى الفي

)807ه(: )))، و معــاين النحــو، د. فاضــل الســامرائي: )/ )).
)9) ]متعلق باألمر[ مكررة يف م.

)0)) ]عليه[ ساقطة من ع.
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ــه[))) كــا  ــه محــل أو ]كأنَّ الصفــات الّســابقة أي: فعــل األفعــال املذكــورة ألجــل أنَّ
محــل واضطلــع أي: قــوى عليــه مــن الضلــع بالتحريــك وهو)القــوة واحتــال 
الثقيــل()))، ومســتوفزًا أي: مســتعجال مــن الَوفــز بالفتــح وبالتحريــك))) أي: 
)العجلــة())) ويمكــن أن يكــون مــن قوهِلــم: )اســتوفز))) يف قعدتــه إذا قعــد قعــودا 
منتصبــًا غــر مطمئــن()6)، فــإنَّ هــذه القعــدة شــأن من أهتــم بأمــر وينتظر القيــام إليه 
متــى أمــر، و املرضــاة الّرضــا، ونــكل عــن الــيء نكــوالً نكــص وجبــن)7)، والُقــدم 
بالضــم األقــدام، أو التقــدم ويظهــر مــن كالم صاحــب النهايــة أنــه يف كالمــه )عليــه 
الّســالم( بالتحريــك، وقــال: )أي يف تقــدم()8)، والواهــي الضعيــف، ووعــاه يعيــه 
ــة  ــد الوصي ــه)9)، والعه ــه وعقلت ــث أي: فهمت ــت احلدي ــه، ووَعْي ــه ومجع أي: حفظ
والتقــدم اىل املــرء يف الــيء والذمــة واحلرمــة واملــراد حفــظ مــا أوىص اهلل عــز 
وجــل وأمــره بــه يف تبليــغ الرســالة وغــره ونفــاذ االمــر مضّيــه، ويقــال: أمرنــا فــذ 
أي مــاِض مطــاع، واملعنــى ماضيــًا عــى مــيض أمــرك أي: عــى وفقــه)0)) تابعــًا لــه، 

))) ]كانه[ ساقطة من ع، م، ث.
)))  الصحاح، مادة )ضلع(: )/ )))).

))) )التحريك( يف ح.
)))  الصحاح، مادة )وفز(: )/ )90، ويف م: )اجلعله(.

))) )استوفر( يف ث، ر، ع، تصحيف.
)6)  الصحاح، مادة )وفز(: )/ )90.

)7)  ينظر: املصدر نفسه، مادة )نكل(: )/ ))8).
)8)  النهاية يف غريب احلديث واالثر: ) / 6).

)9)  ينظر: لسان العرب، مادة )وعي(: ))/ 96).
)0)) )رفقة( يف أ، ع.
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وقــال بعــض الشــارحن: )تقديــره ماضيــًا مــّرًا عــى نفــاذ أمــرك())) )َحتَّــى َأْوَرى 
ــاِت  ــَد َخْوَض ــوُب َبْع ــِه اْلُقُل ــَت بِ ــط، َوُهِدْي ــَق لِْلَخابِ ــاَء الطَِّري ــِس، وَأَض ــَس اْلَقابِ َقَب
اِت األْحــَكاِم( َوَرى الَزَنــد كرعى وَوىل  اْلِفَتــِن)2( وَأقــاَم ُمْوِضَحــاِت)3( اأَلْعــاَلِم َوَنــرَِّ
أي: )خرجــت َنــارُه()))، واوريتــه أنــا ووريتــه واســتوريته، والقبــس حمركــة شــعلة 
نــار تقتبــس))) أي: تؤخــذ]...[)6) مــن معظــم النــار)7) والقابــس الذي يطلبــه واملراد 
ــخ  ــض النس ــدى، ويف بع ــدى وال يتع ــور يتع ــتنار، ون ــاء أي: اس ــق وأض ــور احل ن
ــّذي  ــط ال ــراد باخلاب ــدى، وامل ــر ه ــى غ ــاًل ع ــر لي ــط الس ــع، واخلب ــق بالرف الطري
خيبــط لــوال االضــاءة، وخــاض املــاء خوضــا دخلــه، أو مشــى فيــه وخــاض الغمــرة 
ــوار، ويف  ــن أط ــوا يف الفت ــد أن خاض ــن أي: بع ــات الفت ــد خوض ــا)8) وبع اقتحمه
بعــض النســخ )الفتــن واالثــم()9) والفتنــة تطلــق)0)) عــى الضــالل والكفــر وعــى 
ــق مــن  ــه عــى الطري ــا يســتدل ب ــك م ــم بالتحري الفضيحــة)))) وغــر ذلــك، والعل

