


 

  رقم اإليداع يف دار الكتب والوثائق العراقية ببغداد 2979 لسنة 2018
IQ-KaPLI ara IQ-KaPLI rdaمصــدر الفـهـرسـة: 
 : LCرقـم تصـنيـفBP38.08.S24 B3 2018
السالمي، غيداء كاظم عبد هللا – مؤلف.المؤلـف الشخـصي: 
بهجة الحدائق في شرح نهج البالغة لعالء الدين محمد بن ابي تراب الحسني /الـــعــــنـــــــــــوان: 
دراسة وتحقيق م. د. غيداء كاظم عبد هللا السالمي ؛ تقديم نبيل قدوري حسن الحسني.بـيــان المسـؤوليـة:

الطبعة االولى.بـيــانــات الطــبـــع: 
كربالء، العراق : العتبة الحسينية المقدسة، مؤسسة علوم نهج البالغة، 2018 / 1439 بــيــانــات الـنـشــر: 

للهجرة.
6 مجلد ؛ 24 سم.الـوصـف الــمــادي: 
)العتبة الحسينية المقدسة ؛ 514(.ســلـسـلـة الـنـشــر: 
)مؤسسة علوم نهج البالغة ؛ 153(.ســلـسـلـة الـنـشــر:
)سلسلة تحقيق المخطوطات ؛ 9(.ســلـسـلـة الـنـشــر:
الكتاب في االصل رسالة ماجستير.تــبـصــرة عـــامــة:
يتضمن ارجاعات ببليوجرافية.تبصرة ببليوجرافية:
الشريف الرضي، محمد بن الحسين، 359-406 للهجرة – نهج البالغة.موضــوع شخصي:
علي بن ابي طالب )عليه السالم(، االمام االول، 23 قبل الهجرة-40 للهجرة – احاديث.موضــوع شخصي:
كلستانه اصفهاني، محمد بن ابي تراب، توفي 1110 للهجرة -- بهجة الحدائق في شرح موضــوع شخصي:

كلمات كالم هللا الناطق.
علي بن ابي طالب )عليه السالم(، االمام االول، 23 قبل الهجرة-40 للهجرة – رسائل.موضــوع شخصي:
علي بن ابي طالب )عليه السالم(، االمام االول، 23 قبل الهجرة-40 للهجرة – كلمات موضــوع شخصي:

قصار.
الحسني، نبيل قدوري، 1965- ، مقدم.مــؤلــف اضــافــي: 
دراسة لـ )عمل( : كلستانه اصفهاني، محمد بن ابي تراب، توفي 1110 للهجرة -- بهجة مــؤلــف اضــافــي:

الحدائق في شرح كلمات كالم هللا الناطق.
العتبة الحسينية المقدسة )كربالء، العراق(. مؤسسة علوم نهج البالغة – جهة مصدرة.اسم هـيـئة اضـافي:
بهجة الحدائق في شرح كلمات كالم هللا الناطق.عـنــوان اضــافـــي:
حدائق الحقايق في شرح كلمات كالم هللا الناطقعـنــوان اضــافـــي:

متت الفهرسة قبل النشر يف مكتبة العتبة احلسينية
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

]َوِمْن َكاَلٍم ُله )َعَلْيِه الّساَلم([))) َقالُه ِلَرواِن ِبن احَلَكم ِباْلَبصَرة
)َقالــُوا ُأِخــَذ َمــرواَن بــَن احَلكــم َأســرًا َيــوَم ْاجَلمــَل َفاْسَتشــَفَع ْاحَلَســَن 
َوْاحُلَســَن))) اىِل أمــْرِ ْامُلؤِمنْــَن )َعَلْيِهــم الّســاُم())) َفَكّلــاُه َفَخــّى))) َســْبيَلُه، 
َفَقــاال َلــُه: ُيبايُِعــَك يــا أمــَر ْامُلؤِمنــَن. َفَقــاَل )َعَلْيــِه الّســَاُم(: َأو َلْ ُيبايِْعنــي 
ــدِه  ــي بَِي ــْو باَيَعن ــٌة، َل ــفٌّ َيُوديَّ ــا َك ــِه، إِنَّ ــة يل يف َبْيعت ــْاَن ! الَ حاَج ــِل ُعث ــَد َقْت َبْع
ــذي طــرده رســول  ــو مــروان هــو ال ــن أيب العــاص أب ــبَّتِِه( احلكــم))) ب ــَدر بَس لَغ
اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( عــن املدينــة وســره اىل الطائــف فلــم يــزل هبــا حتــى 
ــه ويف ســبب  ــه وضمــه إلي ــة و اســتكتب))) مــروان ابن ــرّده اىل املدين ــان ف ويل عث
طــرده أقــوال، والضمــر يف )أهنــا( يعــود))) اىل الكــف املفهــوم مــن البيعــة جلريــان 
العــادة بــأن يضــع املبايــع كفــه يف كــف املبتــاع والنســبة اىل اليهــود لشــيوع املكــر، 
والغــدر فيهــم والغــدر ضــد الوفــاء، والَســبة بالفتــح )األســت()8) وهــي أخفــى 

))) ]َوِمْن َكاَلٍم ُله )َعَلْيِه الّساَلم([ بياض يف ث.
ــة،  ــج البالغ ــد: ) / )))، وهن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــالم( يف رشح هن ــا الس ))) )عليه

صبحــي الصالــح: 3)).
)3) )عليــه الســالم( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )))، وهنــج البالغــة، 

صبحــي الصالــح: 3)).
))) )فكلــاه فيــه فخــى( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )))، وهنــج البالغــة، 

صبحــي الصالــح: 3)).
)))  سبق ذكره يف صحيفة )).

))) )واستكبت( يف ث، ح، ر، م، حتريف.
))) )تعود( يف أ، ع، تصحيف.

)8)  الصحاح، مادة )سبب(: )/ ))).
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... بهجة احلدائق يف شرح نهج البالغة ...

ــه  ــة ل ــبة اهان ــر الس ــن وذك ــدر يف الباط ــر لغ ــع يف الظاه ــو))) باي ــاء أي: ل األعض
ْرَبَعــِة)))، َوَســَتْلَقى  ْكُبــِش األَْ ــَقِة ْالَكْلــِب َأْنَفــُه، َوُهــَو َأُبــو األَْ ــَرًة))) كَلْعـ ــُه إِْم )َأَمــا إنَّ َل
ــَر( اإِلمــرة بالكــر مصــدر كاإلمــارة، وقيــل اســم،  ــِدِه َيْومــًا أمْحَ ــُه َوِمــْن ِوَل ــُة ِمنْ اأْلُمَّ
ولعقــه كســمعه لعقــه حلســه / و80/، والغــرض قــر مــدة امارتــه وكانــت تســعة 
أشــهر، وقيــل ]ســتة أشــهر[)))، وقيــل أربعــة اشــهر وعــرة أيــام، والَكبــش بالفتــح 
احلمــل إذا اثنــى أو))) إذا اخرجــت))) رباعيتــه، وكبــش القــوم رئيســهم، قــال بعــض 
الشــارحني: كل النــاس فــروا األكبــش األربعــة ببنــي عبــد امللــك))) الوليــد)8) 

))) )أو( يف ث، حتريف.
))) )أما انه أمرة( يف أ، ع.

)3) )االبعة( يف أ، ع.
))) ]ستة اشهر[ ساقطة من ع.

))) )و( يف ث، حتريف.
))) )حرجت( يف ث، تصحيف.

ــد،  ــا الولي ــى أب ــوي، يكن ــاص االم ــن أيب الع ــم ب ــن أيب احلك ــروان ب ــن م ــك ب ــد املل )))  عب
ــت  ــة بن ــه عائش ــه، وأم ــان اذا قارب ــقط الذب ــذي يس ــره ال ــدة بخ ــان لش ــا الذب ــى أب ــا يكن ك
معاويــة بــن املغــرة بــن أيب العــاص، ولــد ســنة )))هـــ(، وبويــع ســنة )))هـــ( بعــد وفــاة 
أبيــه، فملــك ثــالث عــرة ســنة اســتقالالً، وقبلهــا منازعــا البــن الزبــر تســع ســنني، وقــد 
ــم  ــنة )))هـــ(، اهت ــه يف س ــر فقتل ــن الزب ــب ب ــى مصع ــراق فالتق ــك اىل الع ــد املل ــار عب س
بالرتمجــة وهــو أول مــن نقــش بالعربيــة عــى الدراهــم، مــات بدمشــق ســنة ))8هـــ(. ينظــر: 
ــب  ــتيعاب: )/)9))،و تقري ــه واالرشاف: 0))، )))، و االس ــارف: )8)، والتنبي املع

واالعــالم:)/))). التهذيــب:)/0))، 
)8)  الوليــد بــن عبــد امللــك بــن مــروان بــن احلكــم االمــوي الدمشــقي، يكنــا أبــا العبــاس، 
امــة والدة بنــت العبــاس العبســية، كان قليــل العلــم، حلــن اللســان، فــكان يلقــب بالنبطــي 
ــح  ــوه، فت ــات أب ــا م ــنة ))8هـــ( عندم ــة س ــوىل اخلالف ــه، ت ــن ابي ــد م ــع يف بعه ــة، بوي للحن
ــة االندلــس، وبــالد الــرتك، وأنشــأ جامــع بنــي أميــة يف دمشــق، مــات ســنة ))9هـــ(.  بواب
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... عالء الدين حممد بن أبي تراب احلسين...

ــة وال مــن غرهــم  وســليان))) ويزيــد))) وهشــام)3)، ومل يــل اخلالفــة مــن بنــي أمي
ــه  ــروان لصلب ــو م ــه بن ــي ب ــوز أن يعن ــه جي ــدي أن ــؤالء)))، وعن ــوة إالَّ ه ــة أخ أربع
وهــم عبــد امللك،وعبــد العزيــز))) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــالم  ــر أع ــتيعاب:3/)98، و س ــويب )/83)، و االس ــخ اليعق ــارف 9)3، وتاري ــر: املع ينظ
النبــالء:)/))3، 8)3، وفــوات الوفيــات: )/88)، 89).

)))  ســليان بــن عبــد امللــك بــن مــروان بــن احلكــم االمــوي، يكنــى أبــا أيــوب، وأمــة والدة أم 
أخيــه الوليــد، ولــد بدمشــق ســنة )))هـــ( وويل اخلالفــة يــوم وفــاة أخيــة الوليــد ســنة ))9هـــ(، 
ويف عهــده فتحــت جرجــان، وطربســتان، وكانتــا يف أيــدي الــرتك مــات يف ســنة )99هـــ( 
ــاره  ــلمة يف حص ــه مس ــش الخي ــدا بجي ــن مم ــال قنري ــن أع ــق م ــرج داب ــكر يف م ــو معس وه
للقســطنطينية، وكانــت مــدة خالفتــه ســنتان وثانيــة أشــهر إال أيامــًا. ينظــر: املعــارف: 0)3، و 

ــالم: 3/ 30). ــان: )/0))، و االع ــات االعي ــه واالرشاف:)))، و وفي التنبي
)))  يزيــد بــن عبــد امللــك بــن مــروان بــن احلكــم، يكنــى أبــا خالــد، وأمــه عاتكــة بنــت يزيــد بن 
معاويــة بــن أيب ســفيان واليهــا ينســب، ولــد ســنة )))هـــ(، بويــع باخلالفــة لــه ســنة ))0)هـــ(، 
فحكــم بعــد عمــر بــن عبــد العزيــز، وكان صاحــب هلــو وطــرب وهــزل، تــويف بــارض البلقــاء، 
وقيــل بعــان ســنة ))0)ه( وكان حكمــة أربــع ســنوات وشــهرا وحــدًا. ينظــر: أنســاب 
االرشاف: 8/)))،3))، و تاريــخ الطــربي: )/ ))3، و فــوات الوفيــات: )/ )3)، و 

تاريــخ اخللفــاء: 8))، و شــذرات الذهــب يف أخبــار مــن ذهــب: )/ 8)).
ــت  ــة بن ــه فاطم ــد وأم ــا الولي ــى أب ــم، يكن ــن احلك ــروان ب ــن م ــك ب ــد املل ــن عب ــام ب )3)  هش
ــر  ــن الزب ــل مصعــب ب ــد ســنة قت ــن املغــرة، ول ــد ب ــن الولي ــن هشــام ب ــن اســاعيل ب هشــام ب
ــد بــن عــي بالكوفــة، تــويف  ــاًل، وهــو الــذي قتــل زي ــًا وبخي ســنة )))هـــ(، كان حازمــًا، صلب
ــر:  ــنة. ينظ ــرة س ــع ع ــه تس ــت واليت ــنة ))))هـــ(. وكان ــن س ــن ارض قنري ــة م بالرصاف
أنســاب االرشاف: 8/ ))3، 8)3، و تاريــخ اليعقــويب )/ ))3، و التنبيــه واالرشاف:9)3، 

و فــوات الوفيــات: )/ 9)).
)))  قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 8)).

)))  عبــد العزيــز بــن مــروان بــن احلكــم بــن أيب العــاص االمــوي، يكنــى، أبــا االصبــغ، ولــد 
باملدينــة، وويل امــرة مــر ألبيــه مــروان، يف ســنة )))هـــ(، وملــا وقــع بمــر الطاعــون غــادر 
اىل حلــوان فأعجبتــه واختذهــا ســكنًا لــه، وتــويف هبــا ســنة ))8هـــ(. ينظــر: املعــارف: ))3، و 
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وبــر))) وحممــد))) أمــا عبــد امللــك فــوىل اخلالفــة، وأمــا بــر فــوىل العــراق، وأمــا 
حممــد فــوىل اجلزيــزة، وأمــا عبــد العزيــز فــوىل مــرًا، ولــكل منهــم آثــار مشــهورة، 
ــر  ــوم االمح ــاين أوىل والي ــى الث ــل ع ــل احلم ــع، ولع ــرد ومج ــك مف ــد بالتحري والول
ــًا أمحــر()3)  ــة ســنة محــراء، ويف بعــض النســخ )موت الشــديد، ويقــال للســنة املجدب

وهــو كنايــة عــن القتــل. 

]َوِمْن َكاَلٍم َلُه )َعَلْيِه الّساَلُم([))) َلّا َعَزُموا َعلى ِبيَعة ُعثْماَن
ــوُر  ــلَِمْت ُأُم ــا َس ــلَِمنَّ َم ي؛ َو َواهللِ أَلُْس ــْرِ ــْن َغ ــا ِم ــقُّ ِبَ ــْم َأنِّ َأَح ــْد َعلِْمُت  )َلَق
ًة،التَِاســًا أِلَْجــِر َذلِــَك َوَفْضلِــِه،  َيُكــْن فِيَهــا َجــْوٌر إاِلَّ َعــَىِّ َخاصَّ ؛ َوَلْ  امْلُْســلِِمْنَ
َوُزْهــدًا فِيــَا َتنَاَفْسُتـــُموُه ِمــْن ُزْخُرفـِـِه َوِزْبِرِجــِه( صيغــة التفضيــل))) هاهنــا عــى هنــج 

العــرب يف خــرب مــن غــرب: )/ 99، و النجــوم الزاهــرة يف ملــوك مــر والقاهــرة: )/ ))) ـــــ 
)))، و االعــالم: )/ 8).

ــروان، ويل  ــا م ــى أب ــريش، يكن ــوي الق ــاص االم ــن أيب الع ــم ب ــن احلك ــروان ب ــن م ــر ب )))  ب
الكوفــة، ثــم ضمــت اليــه البــرة فوليهــا ألخيــه عبــد امللــك ســنة )))هـــ(، وهــو أول أمــر 
مــات بالبــرة، وكانــت وفاتــه ســنة )))هـ(.ينظــر: املعــارف: ))3، و ســر اعــالم النبــالء: 

)/ )))، )))، و االعــالم: )/ )).
ــرة،  ــك اجلزي ــد املل ــوه عب ــوي، واله اخ ــاص االم ــن الع ــم ب ــن احلك ــروان ب ــن م ــد ب )))  حمم
وارمينيــة واذربيجــان، قاتــل اخلــوارج، واشــتهر بقــوة البــأس، وكانــت لــه حــروب مــع الــروم، 
وهــو قاتــل مصعــب بــن الزبــر وابراهيــم االشــرت بديــر اجلاثليــق بــني الشــام والكوفــة. ينظــر: 

ــزان: )/ ))3، و االعــالم: )9. املعــارف: ))3، لســان املي
ــه: )وروي:  ــدي: )/ )30، وفي ــب الراون ــة، القط ــج البالغ ــة يف رشح هن ــاج الرباع )3)  منه

ــًا أمحــر(. موت
))) ]َوِمْن َكاَلٍم َلُه )َعَلْيِه الّساَلُم([ بياض يف ث.

))) )التفصيل( يف م.
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ــتعاهلا  ــرارًا، واس ــبق م ــا س ــد﴾))) ك ْل ــُة اْلُ ــْرٌ َأْم َجنَّ ــَك َخ ــْل َأَذلِ ــاىل: ﴿ُق ــه تع قول
ــع اىل  ــا( راج ــر يف )هب ــالم(، والضم ــه الّس ــه )علي ــر يف كالم ــه كث ــذا الوج ــى ه ع
اخلالفــة الســابقة يف ســابق الــكالم، أو املعلومــة باملقــام، والتســليم االنقيــاد، واجلــور 
الظلــم، واجلــور عليــه )عليــه الّســالم( خاصــة غصــب حقــه، وفيــه داللــة عــى أنَّ 
خالفــة غــره جــور مطلقــًا فــال يــدل عــى التفضيــل))) بــل ينافيــه، والتســليم عــى 
ــة  ــدم الرطي ــق مق ــلمني، وإن مل يتحق ــور املس ــالمة ُأم ــو س ــروض وه ــر املف التقدي
ــه للتســليم، وااللتــاس هــو  ــة والتاســا مفعــول ل ــة مصالــح االســالم والتقي لرعاي
ــه، أو املــال الكثــر  الطلــب والزهــد خــالف الرغبــة، والنفيــس اجليــد املرغــوب في
والتنافــس الرغبــة فيــه لالنفــراد بــه، والُزخــرف بالضم)الذهــب()3)، )وكال حســن 
ــة()))،  ــر: الزين ــرج بالك ــا()))، و)الزب ــوان نباهت ــرف األرض )أل ــيء()))، وزخ ال
والضمــر املذكــور راجــع اىل هــذا األمــر وفيــه داللــة عــى أن رغبــة غــره فيــه للدنيا.

]َوِمْن َكالٍم َلُه )َعَلْيِه الّساَلُم([))) َلّا َبَلغُه ِاّتهاُم َبين ُامَيَة َلُه ِباُلشاَركَة ِف 
َدِم ُعثماَن

ــَة)8)  ــَه ُأَميَّ ــم )َأَو َلْ َينْ ــن الوه ــه م ــه وأصل ــب إلي ــا نس ــه م ــن في ــذا ظ ــه بك  اهتم

)))  الفرقان / )).
))) )التفصيل( يف م.

)3)  تاج العروس، مادة )زخرف(: ))/ ))).
)))  املصدر نفسه، مادة )زخرف(: ))/ ))).
)))  املصدر نفسه، مادة )زخرف(: ))/ ))).

)))  املصدر نفسه، مادة )زبرج(: 3/ )38.
))) ]َوِمْن َكالٍم َلُه )َعَلْيِه الّساَلُم([ بياض يف ث.

)8) )ميــه( يف ع، )بنــي أميــة( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )3)، وهنــج 
البالغــة، صبحــي الصالــح: ))).
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ــم َاهللُ  ــا َوَعَظُه ــي! َومَلَ َمتِ ــْن ُتَ ــابَِقتِي َع ــاَل َس ــا َوَزَع اجُلهَّ ــْريِف! َأَو َم ــْن َق ــا ِب َع ِعْلُمَه
ــه)))  ــه وكف ــه رصف ــه عن ــُه)))، ووزع ُم ــه أي: أهتَّ ب ــة كرَضَ ــاِن( َقَرف ــْن لَِس ــَلُغ ِم ــه َأْبـ بِ
ــاس  ــه مســابقة يف هــذا األمــر أي: ســبق الن ــة والتقــدم وفــالن ل والســابقة الفضيل
ــا  ــْوُل )َأَن ــراد باللســان الَق ــح اهلــاء االســم مــن اهتمــه بكــذا وامل ــه، والتهمــة بفت إلي
َحِجيــُج امَلاِرقــَن، َوَخِصيــُم امُلْرَتابِــَن)))) احلجــة الدليــل والربهــان، واحلجيــج 
)املحاجــج())) واملغالــب))) بإظهــار احلجــة، واملارقــون الذيــن خيرقــون الديــن 
ويتعدونــه كــا خيــرق الســهم الــيء املرمــي بــه وخيــرج منــه، واخلصيــم املخاصــم، 
وارتــاب أي: شــك، وهــذه املحاجــة واملخاصمــة أمــا يف اآلخــرة أو يف الدنيــا 
واآلخــرة، واملارقــون هــم اخلــوارج أو كل جاحــد، واملرتابــون الشــاكون يف الديــن 
ــاىل)8)  ــاِب اهللِ َتَع ــَى))) كَِت ــًا )َع ــه الّســالم( أو يف احلــّق ُمطلق ــه )علي أو ]يف[))) امامت
ــاَزى اْلِعَبــاُد(، قــال بعــض الشــارحني:  ــُدوِر ُتَ ُتْعــَرُض اأْلَْمَثــاُل، وبــا يِف الصُّ
ــاىل: ﴿ ــه تع ــن قول ــئل ع ــه س ــه( أَّن ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــن النب ــًا ع روى مرفوع

)))  ينظر: الصحاح، مادة )قرف(: )/ )))).
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )وزع(: ))/)0).

)3) )الناكثــني املرتابــني( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )3)، وهنــج البالغــة، 
صبحــي الصالــح: ))).

))) )املحاحج( يف ح، تصحيف.
))) )الغالب( يف ع.

))) ]يف[ ساقطة من أ، ع.
ــي  ــة، صبح ــج البالغ ــد: ) / )3)، وهن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــى( يف رشح هن ))) )و ع

الصالــح: ))).
)8) )تعــاىل( غــر موجــوده يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )3)، وهنــج البالغــة، 

ــح: ))). صبحي الصال
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ِــْم﴾)))، فقــال: عــي ومحــزة وعبيــدة))) وعتبــة  َهــَذاِن َخْصــَاِن اْخَتَصُموا يِف َربِّ
وشــيبة والوليــد)3)، وكانــت حادثتهــم أول حادثــة وقعــت فيهــا مبــارزة أهــل 
ــه  ــة))) قتل ــن عتب ــد ب ــارزة الولي ــول األول باملب ــرك، وكان املقت ــل ال ــان أله االي
ــاُه َعــى َوْجنَتيــه))) َفَقــال  عــي )عليــه الّســالم( رضبــه عــى رأســِه )فبــدرت())) َعينَ
النّبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( فيــه ويف أصحابــه مــا قــال وكان عــي )عليــه الّســالم( 
يكثــر مــن قولــه: )أنــا حجيــج املارقــني(، ويشــر))) اىل هــذا املعنــى واشــار اىل ذلــك 
ــَاِن  ــَذاِن َخْص ــه تعــاىل: ﴿َه ــد قول ــال(، يري ــاب اهلل تعــرض االمث ــه: )عــى كت بقول
)عليــه  وأفعالــه  أقوالــه  كان يف  ملــا  بعضهــم:  وقــال  ِــْم﴾)8))9)،  اْخَتَصُموا يِف َربِّ
الّســالم( مــا يشــبه األمــر بالقتــل أو فعلــه فأوقــع يف نفــوس اجلهــال شــبهة القتــل 
ــه يف  ــُه، وكتخلف ــا مع ــه وأن ــالم(: ]اهلل[)))) قتل ــه الّس ــه )علي ــا روى عن ــو)0)) م نح
ــه  داره عــن اخلــروج يــوم قتــل، فقــال ينبغــي أن يعــرض ذلــك عــى كتــاب اهلل فإنَّ
عليــه تعــرض األمثــال واألشــباه فــإن دّل عــى كــون يشء مــن ذلــك قتــاًل فليحكــم 

)))  احلج / 9).
))) )عبيد( يف ح، ر، م.

)3)  أسباب النزول، الواحدي )ت 8))هـ(: ))3.
))) )الوليد بن عقبة( يف ث، ح.

))) )َفنََدرْت( يف أ، ث، ح، ر، ع، م.
))) )وجنته( يف ح، ويف ر )وجنيه(.

))) )تسر( يف أ،ع.
)8)  احلج / 9).

)9)  قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / )3).
)0))  )مثل( يف أ، ع.

))))  ]اهلل[ ساقطة من أ، ع.
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ــراد  ــه)))، وحيتمــل أن ي ــدًا)))، فليــس هلــم أن حيكمــوا ب ــدل أب ــن ي ــه وإال فــال، ول ب
باألمثــال احلجــج أو األحاديــث ذكرمهــا يف القامــوس)3) /ظ 80/ أي: مــا احتــج 
بــه يف خماصمــة املارقــني واملرتابــني، ومــا حيتجــون بــه يف خماصمتــي ينبغــي عرضــه 
عــى كتــاب اهلل حتــى يظهــر صحتهــا وفســادمها، أو مــا يســندون إيّل يف أمــر عثــان 
ومــا يــروى ]...[))) يف أمــري وأمــر عثــان يعــرض عى كتــاب اهلل، وبــا يف الصدور 
ــر ال  ــون الضائ ــن مكن ــه اهلل م ــا يعلم ــا أو ب ــا ورشه ــد خره ــات والعقائ أي بالني
ــن  ــه ]م ــتندان))) إلي ــاج ويس ــد االحتج ــان())) عن ــره )املتخاص ــا يظه ــق م ــى وف ع
احلجــة[))) يف صحــة العقائــد وحســن االعــال )جيــازي()8) اهلل العبــاد ويكافئهــم.

الم([)9) ]َوِمْن ُخْطَبٍة َلُه )َعَلْيِه السَّ
ــَزِه  ــَذ بُِحْج ــا، وَأَخ ــاٍد َفَدَن ــَي إىَِل َرَش ــى، َوُدِع ــًا َوَع ــِمَع ُحْك ــرًأ َس ــَم َاهللُ اْم )َرِح
َهــاٍد َفنََجــا( يف بعــض النســخ )َرِحــَم َاهللُ َعْبــدًا()0)) َواحُلكــم بالضــم العلــم والفقــه 
والــكالم احلــق الــذي ينتفع بــه ومنه: )إّن من الّشــعر حَلُكــًا())))، ووعــى أي: حفظ 

))) )بدال( يف م.
)))  قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/)0).

)3)  ينظر: القاموس املحيط، مادة )مثل(: ) / 9).
)))  ]أي[ زائدة يف ح.

)))  )املتخاصمون( يف أ، ع، ويف ح،)املتحاصان(، تصحيف.
)))  )يسندان( يف ح.

)))  ]من احلجة[ ساقطة من ع.
)8)  )نجازي( يف ح، تصحيف.

ام([ بياض يف ث. )9) ]َوِمْن ُخْطَبٍة َلُه )َعَلْيِه السَّ
)0))  منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة، القطب الراوندي: )/ 99).

3)، و جامــع أحاديــث الشــيعة،  ))))  املغنــي، عبــد اهلل بــن قدامــة )ت0))هـــ(: ))/ 
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علــًا أو علــًا وعمــاًل، والَرشــاد بالفتــح االهتــداء، ودنــا أي: قــرب اىل الداعــي أو 
ــزة  ــإزار حج ــل: ل ــم قي ــد اإلزار)))، ث ــع ش ــم موض ــزة))) بالض ــق، واحلُج اىل احل
للمجــاورة، واألخــذ باحلجــزة مســتعار لالعتصــام وااللتجــاء والتمســك بأحــد، 
َم  ــدَّ ــُه، َق ــُه، َوَخــاَف َذْنَب ــَب))) َربَّ ــة وعواقبهــا )وَراَق ــَص مــن الّضالل ونجــا أي: َخَل
ــرّب  ــة ال ــة الرتصــد واحلراســة واملحافظــة ومراقب ــَل َصاحلــًا( املراقب َخالِصــًا، َوَعِم
ــه، واخلالِــص العمــل الــذي ال  ــال بالقلــب إلي ــه واإلقب الرتصــد ألمــره والعمــل ب
يشــوبه))) ريــاٍء))) ونحــوه، وتقديمــه فعلــه قبــل: إن خيــرج األمــر مــن اليــد، وبعثــه 
ــى  ــُذورًا، َرَم ــنََب حَمْ ــه. )اْكَتَســَب َمْذُخــورًا، َو اْجَتـ اىل دار القــرار قبــل اخلــروج إلي
َغَرضــًا، َواْحــَرَز ِعَوضــًا( َكَســْبت الــيء واكتســبته بمعنــى و االدخــار اختــاذ الــيء 
ــراد صاحلــات األعــال كــا  ــس وامل ــا تدخــر))) النفائ وحفظــه لوقــت احلاجــة وإن
أنَّ املحــذور وهــو مــا حيــرتز منــه ســيئات األعــال، والغــرض هــو اهلــدف واملــراد 
ــاة ففــاز بالســبق وهــو  ــة احلــق كمــن رمــى الغــرض يف املرم برمــي الغــرض اصاب
ــًا  ــه غرض ــد بفعل ــراد ان يقص ــواب أو امل ــوز بالث ــو الف ــوض وه ــراز الع ــراد باح امل

ــن  الربوجــردي )ت383)هـــ(: )/90)، و)إن مــن الشــعر حكــًا( يف مســند االمــام أمحــد ب
حنبــل: )/ 9))، و )إن مــن الشــعر حكمــة( يف الســنن الكــربى، البيهقــي: 0)/ )3)، و )إن 

مــن الشــعر حلكمــة( يف املجمــوع، النــووي: )/ 8)3.
))) )بحجرة( يف ث، ر، تصحيف.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )حجز(: 8/ )).
)3) )رقــب( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / 38)، وهنــج البالغــة، صبحــي 

الصالــح: ))).
))) )يسوبة( يف ر، تصحيف.

))) )دماء( يف ر، حتريف.
))) )يدخر( يف أ، ث، ح، ع، حتريف، و )يدخو( يف ر، حتريف.
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صحيحــًا وال يكــون عابثــًا))) الهيــًا كمــن يرمــى يف عميــاء ال يقصــد شــيئا عــى مــا 
قيــل، وقــول بعــض الشــارحني: أي يرمــى يف أغــراض الدنيــا عــن درجــة االعتبــار، 
َب ُمنَــاُه. َجَعــَل  ويدخــر يف جوهــر نفســه ملــكات اخلــر))) بعيــد )َكاَبــَر َهــَواُه، َوَكــذَّ
ًة َوَفاتـِـِه( املكابــرة االســتنكاف عــن قبــول قــول  ــْرَ َمطِيَّــَة َنَجاتـِـِه، َوالتَّـْقـــَوى ُعــدَّ الصَّ
أحــٍد واالنقيــاد لــه وأصلهــا املغالبــة يف الكــرب بمعنى العظمــة والتجــرب، وروى كاثر 
بالثــاء املثلثــة أي: غالــب يف الكثــرة واهلــوى إرادة النفــس، واملنــى مجــع منيــة بالضــم 
فيهــا وهــي مــا يتمنــاه وتريــده كــا َمــرَّ وتكذيــب املعنــى وعــدم إطاعــة النفــس يف 
ــة التــي متطــو يف ســرها أي: تــرع، وقيــل الناقــة  ــة الداب ــاع الشــهوات، واملطي إتب
يركــب مطاهــا أي: ظهرهــا والعــدة يف األصــل َمــا َاعددتــه وهَيأتــُه حلـَـوادث الدهــِر 
ــُة))) اْلَبْيَضــاَء(  اَء. َو َلِزَمامْلَحجَّ مــن َمــال وســالح وغــر ذلــك )َركـِـَب الطَِّريَقــَة اْلَغــرَّ
األغــّر )االبَيــض مــن كل يشء())) وبيــاض الطريقــة وضوحهــا والطريقــة الغــراء 
الريعــة املقدســة ولــزم فــالن الــيء كســمع أي مل يفارقــه، واملحجــة جــادة 
ــه  ــر )علي ــة أم ــذه الطريق ــن ه ــروج ع ــك يف اخل ــاوف واملهال ــرة املخ ــق ولكث الطري
الّســالم( بلزومهــا بعــد األمــر بركوهبــا أي: ســلوكها وال خيفــى أن األوصــاف يف 
َد ِمــَن الَعَمــِل( اغتنمــه أي: اختذه  قــوة االَوامــر )اْغَتـــنََم امْلََهــل، َوَبــاَدَر اأْلََجــَل، َوَتــَزوَّ
ــة،  ــه انظــره واالســم املهل ــؤدة والرفــق()))، وأمهل غنيمــة، واملهــل بالتحريــك )الت

))) )غائبا( يف ر، م، حتريف.
)))  قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 0)).

)3) )لزم املحجة( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / 38).
)))  لسان العرب، مادة )غرر(: )/ )).

)))  املصدر نفسه، مادة )مهل(:)) / 33).
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ــابق  ــابقة، أي: َس ــادرة))) املس ــل، واملب ــدة العم ــي م ــي ه ــاة الت ــام احلي ــراد اغتن وامل
ــُه َوبــنَي العمــِل، أو ســابق اىل األجــل  ــَل َأْن حَيــل األجــل َفَيُحــوُل َبين اىل العمــل َقْب
كــا ســبق يف قولــه )عليــه الّســالم( )َســابُِقوا آجالُكــم بَأْعالُِكــم( َوَتــزوُد أي: اختــذ 
الــزاد والتــزود مــن العمــل أن يعمــل عمــال يفــوز بــه اىل حيــاة األبــد والثــواب ال 

مــا يكــون وبــاالً عليــه.

الم([))) ]َوِمْن َكاَلٍم َلُه )َعَلْيِه السَّ
ــًا،  ــِه)))( َتْفِويق ــِه َوآل ــىَّ اهللُ َعَلْي ــٍد )َص ــَراَث حُمَمَّ ــوَننِي ُت ُقـ ــَة َلُيـَفوِّ ــي ُأَميَّ  )إِنَّ َبنِ
اَب  َبــَة َوُيــرَوى))) الــرِتَّ ِ ّحــاِم( الــِوَذام الرتَّ ــْم أَلْنُفَضنَُّهــْم َنْفــَض اللَّ ــْن َبِقيــُت َلُ َواهللِ َلئِ
ُقوَننــي أْي: ُيْعُطوَننــي ِمــَن  الَوِذمــة َوُهــو َعــى ْالَقلــْب َقولــُه))) )َعَلْيــِه الّســاَلم(: َلُيَفوِّ
ْاملــاِل قليــاًل قليــاًل))) َكُفــواِق النَّاَقــة، َوُهــَو ْاحُلْلَبــُة الواَحــدُة ِمــْن َلَبنَِهــا، َو الــِوَذاَم))): 

))) )املبارد( يف ر.
))) ]ومن كالم له )عليه السالم([ بياض يف ث.

)3) )صــى اهلل عليــه( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / 0))، وغــر موجــوده يف 
هنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: ))).

ــد:)/0))،  ــن أيب احلدي ــة، الب ــج البالغ ــروى( يف رشح هن ــه اهلل( وي ــريض )رمح ــال ال ))) )ق
ــح: ))). ــي الصال ــة، صبح ــج البالغ ــروى( يف رشح هن ــف: وي ــال الري و)ق

ــج  ــوده يف هن ــر موج ــد: ) / 0))، وغ ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــه( يف رشح هن ))) )و قول
ــح: ))). ــي الصال ــة، صبح البالغ

))) )قليــاًل( غــر مكــررة يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/0))، وغــر موجــوده يف 
هنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: ))).

ــد: )/0))، وغــر موجــوده يف  ــن أيب احلدي ــة( يف رشح هنــج البالغــة، اب ــوذام الرتب ))) )وال
هنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: ))).
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اب َفَتنَْفــُض، الــرتاث  ُة))) ِمــَن الَكــِرِش أَو الَكْبــِد َتَقــُع يف الــرُتّ مَجـِـْع َوّذَمــٍة َوِهــَي ْاحلـُـزَّ
ــي  ــزة))) بالضم:)ه ــم، واحُل ــع)3) اللح ــحام بائ ــاء واو)))، واللـ ــل الت ــراث وأص امل
القطعــة مــن اللحــم وغــره()))، وقيــل: خاصــة بالكبــد)))، وقيل:)قطعــة مــن 
اللحــم قطعــت طــوال()))، والَكــْرش َكَكْتــف كــا يف النســخ وبالكــر لــكل جمــرت 
ــه  ــره حتريك ــوب وغ ــضَّ الث ــة، وَنَف ــي مؤنث ــان وه ــدة / و81/ لإنس ــة املع بمنزل
ليســقط منــه الــرتاب وغــره، وروى أن ســعيد بــن العــاص)8) ملــا كان أمــر الكوفــة 
مــن قبــل عثــان بعــث إليــه )عليــه الّســالم( هبديــة وكتــب إليــه كتابــًا وكتــب إينِّ مل 
أبعــث اىل أحــد أكثــر ممــا بعثــت بــه إليــك إالَّ أمــر املؤمنــني فلــا أتــاه الكتــاب وقــرأه 
ــا  ــِه َوآلــِه( أَم مــد َصــىَّ اهللُ َعَلْي ــَراُث )حمَُ قــال: لشــد مــا حتظــر عــى )بنــو()9) أميــة ُت
َاَب ْالَوذمــة، وقــال ابــن االثــر يف  َواهللَ لِئــَن َوَلِيُتهــا أَلْنَفّضنَّهــا َنفــُض القّصــاِب الــرِتَ
النهايــة)0)): الــرتاب مجــع تـِـَرْب ختفيــف تــرب يريــد اللحــوم التي تعفرت بســقوطها 
يف الــرتاب، والوذمــة املنقطعــة األوذام وهــي الســيور الــذي يشــد هبــا عــرى الدلــو، 

))) )اخُلرة( يف ث، م.
 ،((( التكملــة:  و   ،((9  /3 )))3ه(:  الــراج  ابــن  النحــو،  يف  االصــول  ينظــر:    (((

.((9 امللوكــي:  والتريــف 
)3) )تابع( يف ث، ويف ر: )نابع( تصحيف.

))) )اخُلرة( يف ر، م.
)))  النهاية يف غريب احلديث واالثر: )/ ))3.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )حزز(: )/)33.

)))  الصحاح، مادة )حزز(: 3/ 3)8.
)8) )بن بن الغاص( يف أ، ويف ث: )سعد بن العاص(.

)9) )بنو( يف ح، حتريف.
)0))  ينظــر: النهايــة يف غريــب احلديــث واالثــر: )/)8)، وفيــه )... ســأين شــعبة عــن هــذا 

احلــريب فقالــت:...(.
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ــا هــو  قــال االصمعــي ســألت شــعبة عــن هــذا احلــرف))) فقــال: ليــس هــو هكــذا إنَّ
ــي قــد ســقطت))) يف الــرتاب، وقيــل)3):  ــة وهــي الت ــوذام الرتب نفــض القصــاب ال
الكــروش كلهــا تســمى تربــة؛ ألهنــا حيصــل))) فيهــا الــرتاب مــن املرتــع، والوذمــة 
التــي أمخــل باطنهــا والكــروش وذمــًة؛ ألهنــا خمملــة، ويقــال: خلملهــا الــَوِذم ومعنــى 
احلديــث لئــن وليتــم الطهرهنــم))) مــن الدنــس وال طيبنهــم مــن اخلبــث)))، وقيــل 
أراد بالقصــاب الســبُع والــرتاب أصــل ذراع الشــاة، والســبع إذا أخــذ الشــاة قبــض 
عــى ذلــك املــكان ثــم نفضهــا))). انتهــى. والظاهــر أنَّ املــراد مــن النفــض)8) منعهــم 
ــة ودفــع بغيهــم  مــن غصــب األمــوال وأخــذ مــا يف أيدهيــم مــن األمــوال املغصوب

وظلمهــم وجمازاهتــم بســيئات أعاهلــم.

الم([)9)  ]َوِمْن َكِلماٍت َكاَن َيدُعو ِبها )َعَلْيِه السَّ

ــَرِة)10).  ــْد يل بِامْلَْغِف ــْدُت َفُع ــإِْن ُع ــي َف ــِه ِمنَّ ــُم بِ ــَت َأْعَل ــا َأْن ــْر يِل َم ــمَّ اْغِف  )اللُه

))) )احلرب( يف ث، ر، م.
))) )سبقت( يف أ، ع، حتريف.

)3) )فبل( يف أ، ع.
))) )حتصل( يف أ،ع تصحيف.

))) )الظهرهنم( يف أ،ع تصحيف.
))) )اخلت( يف أ، )احلبت( يف ر، يف م: )اجلبت(.

))) )نقضها( يف ع.
)8) )النقص( يف أ، تصحيف.

ــالم([ بيــاض يف ث، و)ومــن كلــات كان )عليــه  )9) ]َوِمــْن َكِلــاٍت َكاَن َيدُعــو هبِــا )َعَلْيــِه السَّ
الســالم( يدعــو هبــا( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/)))، وغــر موجــوده يف هنــج 

البالغــة، صبحــي الصالــح: ))).
ــوده يف  ــر موج ــد: )/)))، وغ ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــرة( يف رشح هن ــيِّ باملغف )0)) )ع
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ــْر  ــمَّ اْغِف ُه ــِدي. اللَّ ــاًء ِعنْ ــُه َوَف ــْد )1) َل ــِي، َوَلْ َتِ ــْن َنْف ــُت ِم ــا َوَأْي ــْر يِل َم ــمَّ اْغِف ُه اللَّ
ــي( الــوأي: )الوعــد()3) والضــان، ومــا  ــُه َقْلبِ ــمَّ َخاَلَف ــَك ))) ُث ــِه إَِلْي ــُت بِ ْب ــا َتَقرَّ يِلِ َم
ــرك  ــوه أو ت ــد ونح ــذر والعه ــة النّ ــد خمالف ــاء بالوع ــدم الوف ــراد بع ــة، وامل مصدري
ــه  ــا يقــرب))) ب اإلنســان مــا أضمــر يف نفســه مــن فعــل اخلــر، وخمالفــة القلــب في
إىل اهلل أن يقصــد يف عمــل اخلــر رئــاء وســمعة أو غرضــًا))) ينــايف خلوصــه لوجــه 
اهلل تعــاىل أو))) أن يقــول باللســان إين أعمــل صاحلــًا كان يعــد مســلَّا باإلحســان أو 
غــر ذلــك ثــم خيالفــه))) مليــل القلــب إىل تركــه كــا هــو الظاهــر ممــا يف بعــض النســخ 
)مــا تقربــت بــه إليــك بلســاين()8)، والفــرق بينــه)9) وبــني الوعــد الســابق بــأن حيمــل 
األول عــى الوعــد القلبــي أو بتخصيــص الثــاين بــا يتعلــق بالعبــاد واألول بحقــوق 
ــاِظ، َوَشــَهَواِت اجِلنــاِن)10)  ــاِظ، َوَســَقَطاِت اأْلَْلَف ــَزاِت اأْلحَْلَ ــْر يِل َرَم ُهــمَّ اْغِف اهلل )اللَّ

هنج البالغة، صبحي الصالح: ))).
))) )نجد( يف ع، تصحيف.

))) )إليــك بلســاين( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/)))، وغــر موجــوده يف هنــج 
البالغــة، صبحي الصالــح: ))).

)3)  لسان العرب، مادة )وأي(: ))/ ))3.
))) )تقرب( يف ر، م، تصحيف.
))) )عرضا( يف أ، ع،تصحيف.

))) )و( يف ع، تصحيف.
))) )خيالف( يف ع.

309، ورشح هنــج  )8)  منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة، القطــب الراونــدي: )/ 
البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )))، و ورشح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم البحــراين: )/ 3)).

)9) )بينه( ساقطة من ر.
)0)) )و ســهوات اجلنــان( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/)))، وغــر موجــوده 

يف هنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: ))).
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ــني  ــني أو احلاجب ــفتني أو العين ــاء بالش ــارة أو االي ــز االش ــاِن( الرم َس ــَواِت اللِّ َوَهَف
أو الفــم أو اليــد أو الّلســان واملــراد هاهنــا االشــارة بالعــني، واللحــظ النظــر بشــق 
العــني الــذي يــي الصــدغ، وهــو أشــد التفاتــا مــن الشــزر)))، واملالحظة مفاعلــة منه 
والغــرض اإلشــارة بالعــني لألغــراض اخلارجــة عــن حــدود الريعــة كاالســتهزاء 
بأحــد وإيذائــه والظلــم عليــه، والَســقطة))) بالفتــح العثــرة والزلــة، والشــهوة الرغبة 
يف الــيء وحبــه، واجلَنــان بالفتــح القلــب وشــهواته رغباتــه إىل الباطــل، ويف 
بعــض النســخ )ســهوات اجلنــان()3) بالســني))) املهملــة أي: الســهوات الناشــئة مــن 
التفريــط وقلــة املبــاالة، وقــال بعــض الشــارحني: أي اخلواطــر املخالفــة ألمــر اهلل 
ــل  ــوارح اىل فع ــض اجل ــة بع ــتتبع حرك ــد يس ــا وق ــب بتفصيله ــعر القل ــي ال يش الت
ــرا يف النفــس  ــال: وذلــك وإن كان ال يوجــب))) أث خــارج عــن حــدود))) اهلل)))، ق
ــه ربــا يقــوى لقــوة أســبابه وكثرهتــا فتقطــع)8) العبــد عن ســلوك  وال يؤخــذ بــه إال أنَّ
ســبيل اهلل)9)، وفيــه تأمــل وهفــوات اللســان زالتــه، ويمكــن أن يــراد بالســقطات 
األقــوال الباطلــة الناشــئة عــن تعمــد أو يكــون اهلفــوات كالتأكيــد هلــا واســتغفاره 

))) )الرز( يف ث، ر، م،تصحيف.
))) )والسقط( يف أ،ع.

)3)  هنــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة، القطــب الراونــدي: )/ 309، ورشح هنــج البالغــة، 
ابــن أيب احلديــد: )/ ))).

)))  )بالشني( يف ر.
))) )جدود( يف م، تصحيف.

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ ))).
))) )توجب( يف أ، ع، تصحيف.
)8) )فيقطع( يف أ، ع، تصحيف.

)9)  قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ ))).
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ــؤول  ــل م ــأ والزل ــن اخلط ــه ع ــع عصمت ــورة م ــور املذك ــن األم ــالم( م ــه الس )علي
كاعــرتاف االئمــة )عليهــم الّســالم( يف األدعيــة باملعــايص واآلثــام أمــا بــأن يكــون 
ــي يشء  ــدر عن ــو ص ــا أي: ل ــر وقوعه ــى تقدي ــا ع ــتغفار مغفرهت ــوب يف االس املطل
ــة ال يســتلزم حتقــق املقــدم واملــراد يف االعــرتاف  منهــا فأغفــره يل وصــدق الرطي
ــا بــأن  الريــح لــو مل تعصمنــي لفعلــت وال ينافيــه االمتنــاع مــع العصمــة وأمَّ
يكــون الــكالم مســوقا إلنشــاء اخلضــوع ال لإخبــار بالوقــوع رصحيــًا أو ضمنــا أو 
بــأن حيمــل املعصيــة عــى تــرك األوىل واالشــتغال بامُلباَحــات، أو بــأن يكــون املــراد 
إين مــن جهــة البريــة أهــل الرتكاهبــا أو بــأن يكــون الغــرض تعليــم اخللــق، ويف 

بعضهــا نــوع مــن اخلفــاء واهلل ســبحانه يعلــم مقاصــد أوليائــه.  

الم([))) قاله لبعض أصحابه لا عزم على السري  ]َوِمْن َكاَلٍم َلُه )َعَلْيِه السَّ
اىل اخلوارج

فقــال))) لــه: يــا أمــر املؤمنــن إن رست))) يف هــذا الوقــت خشــيت أن ال تظفر))) 
بمــرادك /ظ 81/ مــن طريــق علــم النجــوم وروى أنَّ هــذا القائــل كان عفيــف بــن 
ــه  ــر بمطلوب ــوم وظف ــم النج ــى عل ــس وكان يتعاط ــن قي ــعث ب ــا االش ــس))) أخ قي

))) ]ومن كالم له )عليه السالم([ بياض يف ث.
ــج  ــر موجــوده يف هن ــد: )/0))، وغ ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــال( يف رشح هن ــد ق ))) )وق

ــح: ))). ــي الصال ــة، صبح البالغ
ــر  ــد: )/0))، وغ ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــني( يف رشح هن ــر املؤمن ــا أم )3) )ان رست ي

ــح: ))). ــي الصال ــة، صبح ــج البالغ ــوده يف هن موج
ــج  ــوده يف هن ــر موج ــد: )/0))، وغ ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــر( يف رشح هن ))) )أال تظف

ــح: ))). ــي الصال ــة، صبح البالغ
)))  ويقــال لــه عفيــف بــن قيــس بــن معــد يكــرب الكندي،،ويقــال عفيــف بــن معــد يكــرب، 
ويقــال عفيفــًا الكنــدي الــذي لــه صحبــه غــر عفيــف بــن معــد يكــرب، وقيــل اهنــا واحــد، 
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ــاَعِة الَّتِــي َمــْن  ــِدي إىَِل السَّ ــك َتْ ــالم(: )َأَتْزُعــُم أنَّ كفــرح أي فــاز، فقــال )َعَلْيــِه السَّ
ــاَعِة)1) الَّتــي َمــْن َســاَر فِيَهــا َحــاَق))) بـِـِه  ُف السَّ ــوِّ ــوُء، َوُتَ َف َعنْــُه السُّ َســاَر فِيَهــا ُصِ
َب اْلُقــرآَن، َواْسَتْغـــنَى َعــِن َاالْســتَِعاَنِة بـِـاهللِ يِفِ  َقــَك ِبــَذا َفَقــْد َكــذَّ ! َفَمــْن َصدَّ ُّ الــرُّ
َنْيــِل امْلَْحُبــوِب َوَدْفــُع امَلْكــُروِه( يزعــم كينــر أي: يقــول أو هــو قريــب مــن معنــى 
يظــن)3) وأكثــر مــا يســتعمل يف الباطــل واحلديــث الــذي ال ســند لــه، وحــاق))) بــه 
األمــر أي: لزمــه ونــزل بــه، والــرُض بالضــم: ســوء احلــال ومــن صدقــك هبــذا أي: 
يف هــذا وكــون هــذا التصديــق تكذيبــًا للقــرآن الدعائــه العلــم الــذي هــو عنــد اهلل 
كــا يظهــر ممــا رواه الصــدوق رمحــه اهلل يف اخلصــال)))، ورواه الشــارح عبــد احلميــد 
بــن أيب احلديــد))) ويف خــرب مســره )عليــه الّســالم( إىل النهــروان وقــد انســاق الــكالم 
إىل قولــه، فقــال لــه أمــر املؤمنــني )عليــه الّســالم(: تــدري مــا يف بطــن هــذه الدابــة 
أذكــر أو انثــى، قــال إن حســبت علمــت، قــال لــه أمــر املؤمنــني )عليــه الّســالم(: مــن 
ــِزُل  ــاَعِة َوُينّ ــُم السَّ ــَدُه ْعلِ ــرآن)))  ﴿إِنَّ َاهللَ ْعنِ ــّذَب بالق ــول ك ــذا الق ــى ه ــك ع صدق

وذكــر الصفــدي ان عفيــف بــن قيــس الكنــدي هــو أخــو االشــعث بــن قيــس المــه وابــن عمــه. 
ينظــر: االســتيعاب: 3/ ))))، الــوايف بالوفيــات: )/ 8)، و هتذيــب التهذيــب: )/ 0))، 

ومعجــم الرجــال واحلديــث، حممــد االنصــاري: )/ ))).
))) )مــن الســاعة( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/0))، وغــر موجــودة يف هنــج 

البالغــة، صبحــي الصالــح: ))).
))) )خاف( يف ع، تصحيف.
)3) )بطن( يف ح، تصحيف.

))) )خاف( يف ع، تصحيف.
)))  ينظر: اخلصال، الصدوق: 90).

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 0)).
))) )القرآن( يف ع.
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ــْدرْي  ــا َت ــدًا، َوَم ــُب َغ ــاَذا َتْكِس ــٌس َم ــْدِري َنْف ــا َت ــاِم َوَم ــا يْفِ َاألَْرح ــُم ّم ــَث َوَيْعَل ْالَغْي
﴾)))، والظاهــر عــى مــا يف هــذه الروايــة  َنْفــٌس بـِـأيِّ َأْرٍض َتـُـوُت إِنَّ اهللَ َعلِيــٌم َخبـِـْرٌ
أنَّ املشــار إليــه املنــايف للقــرآن هــو ادعائــه علــم مــا يف بطــن الدابــة أنــه ذكــر أو انثــى، 
وأمــا عــى مــا يف املتــن فيمكــن أن يكــون املشــار إليــه دعــواه علــم الســاعتني املنــايف 
لقولــه عــز وجــل: ﴿َومــا َتــْدِري َنْفــٌس َمــاذا َتْكِســُب َغــدًا﴾))) و)3) لقولــه ســبحانه: 
ــمَواِت واألْرِض ْالَغْيــُب إاِلَ اهللُ﴾)))، وقولــه عــز وجــل:  ﴿ُقــْل اْل َيْعَلــُم َمــْن يف السَّ
﴿َوِعنْــَدُه َمَفاتـِـُح ْالَغْيــِب ال َيْعَلُمَهــا إاِلَّ ُهــَو﴾))) ومــا يفيــد مثــل ذلــك املعنــى، وأمــا 
مــا ثبــت مــن أخبــار النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( وأمــر املؤمنــني وســائر االئمــة 
)عليهــم الّســالم( بــا ســيكون مــن اخلمســة املذكــورة يف اآليــة األوىل وغرهــا مــن 
ــا هــو تعلــم مــن ذي العلــم كــا رصح بــه أمر املؤمنــني )عليه الّســالم(  الغائبــات فإنَّ
ــض  ــد دل بع ــل وق ــذا القبي ــن ه ــًا م ــوم أيض ــم النج ــال عل ــه ال يق ــض كلات يف بع
ــه ممــا علمــه اهلل بعــض أنبيائــه فكيــف يكــون تصديــق  األخبــار عــى أنَّ لــه أصــال وإنَّ
املنجــم تكذيبــًا للقــرآن ألنــا نقــول ال يظهــر ممــا ظفرنــا))) بــه مــن األخبــار أزيــد مــن 
أن هلــذا العلــم أصــاًل وأمــا أن مــا يف أيــدي النــاس ممــا علمــه اهلل عبــاده فلــم نجــده 
يف األخبــار بــل يف بعضهــا مــا يــدل عــى خالفــه كقــول الصــادق )عليــه الّســالم(: 

)))  لقان / )3.

)))  لقان / )3.
)3) )أو( يف أ، ث، ع.

)))  النمل / ))، ويف أ،ح، م )ومن يف األرض( حتريف.
)))  االنعام / 9).

))) )طفرنا( يف أ، تصحيف.
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ــه الّســالم(:  ــه )علي ــق كلهــم()))، وقول ــد اخلل ــم موالي ــك إال مــن عل ــم ذل )ال يعل
ــه  ــه()))، وقول ــع ب ــة ال ينتف ــدرك، وقليل ــرة ال ي ــا كث ــرون يف يشء منه ــم تنظ )إنك
ــون)3) وعــى أمــر املؤمنــني  ــن ن ــا رد اهلل الشــمس عــى يوشــع ب ــه الّســالم( مل )علي
)عليهــا الّســالم(: )ضــل فيهــا علــاء النجــوم())) )وإذا مل يكــن مــا ادعــاه املنجــم 
مطابقــا ملــا هــو احلــق مل يكــن مــن التعلــم مــن ذي العلــم بــل هــو دعــوى االطــالع 
ــكالم عــى وجــه آخــر،  ــذي ال يعلمــه إال اهلل ويمكــن أن حيمــل ال ــب ال عــى الغي
وهــو أنَّ قــول املنجــم بــأنَّ رصف الســوء وحلــوق الــرض تابــع للســاعة ســواء قــال 
بــأنَّ األوضــاع العلويــة مؤثــرة تامــة يف الســفليات وال جيــوز أن ختلــف اآلثــار عنهــا، 
أو قــال بأهنــا مؤثــرات ناقصــة، ولكــن باقــي املؤثــرات أمــور ال يتطــرق إليهــا 
ــا عالمــات تــدل عــى وقــوع احلــوادث حتــًا وباجلملــة إذا اعتقد  التغــر، أو قــال بأهنَّ
عــدم جــواز ختلــف احلــوادث عــن األوضــاع تأثــر أو داللــة أو عــدم وقــوع 
التخلــف جلريــان عــادة اهلل بذلــك فهــو خمالــف ملــا ثبــت مــن الديــن مــن أنه ســبحانه 
يمحــو مــا يشــاء ويثبــت وإنــه يقبــض ويبســط ويفعــل مــا يشــاء ومل يفــرغ مــن األمــر 

)))  األصول من الكايف، الكليني: 8/ ))3.
)))  املصدر نفسه: 8/ )9).

)3)  يوشــع بــن نــون بــن افرائــم بــن يوســف بــن يعقــوب )عليهــم الســالم( تــوىل االمــر بعــد 
ــق،  ــوك العالي ــن مل ــرة م ــه اجلباب ــد كان علي ــام وق ــالد الش ــل اىل ب ــي ارسائي ــار ببن ــى، س موس
ــاىل  ــس اهلل تع ــرة حب ــوم العن ــع، ويف ي ــم وقائ ــه معه ــت ل ــام فكان ــوك الش ــن مل ــم م وغره
ــول  ــي ان حي ــم اذ خ ــة منه ــى بقي ــص ع ــي خيل ــون ك ــن ن ــع ب ــاء يوش ــتجابة لدع ــمس اس الش
الليــل قبــل ان يقتلهــم مجيعــًا، ويقــال ان يوشــع مــات ولــه مــن العمــر مائــة وعــرون ســنة. 
ينظــر: املعــارف: ))، والتنبيــه واالرشاف: 0))، و وفيــات االعيــان: )/ )))، 8))، و 

شــذرات الذهــب: 3/ ))).
)))  الوايف، الكاشاين: )) / ))).
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كــا قالــت اليهــود يــد اهلل مغلولــة والظاهــر مــن حــال املنجمــني الســابقني وكلاهتــم 
ــًا فيكــون تصديقهــم  ــم ال يقولــون بالتخلــف وقوعــًا أو امكان جلهــم أو كلهــم أهنَّ
خمالفــًا للتصديــق بالقــرآن ومــا علــم مــن الديــن مــن هــذا الوجــه ولــو كان منهــم 
مــن يقــول بجــواز التخلــف ووقوعــه بقــدرة اهلل واختيــاره))) وبأنَّه يزول نحوســة))) 
ــًا  ــعد نحس ــب الس ــبحانه وينقل ــه س ــل إلي ــاء والتوس ــدق والدع ــاعات بالتص الس
والنَحــس ســعدًا كــا يظهــر مــن االخبــار، وبــأنَّ احلــوادث ال يعلــم وقوعهــا بعــد 
حتقــق األوضــاع إال إذا علــم / و)8/ أنَّ اهلل ســبحانه مل يتعلــق حكمتــه بتغيــر 
داللتهــا و تبديــل احكامهــا كان كالمــه )عليــه الّســالم( خمصوصــًا بمــن قــال بتحتم 
الداللــة أو التأثــر كــا ســبق وحينئــذ يكــون حمــط الفائــدة يف الــكالم قولــه )عليــه 
الّســالم(: رصف عنــه الســوء وحــاق بــه الــرض أي: حتــًا ال يقــال حينئــذ )تقــل()3) 
فائــدة))) علــم النجــوم بــل ترتفــع))) وأي طريــق إىل العلــم بعــدم تطــرق التغيــر إىل 
االحــكام فــأي فائــدة يف تعليــم األنبيــاء واألئمــة )عليهــم الّســالم( علــم النجــوم 
كــا يظهــر مــن بعــض االخبــار ألنــا نقــول: لعــل اهلل عــز وجــل جعــل هلــم ســبياًل 
ــدة أو عدمهــا يف علــم النــاس  ــة الفائ بالوحــي أو غــره إىل التخلــف وعدمــه، وقل
وضعــف العمــل بــا يســتنبطونه مــن األحــكام ال فســاد فيــه عــى أن كثــرة الوقــوع 
ــار  ــد مــن اعتب ــه الب ــدة، ولعل ــوع مــن الفائ ــاس ن ــم هبــا ســبيل للن ــو كان إىل العل ل

))) )واحتياره( يف ع، م، تصحيف.
))) )نحوسته( يف ح، ر، م.

)3) )يقل( يف أ، ح، ر، ع، تصحيف.
))) )فانة( يف ث، حتريف.

))) )يرتفع( يف أ، ر، ع، م، تصحيف.
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التحتــم عــى الوجــه األول أيضــًا حتــى يظهــر وجــه االســتغناء عــن))) االســتعانة 
بــاهلل يف نيــل املحبــوب ودفــع املكــروه ويمكــن ارجــاع املضــادة للقــرآن عــى هــذا 
الوجــه أيضــًا إىل العلــم فإنــه إذا مل يكــن العلــم الــذي علمــه اهلل مــن علمــه بمجــرده 
مفيــدًا للعلــم احلتمــي بوقــوع الكائنــات مــن اخلــر والــر كان زعــم النــاس علمهم 
بــه مــن ادعــاء علــم الغيــب ومــا َخــصَّ بــِه ُســبَحاَنُه )وينبغــي))) يِف َقْولِــَك لِْلَعاِمــِل 
ــاَعِة الَّتـِـي  ــِه أِلََنــَك- بَِزْعِمــَك- َأْنــَت َهَدْيَتــُه إىَِل السَّ ْمــُد ُدوَن َربِّ بَِأْمــِرَك َأْن ُيولَِيــَك احْلَ
( يف قولــك أي عــى ]قولــك أي بســبب قولــك )3)[)))  ـــرَّ َنــاَل فِيَهــا النَّْفــَع، َوأِمــَن الضُّ
أو هــي للظرفيــة املجازيــة ويَوليــك بفتــح الــواو وتشــديد الــالم أو بســكون الــواو 
وختفيــف الــالم أي: يقربــك مــن احلمــد مــن الــويل بمعنــى ]القــرب[)))، أو ]هو[))) 
مــن قبيــل قولــك: واله األمــر عمــل كــذا، و واله بيــع الــيء أي قلــده إيــاه، 
واملقصــود أن جيعلــك وليــًا للحمــد وأهــاًل َلــُه، والــرَض يف بعــض النســخ بالفتــح، 
وهــو ضــد النفــع وبالضــم ســوء احلــال، وقيــل بالفتــح مصــدر وبالضــم اســم )ُثــمَّ 
ــم النُُّجــوِم إالَّ َمــا  اُكــْم َوَتعلُّ ــا النَّــاُس، إيَّ َ ــام( عــَى النــاس فقــال: أيُّ أقبــَل )َعَلْيــِه السَّ
ــُم َكالكاِهــِن، َواْلكاِهــُن  ــِة؛ امُلنجِّ ــا َتْدُعــو إىَِل اْلَكَهاَن ــٍر َأْو َبْحــٍر، َفإِنَ ــِه يِف َب ــَتَدى بِ ـ ُيْ
ــاِحُر َكاْلَكافـِـُر، َواْلَكافـِـُر يِف النَّــاِر؛ ِســُروا َعــَى اْســِم اهللِ( ويف بعض  ــاِحِر، والسَّ كالسَّ
النســخ )وعونــه( اشــار ســبحانه اىل االهتــداء بالنجــوم يف الــرب والبحــر بقولــه عــز 

))) )عى( يف أ، ع، حتريف.
))) )تبتغي( يف ح، ويف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/0)).

)3) )يف قولك أو بسبب قولك( يف ح، ويف ر: )يف قولك أي عى قولك أو بسبب قولك(.
))) ]قولك أي بسبب قولك[ ساقطة من ث.

))) ]القرب[ ساقطة من ث.
))) ]هو[ ساقطة من أ، ع.



28

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

 ِّ ْاْلــرَّ ــا يِف ُظلِــَاِت  ِبَ لَِتْهَتــُدوا  النَُّجــُوَم  َلُكــم  ي َجَعــَل  َالــذَّ مــن قائــل: ﴿َوُهــَو 
َوالَبْحــر﴾)))، والَكهانــة بالفتــح كــا يف النســخ مصــدر قولــك: كُهــن بالضــم أي: 
ــة إذا  ــب كتاب ــب يكت ــل: كت ــة، مث ــن كهان ــن يكه ــال: كه ــًا()))، و)يق ــار كاهن )ص
تكهــن()3)، واحلرفــة الِكهانــة بالكــر)))، وهــو))) عمــل يوجــب طاعــة بعــض 
اجلــان لــه بحيــث )تأتيــه())) باألخبــار))) الغائبــة، وهــو قريــب مــن الســحر، قيــل: 
قــد كان يف العــرب كهنــة كشــٍق)8) وســطيٍح)9) وغرمهــا فمنهــم مــن كان يزعــم أن 

)))  األنعام / )9.
)))  الصحاح، مادة )كهن(: )/ )9)).

)3)  املصدر نفسه، مادة )كهن(: )/ )9)).
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )كهن(: 3) / ))3.

))) )هي( يف أ، ث، ر، ع، حتريف.
))) )يأتيه( يف أ، ث، ح، تصحيف.

))) )االخبار( يف ث، ح.
)8)  شــق بــن صعــب بــن شــاكر بــن رهــم القــري البجــي االنــاري االزدي، كاهــن جاهــي، 
ــموه  ــك س ــدة لذل ــني واح ــدة وع ــل واح ــدة ورج ــد واح ــه ي ــان ل ــف انس ــه كان نص ــر ان يذك
شــقًا وهــو مــن معــارصي ســطيح يقــال اهنــا ولــدا يف يــوم واحــد وقــد، كان يســتدعى احيانــًا 
لالستشــارة، او تفســر االحــالم، وقــد عمــر طويــال، يقــال انــه عــاش ســتائة ســنة، تــويف ســنة 
))) ق هـــ(. ينظــر: وفيــات االعيــان: )/ )3)، و كشــف الظنــون: )/ ))))، و االعــالم: 

.((0 /3
)9)  هــو ربيــع بــن ربيعــة بــن مســعود بــن عــدي بــن ذئــب بــن حمجــن، مــن بنــي مــازن، مــن 
ــه كان  ــه بأن ــون عن ــم يقول ــطيح ؛الهن ــرف بس ــن املعمرين،يع ــاين، م ــي غس ــن جاه االزد، كاه
منبســطًا مســطحًا عــى االرض ال يقــدر عــى قيــا م وال قعــود، فــا كان فيــه عظــم ســوى رأســه، 
تــويف يف الشــام ســنة ))) ق هـ(.ينظــر: اكــال الكــال: )/ )9))، و تاريــخ مدينة دمشــق: 8) 
/ ))، و اللبــاب يف هتذيــب االنســاب: )/ )3)، و كشــف الظنــون: )/ ))))، و االعــالم: 

.(( /3
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لــه تابعــًا مــن اجلــن ورئيــًا يلقــى إليــه االخبــار، ومنهــم مــن))) كان يزعــم أنــه يعــرف 
األمــور بمقدمــات وأســباب ]و[))) يســتدل هبــا عــى مواقعهــا مــن كالم مــن يســأله 
أو فعلــه أو حالــه وهــذا خيصونــه باســم العــراف)3) كالــذي يدعــي معرفــة الــيء 
ــوه  ــة يف وج ــار أن الكهان ــض االخب ــا ]ويف بع ــة ونحومه ــكان الضال ــروق وم امل
شــتى فراســة العــني وذكاء القلــب ووسوســة النفــس وفطنــة الــروح مــع قــذف يف 
قلبــه ألن مــا حيــدث يف األرض مــن احلــوادث الظاهــرة وذلــك))) يعلمــه الشــيطان 
ويؤديــه اىل الكاهــن وخيــربه بــا حيــدث يف املنــازل واألطــراق وكان الشــيطان قبــل 
ان يمنــع عــن اســرتاق الســمع يســرتق الكلمــة مــن خــرب الســاء بــا حيــدث مــن اهلل 
يف خلقــه فيقذفهــا))) اىل الكاهــن فــإذا زاد))) كلــات مــن عنــده فيختلــط احلــق 
بالباطــل ومــذ منعــت الشــياطني))) عــن اســرتاق الســمع انــا يــؤدي)8) اىل ُكهاهنــا)9) 
أخبــار ممــا حيــدث يف البعــد مــن احلــوادث مــن ســارق رسق وقاتــل قتــل ومــا 
يتحــدث الشــياطني بــه وحيدثونــه وهم بمنزلــة الناس أيضــًا صدوق وكــذوب[)0))، 
ــة يف تعلــم  ــه خيــرب أمــر املنجــم اىل الرغب ــة أمــا ألنَّ ودعــوة علــم النجــوم اىل الكهان

))) )قد( يف ح.
))) ]و[ ساقطة من أ، ث، ر، ع.

)3) )العراق( يف ع ويف ر: )الغراف(، تصحيف.
))) )فذلك( يف ث.

))) )فقدفها( يف ث.
))) )راد( يف ث.

))) )الشيطان( يف ث.
)8) )تؤدي( يف ث، تصحيف.

)9) )كوهنا( يف ث، حتريف.
)0)) ]ويف بعض االخبار...[ ساقطة من ح، ر، م.
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الكهانــة و التكســب بــه أو ادعــاء مــا يدعيــه الكاهــن والســاحر)))، قيــل هــو كالم أو 
كتابــة أو رقيــة أو أقســام وعزائــم ونحوهــا حيــدث بســببها رضر عــى الغــر، ومنــه 
عقــد الرجــل عــن))) زوجتــه والقــاء البغضــاء بــني النــاس، ومنــه اســتخدام املالئكــة 
واجلــن واســتنزال الشــياطني يف كشــف الغائبــات وعــالج املصــاب واســتحضارهم 
ــه ال  ــر أن ــانه والظاه ــى لس ــب ع ــف الغائ ــرأة وكش ــي أو ام ــدن صب ــهم بب وتلبس
خيتــص بالــرضر، ويظهــر مــن بعــض األخبــار أنَّ مــن الســحر مــا يشــبه الطــب)3) 
ــاء  ــذه أولي ــا يأخ ــه م ــة))) ومن ــق واخلف ــة واملخاري ــة والرع ــه ]...[))) ]اخلطف ومن
الشــياطني عنــه وان مــن تســبيح امللكــني هــاروت ومــاروت لــو فعــل االنســان كــذا 
لــكان كــذا ولــو عالــج بكــذا لصــار كــذا، اصنــاف ســحر فيتعلمــون منهــا مــا خيــرج 
عنهــا ومهــا موضــع ابتــالء وموقــف /ظ )8/ فتنــة ويقــوالن انــا نحــن فتنــة فــال 
ــا مــا يرضكــم وال ينفعكــم وإن مــن أكــرب الســحر النميمــة يفــرق هبــا  تأخــذوا عن
بــني املتحابــني ويســفك هبــا الدمــاء وهيــدم هبــا الــدور ويكشــف هبــا الســتور وأن 
ــاحر عالــج  ــه بمنزلــة الطــب فــإنَّ الس أقــرب أقاويــل الســحر مــن الصــواب ان
ــالج  ــك الع ــر ذل ــه بغ ــب فعاجل ــاء الطبي ــاء فج ــة النس ــن جمامع ــع م ــل فامتن الرج
فأبــرأ[))) ووجــه الشــبه يف تشــبيه املنجــم بالكاهــن إمــا الشــرتاك يف اإلخبــار عــن 
ــارات  ــتناد اىل اإلم ــني واالس ــن والتخم ــار بالظ ــذب واإلخب ــات، أو يف الك الغائب

))) )والسحر( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، والصواب ما اثبتناه.
))) )عى( يف م.

)3) )الطيب( يف ح، حتريف.
)))  ]ما[ زائدة يف ح.

))) )احلفة( يف أ، ع، تصحيف.
))) ]اخلطفة...[ ساقطة من ر، ][ بياض يف ح.
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اهلل  عــن ســبيل  العــدول واالنحــراف  أو يف  الســخيفة،  واملناســبات  الضعيفــة 
وترغيــب))) النــاس بالتمســك يف نيــل املــأرب بأســباب خارجــة عــن حــدود 
ــض  ــة وتفوي ــة والطاع ــاء والصدق ــل اىل اهلل بالدع ــن التوس ــم ع ــة وصده الريع
ــه، أو يف البعــد عــن رمحــة اهلل، أو غــر ذلــك ولعــل بعــض الوجــوه هــو  األمــر إلي
أقــوى ونتيجــة  التشــبيهات  بــه يف  التشــبيهني))) األخريــن واملشــبه  الوجــه يف 
املجمــوع دخــول النــار، ويمكــن أن يكــون قولــه )عليــه الّســالم( والكافــر يف النــار 
ــر وإن كان  ــه أظه ــول، ولعل ــود، أو الدخ ــا اخلل ــراد إم ــبه وامل ــه الش ــارة اىل وج اش
ــروف  ــى املع ــن موس ــي ب ــل ع ــيد النبي ــر الس ــد ذك ــول ق ــر. أق ــدًا، فتدب ــر خمل الكاف
ــا  ــغ يف تضعيفه ــوم وبال ــالة النج ــة يف رس ــذه الرواي ــه اهلل( ه ــاوس)3) )رمح ــن ط باب
ــار  ــن االختص ــوع م ــه بن ــض كلات ــر بع ــا ولنذك ــندها ومتنه ــن يف س ــا بالطع ورده
ومــا يــرد عليهــا حتقيقــًا للمقــام، قــال بعــد حكايــة الروايــة عــن كتــاب هنــج البالغة: 
رأيــت فيــا وقــف))) عليــه يف كتــاب عيــون اجلواهــر تأليــف أيب جعفــر حممــد بــن 
بابويــه )رضــوان اهلل عليــه( حديــث املنجــم مســندًا قــال: حدثنــي حممــد بــن عــي 
ماجيلويــه )رىض اهلل عنــه( قــال حدثنــي عمــي حممــد بــن أيب القاســم عــن))) حممــد 
بــن عــي القــريش عــن نــر بــن مزاحــم املنقــري عــن عمــر بــن ســعد عــن يوســف 
بــن يزيــد عــن عبــد اهلل بــن عــوف بــن األمحــر، قــال: ملــا أراد أمــر املؤمنــني )عليــه 
ــن  ــي ذكــره حممــد ب ــه يعن ــاه منجــم، و ذكــر حديث الّســالم( املســر اىل النهــروان أت

))) )وترغب( يف ر.
))) )التشبهني( يف ح.

)3)  ينظر: فرج املهموم، ابن طاووس: )).
))) )وقفت( يف أ، ث، ر، ع، م.

))) )عى( يف ع.
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بابويــه ثــم قــال الســيد )رمحــه اهلل(: إن يف هــذا احلديــث عــدة رجــال ال يعمــل علــاء 
أهــل البيــت )عليهــم الّســالم( عــى روايتهــم ويمنــع ]مــن[))) جتــوز العمــل بأخبــار 
اآلحــاد مــن العمــل بأخبارهــم وشــهادهتم، وفيهــم عمــر بــن ســعد بــن أيب وقــاص 
مقاتــل احلســني )صلــوات اهلل عليــه(، وال يلتفــت عــارف بحالــه اىل مــا يرويــه أو 
ــه  ــادة علي ــًا عــن زي ــه)))، قــال: )وكان هــذا االســناد، وهــذا الطعــن مغني يســند إلي
ــو كانــت هــذه  ــه ل ــم قــال: )واعلــم أن ــل اجلــواب()3)، ث ــا نســتظهر يف تفصي ولكنن
الروايــة صحيحــة عــى ظاهرهــا لــكان موالنــا عــي )عليــه الّســالم( قــد حكــم يف 
ــه مــن أصحابــه أيضــًا  هــذا عــى صاحبــه الــذي قــد شــهد مصنــف هنــج البالغــة أنَّ
بأحــكام الكفــار، أمــا بكونــه مرتــدا عــن الفطــرة فيقتلــه يف احلــال، أو بــرده عــن غــر 
الفطــرة فيتــوب، أو يمتنــع مــن التوبــة فيقتــل)))؛ ألنَّ الروايــة قــد تضمنــت أن 
ــة  ــحرة؛ ألنَّ الرواي ــة، أو الس ــكام الكهن ــه أح ــري علي ــر، أو كان جي ــم كالكاف املنج
تضمنــت أنــه كالكاهــن والســاحر ومــا عرفنــا اىل وقتنــا هــذا أنــه حكــم عــى هــذا 
املنجــم صاحبــه بأحــكام الكفــار وال الســحرة وال الكهنــة وال أبعــده وال غــرره))) 
ــه صاحبــه وهــذا يدلــك  بــل قــال: ســروا عــى اســم اهلل واملنجــم مــن مجلتهــم؛ ألنَّ
))) عــى تباعــد الروايــة مــن صحــة النقــل أو يكــون هلــا تأويــل غــر ظاهرهــا موافــق 

)))  ]من[ ساقطة من ح.
)))  ينظر: فرج املهموم، ابن طاووس: )).

)3)  املصدر نفسه: 8).
))) )فقيل( يف م، حتريف.

))) )عزره( يف أ، ث، ع، ويف ح: )عذره(.
))) )بذلك( يف ع، حتريف.
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ــة  ــف رواي ــم بضع ــناد واحلك ــن يف اإلس ــه إن أراد بالطع ــه أن ــرد علي ــل))). وي للعق
ــا روايــة مرســلة كســائر روايــات الكتــاب وأي طريــق  الكتــاب فــال وجــه لــه؛ ألهنَّ
اىل العلــم بــأنَّ يف رحاهبــا عمــر بــن ســعد، وأي اســتبعاد يف أن يكــون كالمــه )عليــه 
الّســالم( عنــد املســر اىل احلــرب وخطابــه اجليــش مرويــًا بطــرق عديــدة قــد اطلــع 
الســيد الــريض )رىض اهلل( عــى طريــق صحيــح منهــا، وضعــف ســند الصــدوق ال 
ــا يف  ــى م ــه اهلل( ع ــدوق )رمح ــة الص ــظ رواي ــع أنَّ لف ــنده م ــف س ــى ضع ــدل ع ي
اخلصــال خمالــف لروايــة الســيد )ريض اهلل عنــه(، نعــم هــي يف عــداد املراســيل 
كاخلطــب وغرهــا املذكــورة يف الكتــاب وقــد رواهــا الشــارح عبــد احلميــد بــن أيب 
احلديــد))) يف رشح كالمــه )عليــه الســالم( يف ختويــف أهــل النهــر عــن ابــن ديزيــل 
صاحــب كتــاب صفــني مــن غــر اســناد وال بــأس بذكرهــا بلفظــه الشــتاله عــى 
زيــادات: قــال عــزم عــي )عليــه الّســالم( عــى اخلــروج مــن الكوفــة اىل احلروريــة 
وكان يف أصحابــه منجــم، فقــال لــه: يــا أمــر املؤمنــني ال تــر يف هــذه الســاعة ورس 
ــك إن رست يف هــذه الســاعة أصابــك  عــى ثــالث ســاعات مضــني مــن النهــار فإنَّ
وأصحابــك أذى ورض شــديد وإن رست يف الســاعة التــي/ و)8/ أمرتــك هبــا 
ظفــرت وظهــرت وأصبــت مــا طلبــت، فقــال لــه عــي )عليــه الّســالم(: أتــدري مــا 
يف بطــن فــريس هــذه أذكــر َأم انثــى، قــال: إن حســبت علمــت، فقــال )عليــه 
ــَدُه  الّســالم(: فمــن صدقــك هبــذا فقــد كــذب بالقــرآن قــال اهلل تعــاىل: ﴿إِن اهللَ ِعنْ
ــاَعة وُينــزل الَغْيــُث وَيْعَلــُم مــا يِف األرحــام َوَمــا تــدري َنْفــٌس َمــاذا َتْكِســُب  ِعْلــُم السَّ

)))  ينظر: فرج املهموم، ابن طاووس: 8).
)))  نص مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة: )/ 0)).
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﴾)))، ثــم قــال )عليــه  َغــدًا َوَمــا َتــْدري نفــس بِــأي َأْرٍض َتـُـوُت إِنَّ اهللَ َعلْيــٌم َخبــْرٌ
الّســالم(: إنَّ حممــدا )صــى اهلل عليــه وآله(مــا كان يدعي)))علــم مــا ادعيــت علمــه، 
ــي تصيــب)3) النفــع مــن ســار فيهــا، وتــرف  أتزعــم أنــك هتــدي اىل الســاعة الت
عــن الســاعة التــي حييــق الســوء بمــن ســار فيهــا ؟ فمــن صدقــك هبــذا فقــد اســتغنى 
عــن االســتعانة بــاهلل جــل وعــز يف رصف املكــروه عنــه، وينبغــي للموقــن))) بأمــرك 
ــه اىل الســاعة التــي  ــه؛ ألنــك بزعمــك هديت أن يوليــك احلمــد دون اهلل جــل جالل
يصيــب))) النفــع مــن ســار فيهــا، ]ورصفتــه عــن الســاعة التــي حييــق الســوء بمــن 
ســار فيهــا[)))، فمــن آمــن بــك يف هــذا مل امــن عليــه أن يكــون كمــن اختــذ مــن دون 
اهلل ضــدًا ونــدًا اللهــم ال طــر إال طــرك، وال ضــر إال ضــرك، وال إلــه غــرك، ثــم 
قــال: بــل نخالــف))) ونســر)8) يف الســاعة التــي هنيتنــا، ثــم أقبــل عــى النــاس فقــال: 
ــا النــاس إياكــم والتعلــم للنجــوم إال مــا هيتــدي بــه يف ظلــات الــرب و البحــر، إنــا  أهيَّ
املنجــم كالكاهــن، والكاهــن كالكافــر، والكافــر يف النــار، أمــا واهلل إن بلغنــي إنَّــك 
تعمــل بالنجــوم ألخلدنــك الســجن أبــدًا مــا بقيــت، وألحرمنــك العطــاء مــا كان يل 
ســلطان، ثــم ســار يف الســاعة التــي هنــاه عنهــا املنجــم فظفــر بأهــل النهــر وظهــر)9) 

)))  لقان / )3.
))) )تدعي( يف أ، ث، ح، ر، ع، تصحيف.

)3) )يصيب( يف ح، ر، تصحيف.
))) )للموفق( يف م، حتريف.

)))  )تصيب( يف أ، ع، تصحيف.
))) ]ورصفته عن الساعة التي حييق السوء بمن سار فيها[ ساقطة من أ، ع.

)))  )خيالف( يف ر، م. تصحيف.
)8)  )وتسر( يف م، تصحيف. 

)9) )فظفر( يف ر، حتريف.
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عليهــم، ثــم قــال: لــو رسنــا يف الســاعة التــي أمرنــا هبــا))) املنجــم لقــال النــاس ســار 
يف الســاعة التــي أمــر هبــا املنجــم وظفــر وظهــر، أمــا أنــه مــا كان ملحمــد )صــى اهلل 
عليــه وآلــه( منجــم وال لنــا مــن بعــده حتــى فتــح اهلل علينــا بــالد كــرى وقيــر أهيا 
ــا  ــه يكفــي ممــن ســواه انتهــى. وإن أراد ب ــه))) فإنَّ ــوا عــى اهلل وثقــوا ب ــاس توكل الن
ذكــره الطعــن يف روايــة الصــدوق )رمحــه اهلل( فهــو متوجــه إال أن ظاهــر كالمــه أنَّ 
ــه )عليــه الّســالم( مل حيكــم  غرضــه))) دفــع الروايــة رأســًا، وأمــا مــا اســتند بــه مــن انَّ
ــه  ــر أن ــإنَّ الظاهــر مــن التشــبيه بالكاف ــال، فضعيــف ف بكفــر املنجــم اىل آخــر مــا ق
ــوان  ــدق عن ــى ص ــبه ال ع ــه الش ــرتاك يف وج ــى االش ــدل ع ــا ي ــر وإن ــس بكاف لي
الكافــر عــى املنجــم أو مســاواته لــه يف مجيــع األحــكام حتــى يقتلــه يف احلــال أو بعــد 
أمتناعــه مــن التوبــة عــى أنــه )عليــه الســالم( مل يشــبهه بالكافــر بــل باملشــبه باملشــبه 
ــده وال  ــه وال ابع ــا قول ــد، وأم ــه أبع ــر علي ــم الكاف ــراء حك ــذ فاج ــر وحينئ بالكاف
ــه قــد ظهــر مــن روايــة الشــارح االيعــاد باحلبــس املؤبــد، والتحريــم  عــزره))) ففيــه أنَّ
ــه أرص املنجــم عــى العمــل بالنجــوم، حتــى يســتحق  مــن العطــاء، ومل يعلــم أنَّ
ــدل عــى  ــادة ال ي ــاب عــى هــذه الزي ــة الكت ــكاالً، وعــدم اشــتال رواي ــرًا أو ن تعزي
عدمهــا، فــإنَّ عــادة الســيد )رىض اهلل عنــه( االقتصــار عــى مــا اختــاره مــن الــكالم 
بزعمــه ال اســتيفاء النقــل والروايــة مــع أن عــدم النقــل يف مثــل هــذا األمــر ال يــدل 
عــى العــدم، وأمــا مــا يشــعر بــه ]...[))) كالمــه مــن أنَّ الرجــل مل يكــن مــن 

))) ]هبا[ ساقطة من م، ويف ر: )با( ويف ح: )به(.
)))  )هبا( يف أ، ع، حتريف.

)3)  )عرضه( يف ث، ح، تصحيف.
)))  )عرزه( يف ر، ويف ع، م: غرره، تصحيف.

))) ]من[ زائدة يف ح.
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ــو  ــره ه ــّيد وغ ــكاه الس ــا ح ــى م ــل ع ــه أنَّ الرج ــه، ففي ــه صاحب ــن لكون املردودي
عفيــف بــن قيــس أخــو األشــعث، وهــو رأس املنافقــني مــن أصحابــه، ومثــر أكثــر 
الفتــن فــال ]بعــد[))) أن يكــون صحابتــه كصحابــة أخيــه، وليــس املــراد مــن كونــه 
ــه مــن اجليــش))) املشــتمل عــى الشــقي والســعيد، ثــم قــال:  مــن االصحــاب إال أنَّ
ــن  ــالم( م ــه الّس ــي )علي ــا ع ــرض ملوالن ــذي ع ــم ال ــث املنج ــر حدي ــن نذك )ونح
دهاقــني املدائــن ملــا توجــه اىل اخلــوارج ومــا أظهــر لــه موالنــا )عليــه الّســالم( مــن 
املعرفــة بعلــم النجــوم حتــى أســلم الدهقــان، وصــار مــن أصحابــه، وهــي موافقــة 
ملــا ذكرنــاه مــن حجــج املعقــول واملنقــول، ومعارضــة هلــذه الروايــة املرســلة البعيــدة 
مــن كالمــه )صلــوات اهلل عليــه( الباهــر للعقــول)3)، ويرد عليــه: إنَّ روايــة الدهقان 
التــي ذكرهــا ال يــدل عــى جــواز تعلــم النجــوم او العمــل بالنجــوم حتــى يعــارض 
هــذه الروايــة، وال يــدل عــى أن العلــم الــذي يف أيــدي النــاس هــو العلــم الــذي لــه 
أصــل بــل ظاهرهــا خــالف ذلــك، وقــد قــال الدهقــان بعدمــا اشــار )عليــه الّســالم( 
اىل مقدمــات غــر معروفــة يف كلــات املنجمــني ليــس هــذا العلــم بــا يف أيــدي أهــل 
زماننــا، هــذا علــم مادتــه مــن الســاء، وقــد كان غرضــه )عليــه الّســالم( مــن إظهــار 
ــه ليــس مــن األمــراء اجلاهلــني، ويف ســند  املعرفــة هبــذا العلــم أن يعلــم الدهقــان أنَّ
الروايــة جهالــة، وأمــا احلجــج التــي اشــار اليهــا فــال داللــة يف اكثرهــا عــى جــواز 
العمــل، والتعلــم أصــال بــل عــى أنَّ هلــذا العلــم))) /ظ )8/ أصــال، ومــا يــدل عــى 

))) )ينايف( يف ع، ويف أ: )يف(.
))) )اجليس( يف أ، ويف ث: )احلس(، ويف ح: )احلبس(، تصحيف.

)3)  ينظر: فرج املهموم: 8).
))) )العامل( يف ع، حتريف.
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اجلــواز ال خيلــو عــن الضعــف، ثــم قــال: وممــا نذكــره مــن التنبيــه عــى بطــالن هــذه 
ــراوي فيهــا إن مــن صدقــك فقــد كــذب  ــول ال ــم النجــوم، ق ــم عل ــة بتحري الرواي
ــون  ــع للحــروب يدل ــاهلل، وتعلــم))) أن الطالئ القــرآن واســتغنى عــن االســتعانة ب
ــالمة  ــرون بالس ــوس، ويب ــن النح ــر م ــوش وكث ــوم اجلي ــن هج ــالمة م ــى الس ع
ــون  ــر فيك ــك كث ــال ذل ــم ومث ــد دون رهب ــم))) احلم ــك أن نوليه ــن ذل ــزم م ــا ال وم
لــدالالت النجــوم أســوة بــا ذكرنــاه مــن الــدالالت عــى كل معلــوم))) قــال: فإيــن 
هــذه الروايــة الضعيفــة مــن احتجاجــات موالنــا عــي )صلــوات اهلل عليــه( الريفة 
التــي تضيــق جمــال االعــرتاض عليهــا ويقــر علــوم العلــاء غــر النبــي )صــى اهلل 
ــه أن الفــرق بــني األمريــن واضــح  ــرد علي ــداء اليهــا)))، وي ــه( عــن االهت ــه وآل علي
فــإنَّ مــا هيــدي إليــه الطالئــع ونحوهــم ليســت))) أمــورًا يرتتــب ]عليهــا[))) رصف 
الســوء ونيــل املحبــوب حتــًا، ]بــل[))) يتوقــف عــى اجتــاع أمــور كارتفــاع املوانــع، 
ووجــود الرائــط التــي ال يتيــر الظفر هبا إال بفضل مســبب األســباب وليســت)8) 
ــا  ــآرب فيه ــه اىل امل ــا والتوج ــى اختياره ــب ع ــي يرتت ــاعات الت ــة اىل)9) الس كاهلداي
نيــل كل نفــع ورصف كل حمــذور حتــًا كــا زعمــه املنجمــون وال خيفــى أن كل منعم 

))) )نعلم( يف ث، ح، ر، تصحيف.
)))  )توليهم( يف ع، تصحيف.

)3)  ينظر: فرج اهلموم: 9).
)))  ينظر: فرج املهموم: 9).

))) )ليس( يف ث، حتريف.
)))  ]عليها[ ساقطة من أ، ع.

)))  ]بل[ ساقطة من أ، ع.
)8) )وليس( يف أ، ث، ر، ع، م.

)9)  )ارة( يف ع.



38

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

مــن اخلالــق واخلالئــق يســتحق مــن الشــكر املــراد باحلمــد يف هــذا املقــام عــى 
حســب االنعــام كــا تــدل))) عليــه األخبــار، وكلــا كانــت النعمــة أكمــل وأعــّم كان 
اســتحقاق منعمهــا للحمــد أتــم، فــإذا كانــت اهلدايــة اىل نيــل املقاصــد كلهــا عــى 
وجــه ال يتخلــف عنهــا ســواء قالــوا بالتأثــر أو الداللــة كانــت مغنيــة عن االســتعانة 
بــاهلل حتــًا، بــل لــو جــاز التخلــف لكــن عــى ســبيل خــرق العــادة، وكان يف غايــة 
النــدرة كــا يظهــر مــن كالم بعــض املترعــة مــن املنجمــني كانــت تلــك اهلدايــة يف 
قــوة اإلغنــاء وليســت اهلدايــة اىل وجــوه املنافــع العاديــة التــي يتيــر االهتــداء إليهــا 
بالعقــل أو احلــس مــن هــذا القبيــل، وأمــا تطــرق االعــرتاض الــذي جعلــه داالً عــى 
ــا هــو يف الصحيــح مــن االعــرتاض، ثــم قــال: ومــن التنبيــه  عــدم صحــة الروايــة فإنَّ
املظنــون عــى بطــالن ظاهــر هــذه الروايــة أننــا وجدنــا يف الدعــوات الكثــرة التعــوذ 
مــن أهــل الكهانــة والســحرة)))، فلــو كان املنجــم مثلهــم كان كمــن تضمــن بعــض 
األدعيــة التعــوذ منــه ومــا عرفنــا يف األدعيــة تعــوذًا مــن النجــوم و املنجــم اىل وقتنــا 
هــذا)3)، ويــرد عليــه بعــد االغــاض عــن عــدم التعويــل عــى مثــل هــذا الظــن أن 
ــه أقــوى يمكــن  ــه لكون التشــبيه ال يســتلزم املســاواة يف مجيــع األحــكام، واملشــبه ب
ــاحر  ــإنَّ الس ــح، ف ــن واض ــم واآلخري ــني املنج ــرق ب ــم الف ــة، ث ــه بمزي اختصاص
ــق،  ــواع الــر، ورضر اخلالئ ــه أن ــب عــى أفعال ــرء وزوجــه ويرتت ــني امل يفــرق))) ب
ــا يعــود رضره اىل نفســه بأصــل  وكذلــك الكاهــن لطاعــة اجلــن لــه، وأمــا املنجــم فإنَّ

))) )يدل( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، والصواب ما اثبتناه.
))) )السحر( يف ع.

)3)  ينظر: فرج املهموم: 9).
))) )تفرق( يف ح، تصحيف.
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فعلــه، وإن ترتــب رضر الغــر عــى اتبــاع أمــره أحيانــًا فعــدم التعــوذ منــه ولــو كان 
ــالته  ــه اهلل( روى يف رس ــه )رمح ــى أن ــوده، ع ــى مقص ــدل ع ــًا ال ي ــا فرض رشًا منه
االســتخارات دعــاء يتضمــن الــرباءة اىل اهلل مــن اللجــأ اىل العمــل بالنجــوم وطلــب 
ــن  ــي ب ــن ع ــد ب ــل حمم ــيخ الفاض ــر الش ــه اهلل(: ))ذك ــال )رمح ــا، ق ــارات هب االختي
حممــد يف كتــاب لــه يف العمــل مــا هــذا لفظــه دعــاء االســتخارة عــن الصــادق )عليــه 
الّســالم( تقولــه))) بعــد فراغــك مــن صــالة االســتخارة: اللهــم إنــك خلقــت أقوامًا 
يلجــأون اىل مطالــع النجــوم ألوقــات حركاهتــم وســكوهنم وترفهــم وعقدهــم، 
وخلقتنــي أبــرأ اليــك مــن اللجــاء اليهــا ومــن طلــب االختيــارات هبــا وأتيقــن أنــك 
مل تطلــع أحــدا عــى غيبــك يف مواقعهــا، ومل تســهل لــه الســبيل اىل حتصيــل فاعليهــا، 
وأنــك قــادر عــى نقلهــا يف مداراهتــا يف ســرها عــن الســعود العامــة واخلاصــة اىل 
ــك متحــو مــا تشــاء  النحــوس، ومــن النحــوس الشــاملة واملفــردة اىل الســعود؛ ألنَّ
ــا خلــق مــن خلقــك وصنعــة مــن صنيعــك  وتثبــت وعنــدك أم الكتــاب)))، وألهنَّ
ــم  ــه، وه ــار لنفس ــتمد االختي ــه واس ــوق مثل ــى خمل ــد ع ــن اعتم ــعدت م ــا أس وم
ــت  ــه إال أن ــو ال إل ــت ه ــذي أن ــق ال ــى اخلال ــد ع ــن اعتم ــقيت م ــك، وال أش أولئ
ــه  ــه مــىء وعن ــت ب ــه وأن ــا متلكــه وتقــدر علي ــك واســألك ب ــك ل وحــدك ال رشي
غنــي وإليــه غــر حمتــاج / و)8/ وبــه غــر مكــرتث مــن اخلــرة اجلامعــة للســالمة 
والعافيــة والغنيمــة لعبــدك(()3) اىل آخــر الدعــاء، ثــم قــال: )ومــن التنبيــه املظنــون 

))) )بقوله( يف ث، ح، واالنسب ما قاله ان طاووس الذي اثبته يف املتن.
ــه تعــاىل: ))يمحــو اهلل مــا يشــاء ويثبــت وعنــده أم الكتــاب(( الرعــد /  )))  مقتبســه مــن قول

.39
)3)  فتح االبواب، ابن طاووس: 98)، 99).
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عــى بطــالن ظاهــر هــذه الروايــة أن الدعــوات يتضمــن كثــرًا منهــا وغرهــا مــن 
صفــات النبي)صــى اهلل عليــه وآلــه( أنــه مل يكــن كاهنــًا وال ســاحرا و مــا وجدنــا اىل 
اآلن وال كان عاملــًا بالنجــوم، فلــو كان املنجــم كالكاهــن والســاحر مــا كان يبعــد أن 
يتضمنــه بعــض الدعــوات والروايــات يف ذكــر الصفــات))) وضعفــه قــد ظهــر ممــا 
ســبق، وقــد كان )صــى اهلل عليــه وآلــه( عاملــًا مــن عنــد اهلل بــا هــو احلــق مــن علــم 
النجــوم وال يشــك أحــد يف أنــه )صــى اهلل عليــه وآلــه( مل يكن دأبــُه العمــل بالنجوم، 
ــه منجــم وكانــوا  وقــد كان ذلــك معلومــًا عنــد الكفــار ومل يكــن يتهمــه املركــون بأنَّ
ــًا وال  ــن كاهن ــه مل يك ــم أن ــه ردًا عليه ــورد يف وصف ــة ف ــحر والكهان ــه بالس يتهمون
ــق  ــتظهارًا للح ــار اس ــنن االختص ــن س ــام ع ــذا املق ــا يف ه ــد خرجن ــاحر، واذ ق س
فلنذكــر شــيئا مــن كلــات أِئمتنــا )ســالم اهلل عليهــم( ممــا يؤيــد ظاهــر هــذا اخلــرب، 
روى الصــدوق )رىض اهلل عنــه( يف اخلصــال )عــن نــر بــن قابــوس قــال: ســمعت 
أبــا عبــد اهلل )عليــه الّســالم( يقــول: املنجــم ملعــون، والكاهــن ملعــون، والســاحر 
ملعــون، واملغنيــة ملعونــة، ومــن أواهــا وأكل كســبها ملعــون())) قــال: وقــال )عليــه 
ــر يف  ــر، والكاف ــاحر كاف ــاحر، والس ــن كالس ــن، والكاه ــم كالكاه ــالم(: املنج الّس
النــار)3)، وفيــه عــن الباقــر عــن آبائــه )عليهــم الّســالم( قــال: هنــى رســول اهلل )صــى 
ــر يف  ــن النظ ــال: )وع ــث اىل أن ق ــاق احلدي ــال)))، وس ــن خص ــه( ع ــه وآل اهلل علي
ــه الّســالم( قــال: قــال  ــه عــن عــي )علي ــه عــن الصــادق عــن آبائ النجــوم()))، وفي

)))  ينظر: فرج املهموم: 9).
)))  اخلصال: )9).

)3)  ينظر: اخلصال: )9)، وفيه: )...والساحر كالكافر...(.
)))  قول مترف به، ينظر: اخلصال: )))، 8)).

)))  اخلصال: 8)).
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رســول الــه )صــى اهلل عليــه وآلــه(: أربعــة ال تــزال يف أمتــي اىل يــوم القيمــة الفخــر 
باألحســاب، والطعــن يف األنســاب، واالستســقاء بالنجــوم، والنياحــة.)))، وروى 
أبــو طالــب الطــربيس يف االحتجــاج عــن هشــام بــن احلكــم يف خــرب الزنديــق الــذي 
ســأل أبــا عبــد اهلل )عليــه الّســالم( عــن مســائل فــكان فيــا ســأله، مــا تقــول يف علــم 
النجــوم؟، قــال )عليــه الّســالم(: هــو علــم قلَّــت منافعــه، وكثــرت مرضاتــه؛ ألنه ال 
يدفــع بــه املقــدور، وال يتقــى بــه املحــذور، إن أخــرب املنجــم بالبــالء مل ينجــه التحــرز 
ــوء مل  ــه س ــدث ب ــه، وإن ح ــتطع تعجيل ــر مل يس ــو بخ ــرب ه ــاء، وأن أخ ــن القض م
يمكنــه رصفــه، واملنجــم يضــاد اهلل يف علمــه بزعمــه أنــه يرد قضــاء اهلل عــن خلقه))). 
وروى الصــدوق )رمحــه اهلل( عــن عبــد امللــك بــن أعــني قــال: قلــت أليب عبــد اهلل 
)عليــه الّســالم( إين قــد ابتليــت هبــذا العلــم فأريــد احلاجــة، فــإذا نظــرت اىل الطالــع 
ورأيــت الطالــع الــر جلســت ومل أذهــب فيهــا، وإذا رأيــت الطالــع اخلــر ذهبــت 
ــه  ــه )علي ــك)3). قول ــرق كتب ــال: أح ــم، ق ــت: نع ــي؟ قل ــال يل: تق ــة، فق يف احلاج
الّســالم( يقــى))) عــى صيغــة املجهــول عــى الظاهــر، والغــرض))) اســتعالم 
ــراق  ــره بإح ــده أم ــه يعتق ــر أن ــا ظه ــر فل ــع اخل ــة يف الطال ــاء احلاج ــاده بقض اعتق
الكتــب، وقيــل: إنــه عــى صيغــة املعلــوم أي حتكــم بقضــاء احلاجــة أو بــأن للنجــوم 
تأثــرًا، وهــو بعيــد، وروى الســيد اجلليــل عــي بــن طــاووس )رمحــه اهلل( يف رســالة 

)))  ينظر: اخلصال: )))، وفيه: )عن جعفر بن حممد...(.
)))  ينظر: االحتجاج، الطربيس: )/ )9.

)3)  ينظر: من ال حيرضه الفقيه: ) / )))، وفيه: )... فقلت...(.
))) )يقى( يف ع.

))) )العرض( يف ح.
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النجــوم عــن حممــد بــن يعقــوب الكليني)رمحــه اهلل())) يف كتــاب تعبــر الرؤيــا 
بإســناده عــن حممــد بــن ســام قــال: قــال أبــو عبــد اهلل )عليــه الّســالم( قــوم يقولــون: 
ــى  ــمس ع ــرد الش ــني مل ي ــة ح ــت صحيح ــك كان ــا، وذل ــن الرؤي ــح م ــوم أص النج
ــل  ــز وج ــا رد اهلل ع ــالم( فل ــا الّس ــني )عليه ــر املؤمن ــي أم ــون، وع ــن ن ــع ب يوش
ــاب  ــال: وجــدت يف كت ــاء النجــوم)))، وفيهــا)3) ق الشــمس عليهــا ضــل فيهــا عل
عتيــق عــن عطــا قــال: ]...[))) قيــل لعــي بــن أيب طالــب )عليــه الّســالم(: هــل كان 
للنجــوم أصــل؟ قــال: نعــم، نبــي مــن األنبيــاء، قــال لــه قومــه: إنــا ال نؤمــن لــك 
ــة  ــكالم يف كيفي ــالم( ال ــه الّس ــاق )علي ــه وس ــق وآجال ــدء())) اخلل ــا )ب ــى تعلمن حت
تعليمهــم اىل قولــه: فدعــا اهلل عــز وجــل يعنــي داود )عليــه الســالم( فحبــس 
الشــمس عليهــم فــزاد يف النهــار، واختلطــت الزيــادة بالليــل والنهــار، فلــم يعرفــوا 
قــدر الزيــادة فاختلــط حســاهبم، وقــال عــي )عليــه الّســالم(: فمــن ثــم كــره النظــر 
يف علــم النجــوم)))، وروى ثقــة االســالم )رىض اهلل عنــه( يف الروضــة عــن هشــام 
]بــن[))) اخلفــاف يف خــرب طويــل، قــال: )ثــم قــال يعنــي أبــا عبــد اهلل مــا بــال 
ــه  ــان يف هــذا حاســب ويف هــذا حاســب، فيحســب هــذا لصاحب العســكرين يلتقي
بالظفــر، وحيســب هــذا لصاحبــه بالظفــر، ثــم يلتقيــان فيهــزم أحدمهــا اآلخــر، فأيــن 

))) ]رمحه اهلل[ ساقطة من ح.

)))  ينظر: فرج املهموم: )8.
)3) )وفيه( يف ح.

))) ]قال[ زائدة مكررة يف أ.
))) )بده( يف ث، ح، حتريف.

)))  ينظر: فرج املهموم: ))، 3).
))) ]بن[ ساقطة من أ، ث، ح.
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كانــت النجــوم ؟ قــال: فقلــت: ال واهلل مــا أعلــم ذلــك، قــال: فقــال: صدقــت إن 
ــد  ــرف موالي ــن ع ــك إالَّ م ــرف /ظ )8/ ذل ــن ال يع ــق، ولك ــاب ح ــل احلس أص
اخللــق كلهــم)))، وروى الســيد عــي بــن طــاووس يف رســالته النجــوم مــن كتــاب 
التوقيعــات للحمــري عــن أمحــد بــن حممــد بــن عيســى بإســناده قــال: كتــب معقلــة 
بــن اســحق اىل عــي بــن جعفــر رقعــة يعلمــه فيهــا أن املنجــم كتــب ميــالده ووقــت 
عمــره وقتــا، وقــد قــارب ذلــك الوقــت وخــاف عــى نفســه فأوصــل عــي بــن جعفر 
رقعتــه اىل الكاظــم )عليــه الّســالم( فكتــب إليــه رقعــة طويلــة أمــره فيهــا بالصــوم 
والصــالة والــرب و الصدقــة واالســتغفار وكتــب يف آخرهــا فقــد واهلل ســاءين أمــره 
ــا  ــول املنجــم ف ــد اهلل يف عمــره، ويبطــل ق ــا أصــف عــى أين أرجــو أن يزي ــوق م ف
ــه  اطلعــه اهلل عــى الغيــب، واحلمــد هلل))). وروى الصــدوق رىض اهلل عنــه يف الفقي
)عــن ابــن أيب عمــر أنــه قــال: كنــت أنظــر يف النجــوم وأعرفهــا، وأعــرف الطالــع، 
فيدخلنــي مــن ذلــك يشء، فشــكوت ذلــك اىل أيب احلســن موســى بــن جعفــر 
)عليهــا الّســالم(، فقــال: إذا وقــع يف نفســك يشء فتصــدق عــى أول مســكني ثــم 
ــات يظهــر مــن بعضهــا  أمــض، فــإنَّ اهلل عــز وجــل يدفــع عنــك()3)، فهــذه الرواي
حرمــة النظــر يف هــذا العلــم، ومــن بعضهــا ذمــه، وإنــه كان لــه أصــل لكــن ال اعتــاد 
عــى مــا يف أيــدي املنجمــني وأهنــم ال يعرفــون أصلــه، ومــن بعضهــا أنــه مــن الغيــب 
الــذي مل يطلــع اهلل املنجــم عليــه، ومــن بعضهــا أنــه يندفــع التشــاؤم بالصدقــة ونحــو 
ذلــك فيكــون مــن قبيــل الطــرة وقــد اســتفيد ذلــك مــن قــول أمــر املؤمنــني )عليــه 

)))  الكايف، الروضة: 8/ ))3.
)))  ينظر: فرج اهلموم: )))، ))).

)3)  من ال حيرضه الفقيه: 9)).
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الّســالم( يف الروايــة الســابقة: )اللهــم ال طــر إال طــرك( وإن كان يمكــن أن يكــون 
ــال: إن رست يف هــذه  ــع التشــاؤم مــن اســتقباله املســر بعــدم الظفــر حيــث ق لدف
الســاعة أصابــك وأصحابــك أذى ورض شــديد، ويف بعــض األخبــار مــا يــدل عــى 
جــواز النظــر فيهــا ويف بعضهــا مــا مل خيــرج مــن التوحيــد ويف بعضهــا انــه ال يــرض 
بالديــن وكثــره ال يــدرك، وقليلــه ال ينفــع، واجلمــع بينهــا أمــا حيمــل مــا دلَّ عــى 
اخلطــر عــى اعتقــاد التأثــر للنجــوم أو عــدم ختلــف الداللــة أو بذرتــه ومــا دل عــى 
اإلباحــة عــى اعتقــاد كوهنــا أمــارات))) جيــوز ختلــف املدلــول عنهــا مــن غــر نــدرة 
ملــا يرفــع داللتهــا مــن الصدقــة والتــوكل وغــر ذلــك أو بحمــل أخبــار جــواز عــى 
ــم  ــني إليه ــرب))) املنجم ــوم وتق ــرة بالنج ــالطني واجلباب ــل الس ــيوع عم ــة لش التقي
ــه الّســالم(  ــن الصلــت عــن الرضــا )علي ــان ب ــة الري برتويــج هــذا العلــم ويف رواي
ــل  ــن العم ــرد ع ــر املج ــى النظ ــواز ع ــار اجل ــل أخب ــه، أو بحم ــذا الوج ــاء اىل ه اي
واإلذعــان بصحــة مــا يف أيــدي النــاس وال ريــب يف أن األحــوط االجتنــاب مطلقــًا 
ســيا مــع احتــال التقيــة يف اخبــار اجلــواز ولنذكــر شــيئًا مــن فتــاوى األصحــاب يف 
ــاب املقــاالت عــى مــا  ــد )قــدس اهلل روحــه( يف كت هــذا البــاب، قــال شــيخنا املفي
حــكاه الســيد ابــن طــاووس)3) )رمحــه اهلل( بعدمــا ذكــر أن الشــمس والقمــر وســائر 
النجــوم أجســام ناريــة ال حيــاة هلــا وال مــوت وال متيــز، )فإمــا األحــكام عــى 
الكائنــات بدالئلهــا والــكالم عــى مدلــول حركاهتــا فــإنَّ العقــل ال يمنــع منه ولســنا 

)))  ينظر: اوائل املقاالت، الشيخ املفيد: )))
)))  )يقرب( يف ح، ر. تصحيف.

)3)  ينظر: فرج املهموم، ابن طاووس: 38.
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ندفــع أن يكــون اهلل ســبحانه اعلمــه بعــض انبيائــه وجعلــه علــًا عــى))) صدقــه غــر 
ــا )))  ــا م ــة، وأم ــاس اىل هــذه الغاي ــد اســتمراره يف الن ــه، وال نعتق ــا ال نقطــع علي إن
ــه ال ينكــر أن  نجــده مــن أحــكام املنجمــني يف هــذا الوقــت واصابــة بعضهــم فيــه فإنَّ
ــى  ــًا وخيط ــف أحيان ــد خيتل ــادة، وق ــل ع ــة وبدلي ــن التجرب ــرضب م ــك ب ــون ذل يك
ــه ليــس بجــار جمــرى دالئــل  املعتمــد عليــه كثــرًا، وال يصــح اصابتــه فيــه أبــدًا؛ ألنَّ
ــه(  ــه وآل ــى اهلل علي ــول )ص ــار الرس ــاب، ]وال[)3) أخب ــني الكت ــول، وال براه العق
وهــذا مذهــب مجهــور متكلمــي أهــل العــدل واليــه ذهــب بنــو نوبخــت))) )رمحهــم 
اهلل( مــن اإلماميــة، وأبــو القاســم، وأبــو عــي مــن املعتزلــة.())) انتهــى، وبالغ الســيد 
املرتــى )رىض اهلل عنــه( يف املســائل))) الســارية ويف الغــرر والــدرر يف ابطــال 
تأثــر الكواكــب واصابــة املنجمــني يف أحكامهــم، وقــال يف مجلــة كالمــه يف الغــرر 
ــتمل  ــا يش ــك، وم ــن الفل ــاة ع ــاع احلي ــلمني يف ارتف ــني املس ــالف ب ــدرر: )ال خ وال
ــن  ــن دي ــوم م ــك معل ــة؛ وذل ــرة مرف ــخرة مدب ــا مس ــب وإهن ــن الكواك ــه م علي

)))  ينظر: فرج املهموم: 38. وفيه: )علا له(.
)))  ينظر: املصدر نفسه: 38، وفيه: )فأما(.
)3)  ]وال[ ساقطة من ح، يقتضيها السياق.

)))  )نوبخــت لفــظ فــاريس مركــب مــن كلمتــني )نــو( أي جديــد و )بخــت( أي احلــظ فلــا 
ــون ملناســبة الــواو... وال نوبخــت طائفــة كبــرة خــرج منهــا  اســتعمله العــرب ضمــوا الن
مجاعــات كثــرة مــن العلــاء واالدبــاء واملنجمــني والفالســفة واملتكلمــني والكتــاب واحلــكام 
واالمــراء وكانــت هلــم مكانــة وتقــدم يف دولــة بنــي العبــاس وأصلهــم مــن الفــرس وأول مــن 
ــر:  ــاب: )/ )9.، وينظ ــى واأللق ــه( الكن ــبون الي ــذي ينس ــت ال ــم نوبخ ــم جده ــلم منه أس

ــريب(: )0). ــاريس - ع ــي )ف ــم الذهب املعج
)))  فرج اهلموم: 38.
)))  )واملسائل( يف ر.
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رســول اهلل)صــى اهلل عليــه وآلــه( رضورة()))، وقــال: ))قــد أمجــع املســلمون قديــًا 
وحديثــًا عــى تكذيــب املنجمــني والشــهادة بفســاد مذهبهــم، وبطــالن أحكامهــم 
ــه  ــا يدعي ــه وآلــه( رضورة التكذيــب ب ومعلــوم مــن ديــن الرســول )صــى اهلل علي
ــه  ــى اهلل علي ــه )ص ــات عن ــم ويف الرواي ــز هل ــم والتعجي ــون واالزراء عليه املنجم
ــه  ــل بيت ــاء أه ــن[))) عل ــذا ]ع ــرة وك ــى كث ــا ال حي ــك م ــن ذل ــه( / و)8/ م وال
)عليهــم الّســالم( وخيــار أصحابــه فــا زالــوا يــربأون مــن مذهــب املنجمــني 
ــف  ــالم كي ــن االس ــهرة يف دي ــذه الش ــتهر ه ــا أش ــااًل وم ــالالً)3) وحم ــا ض ويعدوهن
يفتــي بخالفــه منتســب اىل امللــة ومصــل اىل القبلــة(())) انتهــى. وعمــل الســيد عــي 
بــن طــاووس )رمحــه اهلل( رســالة يف حتقيــق العمــل بالنجــوم وبالــغ يف االنــكار عــى 
مــن اعتقــد النجــوم ذوات ارادة أو فاعلــة أو مؤثــرة واســتدل بدالئــل عــى ذلــك 
وايــده بــكالم كثــر مــن األفاضــل إال أنــه أنكــر عــى الســيد األجــل حتريمــه، وذهب 
ــن  ــات ولك ــى احلادث ــا ع ــات ودالالهت ــا عالم ــات وإهن ــوم املباح ــن العل ــه م اىل ان
جيــوز للقــادر احلكيــم أن يغرهــا للــرب والصدقــة، وغــر ذلــك مــن األســباب 
والدواعــي عــى وفــق حكمتــه وارادتــه، وقــال العالمة)رمحــه اهلل( يف املنتهــى 
التنجيــم حــرام وكــذا تعلــم النجــوم مــع اعتقــاد ]أهنــا[))) مؤثــرة أو أن هلــا مدخــاًل 

)))  أمــايل املرتــى، غــرر الفوائــد ودرر القالئــد: )/ )38، و رســائل الريــف املرتــى: )/ 
.303

)))  ]عن[ ساقطة من أ، ع. 
)3)  )صالال( يف ر، تصحيف.

)))  أمــايل املرتــى: )/ 390، )39، وفيــه: )... وكذلــك عــن علاء...يــربءون...(، رســائل 
الريــف الــريض: )/ 0)3، ))3.

)))  ]أهنا[ ساقطة من أ
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ــانية  ــركات النَّفس ــط احل ــد رب ــن يعتق ــة كل م ــرّضر، وباجلمل ــع وال ــر بالنّف يف التأث
والّطبيعيــة باحلــركات الفلكيــة واالتصــاالت الكوكبيــة كافــر، وأخــذ األجــرة عــى 
ذلــك حــرام، وأمــا مــن يتعلــم النّجــوم ليعــرف قــدر ســر الكواكــب وبعــده 
ــه ال بــأس بــه، ونحــوه قــال يف التحرير  وأحوالــه مــن الرتبيــع والكســف وغرهــا فإنَّ
ــب  ــد يف الكواك ــن اعتق ــده: )كل م ــه اهلل( يف قواع ــهيد )رمح ــال الش ــد وق والقواع
أهنــا مدبــرة هلــذا العــامل وموجــدة مــا فيــه فــال ريــب أنــه كافــر وأن اعتقــد أهنــا تفعــل 
ــه أهــل العــدل  ــر األعظــم كــا يقول ــار املنســوبة إليهــا، واهلل ســبحانه هــو املؤث اآلث
فهــو خمطــئ إذ ال حيــاة هلــذه الكواكــب ثابتــة بدليــل عقــي وال نقــي وبعــض 
ــا مــا يقــال: مــن أنَّ اســتناد  األشــعرية يكفــرون هــذا كــا يكفــرون األّول()))، وأّم
األفعــال إليهــا كاســتناد اإلحــراق اىل النــار وغرهــا مــن العاديــات بمعنــى أنَّ اهلل 
ــا))) إذا كانــت عــى شــكل خمصــوص بفعل مــا ينســب إليها،  تعــاىل اجــرى عادتــه أهنَّ
ويكــون ربــط املســببات هبا)3) كربــط مســببات))) األدويــة))) واالغذية جَمــازًا باعتبار 
الربــط العــادي ال الفعــل احلقيقــي فهــذا ال يكفــر معتقــده، ولكنــه خمطــئ أيضــًا وان 
ل؛ ألنَّ وقــوع هــذه اآلثــار عندهــا ليــس بدائــم وال أكثــري،  كان أقــل خطــأ مــن األوَّ
ــار  وقــال يف الــدروس: وحيــرم اعتقــاد تأثــر النجــوم مســتقلة أو بالركــة واالخب
ــا لــو أخــرب بجريــان العــادة أنَّ اهلل تعــاىل يفعــل كــذا عنــد  عــن الكائنــات بســببها أمَّ
كــذا مل حيــرم وإن كــره عــى أن العــادة فيهــا ال تطــرد إالَّ فيــا قــل، وأمــا علــم النجــوم 

)))  القواعد والفوائد، حممد بن بكر العامي: )/ )3 
)))  )أنه( يف ر. 

)3)  ]هبا[ ساقطة من ر. 
)))  )مسببك( يف ث، ويف ر: )مسبباب(، تصحيف 

)))  )االودية( يف ح، ر، م، حتريف
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فقــد حرمــه بعــض األصحــاب، ولعلــه ملــا فيــه مــن التعــرض للمحظــور مــن اعتقاد 
ــل  ــًا ب ــت حرام ــالك فليس ــة األف ــم هيئ ــا عل ــة، وام ــه ختميني ــر، أو ألن أحكام التأث
ربــا كان مســتحبًا ملــا فيــه مــن االطــالع عــى حكمــة اهلل تعــاىل وعظــم قدرتــه)))، 
ــار عــن أحــكام  ــم اإلخب ــد العــايل )رمحــه اهلل(: )التنجي ــن عب ــال الشــيخ عــي ب وق
النجــوم باعتبــار احلــركات الفلكيــة واالتصــاالت الكوكبيــة التــي مرجعهــا اىل 
القيــاس والتخمــني()))، قــال: )وقــد ورد عــن صاحــب الــرع النهــي عــن تعلــم 
ــم  ــه(: إّياك ــوات اهلل علي ــني )صل ــر املؤمن ــال أم ــى ق ــه حت ــغ وجوه ــوم بأبل النج
ــم  ــة املنج ــو اىل الكهان ــا تدع ــر فإهنَّ ــر وبح ــه يف ب ــدي ب ــا هيت ــوم إالّ م ــم النج وتعّل
كالكاهــن، والكاهــن كالســاحر، والســاحر]كالكافر، والكافــر[)3) يف النــار، إذا 
تقــرر ذلــك فاعلــم أن التنجيــم مــع اعتقــاد أن للنجــوم تأثــرًا يف املوجــودات 
الســفلية ولــو عــى جهــة املدخليــة حــرام، وكــذا تعلــم النجــوم عــى هــذا الوجــه بــل 
هــذا االعتقــاد كفــر يف نفســه نعــوذ بــاهلل منــه، أمــا التنجيــم ال عــى هــذا الوجــه مــع 
ــج يف  ــفر احل ــج، وس ــة التزوي ــت كراهي ــد ثب ــز فق ــه جائ ــذب فإنَّ ــن الك ــرز ع التح
العقــرب، وذلــك مــن هــذا القبيــل، نعــم هــو مكــروه وال ينجــر اىل االعتقاد الفاســد 
وقــد ورد النهــي عنــه مطلقــًا حســًا للــادة(.))) انتهــى. والظاهــر يف نظرنــا القــارص 
مــن األخبــار وغرهــا أنَّ القــول باســتقالل النجــوم يف التأثــر كفــر، وبالتأثــر 
ــن  ــم لك ــدة للعل ــا مفي ــي أم ــل، وه ــارات حمتم ــا ام ــق وكوهن ــرًا، وفس ــص كف الناق

)))  ينظر: القواعد والفوائد: )/ )3، )3 
)))  ينظر: الدروس الرعية يف فقه االمامية: 3/ ))) 

)3)  ]كالكافر والكافر[ ساقطة من ع. 
)))  جامع املقاصد، املحقق الكركي: )/ )3.)وقد ورد من صاحب...( 
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افادهتــا العلــم العــادي بوقــوع احلــوادث خمتــص ببعــض األنبيــاء واالئمــة صلــوات 
ــع  ــا يرف ــدم م ــم بع ــق اىل العل ــاص الطري ــم االختص ــا منه ــن أخذه ــم وم اهلل عليه
داللتهــا مــن وحــي، أو اهلــام إهلــي، أو غــر ذلــك هبــم، أو مفيــدة للظــن و))) وقــوع 
مدلوالهتــا مــروط بتحقــق رشوط وعــدم موانــع ومــا يف أيــدي النــاس ]ليــس[))) 
بذلــك العلــم أصــاًل أو بعضــه منــه لكنــه غــر معلــوم بخصوصــه وال يفيــد العلــم 
قطعــًا وافادتــه نوعــًا مــن الظــّن /ظ )8/ مشــكوك فيــه، وإنَّ العمــل هبــذا الــذي يف 
أيــدي النــاس أمــا حمــرم، أو مكــروه كراهــة شــديدة، ولعــل األظهــر األول، والنظــر 
فيــه وتعلمــه دائــر بــني الكراهــة الشــديدة واحلرمــة وال ريــب يف أنَّ الــورع يف الديــن 
والتَّــأيس بالنبــي وآلــه )صلــوات اهلل عليهــم أمجعــني( يقتــي االجتنــاب عــن مثلــه، 
والتــوكل عــى اهلل يف املأمــول واملحــذور والتوصــل اىل اخلــرة يف األمــور بالتــوكل 
والصدقــة والدعــاء وأعــال اخلــر ومــن املعلــوم الــذي ال شــك فيــه أنــه مل يكــن مــن 
ــا  ــرًا مل ــو كان خ ــم ول ــذا العل ــل هب ــكام، والعم ــتخراج األح ــم اس ــم وديدهن دأهب
ــة  ــه، وعلموهــم القواعــد احلّق ــوا يأمروهنــم بمواظبت ــه عــى حمّبيهــم وكان ــوا ب بخل
منــه، ومــا ورد يف الســفر مــن االجتنــاب عــن حلــول القمــر يف العقــرب، ويف 
التزويــج)3) مــن االحــرتاز عنــه وعــن املحــاق ال داللــة فيــه عــى العمــوم مع أنــه ورد 
ــع  ــن ارتف ــور وم ــن املأث ــه ع ــدي في ــورع التع ــي للمت ــال ينبغ ــه، ف ــة تدفع أن الصدق
ــاعات  ــار الس ــم واختي ــذا العل ــاع ه ــَد اتب ــواس َوَج ــاوة))) الوس ــه غش ــن بصرت ع

))) )أو( يف ث، ر، ع، م.
))) ]ليس[ ساقطة من ر.

)3) )الرتويج( يف ر، تصحيف.
))) )غساوة( يف ر، تصحيف.
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ملهــات األمــور يف أكثــر النــاس مــن الدواعــي العظيمة اىل رفــض التوكل والتوســل 
اىل اهلل بالــرب والصدقــة والدعــاء ومــع مــا يف ذلــك مــن البعــد واحلرمــان عــن 
موجبــات الرمحــة واملغفــرة ليــس ظفرهــم وفوزهــم بمآرهبــم العاجلــة أكثــر وأظهــر 
ممــن تركــه وامثالــه رأســًا واســتعان بالقــادر العليــم يف أمــوره طــرًا، واحلــري 
باملخلصــني التحــرز عــن االلتفــات اليــه، واىل ســائر مــا يتطــر بــه مطلقــًا، فقــد ورد 
ــا  ــا، إن هونته ــا جتعله ــى م ــرة ع ــالم( )إنَّ الط ــه الس ــادق )علي ــام الص ــن اإلم ع
هتونــت، وإن شــددهتا تشــددت، وإن مل جتعلهــا شــيئًا مل تكــن شــيئا()))، وعنــه )عــن 
آبائــه )عليــم الســالم( قــال: قــال النبــي )صــى اهلل عيــه وآلــه(: أوحــى اهلل عــز وجل 
ــا،  ــس فيه ــن جل ــى م ــمس ع ــق الش ــا ال تضي ــا داود ك ــالم( ي ــه الس اىل داود )علي
كذلــك ال تضيــق رمحتــي عــى مــن دخــل فيهــا، وكــا ال تــرض الطــرة مــن ال يتطــر 
ــوم  ــي ي ــاس من ــرب الن ــة املتطــرون، وكــا أن أق ــك ال ينجــو مــن الفتن منهــا، كذل
القيامــة املتواضعــون، كذلــك أبعــد النــاس منــي يــوم القيامــة املتكــربون()))، وأمــا 
مــا ســبق يف كالم الشــهيد )رمحــه اهلل( مــن اســتحباب النظــر يف علــم اهليئــة فإنــا هــو 
إذا ثبــت مطابقــة قواعــده للواقــع وعــدم اشــتاله عــى قاعــدة خمالفــة ملــا ظهــر مــن 
ــا حــرم اتباعــه  ــم أو في الريعــة، وإالَّ فيكــون بعضهــا داخــاًل يف القــول بغــر عل
ملخالفــة الريعــة ككثــر مــن مســائل علــم النجــوم هــذا مــا انســاق اليــه الــكالم يف 

هذا املقام، ونرجو العصمة والتأييد يف مجيع األمور من اهلل امَللك الّعالم.

)))  ينظر: االصول من الكايف، الكليني: 8 / )9)، 98)، وفيه: )الطرة عى ما جتعلها...(.
)))  األمايل، الصدوق: 8)3. 
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الم([))) َبْعَد َحرِب))) اجَلمل ف ذّم الِنساء ]َوِمن َكاَلٍم لُه )َعليِه السَّ
ــُص  ــوِظ، َنَواِق ــُص احُلُظ ــَاِن، َنَواِق ــُص اإِلي ــاَء َنَواِق ــاِس؛ إِنَّ النَِّس ــاِشَ النَّ  )َمع
ــاِم  َأيَّ يِف  والّصيــاِم  ــَاِة  الصَّ َعــِن  َفُقُعوُدُهــنَّ  إِيَاِنــنَّ  ُنْقَصــاُن  ــا  َفَأمَّ اْلُعُقــوِل))). 
ــِد،  ــِل اْلَواِح ُج ــَهاَدِة))) الرَّ ــْنِ َكَش ــَهاَدُة اْمَرَأَت ــنَّ َفَش ــاُن ُعُقوِلِ ــا ُنْقَص ، َوَأمَّ ــنَّ َحْيِضِه
ــاِل.  َج ــِث الرِّ ــْن َمَواِري ــاِف ِم ــَى اأَلْنَص ))) َع ــنَّ ــنَّ َفَمواِريثُه ــاُن ُحُظوظِِه ــا ُنْقَص َوَأمَّ
اَر النَِّســاِء َوُكوُنــوا ِمــْن ِخَياِرِهــنَّ َعــَى َحــَذٍر، َواَل ُتطِيُعوُهــنَّ يِف امْلَْعــُروِف  ُقــوا ِشَ َفاتَّ
َحتَّــى اَل َيْطَمْعــَن يِف امْلُنَْكــر( الغــرض مــن الــكالم ذم عائشــة وتوبيــخ أهــل اجلمــل، 
ــب،  ــظ النصي ــات، واحل ــارش اجلاع ــاء واملع ــة النس ــرك طاع ــاس اىل ت ــاد الن وارش
ــام أنَّ األعــال مــن أجــزاء  ــان بالقعــود عــن الصــالة والصي وظاهــر نقصــان اإلي
اإليــان كــا يظهــر مــن بعــض األخبــار، وقعودهــن وإن كان بأمــر اهلل إالَّ أنَّ 
ــراث  ــهادة وامل ــال يف الش ــذا احل ــن، وك ــص فيه ــن النق ــوع م ــف لن ــقوط التكلي س
واتقــاء رشار النســاء اهلــرب منهــن، واحلــذر مــن خيارهــن مقارنتهــن))) مــن غــر 
ــرك طاعتهــن يف املعــروف أمــا بالعــدول  ــاد عــى قوهلــن وفعلهــن وت ــوق واعت وث
اىل فــرد آخــر مــن املعــروف كاإلحســان اىل فقــر ]غــر[))) مــن يأمــرن بــه، أو فعــل 

الم([ بياض يف ث. )))  ]َوِمن َكاَلٍم لُه )َعليِه السَّ
)))  )فراغــه مــن حــرب( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/)))، ورشح هنــج 

البالغــة، صبحــي الصالــح: 8)).
)3)   )إن النساء نواقص احلظوظ، نواقص العقول، نواقص االيان( يف ر.

)))  )امرأتني منهم كشهادة( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/))). 
)))  )فمواريتهن( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/))).

))) معارنتهن( يف ث، ويف ر، م: )مفازهين( حتريف.
))) ]غر[ ساقطة من ع.
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املعــروف لكــن عــى وجــه يظهــر منــه أنــه ليــس اطاعــة هلــن بــل لكونــه معروفــًا أو 
تــرك بعــض املســتحبات، فيكــون الــرتك حينئــذ مســتحبًا كــرتك بعــض املســتحبات 
ــن ]...[)))  ــن واكرامه ــان اليه ــروف اإلحس ــب، أو املع ــار القل ــة، وادب ــد املالل عن
ــر  ــه باملنك ــارشة ومقابلت ــر املع ــه أم ــم ب ــا ينتظ ــى م ــدًا ع ــج زائ ــعافهن باحلوائ واس

ــروف.  ــص يف املع ــن التخصي ــوع م ــي، أو لن ــاكل اللفظ للتش

الم([))) ]َوِمْن َكاَلٍم َلُه )َعَليِه السَّ
ــَد  ــَوَرُع))) ِعنْ ــِم، َوال ــَد النَِّع ــُر ِعنْ ْكـ ــِل، َوالشُّ ــَرُ اأْلََم ــاَدُة ِق هَّ ــاُس، الزَّ ــا النَّ )َأيُّ
ُكــْم، َوالَ َتنَْســْوا ِعنْـــَد  ــَراُم َصْرَ امَلَحــاِرِم فــإِنَّ َعــَزَب))) َذلِــَك َعنُْكــْم َفـــَا َيْغلِــِب احْلَ
ــول،  ــالف())) الط ــب )خ ــح / و86/ ]...[))) كعن ــر بالفت ــْكَرُكْم( الق ــِم ُش النَِّع
ــورع  ــوق، وال ــم املخل ــل أو يع ــز وج ــكر اهلل ع ــكر ش ــخ، والش ــدان يف النس ويوج
كــف النفــس والتحــرج)))، وعــزب)8) كنــر ورضب أي: بعــد وذلــك اشــارة اىل 
قــر األمــل، أو جممــوع الثالثــة املفــر بــه الزهــادة ]...[)9) أي: إن شــق عليكــم 
اســتجاع الثالثــة فــال ُتفارقــوا األخريــن وحينئــذ يكــون الصــرب للــورع، أو 

))) ]له[ زائدة يف ر، م.
الم([ بياض يف ث. ))) ]َوِمْن َكاَلٍم َلُه )َعَليِه السَّ

)3) و التــورع( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/)8)، ورشح هنــج البالغــة، 
الصالــح: 8)). صبحــي 

))) عزر( يف ع، حتريف.
))) ]و[ يف أ، ث، ح، ر، زيادة عى السياق.

))) حالف( يف ح، تصحيف.
)))  الصحاح، مادة )ورع(: 3/ )9)).

)8) غرب( يف ث، ح، تصحيف.
)9) ]أو الزهادة[ زائدة يف أ، ث، ح، ع، م.
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ــة احلــرام عــى الصــرب قهــره ورفعــه وبنســيان الشــكر تركــه رأســًا أي:  ــراد بغلب امل
ــال يرتكهــا  ــد كل نعمــة والصــرب عــن كل حمــرم ف ــدروا))) عــى الشــكر عن إن مل يق
ــر.  ــل األول أظه ــن، ولع ــن آخري ــل))) بأمري ــن ب ــرًا باآلخري ــون أم ــال يك ــًا ف مطلق
ــْذِر َواِضَحــٍة(  ــاِرَزِة اْلُع ــٍب َب ــَرٍة؛ وُكُت ــِفَرٍة َظاِه ــْم بُِحَجــٍج ُمْسـ ــَذَر اهللُ إَِلْيُك ــْد َأْع )َفَق
ــق  ــرف متعل ــم، والظ ــذره يف تعذيبك ــت ع ــذره أو ثب ــدى ع ــم، أي: أب ــذر اليك أع
ــه العمــر  ــة: ))لقــد أعــذر اهلل اىل مــن بلــغ ب بمعنــى فعــل مضمــن، وقــال يف النهاي
ســتني ســنٍة( أي: مل يبــِق فيــه موضعــًا لالعتــذار حيــث أمهلــه، وطــول هــذه املــدة 
ومل يعتــذر()3)، وقــال بعــض الشــارحني: أي: بالــغ، يقــال: أعــذر فــالن يف األمــر 
أي: بالــغ )))، وأســفر الصبــح، أي: أضــاء وانكشــف)))، واحلجج املســفرة: الرســل 
واألئمــة )عليهــم الســالم(، أو مــا يعــم العقــل وغــره، وكتــب بــارزة العــذر، أي: 
الكتــب التــي بــني اهلل فيهــا عــذره يف عقــاب مــن عصــاه، أو بــني عــذره بإنــزال تلــك 

ــة اىل طــرق الصــواب.  ــب واهلداي الكت

نَيا الم([))) ف ِصَفِة الدُّ ]َوِمْن َكاَلم َلُه )َعَليِه السَّ
ــا ِحَســاٌب، َويِف  ــا َعنَــاٌء، وآِخُرَهــا َفنَــاٌء! يِف َحاِلَ ُلَ )َمــا َأِصــُف ِمــْن َداٍر، َأوَّ
َحَراِمَهــا ِعَقــاٌب. َمــْن اْســَتْغنَى فِيَهــا ُفتِــَن، َوَمــْن اْفَتـَقـــَر فِيَهــا َحــِزَن( الَعنــاء بالفتــح 

))) تقدروا( يف أ، ث، ع، تصحيف.
))) برا( يف ر، حتريف.

)3)  النهاية يف غريب احلديث واالثر: 3/ )9)، )9).
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )8).