)))  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 6/ ))).
))) )الفتــن واآلثــام( يف هنــج البالغــة، البــن أيب احلديــد: 0/6))، وهنــج البالغــة، صبحــي 

الصالــح: ))).
))) )بموضحات( يف هنج البالغة، البن أيب احلديد: 0/6)).

)))  لسان العرب، مادة )ورى(: )) / 88).
))) )يقتبس( يف ح، تصحيف.

)6) أي ]تؤخذ[ مكررة يف ع.
)7)  ينظر: القاموس املحيط، مادة )قبس(: )/ 9)).

)8) )اقتحمتها( يف م.
)9)  رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: 6/ 0))، وفيــه: )الفتــن واآلثــام(، ويف اهلامــش: )مــن 

نفــس املصــدر: خمطــوط النهــج: باالثــم، وبحــار االتــوار: 6)/ 78)، وفيــه: )الفتــن واالثم(.
)0)) )يطلق( يف أ، ث، ح، ر، ع، م،.

)والصيحــة  ث:  ويف  والفضيحــة(،  )الكفــر  م:  ع،  أ،  ر،  ويف  ح،  يف  والفضيحــة(  )))) )عــى 
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جبــل))) ومنــارة وغرمهــا ]...[)))، وموِضحــات األعــالم بالكــر مــا يوضــح 
الطريــق منهــا، ونــرات األحــكام الواضحــة احلقــة منهــا كأهنــا ذوات النَّــور )َفُهــَو 
 ، ْيــِن، وَبِعيُثــَك بِاحَلــقِّ َأِمينُــَك امَلْأُمــوُن، َوَخــاِزُن ِعْلِمــَك امَلْخــُزْوِن، َوَشــهيُدَك َيــْوَم الدِّ
َوَرُســوُلَك إىِل اخَلْلــِق( األمــن الثقــة واملأمــون))) تأكيــد لــه أو احلافــظ أو ضــد 
اخلائــن أي: أمينــك عــى الوحــي والتبليــغ، والظاهــر أنَّ العلــم املخــزون ســوى مــا 
أمــر اهلل بتبليغــه كــا قــال ســبحانه: ﴿َعالـِـُم اْلَغْيــِب َفــاَل ُيْظِهــُر َعَلى َغْيبـِـِه َأَحــًدا * إاِلَّ 
َمــِن اْرَتَضــى ِمــْن َرُســوٍل﴾)))، والشــهيد يــوم الديــن الــذي يشــهد بأعــال األمــة أو 
ــا بِــَك َعــَى َهــُؤالَء َشــِهيدًا﴾)))،  تبليــغ الرســل، أو اجلميــع قــال اهلل تعــاىل: ﴿َوِجْئنّ
ــه أي:  ــه كمنع ــِهيدًا﴾)6)، وبعث ــْم َش ــوُل َعَلْيُك ــوَن الَرُس ــل: ﴿َوَيُك ــز وج ــال ع وق
ــْرِ ِمــْن َفْضلـِـَك  ــَك، َواْجــِزِه ُمَضاَعَفــاِت اخْلَ ارســله )الّلُهــمَّ اْفَســْح َلــُه َمْفَســحًا ِف ظِلِّ
ــم،  ــن للتعظي ــدر، والتنوي ــح مص ــر أنَّ املفس ــَع، والظاه ــع أي: وس ــه كمن ــَح ل فس
واملــراد بالظــل حقيقتــه أي: مــا اشــار إليــه ســبحانه بقولــه: ﴿َوظـِـّل َمـْـُدوٍد﴾)7)، أو 
الــرب واإلحســان، أو القــرب واجلــوار، فــإنَّ الكــون يف ظــل أحــد يســتلزم القــرب 

الفضيحة(.
))) )حبل( يف أ، ح، ر، ع.