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )سفر(: )/ 0)3.
الم([ بياض يف ث. ))) ]َوِمْن َكاَلم َلُه )َعَليِه السَّ
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)التعــب())) والنصــب وأول العنــاء لإنســان حــني يتكــون يف مضيــق الرحــم 
وظلمتــه، أو حــني يندفــع منــه بالعــر وخيــرج متأذيــًا مــن احلــر والــربد وكل يشء 
مســه ثــم يتبــع ذلــك العنــاء أمل اجلــوع والعطــش واالوجاع واألســقام وســائر مكاره 
الدنيــا والفتنــة تطلــق))) عــى االعجــاب بالــيء واالبتــالء ومهــا أظهــر يف املقــام من 
الضــالل واالثــم والعــذاب وغرهــا مــن معانيهــا، وحــزن كفــرح ضــد فــرح )َوَمــْن 
ْتــُه، َوَمــْن َأْبــَرَ إَِلْيَهــا  َ ــا َبرَّ َســاَعاَها َفاَتْتــُه، َوَمــْن َقَعــَد َعنَْهــا َواَتْتــُه، َوَمــْن َأْبــَرَ ِبَ
َأْعَمْتــُه( ســاعاها أي: ســابقها مفاعلــة بمعنــى املغالبــة يف الســعي كأنَّ الدنيــا تســعى 
ذاهبــة عنــه وهــو يســعى جمــدًا يف طلبهــا فــكل منهــا يطلــب الغلبــة يف الســعي ]و[)3) 
واتتــه أي: طاوعتــه ووافقتــه وأصلــه اهلمــزة فخففــت، وقيــل بالــواو، وأبــر هبــا 
أي: جعلهــا مــن أســباب اهلدايــة وآلــة املالحظــة قــدرة اهلل وصنعــة وجــوده واعتــرب 
ــّد بــره  ــار املاضــني، واســتدل هبــا عــى فنائهــا وزواهلــا، وأبــر اليهــا أي: م بآث
نَّ  اليــه، متوهلــا بحبهــا مشــتاقًا اليهــا وهــذا مــا هنــى عنــه ســبحانه بقولــه: ﴿َوال َتـُـدَّ
ْنَيــا لِنَْفتِنَُهــْم فِيــِه﴾)))، واعمتــه  َيــاِة الدُّ َعْينَْيَك إىَِل َمــا َمتَّْعنـَـا بـِـِه َأْزَواًجــا ِمنُْهــْم َزْهــَرَة احْلَ
أي عــن طريــق املقصــود وادراك أنــوار اهلل، وســبل اهلدايــة، ويوجــد يف بعــض 
النســخ))): قــال الســيد )ريض اهلل عنــه())) وإذا تأمــل املتأمــل قولــه )عليــه الســالم(: 

)))  تاج العروس، مادة )عنى(: 9)/ ))).
))) يطلق( يف أ، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصحيح ما اثبتناه.

)3)  ]و[ ساقطة من م.
)))  طه / )3).

)))  ينظــر: منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة، القطــب الراونــدي: )/ ))3، ورشح هنــج 
البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )9)، و ورشح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم البحــراين: )/ ))).

ــف( يف رشح  ــال الري ــد: )/)9)، )ق ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــه اهلل( يف رشح هن ))) رمح
ــح: 9)). ــي الصال ــة، صبح ــج البالغ هن
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ــد مــا  ــه مــن املعنــى العجيــب)))، والغــرض البعي ــه وجــد حتت مــن أبــر هبــا برت
ال تبلــغ))) غايتــه وال يــدرك غــوره، وال ســيا)3) إذا قــرَن اليــه قولــه: »ومــن أبــر 
ــرًا  ــًا ن ــا« واضح ــر اليه ــا« و« أب ــر هب ــني« أب ــرق ب ــد الف ــه جي ــه« فإنَّ ــا أعمت إليه

وعجيبــًا باهــرًا.

الم([))) عجيبة وف بعض النسخ )تسمى الغراء())) ]َوِمْن ُخطَبٍة َلُه )َعَليِه السَّ
ــة الغــراء  ــاس مــن يســمي هــذه اخلطب ــة، ومــن الن وليــس فيهــا يف آخــر اخلطب
وهــي البيضــاء املتأللئــة )احَلْمــُد هللِ َعــَا)6) بَِحْولِــِه، َوَدَنــا بَِطْولِــِه؛ َمانـِـِح ُكلِّ َغنِيَمــٍة 
ــٍة َوَأْزٍل( احلــول هــو القــدرة عــى التــرف وعلــوه  َوَفْضــٍل، وَكاِشــِف ُكلِّ َعظِيَم
ســبحانه كونــه موجــدًا لــكل موجــود قــادرًا عــى مــا يشــاء قاهــرًا لــكل مــا ســواه، 
ــوق بإفاضــة الوجــود واخلــرات عــى  ــه مــن كل خمل ــوه قرب والطــول الفضــل ودن
حســب اســتعداده وملــا اشــعر احلــول بالبطــش واالنتقــام كــا أنَّ الطــول يــدل 
عــى االكــرام واالنعــام قابلــه بــه كــا قابــل العلــو بالدنــو، واملانــح املعطــي، يقــال: 
ــوز  ــيء والف ــة الف ــر، والغنيم ــة بالك ــم املِنح ــه)8)، واالس ــه ورضب ــه))) كمنع منح

)))  )العجب( يف ح.
)))  )يبلغ( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/)9).

)3)  )ال سيا( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/)9).
ام( عجيبة[ بياض يف ث. )))  ]َوِمْن ُخطَبٍة َلُه )َعَليِه السَّ

0)3، ورشح هنــج  )))  منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة، القطــب الراونــدي: )/ 
البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 93)، و ورشح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم البحــراين: )/ 30).

ــة،  ــج البالغ ــد: )/93)، ورشح هن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــال( يف رشح هن ــذي ع )))  )ال
ــح: 0)). ــي الصال صبح

)))  )مانحه( يف أ.
)8)  )ورضب( يف أ، ع.
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ة، واملــراد النعمــة كــا قــال ســبحانه: ﴿َوَمــا بُِكْم ِمْن نِْعَمــٍة َفِمــَن  بالــيء بــال مشــقَّ
اهللَِّ﴾))) والفضــل ضــد النقــص، والكشــف رفــع الــيء عــا يواريــه ويغطيــه، 
والعظميــة واملعظمــة )النازلــة الشــديدة())) واألزل الضيــق والشــدة ولشــمول 
العظميــة واالزل عــرّب عــن ازالتهــا بالكشــف وحســن املقابلــة /ظ 86/ بــني 
ــِه  ــِه، َوَســَوابِِغ نَِعِمــِه، َوُأوِمــن بِ ــِف َكَرِم ــُدُه َعــَى َعَواطِ أجــزاء الــكالم واضــح )َأمْحَ
ــًا  ــِه َكافِي ُل َعَلْي الً َباِديــًا، َوَأْســَتْهِديِه َقِريبــًا َهاِديــًا، َوَأْســَتِعينُُه َقاِهــرًا َقــاِدرًا، َوَأَتــَوكَّ َأوَّ
ــاِصًا( اخلصــال العواطــف مــن أفــراد الكــرم هــي التــي تعــود مــرة بعــد أخــرى  َن
ــة  ــا التام ــوابغ منه ــوابغ أو الس ــم الس ــا، والنع ــفقة لكاهل ــا مش ــي كأهنَّ ــم الت أو النع
املتســعة، و أوالً منصــوب عــى احلاليــة، أي: حــال اتصافــه ســبحانه بصفــة األوليــة 
والتقــدم عــى األشــياء، وقــال بعــض الشــارحني: منصــوب عــى الظرفيــة، أي قبــل 
كل يشء)3)، وهــو ضعيــف، وباديــًا أي: ظاهــرًا مــن بــدا األمــر يبــدو ُبــدّوًا أي: ظهر 
أو مبدئــًا مــن بــدأ املهمــوز))) بقلــب اهلمــزة ياء، يقــال: بــدا اهلل اخللــق، وأبدأهم أي: 
خلقهــم ابتــداء مــن غــر احتــذاء مثــال، وملــا كان الدليــل القريــب أجــدر باهلدايــة، 
قــال: )عليــه الســالم( اســتهديه قريبــًا ولكــون الغلبــة عــى مــن اســتعني عليــه مــن 
األعــداء ونحوهــا مــن رشائــط اإلعانــة كــا أن القــدرة عــى ايصــال املنافــع وغــره 
مــن رشائطــه، قــال: اســتعينه قاهــرًا قــادرًا والتــوكل اظهــار العجــز واالعتــاد عــى 
ــِه  ــِه َوآل ــىَّ اهللُ َعَلي ــدًا )َص ــَهُد َأنَّ حُمَمَّ ــره )َوأْش ــام بأم ــل القي ــة الرج الغــر، وكفاي

)))  النحل / 3).
)))  تاج العروس، مادة )عظم( )) / 88).

)3)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/93).
)))  )مهمور( يف ر.
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ــاء ُعــْذرِه َوَتْقِديــِم ُنــْذِرِه(  ــلم()1) َعْبــُدُه َوَرُســوُلُه؛ َأْرَســَلُه إِلْنَفــاِذ َأْمــِرِه َوإِنَْ َوسَّ
ــراد  ــالغ وامل ــاء االب ــاع واإلهن ــذ املط ــر الناف ــراؤه واألم ــاؤه واج ــر امض ــاذ األم انف
مــن العــذر بيــان مــا يســتحق بــه العــايص للعقــاب، والنــذر االنــذار وهــو االبــالغ 
َب َلُكــُم  ــِذي َضَ ــَوى اهللِ الَّ ــاَد اهللِ بَِتْق وال يكــون أال يف التخويــف )ُأوِصَيُكــم))) ِعَب
َيــاَش َوَأرفــع))) َلُكــُم امْلََعــاَش( املثــل يف  ــَت َلُكــُم اآلَجــاَل َوَأْلَبَســُكُم الرِّ اأْلَْمَثــاَل، َوَوقَّ
األصــل بمعنــى النظــر، يقــال: مثــل وَمثــل ومثيــل كشــبه وشــبه وشــبيٍه ويطلــق عى 
القــول الســائر املمثــل مرضبــه بمــورده وال يــرضب إالَّ مــا فيــه غرابــة ثــم اســتعر 
ــف  ــاًل أي: وص ــة ورضب مث ــا غراب ــأن وفيه ــا ش ــة هل ــة أو صف ــاٍل أو قص ــكل ح ل
ــَذا اْلُقــْرآِن ِمــْن ُكلِّ َمَثــٍل﴾)))  ْبنَــا لِلنَّــاِس يِف َهٰ وبــني قــال اهلل عــز وجــل: ﴿َوَلَقــْد َضَ
أي: بينــا هلــم مــن كل مــا حيتاجــون اليــه مــن الدالئــل والعــرب واألحــكام وغرهــا 
ــت  ــة الوق ــل غاي ــده واألج ــت حتدي ــت الوق ــا، وتوقي ــن والدني ــم يف الدي ــا ينفعه مم
املحــدود، والريــش والِريــاش بالكر)مــا ظهــر مــن اللبــاس()))، وقيــل: الريــاش 
ــى()))  ــب والغن ــاش: اخِلص ــال الري ــارحني: )ويق ــض الشَّ ــال بع ــش، ق ــع الري مج
فيكــون البســكم جمــازًا، وأرفــع أي: أوســع، وعيــش رافــع، أي: واســع والعيــش 
احليــاة، ويقــال: عــاش الرجــل معاشــًا ومعيشــًا وكل منهــا يكــون اســًا ومصــدرًا. 

ــد:  ــن أيب احلدي ــه وســلم( غــر موجــوده يف رشح هنــج البالغــة، الب ــه وال )))  )صــى اهلل علي
.(93/(

))) أوصينكم( يف ح.
)3) ارقــع( يف أ، ح، )وأرفــغ( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/)9)، ورشح هنــج 

البالغــة، صبحــي الصالــح: ))).
)))  الروم / 8).

)))  لسان العرب، مادة )ريش(: ) / 309.
)))  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/)9).
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ــوابِِغ،  ــِم السَّ ــُم بِالنَِّع ــَزاَء، وآَثَرُك ــُم اجْلَ ــَد َلُك ْحَصــاَء، َوَأْرَص ــُم اإْلِ ــاَط بُِك )َوَأَح
ــْم  ــَف َلُك ــَدَدًا، َوَوظَّ ــْم َع ــِغ ؛ َفَأْحَصاُك ــِج الَبَوالِ َج ــْم بِاحْلُ ــِع، َوَأْنَذَرُك َوافِ ــِد الرَّ َف َوالرَّ
ــا( العــّد  ــبوَن َعَلْيِه ــا، َوحُمَاَس وَن فِيَه ــَرُ َت ــْم ُمْ ٍة، َأْنُت ــْرَ ٍة، َوَداِر ِع ــْرَ ــَراِر ِخ ــَددًا، يِف َق ُم
واالحصــاء بمعنــى، واملــراد احاطــة علمــه الشــامل هبــم بحيــث ال يعــزب))) عنــه 
ا﴾))) واالحصــاء منصــوب عــى  ُهْم َعــدًّ أحــد قــال اهلل تعــاىل: ﴿لََّقْد َأْحَصاُهــْم َوَعدَّ
ــه مصــدر مــن غــر لفــظ الفعــل أو مفعــول بــه مــن قوهلــم: حــاط فــالن كرمــه،  أنَّ
أي: جعــل عليــه حائطــًا فاملعنــى جعــل االحصــاء حائطــًا عليهــم أي: حميطــًا هبــم، 
ــض  ــال بع ــذا ق ــاء، ك ــه أي: لإحص ــول ل ــه أو مفع ــه إذا مجع ــه حيوط ــن حاط أو م
الشــارحني)3) ويف بعــض الوجــوه بعــد وجــوز بعضهــم أن يكــون متييــزًا وهــو مبنــي 
عــى قــول الكوفيــني يف نحــو: ســفه نفســه، وغبــن رأيــه، واحلســن الوجــه بنصــب))) 
ــى  ــدت ع ــًا )إذا قع ــدت فالن ــول))): رص ــأ)))، تق ــّد و هيَّ ــد أي: أع ــه، وأرص الوج
ــى  ــا ع ــك جعلته ــه())) كأنَّ ــا ل ــة إذا أعددهت ــه العقوب ــدت ل ــه وأرص ــه ترتقب طريق
طريقــة مرتقبــة لــه، وآثركــم أي: أكرمكــم ذكــره يف القامــوس)8) وفيه إشــارة اىل قوله 
ْمنـَـا َبنـِـي َآَدَم َوَحَمْلنَاُهــْم فـِـي اْلَبــرِّ َواْلَبْحــِر َوَرَزْقنَاُهــْم ِمــَن الطَّيَِّبــاِت  تعــاىل: ﴿َوَلَقــْد َكرَّ

))) يغرب( يف أ، ر، ويف ث: )يعرب( تصحيف.
)))  مريم / )9.

)3)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )9).
)))  )ينصب( يف أ، ر، ع، تصحيف.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )رصد(: 3/ ))).
))) يقول( يف ث، ح، ر.

)))  ينظر: لسان العرب: مادة )رصد(: 3/ ))).
)8)  ينظر: القاموس املحيط، مادة )أثر(: )/ ))3.



59

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

ــا َتْفِضيــًا﴾)1) وقــال بعــض الشــارحني:  أصــل  ــْن َخَلْقنَ ْلنَاُهــْم َعَلــى َكثِيــٍر ِممَّ َوَفضَّ
االيثــار أن تقــدم))) غــرك عــى نفســك يف منفعــة أنــت قــادر عــى االختصــاص هبــا 
وهــو يف هــذا املوضــع جمــاز مستحســن)3) والّســوابغ التامــة املتســعة كــا ســبق، قــال 
ــع  ــب مج ــد كعن ــًة﴾)))، والرف ــَرًة َوَباطِنَ ــُه َظاِه ــْم نَِعَم ــَبَغ َعَلْيُك ــبحانه: ﴿َوَأْس اهلل س
ــم / و)8/ أي:  ــة بالّض ــع عيش ــة()))، ورف ــاء والصل ــي )العط ــر وه ــدة بالك ِرف
اتســع، وعيشــة رافعــة))) أي: واســعة والعــدد االســم مــن العــّد وهــو االحصــاء، وعددًا 
منصــوب عــى التمييــز، واالعــادة لدفــع توهــم أنَّ املــراد بالســابق اإلحاطــة باألكثــر فإنَّ 
الوهــم يســتبعد اإلحاطــة بالــكل، والوظيفــة مــا يقــدر لــك يف اليــوم مــن طعــام وغــره، 
والتوظيــف تعيينهــا، وامُلــدد كــُرد مجــع مــدة وهــي الغايــة مــن الزمــان والربهــة مــن 
ــى  ــث ع ــم البواع ــن أعظ ــه م ــر فإنَّ ــال للتذك ــت اآلج ــادة لتوقي ــو كاإلع ــر))) وه الده
التقــوى، وقــرار الــيء مــا يقــر فيــه أي: يثبــت)8) ويســكن)9) ويكــون مصــدرًا، واخِلــربة 
ــة  ــه[)0)) واإلضاف ــه ]واختربت ــربه إذا بلوت ــه خ ــال: خربت ــيء، ويق ــم بال ــر العل بالك

)))  اإلرساء/ 0).
))) )يقدم( يف أ، ث، ح، ر، ع، ويف م: )يعدم(.

)3)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/)9).
)))  لقان / 0).

)))  لسان العرب، مادة )رفد(: 3/ )8).
))) )راففة( يف ح، ويف ر، ث: )رافغة(، ويف م: )رافقة(، تصحيف.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )مدد(:3/ 399.
)8) )مثبت( يف أ، حتريف.

)9)  ينظر: لسان العرب، مادة )قرر(: )/ )8.
)0)) ]واختربته[ ساقطه من ح، ر.
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ــه  ــة يف تكوين ــة الغائي ــة الظــرف اىل املظــروف أو الــيء اىل العل مــن قبيــل))) إضاف
ووضعــه واملعنــى يف مقــام اختبــار))) اهلل خلقه وتكليفهــم أو)3) اختبارهــم األمور))) 
املوجــودة فيــه واهتدائهــم هبــا اىل مــا يســتفاد منهــا أو))) حتصيلهم العلــم و املعرفة با 
كلفــوا بــه وبعاقبــة أمرهــم ]ومصرهــم[)))، والِعــربة بالكــر مــا يتعــظ بــه االنســان 
ْنَيــا َرنـِـٌق  ويعمــل بــه ويعتــربه ليســتدل بــه عــى غــره، واالضافــة كالســابق )َفــإِنَّ الدُّ
َهــا( الرنــق ككتــف))) الكــدر،  ُعَهــا، ُيونـِـُق َمنَْظُرَهــا، َو ُيوبـِـُق َمَْرُ ــا َرِدٌغ َمْشَ ُبَ َمْشَ
وقــال اجلوهــري: )مــاء رْنــق بالتســكني: أي كــدر()8) وعيــش رنِــق يعنــي بالكــر 
ــة  ــق( مرهبــا بالتســكني والرواي ــارحني: وروي )رْن ــال بعــض الشَّ أي كــدر)9)، ق
ــى  ــق ع ــدر)))) ويطل ــل واملص ــل املح ــرب حيتم ــر)0))، وامل ــق بالك ــهورة رنِ املش
املــاء و يف االســناد عــى بعــض الوجــوه جتــوز، واملــَرع بفتــح الــراء مــورد الشــاربة، 
واملــَرع الــرِدغ بكــر الــدال الــذي كثــر فيــه الوحــل والطــني))))، وقــول بعــض 

))) )قبل( يف ح.
))) )اختيار( يف ع، تصحيف.

)3) )و( يف ث.
))) )المور( يف ع.

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

))) )وكتف( يف أ، ع.
)8)  الصحاح، مادة )رنق(: ) / )8)).

)9)  ينظر: الصحاح، مادة )رنق(: ) / )8)).
)0))  قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/)9).

ــن،  ــن الزم ــرد م ــدث املج ــى احل ــدل ع ــي ي ــدر ميم ــل(، مص ــى وزن )ُمْفُع ب( ع ــْرُ ))))  )َم
ينظــر: املهــذب يف علــم التريــف: ص)3 وامخــال داللتــه عــى املحــل )اســم املــكان هنــا بعيدة.

))))  ينظر: الصحاح، مادة )ردغ(: )/ 8)3).
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الشــارحني: )مرعهــا حمــل الــروع يف تناوهلــا()))، ضعيــف، واملــراد شــوب 
لــذات الدنيــا ورسورهــا باملصائــب واألمــراض واهلمــوم واألحــزان، ويونــق: أي 
يعجــب))) وأصــل الــواو اهلمــزة، ومنظــر الــيء ]مــا[)3) نظــرت إليــه منــه فأعجبك 
أو ســائك ويوبــق أي: هيلــك،)))، وخمــرب الــيء مــا يعلــم مــن حالــه، تقــول: خربتــه 
إذا بلوتــه وأختربتــه، واملــراد حســن ظاهــر الدنيــا مــع خبــث َباطِنِهــا )ُغــُروٌر حائـِـٌل، 
ــك:  ــدر قول ــم مص ــرور بالضَّ ــٌل( الغ ــنَاٌد َمائِ ــٌل، وِس [))) َزائِ ــلٌّ ــٌل، ]َوظِ ــْوٌء آف َوَض
ــارحني: ويــروى  غــره، أي: )خدعــه واطمعــه بالباطــل فاغــرت()))، وقــال بعــض الشَّ
غــرور بفتــح الغــني))) وهــو مــا خيدعــك)8)، وفــر الغــرور)9) يف قولــه تعــاىل: ﴿َواَل 
ُكــْم بـِـاهللَِّ اْلَغــُروُر(()0)) بالشــيطان))))، واحلائــل فاعــل مــن حــال بمعنــى حتــول  نَّ َيُغرَّ
وانتقــل فــإنَّ الدنيــا تغــر اخللــق بزخارفهــا فيتومهــون بقاءهــا ثــم تنتقــل ويتحــول كا 

)))  رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ )3).
)))  ينظر: الصحاح، مادة )أنق(: )/ )))).

)3) ]ما[ ساقطة من ر.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )وبق(: )/ )))).

))) ]وظل[ ساقطة من ع.
)))  القاموس املحيط، مادة )غرر(: )/ )0).

))) العني( يف أ، ث، ع، تصحيف.
)8)  قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ )3).

)9) )العرور( يف أ، ع، تصحيف.
)0))  لقان / 33.

))))  ينظــر: جممــع البيــان، الطــربيس: 8/ )9، وأنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل: )/ 8))، 
و تفســر امليــزان: ))/ 38).
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ــا حتــول بــني املــرء ومــا خلــق  ذكــره بعــض الشــارحني)))، أو مــن )احليلولــة())) فإهنَّ
لــه، وأفــل )أي: غــاب()3) والتشــبيه بالضــوء حلســن منظرهــا يف أعــني الغافلــني، أو 
ــم هيتــدون هبــا اىل مســالك حتصيلهــا عــى ما قيــل، واألول أظهــر، وبالظــل ألّنه  ألهنَّ
يــأوي أهلهــا اىل نعيمهــا ختلصــًا مــن حــر بؤســها، والِســناد بالكــر مــا يســتند إليــه، 
أي: يعتمــد ]عليــه[)))، وقــال بعــض الشــارحني: )دعامــة يســند هبــا الســقف()))، 
ــا،  ــَأنَّ َناكُِرَه ــَس َنافُِرهــا، َواْطَم ــى إذا َأنِ ــه عــى الســقوط )حت ــل الســناد ارشاف ومي
بالفتــح  بِأْســُهِمَها( األَنــس  َوَأْقَصــَدْت  بَِأْحُبلَِهــا،  َوَقنََصــْت  بَِأْرُجلَِهــا  َقَمَصــْت 
)خــالف الوحشــة())) يقــول )أنـِـس بــه بالكــر ُأنســًا، وفيــه لغــة أخــرى أنســت بــه 
ُأنســًا، مثــل كفــرت بــه كفــرًا()))، والفعــل يف النســخ بالكــر، والنافــر مــن الــدواب 
الــذي فــّر وذهــب، واطمــأن أي: ســكن، والناكــر فاعــل مــن نكــرت الــيء 
كعلمتــه أي: جهلتــه وانكرتــه، أو مــن نُكــر األمــر كَكــُرم، أي: صعــب وقمصــت، 
أي: رضبــت، وأصــل القمــص يف الفــرس وغــره)أن يرفــع يديــه ويطرحهــا معــًا 
ويعجــن برجليــه()8)، واملــراد باألرجــل أمــا الرجــالن اطالقــًا للجمــع عــى املثنــى 
أو مهــا ]...[ )9) اليــدان، وقنصــت بأحبلهــا أي: اصطــادت بحبائلهــا، واملــراد هبــا 

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ )3).
))) اجليلولة( يف ح، تصحيف.

)3)  الصحاح، مادة )أفل(: )/ 3))).
))) ]عليه[ ساقطة من أ، ع.

)))  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 98).
)))  الصحاح، مادة )أنس(:3/ )90.

)))  املصدر نفسه، مادة )أنس(: 3/ )90.
)8)  املصدر نفسه، مادة )قمص(: 3/ ))0).
)9)  ]و[ زائدة يف أ، ح، ر، ال يرتضيها السياق.
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ــِط)))  ــم خت ــهم فل ــه بس ــه أو رميت ــل إذا اطعنت ــدت الرج ــا )واقص ــها ورضاؤه بؤس
ــر  ــا تغ ــارحني: أنَّ الدني ــض الش ــره بع ــا ذك ــى م ــى)3) ع ــل املعن ــه())) وحاص مقاتل
ــن كان  ــا م ــتأنس هب ــة أن يس ــا اىل غاي ــة منظره ــا وهبج ــا())) وظله ــاس )بضوئه الن
بعقلــه نافــرًا عنهــا، ويطمئــن إليهــا مــن كان بمقتــى فطرتــه منكــرًا هلــا، فــإذا كان 
العــدو واخلــدوع)))، والقمــص  بــه أفعــال  ذلــك منــه طوعــًا ]هلــا[))) فعلــت 
ــت)))  ــي دفع ــة الت ــه كالداب ــور أجل ــد حض ــان عن ــى االنس ــا ع ــارة اىل امتناعه إش
ــق املتعلقــة  ــرة عــن صاحبهــا، والقنــص إشــارة اىل الشــدائد واملضائ برجليهــا مدب
/ظ )8/ باملعــاش التــي يتعــر املخــرج منهــا كحبائــل الصائــد، أو املصائــب 
ــاد اىل  ــا واالقتص ــون)8) إليه ــع للرك ــكال التاب ــال والن ــراض واآلالم، أو الوب واألم
ــاع الشــهوات فيهــا، وحيتمــل  اهلــالك الدنيــوي باملــوت وغــره، أو اآلخــروي باتب
ــص  ــص والقن ــن القم ــن م ــون التمك ــل فيك ــى( للتعلي ــة )حت ــون()9) كلم أن )تك
ــون  ــا، وأن يك ــن غروره ــابقة م ــل الس ــه اجلم ــا تضمنت ــة مل ــة الغائي ــا كالعل وغرمه
ــا  ــان تبدهل ــراد بي ــون امل ــا فيك ــن مطالبه ــرًا م ــا كان مدب ــا م ــا وناكره ــراد بنافره امل

))) حتط( يف ع، تصحيف.
)))  لسان العرب، مادة )قصد(: 3/ ))3.

)3) )املغنى( يف ر، تصحيف.
))) بضوءها( يف ح، حتريف.

))) ]هلا[ ساقطة من أ، ع.
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ )3).

))) وقعت( يف ح، حتريف.
)8) املركون( يف ع.

)9) يكون( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصحيح ما اثبتناه.



64

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

ــِة، َقائِــَدًة  ــْرَء َأْوَهــاَق امْلَنِيَّ وعــدم اســتقرار الراحــة والــرور فيهــا))) )َوَأْعَلَقــت))) امْلَ
َلــُه إىَِل َضنْــِك امْلَْضَجــِع، َوَوْحَشــِة امْلَْرَجــع، َوُمَعاَينَــِة امْلََحــلِّ َوَثــَواِب الَعَمــِل( )أعلــق 
أظفــاره يف الــيء أي: أنشــبها()3) وأعلقــت املــرء األوهــاق، أي: جعلهــا))) عالقــة 
ــال  ــل لئ ــل واخلي ــه اإلب ــل تشــد ب ــَق بالتحريــك وهــو احلب ــه، واألوهــاق مجــع وَه ب
تنــد)))، وأوهــاق املــوت أســبابه، و)الضنــك: الضيــق()))، وامَلضَجــع بالفتح مصدر 
ــع  ــه، واملرِج ــكان من ــم م ــى األرض، أو اس ــه))) ع ــع جنب ــع، أي وض ــع كمن ضج
بالكــر مصــدر أو اســم مــكان، واملحــل حمــل اجلــزاء ودار القــرار والثــواب هاهنــا 
ــُة  ــُع امَلنِيَّ ــَلِف؛ ال َتْقلِ ــِب السَّ ــُف بعْق ــَك اَلل ــقي )َوَكَذلِ ــعيد والش ــزاء الس ــم ج يع
امــًا( )اخللــف()8) )القــرن بعــد القــرن()9) وكل  اختامــًا، َواَل َيْرَعــِوى اْلَباُقــوَن اْجِتَ
مــن بقــي بعــد مــن مــى مــن اآلبــاء واالقربــاء وهــو الســلف، والعْقــب بالتســكني 
ــض[))))  ــال ]بع ــذا ق ــده()0)) ك ــالن أي بع ــب ف ــت بعق ــال جئ ــد، يق ــى َبْع )بمعن
بالتســكني  العْقــب  أن  اللغــة  مــن كتــب  فيــا حرضنــا  الشــارحني، واملوجــود 

))) منها( يف ح، حتريف.
))) واعلفت( يف ر، تصحيف.

)3)  الصحاح، مادة )علق(: )/ )3)).
))) جعلتها( يف أ، ث، ع.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )وهق(: 0)/ )38.
)))  العني، مادة )ضنك(: )/ )30.

))) جبنه( يف ر، تصحيف.
)8) )احللف( يف أ، ح، ر، ع، تصحيف.

)9)  لسان العرب، مادة )خلف(: 9/ 89.
)0))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 99)، وفيه: )بمعنى بعد جئت...(.

)))) ]بعض[ ساقطة من ر.
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)اجلــري بعــد اجلــري()))، ويف بعــض النســخ  يعُقــب))) الســلف كَينْــُر، أي: 
يتبــع، وأقلــع عــن األمــر أي: كــف وتــرك، واالخــرتام االســتئصال واالهــالك)3)، 
أي: ال تــرتك املنيــة اســتئصاهلم وال يرعــوي أي: ال ينكــف وال ينزجــر)))، وقيــل: 
االرعــواء النــدم عــى الــيء واالنــراف عنــه، وتركــه)))، و)اجلــرم: الذنــب())) 
واالجــرتام اكتســابه، أي: ال يرعــوي الباقــون عــا هــم عليــه مــن اكتســاب اآلثــام 
ــاِء( ]...[)))  ــوِر اْلَفنَ ــاِء، َوَصيُّ ــِة ااِلْنتَِه ــاالً إىَل َغاَي ــوَن أْرَس ــاالً، َوَيْمُض ــُذوَن ِمَث َت )َيْ
ــه)9)،  ــدت بحذائ ــه إذا قع ــن حذوت ــه م ــه()8) وأصل ــدى ب ــه أي: اقت ــذى مثال )احت
ــا))))،  ــى صاحبته ــدة ع ــدرت كل واح ــل إذا ق ــل بالنع ــذوت()0)) النع ــن )ح أو م
ــح اهلمــزة مجــع رســل بالتحريــك  ــال صفــة الــيء ومقــداره، واألَرســال بفت واملث
وهو)القطيــع مــن اإلبــل والغنــم())))، أي: يمضــون أفواجــًا وفرقــًا منقطعــة 

)))  القاموس املحيط، مادة )عقب(: )/ )0).
))) بعقب( يف أ، ث، ح، ع، م، تصحيف.

)3)  ينظر: الصحاح، مادة )خرم(: )/ 0)9).
))) يزجر( يف ح، حتريف.

)))  لسان العرب، مادة )رعى(: ))/ 8)3.
)))  املصدر نفسه، مادة )جرم(: ))/ )9.

))) ]اي[ زائدة يف أ، ع.
)8)  لسان العرب، مادة )حذا(: )/ ))3).
)9)  املصدر نفسه، مادة )حذا(: )/ 0)3).

)0)) حذوث( يف ح، تصحيف.
))))  لسان العرب، مادة )حذا(: )/ 0)3).

))))  الصحاح، مادة )رسل(: )/ 09)).
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يتبع))) بعضهم ]بعضًا[)))، وصيور األمر آخره وما يصر إليه. 

ُهــوُر، َوَأِزَف النُُّشــوُر، َأْخَرَجُهــْم  ــِت))) الدُّ َمــِت األُمــُوُر، َوَتَقضَّ )َحتَّــى إَِذا َتَرّ
ائـِـح اْلُقُبــوِر، َوَأْوكاِر الطُُّيــوِر، َوَأْوِجــَرَة الّســباِع، َوَمَطــاِرِح امْلَهالـِـِك ؛ رِساعًا  ِمــْن َضَ
ــت[  ــت)))، ]ونقض ــت وتفرق ــت أي: تقطع ــاِدِه( ترم ــَن إىَِل َمَع ــِرِه، ُمْهطِِع إىَِل َأْم
))) أي: انقضــت وفنيــت، وأزف كفــرح أي: قــرب ودنــا)))، والنشــور أحيــاء 

وأوكار  األرض)8)،  يف  الشــق  وهــو  الــرضح  مــن  فعيــل  والرضيــح  امليــت)))، 
الطيــور أعشاشــها)9)، واألوجــرة مجــع ِوجــار بالكــر وهــو حجــر الســبع)0)) 
وطرحه أي: رماه، )واالهطاع: االرساع يف العدو())))، واملعاد موضع الرجوع)))) 
ــا  ــا، وم ــا وفنائه ــد ترمه ــدان بع ــود األب ــص يف ع ــكالم ن ــدر وال ــل املص وحيتم
حــكاه بعــض الشــارحني)3)) مــن التأويــالت فمبنــي عــى نــوع مــن الشــك يف أمــر 
ــني.  ــن املب ــن الدي ــرضورة م ــنة وال ــاب والس ــص الكت ــت بن ــاين الثاب ــاد اجلس املع

))) تتبع( يف أ، ع، تصحيف.

))) ]بعضا[ ساقطة من أ، ع.
)3) وتقصت( يف ث، ويف ح، ر: )ونقضت( تصحيف.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )رصم(: )/ ))9).
))) ]ونقضت[ ساقطة من م، ويف ر: )ويقضت(.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )أزف(: )/ 330).
)))  ينظر: العني، مادة )نر(: )/ ))).

)8)  ينظر: تاج العروس، مادة )رضح(: )/ )3).
)9)  ينظر: املصدر فسه، مادة )وكر(: )/ 00).

)0))  ينظر: لسان العرب، مادة )وجر(: )/ 80).
))))  املصدر نفسه، مادة )هطع(: 8/ ))3.

))))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )عود(: 3/ ))3.
)3))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 39).
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ــْم  ــي؛ َعَلْيِه اِع ــِمُعُهُم الدَّ ، َوُيْس ــَرُ ــُم اْلَب ــًا، َينُْفُذُه ــًا ُصُفوف ــًا، ِقَيام ــًا ُصُموت )َرِعي
لَّــِة( ]و[))) الرعيــل القطيــع مــن  ُع ااِلْستِْســَاِم َوالذِّ َلُبــوُس ااِلْســتَِكاَنِة)1) َوَضَ
اخليــل)3) واســرتعلت الغنــم، أي: تتابعــت يف الســر، قــال بعــض الشــارحني: 
)رعيــاًل أي: جمتمعــني()))، وقــال ابــن االثــر: يقــال: جلاعــة الفرســان رعلــة، 
ــًا اىل  ــالم( ]...[))) رساع ــه الس ــي )علي ــث ع ــه حدي ــل، ومن ــل رعي ــة اخلي ومجاع
ــن أن  ــام، ويمك ــن املق ــده ع ــى بع ــل)))، وال خيف ــى اخلي ــًا ع ــاًل أي: ركاب ــره رعي أم
ــر ال  ــة اىل املح ــوقهم)8) املالئك ــني تس ــر ح ــم))) يف الس ــارة اىل تتابعه ــون اش يك
يســتطيعون التفــرق واخلــروج مــن رقــة الســوق كالقطيــع مــن اخليــل، أو اىل ذهــاب 
العقــل عنهــم وحترهــم للخــوف، والصمــوت مجــع صامــت ويكــون مصــدرًا 
بمعنــى الســكوت)9) وســكوهتم للدهشــة واخلــوف، وقيامــًا / و88/ أي: قائمــني 
عــى أرجلهــم لعــدم الرخصــة يف القعــود، أو للخــوف)0))، والصفــوف القــوم 
املصطفــون أي القائمــون يف الصــف وال يســتلزم وحــدة الصــف ويكــون الصفوف 
مجــع صــف واختــالف االحــوال باختــالف احلــاالت فبعضهــا يف الســوق وبعضهــا 

))) االسكانة( يف ع.
))) ]و[ ساقطة من أ، ث، ر، ع.

)3)  ينظر: تاج العروس، مادة )رعل(: )) / )8).
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 38)، وفيه: )رعياًل: جمتمعني(.

))) ]و[ زائدة يف ع.
)))  ينظر: النهاية يف غريب احلديث واالثر: )/ )3).

))) تبايعهم( يف أ، ع، ويف ر: )متابعهم(، ويف م: )تباعهم(.
)8) يسوقهم( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصواب ما اثبتناه.

)9)  ينظر: الصحاح، مادة )صمت(: )/ ))).
)0)) للحذف( يف ر، حتريف.
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ــن  ــد ع ــم أح ــى منه ــم ال خيف ــع كثرهت ــم[))) م ــر أي ]ه ــم))) الب ــده، و ينفذه بع
ادراكــه ســبحانه فالبــر بــر الرمحــن أو ينفذهــم بــر الناظــر مــن اخللق الســتواء 
ــة  ــوم القيام ــق ي ــار اخلالئ ــوة ابص ــاد ق ــد ازدي ــف وال يبع ــتقامة الص االرض واس
ــراد  ــق وهــم امل ــراد بــر املالئكــة املوكلــني)3) بجمــع اخلالئ ويمكــن ان يكــون امل
بالداعــي عــى الظاهــر وقــول بعــض الشــارحني: )هــو حكــم القضــاء عليهــم 
ــا  ــوس وم ــد، واللب ــة البع ــم())) يف غاي ــم هل ــك احلك ــوم ذل ــاعهم عم ــود واس بالع
يلبــس، واســتكان أي: )خضــع وذل()))، وهــو افتعــل مــن املســكنة اشــبعت حركــة 
ــْد  ــاد))). )َق ــالم االنقي ــف واالستس ــوع والضع ــك اخلش ــرضع بالتحري ــه، وال عين
ــَواُت  ــَعِت ااْلْص ــًة، َوَخَش ــَدُة َكاظَِم ــَوِت اأْلَْفئِ ــُل، َوَه ــَع اأْلََم ــُل، َواْنَقَط َي ــِت احْلِ َضلَّ
ــَفُق( احليلــة جــودة النظــر والقــدرة عــى  ــَم اْلَعــَرُق، َوَعُظــَم الشَّ ُمَهْيمنَــًة، َوَأجْلَ
التــرف)))، وضالهلــا عــدم اهتدائهــا اىل املطلــوب أو ضلــت أي: ضاعــت 
وخفيت)8)وغابــت وذلــك لغلبــة اليــأس مــن اخلــالص وشــدة اخلــوف؛ ولذلــك 
انقطــع األمــل وهــو الرجــاء، ويمكــن أن يكــون املــراد حيــل الدنيــا وآماهلــا، 
وهــوت االفئــدة أي: ســقطت القلــوب فــال متيــل اىل مآرهبــا أو خلــت مــن الــرور 
والطمــع يف النجــاة أو مــن العقــول أو مــن كّل يشء فزعــًا وخوفــًا كــا قيــل يف قولــه 

))) ينفدهم( يف ث، ر.
))) ]هم[ ساقطة من أ، ع، و)البر أي برهم مع كثرهتم( يف ر، ويف م: )اي ابرهم(.

)3)  )املتوكلني( يف أ، ع حتريف.
)))  رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ ))).

)))  تاج العروس، مادة )سكن(: 8)/ )9).
)))  ينظر: الصحاح، مادة )رضع(: 3/ 9)))، ولسان العرب، مادة )رضع(: 8/ ))).

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )حول(: ))/ )8).
)8) خيفت( يف أ، ع، حتريف.
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ــا  ــر ك ــا اىل احلناج ــن مواضعه ــت ع ــَواٌء﴾))) ]أو[))) ارتفع ــْم َه ــاىل: ﴿َوَأْفئَِدُتُ تع
نَاِجــِر َكاظِِمَن﴾)3)والَكْظــم  اشــار اليــه ســبحانه بقولــه: ﴿إِِذ اْلُقُلــوُب َلــَدى احْلَ
االمســاك عــى مــا يف القلــب)))، ومنــه َكْظــُم الغيــظ وأصلــه كظــم البعــر عــى جرتــه 
ــراد صمتهــم عــن آماهلــم للرعــب واخلــوف  ــده إياهــا يف حلقــه)))، وامل وهــو تردي
واخلشــوع واخلضــوع، وقيــل األول يف الصــوت والثــاين يف البــدن))) وفيــه إشــارة 
ًســا﴾)))  َهْ إاِلَّ  َتْســَمُع  َفــَا  ــِن  مْحَ لِلرَّ األَْصــَواُت  ﴿َوَخَشــَعِت  تعــاىل:  قولــه  اىل 
واهليمنــة)8) )الــكالم اخلفــي ال يفهــم()9)، واملهينمــة)0)) ذات اهلينمــة، واجلــم العرق 
أي: وصــل اىل أفواههــم فصــار هلــم بمنزلــة اللجــام، أو منعهــم عــن الــكالم لكثرته 
بالتحريــك  والَشــفق:  لفظــًا))))،  أظهــر  األول  ولعــلَّ  األفــواه،  اىل  ونزولــه 
طــاِب َوُمَقاَيَضــِة  اعــي إىَِل َفْصــِل اْلِ ــَرِة الدَّ ســَاُع، لَِزْب )اخلــوف()))). )َوُأْرِعــَدِت اأْلَ
ــواِل الَثــواِب( أْرِعــَدْت األســاع عــى صيغــة املــايض  ــزاِء، َوَنــكاِل اْلِعَقــاِب، َوَن اجْلَ
عــدة بالكــر والفتــح وهــي االســم مــن االرتعــاد أي:  املجهــول، أي: أخذهتــا الرِّ

)))  إبراهيم / 3).
))) ]أو[ ساقطة من أ.

)3)  غافر / 8).
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )كظم(: )) / 0)).
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )كظم(: )) / 0)).
)))  ينظر: املصباح املنر، مادة )خضع(: )/ ))).

)))  طه/ 08).
)8)  )اهلينمة( يف أ، ث، ر، ع، ويف ح، م،: )اهلنيمة(.

)9)   تاج العروس، مادة )هنم(: )) / 8)).
)0))  )املهيمة( يف ر. 

))))   )لفطًا( يف أ، تصحيف.
))))  العني، مادة )شفق(: )/ )).
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االضطــراب وختصيصهــا باإلســاع حلدوثهــا مــن صــوت امللــك، وزبــرة الّداعــي 
صوتــه عــى وجــه الزجــر والدفــع)))، وفصــل اخلطــاب الفــرق بــني احلــق والباطــل 
ــايف  ــزاء ال ين ــة))) اجل ــة ومقايض ــة واملبادل ــة املعاوض ــوق، واملقايض ــاق احلق واحق
ــاس أي:  ــكل الن ــي تن ــة الت ــح العقوب ــكال بالفت ــاًل، والنَ ــنات تفض ــة احلس مضاعف
متنعهــم عــن فعــل مــا جعلــت لــه جــزاء)3)، والنــوال العطــاء، والــكالم رصيــح يف 
حــر االجســام الثابــت بالــرضورة مــن ديــن االســالم، وايــراد التأويــالت البعيــدة 
ُلوُقــوَن  ــارحني))) يشــعر بالشــك واالرتيــاب. )ِعَبــاٌد َمْ كــا وقــع لبعــض الشَّ
نُوَن َأْجَداثــًا؛ َوَكائِنُوَن  اْقتـِـَدارًا، َوَمْرُبوُبــوَن اْقتَِســارًا، َوَمْقُبوُضــوَن اْحتَِضــارًا، َوُمَضمَّ
ــاد  ــة عب ــع كلم ــابًا( رف ــُزوَن ِحَس ــَزاًء، َوُمَيَّ ــوَن َج ــَرادًا، َوَمِدينُ ــوَن َأْف ــًا، َوُمْبعوُث ُرَفات
ــر))) وهــو  ــن القدي ــغ م ــدر أبل ــل املقت ــدرة، وقي ــدار الق ــذوف، واالقت ــة ملح باخلربي
ــة ويف  ــر والغلب ــر القه ــار والق ــوك، واالقتس ــوب اململ ــادر، واملرب ــة يف الق مبالغ
الوصفــني دفــع الســتبعاد احلــر وزجــر عــن العصيــان والقبــض باليــد االمســاك 
والتنــاول واالحتضــار احلضــور واملــراد حضــور املــوت أو املالئكــة املوكلــني 
بقبــض األرواح واحلضــور يف املحــر ال يناســب الرتتيــب وتضمــني الــيء وعــاًء 
فــات بالضــم )احلطــام())) وهــو  ــَدث بالتحريــك )القــرب())) والرُّ ــه، واجلَ جعلــه في

))) الزبر بالفتح: الزجر واملنع( لسان العرب، مادة )زجر(: )/ ))).
))) مقانصة( يف أ، ح، ع، تصحيف.

)3)  لسان العرب، مادة )نكل(: ))/ ))).
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )0).

)))  ينظر: تفســر أســاء اهلل احلســنى، الزجاج )ت ))3هـ(: 9)، اشــتقاق أســاء اهلل احلســنى، 
الزجاجي )ت)33هـ(: 8).

)))  الصحاح، مادة )جدث(: )/ ))).
)))  املصدر نفسه، مادة )رفت(: )/ 9)).
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ــه أي: كــره ودقــه ورفــت  ــه كنــره ورضب مــا تَكــر مــن اليبــس)))، يقــال: رفت
الــيء أي: انكــر وانــدق الزم، متعــد، والبعــث االرســال وبعثــه مــن منامــه 
ــه  ايقظــه، ويف أســاء اهلل الباعــث؛ ألنــه يبعــث اخللــق أي: حيييهــم بعــد املــوت وكأنَّ
ــو  ــرد وه ــع ف ــراد مج ــر، واالف ــلهم اىل املح ــه يرس ــام، أو ألنَّ ــن املن ــث م ــن البع م
املنفــرد وانفــراد اخللــق حــني))) البعــث؛ لتفرقهــم يف األرض وتباعــد أكثــر قبورهــم 
فليــس معهــم أتباعهــم وأنصارهــم وأهلهــم وأوالدهــم، أو ألنــه ال هيتــم أحــد إال 
بأمــر نفســه فــال يغنــي مــوىل عــن مــوىل شــيئًا وإن صاحبــه ورافقــه يف البعــث 
ــه ال يكــون معهــم أهلهــم وماهلــم، والديــن اجلــزاء فجــزاء مصــدر  واملحــر، أو ألنَّ
انتصــب مــن غــر فعلــه ويمكــن أن يكــون الديــن بمعنــى القهــر والغلبــة والتمييــز 
أمــا بمحاســبة كّل أحــد عــى حــّده أو بإحصائهــم بحيــث ال يفــوت منهــم أحــد كــا 
ا﴾)3) ]عــى[))) مــا ذكــره بعــض  ُهْم َعــدًّ قــال ســبحانه: ﴿لََّقْد َأْحَصاُهــْم َوَعدَّ
ــارحني))) فانتصــاب حســابًا باملصدريــة أو بتمييــز املجرمــني كــا قــال ســبحانه:  الشَّ
ــا امْلُْجِرُمــوَن﴾))) عــى مــا ذكــره بعضهــم)))/ظ 88/)َقــْد  َ ﴿َواْمَتــاُزوا اْلَيــْوَم َأيُّ
ــَتْعَتِب،  ــَل امْلُْس ــُروا َمَه ــِج)8)، َوُعمَّ ــبِيَل امْلَنَْه ــُدوا َس ــَرَج، َوُه ــِب امْلَْخ ــوا يِف َطَل ُأْمِهُل

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )رفت(: 3/ )).
))) خر( يف ع، حتريف.

)3)  مريم / )9.
))) ]عى[ ساقطة من ر.

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ ))).
)))  يس / 9).

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/)0).
)8) املهج( يف أ، ع، حتريف.
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ــِب( الغــرض))) بيــان متــام احلجــة عــى العبــاد يف دار  َي ــْم ُســَدُف الرَّ َوكِشــَفْت َعنُْه
ــذل  ــة ال ــن ربق ــروج ع ــرج اخل ــة، واملخ ــاء املهل ــر واعط ــال التأخ ــا، واالمه الدني
التابــع للمعصيــة أو حملــه، واملــراد بــه التوبــة وفعــل الطاعــات املكفــرة))) للســيئات، 
واملنهــج )الطريــق الواضــح()3)، واالضافــة للمبالغــة أو عــى التجريــد أو لتنزيــل 
أســباب اهلدايــة اخلاصــة بــكل أحــد منزلــة الطــرق املتشــعبة مــن معظــم الطريــق، 
واملهــل بالتحريــك الســكينة والرفــق والتؤدةواالســم منــه امُلهملــة بالّضــم ويكــون 
الذنــب  عــن  والرجــوع  الرضــا  ــم  بالضَّ والُعتبــى  اخلــر،  يف  التقــدم  بمعنــى 
ــًا إذا  ــتعتبت فالن ــه اس ــول))): من ــى تق ــب العتب ــتيعاب))) طل ــاءة)))، واالس واالس
طلبــت اليــه أن يــرىض عنــك، ويقــال: اســتعتبته أي: أعطــاه العتبــى وريض عنــه)))، 
ة ألَن يطلبــوا رضــاه اهلل ســبحانه بالرجــوع عــن االســاءة  ولعــلَّ املعنــى عمــروا مــدَّ
ــون  ــن أن يك ــذا يمك ــى ه ــتعتاب وع ــى االس ــدر بمعن ــتعتب مص ــة، فاملس والتوب
املهــل بمعنــى التقــدم يف اخلــر، أو املســتعتب مــن أعطــى الرضــا عــل صيغــة املــايض 
املجهــول أي: عمرهــم اهلل ومل يأخذهــم بأعاهلــم؛ ألنَّ يعطيهــم الرضــا ويعفــو 
عنهــم لــو تابــوا ورجعــوا عــن عصيانــه وانتصــاب املهــل عــى املصدريــة عــى 
ارحني:)املســتعتب)8)  الظاهــر ألنَّ التعمــر يف املعنــى االمهال،وقــال بعــض الشَّ

))) لغرض( يف ع.
))) املكفر( يف أ.

)3)  الصحاح، مادة )هنج(: )/))3.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )عتب(: )/ )))، 8)).

))) االستعتاب( يف ث، ويف ح: )االستعتباب(، حتريف.
))) يقول( يف ر، م، تصحيف.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )عتب(: )/ )))، 8)).
)8) املسعتب( يف أ حتريف.
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ــل  ــه يمه ــن غّي ــه ع ــد رجوع ــتعتابه ويقص ــب اس ــن يطل ــا كان م ــرتىض()1) ومل املس
ويــدارى طويــاًل كانــت مهلــة اهلل ســبحانه خللقــه مــّدة أعارهــم لرجعــوا اىل طاعتــه 
ويعملــوا صاحلــًا يشــبه ذلــك فنزلــت منزلتــه ويــرد عليــه أن املســتعتب عــى صيغــة 
املفعــول مــن يطلــب رضــاه وهــو اهلل ســبحانه ال العبد اللهــم إالَّ أنَّ جيعل املســتعتب 
ــدفة من االضــداد يكون بمعنــى الظلمــة والضياء)))،  و املســرتيض مصدريــن، والسُّ
ــر اىل  ــوع الفج ــني طل ــا ب ــت م ــًا كوق ــة مع ــوء والظلم ــالط الض ــي اخت ــل: )ه وقي
ــوء  ــل أس ــو الشــك، وقي ــى الرّيــب وه ــبة ملعن ــن مناس ــوا ع ــفار()3) وال خيل االس
ــب الشــبه))) مجــع ]ريبــة[))) وفســاده واضح،  الشــك، وقــال بعــض الشــارحني: الريَّ
يــب إزالــة ظلــم الشــكوك واألوهــام عــن أبصــار بصائــر اخللــق  وكشــف ســدف الرَّ
ــِة  َيــاِد، َوَرِويَّ ــوا ملِِْضــاِر اجْلِ بأرســال الّرســل وإقامــة احلجــج الواضحــة. )َوُخلُّ
ِة األَجــِل، َوُمْضَطــَرِب امَلَهــِل( خــاّله لألمــر  ااِلْرتَِيــاِد، َوَأنــاِة امْلُْقَتبِــِس امُلْرَتــاِد، يِف ُمــدَّ
تركــه لــه، واملضــار مــّدة تضمــر الفــرس وهــو أن يعلــف حتــى يســمن ثــّم يــرد اىل 
قوتــه األّول ليخــف حلمــه وذلــك يف أربعــني يومــًا ويطلــق عــى جتويعــه حّتــى هيــزل 
ــع  ــباق، واملوض ــرس يف الّس ــة الف ــى غاي ــار بمعن ــون املض ــه)))، ويك ــّف حلم وخي

)))  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/03).
ــادة )ســدف(: )/ ))3)، و االضــداد، قطــرب: 8)، واالضــداد،  )))  ينظــر: الصحــاح، م

ــاري: )))، و ثــالث كتــب يف االضــداد:)3. االنب
)3)  الصحاح، مادة )سدف(: )/ ))3).

))) ]الشبه[ ساقطة من ح.
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/)0)، وفيه: )الريب الشبهة مجع ريبة(.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )ضمر(: )/ ))).
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الــذي يضمــر فيــه)))، واجليــاد مجــع جــواد وهــو الفــرس الّرائــع اجليــد)))، ومضــار 
اخللــق أعارهــم الّتــي يتمكنــون)3) فيهــا مــن الطاعــة ـ ورّويــت يف األمــر بالّتشــديد 
كقنــاة  واألنــاة  واالرتياد)الّطلــب()))  الرّويــة()))  واالســم  وفكــرت،  )نظــرت 
ــم أي:  ــاس العل ــار األخــذ مــن شــعلتها واقتب ــاس النَّ ــدة واالنتظــار)))، واقتب التؤئ
الّتعلــم مأخــوذ منــه، واالقتبــاس ال يكــون إالَّ بمهلــة وانتظــار، واملرتــاد الّطالــب، 
ــو  ــراب وه ــع االضط ــرب موض ــا، واملضط ــى غايته ــون بمعن ــّدة ويك ــل امل واألج
ــا بيانيــة أو المّيــة كأن املهــل مّتحــرك يف مــدة العمــر، ويمكــن  الّتحــرك واالضافــة أمَّ
ــا  ــل دون امُلّدة.)َفَياَلَ ــى))) األج ــًا ع ــون معطوف ــدرًا فيك ــرب مص ــل املضط أن جيع
َأْمَثــاالً َصائَِبــًة، َوَمَواِعــَظ َشــافِيًة، َلــْو َصاَدَفــْت ُقُلوبــًا َزاكَِيــًة، َوَأْســَاعًا َواِعَيــًة، 
َوآراًء)8)َعاِزَمــًة)))، َوَأْلَبابــًا َحاِزَمــًة!( النــداء للتعجــب وملــا كان املتعجــب منــه خّص 
مــن بــني أمثالــه باالســتحضار لغرابتــه ادخلــت عليــه الــالم والضمــر مبُهــم يفــره 
مــا بعــده، واملثــل بالّتحريــك يف األصــل الشــبه والنظــر)0)) واســتعر لــكّل حــال أو 
قصــة هلــا شــأن وفيهــا غرابــة، والّصائبــة غــر العادلــة عــن الّصــواب، ووعظــه عظــًة 

)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )ضمر(: )/ ))).
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )جود(: 3/ )3).

)3) متكنون( يف أ، ث، ع، تصحيف.
)))  القاموس املحيط، مادة )روي(: )/ )33.

)))  تاج العروس، مادة )رود(: )/ ))).
)))  ينظر: العني، مادة )أنى(: 8/ )0).

))) و( يف ع.
)8) ازاءًا( يف م، تصحيف.

)9) عارمة( يف ث، حتريف.
)0))  سبق ذكره يف صحيفة ).
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وموعظــة ذكــره مــا يلــني بــه قلبــه، ولعــّل املــراد باألمثــال واملواعــظ مــا ظهــر مــن 
الكلــات الّســابقة، وصادفــه وجــده ولقيــه)))، والــّزكاة الّطهــارة والنـّـاء والربكــة))) 
وزكــى الّرجــل صلــح، ووعيــت احلديــث حفظتــه وفهمتــه و)اآلْراء()3) بفتــح 
اهلمــزة وســكون الــّراء مجــع رأي وهــو االعتقــاد ورأيــت رأيــًا إذا نظــرت بعينــك أو 
بقلبــك، والعــزم اجلــد يف األمــر والصــرب والّثبــات)))، والّلــب بالّضــم )العقــل()))، 
ــه، ويقــال: حزمــت  ــه بالثقــة، واحلــذر مــن فوات ــط األمــر واألخــذ في واحلــزم َضْب
َف،  َف َفاْعــَتَ ُقــوا اهللَ َتِقيَّــَة َمــْن َســِمَع َفَخَشــَع، َواْقــَتَ الــيء أي: شــددته. )َفاتَّ
َر َفاْزَدَجَر)6))  ، َوُحــذِّ َ َفاْعَتــَرَ َوَوِجــَل َفَعِمــَل، َوحــاَذَر َفَبــاَدَر، َوَأْيَقــَن َفَأْحَســَن، َوُعــرِّ
اخلشــية  التقوى()8)،واخلشــوع  )واالســم  احلــذر)))،  بالضــم  والتُّقــى  التقيــة 
و)اخلضــوع()9)، واالقرتاف)االكتســاب()0)) واقــرتف الذّنــب أتــاه وفعلــه أي: أن 
ــول)))):  ــوف()))) تق ــل )اخل ــاب اىل اهلل، والوج ــا و أن ــرتف هب ــة اع ــب معصي ارتك

))) لقبه( يف أ، ع، تصحيف.
)))  ينظر: معجم مقاييس اللغة، مادة )زكى(: 3/ )).

)3) االرءاء( يف ث، ويف ح: )االرءا(.
)))  سبق ذكره يف صحيفة )).

)))  لسان العرب، مادة )لبب(: )/ 30).
ــج  ــد: )/)0)، ورش هن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــر( يف رشح هن ــر فازدج ــذر، وزج ))) فح

ــح:))). ــي الصال ــة، صبح البالغ
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )وقي(: ))/ )0).

)8)  املصدر نفسه، مادة )وقي(: ))/ )0).
)9)  الصحاح، مادة )خشع(: 3/ )0)).

)0))  تاج العروس، مادة )قرف(: )) /30).
))))  تاج العروس، مادة )وجل(: ))/ ))).

)))) تقل( يف ث، حتريف.
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وجــل كفــرح، واحلــذر االحــرتاز، أي: حــاذر))) عقــاب ّربــه فبــادر اىل طاعتــه قــال 
ُكْم﴾))) وأيقــن أي: باملــوت ولقــاء اهلل  بِّ اهلل تعــاىل: ﴿َوَســاِرُعوا إىَِلٰ َمْغِفَرٍة مِّن رَّ
فأحســن عملــه وعــرب أي: ُأِرَي العــرب وهــي مــا يعتــرب بــه االنســان / و)8/ 
ــر التخويــف، وازدجــر  ــرب واتعــظ، والتحذي ــه عــى غــره ويتعــظ فاعت ويســتّدل ب
جــر وهــو املنــع ويكــون ازدجــر بمعنــى زجــر كــا يكــون مطاوعــًا لــه،  ]أي: قبــل الزَّ
ويف بعــض الّروايــات وازدجــر فازدجــر وهــي مطابقــة هلــذا االســتعال )َوَأَجــاَب 
ــة الرجــوع اىل اهلل  ــَرَأى( اإلناب ــَذى َوُأِرَى َف ــَدى َفاْحَت ــاَب، َواْقَت ــَع َفَت ــاَب، َوَراَج َفَأَن
تعــاىل بالتوبــة وإصــالح العمــل، ويمكــن أن يكــون املعنــى أجــاب داعــي اهلل وآمــن 
ــرك  ــا ت ــة أم ــه، واملراجع ــره)3) ونواهي ــل أوام ــره وامتث ــن أم ــه بباط ــع إلي ــه، فرج ب
املناهــي والتوبــة النــدم والعــزم عــى عــدم ارتــكاب املعــايص وفعــل الطاعــات، أو 
املراجعــة حماســبة النفــس والنظــر اىل عاقبــة األمــر يف الطاعــة واملعصيــة، أو مراجعــة 
ــاء اهلل وأوصيائهــم فاحتــذى أي:  العقــل والعمــل بــا يقتضيــه، واقتــدى أي: بأنبي
ــق احلــق فعمــل  حــذا حذوهــم وتابعهــم يف األعــال واألقــوال)))،وارى أي: طري
ــاَد  ــًا، َوَنَجــا َهاِربــًا ؛ َفَأَف َع َطالِب ــَأرْسَ بــا يقتضيــه االراءة وســلكه ومل يعــدل عنــه. )َف
ــَر َمعــادًا، واْســَتْظَهَر َزادًا، لَِيــْوِم َرِحيلِــِه، َوَوْجــِه  يــَرًة، وعمَّ َذِخــَرًة، َوأطــاب رَسِ
َم أماَمــُه لـِـَداِر ُمَقاِمــِه( االرساع يف طلب  َســبِيلِِه، وحــاِل حاَجتـِـِه، َوَمْوطـِـن فاَقتـِـِه َوَقــدَّ
الثــواب والنجــاة واخلــالص يف اهلــرب مــن العقــاب واإلفــادة مــن االضــداد، 

))) حازه( يف ع، حتريف.
)))  ال عمران / 33).

)3) بباطن امره ونواهيه( يف ر.
))) االفعال( يف ع.
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يقــال: أفــدت املــال أي: اســتفدته))) وأعطيتــه)))، والذخــرة املختــار النفيــس، 
ــن  ــن م ــر الباط ــة))) تطه ــم واالطاب ــا يكت ــرة))) م ــر))) والري ــة)3) التطه واالطاب
ــع  ــاد املرج ــال، واملع ــه أه ــر جعل ــكان كن ــر امل ــم، وعم ــك والذمائ ــرك والش ال
واملصــر، واســتظهره حفظــه واســتظهر بــه اســتعان، والرحيــل اســم ارحتــال القــوم 
عــن املنــزل ووجــه كل يشء مســتقبله، وامُلقــام بالضــم االقامــة ويكــون للموضــع 
ــَه َمــا  ــُه ُكنْ ُقــوا اهللَ ِعَبــاَد اهللَ ِجَهــَة َمــا َخَلَقُكــْم َلــُه، َواْحــَذُروا ِمنْ كامَلقــام بالفتــح. )َفاتَّ
ِز لِِصــْدِق ِميعــاَدِه، واحَلَذِر  وا ِمنْــُه مــا أَعــدَّ َلُكْم بِالتَّـــنَجُّ َرُكــْم ِمــْن َنْفِســِه، واســَتِحقُّ َحذَّ
ــادة كــا  ــه العب ــاد ل ــة ومــا خلــق اهلل العب ــْوِل َمعــاِدِه( اجلهــة اجلانــب والناحي ــْن َه ِم
ــنَّ َواأِلْنــَس إاِلَّ لَِيْعُبــُدوِن﴾))) وانتصــاب الكلمــة  قــال عــز وجــل: ﴿َوَمــا َخَلْقــُت اجْلِ
ــوى  ــه، والتق ــم ل ــا خلقك ــة م ــدوا جه ــوا اهلل وأقص ــدر[)8)، أي: اتق ــل مق ــا بفع أم

))) استفدت( يف أ، ع.
)))  ينظر: االضداد، حممد بن قاسم االنباري: 0)).

)3) االطاعة( يف أ، ع، حتريف.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )طاب(: )/))).

))) السرة( يف أ، ع، حتريف.
))) واطابتها( يف ح، ر، م.

)))  الذاريات / )).
جــر وهــو املنــع ويكــون ازدجــر بمعنــى زجــر كــا يكــون مطاوعــًا لــه، ويف  )8)  ]أي: قبــل الزَّ
بعــض الّروايــات وازدجــر فازدجــر وهــي مطابقــة هلــذا االســتعال )َوَأَجــاَب َفَأَنــاَب، َوَراَجــَع 
َفَتــاَب، َواْقَتــَدى َفاْحَتــَذى َوُأِرَى َفــَرَأى( اإلنابــة الرجــوع اىل اهلل تعــاىل بالتوبة واصــالح العمل، 
ويمكــن أن يكــون املعنــى أجــاب داعــي اهلل وآمــن بــه، فرجــع إليــه بباطــن أمــره وامتثــل أوامــره 
ــكاب املعــايص  ــدم والعــزم عــى عــدم ارت ــة الن ــرك املناهــي والتوب ــا ت ــه، واملراجعــة أم ونواهي
وفعــل الطاعــات، أو املراجعــة حماســبة النفــس والنظــر اىل عاقبــة األمــر يف الطاعــة واملعصيــة، 
أو مراجعــة العقــل والعمــل بــا يقتضيــه، واقتــدى أي: بأنبيــاء اهلل وأوصيائهــم فاحتــذى أي: 
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ــة أي:  ــى الظرفي ــا ع ــذوف، وأم ــى املح ــور ع ــدل املذك ــادة في ــد العب ــزوم لقص مل
اجعلــوا تقواكــم يف تلــك اجلهــة أي: نظــرًا اىل تلــك اجلهــة ال للريــاء والســمعة عــى 
مــا ذكــره بعــض الشــارحني))) وكنــه الــيء حقيقتــه وقــدره وغايتــه واســتحقاق مــا 
أعــد اهلل إنــا حيصــل بالعبــادة وامتثــال األوامــر والنواهــي ومرجعــه اىل فعــل 
الطاعــات وعمــل الصاحلــات التــي وعــد اهلل هبــا الثــواب، وتــرك املحرمــات التــي 
يســتحق هبــا العقــاب، فــاألول هــو التنجــز لصــدق امليعــاد، والثــاين هــو احلــذر مــن 
فــالن  بــه، ويقــال:  الوفــاء  انجــازه أي:  الوعــد ســؤال  املعــاد، وتنجــز  هــول 
يتنجز)))احلاجــة أي: يســتنجحها أو)3) يطلــب تعجيلهــا)))، واملــراد بصــدق ميعــاده 

ــه  ــا يقتضي ــل ب ــق فعم ــق احل ــوال، وارى أي: طري ــال واألق ــم يف األع ــم وتابعه ــذا حذوه ح
يــَرًة،  َع َطالِبــًا، َوَنَجــا َهاِربــًا ؛ َفَأَفــاَد َذِخــَرًة، َوأطــاب رَسِ االراءة وســلكه ومل يعــدل عنــه )َفــَأرْسَ
ــِه  ــن فاَقتِ ــِه، َوَمْوطِ ــبِيلِِه، وحــاِل حاَجتِ ــِه َس ــِه، َوَوْج ــْوِم َرِحيلِ ــَتْظَهَر َزادًا، لَِي ــَر َمعــادًا، واْس وعمَّ
َم أماَمــُه لِــَداِر ُمَقاِمــِه( االرساع يف طلــب الثــواب والنجــاة واخلــالص يف اهلــرب مــن  َوَقــدَّ
العقــاب واإلفــادة مــن االضــداد، يقــال: أفــدت املــال أي: اســتفدته وأعطيتــه، والذخــرة 
املختــار النفيــس، واالطابــة التطهــر والريــرة مــا يكتــم واالطابــة تطهــر الباطــن مــن الــرك 
والشــك والذمائــم، وعمــر املــكان كنــر جعلــه أهــال، واملعــاد املرجــع واملصــر، واســتظهره 
ــه كل يشء  ــزل ووج ــن املن ــوم ع ــال الق ــم ارحت ــل اس ــتعان، والرحي ــه اس ــتظهر ب ــه واس حفظ
ُقــوا اهللَ ِعَبــاَد اهللَ ِجَهــَة  مســتقبله، وامُلقــام بالضــم االقامــة ويكــون للموضــع كامَلقــام بالفتــح )َفاتَّ
ــْم  ــدَّ َلُك ــا أَع ــُه م وا ِمنْ ــَتِحقُّ ــِه، واس ــْن َنْفِس ــْم ِم َرُك ــا َحذَّ ــَه َم ــُه ُكنْ ــَذُروا ِمنْ ــُه، َواْح ــْم َل ــا َخَلَقُك َم
ــْن َهــْوِل َمعــاِدِه( اجلهــة اجلانــب والناحيــة ومــا خلــق اهلل  ِز لِِصــْدِق ِميعــاَدِه، واحَلــَذِر ِم ــنَجُّ بِالتَّـ
ــنَّ َواأِلْنــَس إاِلَّ لَِيْعُبــُدوِن﴾ وانتصــاب  العبــاد لــه العبــادة كــا قــال عــز وجــل: ﴿َوَمــا َخَلْقــُت اجْلِ

الكلمــة أمــا بفعــل مقــدر،[ ســاقطة مــن ث.
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 8)).

))) ينتجز( يف أ، ع.
)3) و( يف ث، حتريف.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )طاب(: 3/ 898.
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ــوا  ــَن آَمنُ ــَد اهللَُّ الَِّذي ــه: ﴿َوَع ــاده قول ــل  وميع ــوة اىل الفع ــن الق ــه م ــه وخروج حتقق
ــاِت ِمنُْهــْم َمْغِفــَرًة َوَأْجــًرا َعظِيــًا﴾))) وأمثالــه واحلــذر باجلــر  احِلَ َوَعِمُلــوا الصَّ

معطوف عى التنجز. 

ــْم  ــَل َلُك ــل للحذف)َجَع ــر أن الفص ــة والظاه ــذه اخلطب ــن ه ــا[))) أي: م ]منه
َجاِمَعــة  َوَأْشــَاًء  َعشــاها،  َعــْن  لَِتْجُلــَو  َوَأْبَصــارًا  َعنَاَهــا،  مــا  لَِتِعــي  َأْســَاعًا 
ــوه أمهــه،  ــه[))) ويعن ــاه األمــر ]يعني ــه حفظــه ومجعــه وعن ــا)))) وعــاه يعي ًأِلَْعَضائَِه
والعشــى بالفتــح والقــر ســوء البــر بالليــل والنهــار أو بالليــل أو العمــى، وجتلو 
ــن  ــو ع ــر لتجل ــه والتقدي ــو[))) عن ــام ]املجل ــو مق ــم املجل ــه أقي ــف ولعل أي: تكش
قواهــا عشــاها كــذا قــال بعــض الشــارحني)))، وقــال بعضهــم: كلمــة )عــن( زائــدة 
أو بمعنى)بعــد())) واملفعــول حمــذوف والتقديــر لتجلــو األذى بعــد عشــاها)8) وفيــه 
بعــد، واملــراد جــال العشــا عــن البــر الظاهــر بــأن ينظــر اىل مــا يعتــرب بــه، أو عــن 
ــلو  ــع ِش ــالء مج ــار، واالش ــع والض ــني الناف ــرق ب ــأن يف ــب ب ــرة والقل ــر البص ب
ومجعهــا  بـ)اجلســد()0))أيضا،  القامــوس  يف  وفــره  وهو)العضــو()9)  بالكــر 

)))  الفتح / 9).
))) ]منها[ بياض يف ث.

)3) الغضائها( يف أ، ويف ع، )الغصائها(.
))) ]يعنيه[ ساقطة من أ، ع، ويف ث: )يعينه(.

)))  ]مقام املجلو[ ساقطة من ث، و ]املجلو[ ساقطة من ر.
)))  قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/))).

)))  ينظر: حروف املعاين، الزجاجي )ت0)3هـ(: )8.
)8)  قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )0).

)9)  العني، مادة )شلو(: )/ )8).
)0))  القاموس املحيط، مادة )شلو(: )/ 0)3 وفيه: )الشيلو بالكر: الُوُضو واجلسد(.
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لألعضــاء عــى الثــاين واضــح، وعــى األول يمكــن محلهــا عــى األعضــاء الظاهــرة 
اجلامعــة للباطنــة كــا قــال بعــض الشــارحني))).)ُمَائِمًة أِلْحنَائَِهــا يِف َتْركِيــِب 
ــا، يف  ــَدٍة أِلَْرَزاِقَه ــوٍب َرائِ ــا، َوُقُل ــٍة بَِأْرَفاِقه ــَداٍن قائَِم ــا، بَِأْب ــَدِد ُعُمِرَه ــا، َوُم ُصَوِرَه
ــاء  ــة واالحن ــِه( املالئمــة املوافق ــز َعافَِيتِ ــِه، َوَحَواِج ــاِت ِمنَنِ ــِه، َوُموِجَب ــَاِت نَِعِم ُمَلَّ
مجــع ِحنــو بالكــر وهــو اجلانــب، وقــال يف النهايــة: )مالئمــة ألحنائهــا أي: 
معاطفهــا())) والغــرض االشــارة اىل احلكــم واملصالــح املرعيــة يف تركيــب األعضاء 
وترتيبهــا وجعــل كل منهــا يف موضــع يليــق هبــا كــا بــني بعضهــا يف /ظ 89/ علــم 
ــه قــال: مركبــة  التريــح، والظــرف متعلــق باملالئمــة، وقــال بعــض الشــارحني: كأنَّ
أو مصــورة، فأتــى بلفظــه )يف( كــا تقــول)3): ركــب يف ســالحه وبســالحه أي 
متســلحا)))، واألرفــاق مجــع ِرفــق بالكــر وهــو املنفعــة))) ويف القامــوس هو)مــا 
اســتعني بــه())) واألرفــاق عــى هــذا عبــارة عــن األعضــاء وســائر مــا يســتعني بــه 
)بأرماقهــا(  وروى  األول،  بخــالف  الســببية  أو  لالســتعانة،  والبــاء  االنســان، 
والرمــق )بقيــة الــروح()))، والظــرف أعنــي بأبــدان متعلــق ][)8) والــرود كاالرتيــاد 
الطلــب، ومنه))الّرائــد ال يكــذب أهلــه(()9) أي: الــذي يبعثــه القــوم أمامهــم لــرود 

)))  قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )0).
)))  النهاية يف غريب احلديث واالثر: )/ ))).

)3) يقول( يف ث، ح، ر، م.
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )0).

)))  ينظر: الصحاح، مادة )رفق(: )/ )8)).
)))  القاموس املحيط، مادة )رفق(: 3/ )3).

)))  الصحاح، مادة )رمق(: )/ )8)).
)8) ][ بياض يف ث، ح.

ــال: )/ )))،)))، ورواه  ــرة االمث ــذب، مجه ــب الك ــن غ ــاف م ــا خي ــرضب في ــل ي )9)  مث
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هلــم الــكالء واملــاء، وجملــالت النعــم عــى صيغــة الفاعــل هــي التــي جتلــل النــاس 
تغطيهــم وتلبســهم الــروح والراحــة كــا يتجلــل الرجــل بالثــوب الشــامل، ومنــه 
ــه أو بنباتــه كــا جيلــل الفــرس)))،  الســحاب املجلــل أي: الــذي جيلــل األرض بائ
وقيــل: جملــالت النعــم التــي جتلــل النــاس أي تعمهــم مــن قوهلــم: ســحاب جملــل 
أي الــذي يطبــق))) األرض)3) وفيــه تأمــل، وقــال بعــض الشــارحني: مــن جملــالت 
ــم  ــم بعضه ــس خواطره ــو أحب ــر وه ــم أن يظه ــح أعاهل ــم قبائ ــرته عليه ــه س نعم
لبعــض بحيــث لــو اطلــع كل عــى مــا ]يف[))) ضمــر صاحبــه مــن الغــل واحلســد 
ألفنــى بعضهــم بعضــًا، وخــرب نظــام وجودهــم)))، والظــرف متعلــق بمحــذوف 
واملوضــع نصــب عــى احلــال، واملنــن مجــع منــة وهــي تســتعمل بمعنــى النعمــة)))، 
وتســتعمل))) كثــرا يف التــي تفســد الصنيعــة)8) أي التــي يعتــد هبــا صاحبــه ويظهرها 
للنــاس، أو يطلــب اجلــزاء عليهــا، ويســتعمل املــن أيضــا يف هــذا املعنــى كــا قــال 
ســبحانه: ﴿اَل ُتْبطُِلــوا َصَدَقاتُِكــْم بِامْلَــنِّ َواأْلََذى﴾)9)، واملــراد بموجبــات املنــن عــى 

ــي: ))ال يكــذب الرائــد أهلــه(( جممــع االمثــال: )/ 83)، و فرائــد اخلرائــد يف  امليــداين و اخلويِّ
ــي )ت 9))هـــ(: )8). االمثــال، يوســف بن طاهــر اخلويِّ

)))  ينظر: الصحاح، مادة )جلل(: )/ )))).
))) بطنق( يف ر، تصحيف.

)3)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )0).
))) ]يف[ ساقطة من ع.

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/))).
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )منن(: 8)/ ))).

))) يستعمل( يف ث، ح، ر، م، تصحيف.
)8)  ينظر: تاج العروس )منن(: 8)/ ))).

)9)  البقرة / ))).
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صيغــة الفاعــل أمــا النعــم التــي توجــب الشــكر، أو التــي لعظمهــا يســتحق أن يعتــد 
هبــا املعطــى وإن مل يعتــد))) ســبحانه هبــا، وال يبعــد أن يكــون ذلــك االعتــداد غــر 
ــاء،  ــة والكربي ــره كالعظم ــق غ ــًا يف ح ــبحانه وإن كان مذموم ــه س ــوم يف حق مذم
وقــال بعــض الشــارحني: مــن روى )موَجبــات مننــه( بفتــح اجليــم فاملــراد مــا ســقط 
مــن نعمــه وأفيــض عــى العبــاد))) وهــو مــن الوجــوب بمعنــى الســقوط، ويمكــن 
أن يكــون بمعنــى النعــم التــي أوجبهــا اهلل ســبحانه عــى نفســه لكونــه اجلــواد 
املطلــق، واحلواجــز املوانــع، وحواجــز العافيــة: مامتنــع )3)املضــار وتدفعها)))،وقــال 
ــن  ــا ع ــا ويمنعه ــا حيجزه ــة ب ــز العافي ــر حواج ــد فســــ ــني: قــــ ــض الشارحــــ بع
الــزوال والعــدم)))، واألظهــر أهنــا كالســابقتني صفــة مضافــة اىل موصوفهــا أو 
َها َعنُْكــْم،  َر َلُكــْم َأْعــَارًا َســَتَ يــروى حواجــز بليتــه أي: مــا يمنعهــا ويدفعهــا )َوَقــدَّ
ــَف َلُكــْم ِعــَرًا ِمــَن آثــاِر امْلَاِضــَن َقْبَلُكــْم، ِمــْن ُمْســَتْمَتِع َخَاِقِهــْم، َوُمْسَتـــْفَسِح  َوَخلَّ
َخنَاِقِهــْم( قــدر األعــار أي جعــل هلــا قــدرا خمصوصــا، أو حكــم بانتهائهــا اىل حــد 
معــني واالمتنــان بســرت األعــار لكــون االطــالع عليهــا واشــتغال اخلاطــر بخــوف 
ــان  ــرض بي ــون الغ ــن أن يك ــا ويمك ــش فيه ــا والتعي ــام الدني ــل نظ ــا يبط ــوت مم امل
ــه، وخلــف  ــه الغافــل عــن انقضــاء العمــر لســرت حــده وانتهائ حقيقــة احلــال وتنبي
ــربه  ــا يعت ــربة م ــم، والع ــة هل ــا خليف ــني كأهنَّ ــال املاض ــد ارحت ــا بع ــرب أي: ابقاه الع

)))  )يعتد هبا( يف ر.
)))  قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/))).

)3) يمنع( يف أ، ح، ر، ع، م، تصحيف، و الصواب ما أثبتناه.
))) يدفعها( يف أ، ث، ح، ر،ع، م، تصحيف. و الصواب ما أثبتناه.

)))  قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )0).
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االنســان ويتعــظ بــه، وآثــر الــيء بقيتــه)))، واملتــاع املنفعــة، واملســتمتع عــى صيغــة 
املفعــول مــا ينتفــع بــه)))، يقــال: اســتمتعت بكــذا، ومتتعــت بــه بمعنــى، واخلــالق 
بالفتــح )النصيــب()3)، قــال اهلل تعــاىل))): ﴿َفاْســَتْمَتُعوا بَِخَاِقِهــْم َفاْســَتْمَتْعُتم 
والُفســحة  بَِخَاِقِهــْم﴾)))،  َقْبلُِكــم  ِمــن  الَِّذيــَن  اْســَتْمَتَع  َكــَا  بَِخَاِقُكــْم 
ــه ]مــن  ــق ب ــا خين ــاق بالكــر م ــه، واخِلن ــه إذا عــر حلق بالضم)الســعة())) وخنق
حبــل[))) أو وتــر ونحومهــا)8)، ومستفســح خناقهــم مــدة إمهاهلــم يف الدنيــا. 
ُم اآلَجــاِل، لَْ َيْمَهــُدوا يف  ــرَّ ْم َعنَْهــا َتَ َبُ )َأْرَهَقْتُهــُم))) امْلَنايــا ُدوَن اآلْمــاِل، َوَشــذَّ
وا يف ُأُنــِف االَْواِن( املرهــق عــى صيغــة املفعــول مــن بــاب  َســَاَمِة األْبــَداِن، َوَلْ َيْعَتــِرُ
األفعــال الــذي أدرك ليقتــل، وأرهقتهــم املنايــا أي: أدركتهــم مرعــة، واملنايــا مجــع 
ــه كــذا أي: قــدر،  ــى ل ــا مقــدرة مــن قوهلــم: من ــة وهــي املــوت ســمى هبــا ألهنَّ مني
وهــذا دون ذاك أي:، اقــرب منــه، واملعنــى: قبــل وصوهلــم اىل آماهلــم، وشــد هبــم 
ــة أي: قطعتهــم واســتأصلتهم  أي: طردهــم وقطعهــم وفرقهــم وخترمتهــم)0)) املني
ــني أول  ــف بضمت ــف واألُُن ــه، واألن ــويته وإصالح ــر تس ــد األم ــم، ومتهي وأخذهت

))) تقيته( يف ر، تصحيف.
)))  ينظر: العني، مادة )متع(: )/ 83.

)3)  املصدر نفسه، مادة )خلق(: )/ ))).
))) سبحانه( يف ر.
)))  التوبة / 9).

)))  الصحاح، مادة )فسح(: )/ )39.
))) ]من حبل[ ساقطة من ر. م.

)8)  ينظر: الصحاح، مادة )خنق(: )/ )))).
)9) ارهفتهم( يف ع.

)0)) حتزمتهم( يف ر.
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األمــر)))، يقــال: روضــٌة أُنــف، إذا مل يرعهــا أحــد)))، )وكأس أنــف إذا مل يــرب هبــا 
ــه اســتؤنف رشهبــا()3) )واألوان: احلــني والزمــان()))، واملعنــى  قبــل ذلــك، كأنَّ
ــداد  ــدان وامت ــالمة األب ــك يف س ــم ذل ــث أمكنه ــم حي ــالح معاده ــروا يف إص ق
ــَرِم، َوَأْهــُل  ــَباِب/ و0)/ إاِلَّ َحــَواِنَ اْلَ الزمان.)َفَهــل َينَْتظِــُر َأْهــُل َبضاَضــِة الشَّ
ِة اْلَبَقــاِء إالَّ آِوَنــَة اْلَفنَــاِء( الَبضاضــة  ــَقِم، َوَأْهــُل ُمــدَّ َحــِة إاِلَّ َنــَواِزَل السَّ َغَضــاَرِة الصِّ
بفتــح البــاء املوحــد )رقــة اللــون وصفــاؤه الــذي يؤثــر فيــه أدنــى يشء())) وليســت 
مــن البيــاض خاصتــه بــل مــن رخوصــة))) اجلســد وكونــه ناعــا ممتليــًا، والَشــباب 
ــة  ــي العل ــة وه ــع حاني ــواين مج ــاب، واحل ــع ش ــك مج ــة، وكذل ــني احلداث ــح الش بفت
ــرب  ــرم بالتحريك)ك ــتقامة)8)، واهل ــن االس ــه ع ــره ومتيل ــر وغ ــي))) الظه ــي حتن الت
الســن()9)، وقيــل: أقــى الكــرب، والَغضــارة بالفتــح: طيــب العيــش والســعة 
والنعمــة واخلصــب)0))، والنازلــة الشــديدة مــن شــدائد الدهــر تنــزل بالنــاس، 
واآلونــة مجــع أوان وهــو احلــني والزمــان واالنتظــار يف املواضــع عبــارة عــن االنتهاء 
ــِز  ــاِل، َوَعَل ــاِل، َوُأُزوِف ااِلْنتَِق َي ــْرِب الزِّ ــَع ُق ــات للســوابق )َم وكــون اللواحــق غاي

)))  ينظر: العني، مادة )أنف(: 8/ 8)3.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )أنف(: 9/ )).

)3)  لسان العرب، مادة )أنف(: 9/ )).
)))  العني، مادة )وان(: 8 / )0).

)))  لسان العرب، مادة )بضض(: )/ 8)).
))) حوصه( يف م.

))) حيني( ث، ح، ر.
)8)  ينظر: تاج العروس، مادة )حنو(: 9)/ 0)3.

)9)  الصحاح، مادة )هرم(: )/ ))0).
)0))  ينظر: لسان العرب، مادة )غرض(: )/ 3).
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ــَدِة  َف ِة احْلَ ــْرَ ــتَِغاَثِة)1) بِنُ ــِت ااِلْس ــَرِض، َوَتَلفُّ ــِص اجَل ــِض، وُغَص ــِق، وَأَل امْلََض اْلَقَل
ــال))) بالكــر املزايلــة)3) وهــي )املفارقــة()))،  ي ــاِء( الزِّ ة َواْلُقَرَن ــزَّ ــاء، واأْلَِع َواأْلَْقِرَب
ــباب  ــق باالنتظــار أي: بضاضــة الش ــرف متعل ــّو)))، والظ ــرب والدن واألُزوف الق
ــة تطيــب هبــا النفــس وال  مــع أهنــا تنتهــي اىل حــواين اهلــرم ليســت هلــا مــدة طويل
عيــش رغيــد خــال عــن اآلالم، وكذلــك الصحــة والبقــاء والعلــز بالتحريــك خفــة 
وهلــع يصيــب املريــض واملحتــرض واالســر واحلريــص)))، والقلــق االنزعــاج 
ــه  ــيء وامض ــة ال ــة ومض ــع املصيب ــك وج ــض بالتحري ــتقرار، واملض ــدم االس وع
بلــغ مــن قلبــه احلــزن بــه وَغصصــت باملــاء بالفتــح والكــر))) غصصــًا بالتحريــك 
ــرح،  ــه كف ــرض بريق ــيغه، وج ــد تس ــم تك ــك)8) فل ــف يف حلق ــه ووق ــت ب إذا رشق
ــه  ــة يف رشح قول ــر يف النهاي ــن االث ــال اب ــزن)9)، وق ــم وح ــى ه ــد ع ــه باجله ابتلع
)عليــه الســالم(: )اجلَــرض بالتحريــك أن تبلــغ الــروح احللــق()0))، والتلفــت أبلــغ 
ــت))))  ــتغاثة، أو بالتلف ــق باالس ــدة( متعل ــرة احلف ــاء يف )بن ــات، والب ــن االلتف م

))) االستفاثة( يف ث، ويف ع: )االستعاثة(.
))) الرنال( يف ح، ويف ع )الزيال( تصحيف.

)3) املزابلة( يف أ، ع.
)))  لسان العرب، مادة )زول(: ))/ ))3.

)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )أزف(: 9/ ).
)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )علز(: )/)38.

))) وغصصــت باملــاء بالفتــح وبالكــر( يف ث، ويف ر، م: )وغصصــت بالفتــح والكــر 
ــاء(. بامل

)8) خلقك( يف أ، ح، ع.
)9)  ينظر: تاج العروس، مادة )جرض(: 0)/ )).

)0))  النهاية يف غريب احلديث واالثر: )/ ))).
)))) التلف( يف ر، م، حتريف.
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فيكــون بمعنــى)اىل(]...[))) ]و[)))اضافــة التلفــت تفيــد املالبســة واحلفــدة األعوان 
واخلــدم، وقيــل: أوالد األوالد، وقيــل: البنــات وأوالد األوالد واالصهــار، والعــز 
خــالف الــذل، وعــززت عليــه كرضبــت أي: كرمــت. )َفَهــْل َدَفَعــِت اأْلََقــاِرُب، َأْو 
ــِة األْمــَواِت َرِهينــًا، َويف ِضيــِق امْلَْضَجــِع  َنَفَعــِت النََّواِحــُب، َوَقــْد ُغــوِدَر يِف حَمَلَّ
ــار  ــن املض ــيئًا م ــارب ش ــت األق ــل دفع ــذوف أي: ه ــع حم ــول الدف ــدًا( مفع َوِحي
واملحــذورات، والنواحــب مجــع ناحبــة، والنحــب والنحيب)أشــد البــكاء()3)، ويف 
ــكاه  ــة بالضــم اســم مــن نــدب امليــت أي: )ب ــوادب( والنُدب ــات )الن بعــض الرواي
ــوم،  ــزل الق ــة من ــرك واملحل ــودر، أي: ت ــرتك وغ ــادرة ال ــنه()))، واملغ ــدد حماس وع
ــه  ــراد بكون ــة يف موضــع احلــال عــن الدفــع والنفــع وامل والرهــني املرهــون واجلمل
ــروج  ــالص واخل ــه اخل ــن ل ــث ال يمك ــوات بحي ــة االم ــه يف حمل ــا اقامت ــًا ام مرهون
ــأداء  ــن اســتيفاؤه االّ ب ــذي ال يمك ــن ال ــه كالره ــًا بذنوب ــه موثوق ــا كون ــا وأم منه
ــب  ــح[))) موضــع الضجــع واالضطجــاع أي وضــع اجلن ــن وامَلضجــع ]بالفت الدي
عــى األرض أو النــوم ]...[))) الوحيــد املنفــرد )َقــْد َهَتَكِت اْلـــَهَوامُّ ِجْلَدَتــُه، َوَأْبَلِت 
ــُه( هتــك الســرت  ــدَثاُن َمعاملَِ ــا احْلـَ ــاَرُه، َوحَمَ ــِت اْلَعَواِصــُف آث ــُه، َوَعَف َت ــُك ِجدَّ النََّواِه
وغــره جذبــه فقطعــه ]مــن[))) موضعــه أو شــق منــه جــزءا فبــدا مــا وراءه واملــراد 

))) ]بمعنى[ زائدة يف م.
))) ]و[ ساقطة من م.

)3)  القاموس املحيط، مادة )نحب(: ): 30).
)))  املصدر نفسه،، مادة )ندب(: ): )3).

))) ]بالفتح[ ساقطة من ر.
))) ]و[ زيادة يف ث، ح، ر، م.

))) ]من[ ساقطة من أ.
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اخلــرق، واهلامــة كل مــا يــدب مــن احليــوان كاحلــرات، وقيــل: هــي كل ذات ســم 
يقتــل، فأمــا مــا يســم وال يقتــل فهــو الســامة كالعقــرب والزنبــور)))، واجِللــدة 
بالكــر، وبــي الثــوب أي: خلــق وأبلته اخلقتــه، والنهك )املبالغــة يف كل يشء()))، 
وهنــك الطعــام أي: بالــغ يف أكلــه، وهنــك الــرضع)3) اســتوىف ]مجيــع[))) مــا فيــه))) 
ــته،  ــزل درس ــح املن ــت الري ــدا، وعف ــار جدي ــر أي: ص ــدة بالك ــيء ِج ــد ال وج
وعفــا املنــزل يعفــو درس يتعــدى وال يتعــدى)))، وعصفــت الريــح: اشــتدت، 
ــا  ــى م ــة ع ــى احلادث ــدر بمعن ــك مص ــان))) ]بالتحري ــر واحلدث ــة األث ــو: ازال واملح
ذكــره بعــض االفاضــل قــال وليــس تثنيــة احلــدث بمعنــى الليــل والنهــار كــا يتوهم 
ــى ومل  ــا انته ــق عليه ــد يطل ــم ق ــني، نع ــان دون احلدث ــوارق احلدث ــال: ط ــذا يق ول
نجــده فيــا حرضنــا مــن كتــب اللغــة[)8) ومعــامل الــيء اثــاره، ومــا جعــل عالمــة لــه 
تَِهــا، َواْلِعظــاُم َنِخــَرًة َبْعــَد  ويســتدل بــه عليــه )َوَصــاَرِت األْجَســاُد َشــِجَبًة))) َبْعــَد َبضَّ
نَــًة بِثَِقــِل َأْعبائِهــا، ُموِقنَــًة بَِغْيــِب َأْنبائَِهــا اَل ُيْســَتَزاُد ِمــْن َصالـِـِح  ــا، َواألْرَواُح ُمْرَتَ ِتَ ُقوَّ

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )مهم(: ))/ ))).
)))  لسان العرب، مادة )هنك(: 0)/ 00).

)3) الرع( يف ث، تصحيف.
))) ]مجيع[ ساقطة من أ، ع.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )هنك(: 0)/ 00).
)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )عفا(: ))/ )).

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )حمو(: 0) / ))).
ــة  ــس تثني ــال ولي ــل ق ــض االفاض ــره بع ــا ذك ــى م ــة ع ــى احلادث ــدر بمعن ــك مص )8) ]بالتحري
احلــدث بمعنــى الليــل والنهــار كــا يتوهــم ولــذا يقــال: طــوارق احلدثــان دون احلدثــني، نعــم 
قــد يطلــق عليهــا انتهــى ومل نجــده فيــا حرضنــا مــن كتــب اللغــة[ ســاقطة مــن ر، م،  بيــاض 

يف ح.
)9) شجية( يف، أ، ث، ر، م، تصحيف.
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ِء)1) َزَللِهــا)))) الشــجبة)3) اهلالكــة)))، يقــال: شــجب  َعَملَِهــا، َواَل ُيْســَتْعَتُب ِمــْن َسِّ
ــة  ــا/ظ 0)/ دق ــدى، وبضته ــدى وال يتع ــجبه اهلل يتع ــر وش ــرح ون ــل كف الرج
لوهنــا وصفاؤهــا ]وامتالؤهــا[))) والنخــرة )الباليــة())) وارهتــن الــيء أخــذه رهنــًا 
وكل مــا احتبــس بــه يشء فرهــني ومرهتــن، واألعبــاء))) مجــع ِعــبء بالكــر وهــو 
)احلمــل()8) بالكــر والثقــل، وأعبــاء األرواح ذنوهبــا وآثامهــا، واملــراد بغيــب 
أنبائهــا مــا صــارت اليــه مــن جنــة أو نــار أي: أيقنــت بــا كان غائبــًا عنهــا قبــل موهتــا 
عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحني)9) أو املــراد غيبــة أحواهلــا ومــا صــارت اليــه عــن 
أهــل الدنيــا، أو غيبــة أخبــار مــا خلفتــه يف الدنيــا مــن األوالد وغرهــا عنهــا 
النقطاعهــا عــن الدنيــا عــى مــا ذكــره بعضهــم)0))، وعــدم اســتزادهتا مــن صالــح 
العمــل ألنَّ اآلخــرة ليســت بــدار تكليــف فــال يكلــف أحــد بعمــل صالــح كــا أنــه 
ــر  ــد م ــتعتاب وق ــراد باالس ــو امل ــح وه ــل قبي ــن عم ــة م ــد التوب ــن أح ــب م ال يطل
ــاًل بالتحريــك أي: زلقــت يف  ــة، وزللــت كمللــت زل تفســره يف رشح هــذه اخلطب

))) سنتي( يف ث.
))) ذللها( يف م، حتريف.

)3) الشجية( يف م، تصحيف.
)))  ينظر: القاموس املحيط، مادة )شجب(: )/ )8.

))) ]وامتالئها[ ساقطة من م.
)))  لسان العرب، مادة )نخر(: )/ 98).

))) االعياء( يف أ، ع، تصحيف.
)8)  الصحاح، مادة )عبأ(: )/ )).

)9)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 0)).
)0))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 3)).
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ــاَء،  ــْوِم واآلَْب ــاَء)1) اْلَق ــُتْم َأْبنَ ــوب )َأَو َلْس ــح الذن ــل قبائ ــق ويسء الزل ــني أو منط ط
ــْم(  َتُ ــْم َوَتَطــأُوَن َجادَّ َتُ َتــُذوَن َأْمثَِلَتُهــْم، َوَتْرَكُبــوَن ِقذَّ َوإِْخَواَنُــْم َواألْقِرَبــاَء، َتْ
ــر  ــال بالك ــع ِمث ــة مج ــون)))، واألمثل ــرته األدن ــراء عش ــر ال ــل بك ــاء الرج أقِرب
ــر  ــدة بالك ــه، والِق ــدى ب ــه أي: اقت ــذى مثال ــداره، واحت ــيء ومق ــبيه ال ــو ش وه
والــدال املهملــة )الطريقــة()3) كــا يف بعــض النســخ))) ويف بعضهــا )الُقــذة( بالضــم 
ــذة  ــذو الق ــال: )ح ــهم، يق ــذذ الس ــن ق ــدة م ــددة[))) الواح ــة ]املش ــذال املعجم وال
بالقــذة())) أي يقتفــون آثارهــم ويصيبكــم مــا أصاهبــم مــن مفارقــة الدنيــا ومقاســاة 
شــدائد املــوت ومــا بعــده ممــا ســبق وليــس املــراد مــا يف كالم بعــض الشــارحني))) 
أنكــم تقتــدون هبــم يف أفعاهلــم وتســلكون مســالكهم يف غرورهــم كــا قــال تعــاىل: 
ْقَتــُدوَن﴾)8) واجلــادة معظــم  ــا َعــَى آَثاِرِهــْم مُّ ــٍة وإنَّ ــا َعــَى ُأمَّ ﴿إْنــا َوَجْدَنــا آَباَءنَّ
الطريــق وفيهــا داللــة عــى كثــرة املــارة. )َفاْلُقُلــوُب َقاِســَيٌة َعــْن َحظَِّهــا، اَلِهَيــٌة َعــْن 
ــَراِز  ــَد يِف إْح ْش ــَواَها، َوَكَأنَّ الرُّ ــنِىَّ ِس ــا َكَأنَّ امَلْعـ ــْرِ ِمْضَاِرَه ــالَِكٌة يِف َغ ــِدَها، َس ُرْش
ُدْنَياَهــا( قســى القلــب غلــظ وصلــب والتعديــة بعــن عــى تضمــني االعــراض 
ونحــوه، وهليــت عــن الــيء كرضيــت أي: تركــت ذكــره وأعرضــت عنه وســلوت 

))) انباء( يف أ، ع، تصحيف.
))) االذنون( يف أ، ع، تصحيف.
)3)  العني، مادة )قد(: )/ )).

)))  رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 0))، ورشح هنــج البالغــة، ابن ميثــم البحراين: 
.((0 /(

))) ]املشددة[ ساقطة من رح، و يف أ: )املشدة(.
)))  الصحاح، مادة )حذا(: )/ 0)3). ويف ع: )القذ بالقذة(.

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/0)).
)8)  الزخرف / 3).
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عنــه، والُرشــد بالضــم االهتــداء خــالف الغــي)))، وقيــل: هــو حســن التــرف يف 
ــه)))  ــة، واملضــار مــدة تضمــر الفــرس ومكان األمــر واجــراؤه عــى حســن العاقب
وغايــة الســباق كــا ســبق وفــر بامليــدان وهــو األنســب هاهنــا، واملعنــى بالتشــديد 
ــيُّ يف  ــور واملنه ــف أي: كأن املأم ــى بالتخفي ــود كاملعن ــراد واملقص ــخ امل ــا يف النس ك
أوامــر اهلل ونواهيــه واملخاطــب باملواعــظ والزواجــر والوعــد والوعيــد غــر تلــك 
ــا  ن ــا َعــى َغْرِ ــْوَت ْفيِه القلــوب وهــذا الــكالم مثــل قولــه )عليــه الســالم( )َكأنَّ امَل
ُكتِــَب وكأّن احلــق فيَهــا َعــى غرنــا وَجــَب( وســيجئ هــذا الــكالم يف آواخــر 
ــد  ــه( والرش ــه وال ــى اهلل علي ــي )ص ــارحني)3) اىل النب ــض الش ــبه بع ــاب ونس الكت
االهتــداء خــالف الغــي واإلحــراز اجلمــع وحــرزه )حفظــه()))، وقيــل: )هــو ابــدال 
ــِه)6)،  ــِق َدْحِض اِط َوَمَزالِ ــرِّ ــَى ال ــْم َع اَزُك ــوا َأنَّ َمَ ــه()))، )َوَأْعَلُم ــل حرس واألص
َوَأَهاِويــِل زهللَِِ)))، َوَتــاَراِت َأْهَوالـِـِه( املجاز مصدر كاجلواز أي: الســر والســلوك)8)، 
والــراط جــر جهنــم ]يمــر[)9) عليــه)0)) مجيــع اخللــق وهبــذا املــرور فــر الــورود 

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )رشد(: 3/ ))).
)))  سبق ذكرها يف صحيفة 93

)3)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/0)).
)))  تاج العروس، مادة )حرز(: 8/ )).
)))  املصدر نفسه، مادة )حرز(: 8/ )).

))) دخطة( يف ث، ويف ع: )رخصه( حتريف.
))) ذللـه( يف م، حتريف.

)8)  ينظر: الصحاح، مادة )جوز(: 3/ 0)8.
)9) ]يمر[ُ ساقطة من ع.

)0)) عى( يف ع، حتريف.
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ــمَّ  ــا ُث ْقِضيًّ ــًا مَّ ــَك َحْت ــَى َربِّ ــا َكاَن َع ــْم إاِلَّ َواِرُدَه ــه ]ســبحانه[))): ﴿َوإِْن ِمنُْك يف قول
َنــَذُر الظَّاملـِِـَن فِيَهــا ِجثِيًّــا﴾)))، واألخبــار بــه عــن النبــي )صــى  َقــوا وَّ ــي الَِّذيــَن اتَّ ُننَجِّ
اهلل عليــه والــه( واألئمــة )عليهــم الســالم( متواتــرة وقــد ورد أنــه أدق مــن الشــعر 
وأحــد مــن الســيف وإن مــن النــاس مــن يمــر عليــه كالــربق اخلاطــف، ومنهــم مــن 
يمــر)3) كالريــح اهلابــه، ومنهــم مــن يمــر كاجلــواد، ومنهــم مــن جيــر))) رجليــه 
ويتعلــق بيديــه، ومنهــم مــن خيــر يف جهنــم عــى وجهــه وروي أن النبي)صــى اهلل 
ــا  عليــه والــه( قــال لعــي )عليــه الســالم(: ))يــا عــي إذا كان يــوم القيامــة أقعــد أن
ــه الســالم(عى الــراط فــال جيــوز عــى الــراط إالَّ مــن  وأنــت وجربائيــل )علي
ــراءة بواليتك(()))وعــرب عــن احلجــج )عليهــم الســالم( بالــراط؛  كانــت معــه ب
ألن مــن عرفهــم يف الدنيــا وأطاعهــم أعطــاه اهلل جــوازا عــى الــراط املمــدود عــى 
متــن جهنــم ومــا حــكاه بعــض الشــارحني))) عــن احلكــاء ومــال اليــه مــن تأويــل 
الــراط بالوســط بــني طــريف التفريــط واالفــراط كالســخاوة بــني التبذيــر والبخــل 
والشــجاعة بــني التهــور واجلبــن اىل غــر ذلــك ففــي معنــى االنــكار ملــا علــم مــن 
ــو  ــا/ و1)/ ه ــاظ وإن ــان باأللف ــرد اإلذع ــس جم ــان لي ــإنَّ اإلي ــن رضورة ف الدي
ــق  ــاين، واملزل ــاد اجلس ــكار املع ــروع ان ــن ف ــل م ــذا التأوي ــاين، وه ــق باملع التصدي

))) ]سبحانه[ ساقطة من ع، ويف أ: )قوله تعاىل سبحانه(.
)))  مريم / ))، )).

)3) متر( يف أ، ع، تصحيف.
))) حير( يف ث، ويف أ، ع: )جتر( تصحيف.
)))  ينظر: معاين االخبار، الصدوق: )3.

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/))).
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ــض  ــكان دح ــق())) وم ــت، والدحض)الزل ــدم وال تثب ــه الق ــزل في ــذي ت ــكان ال امل
ودْحــض بالتســكني والتحريــك أي: زلــق واألهاويــل مجــع أهــوال مجع هــول وهي 
األمــور املفزعــة وتــارات األهــوال دفعاهتــا يقــال: فعــل ذلــك تــارة بعــد تــارة أي: 
مــرة بعــد مــرة واجلمــع تــارات وتــرًا، ولعــل تعددهــا لتعــدد مــا يشــاهد مــن األمور 
ــُر  ــَغَل التََّفكُّ ــبٍّ َش ــَة ِذي ُل ــوا اهلل))) َتِقيَّ ُق ــد يشء  )َفاتَّ ــيئا بع ــم ش ــة يف اجلحي املفزع
َجــاُء َهَواِجَر  ــُد ِغــَرار َنْوِمــِه، َوَأْظَمــَأ الرَّ ــْوُف َبَدَنــُه، َوَأْســَهَر التََّهجُّ َقْلَبــُه، َوَأْنَصــَب اْلَ
َيْوِمــِه( التقيــة احلــذر كالُتقــاة بالضــم، واللــب العقــل، والتفكــر الشــاغل عــن الدنيــا 
هــو التفكــر يف املرجــع واملعــاد وأنصــب أي: أتعــب)3)، وســِهر كفــرح مل ينــم ليــاًل، 
ــداد)))  ــن االض ــو م ــوم وه ــتيقاظ والن ــد االس ــوم، والتهج ــن الن ــه م ــهره منع وأس
ــي  ــذي ينف ــد ال ــل املتهج ــهر، وقي ــالف الس ــوم بخ ــد الن ــون إال بع ــد ال يك والتهج
اهلجــود أي: النــوم عــن))) نفســه كاملتحــرج واملتأثــم، وقــال املــربد: التهجــد الســهر 
ــالة  ــرار الص ــة)))، وغ ــوم أو قليل ــة الن ــر قل ــرار بالك ــر اهلل، والِغ ــالة أو لذك للص
ــاًل  ــا قلي ــه نوم ــادة ل ــرتك العب ــى مل ي ــل املعن ــجودها)))، ولع ــا وس ــان ركوعه نقص
فكيــف بالكثــر والظمــأ العطــش أو أشــّد العطــش، واهلواجــر مجــع هاجــرة وهــي 
نصــف النهــار عنــد زوال الشــمس مــع الظهــر أو مــن عنــد زواهلــا اىل العــر؛ ألن 

)))  لسان العرب، مادة )زلق(: )/ 8)).
))) واتقــوا اهلل عبــاد اهلل( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 0))، وهنــج البالغــة، 

صبحــي الصالــح: 30).
)3)  ينظر: الصحاح، مادة )نصب(: )/ ))).

)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )هجد(: )/ ))).
))) من( يف ع، حتريف.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )غرر(: )/ )30.
)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )غرر(: ) / )30.
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ــم قــد هتاجــروا لشــدة احلــر ويف اســناد االنصــاب  النــاس يســتكنون يف بيوهتــم كأهنَّ
ــادة لرجــاء الثــواب  واإلظــاء اىل اخلــوف والرجــاء داللــة عــى عــدم بطــالن العب
واخلــالص مــن العقــاب كــا يــدل عليــه اخلــرب الصحيــح املــروي عنهــم )عليهــم 
الســالم( مــن بلغــه ثــواب مــن اهلل عــى عمــل فعملــه التــاس ذلــك الثــواب أوتيــه 
وإن مل يكــن احلديــث كــا بلغــه وغــر ذلــك مــن األخبــار، ولعــل الداللــة يف هــذا 
الــكالم أظهــر منهــا يف قولــه تعــاىل: ﴿َوَيْدُعوَننَــا َرَغًبــا َوَرَهًبــا﴾)))، وقولــه تعــاىل: 
ــْم َخْوًفــا َوَطَمًعــا﴾))) والريــب يف أنَّ العبــادة املجــردة عــن الغرضــني  ُ ﴿َيْدُعــوَن َربَّ
أكمــل وأعــى درجــات العبــادة وهــي التــي اشــار اليهــا أمــر املؤمنــني )عليــه 
ــن  ــارك، ولك ــن ن ــًا م ــك، وال خوف ــًا يف جنت ــك طمع ــا عبدت ــه: )م ــالم( بقول الس
ــا  ــده: )وأم ــهيد)رمحه اهلل( يف قواع ــال الش ــك(، وق ــادة فعبدت ــاًل للعب ــك أه وجدت
غايــة الثــواب والعقــاب فقــد قطــع االصحــاب بكــون العبــادة فاســدة بقصدهــا()3) 
وقــد))) قطــع بــه الّســيد ريض الديــن ]بــن[))) طاووس))))رمحــه اهلل( وال خيفــى أن 
جتريــد النيــة عــن تلــك الغايــة يف غايــة الصعوبــة عــى كثــر مــن اخلــواص فضــاًل عن 
ــف  ــه ختفي ــذا الوج ــى ه ــاء ع ــالم( باالتق ــه الس ــره )علي ــل أم ــاس، ولع ــوام الن ع
ورمحــة عــى مــن توجــه اليــه اخلطــاب وإن كان جتريد النيــة أعى مراتــب اإلخالص، 
واهلل تعــاىل يعلــم وحيــول يف فكــري الفاتــر تفصيــل للمقــام وهــو أنَّ احلامــل عــى 

)))  األنبياء / 90.
)))  السجدة / )).

)3)  القواعد والفوائد: )/ )).
))) )فقد( يف ر.

))) ]بن[ ساقطة من ح.
)))  ينظر: إقبال االعال، ابن طاووس: )/ ))3، و فتح األبواب، ابن طاووس: ))).
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ــا أن  ــه أم ــه ســواء تقــدم يف الوجــود عــى الفعــل أو تأخــر عن الفعــل والداعــي إلي
يكــون أمــرًا مفــردًا أو مركبــًا، وعــى الثــاين فــال ريــب يف اســتناد الفعــل إىل جممــوع 
ــن أو األمــور لكــن قــد يكــون كل مــن اجلزئــني أو األجــزاء بحيــث ينتفــي  األمري
ــًا يف  ــي كافي ــون الباق ــه ]...[))) وال يك ــر انتفائ ــى تقدي ــل ع ــه الفاع ــل ويرتك الفع
ــر  ــى تقدي ــزاء ع ــني أو االج ــن اجلزئ ــتقل كل م ــد يس ــردا وق ــل منف ــول الفع حص
االنفــراد وإن اســتندت العليــة اىل املجمــوع يف صــورة االنضــام وقــد يســتقل 
ــي  ــن غايت ــة ع ــردت الني ــو جت ــول: ل ــذا فيق ــد ه ــره إذا مته ــك دون غ ــض كذل البع
الثــواب والعقــاب بــل كان الداعــي اىل العبــادة وجــدان املعبــود أهــال للعبــادة 
ومســتحقًا هلــا مــن غــر أن ينضــم اليــه أمــر آخــر مــن نيــل الثــواب واخلــالص مــن 
العقــاب أو حصــول القــرب املعنــوي ونحــو ذلــك مــن األمــور العائــدة اىل املكلف، 
فالعلــة الغائيــة حينئــذ أمــر مفــرد يســتند اليــه اجياب الفعــل وال يبعــد أن )تكــون())) 
تلــك املرتبــة أعــى مراتــب اإلخــالص وهــي التــي اشــر اليهــا يف الــكالم املــروى 
عــن أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( ولــو جتــردت النيــة عــن تلــك الغايــة رأســًا وكان 
ــون  ــل أن يك ــاء فيحتم ــوف والرج ــرد اخل ــل جم ــد اىل العم ــي/ظ 1)/ للعب الداع
ــهيد  ــه الش ــا نقل ــى م ــاب ع ــراد األصح ــون م ــة ويك ــا باطل ــة ملثله ــادة املقارن العب
)رمحــه اهلل(، وذهــب اليــه الســيد اجلليــل )ريض اهلل عنــه( هــذا النــوع مــن العبــادة، 
لكــن صحــة هــذا النقــل حيــث مل نظفــر)3) بــه مــن كالم أحــد مــن األصحــاب حمــل 
نظــر وبطــالن العبــادة عــى هــذا الوجــه خمالــف لظاهــر آيــات الرتغيــب والرتهيــب 

))) ]عى[ زائدة يف ح.
))) ) يكون( يف أ، ث، ح، ر، تصحيف.

)3) )يظفر( يف ث، ر، م، تصحيف.
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وأخبــار اخلــوف والرجــاء ورصيــح بعــض مــا ســبق مــن كلاتــه )عليهــم الســالم( 
ــمحة  ــة الس ــث بالريع ــرج والبع ــي احل ــواردة يف نف ــر ال ــه الظواه ــا وينفي وغره
الســهلة البيضــاء ولــو تركــت النيــة مــن األمريــن بحيــث تكــون))) الغايــة جممــوع 
األمريــن وال يكــون كل واحــد مــن اجلزئــني كافيــًا يف حصــول الفعــل باعثــًا للعبــد 
عــى العمــل فيمكــن ادخالــه فيــا حكــى احلكــم ببطالنــه، والصحــة فيــه أظهــر مــن 
الســابق، وأظهــر مــن هــذا القســم أيضــا مــا لــو كانــت الغايــة الباعثــة عــى العمــل 
ــو فــرض انتفــاء  ــن بحيــث يكفــي كل واحــد منهــا يف وجــود الفعــل ل كال األمري
اآلخــر بــل األظهــر بعــد التأمــل يف جممــوع أدلــة املقــام ادخالــه يف القســم املثبــت يف 
ــي بقولــه  الــكالم  املــروي عنــه )عليــه الســالم( وإن يكــون املــراد بالقســم املنف
ــارك((،  ــن ن ــًا م ــك، وال خوف ــًا يف جنت ــك طمع ــا عبدت ــه(: ))م ــوات اهلل علي )صل
العبــادة املقارنــة للنيــة املجــردة عــن مالحظــة كــون املعبــود أهــال للعبــادة أو املعللــة 
باملجمــوع عــى أول الوجهــني هــذا غايــة مــا خطــر بالبــال يف مقــام اجلمــع وتوجيــه 
ــوف  ــي اخل ــة غايت ــادة بمدخلي ــاد العب ــا فس ــاب، وأم ــن األصح ــول ع ــكالم املنق ال
ــا  ــد عنه ــاس بالتجري ــائر الن ــف))) س ــه كان ويكل ــى))) ]أي[)3) وج ــاء وع والرج
ــَف  ــَهَواتِِه، َوَأْوَج ــُد َش ْه ــَف الزُّ ــم. )َوَظَل ــاده واهلل يعل ــع بفس ــا يقط ــه مم ــًا فلعل رأس
ــال  ــف)))، ق ــع وك ــرضب أي: من ــف ك ــِه( ظل ــْوَف أِلَبانِ َم اْلَ ــدَّ ــانِِه، َوَق ــُر بِلِس ْك الذِّ

))) يكون( يف أ، ث، ر.
))) عى( يف أ، ث.

)3) ]أي[ ساقطة من ث.
))) وتكليف( يف أ، ث، ر، ع، م.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )ظلف(: )/ 398).
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بعــض الشــارحني: اســتعار ])عليــه الســالم([))) لفــظ االطفــاء للزهــد وهــو مــن 
ــه توهــم أن)3)  أوصــاف املــاء ونســبته اىل النــار نســبة الزهــد اىل الشــهوات)))، وكأنَّ
ــالم(  ــه الس ــه: )علي ــدل قول ــاء ب ــخته اطف ــاء أو كان يف نس ــى االطف ــف بمعن الظل
ظلــف، والزهــد خــالف الرغبــة، وأوجــف دابتــه أي: حركهــا مرعــًا وحثهــا عــى 
ل منزلــة الدابــة، واللســان منزلــة الســوط، ويف بعــض النســخ  الســر والذكــر منــزَّ
ــان الــيء بكــر اهلمــزة وتشــديد  ــاء زائــدة، وإِب الصحيحــة )الذكــر( بالرفــع فالب
ــض  ــوال، ويف بع ــة األه ــوف معاين ــت اخل ــه()))، ووق ــه ووقت ــدة )حين ــاء املوح الب
ــًا يف  ــون أمن ــات ليك ــل الصاحل ــا فعم ــه يف الدني ــاف رب ــه())) أي: خ ــخ )ألمان النس
ــبِيِل، َوَســَلَك َأْقَصــَد امَلســالِِك إىَِل  ــَب امَلخالِــَج َعــْن َوَضــِح السَّ اآلخــرة. )َوَتنَكَّ
ــوِر(  ــَتبهاُت اأْلُُم ــِه ُمْش ــَم َعَلْي ــُروِر، َوَلْ َتْع ــَاُت اْلُغ ــُه َفاتِ ــوِب؛ َوَلْ َتْفتِْل ــِج امَلْطُل النَّْه
تنّكــب أي: )تنحــى وأعــرض()))، وخلــج أي: جــذب وشــغل)))، واملخالــج 
)الطــرق املتشــعبة عــن الطريــق األعظــم()8) كأهنَّــا جيــذب االنســان اليهــا، أو ألهنَّــا 
والوضــح  احلــرة  فتلحقــه  املقصــود  اىل  انتهائهــا  لتوهــم  الســر  عــن  تشــغله 
بالتحريــك حمجــة الطريــق أي جادتــه وأقصــد املســالك أقومهــا، والنَْهــج بســكون 

))) ])عليه السالم([ ساقطة من ع.
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ )))، وفيه: )استعار لفظ...(.

)3) اىل( يف أ.
)))  تاج العروس، مادة )ابن(: 8)/ ).

)))  منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة، القطــب الراونــدي: )/ )33، رشح هنــج البالغــة، 
ابــن أيب احلديــد: )/ )))، و رشح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم البحــراين: )/ ))).

)))  لسان العرب، مادة )نكب(: )/ ))).
)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )خلج(: )/ ))).

)8)  املصدر نفسه، مادة )خلج(: )/ ))).
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اهلــاء الطريــق الواضــح، ولعلــه كنايــة عــن اجلهــة أو املــراد باملســالك األعــال 
الصاحلــة املفضيــة اىل مضــاء وهــو طريــق اجلنــة والتقــرب اليــه ســبحانه، وفتلــه))) 
كرضبــه رصفــه عــن وجهــه)))، وغــره )3) غــرور أخدعــه))) وأطعمــه بالباطــل، 
ــه  ــي علي ــوء، وُعم ــارة بالس ــس األم ــيطان والنف ــاوس الش ــرور وس ــالت الغ وفات
ــٍذ َفُهــْم اَل  األمــر كــريض إذا التبــس قــال اهلل تعــاىل: ﴿َفَعِمَيــْت َعَلْيِهــُم اأْلَنَبــاُء َيْوَمئِ
ــِن  ــِه َوآَم ــِم َنْوِم ــى، يِف َأْنَع ــِة النُّْعَم ى، َوَراَح ــْشَ ــِة اْلُب ــرا َبَفْرَح ــاَءُلوَن﴾))) )َظافِ َيَتَس
َيْوِمــِه( َظفــر الرجــل ]كفــرح[))) فــاز باملطلــوب، والَفرحــة بالفتــح والضــم))) 
البــرى مصــدر  أو  البشــارة  بالضــم  بالفتــح، والُبــرى  النســخ  املــرة، ويف 
والبشــارة اســم، والنُّعمــى بالضــم اخلفــض والدعــة ومــا أنعــم بــه عليــك، وأنعــم 
النــوم أطيبــه واملــراد بالنــوم أمــا الراحــة يف اجلنــة اطالقــًا الســم امللــزوم عــى الزمــة 
عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحني)8) أو الراحــة يف الــربزخ لنحــو مــا ذكــره، أو ألنَّ 
ــا ِمــْن َمْرَقِدَنــا﴾)9)،  مكــث اجلســد يف القــرب يشــبه النــوم قــال اهلل تعــاىل: ﴿َمــْن َبَعَثنَ
وورد يف بعــض األخبار)نــم نومــة العــروس(، وال ينافيــه اطــالق االنتبــاه عــى 
املــوت الســتلزامه زيــادة املعرفــة وزوال الغفلــة كــا يومــئ اليــه قولــه )عليــه 

))) وقتله( يف ر، ع، تصحيف.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )فتل(: ))/ ))).

)3) عز( يف ث، حتريف.
))) اجدعه( يف ر، تصحيف.

)))  القصص / )).
))) ]كفرح[ ساقطة من ر.

))) وبالضم( يف ث، ح، ر.
)8)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ ))).

)9)  يس/ )).
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الســالم(: )النــاس نيــام فــاذا ماتــوا انتبهــوا))1) وآمــن يومــه أي آمــن، أوقاتــه 
ــه زال عنــه اخلــوف مــن ســوء العاقبــة ونــكال اآلخــرة. )َقــْد َعــَرَ َمْعــَرَ  وأزمانــه ألنَّ
ــاَدَر مــن َوَجــٍل، َوَأْكَمــَش يِف َمَهــٍل،  ــِة َســِعيدًا، َوَب َم َزاَد اآْلِجَل ــِة مَحِيــدًا، َوَقــدَّ اْلَعاِجَل
ــٍب، َوَذَهــَب َعــْن َهــَرٍب( امَلعــرب بفتــح امليــم/ و))/ كــا يف بعــض  َوَرِغــَب يِف َطَل
النســخ املوضــع املهيــأ للعبــور، وبالكــر مــا يعــرب بــه مــن ســفينة ونحوهــا ووجــه 
ــال اهلل  ــوى، ق ــة التق ــود وزاد اآلجل ــد املحم ــر، واحلمي ــني ظاه ــى الوجه ــبه ع الش
اِد التَّْقــَوى﴾)))، واملبــادرة املعاجلــة واملســارعة أي:  ُدوا َفــإِنَّ َخــْرَ الــزَّ تعــاىل: ﴿َوَتــَزوَّ
ســارع إىل األعــال الصاحلــة مــن خــوف اهلل وعقــاب اآلخــرة، وأكمــش أي: 
)أرسع()3)، واملهــل بالتحريــك التــؤدة والرفــق والســكينة، واالســم املهلــة وأمهلــه 
رفــق بــه ومهلــه متهيــاًل أجلــه، ولعــل املــراد أرسع اىل طاعــة ربــه يف أيــام املهلــة وهــي 
احليــاة الدنيــا، أو ارسع اىل الطاعــة يف ســكينة ورفــق ال يف خــرف وعجلــة، ورغــب 
يف طلــب أي: رغــب فيــا يطلــب مثلــه وذهــب عــن هــرب أي: َفــرَّ ممــا هيــرب مــن 
مثلــه عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحني)))، كان طلبــه هلل ومــا عنــده عــن رغبــة 
وشــوق ال عــن كســل وتــرك مــا يبعــده عــن اهلل عــن هــرب وتنفــر ال مــع بقيــة ميــل 
نَّــِة َثَوابــًا َوَنــَوااًل، َوَكَفــى  )َوَراَقــَب يِف َيْوِمــِه َغــَدُه، َو َنَظــَر))) ُقُدمــًا َأَماَمــُه. َفَكَفــى بِاجْلَ

)))  خصائــص األئمــة، الريــف الــريض: )))، و رشح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم البحــراين: 
.(( /(

)))  البقرة / )9).
)3)  الصحاح، مادة )كمش(: 3/ 8)0).

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/3)).
))) وربا نظر( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/))).
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ــاِب حجيجــًا)1)  ــًا َوَنِصــرًا ! َوَكَفــى ِ بِاْلكَِت ــاالً! َوَكَفــى بِــاهللِ ُمنَْتِق ــاِر ِعَقابــًا َو َوَب بِالنَّ
ــه  ــرس أخرت ــه أي: ح ــيء حرس ــب ال ــر وراق ــظ واملنتظ ــب احلاف ــًا( الرقي َوَخِصي
عــا يفســدها عليــه، أو انتظــره لعــدم ركونــه اىل الدنيــا، أو لعــدم وثوقــه ببقــاء يومــه 
وحلظــة، ونظــر قدمــًا أمامــه أي ]مل[)))ينثــِن ومل ينعطــف يف نظــره اىل مــا بــني يديــه ومل 
يلتفــت اىل غــره، قــال بعــض الشــارحني: )الــدال مضمومــة()3)، ومــن رواه 
ــم.  ــم وُحُل ــوا ُحْل ــا قال ــف ك ــد خف ــون ق ــذا ويك ــه ه ــي ب ــاز أن يعن ــكني ج بالتس
وجــاز أن جيعلــه مصــدرا مــن َقــدم الرجــل بالفتــح، يقــَدم َقْدمــًا، أي تقــدم، قــال اهلل 
ــال:  ــه ق ــار كأنَّ ــم اىل ورود الن ــِة﴾))) أي يتقدمه ــْوَم اْلِقَياَم ــُه َي ــُدُم َقْوَم ــاىل: ﴿َيْق تع
»ونظــر بــني يديــه متقدمــا لغــره وســابقا إيــاه اىل ذلــك«()))، والبــاء يف كفــى بــاهلل 
ــوال )العطــاء()))  ــة احلكــم يف الكلــات الســابقة، والن ــه عــى عل ــه تنبي ــدة، وفي زائ
ــال  ــة األع ــرآن أو صحيف ــاب الق ــراد بالكت ــز وامل ــى التمي ــات ع ــب املنصوب ونص
واحلجيــج املغالــب بإظهــار احلجــة))) وهــي )الدليــل والربهــان، يقــال: حاججتــه 
فأنــا حمــاج وحجيــج()8)، واخلصيــم املخاصــم. )ُأوِصيُكــْم بَِتْقــَوى اهللِ الَّــِذي َأْعــَذَر 
بـِـَا َأْنــَذَر، َواْحَتــجَّ بـِـَا َنـَـَج( أوصــاه و وصــاه توصيــة عهــد اليــه، واالســم الوصيــة 
والتقــوى االســم مــن أتقيتــه إذا حذرتــه، وأصلــه تقيــا قلبــوا اليــاء واوًا للفــرق بــني 

))) جحيًا( يف ر، تصحيف.
))) ]مل[ زيادة يتطلبها السياق.

)3)  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/3)).
)))  هود / 98.

)))  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/3))، وفيه: )اىل وردها النار...(.
)))  العني، مادة )نول(: 8/ )33.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )حجج(: )/ 8)).
)8)  املصدر نفسه، مادة )حجج(: )/ 8)).
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االســم والصفــة)1)، واعــذر ]أي: أبــدا عــذرا[)))، وأحــدث وثبــت لــه عــذر ومــا 
ــص  ــالم وخي ــل اإلع ــذار يف األص ــذوف، واالن ــد حم ــة والعائ ــة أو موصول مصدري
بمــن يعلــم القــوم وخيربهــم بــا خيــاف هجومــه عليهــم مــن عــدو وغــره واملعنــى 
ــب  ــزال الكت ــل وان ــال الرس ــه بإرس ــه وال يطيع ــن يعصي ــاب م ــذره يف عق ــني ع ب
ــج  ــال: هن ــا يق ــون الزم ــان ويك ــح وأب ــج أي: أوض ــة وهن ــام احلج ــج أي: أق واحت
إذا وضــح واســتبان كأهنــج واملقــام حيتملهــا وإن كان األول أظهــر.  الطريــق 
ــُدوِر َخِفّيــًا، َوَنَفــَث يِف اآلَذاِن َنِجّيــًا؛ َفَأَضــلَّ َوَأْرَدى،  َرُكــْم َعــُدّوًا َنَفــَذ يِف الصُّ )َوَحذَّ
ــو  ــدو ه ــِم( الع ــاِت اْلَعَظائِ َن َموبَِق ــوَّ ــِم، َوَه َرائِ ــّيَئاِت اجْلَ ــَن َس ــى، َوَزيَّ ــَد َفَمنَّ َو َوَع
الشــيطان وقــد مــرَّ يف اخلطبــة األوىل يف )3) وصــف آدم )عليــه الســالم( قولــه 
)صلــوات اهلل عليــه( وحــذره إبليــس وعداوتــه والنفــوذ يف األصــل  )خمالطــة 
الســهم جــوف الرميــة وخــروج طرفــه مــن الشــق اآلخــر و ســائره فيــه()))، واملــراد 
ــن آدم  ــن اب ــري م ــيطان جي ــث: ))إنَّ الش ــد ورد يف احلدي ــدور، وق ــه يف الص دخول
ــة، أو عــى  ــًا عــى احلالي ــاء))) نفــوذه واضــح، ونصــب خفي ــدم(())) وخف جمــرى ال
ــارة  ــس االم ــاه بالنف ــذوف، وتفســر بعــض الشــارحني))) إي ــة ملصــدر حم ــا صف أهنَّ

ــن احلاجــب: 3/ )9)، ولســان العــرب، مــادة  )))  ينظــر: التكملــة: )0)، ورشح شــافية اب
ــي(: ))/ )0). )وق

))) ]اي ابدا عذرا[ ساقطة من ع.
)3) و( يف ح.

)))  تاج العروس، مادة )نفذ(: )/ )0).
)))  مســند أمحــد بــن حنبــل: 3/ )))، وصحيــح البخــاري:)/9))، وســنن ابــن ماجــة: )/ 

ــاري:)/))). )))، وفتح الب
))) وخفاه( يف ح.

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 8)).
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مبنــي عــى انــكاره وجــود الشــيطان وكذلــك امللــك كــا هــو مســلك أكثــر املتفلســفة 
ــوا الشــيطان بالنفــس  ــار رصحيــًا أول ــكار القــرآن واإلخب ــا مل يســعهم ان وهــؤالء مل
ــي  ــول الت ــة والعق ــوس الفلكي ــة بالنف ــوا املالئك ــا أول ــة، ك ــوة الومهي ــارة والق األم
ــن رضورة،  ــن الدي ــت م ــا ثب ــى رد مل ــل يف املعن ــن التأوي ــوع م ــذا الن ــا، وه زعموه
ــون إالَّ  ــل ال يك ــل))))))؛ ألنَّ التف ــن التف ــل م ــح وأق ــبه النف ــل ش ــث يف األص والنف
ومعــه يشء مــن الريــق، ونفــث الشــيطان القــاؤه، ويف احلديــث: ))إنَّ روح القــدس 
نفــث)3) يف روعــي(())) أي: أوحــى والقــى يف نفــي وخلــدي، والنجــي فعيــل مــن 
ناجــاه مناجــاة أي: حدثــه رسًا، وقيــل: النجــي والنجــوى/ظ ))/ بمعنــى الــر 
ــذوف، وأردى  ــة ملح ــى الوصفي ــوز، أو ع ــة بتج ــى احلالي ــب ع ــل أن ينتص فيحتم
ــر  ــول األم ــهي حص ــو تش ــي وه ــى التمن ــان ع ــل االنس ــى أي: مح ــك ومن أي: أهل
املرغــوب فيــه وحديــث النفــس بــا يكــون ومــا ال يكــون، واملعنــى: منــى باآلمــال 
ــْيَطاُن إاِلَّ ُغــُروًرا﴾)))  الكاذبــة قــال اهلل تعــاىل: ﴿َيِعُدُهــْم َوُيَمنِّيِهــْم َوَمــا َيِعُدُهــُم الشَّ
ــَتْغَلَق  ــُه، َواْس ــَتْدَرَج َقِرينََت ــى إِذا اْس ــكات )َحتَّ ــات املهل ــرم))) واملوبق ــة اجل واجلريم
ــتدرجه أي:  ــَن( اس ــا َأمَّ َر َم ــذَّ َن، َوَح ــوَّ ــا َه ــَتْعَظَم َم ــَن، َواْس ــا َزيَّ ــَر َم ــُه؛ َأْنَك َرِهينََت
خدعــه أو أخــذه قليــاًل قليــاًل، وقرينتــه النفــس االنســانية املطيعــة لــه قــال اهلل تعــاىل: 

))) النقل( يف ر، تصحيف.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )نفث(: )/ 9)).

)3) نفت( يف ر، تصحيف.
ــح  ــث: 3/))3، و فت ــب احلدي ــق يف غري ــة: )/)9، و الفائ ــن قتيب ــث، اب ــب احلدي )))  غري

البــاري: )/8)، )9)، و اجلامــع الصغــر، الســيوطي: )/ ))3.
)))  النساء/ 0)).

))) احلرم( يف ح، تصحيف.
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ــْيَطاُن َلــُه َقِرينـًـا َفَســاَء َقِرينًــا﴾))) والرهينــة الرهــن يقــال: هــو رهــن  ﴿َوَمــْن َيُكــِن الشَّ
ــى  ــه ع ــدر راهن ــن ال يق ــد املرهت ــى يف ي ــن إذا بق ــق الره ــذا، وغل ــة بك ــذا ورهين بك
ــى  ــايص حت ــه يف املع ــراد وقع ــك وامل ــه كذل ــتغلقه أي: جعل ــك، واس ــه بالف حتصيل
ــن أفعــل مــن  حقــت عليــه كلمــة العــذاب واســتعظمه أي: عــده عظيــًا، وأمَّ
ــني ويشــر اىل االفعــال  األمــان)))، واألمــن ضــد اخلــوف وهــو يتعــدى اىل مفعول
ــا َكَفــَر َقــاَل  ــْيَطاِن إِْذ َقــاَل لِْلِْنَســاِن اْكُفــْر َفَلمَّ الثالثــة قولــه عــز وجــل: ﴿َكَمَثــِل الشَّ

َه َربَّ اْلَعاَلِميَن﴾)3).  إِنِّي َبِريٌء ِمنَْك إِنِّي َأَخاُف اللَّ

]منهــا[))) يف صفــة خلــق اإلنســان: )َأْم َهــَذا الَّــِذي َأْنشــَأُه يِف ُظُلــَاِت األرَحــاِم، 
َوُشــُغِف األْســَتاِر؛ ُنْطَفــًة ِدَهاقــًا، َوَعَلَقــًة حَماقــًا، َوَجنِينــًا َوَراِضعــًا، َو َولِيــدًا َويِافِعــًا( 
ــه قــال:  ــا اســتفهامية عــى حقيقتهــا))) كأنَّ قــال بعــض الشــارحني: أم هاهنــا إمَّ
أِعظكــم واذكركــم بحــال الشــيطان وإغوائــه، أم بحــال اإلنســان منــذ ابتــداء 
ــه قــال عــاداًل  ــا أن )تكــون())) منقطعــة بمعنــى بــل كأنَّ وجــوده اىل حــني مماتــه، وإمَّ
وتــاركا ملــا وعظهــم بــه بــل اتلــو عليكــم نبــأ))) هــذا اإلنســان الــذي حالــه كــذا )8)، 
وقــال بعضهــم: أم معادلــة هلمــزة االســتفهام قبلهــا، والتقديــر: اليــس فيــا أظهــر 

)))  النساء/ 38.
))) االفعال( يف أ، حتريف.

)3)  احلر / )).
))) ]منها[ بياض يف ث.

))) حقيقها( يف ح، حتريف.
))) يكون( يف أ، ث، ح، ر، تصحيف.