))) ]وموضحــات االعــالم بالكــر مــا يوضــح الطريــق مــن حبــل ومنــارة وغرمهــا[ زيــادة 
مكــررة يف ر.

))) )فاملأمون( يف ث، ح، ر، م.
)))  اجلن / 6)، 7).

)))  النساء / )).
)6)  البقرة / ))).
)7)  الواقعة / 0).
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منــه أو الراحــة فــإنَّ الظــل يدفــع احلــر ومَضاعفــات اخلــر بالفتــح الثــواب الــّذي 
ــاَءُه،  ــَن بِنَ ــاِء اْلَبانِ ــَى بِنَ ــِل))( َع ــمَّ َأْع ُه ــره )اللَّ ــن وغ ــر يف املثل زاده اهلل وال ينح
ــْم َلــُه ُنــوَرُه( البِنــاء بالكــر املبنــّي ومجعــه أبنيــة ويكــون  وَأْكــِرْم َلَدْيــَك َمنِْزَلــُه)2(، َوَأمتِْ
مصــدرًا، ويمكــن أن يــراد /ظ 79/ ببنائــه مــا شــيد أركانــه مــن الديــن املبــن أي: 
ــاه  ــه( بن ــه وآل ــى اهلل علي ــه )ص ــة كأنَّ ــه يف اجلن ــا، أو منزل ــان كله ــى األدي ــره ع أظه
باســتحقاقه إيــاه لصاحلــات األعــال، أو إعــالء البنــاء كنايــة عــن الزيــادة يف التقرب 
اىل حــرضة الُقــدس واجلاللــة)))، وكــرم املنــزل مصــدرًا كان أو مكانــًا كونــه حمفوفــًا 
بالَتعظيــم والراحــة والــرور، أو إكــرام املنــزل كنايــة عــن إكــرام الشــخص، وقــال 
بعــض الشــارحن أي: انزلــه املنــزل املبــارك املوعــود)4( بقولــه تعــاىل: ﴿َوُقــْل َربِّ 
ــه  ــوح )علي ــو[)6) ن ــه ]ه ــب ب ــإنَّ املخاط ــة ف ــه غفل ــاَركًا﴾)))، وفي ــَزالً ُمَب ــي َمنْ َأْنِزْلنِ
الّســالم(، وقبلــه قولــه تعــاىل: ﴿َفــإَِذا اِْســَتَوْيَت َأْنــَت َوَمــْن َمَعــَك َعــَى ْالُفْلــِك َفُقــِل 
﴾)7( واملــراد بنــوره أمــا نــوره الــذي بعــث  اّنــا ِمــَن ْالَقــْوِم ْالظَّاملـِـْنَ ي َنجَّ ْاحَلّمــُد هللِ الــذَّ
بــه و امتامــه نــرشه يف قلــوب العاملــن، أو نــوره يــوم القيامــة وامتامــه جعلــه بحيــث 

))) )وأعل( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 6 / 0)).
ــي  ــة، صبح ــج البالغ ــد: 6 / 0))، وهن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــه( يف رشح هن ))) )منزلت

الصالــح: ))).
))) )اجلالل( يف أ، ث ر، ع، م.

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ )0). وفيه: )إنزاله املنزل...(.
)))  املؤمنون / 9).