))) بنا( يف أ، ح، ر، حتريف.
)8)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))).
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ــه  اهلل لكــم يف عجائــب مصنوعاتــه عــربة أم هــذا االنســان وتقلبــه يف أطــوار خلقت
ــيد )ريض اهلل  ــادة الس ــارف بع ــى الع ــب ع ــوره)))، وال يذه ــوم نش ــه اىل ي وحاالت
ــى  ــر ع ــذف، فالتفس ــة احل ــا( عالم ــه: )منه ــة بقول ــني اخلطب ــه))) ب ــه( أنَّ فصل عن
ــم بالغيــب،  الوجــه الصحيــح فــرع العلــم باملحــذوف وبدونــه مــن قبيــل الرج
ــب  ــالف القل ــل غ ــو يف األص ــح وه ــغاف))) بالفت ــع ش ــني مج ــُغف)3) بضمت والُش
وحجابــه اســتعر ملوضــع الولــد، والنطفــة مــاء الرجــل واملــرأة أو مــاء الرجــل مــن 
نطــف املــاء إذا ســال، والِدهــاق بكــر الــدال الــذي أدهــق أي: أفــرغ إفراغــًا 
ــال بعــض الشــارحني: )الدهــاق: اململــوءة())) مــن قوهلــم: )دهــق  شــديدًا)))، وق
الــكأس، كجعلــه: مألهــا())) ويــروى دفاقــًا مــن دفقــت املــاء أي: صببتــه، والَعَلَقــة 
ــًا)8)،  ــد، أو مطلق ــرة، أو اجلام ــديد احلم ــظ، أو الش ــدم الغلي ــن ال ــة م ــة القطع حمرك
ــهر  ــر الش ــن آخ ــال م ــالث لي ــميت ث ــص)9)، وس ــال والنق ــو واالبط ــُق: املح وامَلْح
حُماقــًا ألنَّ القمــر يقــرب مــن الشــمس َفَتْمَحْقــُه وُتبطل ضــوءه)0))، واســتعر للعلقة 
ــا مل تتصــور بعــد فأشــبهت مــا ابطلــت صورتــه، ويف األوصــاف حتقــر لإنســان  ألهنَّ

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/)))، وفيه: )من عجائب(.
))) فضله( يف ر، تصحيف.

)3) الشقف( يف أ، تصحيف.
))) شفاف( يف ث، حتريف.

)))  ينظر: القاموس املحيط، مادة )دهق(: 3/ 33).
)))  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))).

)))  القاموس املحيط، مادة )دهق(: 3/ 33).
)8)  ينظر: تاج العروس، مادة )علق(: 3) / ))3.

)9)  ينظر: لسان العرب، مادة )حمق(: 0)/ 338.
)0))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )حمق(: 0)/ 339.
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ــم، و  ــترت يف الرح ــه مس ــن؛ ألنَّ ــد يف البط ــني الول ــارة، واجلن ــه باإلش ــر إلي ــا اش ك
الراضــع الطفــل يرضــع أمــه كيســمع واألم مرضعــة والوليــد املولــود، ولعــل املــراد 
ــع  ــال: )أيف ــم، يق ــا حيتل ــالم ومل ــارف االحت ــذي ش ــالم ال ــع الغ ــم، والياف ــه الفطي ب
الغــالم فهــو يافــع())) وهــو مــن النــوادر)))، قــال يف رس االدب يف ترتيــب أحــوال 
االنســان: هــو مــا دام يف الرحــم جنــني، فــإذا ولــد فوليــد، ثــم مــا دام يرضــع 
فرضيــع، ثــم إذا قطــع عنــه اللبــن فهــو فطيــم، ثــم إذا دب)3) ونــا فهــو دارج، فــإذا 
بلــغ طولــه مخســة أشــبار فهــو مخــايس، فــإذا ســقطت رواضعــه فهــو مثغــور، فــإذا 
ــو  ــا فه ــر أو جاوزه ــاوز الع ــإذا جت ــر، ف ــو متغ ــقوط فه ــد الس ــنانه بع ــت))) أس نب
مرتعــرع وناشــئ، فــإذا كان يبلــغ احللــم أو بلغــه فهــو يافــع ومراهــق، فــإذا احتلــم 
واجتمعــت قوتــه فهــو حــزور، واســمه يف مجيــع هــذه األحــوال غــالم، فــإذا اخــرض 
شــاربه قيــل قــد بقــل وجهــه، فــإذا صــار ذا فتــاٍء فهــو فتــى وشــارخ، فــإذا اجتمعــت 
ــو  ــني فه ــني واألربع ــني الثالث ــا دام ب ــم م ــع، ث ــو جمتم ــبابه فه ــة ش ــغ غاي ــه وبل حليت
شــاب، ثــم هــو كهــل اىل أن يســتويف الســتني/ و))/، وقيــل إذا جــاوز أربعــًا 
وثالثــني اىل احــدى ومخســني، وإذا جاوزهــا فهــو شــيخ))). )ُثــمَّ َمنََحــُه َقْلبــًا َحافِظًا، 
َ ُمْزَدِجــرًا( منحــه كمنعــه  ًا، َوُيَقــرِّ ــِرَ ــَم ُمْعَت ــَرًا اَلِحظــًا، لَِيْفَه ــًا، َوَب ــانًا اَلفِظ ولَِس
ــه أعطــاه، واالســم املِنحــة بالكــر، احلفــظ احلراســة وقلــة الغفلــة، ولفــظ  ورضب
بالــكالم نطــق كتلفــظ، وحلــظ إذا نظــر بمؤخــر عينــه، وهــو أشــد التفاتــا مــن الشــزر 

)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )يفع(: 8/ ))).
)))  ينظر: نوادر أبو مسحل االعرايب: )9).

)3)  )ادب( يف م.
))) بنت( يف ر، تصحيف.

)))  ينظر: فقه اللغة ورس العربية: 33)، )3).
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األصــل  يف  والِعــربة  النظــر،  مطلــق  املــراد  ولعــل  منــه،  مفاعلــة  واملالحظــة 
)العجــب()))، واعتــرب أي: تعجــب ويســتعمل العــربة فيــا يتعــظ بــه اإلنســان 
ــي،  ــال أي: ينته ــة األفع ــى صيغ ــر ع ــره)3) ويق ــى غ ــه ع ــتدل))) ب ــربه ليس ويعت
ــة  ــوى الثالث ــاه الق ــى: أعط ــع، واملعن ــه فامتن ــر، أي: منع ــر وانزج ــره فازدج وزج
ليعتــرب بحــال املاضــني ومــا نــزل بســاحة العاصــني وينتهــي عــا يفضيــه))) اىل أليــم 
ــواهد  ــتدل بش ــدرة ويس ــع والق ــل الصن ــم دالئ ــال، أو ليفه ــديد الوب ــكال، وش الن
الربوبيــة عــى وجــوب الطاعــة واالنتهــاء عــن املعصيــة فينزجــر عــن اخلــالف 
ــَتَوى  ــُه، َواْس ــاَم اْعتَِداُل ــى إَِذا َق ــة واخلــران. )َحتَّ ــان ويتخلــص عــن اخليب والعصي
ــَط َســاِدرًا ))) َماِتــًا)6) يِف َغــْرِب))) َهــَواُه، َكاِدَحــًا َســْعيًا  ــُه، َنَفــَر ُمْســَتْكِرًا، َوَخَب ِمَثاُل
ــف  ــم أو كي ــني يف ك ــني حال ــط ب ــتقامة والتوس ــب واالس ــدال التناس ــاُه( االعت لُِدْنَي
وقيــام االعتــدال متــام اخللقــة والصــورة وتناســب األعضــاء وخلوهــا عــن النقــص 
والزيــادة وكــال القــوى املحتــاج إليهــا يف حتصيــل املــآرب، واســتوى أي: اعتــدل، 
ــده  ــغ اش ــل إذا بل ــتوى الرج ــال: اس ــيء، ويق ــة ال ــدار وصف ــر املق ــال بالك واملِث
أي: قوتــه وهــو مــا بــني ثــاين عــرة اىل ثالثــني، ونفــرت الدابــة كــرضب، أي: فــر 
وذهــب، وخبــط البعــر كــرضب إذا)8) رضب بيديــه األرض ومشــى ال يتوقــى 

)))  لسان العرب، مادة )عرب(: )/ )3).
))) ويستدل( يف ر.

)3)  ينظر: لسان العرب، مادة )عرب(: )/ )3).
))) يقضيه( يف أ، ر، تصحيف، ويف ث: )يقضبه(.

))) صادرًا( يف ر، حتريف.
))) مانحًا( يف ث، تصحيف.

))) غريب( يف أ، ع، ويف ث: )عزب(.
)8) أي( يف ر.
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ــم وال  ــذي[))) ال هيت ــدر))) كفــرح )حتــر()))، والســادر)3) ]أيضــًا[))) ]ال شــيئًا وس
يبــاىل مــا صنــع()))، ولعــل األخــر أنســب، واملاتــح بالتــاء املثنــاة مــن فــوق الــذي 
يســتقي املــاء بالدلــو مــن أعــى البئــر والــذي ينــزل البئــر ليمــأل الدلــو هــو املائــح، 
ــم  ــة ث ــرب)8) باملعجم ــا()))، والغ ــا كأعجامه ــال: مه ــا، )فق ــي عنه ــو ع ــِئَل أب وُس
املهملــة الســاكنة )الدلــو العظيمــة التــي تتخــذ)9) مــن جلــد ثــور()0)) شــبه هبــا اهلوى 
لســعة األمــاين ومــا تشــتهيه النفــس االمــارة بالســوء، ويف الــكالم اشــعار باملشــقة 
التــي ال ختلــو منهــا متابعــة اهلــوى، وكــدح يف العمــل كــّد وســعى وســعيًا منصــوب 
ــه مفعــول للكــدح، كــا قيــل أو عــى املصدريــة والغــرض أنــه مل يعمــل بــا  عــى أنَّ
اِت َطَربِــِه، َوَبــَدَواِت  ُأمــر بــه ومل حيصــل منــه الغــرض الــذي خلــق ألجلــه. )يِف َلــذَّ
َشــُع َتِقَيــًة؛ َفــَاَت يِف فِْتـــنَتِِه َغِريــزًا ))1)، َوَعــاَش يِف  ــًة، َواَل َيْ َتِســُب)11) َرِزيَّ َأَربِــِه اَل َيْ

))) وصدر( يف أ، ع، ويف ر: )ومصدر( حتريف.
)))  الصحاح، مادة )سدر(: )/ 80).

)3) والصادر( يف أ، ع، حتريف.
))) ]أيضًا[ ساقطة من ث.

))) ]الذي[ ساقطة من ع، ويف أ: )التي(، حتريف.
)))  الصحاح، مادة )سدر(: )/ 80).

)))  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 03).
)8) والعزب( يف أ، تصحيف.

)9) يتخذ( يف ث، ح، تصحيف.
)0))  لسان العرب،، مادة )غرب(: )/ ))).

)))) ثــم ال حيتســب( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )))، وهنــج البالغــة، 
صبحــي الصالــح: 33).

)))) غريرا( يف ر، م، ويف ث، ع: )عزيزا(، تصحيف.



107

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

ضــًا)1)) الَطــرب بالتحريــك احلركــة  ــِه َيِســرًا، َلْ ُيِفــْد ِعَوضــًا، َوَلْ َيْقــِض ُمْفَتَ َهْفَوتِ
والشــوق وخفــة )تلحق()))اإلنســان حلــزن أو رسور، واملــراد النــوع الثــاين بقرينــه 
الفــرح كاإِلرب)))  بــه  بالتحريــك )احلاجــة()3) ويــراد  اللــذة، واألرب  إضافــة 
بالكــر، ولعــل املــراد ببــدوات االرب مــا خيطــر ببالــه ويبــدو لــه، أي: يظهــر مــن 
آرائــه املختلفــة باختــالف دواعيــه وميلــه، والَرِزْيــة َفِعْيَلــة مــن الــرزء باهلمــزة بمعنى 
النقــص)))، وتســمى املصيبــة رزيــة ملــا فيهــا ]مــن انتقــاص[))) أمــر حمبــوب))) 
ــب  ــن احلس ــال م ــا افتع ــداد هب ــة االعت ــاب الرزي ــاء واحتس ــا ي ــب()8) مهزهت و)تقل
بمعنــى العــد كاالعتــداد منــه، واملــراد أنــه ال يبــايل بــا ينــزل بــه مــن املصائــب وال 
ــليم  ــرب والتس ــر بالص ــا األج ــب هب ــي أوال يطل ــه يف املاله ــرة خوض ــا لكث ــه هب ينتب
ــام هبــا عــى الوجــه املرســوم واخلشــوع واخلضــوع والتذلــل)9)، وقــد خيــص  والقي
ــيء  ــت ال ــدر تقي ــة مص ــدن، والتقي ــوع بالب ــر واخلض ــوت والب ــوع بالص اخلش
كرميتــه أي: حذرتــه وخفتــه)0)) ولعــل انتصــاب اللفــظ عــى أنــه ]مفعــول لــه[))))و 

))) مقرتضًا( يف ر، تصحيف.
))) يلحق( يف ح،، أ، ع، تصحيف.

)3)  الصحاح، مادة )أرب(: )/)8.
))) االدب( يف ر، م، حتريف.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )رزأ(: )/ )8.
))) ]من انتقاص[ ساقطة من أ، ع.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )رزأ(: )/ )8.
)8) و بقلب( يف ح، ويف ث، ر، م: )ويقلب( تصحيف.

)9) واخلشوع والتذلل اخلضوع( يف أ، ث، ر، ع، م.
)0)) حفته( يف أ، ح، ر، ع، تصحيف.

)))) ]مفعول له[ ساقطة من ع، و]مفعول[ ساقطة من أ.
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ــال:  ــر))) املغــرور، يق ــون، والغري ــر واجلن ــم والكف ــراد هبــا الضــالل واالث ــة ي الفتن
ــيطان  ــار الش ــرور، والغ ــر)3) ومغ ــو غري ــل فه ــه بالباط ــه وأطعم ــره))) أي: خدع غ
ــه،  ــراد ب ــا ي ــامل ب ــر ع ــا غ ــًا هب ــة خمدوع ــام الفتن ــات يف أي ــة، أي: م ــا أو الفتن والدني
وقــال بعــض الشــارحني: )مــات غريــرًا)))، أي شــابًا، ويمكــن أن يــراد بــه أنــه غــر 
ــو إذا  ــيء هيف ــا ال ــة()))، )وهف ــوة )الزل ــه، واهلف ــا في ــه م ــور()))، وفي ــرب لألم جم
ــح إذا  ــار والري ــر إذا ط ــا الطائ ــوال)8)، )وهف ــل الض ــوايف لإب ــه اهل ــب()))، ومن ذه
هبــت()9)، واملــراد عــاش يف ضاللــه وغفلتــه عيشــًا يســرًا /ظ))/ أو)0)) زمانــًا)))) 
يســرًا، ويــروى أســرًا، فانتصابــه عــى احلاليــة، والعــايص يقــوده هــواه والشــيطان 
والنفــس األمــارة اىل اهلــالك، ومل يفــد أي: مل يســتفد، يقــال: أفــاد)))) املــال أي: 
ــه مــن درجــات اآلخــرة  اســتفاده وأعطــاه وضمــد أي: مل يكتســب عوضــًا ممــا فات
وعمــره أو مــن نفســه التــي أرادهــا واوقعهــا يف املهالــك ومل يقــض أي: مل يــؤِد، قــال 

))) العزير( يف أ، ث، ر، تصحيف.
))) عزه( يف ث، تصحيف.

)3) غزير( يف أ، تصحيف، )عزير( يف ث.
))) عزيزًا( يف أ، تصحيف، ويف ث: )عزيرًا(.

)))  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))).
)))  العني، مادة )هفا(: )/ )9.

)))  لسان العرب، مادة )هفا(: ))/))3.
)8)  ينظر: املصدر نفسه، مادة )هفا(: ))/))3.

)9)  لسان العرب، مادة )هفا(: ))/))3.
)0)) و( يف ع.

)))) زما( يف ث.
)))) فاد( يف ح.



109

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

َقَضْيُتــْم  ﴿َفــإَِذا  ســبحانه:  وقــال  ــَاُة﴾)))  ُقِضَيِت الصَّ ﴿َفــإَِذا  تعــاىل:  اهلل 
تــُه  َمنَاِســَكُكْم﴾)))، واملفــرتض عــى صيغــة املفعــول مــا أوجبــه اهلل عــى العبــد. )َدَهْ
اِحــِه، َوَســنَِن َمَراحــِه)))، َفَضــلَّ َســاِدرًا، َوَبــاَت َســاِهرًا يِف  ))) مَجَ ِ َفَجَعــاُت امَلنِيَّــِة يِف ُغــرَّ
َغَمــَراِت اآلآلِم، َوَطــَواِرِق األْوَجــاِع َواألْســَقاِم( دمهــه األمــر كســمع فجأة وغشــيه، 
ــه)8)،  ــه فيعدم ــرم))) علي ــيء يك ــان ب ــع))) اإلنس ــع)))، أو أن يوج ــة الوج والفجع
وفجعــات املنيــة أســباب املــوت املوجعــة للشــخص، أو الســالبة أهلــه ومالــه، 
والُغــرّب بضــم الغــني املعجمــة وتشــديد البــاء املوحــدة املفتوحــة مجــع غابــر بمعنــى 
)الباقــي()9)، ومِجــح الفــرس مجِاحــًا بالكــر اســتعى راكبــه فغلبه، وركــب الفرس 
رأســه فــال يثنيــه يشء، و يقــال: مجــح إذا كان فيــه  نشــاط ورسعــة)0))، واجلــاح مــن 
ــراد بغــر  ــام حيتمــل الوجهــني، وامل ــث حممــود، واملق ــني مذمــوم، ومــن الثال األول
مجاحــه)))) بقايــا هــواه وشــهواته وعتــوه التــي ذهــب كثر منهــا، والســنن بالتحريك 
ــر  ــرح إذا أرش بط ــل كف ــرح الرج ــن م ــم م ــاب اس ــراح ككت ــة، وامل ــج والطريق النه

)))  اجلمعة / 0).
)))  البقرة / 00).

)3) عرب( يف ث، ويف م: )غر(، تصحيف.
))) مزاحه( يف أ، ع، ويف ح: )مراجه(، تصحيف.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )فجع(: ))/))3.
))) يرجع( يف ر، حتريف.

))) بكرم( يف ث، تصحيف.
)8)  ينظر: لسان العرب، مادة )فجع(: ))/))3، ويف ث: )فبعدمه(.

)9)  الصحاح، مادة )غرب(: )/ ))).
)0)) ورشعة( يف ر، م، تصحيف.

)))) محاحه( يف أ، تصحيف، ويف ث: )مجاعه( حتريف.
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ونشــط وتبخــرت، واملعنــى هجمــت عليــه األمــراض واألوجــاع وأســباب املــوت يف 
أثنــاء غفلتــه وعتــوه و اغــرتاره وظــل ســادرًا أي، كان يف مجيــع النهــار متحــرًا)))، أو 
كالســكران))) لشــدة مــا نــزل بــه، والســدر بالتحريــك كالــدوار وكثــرًا مــا يعــرض 
ــادر األول  ــر الس ــا غ ــادر هاهن ــارحني)3): الس ــض الش ــال بع ــر، وق ــب البح لراك
ــه ســكران مــن ســدر البعــر مــن شــدة احلــر وكثــرة  ــا املغمــى عليــه كأنَّ ألنــه هاهن
ــاهرًا أي: كان يف  ــات س ــاًل وب ــم لي ــِرَح أي: مل ين ــِهَر َكَف ــران)))، وَس ــال))) بالقط الط
مجيــع أوقــات))) الليــل كذلــك وغمــرة الــيء))) التــي شــدته ومزدمحــة وطــوارق 
االوجــاع مــا يــأيت منهــا ليــاًل قيــل: ســمي اآليت بالليــل طارقــا حلاجتــه اىل دق البــاب 
وكثــرًا مــا يشــتد االوجاع واالســقام لياًل. )َبْنَ َأٍخ َشــِقيٍق، َوَوالِـــٍد َشــِفيٍق، َوَداِعَيـــٍة 
ــه شــق نســبه مــن  ــْدِر َقـــَلقًا( الشــقيق)8) كأمــر األخ كأنَّ بِاْلَوْيــِل َجَزعــًا، َواَلِدَمــٍة لِلصَّ
نســبه، وكل مــا أنشــق نصفــني فــكل منهــا شــقيق والشــفقة بالفــاء حــرص الناصــح 
ــد  ــه أمل، ويف بعــض النســخ ول ــه مــن أن يصيب عــى اصــالح املنصــوح وخوفــه علي
شــفيق ولعلــه أنســب مــن )حيــث()9) أنَّ األكثــر يف العــادة مــوت األب قبــل االبــن 
ــو  ــاله ونح ــادب وا وي ــول الن ــل، ق ــاء بالوي ــم والدع ــفاق يف األب أت إال أن االش

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )سدر(: )/ ))3.
))) )الشكران( يف ر، تصحيف.

)3)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )))، وفيه )كثرة الطال بالقطران(.
))) )الطل( يف ع.

))) )الفطران( يف ر، تصحيف.
))) الصواب )أوقات الليل مجيعها(.

))) )التي( يف ح.
)8) )الشقيف( يف أ، تصحيف.

)9) )حيت( يف ح، تصحيف.
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ذلــك، والويــل احلــزن واهلــالك واملشــقة مــن العــذاب، ومعنــى النــداء يــا حــزين أو 
يــا عــذايب أحــرض فهــذا وقتــك وأوانــك، واجلــزع اخلــوف واحلــزن، واللــدم 
وااللتــدام رضب النســاء وجوههــن وصدورهــن يف النياحــة)))، والقلــق بالتحريك 
ــة والالدمــة االم والبنــت والزوجــة واألقــارب،  االنزعــاج واالضطــراب والداعي
والغــرض أن كــون الرجــل بــني هــؤالء مل يدفــع عنــه هجــوم الفجعــات أو الســدر 
ـــٍة  والســهر مــع اشــفاقهم وحبهــم )َوامَلــْرُء يِف َســْكَرٍة ُمْلِهَيــة)))، َوَغْمــَرٍة َكاِرَثــٍة، َوَأنَّ
ــة بالعقــل  ــٍة( ســكرة املــوت شــدته الذاهب ــْوَقٍة ُمْتِعَب ــٍة، َوَس ــٍة ُمْكِرَب ــٍة، َوَجْذَب ُمْوِجَع
ــا تشــغل اإلنســان لشــدهتا عــن  وهلــا عنــه غفــل وتــرك ذكــره والســكرة ملهيــة ؛ ألهنَّ
االلتفــات اىل األهــل واملــال، ويف بعــض النســخ )ملهثــه()3) بالثــاء املثلثــة مــن هلــث 
الكلــب إذا أخــرج لســانه مــن شــدة العطــش واحلــر، قــال يف النهايــة: منــه حديــث 
عــي )عليــه الســالم( يف ســكرة ملهثــة())) أي: موقعــة يف اللهــث، )والغمــرة 
الشــدة()))، واملــاء الــذي يغمــر اإلنســان ويغطيه)))، والكارثة الشــديدة الشــاقة)))، 
ــأوه وموجعــة أي: مؤملــة للســامعني، وجــذب الــيء  ــًا ت ــًا[)8) وأنين ــن ]ان وأن يئ
حولــه عــن موضعــه واملــراد جــذب املالئكــة الــروح مــن البــدن، قــال اهلل تعــاىل: 

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )لدم(: ))/ 39).
))) )ملهبة( يف أ، ع، تصحيف.

)3) )ملهثــة( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )))، وهنــج البالغــة، صبحــي 
الصالــح: 33).

)))  النهاية يف غريب احلديث واثر: )/ ))) وفيه )ومنه(.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )غمر(:) /)9.
)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )غمر(: )/ 9).

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )كرث(: )/80).
)8) ]أنًا[ ساقطة من ح.
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مــن  اإلنســان  اجتــذاب  أو  َأنُفَســُكم﴾)))  َأْخِرُجــوا  ﴿َوامْلََائَِكُة َباِســُطو َأْيِديِْم 
ــا اىل اآلخــرة، وأكــرب أي: أرسع و))) املكربــة املورثــة للكــرب وهــو احلــزن  الدني
يأخــذ بالنفــس، وســاق)3) املريــض ســوقًا رشع يف نــزع الــروح، / و))/ ويمكــن 
ــا  ــن الدني ــان م ــراج اإلنس ــبيها إلخ ــية تش ــاق املاش ــدر س ــوقه مص ــون الس أن يك
ــوم إذا  ــب الق ــال: أتع ــرتاحة، ويق ــد االس ــاء وض ــب اإلعي ــية، والتع ــوق املاش بس
تعبــت ماشــيتهم. )ُثــمَّ ُأْدِرَج يِف َأْكَفانـِـِه ُمْبـــلِسًا، َوُجــِذَب ُمـنْـــَقادًا سلســًا( ادرجــت 
الثــوب والكتــاب طويتــه وأدرجتــه فيــه أي: لففتــه))) بــه))) ومبلســًا، أي: أيســًا مــن 
ــه ســمى  ــا واالســتعتاب))) مــن الزلــل، ومن ــه أو مــن الرجــوع اىل الدني ــه ومال أهل
ــزن أو  ــن احل ــاكنا م ــًا، أو س ــرًا حزين ــة اهلل، أو منك ــن رمح ــأس م ــه ي ــس؛ ألنَّ إبلي
ــه اىل مغتســله وقــربه، والســلس ككتــف الســهل  اخلــوف، وجــذب أي: مــن مكان
اللــني واالســم الســلس حمركــة، وسلســه وانقيــاده عــدم القــدرة عــى االمتنــاع. )ُثــمَّ 
ِمُلــُه َحَفــَدُة اْلِوْلــَداِن،  ُألِقــَى َعــَى األْعــَواِد َرِجيــَع املــرض، َونِِضنْو)))َســَقٍم،]...[)8) َتْ
َوَحَشــَدُة اإْلْخــَواِن، إىَِل َداِر ُغْرَبتِــِه، َوُمنَْقَطــِع َزْوَرتِــِه( العــود بالضــم اخلشــب، 
واجلمــع أعــواد وعيــدان ويف اإللقــاء اشــارة اىل احلقــارة لســوء احلــال، )والرجيــع 

)))  األنعام /93.
))) )أو( يف أ، ح، ع.
)3) )ومساق( يف ر.

))) لفقته( يف أ، تصحيف، ويف ر:ـ )الفقيه(.
))) ]فيه[ يف ر، حتريف.

))) ]و[ ساقطة من ر.
))) )وضنو( يف ح، ن، حتريف.

)8) ]و[ زيادة يف ح، ع، م، ن.
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مــن الــدواب مــا رجعتــه مــن ســفر اىل ســفر()))، وهــو الــكال وكل يشء يــرد فهــو 
رجيــع، والوصــب))) بالتحريــك )املــرض()3) أو دوام الوجــع ولزومــه)))، والنِضــو 
بالكــر البعــر املهــزول، والســهم الــذي فســد مــن كثــرة مــا رمــى بــه)))، ونصــب 
وأرسع)))،  خــف  إذا  العمــل  يف  وحفــد  احلاليــة،  عــى  والنضــو  الرجيــع 
واملحفود)الــذي خيدمــه أصحابــه ويعظمونــه ويرعــون يف طاعتــه()))، وَحَفــَد 
ــوا  ــاون أودع ــوا يف التع ــوم خف ــد الق ــرٍة، وحش ــدٍم وكف ــد كخ ــع حاف ــدة مج وحف
ــاع  ــع انقط ــزورة موض ــع ال ــد، ومنقط ــر واح ــوا ألم ــني أو اجتمع ــوا مرع فأجاب
الزيــارة والزيــارة يف األصــل القصــد وخــص بقصــد املــزور إكرامــا لــه واستيناســًا 
بــه، ولعــل االســتعال يف األمــوات توســع تنزيــال لقصدهــم منزلــه قصــد األحيــاء 
تعظيــًا، أو ألنَّ الكــرام كاألحيــاء يعلمــون بمــن يزورهــم ويستأنســون)8) بــه، 
وحينئــذ فوجــه كــون القــرب منقطــع الــزورة واضــح ولــو كان املعنــى احلقيقــي أعــم 
ــوات  ــر األم ــق أكث ــا يف ح ــدم لقلته ــة الع ــوت منزل ــد امل ــزورة بع ــل ال ــن تنزي أمك
ــة اىل  ــل االضاف ــن قبي ــر م ــة اىل الضم ــون االضاف ــام وك ــن الع ــاص م وارادة اخل
ــِه  ــَد يِف ُحْفَرتِ ــُع، ُأْقِع ــَع امُلَتَفجِّ ــيُِّع )))، َوَرَج َف امُلَش ــَرَ ــى إَِذا اْن ــد. )َحتَّ ــل بعي الفاع

)))  العني، مادة )رجع(: )/ ))).
))) )الوضب( يف ر، م، تصحيف.

)3)  الصحاح، مادة )وصب(: )/ 33)، ويف ع: )الرخص(، حتريف.
)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )وصب(: )/ 33).

)))  ينظر: العني، مادة )نضو(: )/ 9).
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )حفد(: 3/ 3)).

)))  لسان العرب، مادة )حفد(: 3/ ))).
)8) )وليستأنسون( يف أ.

)9)  )املشبع( يف أ، ح، ر، ن.
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ْمتَِحــاِن( شــّيع فالنــًا أي خــرج معــه ليودعــه ويبلغه  ــَؤاِل، َوَعْثــَرِة ااْلِ َنِجّيــًا، لَِبْهَتــِة السُّ
منزلــه أو مشــى وراءه، وتفجــع توجــع للمصيبــة، والنجــى فعيــل مــن ناجــاه مناجاة 
ــة  ــه صف ــى أنَّ ــب ع ــن أن ينتص ــر()))، فيمك ــى )ال ــل: النج ــه رسًا، وقي أي: حدث
ملصــدر حمــذوف، والبهتــة الدهشــة والتحــر)))، وهــي مــن لــوازم مثــل هــذا 
ــوة،  ــقوط والكب ــل الس ــرة يف األص ــة، والعث ــذه بغت ــه إذا أخ ــال: هبت ــؤال، ويق الس
ــان،  ــذا االمتح ــل ه ــة ملث ــوازم العادي ــن الل ــًا م ــي أيض ــرة، وه ــة)3) عث ــال: للزل ويق
وهــذا الــكالم رصيــح يف إحيــاء امليــت يف القــرب والســؤال كــا نطقــت بــه األخبــار 
املتواتــرة، ولبعــض الشــارحني))) يف هــذا املقــام كلــات يف غايــة الســخافة )َوَأْعَظــُم 
ــر أنَّ  ــِعِر( الظاه ــْوَراُت السَّ ــِم، َوَف ِحي ــُة اجْلَ ــِم، َوَتْصلَِي ِمي ــُزُل احْلَ ــًة ُن ــَك بلِيَّ ــا ُهنَالِ َم
ــه  ــرت ب ــد تضاف ــربزخ وق ــامل ال ــرب وع ــذاب الق ــارة اىل ع ــرب فاإلش ــه الق ــار إلي املش
ــار، وبليــة يف بعــض النســخ منصــوب عــى التمييــز، ونــزل احلميــم مرفــوع  األخب
ــرى  ــي))) ق ــزل وه ــة اىل الن ــة مضاف ــى اخلربي ــوع ع ــا مرف ــة ويف بعضه ــى اخلربي ع
ــام  ــن الطع ــم م ــد هل ــا أع ــٍم﴾))) أي: م ْن مَحِي ــبحانه: ﴿َفنُُزٌل مِّ ــال اهلل س ــف، ق الضي
والــراب مــن محيــم جهنــم، واحلميــم يف األصل)املــاء احلــار()))، وتصليــة اللحــم 
إحراقــه، تقــول: صليــت اللحــم بالتخفيــف إذا شــويته، فــإذا أحرقتــه قلــت صّليتــه 

)))  لسان العرب، مادة )نجا(: ))/ 308.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )هبت(: )/ ))).

)3) )الزلة( يف ع.
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 8)) ـــــ0)).

))) )وهو( يف أ، ث، ر، ع، حتريف.
)))  الواقعة / 93.

)))  تاج العروس، مادة )محم(: ))/ ))).
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ــا  ــار بعضه ــج()))، )وكل ن ــديدة التأج ــار الش ــه))) واجلحيم)الن ــديد وأصليت بالتش
فــوق بعــض()3)، )وكل نــار عظيمــة يف مهــواة())) و)املــكان الشــديد احلــر()))، 
)النــار()8)  والســعر  شــدته()))،  احلــر:  )وفــورة  )جاشــت()))  القــدر  وفــارت 
ٌة ]َحاِجــَزٌة[)11)، َواَل َمْوَتٌة  ٌة ُمِرَيــٌة)10)، َواَل َدَعــٌة ُمِزَيٌة، َواَل ُقـــوَّ و)هلبهــا()9). )الَ َفــْتَ
ــا بِــاهللِ  ــاَعاِت؛ إِنَّ َناِجــَزٌة، َواَل ِســنٌَة ُمْســلِيٌة؛ َبــْنَ َأْطــَواِر امَلْوَتــاِت؛ َوَعــَذاِب السَّ
َعائـِـُذوَن( الفــرتة الســكون بعــد حــدة واللــني بعــد شــدة))))، والراحــة ضــد التعــب 
واراحــه اهلل فاســرتاح، / ظ )9/ والدعة)اخلفــض والســعة يف العيــش()3))، ومنــه 
ودع)))) الرجــل ]ككــرم[)))) فهــو وديع أي: ســاكن وزاح الــيء أي: بعد وذهب، 
وازاحــه غــره، ويف بعــض النســخ)مرحيه( باملهملــة يف الثــاين وباملعجمــة يف األول، 

)))  ينظر: العني، مادة )صال(: ) / )))، و لسان العرب، مادة )صال(: ))/ ))).
)))  العني، مادة )جحم(: 3/ )8.

)3)  القاموس املحيط، مادة)جحم(: )/ )8.
)))  الصحاح، مادة )حجم(: )/ 883).

)))  املصدر نفسه، مادة )حجم(: )/ 883).
)))  الصحاح، مادة )فور(:)/ 83) ويف أ، ع: )جاشيت(، حتريف.

)))  املصدر نفسه، مادة )فور(:)/ 83)، ويف ح: )قورة(، تصحيف.
)8)  لسان العرب، مادة )سعر(: )/ ))3.
)9)  املصدر نفسه، مادة )سعر(: )/ ))3.

ــد: )/ )))،  ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــة( يف رشح هن ــرتة مرحي ــر ال ف ــورات الزف )0)) وس
ــح: )3). ــي الصال ــة، صبح ــج البالغ وهن

)))) ]حاجزة[ ساقطة من ع.
))))  ينظر: القاموس املحيط، مادة )فرت(: )/ )0).

)3))  املصدر نفسه، مادة )ودع(: 3/ )9.
)))) ودع( يف ث، حتريف.

)))) ]ككرم[ ساقطة من ح، ويف ث: )ككر(.
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ــال اهلل: ﴿الَ  ــذاب، ق ــارات الع ــني ت ــل ب ــه))) وفص ــني راح ــس للمعذب ــى لي واملعن
ــَذاُب  ــُم اْلَع ــُف َعنُْه فَّ ــِه ُمْبلُِســوَن﴾)))، وقــال ســبحانه: ﴿الَ ُيَ ــْم َوُهــْم فِي ُ َعنُْه ُيَفــتَّ
َواَل ُهــْم ُينَظــُروَن﴾)3)، وحجــزه كرضبــه ونــره أي: منعــه وكفــه، والناجــزة 
احلــارضة املعجلــة)))، أي: ليــس هلــم قــوة يدفعــون هبــا األمل والعــذاب عــن أنفســهم 
وال يموتــون حتــى يفزعــوا، والســنة )أول النــوم())) أو )النعــاس())) أو فتــور 
يتقــدم النومواملســلية الكاشــفة للهــم)))، تقــول: ســالين مــن مهــي تســلية، وأســالين 
أي: كشــفه عنــي، واألطوار)التــارات()8)، قــال األخفــش يف قولــه تعــاىل: 
﴿َخَلَقُكــْم َأْطــَواًرا﴾)9)أي: )طــورًا علقــة، وطــورا مضغــة()0))، واملوتــات املــرات 
مــن املــوت، واملــراد اآلالم العظيمــة الشــاقة التــي ال تقتــر)))) عــن املــوت 
والظــرف)))) يف موضــع اخلــرب عــن الســوابق أي: ليــس هلــم بــني تلــك األطــوار، أو 
بينهــا وبــني عــذاب الســاعات فــرتة وال دعــة أو عــن حمــذوف، أي: هــو دائــر بــني 
األطــوار أو يف موضــع احلــال وعــذاب الســاعات أفــراد العــذاب الواقعــة كل منهــا 

))) )زاحه( يف ح، تصحيف.
)))  الزخرف / )).

)3)  البقرة / ))).
)))  ينظر: الصحاح، مادة )نجز(: 3/ )89.
)))  لسان العرب، مادة )وسن(: 3)/ 9)).
)))  املصدر نفسه، مادة )وسن(: 3)/ 9)).

))) )اللهم( يف ح.
)8)  لسان العرب، مادة )طور(: )/ )0).

)9)  نوح / )).
)0))  معاين القرآن: )/ ))).

)))) )ال تقر( يف ث، ر، ع، حتريف.
)))) )الطرف( يف أ، ر، ع، تصحيف.
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يف ســاعة، أو العــذاب املتصــل املمتــد يف الســاعات غــر املحصــورة)))، وعــاذ بفالن 
ــُروا  ــَن ُعمِّ ــاَد اهللِ الذي ــأ. )ِعَب ــاذ أي: امللج ــو العي ــه وه ــا إلي ــه، أي: جل ــتعاذ ب واس
ــة  ــول صف ــوا( املوص ُموا َفنَُس ــلِّ ــْوا، َوُس ــُروا َفَلَه ــوا، َوُأْنظِ ــوا َفَفِهُم ُم ــوا، َوُعلِّ َفنَِعُم
ــض  ــة، ويف بع ــام احلج ــم ومت ــران النع ــع بكف ــه والتقري ــرض التنبي ــادى والغ للمن
ــاظ  ــى االتع ــني ع ــث املخاطب ــرض ح ــّروا()3) فالغ ــن[))) عم ــن الذي ــخ )]أي النس
واالعتبــار بحــال املاضــني، وعمــر الرجــل كعلــم َعْمــرا و)ِعْمــرًا وُعمــرًا عــى غــر 
قيــاس؛ ألنَّ قيــاس مصــدره التحريــك، أي: عــاش زمانــًا()))، كــذا قــال اجلوهــري، 
وعّمــره اهلل تعمــرًا أي: طــّول عمــره، ونعــم فــالن كســمع أي: تنعــم وترفــه، 
واالســم منــه النَعمــة بالفتــح، وانظــروا أي: أمهلــوا، وهِليــت عــن الــيء بالكــر 
ــه بالكــر أيضــًا إذا غفــل عنــه  إذا تركــت ذكــره وأرضبــت عنــه، ويقــال: هلــى عن
وســلموا  والتهــاون،  التقصــر  اىل  املســتندة  الغفلــة  فاملــراد  بغــره،  واشــتغل 
بالتخفيــف أي: كانــوا يف عافيــة وصحــة، ويف بعــض النســخ )ُســلُِّموا())) عــى 
ــل:  ــظ، قي ــالف احلف ــيان ]...[))) خ ــل، والنس ــاب التفعي ــن ب ــول م ــة املجه صيغ
وأصلــه )الــرتك())) ويــراد بــه غــر مــا أريــد باللهــو رعايــة للتفنــن، والغــرض بــا 

))) الغر املحصورة( يف أ، ث ح، ع، م، ويف ر )الغر حمصوره(.
))) ]أين الذين[ ساقطة من ع.

)3)  منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة، القطــب الراونــدي: )/ ))3، رشح هنــج البالغــة، 
ابــن أيب احلديــد: )/ 0))، رشح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم البحــراين: )/ )))، وهنج البالغة، 

صبحــي الصالح: )3).
)))  الصحاح، مادة )عمر(: )/ ))).

)))  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 0)).
))) ]و[ زائدة يف ح.

)))  الصحاح، مادة )نسا(: )/ 08)).
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ــوا  ــن وكفراهنــا يف بعضهــا )ُأْمِهُل ــان متــام النعمــة يف بعــض القرائ عطــف بالفــاء بي
الرفــق  االمهــال  َجِســيًا(  َوُوِعــُدوا  َألِيــًا،  ُروا  َوُحــذِّ مَجِيــًا،  َوُمنُِحــوا  َطِويــًا، 
واالنظــار)))، واالســم امُلهلــة بالضــم، وطويــاُل صفــة ظــرف أو مصــدر حمــذوف، 
ــًا أو امهــاالً عــى التوســع، ومنحــه أعطــاه، واجلــال احلُســن ويقــع عــى  أي: زمان
الصــور واملعــاين واملــراد نعــم اهلل التــي ال حتــى يف الدنيــا، واألليــم املحــذر منــه، 
فهــو  َكَكــُرَم )أي: عظــم  نــكال اآلخــرة ونواهلــا، وَجُســَم  املوعــود  واجلســيم 
َطــَة، َواْلُعُيــوَب امُلْســِخَطَة( الورطة)اهلــواة  ُنــوب امُلَورِّ جســيم())). )اْحــَذُروا الذُّ
ــة  ــتعر للبلي ــض واس ــا()))، وكل غام ــق فيه ــة ال طري ــة()3) و)أرض مطمئن العميق
التــي يعــر))) املخــرج منهــا، وأورطــه وورطــه أي: أوقعــه يف الورطــة، ويف بعــض 
ــا  ــراد بالورطــة عقــاب اآلخــرة أو م ــل، وامل النســخ )املورطــة( عــى صيغــة التفعي
يعــم اخلــزي يف الدنيــا والعيــوب تفســر للذنــوب أو عللهــا والدواعــي إليهــا التــي 
ركبــت يف االنســان وإن كان ركوهبــا باختيــاره وســخط كفــرح غضــب وأســخطه 
اغضبــه. )َأوىِل اأْلَْبَصــاِر واأْلَْســاِع، َواْلَعافَِيــِة َوامَلَتــاِع، َهــْل ِمــْن َمنَــاٍص َأْو َخــَاٍص، 
ــه نــداء بعــد األول وكونــه صفــة بعــد  َأْو َمَعــاٍذ، َأْو َمــَاٍذ َأْو فـِـَراٍر َأْو حَمَــاٍر( الظاهــر أنَّ
صفــة يأبــاه الفصــل، وعــى مــا يف بعــض النســخ املذكــور ســابقًا ابتــداء كالم بعــد 
ــع  ــم للتمت ــة واس ــاع املنفع ــالفني، واملت ــال الس ــن ح ــربة م ــب الع ــا يوج ــر ب التذك

)))  ينظر: العني، مادة )مهل(: )/ )).
)))  الصحاح، مادة )جسم(: )/ )88).

)3)  لسان العرب، مادة )ورط(: )/ ))).

)))  املصدر نفسه، مادة )ورط(: )/ ))).
))) )تعر( يف ر، م تصحيف.
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واالنتفــاع، ونــاص ينــوص/ و))/  مناصــًا فــرَّ وذهــب)))، واملنــاص أيضــًا )امللجأ 
ــوَر﴾)))  ــْن َيُ ــنَّ َأْن لَّ ــُه َظ ــبحانه: ﴿إِنَّ ــال س ــع()3)، ق ــار: املرج ــر()))، و)املح واملف
وختصيــص أويل األبصــار واإلســاع والعافيــة لكوهنــم أهــل التكاليــف التامــة 
ــا باألبصــار واالســاع جمــازًا، أو بالعافيــة وللتنبيــه  والعقــول داخلــة يف االشــارة أمَّ
ــص أويل  ــة وختصي ــا اجلزيل ــك العطاي ــة لتل ــة مقابل ــكر والطاع ــوب الش ــى وج ع
املتــاع لكوهنــم مروفــني عــن ســلوك ســبيل اهلل بمتــاع الدنيــا مــع أن التمتــع بالدنيا 
مــن أســباب وجــوب الشــكر، وحيتمــل أن يــراد باملتــاع مــا يتمتــع بــه مــن األمــوال 
ــاع  ــر املت ــون ]يف[))) ذك ــة فيك ــواب))) الطاع ــا يف أب ــن رصفه ــي يمك ــا الت ونحوه
أيضــًا تنبيهــا عــى متــام احلجــة وكال رشائــط التكليــف، وحيتمــل أن يكــون الغرض 
يف اجلميــع جمــرد التنبيــه عــى وجــوب الشــكر والتوبيــخ برتكــه املوجــب الســتحقاق 
العقــاب ]الــذي[))) ال منــاص وال خــالص منــه، ويف العــدول عــن ذكــر العقــل اىل 
الســمع والبــر تنبيــه عــى أنَّ وجــوب احلــذر لشــدة ظهــوره كاألمــور املحسوســة.

ــَا َحــظُّ َأَحِدُكــْم  وَن! َوإِنَّ ــَاَذا َتْغــَتُّ ُفــوَن، أْم بِ ــَن ُتُرَ ــى ُتْؤَفُكــوَن، َأْم َأْي )أم ال )8) َفَأنَّ
ه( كلمــة أم معادلة  ِه، منعِفــرًا َعــَى َخدِّ ِمــَن األْرِض، َذاِت الطُّــوِل َواْلَعــْرِض، ِقيــُد َقــدِّ
هلــل االســتفهامية الســابقة، وأفكــه قلبــه ورصفــه، ومنــه قولــه عــز وجــل: ﴿َأِجْئَتنـَـا 

)))  لسان العرب، مادة )نوص(: )/)0).

)))  املصدر نفسه، مادة )نوص(: )/)0).
)3)  املصدر نفسه، مادة )حور(: )/ 8)).

)))  االنشقاق/)).
))) )أبو( يف ث.

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

)8) )أم ال( غر موجوده يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / 0)).
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بالــيء  االغــرتار  و  املقلوبــة)))  املــدن  واملؤتفــكات  تِنَــا﴾)))  َءاِلَ لَِتْأفَِكنَا َعــْن 
االنخــداع بــه)3)، واحلــظ النصيــب، ويقــال بينــي وبينــه قيــد رمــح وقــاد رمــح أي 
ــره يف  ــرتاب()))، وعف ــك ال ــر بالتحري ــة()))، و)العف ــد: القام ــح)))، )والق ــدر رم ق
الــرتاب تعفــرًا أي: مرغــه)))، )وانعفــر الــيء أي: تــرتب()8)، ويف االنعفــار عــى 
اخلــد الــذي هــو مــن حماســن األعضــاء وكرائمهــا تنبيــه عــى ســوء احلــال بعــد قلــة 
ْرَشــاِد،  ــِة))) اإلِْ وُح ُمرَســٌل، يِف َفْينَ ــاُق ُمْهَمــٌل، َوالــرُّ نَ ــاَد اهللِ، َواْلِ النصيــب )اآلَن ِعَب
ــاِح  ــِة، َواْنِفَس ــاِر التَّْوَب ــيَِّة، وإِْنَظ ــِف امَلِش ــِة، وَأْن ــِل اْلَبِقيَّ ــاِد )0))، َوَمَه ــِة اأْلَْجَس َوَراَح
ــع  ــن)))) وق ــر متمك ــرف غ ــو ظ ــه وه ــت في ــذي أن ــت ال ــم للوق ــِة( اآلن اس ْوَب احْلَ
ــه ليــس لــه مــا يركــه، وهــو  معرفــة ومل تدخــل عليــه االلــف والــالم للتعريــف؛ ألنَّ
ــتكملون  ــون مس ــم متمكن ــال أنك ــوا اآلن، واحل ــذوف أي: اعمل ــل حم ــرف لفع ظ
للرائــط أو ظــرف لألفعــال الســابقة أي: تؤفكــون وترفــون وتغــرتون وحيتمــل 
ــة،  ــوا الفرص ــوا اآلن، وال تضيع ــذوف أي: ادرك ــل حم ــه لفع ــوالً ب ــون مفع أن يك

)))  االحقاف / )).
)))  ينظر: القاموس املحيط، مادة )أفك(: 3/ )9).

)3)  ينظر: الصحاح، مادة )غرر(: )/ 8)).
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )قيد(: 3/ 3)3.

)))  املصدر نفسه، مادة )قدد(: 3/ ))3.
)))  املصدر نفسه، مادة )عفر(: )/ ))).

)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )عفر(: )/ ))).
)8)  املصدر نفسه، مادة )عفر(: )/ ))).

)9) فنية( يف أ، تصحيف.
)0)) وراحــة االجســاد، وباحــة االحتشــاد( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / 

0))، وهنــج البالغــة، صبحــي الصالــح:)3).
))))  ينظر: رشح الريض عى الكافية: 3/ 30).
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ــاد اهلل منــادى حــذف عنــه حــرف النــداء، وخنقــه إذا عــر حلقــه، واخِلنــاق  وعب
بالكــر مــا خينــق بــه مــن حبــل أو وتــرًا و نحــو ذلــك، وأمهلــت الــيء خليــت))) 
بينــه وبــني نفســه، وامهــال اخلنــاق الكــف عــن األخــذ بــه وهــو كنايــة عــن وجــود 
الفرصــة وعــدم حضــور مــا يمنــع مــن العمــل وأرســله اطلقــه وامهلــه، وارســال 
الــروح عــدم قبضــه بعــد والَفينــة بالفتــح )الســاعة واحلــني()))، يقــال: لقيتــه 
الفينــة)3) بعــد الفينــة أي الســاعة بعــد الســاعة)))، واالرشــاد اهلدايــة ويــروى يف فينــة 
االرتيــاد أي: الطلــب وراحــة األجســاد عــدم ابتالئهــا بموانع العبادة مــن األمراض 
واآلســقام واآلالم وحضــور املــوت، واملهــل بالتحريــك املهلــة وهــي التباطــئ 
والتأخــر والرفــق)))، والبقيــة مــا بقــي مــن األعــار، وأمــٌر ُأُنــف بضمتــني أي 
مســتأنف مل يســبق بقضــاء وتقديــر))) وإنــا هــو عــى اختيــارك، وروضــة أنــف أي: 
ــيئة  ــاءه مش ــال: ش ــزة، يق ــا اهلم ــية اإلرادة وأصله ــرع)))، واملش ــت مل ت ــدة النب جدي
ــم خــّى بينهــم  أي: أراده والغــرض بيــان االختيــار ونفــى املانــع عــن الطاعــات بأهنَّ
وبــني ارادهتــم ومل تســبق ارادهتــم بــإرادة تضادهــا ومتنعهــم عــا شــاؤا، وقــال بعــض 
الشــارحني: وأنــف املشــية أي: أول اإلرادات للنفــوس /ظ))/ وذلــك أنــه ينبغي 
ــرد  ــا ي ــون م ــة اهلل ليك ــه اىل طاع ــول قلب ــل مي ــان وأوائ ــان اإلنس ــون أول زم أن يك

))) )وخليت( يف ح.
)))  تاج العروس، مادة )فني(: 8)/ 0)).

)3)  )الفنية( يف ع، ويف أ، ث، ر: )الفيه(، ويف م: )الفيئة(.
)))  تاج العروس، مادة )فني(: 8)/ 0)).

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )مهل(: ))/ 33).
)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )أنف(: ))/ )9.
)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )أنف(: ))/ )9.
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عــى لــوح نفســه مــن الكــاالت واردًا عــى لوح صــاٍف عــن كــدر الباطــل))) وانظار 
ــرم  ــكان كك ــح امل ــعة()))، وفس ــم )الس ــحة بالض ــا، والُفس ــال ألجله ــة االمه التوب
وانفســح فهــو فســيح)3) أي اتســع، واحلوبــة )احلاجــة()))، ]واحلالــة[))) وانفســاح 
ــه أو  ــد آلخرت ــه العب ــاج))) إلي ــذي حيت ــل ال ــة أي: العم ــت احلاج ــعة وق ــة س احلوب
ــة(  ــة لعــدم نــزول املــوت وحلــول العقــاب، ويف بعــض النســخ )اجلوب ســعة احلال
باجليــم وهي)الفرجــة يف الســحاب واجلبــال())) و)احلفــرة()8) أيضــًا فيكــون كنايــة 
ــُدوِم  ــَل ُق ــوِق، َوَقْب ُه ْوِع َوالزُّ ــرَّ ــِق، َوال ــِك َوامَلِضي نْ ــَل الضَّ ــزول القرب)َقْب عــن عــدم ن
الَغائـِـِب امُلنَْتَظــِر، َوَأْخــَذِة اْلَعِزيــِز امُلْقَتــِدِر( الضنــك )الضيــق()9) والظاهــر أنَّ املضيق 
مصــدر يفــر الضنــك، وحيتمــل أْن يــراد بالضنــك ضيــق احلــال، وباملضيــق القــرب، 
والــروع الفــزع والزهــوق االضمحــالل واهلــالك)0)) وخــروج النفــس، والغائــب 
املنتظــر املــوت، والعزيــز الغالــب القــوى الــذي ال يغلب واملقتــدر والقــادر والقدير 
ــروح أو  ــض ال ــراد قب ــادر، وامل ــن الق ــو م ــر وه ــن القدي ــغ م ــدر أبل ــى أو املقت بمعن
ــة أقشــعرت هلــا  ــا خطــب هبــذه اخلطب ــه الســالم( ملَّ ــه )علي التعذيــب )ويف اخلــرب أن

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 9)).
)))  الصحاح، مادة )فسح(: )/ )39.

)3) )فسح( يف أ، ع، حتريف.
)))  العني، مادة )حوب(: 3/ 0)3.

))) ]واحلالة[ ساقطة من ع.
))) حمتاج( يف أ، ث، ع، ويف ر: )حمتياج(.
)))  الصحاح، مادة )جوب(: )/ )0).

)8)  لسان العرب، مادة )جوب(: )/)8).
)9)  العني، مادة )ضنك(: )/ )30.

)0))  ينظر: تاج العروس، مادة )زهق(: ))/ )0).
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اجللــود، وبكــت العيــون، ورجفــت القلــوب( اقشــعر جلــده أي اخذتــه قشــعريرة 
ــمى  ــن يس ــاس م ــن الن ــديدًا، وم ــت ش ــت واضطرب ــت حترك ــدة))) ورجف أي: رع
ــة الغــّراء هــذه الفقــرة موجــودة يف النســخ التــي مل يوجــد فيهــا ]يف[)))  هــذه اخلطب

عنوان اخلطبة قوله تسمى الغّراء وهي البيضاء املتأللئة كا سبق.

الم([)3) ف ذكر َعمُرو بن العاص ]َوِمْن َكاَلم َلُه )َعَليِه السَّ
ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــتهزئني برس ــن املس ــذا كان م ــل))) ه ــن وائ ــاص ب الع
ــاَك  ــا َكَفْينَ والــه(، والكاشــفني لــه بالعــداوة واألذى وفيــه، ويف أصحابــه نــزل ﴿إِنَّ
ــرت غــدا،  ــه: ســيموت هــذا االب ــرت لقول ــَتْهِزئَِن﴾)))، ولقــب يف االســالم باألب امْلُْس
فينقطــع ذكــره يعنــي رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه(، وكان َيْشــُتُم رســول 
ــاًل  ــرج لي ــا إذا خ ــر هب ــارة ليعث ــه احلج ــع يف طريق ــه( ويض ــه وال ــى اهلل علي اهلل )ص
للطــواف، وهــو أحــد القــوم الذيــن روعــوا زينــب ابنــة رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
ــه والــه(  ــًا فلــا بلغــه )صــى اهلل علي ــًا ميت والــه( يف هودجهــا حتــى أجهضــت جنين
ــرًا وكان  ــاء كث ــه( هج ــه وال ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــا))) رس ــر وهج ــم، وعم لعنه
يعلمــه صبيــان مكــة فينشــدونه ويصيحــون))) برســول)8) اهلل )صــى اهلل عليــه والــه( 

))) )رغدة( يف أ، تصحيف.
))) ]يف[ ساقطة من م.

)3) ]ومن كالم له )عليه السالم([ بياض يف ث.
))) وايل( يف أ، ث، ر، ويف ح، ع: )وابل(.

)))  احلجر / )9.
))) )وهحا( يف ث، تصحيف.

))) )ويصبحون( يف ث، ع، تصحيف.
)8) )رسول اهلل( يف ث.
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إذا مــّر هبــم رافعــني أصواهتــم باهلجــاء يف وجهــه، فقــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
ــت  ــاين، ولس ــاص هج ــن الع ــرو ب ــم إنَّ عم ــر:  ))الله ــّى باحِلْج ــو يص ــه( وه وال
بشــاعر، فالعنــه بعــدد مــا هجــاين(( رواه الشــارح عبــد احلميــد بــن أيب احلديــد))) 
عــن الواقــدي، وغــره مــن أهــل احلديــث، قــال: وروى أهــل احلديــث أنَّ النــرض 
بــن احلــارث وعقبــة بــن أيب معيــط وعمــرو بــن العــاص، عمــدوا اىل ســال ))) 
مجــل فرفعــوه بينهــم ووضعــوه عــى رأس رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه( وهــو 
ــجوده  ــى يف س ــه، وبك ــع رأس ــرب ومل يرف ــه، فص ــال علي ــة، فس ــاء الكعب ــاجد بفن س
ودعــا عليهــم، فجــاءت ابنتــه فاطمــة )عليهــا الســالم( وهــي باكيــة، فرفعتــه 
عنــه وألقتــه وقامــت عــى رأســه باكيــة فرفــع )صــى اهلل عليــه والــه رأســه وقــال:  
ــوم)3)  ــه: ))إينِّ مظل ــًا صوت ــال رافع ــم ق ــًا ث ــا ثالث ــش((، قاهل ــك بقري ــم علي ))الله
ــه أيب  ــات عم ــد وف ــك بع ــه وذل ــل منزل ــام))) فدخ ــم ق ــًا، ث ــا ثالث ــر)))(( قاهل فانت
ــه أرســله أهــل مكــة اىل النجــايش ليطــرد  طالــب بشــهرين.، قــال: ولشــدة عداوت
ــه( عــن بــالده مهاجــرة حبشــة وليقتــل  ــه وال أصحــاب رســول اهلل )صــى اهلل علي
ــو  ــا ه ــاك م ــر هن ــر جعف ــه يف أم ــكان من ــه ف ــده إن أمكن ــب عن ــن أيب طال ــر ب جعف
مشــهور يف الســر، وروى الطــربيس )رمحــه اهلل( يف االحتجــاج)))، وحــكاه الشــارح 

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))).
)))  الســال: )اجللــدة الرقيقــة التــي يكــون فيهــا الولــد مــن املــوايش( الصحــاح، مــادة )ســال(: 

.(38( /(
)3) مطلوم( يف ث، تصحيف.

))) )فانتظر( يف ع.
))) )قال( يف أ، ث، ع، حتريف.

)))  ينظر: االحتجاج، الطربيس: )/ )))، ))).
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ــه الســالم( يف  ــاب املفاخــرات مــن كالم احلســن )علي ــكار يف كت ــن ب ــر ب عــن الزب
ــة  ــن عقب ــد ب ــاص والولي ــن الع ــرو ب ــة وعم ــه /و)9/ معاوي ــب ب ــا خاط ــة م مجل
ــة بــن أيب ســفيان واملغــرة بــن شــعبة بعــد كالمــه ملعاويــة وهــو طويــل وأمــا  وعتب
أنــت يــا ابــن العــاص فــإنَّ أمــرك رسك وضعتــك أمــك جمهــوال مــن ســفاح فتحاكــم 
فيــك أربعــة مــن قريــش فغلــب عليــك جزارهــا األَُمُهــم حســبًا، و أخســهم منصبــًا، 
ثــم قــام أبــوك فقــال: إن حممــدًا االبــرت فأنــزل اهلل فيــه مــا أنــزل وقاتلــت رســول اهلل 
ــدك  ــه كي ــه بمكــة، وكدت ــه وأذيت ــع املشــاهد وهجوت ــه( يف مجي ــه وال )صــى اهلل علي
كلــة، وكنــت مــن أشــد النــاس لــه تكذيبــًا وعــداوة. ثــم خرجــت تريــد النجــايش 
ــا  ــا أخطــاك م ــه اىل أهــل مكــة، فل ــأيت بجعفــر وأصحاب مــع أصحــاب الســفينة لت
ــك)))  ــى صاحب ك ع ــدَّ ــت ح ــيًا، جعل ــك واش ــًا وأكذب ــك اهلل خائب ــوت ورجع رج
ــك،  ــن خليلي ــب م ــا ارتك ــدًا مل ــايش حس ــه اىل النج ــيت ب ــد، فوش ــن الولي ــارة ب ع
ففضحــك اهلل وفضــح صاحبــك. فأنــت عــدو بنــي هاشــم يف اجلاهليــة واالســالم. 
ثــم إنــك تعلــم وكل هــؤالء الّرهــط يعلمــون أّنــك هجــوت رســول اهلل )صــى اهلل 
عليــه والــه( بســبعني بيتــًا مــن الشــعر، فقــال )صــى اهلل عليــه والــه(: اللهــم إين ال 
أقــول الشــعر وال ينبغــي يل، اللهــم العنــه بــكل حــرف ألــف لعنــة، فعليــك إذا مــن 
ــِة( نبــغ الــيء أي: ظهــره)3)،  ــِن النَّابَِغ ــًا الْب اهلل مــا ال حيــى مــن اللعــن))). )َعَجب
قــال بعــض الشــارحني: )وســميت أم عمــرو النابغــة لشــهرهتا بالفجــور وتظاهرهــا 

))) )صاحب( يف ع، حتريف.
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )3)، 33).

)3)  ينظر: تاج العروس، مادة )نبغ(: ))/ 3).
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ــاب«  ــد: ذكــر الزخمــري يف كت ــن أيب احلدي ــد ب ــد احلمي ــه()))، وقــال الشــارح عب ب
ربيــع االبــرار))) قــال: كانــت النابغــة أم عمــرو بــن العــاص أمــة لرجــل مــن عنــزة، 
فســبيت فاشــرتاها عبــد اهلل بــن جذعــان التميمــي بمكــة، فكانــت بغيــًا ثــم اعتقهــا، 
فوقــع عليهــا أبــو هلــب بــن عبــد املطلــب، وأميــة بــن خلــف اجلمحــي، وهشــام بــن 
املغــرة املخزومــي، وأبــو ســفيان بــن حــرب، والعــاص بــن وائــل الســهمي يف ُطهــٍر 
مــت أمــه فيــه، فقالــت: هــو مــن العــاص  عــاه كلهــم فُحكِّ واحــد، فولــدت عمــرًا فادَّ
ــوا: وكان  ــرًا، قال ــا كث ــل كان ينفــق عليه ــن وائ ــك ؛ ألنَّ العــاص ب ــل وذل ــن وائ ب
أشــبه بــأيب ســفيان، قــال: وروى أبــو عبيــدة معمــر بــن املثنــى يف كتــاب »االنســاب« 
ــاص  ــرب، والع ــن ح ــفيان ب ــو س ــالن: أب ــه رج ــوم والدت ــه ي ــم في ــرًا اختص أن عم
ــو  ــه مــن العــاص بــن وائــل، فقــال أب ــه، فقالــت: أّم بــن وائــل، فقيــل: لتحكــم أمُّ
ســفيان: أمــا إين ال أشــك أين وضعتــه يف َرِحــم أمــه، فأبــت إالَّ العــاص. فقيــل هلــا: 
، وأبــو  أبــو ســفيان أرشف نســبًا، فقالــت: إن العــاص بــن وائــل كثــر النفقــة عــيَّ
ســفيان َشــِحيح. ففــي ذلــك يقــول حســان بــن ثابــت لعمــرو بــن العــاص حيــث 

هجــاه مكافئــًا)3) لــه عــن هجــاء رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه(: 
أبوك أبو سفيان الشكَّ قد بــــدت             لنا فيــك مـنه بيـنات الدالئــــــــــِل
ففـاخر به إما فخرت والتـكـــــــن             تـفــاخر بالعاص اهلــجـني بن وائل
وإن التي يف ذاك يا عـمرو ُحكَمْت             فقــالت رجاًء عــند ذاك لنائــــــــل
ِمَن العاص عمرو ختــــرب النـــــاس            كلا جتمعت األقوام عند املحافِِل)))

)))  الغدير، الشيخ االميني: )/ )3).
)))  ربيع االبرار، الزخمري: )/ ))).

)3) )مكافتًا( يف ر.
)))  البيت من البحر الطويل، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/))).
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ــاِم َأنَّ يِفَّ ُدَعاَبــًة، َوَأّن)1) اْمــُرٌؤ تِْلَعاَبــٌة، ُأَعافـِـُس َوُأَمــاِرُس! َلَقْد  )َيْزُعــُم أِلَْهــِل الشَّ
َقــاَل َباطـِـًا، َوَنَطــَق آثــًا. َأَمــا -َوَشُّ اْلَقــْوِل اْلَكــِذُب-( زعــم كنــر زعــًا مثلثــة)))، 
ــا  ــل وم ــتعمل يف الباط ــا يس ــر م ــًا وأكث ــذب أيض ــاًل، وك ــًا أو)3) باط ــال حق أي: ق
ــة  ــرة أو العظيم ــة الكث ــراد الدعاب ــزاح()))، وامل ــم )امل ــة بالض ــه، والُدعاب ــك في يش
اخلارجــة عــن حــد االعتــدال، روي أنــه كان يقــول ألهــل الشــام إنــا أخرنــا َعلّينــًا 
ألنَّ فيــه هــزالً الجــّد معــه وقــد نســجه عــى مثــال عمــر بــن اخلطــاب حيــث قــال 
ــو ال أنَّ فيــك  ــه الســالم(: هلل أنــت ل ــا أراد رصف األمــر عنه)علي ــوم الشــورى مل ي
ــر  ــاس بالك ــة والِعف ــب، واملعافس ــر اللع ــر أي كث ــة بالك ــل تِلعاب ــة، ورج دعاب
ــة،  ــق عــى املالعب ــة: ويطل ــال يف النهاي ــة ق ــة واملارســة املزاول املعاجلــة)))، واملالعب
ومنــه حديــث عي)عليــه الســالم( زعــم أين كنــت أعافــس وأمــارس، أي: أالعــب 
ــُه  ــوز/ ظ)9/ بالكر)إِنَّ ــخ وجي ــف))) يف النس ــة كن ــى زن ــذب ع ــاء)))، والك النس
َلَيُقــوُل َفَيْكــِذُب، َوَيِعــُد)8) َفُيْخلـِـُف، َوَيْســَأُل َفُيْلِحــُف، َوُيْســَأُل َفَيْبَخــُل)))، َوَيـــُخوُن 

))) )اىل( يف م، حتريف
ْعــُم: القــول الــذي حيتمــل أن يكــون حقــًا  ْعــُم والزُّ ْعــُم والزِّ )))  مــن املثلــث املتفــق املعــاين )الزَّ

وباطــاًل وأكثــر مــا يســتعمل يف الباطــل(( املثلــث، البطليــويس: )/ )).
)3)  )و( يف ع.

)))  الصحاح، مادة )دعب(: )/ )))، ويف أ: )املزاج(.
)))  املصدر نفسه، مادة )عفس(: 3/ ))9.

)))  ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/ 9)3.
))) )كتف( يف أ، ث، ع، م، تصحيف.

)8) )بعد( يف ر، تصحيف.
ــد: )/)))،  ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــف( يف رشح هن ــأل فيحل ــل، ويس ــأل فيبخ )9) ويس

ــح: )3). ــي الصال ــة، صبح ــج البالغ وهن
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( أحلــف أي: )الــّح()))، واإِلل بالكــر: العهــد والقرابــة  اْلَعْهــَد، َوَيْقَطــُع اإْللَّ
واحللــف واجلــار ذكــره))) يف القامــوس)3) ولعــل املــراد بقطــع االل قطــع الرحــم أو 
تضييــع احلليــف واجلــار، وزعــم بعــض الشــارحني أنــه ال يطلــق إالَّ عــى العهــد)))، 
ــدًا()))،  ــى واح ــا، وإن كان املعن ــيم هب ــن التقس ــان حُس ــف اللفظ ــا اختل ــال: )مل وق
ــيوُف َمآِخَذَهــا، َفــإَِذا  ــْرِب َفــَأيُّ َزاِجــٍر َوآِمــٍر ُهــَو! َمــا َلْ َتأُخــِذ السُّ )َفــإَِذا كاَن ِعنْــَد احْلَ
َكاَن َذلـِـَك َكاَن َأْكــَرُ َمكِيَدتـِـِه َأْن َيْمنَــَح اْلَقــْوَم َســبََّتُه( املآخــذ عــى لفــظ اجلمــع، ويف 
ــذ  ــارة اىل أخ ــة واالش ــة كان األوىل تام ــراد، وكلم ــة اإلف ــى صيغ ــخ ع ــض النس بع
ــرب)))  ــرؤوس وأك ــيوف ال ــة الس ــرب وخمالط ــام احل ــو التح ــا وه ــيوف مأخذه الس
بالبــاء))) املوحــدة وهــو أوىل ممــا يف بعــض النســخ بالثــاء املثلثــة، واملكيــدة والكيــد 
املكــر واحليلــة، ويمنــح كيمنــع أي: يعطــي، والســبة األســت أي: العجــز أو حلقــة 
الدبــر، أو املــراد بإعطــاء القــوم ســبته مــا ذكــره أربــاب الســر)8) وصــار يــرضب بــه 
ــه الســالم( يف بعــض  ــه ملــا لقيــه عــي )علي املثــل مــن كشــفه ســوءته شــاغرًا برجلي
ــه  ــل )علي ــرب فحم ــار احل ــتعل)9) ن ــوف واش ــت الصف ــد اختلط ــني وق ــام صف أي
ــرف  ــه فان ــفًا عورت ــه كاش ــًا رجلي ــه رافع ــن فرس ــه ع ــى نفس ــه فألق ــالم( علي الس

)))  الصحاح، مادة )حلف(: )/ )))).
))) )دكره( يف أ، تصحيف.

.330 /3 :) )3)  ينظر: القاموس املحيط، مادة )إلَّ
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/))).

)))  املصدر نفسه: )/ ))).
))) )أكرت( يف أ، تصحيف.

))) )بالياء( يف ر، تصحيف.
)8)  ينظر: الفتوح: 3/ )0)، و االستيعاب: )/ ))).

)9) )اشتغل( يف ث، ح.
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)عليــه الســالم( عنــه الفتــًا وجهــه، ويف ذلــك قــال أبــو فــراس:
وال خر يف دفع األذى بمذلة                كا ردها يومًا بسوءته عمرو)1)

وروى ابــن عبــد الــرب ]...[))) يف االســتيعاب)3) عــن ابــن الكلبــي يف كتابــه يف 
أخبــار))) صفــني أن بــر بــن أرطــاه بــارز عليــًا )عليــه الســالم( يــوم صفــني فطعنــه 
عــي )عليــه الســالم( فانكشــف لــه فكــف عنــه كــا عــرض لــه مثــل ذلــك مــع عمرو 
ــاب  ــك الكت ــال: وهلــم فيهــا أشــعار مذكــورة يف موضعهــا مــن ذل ــن العــاص، ق ب

منهــا فيــا ذكــر  ابــن الكلبــي و املدائنــي قــول احلــارث بــن النــرض الســهمي:
أيف كــل يـوم فــارس لـيـس يـنـتهـي              وعـورته وسط العـــجــاجة بــاديــة
يــكــف لــا عــنــه عــى سنــانـــــــه              ويضـحك منــه يف الــاء مـعـاويـة
بـدت أمــس مـن عمـرو فقنع رأسـه              وعورة برس مثلـها حذو))) حـاذيـــة
فقوال لعمرو ثم بـرس أال )انظـرا()6)              سبيــلــكا ال تـلقيا الليث ثـانيـــــــة
وال تمدا))) إال احليا وخـصاكمـا)8)              هــا كــانـتا واهلل للـنـفس واقـيـــــــة
ولـــوالهــا ل تنــجــوا مــن سـنـانــه              وتلك با فيــها عـن الـعـود نــاهـيـة
متــى تلـقيا اليـل املشـيحة صــبحـة              وفيـهـا عـيل فـاتركــا اليل نـاحيـــة
وكونا بـعيدًا حـيث ال يــبلــغ الـقــنا              نحوركا إن التجارب كافيـــــــة )))

ــر  ــا ب ــك ي ــك: ال علي ــك وكان يضح ــد ذل ــر بع ــال لب ــة ق وروي أن معاوي

)))  البيت من البحر الطويل، ديوان أبو فراس احلمداين: ))).
))) ]يف[ مكررة زائدة يف ح.

)3)  ينظر: االستيعاب: )/ ))).
))) )أحبار( يف ث، تصحيف.

))) )خذو( يف أ، تصحيف.
))) انظر( يف ح.

))) )حممدا( يف أ.
)8) )حصاكا( يف أ، ث، ر، ع، م، تصحيف.

)9)  ينظر البيت يف البحر الطويل: االستيعاب: )/ ))).
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أرفــع طرفــك وال)تســتحي())) فلــك بعمــرو أســوة، وقــد أراك اهلل منــه وأراه منــك 
فصــاح فتــى مــن أهــل الكوفــة ويلكــم يــا أهــل الشــام أمــا تســتحيون لقــد علمكــم 
ــرو  ــة لعم ــال معاوي ــه ق ــات، وروى أن ــد األبي ــم أنش ــتاه)))، ث ــف األس ــرو كش عم
يومــًا بعــد اســتقرار خالفتــه: يــا)3) )أبا()))عبــد اهلل ال أراك إال ويغلبنــي الضحــك، 
قــال: بــاذا ؟ قــال: أذكــر يــوم محــل عليــك أبــو تــراب يف صفــني فأرزيــت))) نفســك 
ــك أشــد  ــا من ــه، فقــال عمــرو: وأن ــًا مــن شــبا ســنانه، وكشــفت))) ســوءتك ل فرق
ضحــكًا، إين ألذكــر يــوم دعــاك اىل الــرباز فانتفــخ ســحرك، وربــا لســانك يف فمــك، 
وغصصــت بريقــك، وارتعــدت فرائصــك، وبــدا منــك مــا أكره، فقــال معاويــة بعد 
مــا جــرى بينهــا: اجلبــن والفــرار مــن عــي ال عــار عــى أحــد فيهــا)))، وكان بــر 
ممــن يضحــك مــن عمــرو فلــا اعلــم أنــه ال حميــص حــذا حــذوه وصــار مضحكــة 
ــْوِل  ــْن َق ــُه ِم ــُه َلَيْمنَُع ــْوِت، َوإِنَّ ــُر امْلُ ــِب ِذْك ِع ــَن اللَّ ــا َواهللِ إِنِّ َلَيْمنَُعنــي ِم لــه أيضًا.)َأَم
َط َلــُه َأْن ُيْؤتَِيــُه َأتِيَّــًة، َوَيْرَضــَخ  ــُه)8) لَْ ُيَبايـِـُع ُمَعاِوَيــَة َحتَّــى َشَ احْلــقِّ نِْســَياُن اآلِخــَرِة إِنَّ
ــون  ــى أن يك ــي( ع ــه ليمنعن ــخ )إن ــض النس ــًة( يف بع ــِن َرِضيَخ ي ــْرِك الدِّ ــَى َت ــُه َع َل

ــة: )/  ــج البالغ ــتحي( رشح هن ــراين )تس ــم البح ــن ميث ــتحي( يف أ، ح، ر، ع، ورواه اب ))) يس
))) وهــو الصــواب.

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ )))، وفيه: )االستار(.
)3) با( يف ث، تصحيف.

))) با( يف ث، ح،.
))) فازريت( يف ث، ر.

))) كشف( يف أ، ث.
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/)))، 3)).

)8) وإِنه( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/))).
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الضمــر للشــأن، وااليتــاء االعطــاء واالتيــة العطيــة، والرضــخ العطــاء القليــل،)))، 
واملــراد باآلتيــة و الرضيخــة مــر، ولعــل التعبــر ]عنهــا[))) بالرضيخــة لقلتهــا /
و))/ بالنســبة اىل تــرك الديــن وقــد تقدمــت االشــارة اىل كيفيــة املبايعــة والــرط.

الم([)3) ]َوِمْن ُخطَبِة َلُه )عليِه السَّ
ــُه، َواآْلِخــُر  َء َقْبَل ُل اَل َشْ ــُه، األَوَّ يــَك َل ــَه إاِلَّ اهللُ َوْحــَدُه اَل َشِ )َوَأْشــَهُد َأنَّ اَل إِل
ــُه َعــَى  ــُد ]...[))) اْلُقُلــوُب ِمنْ ــٍة، َواَل ُتْعَق ــُه َعــَى ِصَف ــُع اأْلَْوَهــاُم َل ــُه، اَل َتَق ــَة َل اَل َغاَي
ــوُب.( األول  ــِه اأْلَْبَصــاُر َواْلُقُل ــُط بِ ــُض، َواَل ُتِي ــُة َوالتَّْبِعي ــُه التَّْجِزَئ ــٍة؛ َواَل َتنَاُل َكْيِفيَّ
ضــد اآلخــر، وأصلــه أوءل عــى صيغــة أفعــل لقوهلــم: هــذا أول منــك، وجيمــع عى 
أوائــل)))، وقيــل: أصلــه ووءل عــى فوعــل قلبــت الــواو األوىل مهــزة ومل جيمــع عــى 
أواول الســتثقاهلم اجتــاع واويــن بينهــا الــف اجلمــع)))، وأوليتــه ســبحانه لكونــه 
ــة،  ــة االضافي ــم األولي ــع توه ــد لرف ــة تأكي ــي القبلي ــا ونف ــياء وحمدثه ــد األش موج
ويــدل عــى القــدم واال لتقــدم حمدثــه عليــه، واآلخــر صفــة عــى زنــة فاعــل، يقــول: 
جــاء آخــرًا أي: أخــرًا وآخريتــه ســبحانه لبقائــه بعــد فنــاء األشــياء أو لفنائهــا 

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )رضخ(: )/ ))).
))) ]عنها[ ساقطة من ع.

الم([ بياض يف ث. )3)  ]َوِمْن ُخطَبِة َلُه )عليِه السَّ
)))  ]و[ زيادة يف ح.

)))  عــي راي الغــراء أن )َوَأْلــُت( يكــون واالصــل عــي رأيــه )أْوَءُل(  ثــم ابدلــت اهلمــزة واوًا 
ــان: ص)))  ــف، اليب حي ــدع يف التري ــر املب ــار )أّول(. ينظ ــواو فص ــواو يف ال ــت ال وادغم

ــُت((، ص))). ــُت( أو )ُأْل )خالفــا للغــراء: اذ زعــم أنــه مــن )َوَأْل
)))  )مبتدئ( يف أ.
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ــه  ــدئ))) من ــذي يبت ــه األول ال ــا ان ــه ك ــببات إلي ــاء املس ــا أو النته ــر اىل ذاهت بالنظ
ــة املــدى ونفيهــا كنفــي  ــه األول خارجــًا والغاي ــًا كــا أن ــه ذهن األســباب أو آلخريت
القبليــة والوقــوع  الســقوط ونفــي وقــوع األوهــام عــى صفــة لــه كنايــة عــن عــدم 
ــه  ــه حمسوســًا)))، فكيــف تــدرك صفــة ل ــا ال تدركــه لعــدم كون ادراكهــا إياهــا ألهنَّ
لــو كانــت ولتنزهــه ســبحانه عنهــا وال يــدل الــكالم عــى وجودهــا وقــد ســبق يف 
اخلطبــة األوىل قولــه )عليــه الســالم(: )وكــال توحيــده( نفــي الصفــات عنــه وأصل 
ــذا  ــدت ك ــد واعتق ــه فانعق ــه كرضبت ــول: عقدت ــّده، يق ــل، أي ش ــد احلب ــد عق العق
أي: عقــدت عليــه القلــب، َوَجــّزْأُت الــيء قســمته وجعلتــه أجــزاء، والتبعيــض 
ــة، أو  ــر اخلارجي ــة وباآلخ ــمة العقلي ــني القس ــد اللفظ ــراد بأح ــل امل ــة، ولع التجزئ
ــة  ــة واحاط ــار الرؤي ــة األبص ــة واحاط ــر الكمي ــب وباآلخ ــا الرتكي ــراد بأحدمه امل

ــه. ــوب اإلدراك بالكن القل

بِــاآلِى  وا  َواْعَتــِرُ النََّوافِــِع،  بِاْلِعــَرِ  اهللِ  ِعَبــاَد  ِعُظــوا  )َفاتَّ ]...[))) ]منهــا[))): 
ْكــِر َوامْلََواِعــِظ( )الوعــظ:  ــَواطِِع، َواْزَدِجــُروا بِالنُّــُذِر اْلَبَوالِــِغ، َواْنَتِفُعــوا بِالذِّ السَّ
النصــح والتذكــر بالعواقــب())) )تقــول())) وعظتــه كوعدتــه فاتعــظ أي قبــل 

))) ينظــر: املنصــف: )/ ))، و الصحــاح، مــادة )وأل(: )/ 838)، واملهــذب يف علــم 
أ. التريــف: 3)3.مبتــديء( يف 

))) )حمبوسا( يف ر، م، حتريف.
)3) ]و[ زائدة يف أ، ع.

))) ]منها[ بياض يف ث.
)))  الصحاح، مادة )وعظ(: 3/ )8)).

)))  )يقول( يف ث، ح، تصحيف.
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ــه  املوعظــة)))، والعــرب مجــع عــربة وهــي مــا يتعــظ بــه اإلنســان ويعتــربه ليســتدل ب
عــى غــره وهــي اســم مــن االعتبــار، وقــال اخلليــل: العــربة: و االعتبــار بــا مى))) 
ــات القــرآن  ــة وهــي )العالمــة(، واملــراد آي أي: االتعــاظ والتذكــر، واآلي مجــع آي
ــعاع  ــح والش ــطع الصب ــه، وس ــوده وصنع ــل وج ــن دالئ ــه م ــات اهلل يف خلق أو آي
وغرمهــا ارتفــع، وقــال بعــض الشــارحني: )الســواطع: املرقــة املنــرة()3)، و 
االزدجــار افتعــال مــن الزجــر، وهــو املنــع والنهــي، وانــذره باألمــر انــذارًا وُنــُذرا 
ــن  ــم م ــذر اس ــل: الن ــه)))، وقي ــذره يف إبالغ ــه وح ــه وخوف ــني أعلم ــم وبضمت بض
ف، واألحســن  اإلنــذار، وقــال بعــض الشــارحني: النــذر مجــع نذيــر، وهــو املخــوِّ
ــون()))  ــغ))) ال )تك ــها، ألن البوال ــذارات))) نفس ــي اإلن ــا ه ــذر هاهن ــون النُّ أن يك
ــد()9)،  ــغ أي: جي ــة، )ويشء بال ــر إالَّ صفــة للمؤنــث)8)، والبالغــة الواصل يف األكث
والذكــر خــالف النســيان فاالنتفــاع بالذكــر العمــل بمقتــى العلــم، ويمكــن أن 
ــل:  ــَك﴾)0))، قي ــَك َولَِقْوِم ــٌر  لَّ ــُه َلِذْك ــاىل: ﴿َوإِنَّ ــال اهلل تع ــرآن، ق ــر الق ــراد بالذك ي

)))  ينظر: الصحاح، مادة )وعظ(: 3/ )8)).
)))  ينظر: العني، مادة )عرب(: )/ 9))، وفيه: )واالعتبار(.

)3)  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/))).
)))  ينظر: القاموس املحيط، مادة )نذر(: )/ 0)).

))) )االندارات( يف أ، ث، تصحيف.
))) )البوالع( يف ث.

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

)9)  القاموس املحيط، مادة )بلغ(: 3/ 03).
)0))  الزخرف / )).
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وســمي القــرآن ذكــرًا مــن الذكــر بمعنــى الــرف)))، والقــرآن ذكــر فتذكــروه أي: 
جليــل نبيــه))) خطــر فأجّلــُوه واعرفــوا لــه ذلــك وال يبعــد حينئــذ أن يــراد باملواعــظ 
ــِة(  ــُق اأْلُْمنِيَّ ــْم َعَائِ ــْت ِمنُْك ــِة، َواْنَقَطَع ــُب امْلَنِيَّ ــْم َمَالِ ــْد َعلَِقْتُك ــكَأْن َق ــار )َف االخب
كاَّنَّ أمــا خمففــة مــن كأن اســمها ضمــر الشــأن، أو مركبــة مــن أن الناصبــة للفعــل 
وكاف التشــبيه عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحني)3)، وعلقــه كعلمــه وعلــق بــه أي: 
ــر،  تعلــق ونشــب واستمســك، واملخالــب مجــع خِملــب))) بكــر امليــم وهــو للطائ
والســبع كالظفــر لإنســان ســمي بــه ألنَّ احليــوان خيلــب /ظ)9/ بــه اجللــد، أي: 
يقطعــه ويمزقــه)))، وقيــل: املخلــب ملــا يصيــد، والظفــر ملــا ]ال[)))يصيــد، ومنــى لــه 
ــه مقــّدر، واألمنيــة بالضــم وكذلــك املنيــة املــراد،  أي: قــّدر ومنــه املنيــة للمــوت ألنَّ
والعالقــة بالفتــح والكر)احلــّب الــالزم للقلــب()))، وقيــل: )بالفتــح: يف املحبــة 
ونحوهــا، وبالكــر يف الســوط ونحــوه()8) و انقطــاع عالئــق اأُلمنيــة اليــأس مــن 
ــَياَقُة  ْتُكــْم ُمْفظَِعــاُت اأْلُُموِر، َوالسِّ التمتــع باملــال ومتــاع الدنيا حلضــور املــوت )َوَدَهَ
إىَِل ْالــِوْرِد امْلَــْوُروِد( دمهــه األمــر كســمع غشــيه وفاجــأه واقطــع األمــر إذا  اشــتدت 
شــناعته وجــاوز احلــد يف القبــح، واملــراد بمفظعــات األمــور ســكرات املــوت ومــا 
يتبعــه مــن عــذاب القــرب وأهــوال اآلخــرة، وســاق املاشــية وغرهــا ســوقًا وســياقة 

)))  ينظر: التبيان يف تفسر القرآن: 9/)0)، وجممع البيان: 9/)8، وامليزان: 8)/ )0).
))) )بنيه( يف أ، ث، ع، تصحيف.

)3)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ ))).
))) فحلب( يف ر، تصحيف.

)))  ينظر: العني، مادة )خلب(: )/ 9)).
))) ]ال[ ساقطة من م.

)))  القاموس املحيط، مادة )علق(: 3/ ))).
)8)  املصدر نفسه، مادة )علق(: 3/ ))).
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بالكــر، )قــال اخلليــل: الســوق أن يكــون خلــف الدابــة، والقــود أن يكــون أمامهــا 
آخــذًا بقيادهــا()))، ووردت املــاء إذا حرضتــه لتــرب، والــِورد بالكــر املــاء الــذي 
تــرد عليــه، واملــراد املــوت أو املحــر أو مصــر األمــر يف اآلخــرة، قال اهلل ســبحانه: 
ــة  ــورود للدالل ــف بامل ــل الوص ــْوُروُد﴾)))، ولع ــِوْرُد امْلَ ــَس اْل ــُم النَّاَر َوبِْئ ﴿َفَأْوَرَدُه
))) َنْفــٍس َمَعَهــا َســائِق ٌ َوَشــِهيٌد ؛ َســاِئٌق َيُســوُقَها  ــه البــد مــن وروده. )َوُكلُّ عــى أنَّ
َهــا؛ َوَشــاِهٌد َيْشــَهُد َعَلْيَهــا بَِعَملَِهــا( الشــهيد الشــاهد كــا يظهر مــن الكالم  إىَِل حَمَْشِ
قيــل))) الســائق والشــاهد ملــكان أحدمهــا يســوق اإلنســان واآلخــر يشــهد بعملــه، 
ــهيد)))  ــيئات، والش ــب الس ــائق كات ــل: الس ــني، وقي ــع للوصف ــك جام ــل: مل وقي
ــه، والشــهيد جوارحــه وظاهــر  ــل الســائق نفســه أو قرين كاتــب))) احلســنات، وقي
الــكالم التعــدد واملغايــرة فاندفــع الثــاين واألخــر والشــهادة عليهــا يأبــى الثالــث 

فبقــى األول.

ــاٌت، الَ  ــاِزُل ُمَتَفاِوَت ــَاٌت، َوَمنَ ــاٌت ُمَتَفاِض ــة[))): )َدَرَج ــة اجَلن ــا يِف ِصَف ]َوِمنَْه
ــاكِنَُها(  ــَأُس)8) َس ــا، َواَل َيْب ــَرُم َخالُِدَه ــا، َواَل َيْ ــُن ُمِقيُمَه ــا، َواَل َيْظَع ــُع َنِعيُمَه َينَْقطِ

)))  املصبــاح املنــر: )/ )8). ونــص اخلليــل يف العــني: )قــود: القــود نقيــض الســوق، يقــود 
الدابــة مــن أمامهــا ويســوقها مــن خلفهــا.( العــني، مــادة )قــود(: )/ )9).

)))  هود / 98 ويف ر )سائق شهيد(.
)3) )فكل( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/))).

))) )قبل( يف ح، تصحيف.
))) الشاهد( يف م، حتريف.

))) )كانت( يف ث، تصحيف.
))) ]َوِمنَْها يِف ِصَفة اجَلنة[ بياض يف ث.

)8) ييأس( يف ع، تصحيف.
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الدرجــات املراتــب والطبقــات وهــي يف النــار دركات، والنعيم النعمــة، والظعن))) 
ــي  ــرض نف ــرب والغ ــى الك ــغ أق ــرح أي: بل ــرم كف ــة، وه ــالف االقام ــر))) خ الس
ــا، وال  ــادة يف الدني ــب الع ــى حس ــث ع ــول املك ــني لط ــور الالزم ــف والفت الضع
ــس  ــول: بئ ــر، يق ــدة والع ــو الش ــؤس وه ــه ب ــدة أي: ال يصيب ــاء املوح ــأس بالب يب
الرجــل كعلــم ويف بعــض النســخ )ال ييــأس( باليــاء ]املشــددة[ )3) املثنــاة مــن حتــت 

ــأس ضــد الرجــاء وقطــع األمــل واألول أظهــر. مــن الي

الم([))) ]َوِمْن ُخطَبٍة َلُه )َعلْيِه السَّ
ــُكلِّ  ــُة لِ ٍء، َواْلَغَلَب ــُكلِّ َشْ ــُة بِ ــُه اإْلَحاَط ــَر، َل َائِ ــَرَ الضَّ ــَر، َوَخ ائِ َ ــَم الرسَّ ــْد َعلِ )َق
ــر  ــيء كن ــرب ال ــر، وخ ــم كال ــا يكت ــرة م ٍء( الري ــَى ُكلِّ َشْ ُة َع ــوَّ ٍء، َواْلُق َشْ
علمــه فهــو خبــر، رصح بــه يف املصبــاح املنــر)))، وقــال بعــض الشــارحني: )خــرب 
الضائــر بفتــح البــاء: امتحنهــا واختربهــا، ومــن رواه بكــر البــاء أراد علمهــا ))) 
وهــو الــذي يظهــر مــن كالم اجلوهــري)))، والضمــر اســم مــن أضمــرت يف نفــي 
ــه، والظاهــر أن املــراد باإلحاطــة العلــم، والقــوة ضــد الضعــف،  شــيئًا أي: أخفيت
ــح. ــبحانه واض ــه س ــة ب ــور الثالث ــاص األم ــى كل يشء واختص ــدرة ع ــراد الق وامل

))) )الطعن( يف ع، تصحيف.
)))  ينظر: القاموس املحيط، مادة )ظعن(: )/ ))).

)3) ]املشددة[ ساقطة من ا، ث، ر، ع، م.
ام([ بياض يف ث. ))) ]َوِمْن ُخطَبٍة َلُه )َعلْيِه السَّ

)))  ينظر: املصباح املنر، مادة )خربت(: )/ ))).
ــا،  ــا وابتاله ــه: )... امتحنه ــد: )/8))، وفي ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــر: رشح هن )))  ينظ

ــم(. ــاء أراد عل ــر الب ــن رواه بك وم
)))  ينظر: الصحاح، مادة )خرب(: )/ ))).
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ــاِم َمَهلـِـِه، َقْبــَل إِْرَهــاِق)1) َأَجلـِـِه، َويِف َفَراِغــِه َقْبــَل َأَواِن  )َفْلَيْعَمــِل اْلَعاِمــُل ِمنُْكــْم يِف َأيَّ
ْد ِمــْن  ــْد لِنَْفســِه َوَقَدِمــِه، َوْلَيَتــَزوَّ ِسِه َقْبــَل َأْن ُيْؤَخــَذ بَِكَظِمــِه، َوْلَيَمهِّ ُشــْغلِِه، َويِف ُمَتـــنَفَّ
َداِر َظْعـــنِِه لـِـَداِر إَِقاَمتـِـِه( املهــل بالتحريــك املهلــة، وأرهقتــه أي: داينتــه وقربــت منه، 
ــل()3)  ــذي أدرك ليقت ــق: ال ــم)))، و)املره ــارب للحل ــق أي: مق ــالم مراه ــه غ ومن
وحيتمــل أن يكــون اإلرهــاق بمعنــى اإلعســار، )يقــال: ال ترهقنــي ال أرهقــك 
ــن  ــة ع ــغل كناي ــر، وأوان الش ــرك اهلل()))، واألول أظه ــرين ال أع اهلل أي: ال تع
ــس أو  ــان التنف ــس زم ــل، واملتنف ــن العم ــف م ــه املكل ــن في ــذي ال يتمك ــان ال الزم
مكانــه، وقــال بعــض الشــارحني: يف متنفســه أي ســعة وقتــه، يقــال: أنــت يف نفــس 
مــن أمــرك، أي يف ســعة))) والَكظــم بالتحريــك خمــرج النفــس أو الفــم)))، واألخــذ 
بالكظــم ضيــق احلــال أو املــراد قبــض الــروح ومهــد الفــراش مهــدًا كمنــع بســطه 
ومهــده متهيــدًا بمعنــاه)))، ويكــون مهــد بالتخفيــف بمعنــى كســب وعمــل)8)، ويف 
ــْد()9) بالتشــديد/و98/ والقــدم واحــدة األقــدام والغــرض  بعــض النســخ )وليَمهِّ

)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )رهق(: )/)8)).
)))  املصدر نفسه، مادة )رهق(: )/ )8)).

)3)  ينظر: املصدر نفسه، مادة )رهق(: )/ )8)).
ــه: )ويف متنفســه أي يف ســعة  )))  ينظــر: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/9))، وفي

وقتــه...(.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )كظم(: )/ 3)0).

)))  ينظر: القاموس املحيط، مادة )مهد(: )/ 339.
)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )مهد(: )/ 339.

)8)  رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 8))، رشح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم البحــراين: 
.(80 /(

)9) )ثبت( يف أ، ع، حتريف.
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هتيئــة موضــع يمكــن طيــه وال يتعــر وضــع القــدم عليــه للحزونــة واخلشــونة عنــد 
اخلــروج مــن الدنيــا أو يثبــت))) عليــه القــدم عنــد العبــور عــى الــراط، والتــزود 

أخــذ الــزاد، والظعــن))) الســر. 

ــا النَّــاُس فِيــَا اْســَتْحَفَظُكْم ِمــْن كَِتابـِـِه، َواْســَتْوَدَعُكْم ِمــْن ُحُقوِقــِه،  َ )َفــاهللَ اهللَ َأيُّ
ــٍة َواَل  ْكُكــْم ُســًدى؛ َوَلْ َيَدْعُكــْم يِف َجَهاَل ُلْقُكــْم َعَبثــــًا، َوَلْ َيْتُ َفــإِنَّ اهللَ ُســْبَحاَنُه َلْ َيْ
َعمــًى( انتصــاب اللفظــة اجلليلــة بالفعــل املقــدر أي اتقــوا ونحــوه، وجيعــل التكريــر 
ــرتك  ــوه ب ــه، وإنَّ ال تضيع ــم بحفظ ــتحفظكم أي: أمرك ــر و اس ــى التقدي ــاًل ع دلي
العمــل بــا تضمنــه أو املــراد أعــّم منــه، و]مــن[ الصيانــة عــن االنــدراس وتطــرق 
ــا  ــره بحفظه ــة، وأم ــًا للوديع ــه موضع ــتودعه أي: جعل ــا، واس ــف ونحومه التحري
ــَم  ى آَثاَرُكــْم، َوَعلِ وأســداه أمهلــه وابــل ســدًى أي: مهملــة ال راعــي هلــا )َقــْد َســمَّ
ــَر فِيُكْم  ٍء، َوَعمَّ َأْعَاَلُكــْم، َوَكَتــَب آَجاَلُكــْم، َوَأْنــَزَل َعَلْيُكــُم الكَِتــاَب تِْبَيانــًا لـِـُكلِّ َشْ
َنبِيَّــُه َأْزَمانــًا؛ َحتَّــى َأْكَمــَل َلــُه َوَلُكــْم فِيــَا َأْنــَزَل ِمــْن كَِتابـِـِه ِدينَــُه الَّــِذي َرِضَ لِنَْفِســِه( 
ــد املــي، قــال بعــض  ــر القــدم عن ــه أث ــه ومن ــه وعالمت ــر الــيء بالتحريــك بقيت أث
الشــارحني: هــذا الــكالم يفــر بتفســرين: أحدمهــا: قــد بــني لكــم أعالكــم خرها 
ورشهــا كقولــه تعــاىل: ﴿َوَهَدْينَــاُه النَّْجَدْيــِن﴾)3)، وثانيهــا))) قــد أعــى مآثركــم، أي 
رفــع منازلكــم إن أطعتــم، ويكــون ســّمى بمعنــى أســمى كــا كان يف الوجــه األول 

))) )الطعن( يف ع، تصحيف.
))) ]من[ ساقطة من ح.

)3)  البلد / 0).
)))  ينظــر: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/80)، وفيــه: )يفــر بتفســرين أحدمهــا: 

قــد بــني لكــم أعالكــم خرهــا ورشهــا كقولــه تعــاىل: ]َوَهَدْينَــاُه النَّْجَدْيــِن[، والثــاين...(.
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ــان ومل  ــن البي ــغ م ــو أبل ــدر وه ــاء مص ــر الت ــان بك ــح. والتِبي ــان وأوض ــى أب بمعن
ــه  ــة أو ب ــرض الوالي ــان ف ــن ببي ــال الدي ــاء وإك ــان والتلق ــر إالَّ التبي ــيء بالك جي
وبســائر مــا يوجــب النجــاة مــن النــار والفــوز باجلنــة قــال اهلل تعــاىل: ﴿اْلَيــْوَم 
ــًا﴾)))  ــُت َعَلْيُكــْم نِْعَمتِــي َوَرِضيــُت َلُكــُم اإِلْســاَم ِدين ــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم َوَأْتَْم َأْكَمْل
ورضــاه ســبحانه هلــم يف معنــى رضــاه لــه، ويف بعــض النســخ ال توجــد كلمــة 
ــذوف  ــه، أو حم ــارة عن ــول عب ــاخ، أو املوص ــم النّس ــن قل ــهوًا م ــون س ــه( فيك )دين
اأْلَْعــَاِل  ِمــَن  ــُه  حَمَابَّ لَِســانِِه  َعــَى  إَِلْيُكــْم  )َوَأْنَــى  للكتــاب.  صفــة  واملوصــول 
َم  ــَة، َوَقــدَّ ــَذ َعَلْيُكــْم احُلجَّ َ َوَمَكاِرَهــُه، َوَنَواِهَيــُه َوَأَواِمــرُه، َفَأْلَقــى إَِلْيُكــْم امَلْعــِذَرَة، َواتَّ
إَِلْيُكــْم بِاْلَوِعيــِد، َوَأْنَذَرُكــْم َبــْنَ َيــَدْى َعــَذاٍب َشــِديٍد( اإلهنــاء اإلبــالغ)))، وأهنيــت 
ــع،  ــا صن ــه في ــك: عذرت ــه، واملعــذرة االســم مــن قول ــه ب ــر اىل احلاكــم أعلمت األم
ــان  ــر العصي ــاء املعــذرة اىل العصــاة يف عقاهبــم إعالمهــم بالعقــاب عــى تقدي والق
حذركــم  أي  وأنذركــم،  واملهلــكات  املنجيــات  وبيــان  الرســل،  ألســنة  عــى 
وأعلمكــم، وبــني يــدي العــذاب قّدامــه وأمامــه، أي قــّدم الوعيــد واإلنذار]عى[)3) 
ــِر  ــٌل يِف َكثِ ــا َقلِي َ ــا َأْنُفِســُكْم َفإِنَّ وا َلَ اِمُكــْم، َواْصــِرُ ــَة َأيَّ العقــاب. )َفاْســَتْدِرُكوا َبِقَي
ــاِم اِلَّتــي َتُكــوُن ِمنُْكــْم]...[))) فِيَهــا اْلَغْفَلــُة، َوالتََّشــاُغُل َعــِن امَلْوِعَظــِة( اســتدرك  اأْلَيَّ
الــيء وتداركــه حــاول ادراكــه واســتدراك البقيــة العمــل فيهــا بطاعــة اهلل ورصفها 
فيــا يبقــى ثمرتــه، واصربوا أي احبســوا، قــال اهلل تعاىل: ﴿َواْصــِرْ َنْفَســَك َمَع الَِّذيَن 

)))  املائدة / 3.
)))  ينظر: العني، مادة )هنى(: )/ 93.

)3)  )وعى( يف ح.
)))  ]عى[ زيادة يف ح.
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ــْم﴾)))، ومنــه القتــل صــربًا وهــو أن حيبــس ويرمــى حتــى يمــوت  ُ َيْدُعــوَن َربَّ
واحلكــم بقلــة البقيــة يف جنــب األيــام التــي مضــت بالغفلــة أمــا ألنَّ أكثــر املخاطبني 
ــوت يف كل  ــوم امل ــال هج ــه الحت ــن ادراك ــا ال يتيق ــائخ، أو ألنَّ م ــول واملش الكه
ســاعة وإن قبلــه يف حكــم العــدم فباحلــرى أن يعــد قليــاًل، أو ألنَّ مــا يســتدرك مــن 
ونحوهــا،  والــرب  واألكل  بالنــوم  يمــي  عــا  فضــل  مــا  إالَّ  ليــس  البقيــة 
واالشــتغال باملباحات)))التــي ال خيلــو اإلنســان منهــا، وقلتــه واضحــة، وحيتمــل أن 
تعــم كلمــة يكــون املــايض واآليت، وحينئــذ فالقلــة أوضــح، والتشــاغل عــى صيغــة 
التفاعــل مــن قبيــل)3) التغافــل والتجاهــل ألنَّ اإلنســان يظهــر الشــغل وليــس 
ــه يشــغل))) نفســه ونفســه يشــغله ال خيلــو عــن  ــه عــى األصــل كأنَّ مشــغوالً وكون
َخــُص َمَذاِهــَب الظََّلَمــَة، / ظ8)  ُصــوا أِلَْنُفِســُكْم ؛ َفَتْذَهــَب بُِكــُم الرُّ بعــد )َواَل ُتَرخِّ
ــالف  ــر خ ــة يف األم ــِة( الرخص ــَى املِْعِصَي ــاُن َع ْدَه ــُم اإْلِ ــَم بُِك ــوا َفَيْهُج / َواَل ُتَداِهنُ
ــر،  ــكم يف الصغائ ــاحموا أنفس ــاهلوا وال تس ــه، أي ال تس ــتقصاء في ــديد واالس التش
ومــا )تســتحقره())) النفــس مــن الذنــوب فتتــدرج بكــم اىل الكبائــر والذنــوب 
ــا  ــراد هب ــة، أو امل ــص الرعي ــس إالَّ الرخ ــص النف ــص رخ ــراد بالرخ ــة، فامل املوبق
مشــتبهات األمــور فإهنــا محــى املحرمــات ومــن حــام حــول احلمــى أوشــك أن يقــع 
فيــه أو األعــم منهــا ومــن املباحــات عــى وجــه اخلــوض، أو املــراد بالرخصــة تــرك 
الســنن والطاعــات وارتــكاب املكروهــات ومحــل الرخــص عــى تقليــد كل جمتهــد 

)))  الكهف / 8).
))) )باملناحات( يف ا، تصحيف.

)3) قبل( يف أ، ع، حتريف.
))) يشعل( يف أ، تصحيف.

)))  )يستحقره( يف أ، ح.
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فيــا خفــت وســهل عــى النفــس كــا جــوزه بعــض الشــارحني))) فاســد. واملداهنــة 
واإلدهــان املصانعــة والغــش))) واظهــار خــالف مــا يضمــره اإلنســان)3)، وهجــم 
عليــه كنــر دخــل أو بغــر أذن أو بغتــة))) بغــر علــم، والبــاء للتعديــة وقــد يكــون 
متعديــًا بنفســه، وكــون املصانعــة ومرافقــة النــاس فيــا يشــتهون داعيــًا اىل معاونــة 
ــش  ــك الغ ــح، وكذل ــة واض ــاف املعصي ــر، وأصن ــن املنك ــي ع ــرك النه ــة وت الظلم
وخمادعــة النــاس، ولــو محــل اإلدهــان عــى مصانعــة النفــس فينبغــي أن حيمــل عــى 
بعــض الوجــوه األخــرة التــي ســبقت يف الرتخيــص وحيمــل الرتخيــص عــى الوجه 
ــِه  ــُهْم لِنٍَفِس ــِه، َوإِنَّ َأَغشَّ ــْم لَِربِّ ــِه َأْطَوُعُه ــاِس لِنَْفِس ــَح النَّ ــاَد اهللِ: إِنَّ َأْنَص األول )ِعَب
ــِه( أصــل النصــح اخللــوص)))، والنصيحــة كلمــة يعــرب هبــا عــن مجلــة  َأْعَصاُهــْم لَِربِّ
هــي إرادة اخلــر للمنصــوح لــه، قالــوا: و ال يمكــن التعبــر عــن هــذا املعنــى بكلمــة 
غرهــا، والغــش ضــد النصــح وكــون الرجلــني أنصــح واغــش ألنَّ املنفعــة واملرضة 
ــوُن  ــار، )َوامْلَْغُب ــع واملض ــم املناف ــان أعظ ــاب الدائ ــواب والعق ــن، أي الث يف االمري
َمــْن َغَبــَن َنٍفَســُه َوامْلَْغُبــوُط َمــْن َســلَِم َلــُه ِدينُــُه( غبنــه كرضبــه خدعــه يف بيــع أو رأي، 
غبنــًا بالتســكني والتحريــك، أو األول يف األول، والثــاين يف الثــاين، فهــو غبــني 
ــاين يف األول  ــاين، والث ــوس))) أو األول يف الث ــه[))) يف القام ــا رصح ]ب ــون ك ومغب

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/)8).
)))  ينظر: العني، مادة )دهن(: )/ )).

)3)  ينظر: القاموس املحيط، مادة )دهن(: )/ ))).
))) )بعتة( يف أ، ع، تصحيف.

)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )نصح(: )/ ))).
))) ]به[ ساقطة من ح.

)))  ينظر: القاموس املحيط، مادة )غبن(: )/3)).
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كــا ذكــره بعــض الشــارحني))) ويظهــر مــن كالم اجلوهــري)))، ويف بعــض النســخ 
ــا يف  ــى م ــى ع ــل املعن ــوع، ولع ــده مرف ــم بع ــول واالس ــة املجه ــى صيغ ــل ع الفع
األصــل أحــّق النــاس بــأن يســمى مغبونــًا مــن غبن نفســه بــأن يعمــل عماًل يســتحق 
ــم  ــا يزع ــدع ك ــوه فينخ ــال ونح ــه يف م ــأن خيدع ــره ب ــه غ ــن غبن ــاب ال م ــه العق ب
النــاس لعــود الــرضر بالظلــم اىل اخلــادع واســتحقاق الثــواب اىل املنخــدع، أو ألنَّ 
ــيوع  ــره لش ــه غ ــا إذا غبن ــد مم ــادع أش ــو اخل ــه إذا كان ه ــد نفس ــرة عن ــوم واحل الل
ــه الغبــن يف  االرضار مــن األعــداء، وعــى مــا يف بعــض النســخ املغبــون مــن أصاب
نفســه هبــالك اآلخــرة ال مــن غبــن بضيــاع مــال ونحــوه كــا يزعمــه النــاس وجعــل 
النفــس حينئــذ مغبونــًا توســع، ويمكــن محــل مــا يف األصــل أيضــًا عــى هــذا الوجــه 
إالَّ أنَّ ذكــر الفاعــل ال يظهــر لــه فائــدة يعتــد هبــا إالَّ بتكلــف، وغبطــه كرضبــه 
وســمعه متنــى نعمتــه عــى أن ال يتحــول عنــه، واملعنــى أحــّق النــاس بــأن يغبــط)3) 
مــن ســلم لــه دينــه ال مــن ســلم لــه األهــل واملــال ومتتــع مــن الدنيــا بأنــواع التمتــع 
ــَواُه َوُغــُروِرِه(  ــِقيُّ َمــِن اْنَخَدَع ِلَ ِه، َوالشَّ ــِعيُد َمــْن ُوِعــَظ بَِغــْرِ كــا يزعــم الناس)َوالسَّ
وعظتــه فوعــظ واتعــظ، أي قبــل املوعظــة، وخدعــه أراد بــه املكــروه مــن حيــث ال 
يعلــم فانخــدع، والــالم للتعليــل، واخلــادع الشــيطان والنفــس، وكوهنــا صلــة بعيــد 
واهلــوى ارادة النفــس وغــّره))) غــرورًا أطمعــه))) بالباطــل واالضافــة اىل املفعــول، 
واملعنــى الســعيد مــن رأى حســن عاقبــة املحســنني وابتــالء املســيئني يف الدنيــا وعلم 

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

)3) )نعبط( يف ح، )تعبط( يف ر، تصحيف.
))) وعزه( يف ر.

))) اطعمه( يف أ، ع، م، حتريف.
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ــيئة  ــع الس ــا يتب ــاع واحرتز)))ع ــن وأط ــرة فأحس ــم يف اآلخ ــاد وعقاهب ــواب العب ث
ــره وال  ــه غ ــرب ب ــى فعيت ــل أن يبت ــن قب ــة م ــوء العاقب ــاب وس ــن العق ــاءة م واإلس
حاجــة اىل التخصيــص بســعادة اآلخــرة كــا زعمــه بعــض الشــارحني))))َواْعَلُموا 
ــيٍَطاِن(  ٌة لِلشَّ ــَرَ ــَوى َمنَْســاٌة لِْلِيــَاِن؛ َوحَمٍ ٌك، َوُمَاَلَســَة َأْهــِل اْلَ َيــاء ِشْ َأنَّ َيِســَر الرِّ
الرئــاء اســم مــن أريتــه فــرأه، وهــو اظهــار العمــل للنــاس لــروه ويظنــوا بــه خــرًا، 
ــاء رشكًا ألنَّ  ــون الرئ ــر وك ــاهلل، أي: كف ــن[)3) أرشك ب ــم ]م ــرك اس /و))/ وال
الغــر يصــر معبــودًا للمرائــي ولــو يف اجلملــة كــا يف صــورة الضــم، وال خيلــص))) 
العمــل هلل ســبحانه، وروى عــن أيب عبــد اهلل )عليــه الســالم( قــال: كل رئــاء رشك 
أنــه مــن عمــل للنــاس كان ثوابــه عــى النــاس، ومــن عمــل هلل كان ثوابــه عــى اهلل)))، 
ــن أيب  ــاء، روى ع ــن الرئ ــه م ــص بجعل ــل اخلال ــر العم ــار أنَّ ذك ــض األخب ويف بع
ــه قــال: )االبقــاء عــى العمــل أشــد مــن العمــل، قيــل)))  جعفــر )عليــه الســالم( أنَّ
ــة وينفــق نفقــة هلل وحــده ال  ــال: يصــل الرجــل بصل ــاء عــى العمــل؟ ق ــا االبق وم
رشيــك لــه فكتبــت لــه رسًا ثــم يذكرهــا فتمحــى فتكتــب لــه عالنيــة، ثــم يذكرهــا 
فتمحــى وتكتــب لــه ريــاء)))))8) وأهــل اهلــوى التابعــون إلرادات النفس وشــهواهتا 

))) )احرتض( يف م، حتريف.
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ )8).

)3) ]من[ ساقطة من أ، ع.
))) ختلص( يف م، تصحيف.

)))  ينظر: الكايف: )/ 93)، وفيه: )كل رياء...(.
))) قبل( يف م، تصحيف.

))) رئاء( يف ث، ح.
)8)  ينظــر: االصــول مــن الــكايف، الكلينــي: )/ )9)، وفيــه: )ثــم يذكرهــا فتمحــى فتكتــب 

لــه عالنيــة، ثــم يذكرهــا فتمحــى وتكتــب لــه ريــاء(.
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ومنســاة لإيــان، أي موضــع نســيان اإليــان أي: تركــه أو الغفلــة عنــه، وحمــرضة 
ــي  ــألرض الت ــبعة ل ــرة كمس ــد))) الكث ــاء تفي ــوره والت ــع حض ــيطان أي موض الش
ــَفا  ــَى َش ــاِدُق َع ــَاِن. الصَّ ــٌب لِْلِي ــُه ُمَانِ ــِذَب َفإِنَّ ــوا اْلَك ــباع )َجانُِب ــا الس ــر فيه يكث
ِف َمْهــَواٍة َوَمَهاَنــٍة( املجانبــة املباعــدة، والشــفا  َمنَْجــاٍة َوَكَراَمــِة، َواْلــَكاِذُب َعــَى َشَ
ــَن  ــَرٍة ِم ــَفا ُحْف ــْم ]َعَى[)))َش طــرف )الــيء())) وشــفره)3) قــال اهلل تعــاىل: ﴿َوُكنُْت
ــا﴾))) واملنجــاة النجــاة، أي اخلــالص أو موضعهــا، والــرف  ــْم ِمنَْه َذُك ــاِر َفَأنقَّ النَّ
بالتحريــك املــكان املــرف املرتفــع، واملهــواة )احلفــرة()))، وقيــل: مــا بــني اجلبلــني 
ــه  ــه()8)، و)يقــال: رجــل في ــه أي: )اســتخف ب ــة اســم مــن أهان ونحــوه)))، واملهان
ــة، أي: ذل وضعــف()9)، والغــرض ارشاف الصــادق عــى النجــاة والكرامــة  مهان
ــإِنَّ  ــُدوا؛ َف اَس ــة )َواَل َتَ ــا واآلخــرة والــكاذب عــى ســقوط الدرجــة واملذل يف الدني
ــا احَلالَِقــُة(  َطــَب، َواَل َتَباَغُضــوا َفإِنَّ يــَاَن َكــَا تِــْأُكُل النَّــاُر احْلَ َســَد َيــْأُكُل اإْلِ احْلَ
التباغــض املعــاداة)0))، واحلالقــة اخلصلــة التــي هتلــك وتســتأصل كــا يزيل املوســى 

))) يفيد( يف أ، ث، ر، ع، م، تصحيف.
))) اليء( يف ح، تصحيف.

)3)  ينظر: الصحاح، مادة )شفى(: )/ 393).
))) ]عى[ ساقطة من أ، ح، ع.

)))  ال عمران / 03).
)))  تاج العروس، مادة )هوو(: 0) / ))3.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )هوى(: )/ 38)).
)8)  املصدر نفسه، مادة )هون(: )/ 8))).
)9)  املصدر نفسه، مادة )هون(: )/ 8))).

)0)) املطاراة( يف ع، حتريف.
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ــالم(  ــا الس ــد )عليه ــن حمم ــر ب ــادق جعف ــن الص ــه)))، وروي ع ــن أصل ــعر م الش
قــال: )قــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه(: مــا كاد جربئيــل يأتينــي إالَّ قــال: يــا 
حممــد اتــق شــحناء الرجــال وعداوهتم))))َواْعَلُمــوا َأنَّ األَمــَل ُيْســِهي اْلَعْقــَل، 
ــُه َغــُروٌر، َوَصاِحُبــُه َمْغــُروٌر(، قــال اجلوهري)3)  ْكــَر. َفَأْكِذُبــوا اأْلََمــَل؛ َفإِنَّ َوُينْــِي الذِّ
ــاب  ــن ب ــاًل م ــه أم ــر: )أملت ــاح املن ــال يف املصب ــاء، وق ــو الرج ــل ه ــره))) األم وغ
ــه  ــتبعد حصول ــا يس ــل في ــتعمل األم ــا يس ــر م ــأس وأكث ــد الي ــو ض ــب()))، وه طل
ومــن عــزم عــى ســفر اىل بلــد بعيــد يقــول: أملــت الوصــول وال يقــول طمعــت إال 
إذا قــرب منــه، وقــد يكــون األمــل بمعنــى الطمع،)والرجــاء بــني األمــل والطمــع 
فــإنَّ الراجــي قــد خيــاف أن ال حيصــل مأمولــه()))، وهلــذا يســتعمل بمعنــى اخلــوف، 
ــع،  ــتعال الطم ــتعمل اس ــل، وإال اس ــتعال األم ــتعمل اس ــوف اس ــوي اخل ــإنَّ ق ف
ــا يف  ــال مل ــف، ويق ــن املخف ــتعاالً م ــر اس ــو أكث ــر وه ــة وتكث ــاًل مبالغ ــه تأمي وأملت
القلــب ممــا ينــال مــن اخلــر أمــل، ومــن اخلــوف اجيــاس و ملــا ال يكــون لصاحبــه وال 
عليــه خطــر، ومــن الــر ومــا ال خــر فيــه وســواس ويســهى وينســى عــى صيغــة 
األفعــال، أي: يــورث الســهو والنســيان، ويف بعــض النســخ عــى صيغــة التفعيــل 
ــه الــرتك))) ومهــا ضــد  ــل: أصل ــاه، وقي ــة والنســيان بمعن بمعناهــا، والســهو الغفل

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )حلق(: 0) / )).
)))  ينظر: االصول من الكايف: )/ )30، وفيه: )... جربائيل يأتيني...(.

)3)  الصحاح، مادة )أمل(: )/ )))).
)))  العــني، مــادة )أمــل(: 8/))3، ولســان العرب،مادة)أمــل(: ))/))، وتــاج العــروس، 

مادة)أمــل(:))/30.
)))  املصباح املنر، مادة )أملته( )/ )).

)))  تاج العروس، مادة )أمل(: ))/ 30.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )سها(: ))/ )0).
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ــه تذكــر، والســاهي  ــايس إذا ذكرت ــأنَّ الن ــني الســاهي والنايس)ب ــوا ب احلفــظ، وفرق
بخالفــه( ذكــره يف املصبــاح املنــر))) والظاهــر أنَّ الذكــر ذكــر اهلل عــز وجــل وأحوال 
اآلخــرة وعلــل اســهاء العقــل بــأنَّ األمــل أبــدًا مشــغول الفكــر بــا يأملــه ويرجــوه 
وكيفيــة حتصيلــه ومــا يعمــل بــه بعــد حصولــه، وذلــك يســتلزم الغفلــة عــا يعنيــه 
ــده  ــه أو وج ــه أي كذب ــه وأكذب ــني يف جوف ــن قلب ــل م ــل اهلل لرج ــا جع ــه إذ م وهيم
كاذبــًا أو بــني))) كذبــه، وأكــذاب األمــل رده بذكــر املــوت واملعــاد واإلعــراض عنــه 
ــار)3)، ويف  ــة يف الغ ــح مبالغ ــرور( بالفت ــه، و)الَغ ــان ل ــق اإلنس ــا خل ــتغال ب باالش
بعــض النســخ))) بالضــم فاحلمــل للمبالغــة، )وصاحبــه مغــرور(، أي يعــود الــرضر 

إليه.

الم([))) ]َوِمْن ُخطَبٍة َلُه )َعليِه السَّ
ــُه اهللُ َعــَى َنْفِســِه،  ــدًا َأَعاَن ــِه َعْب ــاِد اهللِ /ظ))/ إَِلْي ــْن َأَحــبَّ ِعَب ــاَد اهللِ؛ إِنَّ ِم )ِعَب
ــه  ــر()))، وأعان ــى األم ــر ع ــون: الظه ــْوَف( )الع ــَب اْلَ ْلَب ــْزَن، َوَتَ ــَعَر احْلُ َفاْسَتْش
عليــه أي قــّواه وظاهــره حتــى غلــب، وأعانــه اإلنســان عــى نفســه توفيقه وتســديده 
بالطافــه حتــى يعمــل بمقتــى عقلــه، ويقهــر النفــس األمــارة بالســوء واستشــعر 
احلــزن، أي اختــذه شــعارًا وهــو بالكــر الثــوب الــذي يــي اجلســد ســمى بــه لقربــه 

)))  املصباح املنر، مادة )سها(: )/ 93).
))) )تبني( يف ح حتريف.

)3) الغار: الغافل( العني، مادة )غر(: )/ ))3.
)))  رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ )8).

الم([ بياض يف ث. ))) ]َوِمْن ُخطَبٍة َلُه )َعليِه السَّ
)))  لسان العرب، مادة )عون(: 3)/ 98).
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ــًا  مــن الشــعر))) والــذي فوقــه هــو))) الدثــار)3) وجتلبــب اخلــوف، أي اختــذه جلباب
وهــو اإلزار والــرداء، وقيــل: امللحفــة، وقيــل: هــو كاملقنعــة تغطــي بــه املــرأة رأســها 
ــم  ــن اإلث ــب م ــة واكتس ــن الطاع ــه))) م ــا فات ــى م ــزن ع ــا، واحل ــا وصدره وظهره
ــَدى يِف َقْلبـِـِه، َوَأَعــدَّ اْلِقــَرى  واخلــوف مــن البعــد عــن اهلل وعقابــه )َفَزَهــَر ِمْصَبــاُح اْلُ
ــِديَد( زهــر الــيء كمنــع  َن الشَّ َب َعــَى َنْفِســِه اْلَبِعيــَد، َوَهــوَّ ــازِل بــِه، َفَقــرَّ لَِيْوِمــِه النَّ
أي أضــاء وصفــا لونــه، واملصبــاح )الــراج()))، وقريــت الضيــف كرميــت ِقــرى 
بالكــر والقــر اضفتــه أو أحســنت اليــه)))، واالســم الَقــراء بالفتــح واملــد، وقيل: 
ــراد  ــوت، وامل ــة، أو امل ــوم القيام ــه ي ــينزل ب ــذي س ــه ال ــراًء، ويوم ــرًى وق ــه ق قريت
بالبعيــد األمــل وتقريبــه قــره بذكــر املــوت واالعــراض عنــه بااللتفــات اىل النعيم 
الباقــي أو املــوت وتقريبــه أن))) يمثلــه بــني عينيــه صباحــًا ومســاًء ويعــّده قريبــًا مــن 
ــتحقها  ــر مس ــن غ ــد م ــا بعي ــة اهلل فإهنَّ ــراد رمح ــل: امل ــه، وقي ــتعداد ل ــه باالس نفس
وتقريبــه االشــتغال بالطاعــة واصــالح العمــل كــا قــال ســبحانه: ﴿إِنَّ َرْحـــَمَت اهلل 
َقِريٌب ِمَن امْلُْحِســنَِن﴾)8) واملــراد بالشــديد املشــاق مــن الطاعــات وجماهــدة النفــس 
وهتوينــه االشــتغال بــه بشــوق واقبــال مــن النفــس ليفــوز بــا أعــد اهلل للمطيعــني من 
ــى  ــهيله ع ــه تس ــوه، وهتوين ــر ونح ــب والفق ــن املصائ ــا م ــدائد الدني ــواب أو ش الث

)))  سبق ذكره يف صحيفة 98.
))) وهو( يف ح.

)3)  ينظر، الصحاح، مادة )دثر(: )/ ))).
))) فاله( يف ح، حتريف.

)))  العني، مادة )صبح(: 3/ ))).
)))  الصحاح، مادة )قرا(: )/ )))).

))) أي( يف ح.
)8)  األعراف / )).
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اخلاطــر واســتحقاره يف جنــب الثــواب املوعــود للصابريــن أو عــذاب اآلخــرة 
، َوَذَكــَر َفاْســَتْكَثَر، َواْرَتــَوى  وهتوينــه بالتوبــة والطاعــة الصادقــة إيــاه )َنَظــَر َفَأْبــَرَ
َب َنًَا َوَســَلك َسبِـــيًا َجــَددًا( نظر اىل  ـــَلْت َلــُه َمــَواِرَدُه، َفــَشِ ِمــْن َعــْذٍب ُفــَراٍت ُسهَّ
ــار القــدرة والدالئــل  الــيء، أي تأملــه بعينــه واملعنــى توجــه اىل املصنوعــات وآث
فعلــم باملدلــول أو رآه جمــازا أو اىل العــرب، وآثــار املاضــني فاعتــرب واتعــظ، ويقــال: 
نظــر يف األمــر إذا تدبــر فيــه بعقلــه، وتفكــر فاملعنــى تدبــر فأبــر))) نــور احلــق أو 
ــه أو مل  ــه فاســتكثر من ــه ويــراد بالبــر احلاســة وبــر القلــب وذكــر أي رب علــم ب
يغفــل عــن املــوت ومــا يصــر اليــه، وروى مــن املــاء كــرىض فارتــوى وتــرّوى أي 
صــار ريــان ضــد عطشــان، وعــُذب املــاء بالضــم ســاغ مربــه)))، والفــرات كغراب 
املــاء العــذب جــدًا]...[)3) والوصــف للتأكيــد واملــوارد الطــرق اىل املــاء مــن الورود 
ــرب  ــك)رشب ال ــاًل بالتحري ــب هن ــر كتع ــل البع ــرب، وهن ــور لل ــو احلض وه
األول حتــى روى()))، واجلــدد بالتحريــك املســتوى مــن األرض والصلــب الــذي 
ــارف  ــن املع ــب اهلل أو م ــن ح ــوى م ــى أرت ــل املعن ــار)))، ولع ــه وال غب ــث في ال وع
احلقــة التــي ســهلت لــه مــوارده باهلدايــة االهليــة فســبق عــى أقرانــه يف أخــذ نصيبــه 
ــىَّ  ــَهَواِت، َوَتَ ابِيــَل الشَّ وســلك رصاطــًا مســتويًا يؤديــه اىل مقصــده )َقــْد َخَلــَع رَسَ
ــع  ــه، إاّل أنَّ يف اخلل ــه نزع ــه كمنع ــِه( خلع ــَرَد بِ ــدًا اْنَف ــًا َواِح ــوِم)6)، إاِلَّ َهَّ ُم ــن اْلُ م

))) فانر( يف ر، تصحيف، ويف ع،)وأبر(.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )عذب(: )/ 0)).

)3) ]وا[ زائدة يف ع.
)))  املصباح املنر، الفيومي )هنل(: )/ 8)).
)))  ينظر: الصحاح، مادة )جدد(: )/ ))).

))) عن اهلموم( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/88).
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مهلــة والربــال )القميــص أو الــدرع أو كل مــا لبــس()))، وختــى منــه وعنــه تركــه، 
واهلـَـّم بالفتــح احلــزن ومــا هــّم بــه اإلنســان أي عــزم عليــه وانفــرد بــه أي مل يــرك 
ه  أحــدًا يف مهــه ومل يظهــره ألحبائــه ويف كالمــه )عليــه الســالم( يف صفــة املؤمــن ُبــْرُ
يف وجهــه وحزنــه يف قلبــه، أو انفــرد واعتــزل عــن النــاس مالبســًا هلمــه أو بســببه 
كقوهلــم: ظبيــة منفــردة عــن القطيــع أو انفــرد وامتــاز عــن امثالــه باحلــزن لغفلتهــم 
ــتغاله  ــا واش ــوم الدني ــن مه ــه ع ــى اعراض ــد واملعن ــدة))) بعي ــدًا للوح ــه تأكي وكون
بحــزن اآلخــرة أو بــا يعــزم عليــه)3) وهيتــم بــه مــن التقــرب اىل اهلل جــل وعــز 
ــَواِب  ــِح َأْب ــْن َمَفاتِي ــاَر ِم ــَوى، َوَص ــِل اْلَ ــاَرَكِة َأْه ــى َوُمَش ــِة اْلَعَم ــْن ِصَف ــَرَج ِم )َفَخ
َدى( العمــى عمــى القلــب أي اجلهــل والضــالل قــال  ــَدى، َوَمَغالِيــِق َأْبــَواِب الــرَّ اْلُ
ــُدور﴾)))،  ـَـا اَل َتْعَمــى اأْلَْبَصــاُر َوَلكـِـْن َتْعَمــى اْلُقُلــوُب الَّتِي يِف الصُّ اهلل تعــاىل: ﴿َفإِنَّ
ومشــاركة أهــل اهلــوى ]و[))) متابعــة الشــهوات، واملغــالق والغلــق بالتحريــك مــا 
يغلــق بــه البــاب ضــد املفتــاح، والــَردى بالفتــح )اهلــالك()))، يقــول: )ردى كــرىض 
َأْبــَرَ َطِريَقــُه، َوَســَلَك َســبِيَلُه، َوَعــَرَف َمنَــاَرُه، َوَقَطــَع ِغــَاَرُه،  ردًى())) )َقــْد 
َبــاِل()8) بَِأْمَتـــنَِها( املــراد بطريقــه التــي  َواْسَتْمَســَك ِمــَن اْلُعــَرى بَِأْوَثِقَهــا، َوِمــَن )احْلِ
ــع  ــح: موض ــار بالفت ــبيله، وامَلن ــك س ــودة، وكذل ــه اىل مقص ــلوكها وتوصل ــر بس أم

)))  القاموس املحيط، مادة )رسبال(: 3/ )39.
))) الوحدة( يف ع.

)3) علبه( يف ع، تصحيف.
)))  احلج / )).

))) ]و[ ساقطة من أ، ث، ر، ع، م.
)))  لسان العرب، مادة )ردي(: )) / ))3.

)))  القاموس املحيط، مادة )ردى(: )/ 333.
)8) اجلبال( يف ث، ع، م.
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النــور خــص بعلــم الطريــق، وأول مــن رضب املنــار عــى طريقــه ليهتــدي إذا رجــع 
ــار،  ــه ســمى ذا املن ــه أبرهــة))) بــن احلــارث ملــك مــن ملــوك اليمــن وب مــن مغازي
والِغــار بالكــر مجــع غمــر بالفتــح، وهــو معظــم البحــر، واملــاء الكثــر)))، ولعــل 
املــراد بقطــع الغــار خروجــه عــن فتــن الدنيــا ومضالهتــا بســفن النجــاة واهلدايــات 
ــن  ــه م ــورا في ــا كان مغم ــار اىل م ــار بالغ ــارحني: )اش ــض الش ــال بع ــة، وق اخلاص
مشــاق الدنيــا ومهومهــا والتــأمل بســبب فقدهــا وجماذبــة)3) أهلهــا هلــا فــإنَّ العــارف 
بمعــزل عــن ذلــك والتــأمل بســببه()))، والُعــروة بالضــم مــن الكــوز، والدلــو 
ــول  ــه ويع ــق ب ــا يوث ــكل م ــتعار ب ــا ويس ــد هب ــا تش ــال م ــروة األمح ــض)))، وع املقب
عليــه، قــال اهلل تعاىل:﴿َفَمــْن َيْكُفــْر بِالطَّاُغــوِت َوُيْؤِمــْن بِاهللَِّ َفَقــِد اْسَتْمَســَك بِاْلُعْرَوِة 
ــا﴾))) والوثيــق املحكــم واحلبــل يف األصــل )الرســن()))،  اْلُوْثَقــى اَل اْنِفَصــاَم َلَ
ــال اهلل تعــاىل:      ــه، ق ــا يستمســك ب ــكل م ــال كســهم وســهام ويســتعار ل ومجعــه حب

ــن ذي يقــدم  ــن عمــرو ذي أبــني ب ــن امللطــاط ب ــن شــداد ب ــن احلــارث الرائــش ب )))  أبرهــة ب
بــن الصــوار بــن عبــد شــمس، مــن محــر، مــن اليمــن، جاهــي، أبرهــة باحلبشــية تعنــي )وجــه 
ــح  ــة وفت ــزا أبره ــده، غ ــك بع ــوىل املل ــراق، وت ــه بالع ــض حروب ــه يف بع ــع أبي ــض( كان م أبي
ــده  ــك بع ــوىل املل ــم ت ــنة، ث ــني س ــة وثان ــه كان مائ ــال ان ملك ــدان ويق ــات بغم ــالفه، وم كأس
ــه أول مــن رضب املنارعــى طريــق مغازيــه  ابنــه افريقــس، وقــد ســمي ابرهــة بــذي املنــار ؛ ألنَّ
ــدي هبــا إذا رجــع. ينظــر: املحــرب: ))3، و املعــارف: )))، و مــروج الذهــب ومعــادن  ليهت

ــالم: )/ )8. ــرب: 38)، واألع ــاب الع ــرة أنس ــر: )/ 9)، ومجه اجلوه
)))  ينظر: العني، مادة )غمر(: )/ ))).

)3) جمازية( يف ث، ويف ع، م: )جمادبة(.
)))  رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 93).

)))  ينظر، لسان العرب، مادة )عرا(: )) / )).
)))  البقرة / ))).

)))  العني، مادة )حبل(: 3/ )3).
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ــوة وورد يف  ــدة والق ــة الش ــوا﴾)))، واملتان ُق ــا َواَل َتَفرَّ ــِل اهللِ مَجِيًع ــوا بَِحْب ﴿َواْعَتِصُم
األدعيــة املأثــورة )يــاذا احلبــل الشــديد( ولعــل املــراد بأوثــق العــرى اإليــان، 
وبأمتــن احلبــال))) اتبــاع أوامــر اهلل ومتابعــة ســبيل اهلــدى. )َفُهــَو ِمــَن اْلَيِقــِن َعــَى 
ــْمِس، َقــْد َنَصــَب َنْفَســُه هللِ ُســْبَحاَنه يِف َأْرَفــِع اأْلُُمــوِر؛ ِمــْن إِْصــَداِر  ِمْثــِل َضــْوِء الشَّ
ــع  ــه، وأرف ــيء أي أقام ــب ال ــِه(. نص ــْرٍع إىَِل َأْصلِ ــِر ُكلِّ َف ــِه، َوَتْصيِ ُكلِّ َواِرٍد َعَلْي
األمــور أرشفهــا وأعالهــا، وصــدر كنــر صــدورًا وصــدرًا بالتحريــك رجــع مــن 
ــوارد الســائل عــن  ــراد بال ــورود وهــو احلضــور للــرب، وامل ــان ضــد ال ــاء. رّي امل
املعضــالت واصــداره بيــان اجلــواب لــه بوجــه شــاف، أو املســألة نفســها وإصدارها 
بياهنــا، ويمكــن أن يــراد بإصــدار الــوارد نحــو االنتصــاف للمظلــوم وردع املفســد 
ــا واآلخــرة،  ــا يوجــب الفــوز اىل الســعادة يف الدني ــكل م ــام ب ــل والقي ــه الغاف وتنبي
وتصيــر الفــرع اىل األصــل اســتنباط اجلزئيــات مــن الكليــات يف األحــكام الرعية 
ــه ال  والعقليــة واســتخراج النتائــج مــن الدالئــل، وال يــدل عــى حجيــة القيــاس فإنَّ
ــاُع ُمْعِضَاٍت،  ــاُف َعَشــَواٍت، ِمْفَتــاُح ُمْبَهــَاٍت، َدفَّ أصــل لــه. )ِمْصَبــاُح ُظُلــَاٍت، َكشَّ
َدلِيــُل َفَلــَواٍت( رفــع الكلــات باخلربيــة، والعشــوة باحلــركات الثــالث )األمــر 
امللتبــس()3) مأخــوذ مــن عشــوة الليــل وهي)ظلمتــه()))، وقيــل: )هــي مــن أولــه اىل 
ربعــه()))، وروى بعــض الشــارحني: )غشــوات( بالغــني املعجمــة، والغشــوة 

)))  ال عمران / 03).
))) اجلبال( يف م، تصحيف.

)3)  لسان العرب، مادة )عشا(: ))/ 0).

)))  املصدر نفسه، مادة )عشا(: ))/ 0).

)))  املصدر نفسه، مادة )عشا(: ))/ 0).
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باحلــركات الثــالث أيضــًا، والغشــاوة )الغطــاء())) ولعلهــا بالكشــف أنســب، 
ــع  ــل: املن ــل العض ــه، )وأص ــى ل ــم أي ال مأت ــر مبه ــه وأم ــاب، أغلقت ــت الب وأهبم
والشــدة()))، تقــول)3) أعضــل ]يب[))) األمــر إذا ضاقــت عليــك فيــه احليــل، ومنــه 
قــول عمــر: )أعــوذ بــاهلل مــن كل معضلــة ليــس هلــا أبــو احلســن()))، قــال يف النهاية: 
أراد املســألة الصعبــة أو اخلطــة الضيقــة املخــارج، ويريــد بــأيب احلســن عــي بــن أيب 
طالــب، ومنــه قــول معاويــة وقــد جاءتــه مســألة مشــكلة معضلــة وال أبــا حســن)))، 
وهــو مــن وضــع املعرفــة موضــع النكــرة ألنَّ )ال( ال تدخــل عــى املعارف و املســألة 
معضلــة عــى صيغــة اســم الفاعــل و)الفــالة: املفــازة()))، وقــال يف رس األدب: إذا 
ــهب،  كانــت األرض مــع االتســاع واالســتواء بعيــدة األكنــاف واألطــراف فهي السَّ
ــاء فيهــا  ــت مــع هــذه األوصــاف ال م ــإذا كان ــم السبســب و الســملق ف واخلــرق ث
فهــي الفــالة واملهمــة، ولعــل املعنــى كونــه هاديــًا يف ظلــات الضــالل كشــافا 
للشــبهات مفتاحــًا لصعــاب)8) املســائل دفاعــًا للحجــج الباطلــة، دليــاًل يف فلــوات 

)))  لسان العرب، مادة )غشا(: ))/))).
)))  املصدر نفسه، مادة )عضل(: ))/ ))).