)6) ]هو[ ساقطة من أ، ع.
)7)  املؤمنون / 8).
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يطفــئ ســائر ]...[))) األنــوار)))، ويعــم)3( املحــرش وأهلــه أو نــوره يف كاالتــه وقربه 
وامتامــه))) زيادتــه )َواْجــِزِه)5( ِمــَن اْبتعاثِــَك َلــُه َمْقـــُبوَل الّشــَهاَدِة؛ َمــْرِضَّ امْلََقاَلــِة، َذا 
ــه  ــن بعث ــًا م ــزه عوض ــى واج ــه بمعن ــه و ابتعث ــٍل( بعث ــٍة)6( َفْص ــْدٍل، َوُخطَّ ــٍق َع َمنْطِ
مقبــول الشــهادة أي: صدقــه فيــا يشــهد بــه لتحّملــه أعبــاء الرســالة وأذى األمــة، 
]و[)7( )ذا( منصــوب عــى احلاليــة واملنطــق العــدل الــذي ال ميــل فيــه عــن احلــق، 
ــِة بضــم اخلــاء املعجمــة والطــاء املشــددة املفتوحــة عــى مــا يف النســخ)8)  واخلُطَّ
التــي رأيناهــا األمــر والقصــة واخلطــب والفصــل الفاصــل بــن احلــق والباطــل أو 
املفصــول مــن الباطــل، واخلطــة مضافــة اىل الفصــل يف بعــض النســخ موصوفــة بــه 
يف بعضهــا وحاصــل املعنــى واحــد، ويظهــر مــن كالم بعــض الشــارحن أنــه كان يف 
نســخته )وخطبــة فصــل()9) بالبــاء املوحــدة بعــد الطــاء الســاكنة قــال: )أي خيطــب 
خطبــة فاصلــه يــوم القيامــة()0)) وهــذا هــو املقــام املحمــود الــذي ذكــره اهلل تعــاىل يف 
ُهــمَّ اْجـــَمْع َبْيـــنَنَا  ــَك َمقامــًا حَمُْمــودًا﴾)))) )اللَّ الكتــاب بقولــه: ﴿َعَســى َأْن َيبَعَثــَك َربُّ

))) ]االيام[ زيادة يف ر، ال يقبلها السياق.
))) )االلوار( يف ث، حتريف.

))) )وتعم( يف ر، م.
))) )وامتام( يف م.

))) )واخره( يف أ، ع.
ــي  ــة، صبح ــج البالغ ــد: 6 / 0))، وهن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــة( يف رشح هن )6) )خطب

الصالــح: ))).
)7) ]و[ ساقطة من م.

)8)  ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، القطب الراوندي: )/ 98).
)9)  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 6/ ))).

)0))  املصدر نفسه: 6/ ))).
))))  االرساء / 79.
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اِت، َوَرَخــاِء  ــَهَواِت، َوَأْهــَواِء الّلــذَّ ــُه ِف َبــْرِد اْلَعْيــِش َوَقــَراِر النِّْعَمــِة، َومنَــى الشَّ َوَبْينَ
ــِف اْلَكَراَمــِة( العيــش احليــاة، وبــرد العيــش راحته،  َالّدَعــِة، َوُمنْـــَتَهى الطَُّمْأنِينَــِة، َوُتَ
والعيــش البــارد عنــد العــرب اهلنــئ الــذي ال حــر فيــه وال حركــة، والقــَرار بالفتــح 
ــارحن)))،  ــض الش ــره بع ــا ذك ــتقرها ك ــة مس ــرار النعم ــكون))) وق ــات والس الثب
ويمكــن ]محلــه[))) عــى معنــاه الظاهــر وإن كان املــراد اجلمــع يف دار الســالم، وامُلنى 
مجــع ُمنيــة بالضــم فيهــا وهــي مــا تتمنــاه وتريــده والشــهوة الرغبــة يف الــيء وحبه، 
ــذة  ــس كأن الل ــتلذه األنف ــا يس ــذات م ــواء الل ــس وأه ــور إرادة النف ــوى مقص واهل
هتــواه، والَرخــاء بالفتــح ســعة العيــش والدعــة الســكون واخلفــض)))، والَطَمأنينــة 
ــع  ــاء مج ــح احل ــف بفت ــان، والتَح ــزة الســكون كاالطمئن ــكون اهلم ــم وس ــح املي بفت

حُتفــة بالضــم وهي)الــرب والّلطــف())).