)3) يقول( أ، ث، ر، ع، م، والصواب ما أثبتناه.
))) ]يب[ ساقطة من ث.

)))  غريــب احلديــث، ابــن قتيبــة: )/ 93)، والفائــق يف غريــب احلديــث: )/ ))3، و النهايــة 
يف غريــب احلديث واالثــر: 3/ ))).

ــة أو  ــألة الصعب ــه: )أراد املس ــر: 3/ )))، وفي ــث واالث ــب احلدي ــة يف غري ــر: النهاي )))  ينظ
اخلطــة الضيقــة املخــارج، مــن االعضــال أو التعضيــل، ويريــد بــأيب احلســن عــي بــن أيب طالب، 

ومنــه قــول معاويــة وقــد جاءتــه مســألة مشــكلة فقــال: معضلــة: وال أبــا حســن(.
)))  الصحاح، مادة )فال(: )/ )))).

)8) لصعاف( يف أ، ع، حتريف.
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احلــرة واجلهالــة. )َيُقــوُل َفُيْفَهــُم، َوَيْســُكُت َفَيْســَلُم. َقــْد َأْخَلــَص هللِ َفاْســَتْخَلَصُه، 
ــبته  ــان ومناس ــوح البي ــول لوض ــام الق ــِه( افه ــاِد َأْرِض ــِه، َوَأْوَت ــاِدِن ِدينِ ــْن َمَع ــَو ِم َفُه
لفهــم املخاطــب والســالمة يف الســكوت إذا كان يف القــول رضر، وأخلــص هلل أي 
مل يــرك بعبــادة ربــه أحــدًا ومل يعمــل رئــاء وال ســمعه، بــل أســقط غــر اهلل عــن/
ظ00)/ درجــة االعتبــار واســتخلصه أي اســتخصه)))، واســتخالص احلــق العبد 
ختصيصــه مــن أمثالــه بالرضــا عنــه، وافاضــة الكــال وادنائــه اىل حــرضة القــدس، 
واملعــدن كمجلــس منبــت اجلواهــر والنفائــس مــن الذهــب وغــره ســمي بــه إلقامة 
أهلــه فيــه، أو إلثبــات اهلل عــز وجــل إياهــا فيــه مــن عــدن بالبلــد أي أقــام، وقــال يف 
خمتــر العــني: )معــدن كل يشء حيــث يكــون أصلــه فيــه()))، وكونــه معدنــًا للدين 
ــه موضــع اقامــة الديــن أو أهلــه  خلــروج نفائــس العلــوم وغرهــا منــه، أو ألنَّ
القتبــاس األنــوار واســتفادة العلــوم، وأوتــاد األرض الذيــن لوالهــم ملــادت بأهلها 
ــَوى َعــْن َنْفِســِه. َيِصــُف  َل َعْدلـِـِه َنْفــُي اْلَ وفســدت. )َقــْد َأْلــَزَم َنْفَســُه اْلَعــْدَل َفــَكاَن أوَّ
ــه  ــا( الزمت ــًة إاِلَّ َقَصَدَه ــا، َواَل َمظِنَّـ َه ــًة إالَّ َأمَّ ــْرِ َغاَي ــَدُع لِْلَخ ــِه، اَل َي ــُل بِ ــقَّ َوَيْعَم احْلَ
ــى  ــث ع ــة تبع ــور، وملك ــد اجل ــدل ض ــه والع ــارق عن ــر مف ــه غ ــيء أي جعلت ال
األفعــال الفاضلــة خلقــًا ال ختلقــًا وعــددًا مــن أصــول احلكمــة والشــجاعة والعفــة 
ومــا عداهــا مــن الفضائــل مــن فروعــه واهلــوى إرادة النفــس كــا مــّر، ويف بعــض 
النســخ )أوَل()3) منصــوب واالســم نفــي اهلــوى، وغايــة كل يشء مــداه ومنتهــاه، 
وَأَمــة قصــده أي ال يقنــع ببعــض اخلــر بــل يســتقيص غاياتــه ومظِنــة الــيء بكــر 

))) اشخصه( يف ع.
)))  خمتر العني، أبو بكر الزبيدي: )/ 99).

)3)  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 88).
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ــُدُه  ــاَب ِمــْن ِزماِمــِه)1)، َفُهــَو َقائِ الظــاء موضــع يظــن وجــوده فيــه. )َقــْد َأْمَكــَن اْلكَِت
ــلُّ َحْيــُث َحــلَّ َثَقُلــُه، َوَينْــِزُل َحْيــُث َكاَن َمنِْزُلــُه( أمكنــه مــن الــيء مكنــه  َوإَِماُمــُه، َيُ
فتمكــن، وزمــام البعــر ككتــاب مقــوده، وقيــل أصلــه اخليــط الــذي يشــد يف الــربة 
ــه  ــربة حلق ــه)))، وال ــود نفس ــه املق ــمي ب ــم س ــود ث ــه املق ــد الي ــم يش ــاش ث أو اخلش
جتعــل)3) يف أنــف البعــر مــن صفــر ونحــوه)))، واخِلشــاش بالكــر خشــب يدخــل 
عضــم أنفــه)))، ومتكــني الكتــاب أي القــرآن مــن نفســه ختليتــه ونفســه يف الداللــة 
ثــم اتبــاع أثــره والعمــل بمقتضــاه ال تأويلــه عــى حســب اآلراء واألهــواء فيصــر 
بمنزلــة القائــد واإلمــام، وحيــل كيمــد أي ينــزل، وثقــل املســافر بالتحريــك متاعــه 
ــره  ــن، فظاه ــر وباط ــه ظاه ــا ل ــكالم مم ــذا ال ــارحني: ه ــض الش ــال بع ــمه، ق وحش
رشح حــال العــارف وباطنــه أن يــرح حــال نفســه )عليــه الســالم( كــا يــدل عليــه 
آخــر اخلطبــة)))، وحينئــذ فاملــراد باآلخــر الــذي يصفــه بعــض مــن تقــدم عليــه كــا 
يــدل عليــه قولــه )عليــه الســالم( بعــد ذلــك )كيــف تعمهــون وبينكــم عــرتة نبيكــم( 
ــاٍل،  ى َعاملـِـًا َوَلْيــَس بـِـِه، َفاْقَتَبــَس َجَهائـِـَل ِمــْن ُجهَّ اىل آخــر اخلطبــة، )َوآَخــُر َقــْد َتَســمَّ
ٍل( آخــر يف بعــض النســخ منصــوب عطفــًا عــى اللفــظ وصيغــة  َوَأَضالِيــَل ِمــْن ُضــاَّ
ــص  ــو تقم ــاذ نح ــمى أو لالخت ــًا فتس ــاس عامل ــاه الن ــة أي س ــا للمطاوع ــّمى أم تس

))) زمانه( يف ع.
)))  الصحاح، مادة )زمم(: )/ ))9).

)3) جيعل( يف أ، ث، ر، ع، م.
)))  الصحاح، مادة )برا(: )/ 80)).

)))  املصدر نفسه، مادة )خشش(: 3/ )00).
)))  قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )9).
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وتــردى أي اختــذه اســا، والضمــر املجــرور راجــع اىل العــامل، واقتبــس ]النــار[))) 
أخذهــا مــن معظمهــا ويقــال: اقتبــس العلــم إذا تعلمــه، واقتبــاس اجلهــل أمــا عــى 
ــه يأخــذه كــا يؤخــذ العلــم، واجلهائــل  التهكــم أو ألَن اجلاهــل يزعمــه علــًا أو ألنَّ
مجــع جهالــة كعالقــة، وعالئــق عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحني)))، واملــراد اجلهــل 
املركــب وأمــا أضاليــل فلــم أجــد مفــرده رصحيــًا يف كالمهــم، وأردف الزخمــري يف 
األســاس األضاليــل باألباطيــل)3) قــال: ومــن املجــاز واقــع يف أضاليــل وأباطيــل 
ــا  ــاس ك ــر القي ــى غ ــل ع ــع باط ــل مج ــوى))) وأباطي ــل اهل ــادى يف أضالي ــد مت وق
ــم مجعــوا ابطيــال()))، وحيتمــل أن يكــون مجــع  رصحــوا بــه، وقــال اجلوهــري: )كأهنَّ
اجلمــع فــإنَّ كثــرًا مــن الصيــغ))) جتمــع))) ]...[)8)عــى أفعــال، وجيمــع أفعــال عــى 
أفاعيــل كارجــاف وأراجيــف وأن يكــون مجــع أضلولــة وهــي ضــد اهلــدى واملــراد 
ــاِس  ــَب لِلنَّ ــليم، )َوَنَص ــم الس ــن الفه ــة ع ــاس الضال ــة للن ــل املضل ــه)9) األباطي ب
اكًا ِمــْن َحَبائِــِل ُغــُروٍر َوَقــْوِل ُزوٍر( االرشاك حبائــل الصائــد ومــا ينصــب  َأْشَ
للطــر، واحلبائــل مجــع حبالــة وهــي )املصيــدة()0)) ويف بعــض النســخ )حبــال 

)))  ]النار[ ساقطة من م.
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )9).

)3)  )األباطيل( يف ع.
)))  قول مترف به، ينظر: اساس البالغة: ))).

)))  الصحاح، مادة )بطل(: )/ )3)).
))) الصيع( يف ث، تصحيف.

)))  )جيمع( يف أ، ر، ع، م، والصواب ما اثبتناه.
)8) جيمع( مكررة يف ث.

)9) به( ساقطة من ح.
)0))  العني، مادة )حبل(: 3/ )3).
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غــرور( مجــع حبــل وهــو الرســن، ولعلــه أنســب والغــرور مصــدر غــره أي خدعــه 
ومــا اغــرت بــه مــن متــاع الدنيــا وغــره، والــُزور بالضــم الكــذب والباطــل وقــول 
ــِه،  ــَى َأْهوائِ ــقَّ َع ــِه، َوَعطــَف احْلَ ــَى آَرائِ ــَاب َع ــَل اْلكَِت ــْد مَحَ ــة. )َق زور عــى االضاف
ــِم( /و)0)/ االرءاء باهلمــزات عــى  َرائِ ــَر اجْلَ ُن َكبِ ــوِّ ــِم، َوُيَ ــَن))) اْلَعَظائِ ــُن ِم يؤمِّ
ــال،  ــه ف ــف أي أملت ــيء فانعط ــت ال ــاد، وعطف ــو االعتق ــع رأي وه ــل مج األص
وعطفــت العــود فانعطــف، والغــرض جعــل الكتــاب واحلــق تابعــًا للعقائــد 
وارادات النفــس بالتأويــالت والشــبه، واألمــن ضــد اخلــوف وامنتــه عــى صيغــة 
األفعــال أي جعلتــه أمنــا وأزلــت خوفــه والعظائــم الذنــوب العظيمــة))) وهّونــه أي 
ــك  ــم وكذل ــر اجلرائ ــن كبائ ــل هتوي ــب ولع ــرم الذن ــة واجل ــه واجلريم ــهله وخفف س
االيــان مــن العظائــم باإلفــراط يف ذكــر البشــائر املطلقــة نحــو قولــه تعــاىل: ﴿إِنَّ اهللََّ 
ُنــوَب مَجِيًعــا﴾)3) واالعــراض عــن التذكــر بالعقــاب ومــا يوجــب اخلــوف  َيْغِفــُر الذُّ
ــُبَهاِت - َوفِيَهــا َوَقــَع  كــا هــو شــأن اجلهــال مــن الواعظــني )َيُقــوُل: َأِقــُف ِعنْــَد الشُّ
- َوَيُقــوُل َأْعَتــِزُل اْلبـِـَدَع - َوَبْينََهــا اْضَطَجــَع -( لعــل املــراد بالشــبهات مــا مل يظهــر 
حلــه وحرمتــه أو مل يكــن يف غايــة الظهــور والوقــوع الســقوط واالعتــزال التنحــي 
عــن الــيء واإلعــراض عنــه والبــدع مســتحدثات األمــور واملــراد مــا مل يــدل عــى 
ــى األرض  ــه ع ــع جنب ــع أي وض ــام واضطج ــاص أو ع ــل خ ــه دلي ــه ورشعيت حل
ــدع  ــورع والتحــرز عــن الشــبهات والب ــاس مــن نفســه ال ــه يظهــر للن والغــرض أن

)))  )النــاس مــن( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )9)، و رشح هنــج البالغــة، 
صبحــي الصالــح: ))).

)))  )العطيمة( يف م، تصحيف.
)3)  الزمر / 3).
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عــى وجــه الرئــاء وقــد وقــع يف الشــبهات جلهلــه هبــا وزعمــه أهنــا مــن احلــالل البــني 
كــا هــو األنســب بلفــظ الوقــوع، أو مليــل طبعــه اليهــا مــع علمــه هبــا كــا هــو شــأن 
املرائــني واملخادعــني، وحيتمــل أن يكــون املعنــى: أنــه يقــول يف نفســه ذلــك وحالــه 
عــى خــالف مــا يضمر يف نفســه جلهالتــه، واألول أظهر وأنســب بلفــظ االضطجاع 
لداللتــه عــى ركــون الطبــع وســكون النفــس اىل البــدع ومــن لطيــف النكتــة يف هــذا 
ــا  ــدع باعتزاهل ــا ويف الب ــوف عنده ــبهات بالوق ــه يف الش ــن تورع ــر ع ــكالم التعب ال
ــه  ــى التنفــر واالعــراض الــذي يــدل علي ــدل ع ــيء ال ي ــد ال ــوف عن ــإنَّ الوق ف
ــبهات  ــه يف الش ــورع عن ــر الت ــا أظه ــه في ــه بوقوع ــن كذب ــر ع ــم التعب ــزال ث االعت
وباالضطجــاع بينهــا يف البــدع فــإنَّ الوقــوع يف يشء ال يــدل عــى امليــل الــذي يــدل 
ــاء()))، ويف  ــال )الرئ ــب ح ــا يناس ــول م ــة الق ــي يف حكاي ــاع فروع ــه االضطج علي
ــاٍن،  ــوَرُة إِْنَس ــوَرة ُص ــل )َفالصُّ ــال تغف ــذب ف ــور الك ــم ظه ــا يالئ ــال م ــة احل حكاي
ــدَّ  ــى َفَيُص ــاَب اْلَعَم ــُه، َواَل َب ــدى َفَيتَّبَِع ــاَب اْلُ ــِرُف َب ــواٍن، اَل َيْع ــُب َحَي ــُب َقْل َواْلَقْل
ــًا كان أو  ــك كل ذي روح ناطق ــوان بالتحري ــاِء( احلي ْحَي ــُت))) األَْ ــَك َميِّ ــُه، َفَذلِ َعنْ
ــه مصــدر يف األصــل، وأصلــه حييــان واملراد  غــره يســتوي فيــه الواحــد واجلمــع ألنَّ
ــًا عــن كــذا أي منعــه  ــه كمــد أي أعــرض وَصــدَّ فالن ــه، وَصــدَّ عن غــر الناطــق من
ورصفــه فيحتمــل أن يكــون املعنــى يمنــع نفســه أو غــره عنــه وميــت األحيــاء أي 
ميــت جلهلــه وعرائــه)3) عــن الكــال واآلثــار املطلوبــة مــن احليــاة وإن كان يعــد))) 

))) الرياء( يف أ، ح، ع، م.
))) ذلك ميت( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )9).

)3) وعرانه( يف ر، حتريف.
))) بعد( يف ر، تصحيف.
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ْعــَاُم َقائَِمــٌة،  ــى ُتْؤَفُكــوَن)1)، َواألَْ مــن األحيــاء يف الظاهر.)َفَأْيــَن َتْذَهُبــوَن! َوَأنَّ
َواآْلَيــاُت َواِضَحــٌة، َوامْلَنَــاُر َمنُْصوَبــٌة!( تؤفكــون عــى صيغــة املجهــول أي ترفــون 
وتقلبــون))) والعلــم مــا هيتــدى بــه مــن منــار وجبــل)3)، واملــراد الدالئــل الدالــة عــى 
احلــق مــن املعجــزات والنصــوص ونحــو ذلــك، واآليــة العالمــة، ويمكــن أن 
يكــون املــراد باآليــات آيــات القــرآن الدالــة عــى وجــوب اتبــاع العــرتة وفضائلهــم 
واملنــار موضــع النــور خــص بعلــم الطريــق كــا تقــدم، ولعــل املــراد بــه اإلمــام مــن 
ــْم  ــوَن َوَبْينَُك ــَف))) َتْعَمُه ــل َكْي ــْم! َب ــاُه بُِك ــَن ُيَت ــت )عليهــم الســالم( )َفَأْي أهــل البي
ــْدِق)))!( التِيــه بالكــر املفــازة التــي ال  ــقِّ َوَأْلِســنَُة الصِّ ــُة احْلَ ُة َنبيُِّكــْم؛ َوُهــْم َأِزمَّ ِعــْتَ
عالمــة فيهــا هيتــدي هبــا وتــاه فــالن إذا حتــر وتــاه بــه وتيهــُه وتوهــُه أي حــرُه)))، 
والعمــه الــرتدد عــى وجــه التحــر))) تقــول)8): عمــه كســمع، وأرض عمهــاء أي 
ليــس فيهــا إمــارة تــدل عــى النجــاة)9)، والــواو للحــال والعامــل الفعــل أو الفعــالن 
املتقدمــان وعــرتة الرجــل نســله ورهطــه األدنــون وقــد فــر رســول اهلل )صــى اهلل 

))) يؤفكون( يف ر، تصحيف.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )أفك(: )/ 3))).

)3) حبل( يف أ، ح، ع، م، تصحيف ويف ث: )جل(، حتريف.
))) و كيــف( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )9)، و رشح هنــج البالغــة، صبحــي 

ــح: 3)). الصال
))) وأعــالم الديــن وألِســنة الصــدق( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )9)، و رشح 

هنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: 3)).
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )توه(: 3)/)8).

)))  ينظر: القاموس املحيط، مادة )عمه(: )/ 88)، ويف ث: )التحرب(.
)8) يقول( يف ث، ر، م.

)9)  ينظر: القاموس املحيط، مادة )عمه(: )/ 89).
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ــني: ))إين تــارك فيكــم  ــه( عرتتــه يف احلديــث املتفــق عليــه بــني الفريق عليــه وال
الثقلــني كتــاب اهلل وعــرتيت أهــل بيتــي(())) وبــني أهــل البيــت ملــا نزلــت آيــة التطهر 
كــا روتــه العامــة واخلاصــة وقــد فصلناهــا يف رشح/ظ)0)/ اخلطبــة الشقشــقية 
مــن حدائــق احلقائــق)))، قــال الشــارح عبــد احلميــد بــن أيب احلديــد: وليــس 
بصحيــح قــول مــن قــال: إهنــم رهطــه وإن بعــدوا، وإنــا قــال أبــو بكــر يــوم الســقيفة 
أو بعــده: )نحــن عــرتة رســول اهلل وبيضتــه التــي تفقــأت عنــه عــى طريــق املجــاز 
ــر  ــاين يفاخ ــرى أن العدن ــة أال ت ــه ال يف احلقيق ــرتة ل ــار ع ــبة اىل االنص ــم بالنس ألهنَّ
القحطــاين، فيقــول: أنــا ابــن عــم رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه( ليــس يعنــي أنــه 
ابــن عمــه عــى احلقيقــة بــل باإلضافــة)3)، واألزمــة مجــع زمــام وهــو املقــود أو اخليــط 
املخصــوص كــا تقــدم)))، واملــراد أهنــم القــادة للحــق يــدور معهــم حيــث مــا داروا 
وألســنة الصــدق أي هــم كاللســان للصــدق ال يتكلــم إالَّ هبــم، أو هــم املتكلمــون 
بــه))) وال يظهــر إالَّ منهــم كــا يــدل عليــه ويف الــكالم تريــح بعصمتهــم )عليهــم 
ــة  ــاًل لإمام ــس أه ــم[))) لي ــم ]وإن غره ــن غره ــا ع ــح اىل نفيه ــالم( وتلوي الس
يــِم اْلِعَطــاِش( قــال  واملتابعــة )َفَأْنِزُلوُهــْم بَِأْحَســِن َمنَــاِزِل اْلُقــْرآِن، َوِرُدوُهــْم ُوُروَد اْلِ
بعــض الشــارحني: منــازل القــرآن منزلــة االكــرام والتعظيــم، ومنزلــة التصــور مــن 
الدفاتــر  الثبــت يف  بالتــالوة، ومنزلــة  اللســاين  الوجــود  دون تعظيــم، ومنزلــة 

)))  سبق ختريج احلديث يف صحيفة )).
)))  ينظر: خمطوطة حدائق احلقائق: 3)3 - 330.

)3)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )9).
)))  ينظر صحيفة رقم )).

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ )30.
))) ]وان غرهم[ ساقطة من ع.
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والكتــب، وأحســن منازلــه األوىل)))، فاملــراد إذن الوصيــة بإكرامهــم وحمبتهــم كــا 
يكــرم القــرآن باملحبــة والتعظيــم، وقــال بعضهــم: املــراد أن جيــروا العــرتة يف إجالهلا 
ــون  ــن أن يك ــرآن، ويمك ــرى الق ــا جم ــة ألوامره ــا والطاع ــاد هل ــا واالنقي وإعظامه
املــراد بمنــازل القــرآن منــازل العــرتة التــي يدل)))عليهــا القــرآن واالضافــة لكــون 
ــات  ــن آي ــي تظهر)3)م ــب الت ــت املرات ــا كان ــا، ومل ــاًل عليه ــا ودلي ــرًا هل ــرآن مظه الق
القــرآن متفاوتــة، بعضهــا أجــل وأرفــع أمرهــم )عليــه الســالم( باإلجــالل الكامــل 
وأن ال يقتــروا عــى مــا دون تلــك املرتبــة، فــإنَّ مرتبــة فضلهــم هــي األعــى وإن مل 
ــا  ــا اهلل، أو ألنَّ م ــة يعلمه ــات ملصلح ــض املقام ــان يف بع ــاع البي ــا قن ــف عنه يكش
يظهــر مــن صفــات الكــال عــن بعــض اآليــات أعــى وأجــل ممــا يظهــر مــن بعــض 
ــام بالضــم: أشــد  وردوهــم أمــر مــن الــورود وهــو حضــور املــاء للــرب، )واهلُي
العطــش())) يقــال ناقــة هيمــى، واجلمــع ِهيــٌم بالكــر)))، وذكــر العطــاش تأكيــد 
والعــرض احلــث و)التحريــض())) عــى االســتفاضة مــن علومهــم وبركاهتــم 
ــاُس:  ــا النَّ َ ــال. )َأيُّ ــادن الك ــم ومع ــع العل ــم ينابي ــم ألهنَّ ــن أنواره ــاس م واالقتب
ــه َيُمــوُت َمــْن َمــاَت  ُخُذوَهــا َعــْن َخاتــِم النَّبِيَِّن)َصــّى اهللُ َعَلْيــِه َوآلــِه َوَســلَّم)))(، إِنَّ
ِمنَّــا َوَلْيــَس بَِميِّــٍت، َوَيْبــَى َمــْن َبــِىَ ِمنَّــا َوَلْيــَس بَِبــاٍل( الضمــر يف خذوهــا راجــع اىل 

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 98).
)))  )تدل( يف ح، ر، تصحيف.

)3)  )يظهر( يف أ، ث، ر، تصحيف.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )هيم(: ))/ ))).

)))  ينظر: الصحاح، مادة )هيم(: )/ 3)0).
))) التحريص( يف أ، ث، ح، ع، تصحيف.

)))  )صــى اهلل عليــه( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )9)، و )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
رشح هنــج البالغــة، صبحــي الصالــح: 3)).
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ــالم(  ــه الس ــه )علي ــق غرض ــي تعل ــا الت ــدة ونحوه ــن الفائ ــام م ــن املق ــم م ــا يفه م
بذكرهــا واختلــف كالم الشــارحني يف املــوت املنفــى عنهم)عليهــم الســالم( فقيــل: 
َســَبنَّ  املــراد أهنــم أحيــاء عنــد رهبــم منعمــون مكرمــون كــا قــال عــز وجــل: ﴿َوالَ َتْ
ــُم  ــَا آَتاُه ــْم ُيْرَزُقوَن * َفِرِحــَن بِ ِ ــْل َأْحَياٌء ِعنَْد َربِّ ــا َب ــبِيِل اهللِّ َأْمَواًت ــَن ُقتُِلوْا يِف َس الَِّذي
اهللُّ ِمن َفْضلِــِه﴾))) وكذلــك املــراد بنفــي البــى بقــاء الــروح منعــا مكرمــًا وإن 
عــرض البــى للجســد وال خيفــى أن الظاهــر مــن املقــام اثبــات مرتبــة أعــى مــن هــذه 
املرتبــة العامــة للشــهداء مــن ســائر اخللــق وغــر الشــهداء أيضــًا فــإنَّ اجلميــع 
ــد  ــار، ]وق ــه األخب ــدل علي ــا ي ــده ك ــربزخ وبع ــم يف ال ــة والنعي ــون بالكرام حمفوف
روى القطــب الراونــدي )رمحــه اهلل([ يف اخلرائــج باســناده عــن الصفــار قال: ُســؤل 
احلســن بــن عــي )عليهــا الســالم( بعــد مــي أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( عــن 
أشــياء فقــال ألصحابــه تعرفــون أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( إذا رأيتمــوه قالــوا 
نعــم قــال فارفعــوا هــذا الســرت فرفعــوه فــإذا هــم بأمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( ال 
ينكرونــه فقــال هلــم عــي )عليــه الســالم( إنــه يمــوت مــن مــات منــا وليــس بميــت 
ــم ألنَّ اهلل  ــم بأبداهن ــراد حياهت ــل: امل ــم[))) وقي ــة عليك ــا حج ــى من ــن بق ــى م ويبق
تعــاىل يرفعهــا بأعياهنــا اىل ملكــوت الســاوات حتــى لــو فرضنــا أن حمتفــرًا احتفــر 

)))  ال عمران / 9))- 0)).
ــال ســؤل  ــار ق ــج باســناده عــن الصف ــدي )رمحــه اهلل( يف اخلرائ ــد ورى القطــب الراون ))) وق
احلســن بــن عــي )عليهــا الســالم( بعــد مــي أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( عــن أشــياء فقــال 
ألصحابــه تعرفــون أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( إذا رأيتمــوه قالــوا نعــم قــال فارفعــوا هــذا 
ــه  ــي )علي ــم ع ــال هل ــه فق ــالم( ال ينكرون ــه الس ــني )علي ــر املؤمن ــم بأم ــإذا ه ــوه ف ــرت فرفع الس
الســالم( إنــه يمــوت مــن مــات منــا وليــس بميــت ويبقــى مــن بقــى منــا حجــة عليكــم( ســاقطة 

مــن ح، ر.
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األجــداث الطاهــرة مل جيــد األبــدان يف األرض وقــد ورد يف اخلــرب عــن النبــي )صــى 
اهلل عليــه والــه( ))إنَّ األرض مل تســلط عــّي وإهنــا ال تــأكل يّل حلــًا وال تــرب يّل 
دمــًا(()))، / و)0)/ وأمــا اثبــات البــى يف قولــه )عليــه الســالم( يبــى مــن بــى منــا 
ــه كاجلــزء مــن امليــت وجمــاور لــه مشــتمل عليــه،  فيجــوز أن يــراد بــه بــى الكفــن ألنَّ
و ال خيفــى أنَّ هــذا الوجــه يف حديــث املــوت ينطبــق عــى مــا ورد يف أخبارنــا مــن أن 
أجســاد ]األنبيــاء واألوصياء)عليهــم الســالم([))) ال تبقــى)3) يف األرض أكثــر مــن 
ثالثــة أيــام وإنــا تــزار مواضــع آثارهــم وإن كان ينافيــه ظاهــر أمــا ]مــا[))) ورد يف 
ــص  ــع بالتخصي ــن اجلم ــك ويمك ــو ذل ــالم( ونح ــه الس ــف )علي ــام يوس ــل عظ نق
ــض  ــه بع ــا زعم ــالم( ك ــم الس ــم )عليه ــوت عنه ــي امل ــة اىل نف ــره، وال حاج وغ
ــه بــى الكفــن فــال خيلــو مــن بعــد،  الغــالة وهــو واضــح، وأمــا محــل البــى عــى أن
ــاس،  ــني الن ــن أع ــة ع ــى الغيب ــاس أو ع ــم الن ــى بزع ــى الب ــل ع ــن أن حيم ويمك
ــن يف  ــوا حارضي ــة وإن كان ــني العام ــم ب ــاء ذكره ــم وخف ــن حمارضه ــدان م والفق
قلــوب أحبائهــم وأوليائهــم يذكروهنــم يف شــهودهم ومغيبهــم، ولعــل الظاهــر عــى 
ــق األرواح هبــا يف عــامل الــربزخ ولــو  تقديــر رفــع األبــدان الطاهــرة اىل الســاء تعّل
ــرة  ــاد الطاه ــى لألجس ــروض الب ــّوز ع ــرتام وج ــن االح ــوع م ــع لن ــرض أن الرف ف
فأثبــات البــى حممــول عــى الظاهــر وأمــا نفيــه يف قولــه )عليــه الســالم( وليــس ببــال 
فيحمــل عــى نفــي البــى يف القرب، أو نــوع البى العارض لســائر األبــدان يف األرض، 

)))  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 99).
)))  ]األنبياء واألوصياء )عليهم السالم[ ساقطة من ح، ر.

)3)  )وال يبقى( يف أ، ويف ث: )ال يبقى( ويف ر: )ال تبقى(، تصحيف.
))) ]ما[ ساقطة من ح، موجودة يف ر.
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ولعــل مــا يعــرض ألبداهنــم املطهــرة خمالــف بالنــوع لذلــك، وكذلــك يــؤول نفــي 
املــوت بــا يناســب هــذا املعنــى، وال بعــد يف أن يكــون ألرواحهــم املقدســة تعلــق 
خــاص باألبــدان ال يكــون لغرهــم، وقيــل املــراد بنفــي البى بقــاء األجــزاء األصلية 
التــي هــي متعّلــق التكليــف عنــد أكثــر املتكلمــني، وحيمــل اثباتــه عــى بــى األجــزاء 
الفاضلــة، وأمــا أبــدان ســائر النــاس فيبــى أجزاؤهــا األصليــة وغرهــا بأرسهــا فلــو 
فــرض أن حمتفــرًا احتفــر األجــداث الطاهــرة لوجــد األبــدان املقدســة فيهــا، وإن مل 
ــذ فيحمــل  ــع األعــى وحينئ يعلــم أن أصوهلــا قــد انتزعــت منهــا ونقلــت اىل الرفي
نفــي املــوت عــى تعلــق خــاص لــألرواح باألجــزاء األصليــة واثباتــه عــى انقطــاع 
تعلقهــا باملجمــوع منهــا، ومــن األجــزاء الزائــدة، وقيــل املــراد بنفــي املــوت والبــى 
ــال  ــك باذي ــوب التمس ــة ووج ــوم القيام ــاس اىل ي ــني الن ــل ب ــم اجلمي ــاء ذكره بق
ــن  ــوم م ــتفاضة العل ــم))) واس ــن أخباره ــوار م ــاس األن ــم واقتب ــم ومتابعته مودهت
ينابيــع آثارهــم ونحــو ذلــك لكــن قولــه )عليــه الســالم( )إن أكثــر احلــق فيــا 
تنكــرون(، وقولــه )عليــه الســالم(: )ال تســتعملوا الــرأي فيــا ال يــدرك قعــره 
البــر( اىل آخــره، ربــا يشــعر بــأنَّ املــراد اثبــات مرتبــة أجــل مــن ذلــك، واهلل يعلــم 
ويمكــن أن يكــون املــراد أن موهتــم )كحياهتــم())) يف االطــالع عــى مــا حيــدث يف 
ــم  ــم ومواليه ــى حمبيه ــوار ع ــة األن ــم، وافاض ــاد عليه ــال العب ــرض أع ــا وع الدني
واالســتغفار للمذنبــني منهــم، ودفــع الباليــا عنهــم وســاع الســالم ومــا يناجيهــم 
بــه زوارهــم والوافــدون اىل مشــاهدهم ونحــو ذلــك ويمكــن أن يكــون املــراد مــا 
يســتفاد مــن بعــض األخبــار مــن رجعــة أمــر املؤمنــني واالئمــة )عليهــم الســالم( 

)))  )أخبار( يف أ.
)))  )كحيوهتم( يف ح.
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وســلطاهنم ومتكنهــم يف األرض واهلل تعــاىل يعلــم مقاصــد أوليائــه. )َفــَا َتُقوُلــوا بـِـَا 
ــقِّ فِيــَا ُتـــنْكُِروَن(، لعــل املــراد بــا ال يعرفــون))) مــا كانــوا  اَل َتْعِرُفــوَن َفــإِنَّ َأْكَثــَر احْلَ
يزعمونــه يف شــأن العــرتة مــن املراتــب الناقصــة لقصــور افهامهــم وعــدم اطالعهــم 
عــى الدرجــات الرفيعــة والفضائــل الســنية التــي أعطاهــم اهلل مــن فضلــه واملــراد 
باإلنــكار اجلحــود فالغــرض توبيخهــم بجحــود احلــق يف كثــر مــن األمــور أو 
ــة  ــم الناقص ــه بآرائه ــا يفهمون ــاد م ــرع اىل اعتق ــن الت ــم ع ــًا هل ــون هني ــل فيك اجله
ــذرًا  ــع)))) ع ــا صن ــه في ــَو_))) َعذرت ــا ُه ــِه_ َوَأَن ــْم َعَلْي ــَة َلُك ــْن اَل ُحجَّ ــِذُروا َم )َوَأْع
ــذر  ــه اللــوم فهــو معــذور أي غــر ملــوم، واالســم الُع ــًا رفعــت عن ــه رضب كرضبت
بالضــم، ويف بعــض النســخ )اعــذروا( عــى صيغــة األفعــال واملعنــى واحــد، أي ال 
تلومــوا فيــا يلحقكــم مــن عــذاب اهلل بتقصركــم مــن ال حجــة لكــم عليــه حيــث مل 
يقــر/ظ)0)/ يف انذاركــم وارشــادكم بــل حــذر وانــذر وهداكــم اىل الــراط 
املســتقيم، وأنــا الــذي ال حجــة لكــم عليــه، وقــد فّصــل ذلــك وبينــه بقولــه )عليــه 
الســالم(: )َأَلْ َأْعَمــْل فِيُكــْم بِالّثَقــِل اأْلَْكــَرِ َوَأْتــُرْك فِيُكــْم الثَّقــَل اأْلَْصَغــَر! وركــزت 
فيكــم رايــة اإليــان ووقفتكــم عــى حــدود احلــال واحلــرام(، املــراد بالثقــل األكــرب 
ــه يف  ــاًل في ــالم( داخ ــه الس ــه )علي ــرتة وإن كان نفس ــة الع ــر بقي ــرآن، وباألصغ الق
احلديــث النبــوي والقــرآن أكــرب؛ ألنَّ العــرتة يّتبعونــه وقــد روت العامــة واخلاصــة 
بطــرق متكثــرة عــن النبــي )صــى اهلل عليــه والــه(: ))إن تــارك فيكــم الثقلــن كتــاب 

)))  )ال تعرفون( يف أ.
))) وهــو أنــا( رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )9)، وهنــج البالغــة، صبحــي 

.((3 الصالــح: 
ــد: ) / )9)،  ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــوده يف رشح هن ــر موج ــع( غ ــا صن ــه في )3) عذرت

ــح: 3)). ــي الصال ــة، صبح ــج البالغ وهن
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ــني؛ ألنَّ  ــامها بالثقل ــا س ــارحني: إن ــض الش ــال بع ــي(()))، ق ــل بيت ــتيت أه اهلل وع
الثقــل يف اللغــة متــاع املســافر، وحشــمه فــكأن )صــى اهلل عليــه والــه(؛ ملــا شــارف 
االنتقــال اىل جــوار ربــه تعــاىل جعــل نفســه كاملســافر والكتــاب والعــرتة كمتاعــه، 
وحشــمه ألهنــا أخــص األشــياء بــه)))، وقــال يف النهايــة: بعــد ذكــر الروايــة ســامها 
ــل،  ــس ثق ــر نفي ــكل خط ــال ل ــل، ويق ــا ثقي ــل هب ــا والعم ــذ هب ــني؛ ألنَّ األخ ثقل
فســامها ثقلــني إعظامــًا لقدرمهــا، وتفخيــًا لشــأهنا)3)، ثــم فــر الثقلــني يف حديــث 
ثــم  ســكاهنا،  أي  األرض()))  قطــان  ــا  )ألهنَّ واإلنــس  باجلــن  القــرب  ســؤال 
ــه مل)جيــوز()6) محلــه عــى  ــاع املســافر())) والظاهــر أن قال:)والثقــل يف غــر هــذا مت
كــة َمتــاُع امُلســافر،  هــذا املعنــى ووجــه غــر ظاهــر، وقــال يف القامــوس: )الثََّقــل حُمرَّ
وَحَشــَمه ُوكلُّ يشٍء َنفيــٍس مُصــوٍن، ومنــه احلديــث: »إين تــارك فيكــم الثقلــني 
كتــاب اهلل، وعــرتيت«)))( واالحتجــاج بالعمــل فيهــم بالثقــل األكــرب؛ ألنَّ العمــل به 
مــالزم للعــدل يف األحــكام ونحوهــا ويف آراءهــم)8) العمــل بــه يف العبــادات 
وغرهــا نــوع مــن اهلدايــة وبــرتك الثقــل األصغــر؛ ألنَّ بقيــة العــرتة هــم اهلــداة بعــده 
ــم،  ــة العل ــه، والراي ــه يف األرض ونصبت ــح غرزت ــزت الرم ــة ورك ــاة اىل اجلن والدع
ــة ممــا هيتــدي هبــا العســكر يف احلــرب  واملــراد ايضــاح معــامل االيــان هلــم ألنَّ الراي

)))  سبق ختريج احلديث يف صحيفة )).
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/)30.
)3)  ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/ ))).

)))  النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/ ))).
)))  املصدر نفسه: )/ ))).

)))  جتوز( يف أ، ث، ح، ر.
)))  القاموس املحيط، مادة )ثقل(: 3/ ))3.

)8)  )أراءهتم( يف أ.
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ويعلمــون بموقــف األمــر أو نظــم أمــور اإليــان و مجــع كلمــة املســلمني باجلهــاد 
وغــره؛ ألنَّ ركــز الرايــة ســبب))) لثبــات العســكر وعــدم تفرقهــم، ووقــف كوعــد 
يكــون متعديــًا كــا يكــون الزمــًا، تقــول))): وقفــت الدابــة أي دامت قائمــة ووقفتها 
ــيء  ــد ال ــيئني وح ــني الش ــز ب ــد احلاج ــديد، واحل ــا بالتش ــول)3): وقفّته ــا تق ــا ك أن
منتهــاه، والتوقيــف والوقــف عــى احلــدود احلفــظ عــن جتاوزهــا أو))) أراءهتــا 
ــَة  وتعليمهــا؛ ألنَّ الوقــوف عــى الــيء يوجــب االطــالع عليــه )َوَأْلَبْســُتُكُم اْلَعافَِي
ِمــْن َعــْديِل، َوَفَرْشــُتُكُم امْلَْعــُروَف ِمــْن َقــْويِل َوفِْعـــيل، َوَأَرْيُتُكــْم َكَرائـِـِم اأْلَْخــَاِق ِمــْن 
َنْفــِي( البــاس العافيــة جعلهــا شــاماًل هلــم حميطــًا هبــم كالثــوب للشــخص وفرشــه 
كــذا متعديــًا اىل مفعولــني أي أوســعه إيــاه، واملعنــى جعلــت املعــروف لكــم فراشــًا 
مبســوطًا وهــو اســم جامــع لــكل مــا عــرف مــن اخلــر والرفــق واإلحســان ســمي 
بــه؛ ألنَّ النــاس إذا رأوه ال ينكرونــه، ويف اراءهــم كرائــم األخــالق مــن نفســه 
)عليــه الســالم( امتــام احلجــة يف املتابعــة فــإنَّ املتخلــق هبــا حــري باالقتــداء واالتبــاع 
ْأي  وهدايــة هلــم إليهــا فــإنَّ العمــل أبلــغ يف اهلدايــة مــن القــول )َفــَا َتْســـَتْعِمُلوا الــرَّ
ــر  ــل والتدب ــرأي العق ــُر( ال ــِه الِفَك ــُل))) إَِلْي ، َواَل َيَتَغْلَغ ــَرُ ــَرُه اْلَب ــْدِرُك َقْع ــَا الَ ُي فِي
ــاد  ــن االعتق ــة م ــب اللغ ــر كت ــا يف أكث ــب مم ــو أنس ــر))) وه ــاح املن ــره يف املصب ذك

))) سب( يف أ، ح.
))) يقول( يف ث، ح، ر.

)3) يقول( يف أ، ث، ح، ر.
))) و( يف ح.

))) تتغلغــل( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )9)، ورشح هنــج البالغــة، 
الصالــح: 3)). صبحــي 

)))  املصباح املنر: )/ ))).
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ــره،  ــره وخاط ــب أي نظ ــر القل ــر ب ــراد بالب ــا، وامل ــر عمقه ــر البئ ونحــوه، وقع
أو))) حــس العــني عــى تشــبيه املعقــول باملحســوس، وتغلغــل املــاء يف أصــول 
الشــجر أي دخــل و)اىل( بمعنــى )يف( كــا قيــل يف قولــه تعــاىل: ﴿َلَيْجَمَعنَُّكْم إىَِلٰ َيْوِم 
ــِة﴾))) أو عــى نــوع مــن التضمــني، والِفكــرة والِفكــر بالكــر فيهــا االســم  اْلِقَياَم
مــن التفكــر التأمــل، واملصــدر الَفكــر بالفتــح والغــرض التنبيــه عــى جاللــة العــرتة 
الطاهــرة وإن أمرهــم صعــب مســتصعب ال حتتملــه //و03)/ العقــول القــارصة 
لئــال يترعــوا اىل انــكار مــا ال مبلــغ اليــه أكثــر االفهــام مــن فضائلهــم، وقــال بعض 
الشــارحني: )هــذا الــكالم هنــي هلــم عــن االشــتغال باخلــوض يف صفــات اهلل 
والبحــث عــن ذاتــه عــى غــر قانــون واســناد)3) مرشــد بل)))بحســب الــرأي 

والتخمني())). وبعده عن املقام واضح.

َها؛  نَُحُهــْم َدرَّ ْنَيــا َمْعُقوَلــُة َعــَى َبنِي ُأَميَّــَة؛ تَْ تــى َيُظــنَّ الظَّــانَّ َأنَّ الدَّ ]منهــا[)6): )حَّ
ــِة َســْوُطَها َواَل َســْيُفَها( الناقــة املعقولــة  َوُتوِرُدُهــْم َصْفَوَهــا؛ َوالَ ُيْرَفــُع َعــْن هــِذِه اأْلُمَّ
املشــدودة بالعقــال أي يظــن الظــان أنَّ الدنيــا مســخرة هلــم كالناقــة املحبوســة 
ــراد  ــر، واالي ــتعمل يف كل خ ــن ويس ــدر اللب ــم وال ــم أي تعطيه ــال ومتنحه بالعق
مــن الــورود وهــو حضــور املــاء للــرب، والصفــو خــالف الكــدر وصفــو الدنيــا 

))) أي( يف أ.
)))  األنعام / )).

)3) استاد( يف أ، ح، ر، ع، م، حتريف.
))) ]بل[ ساقطة من ر.

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 303، وفيه: )هني هلم...(.
))) ]منها[ ساقطة من ث.
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عافيتهــا ولذاهتــا، والســوط املقرعــة التــي يــرضب هبــا ســميت ]بــه[)))؛ ألهنَّــا ختلــط 
اللحــم بالــدم ]و[))) مــن الســوط بمعنــى اخللطوعــدم رفــع الســوط دوام الســلطان 
ُموَنـَـا ُبْرَهــًة،  ــٌة ِمــْن َلِذيــِذ اْلَعْيــِش َيَتَطعَّ واحلكــم )َوَكــَذَب الظَّــانُّ لَِذلـِـَك؛ َبــْل ِهــي َمَّ
َلــًة( املجــة مــرة مــن مــج الــراب مــن فيــه إذا قذفــه ورمــى بــه)3)،  ُثــمَّ َيْلِفُظوَنـَـا مُجْ
والعيــش احليــاة ومــا يعــاش بــه ويتطعموهنــا أي يذوقوهنــا، والرُبهــة بالضــم مــدة 
ــة مجاعــة  ــل: أعــم، ولفظــه كــرضب رمــاه واجلمل مــن الزمــان فيهــا طــول)))، وقي
الــيء أي دولتهــم املذكــورة فيــا حذفــه الســيد مــن الــكالم أو املفهــوم مــن املقــام 

يتمتعــون هبــا مــدة ثــم ختــرج عنهــم بحيــث ال يبقــى معهــم يشء. 

الم([))) ]َوِمْن ُخطَبٍة َلُه )َعَلْيِه السَّ
ِهيــٍل َوَرَخاٍء؛  ــا َبْعــُد فــإنَّ اهللَ ُســْبَحاَنُه)6) لَْ َيْقِصــْم َجبَّــاِري َدْهٍر َقــطُّ إاِلَّ َبْعَد تَْ )َأمَّ
ــُرْ َعْظــَم َأَحــٍد ِمــَن اأْلََمــِم إاِلَّ َبْعــَد َأْزٍل َوَبــاٍء( القصــم بالقــاف كــر الــيء  َوَلْ َيْ
ــايت،  ــتكرب الع ــار املس ــة)8)، واجلب ــر ابان ــن غ ــره م ــاء ك ــم بالف ــه)))، والفص وابانت
وَقــطُّ بفتــح القــاف وضــم الطــاء املشــددة بمعنــى الوقــت املــايض عمومــًا)9)، تقــول 

))) ]به[ ساقطة من ث، ح.
))) ]و[ ساقطة من أ، ث.

)3)  ينظر: الصحاح، مادة )جمج(: )/ 0)3.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )بره(: 3)/ ))).
الم([ بياض يف ث. ))) ]َوِمْن ُخطَبٍة َلُه )َعَلْيِه السَّ

))) ســبحانه( غــر موجــوده يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )30، وهنــج 
الصالــح: ))). البالغــة، صبحــي 

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )قصم(: ))/ ))).
)8)  ينظر: املصدر نفسه، مادة )فصم(: ))/ 38).
)9)  ينظر: القاموس املحيط، مادة )قط(: )/ 380.
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ــه  ــول ال أفعل ــا تق ــع ك ــى القط ــط بمعن ــن الق ــتق م ــدًا، مش ، أي أب ــطُّ ــه َق ــا فعلت م
البتــه، والتمهيــل التأخــر، وروي االبعــد إرجــاء ورخــاء واإلرجــاء أيضــًا التأخــر، 
والرخــاء ســعة العيــش، واجلــرب اصــالح الكــر، واملــراد بجــرب العظــم دفــع 
اجلبابــرة والظاملــني وتقويــة األمــة بعــد الضعــف وتوفيــق ملوكهــم للعــدل واألزل 
بالفتــح )الضيــق والشــدة()))، )َويِف ُدوِن َمــا اْســَتْقَبْلُتْم ِمــْن َخْطــٍب))) َو اْســَتْدَبْرُتْم))) 
. َوَمــا ُكلُّ ِذي َقْلــٍب بَِلبِيــٍب، ]وال كل ذي ســمٍع بســميع[))) َوالَ  ِمــْن َخْطــٍب ُمْعَتــَرٌ
ُكلُّ ِذي َناظـِـٍر بَِبِصــٍر( يقــال: هــذا دون كــذا أي أقــرب منــه، ودون النهــر مجاعــة أي 
قبــل الوصــول اليــه، واخلطــب األمــر الشــديد ينــزل، وقيل: الشــأن واألمــر صغر أو 
عظــم))) ويف نســخ الشــارحني )مــا اســتقبلتم مــن عتــب())) وهــو بالفتــح املوجــدة، 
والغضــب قــال بعضهــم: ســمي املشــقة التــي القوهــا))) يف مســتقبل زماهنــم مــن 
ــه الواجــد عليهــم  الشــيب ووالة الســوء وتنكــر الوقــت عتبــًا؛ ألن الزمــان كأنَّ
القائــم يف انــزال مشــاقه هبــم مقــام اإلنســان ذي املوجــدة يعتــب عــى صاحبــه)8)، 

)))  لسان العرب، مادة )أزل(: ))/ 3).
ــي  ــة، صبح ــج البالغ ــد: ) / )30، وهن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــب( يف رشح هن )))  )عت

الصالــح: ))).
ــة،  ــج البالغ ــد: ) / )30، وهن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــتدبرتم( يف رشح هن ــا اس )3)  )وم

ــح: ))).  ــي الصال صبح
)))  ]وال كل ذي سمٍع بسميع[ ساقطة من أ، ث، ح، ر، ع، م.

)))   ينظر: لسان العرب، مادة )خطب(: )/ 0)3. 
)))  منهــاج الرباعــة رشح هنــج البالغــة، الراونــدي: )/ )))، و رشح هنــج البالغة،ابــن أيب 

احلديــد: )/ )30، و رشح هنــج البالغة،ابــن ميثــم البحــراين: )/ )30.
)))  )القو( يف ح.

)8)  قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )30.
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قــال: )وروي مــن َعتــب بفتــح التــاء مجــع عتبــة يقــال: لقــد مُحِــَل فــالن عــى عتبــٍة، 
أي عــى أمــر كريــه مــن البــالء، ويف املثــل: ))مــا يف هــذا األمــر رتــٌب وال عتــٌب(( 
ــايب  ــك أي عت ــب( بالتحري ــن عت ــتقبلتم م ــا اس ــم: )م ــال بعضه ــدة()))، وق أي ش
لكــم)))، واخلطــب الــذي اســتدبروه مــا تــرم عنهــم مــن احلــروب والوقائــع ومــا 
أصاهبــم مــن املركــني فيــا مــى وقــد كانــوا مأموريــن بــأن يثبــت)3) واحــد منهــم 
لعــرة، ثــم خفــف اهلل عنهــم وأيدهــم بنــره، واملــراد باملعتــرب موضــع االعتبــار 
واالتعــاظ واالســتدالل بالــيء عــى مثلــه أو))) هــو مصــدر، وروي )واســتدبرتم 
مــن ِخْصــب( بكــر اخلــاء املعجمــة وســكون الصــاد املهملــة )وهــو كثــرة العشــب 
ــتقبلة  ــور املس ــراد باألم ــن أن ي ــذ يمك ــدب وحينئ ــالف اجل ــش())) خ ــة العي ورفاغ
واملســتدبرة مجيعــًا املــوايض باعتباريــن أي لكــم/ظ03)/ فيــا جــرى عليكــم مــن 
ــكالم  ــن ال ــرض م ــل الغ ــاظ، ولع ــربة واالتع ــع الع ــا موض ــاء كليه ــدة والرخ الش
حثهــم عــى الصــرب والثقــة عــى اهلل وإن ال يتزلزلــوا لطول مــدة اجلبارين وســلطاهنم 
وال تتفــرق))) كلمتهــم يف اجلهــاد حتــى يكشــف اهلل عنهــم البــالء ويقصــم اجلبابــرة 
ــر  ــم بالظف ــم ومنحه ــفها اهلل عنه ــا، فكش ــى البالي ــالم ع ــربوا يف أول اإلس ــا ص ك
والنــرة عــى األعــداء، وملــا كان االغــرتار بالعقــول واآلراء مــن موانــع االعتبــار، 

)))  املصدر نفسه: )/ )30.
)))  رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )30، و رشح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم 

.30(  /( البحــراين: 
)3)  )تبت( يف ر.

)))  )و( يف أ.
)))  لسان العرب، مادة )خصب(: )/ ))3.

))) يتفرق( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف والصواب ما اثبتناه.
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قــال: )ومــا كل ذي قلــب بلبيــب( أي بعاقــل ينتفــع بعقلــه بــل كثــر مــن النــاس كــا 
قــال عــز وجــل: ﴿َلُهــْم ُقُلــوٌب اَل َيْفَقُهــوَن بَِهــا َوَلُهــْم َأْعُيــٌن اَل ُيْبِصــُروَن بَِهــا َوَلُهــْم 
َآَذاٌن اَل َيْســَمُعوَن بَِهــا ُأوَلئِــَك َكاأْلَْنَعــاِم َبــْل ُهــْم َأَضــلُّ ُأوَلئِــَك ُهــُم اْلَغافُِلــوَن﴾))).

)َفَيــا َعَجبــي)))! َوَمــا يِلَ الَ َأْعَجــُب ِمــْن َخَطــأِ َهــِذِه اْلِفــَرِق َعــَى اْختِــَاِف 
ــوَن  ، َواَل ُيْؤِمنُ وَن َأَثــَر َنبِــٍي، َواَل َيْقَتــُدوَن بَِعَمــِل َوِصٍ ُحَجِجَهــا يِف ِدينَِهــا؛ اَل َيْقـــَتصُّ
ــوَن َعــْن َعْيــٍب( يف بعــض النســخ )يــا عجبــًا()3) بقلــب يــاء املتكلــم  بَِغْيــٍب، َواَل َيِعفُّ
الفــًا؛ ألنَّ األلــف والفتــح أخــف مــن اليــاء والكــر))) كأنَّ املتكلــم ينــادي عجبــه 
ــا يف  ــد ك ــدون امل ــوزًا))) ب ــأ( مهم ــورك، و)اخلط ــذا أوان حض ــرض فه ــول: اح فيق
النســخ))) ضــد الصــواب وقــد يمــد، واقتــص اثــره وقــص وتقصــص أي اتبعــه)))، 
وأثــر الــيء بقيتــه وعالمتــه، واقتصــاص أثــر النبــي العمــل بســنته، وفــر الغيــب 
باخلفــي الــذي ال يدركــه احلــس وال يقتضيــه بدهيــة العقــل وهــو قســان: قســم ال 
دليــل عليــه وهــو املشــار اليــه بقولــه عــز وجــل: ﴿َوِعنــَدُه َمَفاتـِـُح اْلَغيــِب الَ َيْعَلُمَهــا 

)))  األعراف / 9)).
)))  )يــا عجبــًا( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )30، وهنــج البالغــة، صبحــي 

الصالــح: ))).
)3)  )يــا عجبــًا( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )30، وهنــج البالغــة، صبحــي 

الصالــح: ))).
)))  ينظر: رشح الريض عى الكافية: )/390.

))) ]مهموزًا[ ساقطة من ح، ويف ث: )مهموز(.
)))  منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة، القطــب الراونــدي: )/ ))3، و رشح هنــج 
ــم البحــراين: )/ )30. ــن ميث ــد: )/ )30، ورشح هنــج البالغــة، اب ــن أيب احلدي البالغــة، اب

)))  ينظر: الصحاح، مادة )قصص(: 3/ ))0).
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إاِلَّ ُهــَو﴾)))، وقســم مــن نصــب عليــه دليــل وهــو الــذي أشــر اليــه بقولــه ســبحانه: 
﴿الَِّذيــَن ُيْؤِمنُــوَن بِاْلَغْيــِب﴾)))، وفــروه بوجــوه، فقيــل: إنــه مــا جــاء مــن عنــد اهلل، 
وقيــل: هــو الــدار اآلخــرة والثــواب والعقــاب واحلســاب، وقيــل: هــو اهلل، وقيــل: 
مــا غــاب عــن اإلفهــام من متشــاهبات القــرآن، وقيــل: كل مــا غاب عن احلــواس مما 
يعلــم بالدليــل، وقيــل: يؤمنــون بالغيــب أي بقلوهبــم ال كالذيــن يقولــون بأفواههــم 
ــم  َشــْوَن َربَُّ مــا ليــس يف قلوهبــم، وقيــل: أي يظهــر الغيــب)3)، كقولــه تعــاىل: ﴿َيْ
بِاْلَغْيــِب﴾))) أي حيفظــون رشائــط اإليــان يف غيبــة بعضهــم والوجــوه، وإن كانــت 
ــون( بكــر العــني وتشــديد  حمتملــة يف املقــام أيضــًا إالَّ أنَّ بعضهــا بعيــد، )وال يِعفُّ
ــني  ــكون الع ــون( بس ــخ )ال يْعف ــض النس ــون، ويف بع ــة أي ال يكف ــن العف ــاء م الف
والتخفيــف، أي ال يصفحــون، والعيــب عــى األول عيــوب أنفســهم وعــى الثــاين 
ــاس وال  ــون الن ــم يغتاب ــى األول أهن ــراد ع ــون امل ــل أن يك ــم، وحيتم ــوب غره عي
ــوَن يِف  ــد )َيْعَمُل ــه بعي ــارحني))) إالَّ أن ــض الش ــره بع ــا ذك ــم ك ــن عيوهب ــون ع يكف
ــَهَواِت( كلمــة يف أمــا بمعنــى البــاء كــا قيــل يف قولــه:   ــُبَهاِت َوَيِســُروَن يِف الشَّ الشُّ
بصــرون يف طعــن األباهــر والــكى)))  أو للظرفيــة املجازيــة كأن الشــبهات ظــرف 

)))  األنعام / 9).
)))  البقرة / 3.

ــان يف تفســر  )3)  ذكــرت هــذه الوجــوه يف تفســر القــرآن العظيــم، الــرازي: )/ )3، و التبي
ــويس: )/)). ــرآن، الط الق

)))  االنبياء / 9).
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 308.

)))  البيــت لزيــد اخليــل الطائــي، مــن البحــر الطويــل، وفيه: )يــردون طعنــًا يف االباهــر والكى( 
وصــدره: )ويركــب يــوم الــروع فيهــا فــوارس( ديــوان زيــد اخليــل: ))، و ينظــر: الصحــاح، 

مــادة )يف(: )/8)))، و خزانــة األدب: 9/)9)، و تــاج العــروس، مــادة )فيــا(: 0)/ )).
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ــذي يشــبه احلــق، أو مــا كان وجــه احلــق  ــراد بالشــبهة أمــا الباطــل ال للعمــل، وامل
ــًا وهــو محــى املحرمــات كــا ورد  ــًا وال حرامــًا بين ــه ملتبســًا ومل يكــن حــالالً بين في
يف اخلــرب، ويمكــن أن يكــون االلتبــاس لغــر العامــل وتشــبيه الشــهوات بالطريــق 
ــُروا،  ــا َأْنَك ــْم َم ــُر ِعنَْدُه ــوا، َوامُلنَْك ــا َعَرُف ــْم َم ــُروُف فِيه ــرة اتباعها)امَلْع ــع لكث توس
آَرائِِهــْم(  امُلبَهاِت)1)َعــَى  يِف  َوَتْعِويُلُهــْم  َأْنُفِســِهْم،  إىَِل  امُلْعِضــَاِت  يِف  َمْفَزُعُهــْم 
املعــروف الطاعــة واخلــر ســمي بــه؛ ألنَّ الشــارع يعرفــه باحلســن وال ينكــره ضــد 
املنكــر، أي جعلــوا حســن املعــروف وقبــح املنكــر تابعــًا ألهوائهــم، وفزعــت))) اليه 
ــل،  ــف التعوي ــارة وعط ــة اجل ــدر بقرين ــا مص ــزع هاهن ــأت، واملف ــت، أي جل كفرح
واملعضــالت املســائل التــي ضــاق املخــرج منهــا كــا ســبق وعــول عليــه أي اعتمــد 
ــكل، واملبهــات األمــور التــي ال مــأيت هلــا و)آرائهــم( يف بعــض النســخ بقلــب  وآتَّ
اهلمــزة الفــًا، واملعنــى ال يرجعــون يف املشــكالت اىل أهــل العلــم بــل يعملــون بــا 
ــَا  ــْد َأَخــَذ ِمنَْهــا فِي ــُام َنْفِســِه، َق يقتضيــه عقوهلــم الناقصــة )َكَأنَّ ُكلُّ اْمــرٍئ ِمنُْهــْم إَِم
ــة  ــدون كلم ــع ب ــرئ( بالرف ــَاٍت( روى )كل ام ــَباٍب حُمَْك ــاٍت، َوَأْس ــًرى ثَِق ــَرى بُِع َي
كأن والضمــر يف )منهــا( راجــع اىل النفــس أو اىل املبهــات واملعضــالت عــى بعــد، 
و)يــرى( عــى صيغــة املعلــوم أي فيــا يــراه ويزعمــه، ويف بعــض النســخ عــى صيغــة 
ــد،  ــه بعي ــن حال ــر م ــا يظه ــى في ــون/ و)0)/ املعن ــر وك ــول، واألول أظه املجه
والعــرى مجــع عــروة وهــي مقبــض الدلــو والكــوز ويســتعار لــكل مــا يتمســك بــه 

)))  )املهــات( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )30، وهنــج البالغــة، صبحــي 
ــح: ))). الصال

)))  )فرعت( يف ث، ويف ح، ع: )فرغت( تصحيف.
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ــال  ــه، ق ــق بكرمهــا أي ائتمنت ــه أثِ ــت ب ــة يف األصــل مصــدر وثِق ــّر))) والثِق كــا م
ــور  ــع يف الذك ــد جيم ــدر وق ــه مص ــة، ألنَّ ــم ثق ــي وه ــو وه ــر: )وه ــاح املن يف املصب
واإلنــاث فيقــال: )ثقــات( كــا قيــل: )عــدات(()))، ويف بعــض النســخ وثيقــات، 
والوثيــق املحكــم والســبب احلبــل ويســتعار لــكل مــا يتوصــل بــه اىل أمــر ألنَّ 

ــه))). ــه اىل االســتعالء، وأحكمــت الــيء ]أي[)3) أتقنت ــل يتوصــل ب احلب

الم([))) ]َوِمْن ُخْطَبٍة َلُه )َعَلْيِه السَّ

ُســِل، َوُطــوِل َهْجَعــٍة ِمــَن اأْلَُمــِم، َواْعتـِـَزاٍم ِمــَن  ٍة ِمــَن الرُّ )َأْرَســَلُه َعــَى ِحــن َفــْتَ
ــُروِب( الضمــر املنصــوب راجــع اىل  اْلِفَتــِن؛ َواْنتَِشــاٍر ِمــَن اأْلُُمــور، َوَتَلــظٍّ ِمــَن احْلُ
النبي)صــى اهلل عليــه والــه( والَفــرتة بالفتــح انقطــاع الوحــي بــني الرســولني 
ــه( بعــد  ــه وال ــه أرســله )صــى اهلل علي ــراد أن ــرتة )))، وامل ــان بينهــا ف ويســمى الزم
مــي زمــان يعتــد بــه من الرســل الســابقة وهو يوجــب))) وقــوع النــاس يف الضاللة 
ــة  ــوم غفل ــراد ن ــه)8)، وامل ــل أو مــن أول ــة مــن اللي ــح النوم ــة، واهلَجعــة بالفت والفتن
األُمــم، واعتزمــت عــى كــذا وعزمــت بمعنــى أي أردت فعلــه وقطعــت عليــه 
ــه )عليــه الســالم( جعــل الفتــن عــى األول  واالعتــزام لــزوم القصــد يف املــي كأنَّ

)))  ينظر: صحيفة 8)).
)))  املصباح املنر، مادة )وثق(: )/ ))).

)3) ]أي[ ساقطة من ث.
))) أيقنه( يف ث، حتريف.

الم([ بياض يف ث. ))) ]َوِمْن ُخْطَبٍة َلُه )َعَلْيِه السَّ
)))  ينظر: الصحاح، مادة )فرت(: )/ )))، ويف ع،: )فطرة(، تصحيف.

))) يوحب( يف م، تصحيف.
)8)  ينظر: الصحاح، مادة )هجع(: 3/ )30).
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مريــدة للشــعث واهلــرج، وعــى الثــاين مقتصــدة يف مشــيها الطمئناهنــا وأمنهــا ممــا 
يزيلهــا، وروي )واعــرتام( بالــراء املهملــة، قــال يف النهايــة: )الُعــرام بالضــم الشــدة 
ــه الســالم( عــى حــني فــرتة مــن  ــه حديــث عــي )علي والقــوة والراســة()))، ومن
ــرتض  ــن اع ــتدادها)))، وروي واعرتاض)3)م ــن أي اش ــن الفت ــرتام م ــل واع الرس
الفــرس إذا مشــى عرضــًا كــا ذكــره بعــض الشــارحني)))، أو مــن اعــرتض البنــاء 
ــل إذا دخــل  ــع املــار مــن ســلوكه، أو مــن اعــرتض يف اخلي ونحــوه يف الطريــق فمن
ــا  ــو هلبه ــار أو ه ــاء الن ــن أس ــى م ــرام واللظ ــب واالضط ــي التله ــم، والتلظ بينه
ْنيَّــا َكاِســَفُة النُّــوِر، َظاِهــَرُة اْلُغــُروِر ؛ َعــَى ِحــِن اْصِفــَراٍر ِمــْن َوَرِقَهــا، َوإَِيــاٍس  )َوالدُّ
ــا( كســفت الشــمس كــرضب وكذلــك القمــر إذا  ــْن َمائَِه ــا، َواِغــوراٍر ِم ــْن َثَمِرَه ِم
احتجبــا، و ذهــب ضوؤمهــا وكســفها اهلل، يتعــدى وال يتعــدى واالضافــة اىل النــور 
ــن  ــة ع ــا كناي ــرار ورق الدني ــل، واصف ــاع بالباط ــة واالط ــرور اخلدع ــع والغ توس
تغرهــا وتنكرهــا واإليــاس القنــوط واغــورار املــاء ذهابــه يف األرض)))، وقــال عــز 
الشــارحني  بعــض  َغــْورًا﴾))) وروى  َماُؤُكــْم  َأْصَبــَح  إِْن  َأَرَأْيُتــْم  وجــل ﴿ُقــْل 

)))  النهاية يف غريب احلديث واالثر: 3/ 3)).
)))  ينظــر: النهايــة يف عريــب احلديــث واألثــر: 3/ 3))، وفيــه )ومنــه حديــث عــي عــى حــني 

فــرتة مــن الرســل واعــرتام مــن الفتــن أي اشــتداد(.
)3) واعرتا( يف ر.

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 0)3.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )غمر(: )/ ))3.

)))  امللك/ 30.
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ــى  ــتها))) حت ــة)3) إذا كبس ــني))) الركي ــورت ع ــن ع ــة م ــني املهمل ــورار())) بالع )اع
نضــب املــاء، ولعــل املــراد بكســف النــور عمــوم اجلهالــة وشــيوع الضاللــة وبظهور 
الغــرور تســلط الشــياطني ومتكــن اهلــوى وامليــل اىل الدنيــا يف القلــوب وباصفــرار 
ورق الدنيــا ومــا بعــده شــمول الذلــة وقلــة التمتــع باملكاســب لكثــرة الظلــم 
ــَدى، َوَظَهــَرْت  والتخاصــم الشــائع بــني القبائــل يف اجلاهليــة )َقــْد َدَرَســْت أعــاُم اْلُ
ــا( درس الرســم  ــِه َطالِبَِه ــُة يِف َوْج ــا، َعابَِس ْهلَِه ــُة))) أِلَ َم ــَي ُمَتَجهِّ َدى؛ َفِه ــرَّ ــَاُم ال َأْع
ــن  ــه م ــدى ب ــا هيت ــم م ــدى، والعل ــدى وال يتع ــح يتع ــته الري ــا، ودرس ــر عف كن
حيــل))) ونحــوه، وأعــالم اهلــدى أئمــة الديــن والكتــب وأدلــة األحــكام، ويف 
بعــض النســخ )درســت منــار اهلــدى())) وهــي مجــع منــارة أي علــم الطريــق 
والعالمــة جتعــل بــني احلديــن ومنــه أعــالم احلــرم، والــردى اهلــالك وجتهمــه وجتهــم 
لــه أي اســتقبله بوجــه كريــه وعبــس وجهــه كــرضب أي كلــح)8). )َثَمُرَهــا اْلِفْتـــنَُة، 
ــْيُف( الفتنــة تطلــق عى الضالل  ــْوُف، َوِدَثاُرَهــا السَّ يَفــُة، َوِشــَعاُرَها اْلَ َوَطَعاُمَهــا اجْلِ

)))  منهــاج الرباعــة رشح هنــج البالغــة، الراونــدي: )/ ))3، و رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب 
احلديــد: )/ )30.