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )قرر(: 7/ 87).
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: 6/ ))).

))) ]محله[ ساقطة من م.
))) )احلفض( يف ح، و)احلفص( يف ر، م.

)))  الصحاح، مادة، )حتف(: )/ )))).





احملتويات





341

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

احملتويات

])ومن كالم له )عليه السالم([ البنه حممد بن احلنفية  ملا أعطاه الراية يوم اجلمل(.. 7

(0 ..................... ]ومن كالمه )عليه السالم([ ملا أظفره اهلل بأصحاب اجلمل:

(( ............................. ]ومن كالم له)عليه السالم([ يف ذم البرة وأهلها:

ومن كالمه )عليه الّساَلم( يف كتاب طويل....................................... ))

(( ............ ]ومن خطبٍة  لُه )عليه السالم([ فيا رده عى املسلمن ]قطائع عثان[ 

]ومن خطبة لُه )عليه السالم( ملا بويع باملدينة[................................... 8)

(( .. ومن كالم له )عليه السالم( يف صفة من يتصدى للحكم بن األمة وليس لذلك بِأهٍل

7( ....................... ومن كالم له )عليه الّساَلم( يف ذم اختالف العلاء يف الُفتيا

]ومن كالم له )عليه السالم([ َقاَله لأشعث بن قيس............................ 78

الم(.................................................... 89 ومن خطبة له )عليِه السَّ

الم(.................................................... )9 ومن خطبة له )عليه السَّ

الم( هذه اخلُطبة من خطب اجلمل....................... )9 ومن خطبة له )عليِه السَّ

99 ................................................... الم(  ومن خطبة لُه )عليه السَّ

(07 .................................................. الم(  ومن خطبة له عليِه السَّ

ومن خطبة له )عليه السالم( وقد تواترت عليه األخبار باستيالء أصحاب معاوية عى 
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البالد وقدم عليه عاماله عى اليمن............................................ 08)

((8 ................................................. اَلُم(  َوِمْن ُخْطَبٍة َلُه )َعَليِه السَّ

((( .................................................. الم( ومن خطبة له )َعليِه السَّ

((9 ................................................. الم(  ومن خطبة له )َعليِه السَّ

((8 ................................................. الم(  ومن خطبة له )َعليِه السَّ

((( ............................. الم([ يف معنى قتل عثان  ]ومن كالم له )َعليِه السَّ

((8 ................................. الم( َقاَله اِلْبِن اْلَعبَّاِس ومن كالم له )َعَليِه السَّ

(60 .................................................. الم( ومن خطبة له )َعليِه السَّ

(7( ............... الم([ عند خروجه لقتال أهل البرة  ]ومن خطبة  له )َعليِه السَّ

(79 ................ ]ومن خطبة له )عليه الّسالم([ يف اْستِنفار النَّاِس إىَِل َأهل الشام

الم( بعد التحكيم..................................... 89) ومن خطبة له )عليه السَّ

(9( ....................... الم([ يف ختويف أهل النهروان ]ومن خطبة له )عليه السَّ

]ومن كالم له )عليه الّسالم([ جيرى جمرى اخلُطبة ............................. 97)

]ومن خطبة له )عليه الّسالم([................................................ )0)

(0( ............................................... الم([  ]ومن خطبة له )عليِه السَّ

الم([ يف اخلوارج ملا سمع قوهلم: ال حكم إال هلل(.... 09) ]ومن )كالم( له )عليه السَّ

]ومن خطبة له )عليه الّسالم([................................................ )))

((7 ............................................... الم([  ]ومن خطبة له )عليِه السَّ

((8 ..... الم([ وقد اشار عليه اصحابه باالستعداد للحرب ]ومن كالم له )عليِه السَّ

((( .... الم([ ملا هرب مصقلة بن هبرة الشيباين إىِل معاوية ]ومن كالم له )عليِه السَّ
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الم([................................................ 0)) ]ومن خطبة له )عليِه السَّ

((( .................. الم([ عند عزمه عى املسر إىِل الشام ]ومن كالم له )عليِه السَّ

((( .................................. الم([ يْفِ ذكر الكوفة ]ومن كالم له )عليِه السَّ

((6 ........................... اِم  ]َوِمْن ُخطَبٍة َلُه )َعَلْيِه الّساَلم([ ِعنَْد ْامَلِسْر اىِل الشَّ

الُم([................................................ 8)) ]َوِمْن ُخْطَبٍة َلُه )َعَلْيِه السَّ

((( ............................................... الُم([  ]َوِمْن ُخْطَبٍة َلُه )َعَلْيِه السَّ

الُم([ ملَّا َغَلَب َأْصحاُب ُمعاوية َأْصحاَبُه َعى رَشيَعِة الُفراِت  ]َوِمْن َكاَلمِه )َعَلْيِه السَّ
((( ......................................................... بِصّفَن َوَمنَُعْوُهُم املاَء

]َوِمْن ُخْطبٍِة َلُه )َعَلْيِه الّساَلُم([................................................ 6))

((( ............................................... الم([  ]َوِمْن ُخْطبٍة َلُه )َعَلْيِه السَّ

((6 ................................................ ]ومن كالم له )عليه الّسالم([

((7 .......................... ومن كالم له )عليه الّسالم( يف وصف بيعته باخلالفة 

((9 ... ]َوِمْن َكالٍم َلُه )َعَلْيِه الّساَلم([ َوَقِد ْاسَتبَطأ أْصحاُبُه إِذَنه هَلُم يِف الِقَتاِل بِِصْفَن

(60 ................................................ ]َوِمْن َكالٍم َلُه )َعَلْيِه الّساَلم([

(6( ...................................... ]َوِمْن َكالٍم َلُه )َعَلْيِه الّساَلم([ ألصحابه

َم بِه اخلَواِرج................................. )7) ]َوِمْن َكاَلٍم َلُه )َعَلْيِه الّساَلُم([ َكلَّ

(78 ........................................ ]َوَقاَل )َعَلْيِه الّساَلم([ مَلّا َقَتَل ْاخلَِواِرَج

(8( ............................. ]َوِمْن َكاَلٍم َلُه )َعَلْيِه الّساَلم([ مَلّا ُخِوَف ِمَن الِغْيَلِة

الم([................................................ )8) ]َوِمْن ُخْطَبٍة َلُه )َعَلْيِه السَّ

الم([................................................ 87) ]َوِمْن ُخْطبٍِة َلُه )َعَلْيِه السَّ
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الُم([................................................ )9) ]َوِمْن ُخْطَبٍة َلُه )َعَلْيِه السَّ

(0( ........ َ ]َوِمْن َكاَلٍم َلُه )عليه السالم([ كاَن َيُقوَلُه أِلَْصحابِه يِف َبْعِض َأّياِم َصفنَّ

((( ............................... ]َوِمْن َكاَلٍم َلُه )َعَلْيِه الّساَلم([ يف معنى األنصار

((( . د بِن أيب َبْكر ِمْصـَر َفُمِلَكت َعَلْيِه وقتل( ])َوِمْن َكاَلٍم َلُه )َعَلْيِه الّساَلم([ مَلَّا َقلدَّ حممَّ

((8 .................................. ]َوِمْن َكاَلٍم َلُه )َعَلْيِه الّساَلم([ يف َذّم أْصَحابِه

((( ........................ َب فيه ي رُضِ ]َوَقاَل )َعَلْيِه الّساَلُم([ يف ُسَحرة الَيْوِم الذَّ

((( .............................. ]َوِمْن َكالٍم َلُه )َعَلْيِه الّساَلم([ يِف َذّم َأْهِل الِعراِق

الة َعَى النَّبِي )َصىَّ اهللُ َعَلْيِه َوآلِه( 8)) َم فِْيَها الصَّ ]َوِمْن ُخْطَبٍة َلُه )َعَلْيِه الّساَلم([ َعلَّ