))) عن( يف م، حتريف.
)3) الركبة( يف ح، تصحيف.

))) كسبتها( يف أ، ث، ر، حتريف.
))) متهجمة( يف م، حتريف.

))) حبل( يف أ، ر، ع، ويف م: )جبل(، تصحيف.
ــن  ــة، اب ــج البالغ ــدي: )/ ))3، و رشح هن ــة، الراون ــج البالغ ــة رشح هن ــاج الرباع )))  منه
أيب احلديــد: )/ )30، و رشح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم البحــراين: )/ 309، وهنــج البالغــة، 

صبحــي الصالــح: ))).
)8) كلمح( يف ح، حتريف.
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واإلثــم والكفــر والفضيحــة والعــذاب واملــراد باجليفــة مــا كانــوا يتناولونــه يف 
اجلاهليــة بالنهــب والغــارة والرقــة والقــار، أو مــا كانــوا يأكلونــه مــن امليتــة والــدم 
وحلــم اخلنزيــر ومــا أهــّل بــه لغــر اهلل أي ذبــح عــى غــر اســم اهلل، وكانــوا يذبحــون 
ــي  ــوذة وه ــق، واملوق ــت باخلن ــي مات ــي الت ــة وه ــزى، واملنخنق ــالت والع ــم ال باس
املرضوبــة بحجــر أو خشــب حتــى متــوت، واملرتديــة وهــي التــي ســقطت مــن علــو 
أو يف بئــر فاتــت، والنطيحــة وهــي التــي نطحتهــا أخــرى، أي دفعتهــا بقرهنــا حتــى 
ماتــت، ومــا أكل الســبع/ ظ)0)/ إالَّ مــا ذكــى قبــل املــوت، ومــا ذبــح عــى 
ــون  ــوا يذبح ــت كان ــول البي ــة ح ــار املنصوب ــام، أو األحج ــي األصن ــب وه النص
عليهــا و يعـــدون ذلـــك قربـــة، ومــا استـقســـم بــاألزالم وهـــي القمـــار املعــــروف 
بينهــــم وكانـــوا ينحـــرون جـــزورًا و يستقســمونه بــاألزالم وقــد ســبق رشحــه ومن 
أطعمتهــم الرديــة يف اجلاهليــة وقــد ذكرهــا أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( يف بعــض 
ــاين احلنظــل يكــر  ــر، والث ــدم والوب ــد واألول طعــام مــن ال ــه الِعلهــز واهلَبي خطب
ــا  ــخ، وروى )وطعامه ــه طبي ــذ من ــه ويتخ ــب مرارت ــع لتذه ــه وينق ــتخرج حب ويس
اخليفــة( باخلــاء املعجمــة وهــو اخلــوف وهــو مناســب لكــون الثمــر الفتنة، والِشــعار 
ــا  ــًا م ــر أيض ــار بالك ــعر، والِدث ــي الش ــو ي ــدن وه ــق للب ــوب املالص ــر الث بالك
ــيف  ــيف والس ــدم الس ــوف يتق ــا كان اخل ــارحني: مل ــض الش ــال بع ــه، ق ــس فوق يلب
ــه األقــرب اىل اجلســد، والســيف ِدثــارًا تاليــًا لــه)1)،  يتلــوه، جعــل اخلــوف شــعارًا ألنَّ
وقــال بعضهــم: اخلــوف وإن كان مــن العــوارض العقليــة إالَّ أنــه كثرًا ما يســتتبع))) 

ــًا  ــار تالي ــه: )...وجعــل الِدث ــد: )/ 308، وفي ــن أيب احلدي )))  ينظــر: رشح هنــج البالغــة، اب
لــه(.

))) يستسع( يف ر.
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اضطــراب البــدن وانفعالــه بالرعــدة فيكــون شــاماًل كالشــعار للبــدن الدثــار 
ــن أن  ــا)))، ويمك ــن فوقه ــرضوب م ــر وامل ــارشة املدث ــرتكان))) يف مب ــيف يش والس
يقــال ملــا كان اخلــوف مــن األمــور الباطنــة احلالــة يف القلــب أشــبه الشــعار امللبــوس 
حتــت الدثــار املالصــق للبــدن والســيف وجرحــه ملــا كان ظاهــرًا أشــبه الدثــار الــذي 
ــْم  ــي آَباُؤُكــْم وإِْخَوانُِك ــَك الَّتِ ــاَد اهللِ، َواْذُكــُروا تَِي وا ِعَب يلبــس فــوق الشــعار)َفاْعَتِرُ
ــى  ــيء ع ــتدالل بال ــاظ واالس ــار االتع ــُبوَن( االعتب ــا حُمَاَس ــوَن، َوَعَلْيَه نُ ــا ُمْرَتَ ِبَ
مثلــه، وتيــك اشــارة اىل املؤنــث الغائبــة)3) واالرهتــان االحتبــاس، وكل مــا احتبــس 
بــه يشء فرهينــة ومرهتنــة، واملشــار اليهــا الدنيــا التــي تقــدم ذكرهــا عــى مــا ذكــره 
بعــض الشــارحني))) أو قبائــح األعــال التــي اكتســبوها يف الفــرتة وزمــان الدعــوة 
ــٌة إاِلَّ  عــى مــا ذكــره بعضهــم)))، قــال اهلل عــز وجــل: ﴿ُكلُّ َنْفــٍس بِــَا َكَســَبْت َرِهينَ
َأْصَحــاَب اْلَيِمــِن﴾)))، وقــال بعضهــم يمكــن أن يعنــي بــه األمانــة التــي عرضــت 
عــى اإلنســان فحملهــا وهــي العبــادة، وهــو مــع بعــده مبنــي عــى التفســر املذكــور، 
ــا  ــِري َم ــه. )َوَلَعْم ــف علي ــال يتوق ــة ف ــا الطاع ــار اليه ــون املش ــن أن يك ــم يمك نع
َتَقاَدَمــْت بُِكــْم َواَل ِبـِـُم اْلُعُهــوُد، َواَل َخَلــْت فِيــَا َبيِنَُكْم َوَبْيـــنَُهُم اأْلَْحَقــاُب َواْلُقُروُن، 
َوَمــا َأْنُتــُم اْلَيــْوَم ِمــْن َيــْوٍم ُكنُْتــْم يِف َأْصَاِبـِـْم بَِبِعيــٍد( الَعمــر والُعمــر بالفتــح والضــم 
ــه ال يســتعمل يف  ــًا إالَّ أنَّ ــم، أي عــاش زمان ــك: عمــر الرجــل كعل مصــدران لقول

))) تشرتكان( يف م، تصحيف.
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/3)3.

)3)  ينظر: رشح الكافية الشافية: )/ )3)، وحاشية الصبان: )/ )0).
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / 308.

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/3)3.
)))  املدثر /39،38.
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ــداء  ــد االبت ــالم لتوكي ــداء، وال ــة باالبت ــة مرفوع ــح والكلم ــر بالفت ــم إالَّ الَعم القس
ــو  ــرم فه ــدم كك ــى ق ــيء بمعن ــادم ال ــمي، وتق ــري قس ــذوف، أي لعم ــرب حم واخل
قديــم، ويطلــق القديــم عــى مــا ال أول لوجــوده بــل مل يــزل موجــودًا، ومنــه قولــه 
ــًا  ــكان اهل ــًا ل ــو كان قدي ــم: ول ــول العل ــة ألص ــة اجلامع ــالم( يف اخلطب ــه الس )علي
ــًا  ــًا، أي كالمــه ســبحانه وعــى مــا ســبق وجــوده بزمــان طويــل وإن كان حادث ثاني
باملعنــى املقابــل لــألول وهــو املــراد بتقــادم العهــد، وقــال يف املصبــاح املنــر: أصــل 
ــاىل  ــال اهلل تع ــادم، فيق ــو الق ــم ه ــابق؛ ألن القدي ــريب: الس ــان الع ــم يف اللس القدي
قديــم بمعنــى أنــه ســابق املوجــودات كلهــا)1) والعهــد يكــون بمعنــى احلــال 
والعلــم))) واللقــاء، يقــال فــالن قريــب العهــد بكــذا، أي قريــب احلــال واألمــر كــا 
ــه:  ــه،)ال( يف قول ــه وكلمت ــه بمــكان كــذا أي لقيت عهــدت، أي كــا عرفــت وعهدت
ــيَِّئُة﴾)))  َســنَُة َواَل السَّ )وال هبــم( مزيــدة لتأكيــد النفي كقوله تعاىل: ﴿َواَل َتْســَتِوي احْلَ
فــإنَّ ]بعــد العهد[)))أمــرًا اضــايف يســتلزم انتفــاؤه عــن أحــد الطرفــني، انتفــاؤه عــن 
اآلخر]وحيتمــل أن يكــون املــراد انــه مل يبعــد العهــد بينكــم وبــني االســالف وكذلك 
بــني االســالف وســالف االســالف، أي ذلــك ســنة جاريــة يف االعصــار والدهــور، 
ــع  ــاب مج ــت، واألحق ــت أي: مض ــد[)6)، وخل ــه أح ــل عن ــري))) أن ال يذه فباحل

)))  ينظر: املصباح املنر، مادة )قدم(: )/ 93)، وفيه: )فيقال هلل...(.
)))  )اللعم( يف أ، ع، حتريف.

)3)  فصلت / )3.
)))  ]بعد العهد[ ساقطة من ح.

)))  )اجلري( يف م.
)))  ]وحيتمــل أن يكــون املــراد انــه مل يبعــد العهــد بينكــم وبــني االســالف وكذلــك بــني 
االســالف وســالف االســالف، أي ذلــك ســنة جاريــة يف االعصــار والدهــور، فباحلــري أن ال 



180

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

ُحُقــب بالضــم وبضمتــني، قيــل: هــو ثانــون ســنة أو أكثر)1).]وقيــل: )الدهــر()))، 
ــرة  ــر بع ــح وف ــرن بالفت ــع َق ــرون مج ــتون، والُق ــل: س ــنة)))[)))، وقي ــل: س وقي
ســنني وعريــن وثالثــني اىل مائــة و/ و)0)/ عريــن، وقــال بعــض الشــارحني: 
)القــرون: األُمــم مــن النــاس()))، وتفســره بالزمــان أوىل، ويــوم بالفتــح عــى البنــاء 
ويف بعــض النســخ باجلــر مــن غــر تنويــن، ولعــل الغــرض أنــه إذا مل تكونــوا بعيــدًا 
ــأهنم ومل  ــيتم ش ــى نس ــم حت ــم هب ــد عهدك ــف بع ــم فكي ــم يف أصالهب ــوم كنت ــن ي م
ُســوُل )َصــّى اهللُ َعَلْيــِه َوآلــِه(  تعتــربوا)6) بــا جــرى عليهــم )َواهللِ َمــا َأَســَمَعُهْم))) الرَّ
ــُدوِن َأســاعهم)8)  ــْوَم بِ ــا َأْســَاُعُكُم اْلَي ــُوَم ُمْســِمُعُكُموُه، َوَم ــا َذا اْلَي ــا َأَن َشــْيئًا إاِلَّ َوَه
ْفئـِـَدُة يِف َذلـِـَك األواِن)10) إاِلَّ  ــُم األَْ ــُم اأْلَْبَصــاُر، َو ُجِعَلــْت))) َلُ ْت َلُ َباأْلَْمــِس، َواَل ُشــقَّ

يذهل عنه أحد[ بياض يف ح.
)))  ينظر: العني، مادة )حقب(: 3/ ))، و الصحاح، مادة )حقب(: )/ ))).

))) الصحاح، مادة )حقب(: )/ ))).
)3)  ينظر: لسان العرب، مادة )حقب(: )/ ))3.

))) ]وقيل الدهر[ ساقطة من ث، ]وقيل الدهر وقيل سنة[ ساقطة من ع.
))) رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / 309.

))) )يعتربوا( يف ح، م، تصحيف.
))) )اســمعكم( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )30، وهنــج البالغــة، حتقيــق: 

صبحــي الصالــح: ))).
)8) )أســاعكم( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )30، وهنــج البالغــة، حتقيــق: 

صبحــي الصالــح: ))).
)9) )وال جعلــت( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )30، وهنــج البالغــة، حتقيــق: 

صبحــي الصالــح: ))).
ــق:  ــة، حتقي ــج البالغ ــد: )/ )30، وهن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــان( يف رشح هن )0)) )الزم

ــح: ))). ــي الصال صبح
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َمــاِن( يف بعــض النســخ )أســمعكم()1) عــى صيغــة  َوَقــْد ُأْعطِيُتــْم ِمْثَلَهــا يِف َهــَذا الزَّ
اخلطــاب موضــع أســمعهم، وكذلــك أســاعكم باألمــس موضــع أســاعهم؛ 
فاخلطــاب للصحابــة مــن أصحابــه )عليــه الســالم( دون التابعــني ومــا يف األصــل 
ــل وال  ــة الفاع ــن جه ــل م ــم أكم ــة هل ــن هلداي ــه مل يك ــى أن ــوق، واملعن ــب بالس أنس
القابــل فــال عــذر لكــم مــن هــذه اجلهــة، ثــم ملــا احتمــل املقــام أن يّدعــي مــدع مــن 
املخاطبــني العلــم بأمــر يقتــى العــدول عــن املتابعــة مل يعلــم بــه آباؤهــم دفــع )عليــه 
ُتــْم َبْعَدُهــْم َشــْيئًا َجِهُلــوُه، َواَل ُأْصِفيُتْم  ْ الســالم( ذلــك التوهــم بقولــه: )َواهللِ َما ُبرِّ
بـِـِه َوُحِرُمــوُه( ُبّرتــم عــى صيغــة املجهــول مــن بــاب التفعيــل مــن البــر بمعنــى 
العلــم بقرينــة اجلهــل، وأصفيتــم بــه عــى صيغــة املجهــول، أي جعــل لكــم خاصــة 
كــا جعــل الصفايــا مــن املغنــم ألمــر اجليــش وهــي مــا يصطفيــه لنفســه مــن فــرس 
ــول أي  ــة املجه ــى صيغ ــًا ع ــوه أيض ــمة، وحرم ــل القس ــك قب ــو ذل ــيف ونح وس
ــوع  ــن جمم ــرض م ــني، والغ ــدى اىل مفعول ــاء يتع ــان كاإلعط ــاه، واحلرم ــوا إي منع
ــني  ــداء باملطيع ــابقني واالقت ــن الس ــني م ــال العاص ــربة بح ــى الع ــث ع ــكالم احل ال
ــة  ــراد بالبلي ــا( لعــل امل ــوًا بَِطانُْ ــا، ِرْخ ــًا ِخَطاُمَه ــُة َجائِ ــُم اْلَبلِيَّ ــْت بُِك ــْد))) َنَزَل )َوَلَق
ــر  ــاف غ ــالد إذا ط ــالن يف الب ــال ف ــاج، وج ــة واحلج ــي أمي ــة وبن ــتيالء معاوي اس
مســتقر)3)، وجــال بســيفه إذا أداره عــى جوانبــه)))، واخلطــام ككتــاب مــا جعــل يف 

))) )اســمعكم( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )30، وهنــج البالغــة، حتقيــق: 
صبحــي الصالــح: )))..

))) )وقد( يف أ، ع.
)3)  ينظر: الصحاح، مادة )جول( )/ )))).

)))  ينظر: العني،، مادة )جال(: )/ )8).
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أنــف البعــر لينقــاد بــه ســمي بذلــك؛ ألن اخلطــم مــن كل دابــة مقــدم األنــف)))، 
ولعــل املــراد )بجــوالن())) خطامهــا كوهنــا مالكــة لنفســها، فــإنَّ البعــر إذا مل يكــن 
لــه ]مــن[)3) جيــذب))) زمامــه))) ويقــوده بــل يســر ويرعــى كــا هيــوى جيــول خطامه 
وقــال بعــض الشــارحني: )]الناقــة[))) اذا اضطــرب خطامهــا اســتصعبت عــى 
راكبهــا()))، وبِطــان البعــر بالكــر احلــزام الــذي جيعل حتــت بطنه)8) واذا اســرتخى 
البطــان كان الراكــب يف معــرض أنســب بالســوق، واملعنــى أنــه مل يكــن هلدايــة هلــم 
أكمــل مــن جهــة الفاعــل وال القابــل فــال عــذر لكــم مــن هــذه اجلهــة، ثم ملــا احتمل 
املقــام أن يّدعــي الســقوط، ولعــل الغــرض مــن التشــبيه كــون تلــك الّدولــة جاريــة 
عــى حســب األهــواء خارجــة عــن نظــام الريعــة، والراكــن)9) اليهــا يف معــرض 
ــا  ُكْم َمـ نَّ ــرَّ ــَا َيـُغـ اهلــالك يف اآلخــرة ويف الّدنيــا لقــر مدهتــا وعــدم انتظامهــا. )َفـ
ــــَا ُهـــَو ظِـــلٌّ َمـْمُدوٌد إىِل َأَجـٍل َمـْعـــُدوٍد( أهل الغرور  َأْصـَبـــَح فِيِه َأْهَل اْلُغـــُروِر،ِ َفإِنَّ
املنخدعــون بالباطــل ومــا أصبُحـــوا فيــه زخــارف الّدنيــا وزينتهــا والتشــبيه بالّظــل 
لعــدم تأّصـــله يف الوجــود ولكونــه ســاكنًا يف بــادي الــرأي غــر مســتقر يف احلقيقــة 

)))  ينظر: الصحاح، مادة )خطم(: )/ ))9)، ))9).
)))  )بحوالن( يف ح، تصحيف.

)3)  ]من[ ساقطة من أ، ع.
)))  )حمدب( يف ث، ويف ر: )حيدث(، حتريف.

)))  )زمانه( يف ر، حتريف.
)))  ]الناقة[ ساقطة من أ، ع.

)))  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 0)3.
)8)  ينظر: الصحاح، مادة )بطن(: )/ 9)0).

)9)  )الزكن( يف ر.



183

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

ــل  ــل، واألج ــا العاق ــد هب ــَدة يعت ــى م ــه ال يبق ــاًل برع ــه زائ ــل ولكون ــد التأم وعن
والوصــف  الثــاين  املــراد  ولعــل  الــيء،  ومــدة  الوقــت  غايــة  بمعنــى  يكــون 
]باملعــدود[))) باعتبــار أجزائــه مــن األيــام والشــهور والّســـنني وكونــه منتهــى غايــة 

املّد عى تقدير مضاف أي ممدود اىل انقضاء أجل معدود.

الم([))) ]َوِمْن ُخطبٍة َلُه )َعَلْيِه السَّ
ـــٍة( الرويــة االســم مــن  ـالِـــُق ِمــْن َغــْرِ َرِويَّ  )امْلَْعـــُروُف)3) ِمـــْن َغـــْرِ ُرْؤَيــٍة، َواْلَ
قولــك: َرَؤْاُت يف األمــر تروئــًة))) وَتـــرويئًا))) إذا نظــرت فيــه))) ومل تعجــل بجواب، 
وأصلهــا اهلمــزة إال أهنــا )جــرت يف كالمهــم غــر مهمــوزة)))))8) كالربيــة مــن بــرأ 
ــوزة))))،  ــر مهم ــرتاب فغ ــو ال ــرى )0)) وه ــن ب ــوذة()9) م ــل )مأخ ــق، وقي أي خل
يــة مــن ذرأ اهلل اخللــق أي خَلقُهــم()))) والذريــة وهــي البعــر أو غــره  )والُذرِّ

)))  ]باملعدود[ ساقطة من ع.
الم([ بياض يف ث. )))  ]َوِمْن ُخطبٍة َلُه )َعَلْيِه السَّ

ــج  ــد: ) / ))3، وهن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــوده يف رشح هن ــر موج ــد هلل( غ )3)  )احلم
ــح: ))). ــي الصال ــة، صبح البالغ

)))  )ترواه( يف ث، ويف ح: )ترويئة(، ويف م: )تروتة(.
)))  )تروينا( يف ث.

)))  ينظر: العني، مادة )رؤا(: 8/ ))3.
)))  )مهموز( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، والصواب ما اثبتناه.

)8) الصحاح، مادة )روى(: )/ ))3).
)9) )مأحوذه( يف ح، تصحيف، ويف ع: )ماخوذ(.

)0)) )يرى( يف ح.
)))) )مهموز( يف م.

)))) اصالح املنطق، ابن السكيت: 9)).
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ــبحانه  ــه س ــوزة، وتنّزه ــل مهُمـ ــى، وقي ــي رم ــه الّرم ــإذا أمكن ــد ف ــه الصائ ــترت ب يس
ــا )تســتلزم())) نوعــًا مــن اجلهــل واحتــال حصــول رأي وعلــم  عــن الرؤيــة؛ ألهنَّ
ــا حركــة القــوة املفّكــرة يف حتصيــل املبــادئ واالنتقــال  مل يكــن يف أول األمــر؛ وألهنَّ
منهــا اىل املطالــب، َواهللُ ســبحانه بــريء عن القوى واآلالت )الَِّذي َلـــْم َيـــَزْل َقـائِـــًا 
َدائِـــًا؛ إِْذ ال َسَاًء َذاُت َأْبراٍج، َواَل ُحـُجـــٌب َذاُت إِْرَتاٍج، َواَل َلـْيـــٌل داٍج، َواَل َبـْحـــٌر/
وظ)10/ َســـاٍج( قــد فــروا القائــم بوجــوه، قــال ابــن عباس)قيامــه())) ســبحانه 
ــه احلفظــة  ــل )قيامــه()3) توكيل ــوا، وقي ــا كان علمــه باخللــق وضبطــه ألحواهلــم أين
عليهــم، قــال اهلل تعــاىل: ﴿َأَفَمــْن ُهــَو َقائـِـٌم َعــَىٰ ُكلِّ َنْفــٍس بـِـَا َكَســَبْت﴾)))، وقيــل: 
حفظــه للخلــق وتدبــره ألمورهــم، وقيــل: جمازاتــه باألعــال، وقيــل: قهــره لعبــاده 
واقتــداره عليهــم، وقيــل: ثباتــه وعــدم زوالــه، وقيــل: براءتــه عــن االعيــاء والفتــور 
ــت  ــه والثاب ــذي طــال زمان ــم يف الّلغــة ال ــال اىل حــاٍل)))، والدائ ــال مــن ح واالنتق
ــه ال  عــى حــال))) ووصفــه ســبحانه بالقائــم بــأي معنــى كان قبــل اجيــاد اخللــق؛ ألنَّ
حيتــاج يف االتصــاف بــه اىل غــره ومنشــأ االتصــاف ذاتــه وإن كانــت فعليــة الّصفــة 
ــم مــن  عــى بعــض الّتفاســر متوقفــه عــى وجــود اخللــق، وكذلــك وصفــه بالّدائ
ــرج بالضــم  ــراج والــربوج مجــع ُب ــه())) مرتتــب عــى وجــوب وجــوده، واألب )ذات

))) )يستلزم( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف والصواب ما اثبتناه.
))) )فيامه( يف ح، تصحيف.
)3) )فيامه( يف ح، تصحيف.

)))  الرعد / 33.
)))  وردت هذه الوجوه يف رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: ) / ))3.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )دوم(: )) / ))).
)))  )داته( يف ح، تصحيف.
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ــاب  ــل: ب ــر)3)، وقي ــزل القم ــل: من ــاء قي ــن الّس ــه)))، وم ــن))) ركن ــن احلص وهــو م
الّســـاء)))، وقيــل: الكوكــب العظيــم سّمـــي برجــًا لظهــوره)))، وقيــل: واحــد 
الــربوج األثنــي عــر التــي اصطلــح عليهــا املنجمــون)))، وقــد ورد االحــرتاز عــن 
الّســـفر والتزويــج، والقمــر يف العقــرب وهــو يناســب املعنــى األخــر إالَّ أنَّ الــكالم 
يف أنَّ املــراد بمعنــى بالعقــرب مثــاًل يف األخبــار ويف كالم العــرب الّصــورة املتومهــة 
مــن أوضــاع الكواكــب املعينــة أو املوضــع املعــني مــن الفلــك األعظــم الــّذي كان 
حماذيــًا هلــا حــني رصــدوا الكواكــب، أوال ثــم زالــت الكواكــب عنــه بحركــة الفلــك 
الثامــن كــا يزعمونــه، ولّعــل األظهــر األّول، وحجبــه كنــر أي منعــه، ومنــه قيــل 
ــه يمنــع املشــاهدة، وقيــل: للبــواب حاجــب ألّنـــه يمنــع مــن  للســرت))) حجــاب؛ ألنَّ
الدخــول)8)، واألصــل يف احلجــاب اجلســم احلائــل ويســتعمل يف املعــاين توســعًا كا 
يقــال: العجــز حجــاب بــني الرجــل ومــا يريــد وفــر احلجــب باألنــوار احلاجبــة 
املرضوبــة بــني العــرش وبــني املالئكــة كــا يظهــر مــن بعــض األخبــار، وقيــل: املــراد 
هبــا الّسمـــوات عّبـــر عنهــا بلفظــني واألِرتــاج يف بعــض النّســخ بكــر اهلمــزة، وهو 
ــحريك  ــج بالّتـ ــاب أي )أغلقــه()9)، ويف بعضهــا بالفتــح مجــع َرت ــج الب مصــدر ارت

)))  )احلصني( يف ث، حتريف.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )برج(: )/ 99).

)3)  ينظر: لسان العرب، مادة )برج(: )/ ))).

)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )برج(: )/ ))).

)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )برج(: )/ ))).
)))  ينظر: العني، مادة )برج(: )/ ))).

)))  )املسترت( يف ع، حتريف.
)8)  ينظر: القاموس املحيط، مادة )حجب(: )/ )).

)9)  تاج العروس، مادة )رتج(: 3/ 9)3.
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أو ِرتــاج بالكــر، واألّول )البــاب العظيــم()))، والثــاين )البــاب املغلــق())) أو 
ــن رواه  ــة م ــد))) رواي ــارحني: ُيبِع ــض الّشـ ــال بع ــر)3)، ق ــاب صغ ــه ب ــّذي علي ال
أْرَتـــاَج بالفتــح؛ ألنَّ فعــاالً بالكــر َقــــلَّ أن جيمــع عــى أفعــال))) ويمكــن أن يكــون 
مجــع رتــج بالّتـــحريك كــا ذكرنــا، والّلـــيل الّداجــي املظلــم)))، والبحــر الّســـاجي 
)الّســـاكن())).)َوالَ َجـــَبٌل ُذو فَِجاٍج، َوالَ َفـــجٌّ ُذو اْعـِوَجـاٍج، َوالَ َأْرٌض َذاُت ِمـَهـاٍد، 
َواَل َخـْلـــٌق ُذو اْعـــتَِاٍد( الّفـَــج بالفتــح الّطـــريق الواســع بــني جبلــني واملِهــاد بالكــر 
الفــراش واعتمــدُت عــى الــيء اتــكأت عليــه، وكل حــّي يعتمــد عــى رجلــه يف 
ـْلـــِق  املــي وعــى غرهــا ويمكــن أن يــراد به القــّوة والتــرف )َذلـِـَك)8) ُمـْبـــَتِدُع اْلَ
ـْمـــُس ْاَلـَقـــَمُر َدائِـــَباِن يِف َمـْرَضـاتِـــِه، ُيْبلَِياِن ُكـــلَّ  ـْلـــِق َوَراِزُقُه؛ والشَّ َوَواِرُثُه، َوإِلُه اْلَ

َبـاِن ُكـلَّ َبـِعيٍد(.  ِجـِديـــٍد، َوُيـَقـرِّ

ابدعــت الــيء وابتدعتــه أي اســتخرجته واحدثتــه، واهلل ســبحانه مبتــدع 
ــه يفنــي)9) مــن يف الســموات ومــن  اخللــق أي خمرتعــه عــى غــر مثــال ووارثــه؛ ألنَّ
يف األرض ويبقــى هــو ســبحانه مالــكًا للموجــودات ال مالــك هلــا ســواه، وإن كان 

)))  املصدر نفسه، مادة )رتج(: 3/ 380.

)))  املصدر نفسه، مادة )رتج(: 3/ 380.
)3)  ينظر: الصحاح، مادة )رتج(: )/ ))3.

)))  )ببعد( يف أ، ث، ع، حتريف.
ــة مــن رواه  )))  ينظــر: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / ))3، وفيــه: )ويبعــد رواي

ــاج...(. ذات ارجت
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )دجى(: 9) / 00).

)))  املصدر نفسه، مادة )سجو(: 9) /08).
)8)  )وذلك( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))3.

)9)  )يعني( أ، ع، تصحيف.
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امللــك لــه حــني وجودهــم ودأب يف عملــه إذا جــّد وتعــب، ومرضاتــه أي رضــاه 
ــه  ودؤب الّشـــمس والقمــر يف رضــاه ســبحانه اســتمرار حتركهــا عــى وفــق ارادت
وحكمتــه، وبــى الثــوب كــرىض أي خلــق وأبــاله أخلقــه وابالءمهــا كّل جديــد أنــه 
يبي بمي األيام والّشـــهور وكذلك تقرهبا كّل بعيد )َقـَســـَم َأْرَزاَقـُهـــْم، َوَأْحـــَى 
ـــْم َوَعـَدَد أَنـَفـاَسـُهـم))) َوَخـائِنَـــَة َأْعـُيـنِِهـْم( اإلحصاء هو العد وأثر  آَثـــاَرُهْم َوَأْعَاَلُ
ــد  ــم يف األرض عن ــار أقدامه ــراد آث ــون امل ــن أن يك ــه ويمك ــه وعالمت ــيء بقيت ال
املــي واألنفــاس مجــع نفــس بالّتـــحريك، ويف بعــض النّـــسخ )َعـــَدَد( عــى صيغــة 
ــا ال  ــر اىل م ــن النظ ــارق م ــا يس ــني م ــة األع ــهم، وخائن ــه اىل أنفاس ــم واضافت االس
ــْم  ُهـ ــِمِر، َوُمْسَتـَقـرَّ ـ ــَن الضَّ ــْم ِمـ ــْخِفى ُصـُدوُرُهـ ــا ُتـ ــة )َوَمـ ــر بريب ــل أو أن ينظ حي
َوُمْســـَتْوَدَعُهْم ِمـــَن اأْلَْرَحــاِم َوالُظُهــْوِر، إىَِل َأْن َتـَتـــنَاَهى بِـِهـــُم اْلَغـاَيـــاُت( الّضـــمر 
ــى القلــب  ــه، ويكــون بمعن اســم مــن قولــك: أضمــرت يف نفــي شــيئًا أي أخفيت
/و)0)/  واالســتيداع)))  االســتقرار  مــكان  واملســتودع  واملستَقـــر  والباطــن، 
واجلــار يف قولــه )عليــه الســالم(: )مــن االرحــام( بيــان للمســتقر واملســتودع عــى 
ــا هــو يف الّرحــم  ــّروح إّنـ ــر املرَتـــب فــإنَّ الكــال وحلــول ال ســبيل الّلـــف والنّـ
دون الّصـــلب، وحيتمــل العكــس لطــول املكــث يف األصــالب وحينئــذ فالّظـــرف 
أعنــي قولــه ])عليــه الّســالم([)3): )اىل أن تتناهــى( متعلــق بقســم واحــى وعــّدد، 
ــاين  ــى الث ــوت، وع ــى األول امل ــم ع ــات هب ــي الغاي ــتودع وتناه ــقر واملس أو باملسّتـ
الــوالدة وحيتمــل أن يكــون املســتّقر مأواهــم عــى وجــه األرض فــإنَّ القــرار عــى 

)))  )أنفسهم( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 3)3.
)))  )االستبداع( يف ع، تصحيف.

)3)  ]عليه السالم[ ساقطة من ث، ع.
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األرض مقصــود اخلالــق للتكليــف والعبــادة، واملســتودع مرقدهــم يف األرض بعــد 
املــوت فــإّن االنســان يــودع))) يف القــرب للحــر واحلســاب وكلمــة )مــن( بمعنــى 
)مــذ( أي مــذ زمــان كوهنــم يف األرحــام والّظـــهور اىل انتهــاء الغايــات وهــو احلــر 
ــتودع  ــر و املس ــس يف امُلـستّقـ ــل العك ــار، وحيتم ــة أو الن ــرار يف اجلن ــة والق يف القيام
لطــول املكــث والّســـكون يف القــرب فهــو املستّقـــر واإلنســان خمُلـــوق للفنــاء والّدنيــا 
ــُه  ْت نِْقَمُت ــدَّ ــِذي اْشَتـ ــَو الَّ ــر فوجــه األرض هــو املســتودع )ُهـ دار ممــّر))) الَ َدار مّقـ
ِة نِْقَمـتِـــِه( النقمــة  ُتـــُه أِلَْولَِيائـِـِه يِف ِشـــدَّ َسـَعـــْت َرمْحَ تـِـِه، َواتَّ َعـــَى َأْعدائـِـِه يِف َسَعـــِة َرمْحَ
ــى  ــع ع ــت)3) وجتم ــت، أي عاقب ــت وانتقم ــه كرضب ــت من ــن نقم ــم م ــه اس ككلمت
نقــات ككلــات، وجيــوز نقــل حركــة القــاف اىل النــون وعــى الوجهــني موجــود يف 
النســخ يف املوضعــني، وكلمــة )يف( أّمـــا بمعنــى )مــع( كــا قيــل يف قولــه تعاىل: ﴿
َفاْدُخيِل يِف ِعَبــاِدي﴾))) أو للظرفيــة املجازيــة، والغــرض أّنـــه ال يمنعــه ســعة الّرمحــة 
ــل هــو  ــم عــن الّرمحــة ب ــم كنعمــة ونَِع عــن العقــاب وال العقــاب فيجمــع عــى نَِق
جامــع للوصفــني عــى مــا ذكــره بعــض الّشـــارحني)))، أو أن ِكاّل مــن األمريــن يف 
حــال اآلخــر ال كاملخلــوق الــّذي))) ال يرحــم إذا غضــب، وال ينقــم إذا عطــف فهــو 
ســبحانه يعاقــب أعــداءه ويشــتد نقمتــه عليهــم يف اآلخــرة مــع أّنـــه يشــملهم نعمــه 
ــه، وكذلــك  ــه ألوليائ ــسبة اليهــم أو مــع شــمول نعمت ــا فســعة الرمحــة بالنّـ يف الدني

)))  )بودع( يف ر، تصحيف، ويف ع: )يدع( حتريف.
)))  )من( يف ع، حتريف.

)3)  ينظر: لسان العرب، مادة )نقم(: ))/ 90)، ويف ر، م: )عاقب(.
)))  الفجر / 9).

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / ))3.
)))  )والذي( يف ر.
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تتســع رمحتــه ألوليائــه يف اآلخــرة ويف الدنيــا يف بعــض األحــوال مــع شــدة نّقـــمته 
ــًا  ــة أيض ــراض، فالنقم ــر واألم ــدائد والفق ــم بالش ــث يبتليه ــا حي ــم يف الّدني عليه
ــقمة  ــسبة اليهــم أو مــع شــّدة نقمتــه))) عــى أعدائــه، وال خيفــى أن اطــالق النّـ بالنّـ
عــى ابتــالء األوليــاء ملصلحتهــم ال خيلــو عــن بعــد فلعــل محلهــا عــى معاقبــة 
األعــداء أوىل، وعــى تقديــر الّتـــسامح فيــه يمكــن أن يكــون املــراد اشــتداد النّـــقمة 
ــا َوزخارفهــا عــى وجــه  عــى األعــداء يف االمــداد باألمــوال والبنــني وهبجــة الّدني
ــا  َم ــُبوَن َأنَّ ــل: ﴿َأَيْحَس ــّز وج ــال ع ــد ق ــة، وق ــعة الّرمح ــراد بس ــو امل ــتدراج وه االس
ــُعُروَن﴾)))  ــل اَل َيْش ــَراِت َب ــي اْلَخْي ــْم فِ ــاِرُع َلُه ــَن * ُنَس ــاٍل َوَبنِي ــْن َم ــِه ِم ــْم بِ ُه ُنِمدُّ
فالرمحــة عــى األعــداء يف املعنــى عــني النقمــة والغضــب، وكذلــك اشــتداد النقمــة 
يف الدنيــا عــى أوليائــه باالبتــالء باملصائــب عــني العطــف والّرمحــة حيــث يســتعّدون 
ــة  ــتداد النقم ــى اش ــون املعن ــن أن يك ــرة، ويمك ــعادة اآلخ ــم وس ــوز بالنعي ــه للف ب
ــة  ــم اجلن ــازوا بنعي ــه فف ــه ألوليائ ــعت رمحت ــرة[)3) إذا وس ــداء ]يف اآلخ ــى األع ع
ــاء إذا  ــة لألولي ــاع الّرمح ــان واّتس ــة واحلرَمـ ــوا باخليب ــار وايقن ــل النّـ ــاهدهم أه وش
اشــتّدت نقمتــه عــى األعــداء فألقاهــم يف اجلحيــم وشــاهدهم أهــل اجلنــة وايقنــوا 
بالنّـــجاة والّســـعادة األبديــة فــإنَّ ذلــك مــن عظائــم لّذاهتــم كــا يــّدل عليــه بعــض 
األخبــار، وحيتمــل بعيــدًا أن يكــون املعنــى اشــتدت نقمتــه عــى االعــداء باملعاقبــة 
ــه  ــعت رمحت ــاة واتّسـ ــّرزق  واملعاف ــا بال ــه إياهــم يف الّدني يف اآلخــرة مــع ســعة رمحت
لألوليــاء بالعفــو، مــع شــّدة نقمتــه عليهــم بارتــكاب الّذنــوب واآلثــام، وال خيفــى 

)))  )نعمته( يف ع، تصحيف.
)))  املؤمنون / ))، )).

)3)  ]يف االخرة[ ساقطة من ر، م.
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أنَّ يف كّل مــن الوجــوه رجحــان))) مــن بعــض الوجــوه، واهلل ســبحانه يعلــم مقصــد 
ُه؛ َوُمِذلُّ  ــُر َمْن َشــاقَّ ُه، َوُمَدمِّ ولّيـــه وصفيــه )صلــوات اهلل وحتياتــه( )َقـاِهـــُر َمْن َعـــازَّ
ـــل َعَلْيــِه َكَفــاُه، َوَمــن َسـأَلـــُه َأْعـــَطاُه، َوَمــْن  َمــْن َنــاَواُه َوَغالـِـُب َمــْن َعــاَداُه، َمــْن َتـَوكَّ
َأْقـــَرَضُه َقَضــاُه ومــن شــكرُه جــزاُه( ويف بعــض النســخ قاهــر بالتنويــن ال االضافــة 
ــي  ــّزين أي غالبن ــازيّن فع ــة[)3) وع ــّوة و]الغلب ــده، والعّزة)))الق ــة بع ــك الثالث وكذل
ــاوأه أي  ــدمر االهــالك واملشــاقة والشــقاق اخلــالف والعــداوة، ون فغلبنــي، والّتـ
باعــده وَعـــاداه، قيــل: وأصلــه مــن نــاء إليــك ونــؤت))) اليــه إذا /ظ)0)/ هنضتا، 
وأصــل الــواو اهلمــزة ومعــازة اهلل ومعاداتــه التجــرب والّتـــكرب واخلــروج عــن طاعتــه 
بعــد ظهــور احلــّق والتــوكّل اظهــار العجــز عــن األمــر واالعتــاد عــى الغــر، قــال 
ــِه َفُهــَو َحْســُبُه﴾)))، ويف  ْل َعَلــى اللَّ اهلل تعــاىل يف كفايــة املتوّكـــلني ﴿َوَمــْن َيَتــَوكَّ
اعطــاء الســائلني ﴿اُدُعـــون اَسـَتـِجـــْب َلـُكـــْم﴾))) ويف قضــاء املقرضــني ﴿َمـــْن ذا 
الّذي ُيـِقـــُرُض اهلل َقـْرَضـــًا َحـَسـنَـــًا َفـُيـَضـاِعـَفـــه َلـــُه أْضـَعـافًا َكـــثَرة﴾))) ويف جزاء 
ُكــْم﴾)8) )ِعـَبـــاَد اهللِ ِزُنــوا َأْنُفَســُكْم ِمــْن َقْبـــِل َأْن  ــْن َشــَكْرُتْم أَلَِزيَدنَّ الشــاكرين ﴿َلئِ
ـــنَاِق، َواْنـَقـــاُدوا  ُسوا َقْبَل ِضـْيـــِق اْلِ اَسُبوا، َوَتنَفَّ ُتوَزُنوا، َوَحـاِســـُبوَها ِمْن َقْبِل َأْن ُتَ

)))  )وجهان( يف ر.
)))  )للعزة( يف ث.

)3)  ]والغلبة[ ساقطة من ث، ر.
)))  )دنوت( يف م، حتريف.

)))  الطالق / 3.
)))  غافر / 0).

)))  البقرة / ))).
)8)  إبراهيم / ).
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ــَياِق( زنــة النّـــفس اعتبــار عملهــا حتــى يعلــم مقدارهــا مــن حيث  َقْبــَل ُعنْــِف))) السِّ
الّســعادة ]والّشـــقاوة[))) عنــد رّبـــها، وحماســبتها ضبــط عملهــا للــّردع عــن القبائــح 
واحلــّث عــى الّصاحلــات، ويف بعــض النّـــسخ )حاسُبـــوا َقـــبَل أْن حتاســبوا( بــدون 
حــرف اجلــّر، واخلنــاق ككتــاب احلبــل ونحــوه الــّذي يعــر بــه احللــق)3)، ويقــال: 
ــنة  أخــذه بخناقــه أي بحلقــه، والتنّـــفس))) قبــل ضيــق اخلنــاق حتصيــل راحــة اجّلـ
وهبجتهــا باألعــال الصاحلــة يف الّدنيــا قبــل حلــول املــوت وفــوت الفرصة وَقـــود))) 
الفــرس ضــد ســوقه وسَيـــاقه واألول جذبــه مــن أمامــه، والثــاين حّثــه عــى الّســـر 
ــياق أيضــا  ــد يقّدمــه ويســوقه بعنــف وشــدة، والّسـ وإذا اســتصعب ومل يطــع القائ
نــزع الــّروح كأن الــّروح تســاق لتخــرج مــن البــدن، واملعنــى انقــادوا ألوامــر 
ــة  ــم أو مالئك ــض روحك ــرة، أو يقب ــوت اىل اآلخ ــك امل ــوقكم مل ــل أن يس اهلل قب
ــا  ــُه ِمنَْه ــوَن َل ــى َيُك ــِسِه َحتَّ ــَى َنْفـ ــْن َع ــْن َلْ ُيَعـ ــُه َم ــوا َأنَّ ــذاب اىل النَـار)َواْعــلُمـ الع
َواِعـــٌظ َوَزاِجـــٌر؛ َلْ َيُكــْن َلــُه ِمْن َغرَهـــا َزاِجٌر))) َوالَ َواِعـــٌظ( إعانة اهلل اإلنســان عى 
ــى يقهــر نفســه األمــارة بالســوء وال  ــده بلطفــه حّتـ ــه، ويؤي نفســه أن يوفقــه بفضل
يتبــع))) هواهــا وخيتــار طريــق اخلــر وال يبلــغ اإلعانــة حــد االجبــار كــا هــو ظاهــر 
اللفــظ حتــى ينــايف االختيــار والوعــظ ذكــر مــا يلــني القلــب مــن الثــواب والعقــاب 

)))  )عنق( يف م.
)))  ]والشقاوة[ ساقطة من ع.

)3)  ينظر: الصحاح، مادة )خنق(: )/ )))).
)))  )والنفس( يف ر، م، حتريف.

)))  )قرد( يف م.
)))  )ال زاجر( يف رشح ابن أيب احلديد: )/))3، وهنج البالغة، حتقيق صبح الصالح: 8)).

)))  )تتبع( يف ث، ح، تصحيف.
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وفنــاء الّدنيــا ونحــو ذلــك.

الم([))) )ُتْعـَرف())) ِبـْخـطبِة األْشـباِح ]َوِمْن َخـْطـبٍة َلُه )َعَليِه السَّ
الَشــبح بالتحريــك وقــد يســكن الشــخص وجيمــع عــى الّشـــبوح أيضــًا واملــراد 
املالئكــة لتضمــن اخلْـــطبة ذكرهــم ووصفهــم َوِمـــن َجـــاَلئل َخـَطـــبِة وكان َســـألُه 
ـُه َيـراُه ِعـَيـانًا َفـَغـِضـَب لِـَذلِـَك. الِعيان بالكر  َسـائل أن َيـِصـَف اهلل َلـُه َحـّتـى َكـأنَّ
املعاينــة، ويف بعــض النســخ موضــع هــذا الــكالم، وهــي مــن جالئــل اخلطــب َروى 
ــال:  ــالم( ق ــن حممــد )عليهــا الّسـ ــر ب ــادق جعف ــن الّصـ ــَدقة َعـ ــن َصـ ــدُة ب َمـْسـَعـ
ـالم َوالّصـــالُة( بِـهِذه اخلُـَطـــبة عى منرِب الُكـوفة  َخـَطـــَب أِمـــُر امُلـؤمنْـــنَي )عليه السَّ
ـنَـا لِـنَـزداَد َلـُه ُحـّبًا،  بَّ َوذلِـــَك َأنَّ َرُجـــاًل أَتـــاُه َفـَقـاَل َلـُه: يا أَمـر املْؤمنني ِصـْف َلـنَـا رَّ
اُس  وبِـــه َمـْعـِرَفـــًة َفـَغـِضـــَب )عليه الّسـالُم( َونادى الصالُة جاِمـَعـــًة َفـاْجـَتـِمـع النَـّ
ــِون  ــُر)3) اللَّ ــٌب ُمَتِغ ــَو ُمْغَض ــرَب َوُه ــد املِنَ ــه فَصَع ــِجُد بأْهِل ــصَّ امَلْس ــى َغ ــيَه حّت َعـَلـ
ــم قــال: لعــل)))  ــه(، ث ــِه وآل ــي )َصــَىّ اهلل عَلي ــَى النّب ــْبَحاَنُه َوَصــَىّ َع ــَد اهلل ُس َفَحِم
)غضبــه())) )عليــه الّســالم( لعلمــه بــأنَّ غــرض))) الســائل وصفه ســبحانه بصفات 
ــه ســأل  األجســام كــا يزعــم أكثــر العــوام ويناســبه بعــض كلــات اخلطبــة، أو ألنَّ
ــه  ــق ب ــا نط ــع مم ــغ و[ ))) أرف ــات ]أبل ــه بصف ــبحانه، أو وصف ــه س ــه حقيقت ــان كن بي

الم([ بياض يف ث. )))  ]َوِمْن َخـْطـبٍة َلُه )َعَليِه السَّ
)))  )يعرف( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف والصواب ما اثبتناه.

)3)  )مغر( يف ع، حتريف.
)))  )ولعل( يف ا.

)))  )عضبه( يف ح، تصحيف.
)))  )عرض( يف ا، ر، تصحيف.

)))  ]ابلغ و[ ساقطة من ح.
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ــه ال يكفــي يف معرفــة اهلل ويشــعر بذلــك بعــض الفــاظ  الكتــاب واآلثــار لزعمــه أنَّ
ــة أي عليكــم الّصــالة عــى  ــداء منصــوب عــى احلالّي اخلطبــة وجامعــة يف كلمــة النّ
ــاس،  رفــع الّصــالة كــا حكــى أو احــرضوا الّصــالة عــى نصبهــا جامعــة لــكّل النّ
وهــذا النـّـداء للخطــوب وعظائــم الّســوانح، وغــّص املســجد أي أمتــأل، ومغضــب 
ــه مــا يوجــب غضبه.)احَلْمــُد هللِ الــذي اَل َيِفــُرُه  ــل ب ــول أي فع عــى صيغــة املفع
ــٍع  ــَواُه، َوُكلُّ مانِ ــٌص ِس ــٍط ُمنَْتَق ــوُد؛ إِْذ ُكلُّ ُمْع ــاُء َواجُل ْعَط ــِه اإلِْ ــُع)))، َوالَ ُيْكدي امَلنْ
َمْذُمــوٌم َمــا َخــَاُه( َوفــرَّ الــيء َكَوعــدَّ وفــورًا أي تــّم وكمــل)))، ووفرتــه وفــرا أي 
امتمتــه وأكملتــه)3) يتعــدى وال يتعــدى ولذلــك يقــال للتــام: وافــر وموفــور واملنــع 
ضــد اإلعطــاء وكــدت األرض تكــدوا كــدوًا إذا أبطــأ )نباهتــا()))، وكــدا))) الــّزرع 
أي )ســاءت())) نبتتــه ويعــدى /و)0)/ باهلمــزة، يقــال: اكــدى فــالن األرض أي 
ــه ال  جعلهــا كاديــة، فمعنــى ال يكديــه اإلعطــاء ال جيعلــه قليــل اخلــر مبطئــًا فيــه؛ ألنَّ
ينقــص مــن خزائنــه))) يشء، وقــال اجلوهــري: )أكديــت الرجــل عــن الــيء، أي 
ــا  ــد م ــه ال ينف ــه ألن ــأنه وعادت ــن ش ــاء ع ــرده اإلعط ــى ال ي ــه()8)، فاملعن ــه عن رددت

)))  )ال يفــره املنــع واجلمــود( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ ))3، ورشح هنــج 
البالغــة، حتقيــق صبحــي الصالــح: 9)).

)))  ينظر: الصحاح، مادة )وفر(: )/ ))8.
)3)  )كملته( يف ع.

)))  )بناهتا( يف ا، ح، ع.
)))  )وكذا( يف ح، ر، ع، م، تصحيف.

)))  )سائت( يف ح.
)))  )حزائنه( يف ث، ويف ر: )جزائنه(، تصحيف.

)8)  الصحاح، مادة )كدى(: )/ )))).
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عنــده، وانتقــص يكــون متعديــًا والزمــًا كنقــص واملنتقــص))) يف النســخ عــى صيغة 
املفعــول أي املنقــوص والتعليــل باجلملــة الثالثــة ســواء كانــت عّلة لــألوىل ليكون))) 
ــف  ــع يف الل ــاء، واملن ــة اإلعط ــة ملطابق ــة رعاي ــف، أو للّثاني ــب الل ــى ترتي ــر ع الن
والنــر واضــح، وأّمــا بالّرابعــة ففيــه خفــاء ويمكــن أن يكــون من قبيل االســتدالل 
بنفــي املعلــول عــى عــدم العّلــة فــإّن الوفــور باملنــع أو أكــداء اإلعطــاء علــة للبخــل 
التابــع للخــوف مــن الفاقــة وهــو عّلــة لرتتــب الــّذم مــن حيــث أّنــه نقــص أو 
ــداء  ــور أو)3) األك ــدم الوف ــى ع ــّدل ع ــّذم ي ــي ال ــائل فنف ــع ورّد الس ــه املن القتضائ
املّدعــى يف اجلملتــني املتقّدمتــني، وحيتمــل أن تكــون ))) مجلــة مســتّقلة غــر داخلــة 
حتــت التعليــل مســوقة لدفــع تّوهــم ينشــأ مــن التعليــل بعــدم االنتقــاص باإلعطــاء 
ــب أن ال  ــاء فيج ــه يشء باإلعط ــن خزائن ــص م ــول: إذا مل ينق ــم أن يق ــإنَّ للمتّوه ف
يتّصــف باملنــع أصــاًل ولــو اتّصــف بــه لــكان مذمومــًا مــع أّن مــن أســائه املانــع، فــرد 
ــح اإلعطــاء  ــل لقب ــأنَّ منعــه ســبحانه ليــس لالنتقــاص باإلعطــاء ب ذلــك الوهــم ب
وعــدم اقتضــاء املصلحــة إّيــاه ومثــل ذلــك املنــع ال يســتتبع الــّذم أو اســتحقاقه ثــم 
ــوع  ــو موض ــّذي ه ــع ال ــد باملان ــه أن أري ــو أن ــة كالم وه ــس اجلمل ــى يف نف ــه بق أّن
القضيــة مــن كان منعــه يف غــر موقعــه فكيــف يســتقيم االســتثناء وإن أريــد األعــم 
ــراد  ــاين، وي ــار الّث ــواب باختي ــن اجل ــًا، ويمك ــه مذموم ــم بكون ــح احلك ــف يص فكي
باملحمــول مــن أمكــن أن يلحقــه الــّذم والريــب أن نفــي إمــكان الــّذم عنــه ســبحانه 

)))  )املنقص( يف ر.
)))  )لتكون( يف أ، ع، تصحيف.

)3)  )و( يف ع.
)))  )يكون( يف ا، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصواب ما اثبتناه.
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أبلــغ مــن نفــي فعلّيتــه، أو يقــال: املانــع اليصــدق عــى غــره ســبحانه إالَّ إذا بخــل 
ــراد  ــى فامل ــل املعط ــه مقاب ــراد ب ــبحانه ي ــه س ــق علي ــه وإذا أطل ــرتض اهلل علي ــا اف ب
بالعنــوان املعنــى اّلــذي ]...[))) يمكــن حتققــه يف كّل مــن املورديــن ويــدّل عليــه مــا 
روى عــن عــي بــن موســى الّرضــا )عليــه الّســالم( أنــه ســئل عــن اجلــواد فقــال: 
ــذي  ــو ال ــواد ه ــإنَّ اجل ــوق ف ــن املخل ــأل ع ــت تس ــإن كن ــني ف ــك وجه ))إنَّ لكالم
يــؤدي مــا افــرتض اهلل عليــه و)البخيــل())) هــو الــذي )يبخــل()3) بــا افــرتض اهلل 
ــه إن  ــع؛ ألنَّ ــواد إن من ــو اجل ــى وه ــواد إن أعط ــو اجل ــق فه ــه وإن اردت اخلال علي
ــل أن  ــه((، وحيتم ــس ل ــا لي ــه م ــه منع ــه، وإن منع ــس ل ــا لي ــاه م ــدا أعط ــى عب أعط
يكــون مــا بعــد إذ عّلــة الختصــاص احلمــد عــى اإلعطــاء بــه ســبحانه أو))) الفــرد 
الكامــل منــه كــا يفهــم مــن الــاّلم ويناســبه تقديــم اثبــات االنتقــاص والــّذم للغــر، 
ــرّواة أو  ــل جمــّرد الّتعــّرض للغــر، وال يســتبعد وقــوع حتريــف يف الــكالم مــن ال ب
ــاله  ــا خ ــور م ــع موف ــالم( كل مان ــه الّس ــه )علي ــظ كالم ــون لف ــاخ))) وإن يك النّس
فأبــدل املوفــور باملذمــوم أو َمدمــوم بالــّدال املهملــة وهــو يف األصــل الّســمني 
ــر  ــن الفق ــة ع ــابقة كناي ــد ويف الّس ــا أنَّ الك ــور ك ــن املوف ــة ع ــحًا كناي ــئ ش املمتل
واالنتقــاص وحينئــذ فأمــر التعليــل فيهــا واضــح كالقرينــة الســابقة، والتعليــل يف 
ــِد  ــاُن بَِفوائِ ــَو))) امَلَّن ــة )ُه ــبحانه بالصف ــرده س ــات تف ــه إلثب ــع تضمن ــد م ــوة التأكي ق

)))  ]ال[ زائدة يف م.
)))  )النحيل( يف ح، تصحيف.

)3)  )ينحل( يف ح، تصحيف.
)))  )و( يف ث، ح.

)))  )النساح( يف م، تصحيف.
)))  )وهــو( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ ))3، ورشح هنــج البالغــة، حتقيــق 
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ــْم(  َر َأْقَواَتُ النَِّعــِم، َوَعوائـِـِد امَلِزيــِد َواْلِقَســِم، ِعَياُلــُه اَللـِـْق)))، َضِمــَن َأْرَزاَقُهــْم، َوَقــدَّ
ــبحانه،  ــائه س ــان يف أس ــّر املنّ ــه ف ــاء)))، وب ــام واإلعط ــى اإلنع ــون بمعن ــّن يك امل
وبمعنــى تعديــد النعــم، والصنائــع وهــو الــذي يفســد الصنيعــة)3) ويبطــل الصدقة، 
ــدح  ــة م ــو صف ــال: وه ــالم( ق ــه الس ــه )علي ــارحني كالم ــض الّش ــل بع ــه مح وعلي
للحــق ُســبحانه، وإن كانــت صفــة ذم خللقــه الحتــال توقــع اجلــزاء واســتفادة 
الكــال يف اخللــق وتّضمنــه الّتطــاول والكرب]و[)))مهــا))) إّنــا يلتقيــان بالغنــى عــن 
ثمــرة مــا تطــاول بــه ال باملفتقــر اىل اجلــزاء، واهلل ســبحانه ال يتوقــع جــزاء إلنعامــه 
وال يســتفيد بــه كــاالً، بــل يعــّد نعمــه عــى عبــاده تذكــرًا للّشــكر كــا قــال ســبحانه: 
ــْم﴾))) )))، ولعــّل احلمــل  ــُت َُعَليُك ــي َأْنَعْم ــي الَّتِ ــُروا نِْعَمتِ ــل اْذُك ائِي ــي إرِْسَ ــا َبنْ ﴿َي
ــن  ــان م ــل)8) لإنس ــادة حتص ــدة الّزي ــح والفائ ــى /ظ)0)/ األول أوض ــى املعن ع
َمــاٍل وغــره والعائــدة املعــروف والعطــف، وقــال بعــض الّشــارحني: )عوائــد 
املزيــد والقســم معتادمهــا()9)، واملزيــد الّزيــادة، ولعــل املــراد بــه مــاال يشــوبه 

صبحي الصالح: 9)).
)))  )اخلالئــق( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ ))3، ورشح هنــج البالغــة، 

حتقيــق صبحــي الصالــح: 9)).
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )منن(: ))).

)3)  )الصيغة( يف أ، ع، حتريف.
)))  ]و[ ساقطة من ر.

)))  )هو( يف م، حتريف.
)))  البقرة: 0)، ))، ))).

)))  قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ ))3.
)8)  )حتصيل( يف ح، حتريف.

)9)  رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ ))3.
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اســتحقاق العبــد والقســم مجــع قســمة ]وهــي االســم مــن قســمه[))) كرضبــه 
وقســمه بالّتشــديد أي جــّزأْه، وقيــل: هــو يقســم أمــره قســًا أي يقــدر وينظــر فيــه 
كيــف يفعــل، وعيــال الرّجــل بالكــر أهــل بيتــه ومــن يموهنــم مجــع عيِّــل))) ومجعــه 
عيائــل، كجّيــد وجيــاد وجيائــد، وضمــن أرزاقهــم كعلــم أي كّفلهــا والتزمهــا 
ــه  ــدن أو يمســك ب ــه الب ــكل منهــم مــن القــوت وهــو مايقــوم ب وقــدر أي جعــل ل
الّرمــق مــن املطعــم عــى قــدر مــا يقتضيــه احلكمــة واملصلحــة )َوَنَــَج َســبِيَل 
ــأِْل(  ــَا َلْ ُيس ــُه بِ ــْوَد ِمنْ ــئَِل بَِأَج ــَا ُس ــَس بِ ــِه، َوَلْي ــا َلَدْي ــَن َم ــِه، َوالطَّالِبِ ــَن إَِلْي اِغبِ الرَّ
ــَك وهنــج  ــه َل ــُه يقــال: أعمــل عــى مــا هنَجت ــه)3) َوأْوَضْحَت ــق إذا أبنت ــُت الّطري هَنَْج
ــبِيِل لصــالح املعــاد كــا أنَّ ضــان األرزاق لصــالح املعــاش وعــدم الفــرق بــني  السَّ
مــا ســئل وبــني مــا مل يســئل بالنظــر اىل اجلــود ال ينــايف يف احلــّث عــى الّســؤال لكونــه 
مــن معــّدات الّســائل وعلــل اســتحقاقه لإنعــام واجلــود؛ ألن))) نســبته))) ســبحانه 
اىل اخللــق عــى الّســواء وإن اســتحّق الّســائل ما مل يســتحّقه غره بخــالف املخلوقني 
فــإنَّ الّســؤال هيتــج))) جودهــم بالّطبــع مــع قطــع النظــر عــن االســتعداد ويعطــون 
ــاس أو طمعــًا يف مدحهــم دون غــره، وإن كان  ــائل حــذرًا مــن أن يذمهــم الن الّس
ــُر  ــُه، َواآلِخ ٌء َقْبَل ــوَن َشْ ــٌل َفَيُك ــُه َقْب ــْن َل ــِذي َلْ َيُك ُل الَّ ــد. )األوَّ ــه آك ــتعداد في االس

)))  ]وهي االسم من قسمه[ ساقطة من ر، م.
)))  )عتيل( يف م، حتريف.

)3)  )انبته( يف ث، ح، ر، م، تصحيف.
)))  )ألنه( يف أ، ع.

)))  )نسبة( يف م، حتريف.
)))  )هييح( يف ث، م، تصحيف.
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ٌء َبْعــَدُه(، َقــاَل بعــض الشــارحني: وجــوده تعــاىل  الــّذي َلْيــَس َلــُه َبْعــٌد))) َفَيُكــوَن َشْ
ــات)))،  ــى الّزماني ــق ع ــا يطل ــة ك ــة و البعدي ــه القبلي ــق علي ــال يطل ــاين ف ــس بزم لي
ــا  ــة ليمكــن أن يكــون يشء م ــه القبلي ــّذي ال يصــدق علي ــكالم األّول ال ــى ال فمعن
قبلــه، واآلخــر الــذي ال يصــدق عليــه البعديــة الّزمانيــة ليمكــن أن يكــون يشء مــا 
ــه  ــه مل يكــن قــد ســبقه عــدم، فيقــال إنَّ بعــده، وقــد حيمــل عــى وجــه آخــر وهــو أّن
ــه ليــس  ــا املؤثــر فيــه أو الّزمــان املقــّدم عليــه، وإن مســبوق بــيء مــن األشــياء، أّم
ــان أو  ــا الّزم ــياء أّم ــن األش ــده يشء م ــون بع ــا فيك ــا وعدمه ــن فناؤه ــذات يمك ب
غــره)3)، ويمكــن أن يكــون املــراد بالقبــل الّزمــان املتقــدم ســواء كان أمــرًا موجــودًا 
أو موهومــًا، وبالــيء موجــود مــن املوجــودات أي ليــس قبلــه زمــان حّتــى يتصــّور 
تقــّدم موجــود عليــه، وكذلــك بقــاء موجــود بعــده، وســيجي عــن قريــب))) إن شــاء 
اِدُع أَنــاِسَّ اأْلَْبَصــاِر َعــْن  اهلل تعــاىل تتّمــة الــكالم يف أّوليتــه وآخريتــه ســبحانه )َوالــرَّ
َأْن َتنَاَلــُه َأْو ُتْدِرَكــُه( األنــايّس بالّتشــديد مجــع انســان، )وإنســان العــني: املثــال الــّذي 
ــر  ــى الب ــان بمعن ــع اإلنس ــا جيم ــاس ك ــى أن ــع ع ــواد))))))) وال جيم ــرى يف الّس ي
عليــه، وقيــل: األنــايس مجــع انســان العــني مشــدد واآلخــر يشــدد وخيفــف وقــرئ 
﴿وأنــاِسَّ كثــرًا﴾))) بالتخفيــف)8)، وقــد ســبق اشــتقاق اإلنســان مــن النّســيان أو 

)))  )مل يكن له( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / ))3.
)))  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 8)3، وفيه: )... البعدية والقبلية...(.

)3)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 8)3.
)))  )عنقريب( يف أ، ث، ح، ر، ع، م.

)))  )الشواذ( يف ع، تصحيف.
)))  لسان العرب، مادة )أنس( )/ 3).

)))  الفرقان /9).
ــم  ــر: معج ــاري، ينظ ــارث الذم ــن احل ــى ب ــائي، وحيي ( الكس ــايِسَ ــف )وأن ــا بالتخفي )8)  قرأه
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اإلنــس))) يف رشح اخلطبــة األوىل وردع أنــايس األبصــار، أي منعــه ورّده كنايــة عــن 
ــه))) ســبحانه ليــس بجســم و ال يف جهــة، ونلــت الــيء  عــدم امــكان احساســَها ألنَّ
ــاإلدراك)3)  ــام و ب ــل االدراك الت ــراد بالني ــه، وامل ــه فلحقت ــه أي تبعت ــه وادركت اصبت
ــِه  ــَف َعَلْي ــا اْخَتَل ــني )َم ــر اللفظ ــف لتغاي ــون العط ــس وإن يك ــل العك ــره وحيتم غ
ــر  ــاُل( الّده ــه االنتِق ــوَز َعَلْي ــَكاٍن َفَيُج ــاُل، َوالَ َكاَن يِف َم ــُه احل ــَف ِمنْ ــٌر))) َفَيْخَتلِ َدْه
ــه  ــه ســبحانه مل يمــر عليــه دهــر؛ ألنَّ الّزمــان الطويــل أو أّعــم منــه، وظاهــر الــكالم أنَّ
ليــس بزمــاين كــا أّنــَه ليــس بمــكاين فــال يلحقــه اختــالف األحــوال الــالزم 
للّزمانّيــات، ومــا ليــس بزمــاين ال خيتلــف حالــه كــا أنَّ مــا ليــس بمــكاين ال جيــوز 
ــل  ــه، وحيتم ــه أي حال ــاف الي ــن املض ــوض ع ــال ع ــاّلم يف احل ــة، وال ــه احلرك علي
اجلنــس ويمكــن أن يــراد باختــالف الّدهــر عليــه جريانــه عــى خــالف مــراده أحيانــًا 
ــاء  ــدة والّرخ ــن الّش ــق م ــق اخلل ــا يلح ــه م ــى يلحق ــًا حت ــه أحيان ــق إرادت ــى وف وع
والنّعــم والبــؤس والّصحــة والّســقم ونحــو ذلــك بــل هو القــادر املطلــق /و08)/ 
ــاِدُن  ــُه َمع ــْت َعنْ َس ــا َتنَفَّ ــَب َم ــْو َوَه ــه )َوَل ــره وارادت ــر إالَّ بأم ــري الّده ــّذي ال جي ال
ــاَرِة  ــاِن، َوُنَث ــْنِ َواْلِعْقَي َج ــزِّ اللُّ ــْن فِلِ ــاِر؛ ِم ــداُف اْلبَِح ــُه َأْص ــْت َعنْ ــاِل؛ َوَضِحَك ب اجْلِ
ــَر َذلـِـَك يِف ُجــوِدِه، َواَل َأْنَفَد َســَعَة َمــا ِعنْــَدُه( التنّفس)))  رِّ َوَحِصيــِد امَلْرَجــاِن، َمــا َأثَّ الــدُّ
ــدره  ــن ص ــرج م ــس فيخ ــوان يتنف ــه كاحلي ــرازه واخراج ــتعارة إلب ــي اس ــن ال ع

القراءات القرآنية: )/89).
)))  العني، مادة )ني(: )/ )30.

)))  ]النه[ ساقطة من ر.
)3)  )االداك( يف ع.

)))  )ذهر( يف م، تصحيف.
)))  )النفس( يف ح، حتريف.
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اهلــواء والتعبــر بالتنّفــس يناســب تكــّون املعدنيــات مــن بخــار األرض كــا قيــل، 
واملعــدن كمجلــس منبــت اجلواهــر مــن ذهب وغــره، وضحكــت عنــه أي تفّتحت 
وانشــقت حّتــى ظهــر ويقــال: للطلــع حــني ينشــق الضحــك بفتــح الّضــاد)))، 
ــه يفتــح فــاه ولطــف تشــبيه الّصــدف بالفــم والــّدر بالســن  ويســّمى الّضاحــك ألنَّ
ــوا:  ــح، وقال ــان واض ــا بالّلس ــا ولطافته ــة طرفه ــدف يف دّق ــي يف الّص ــة الّت والّلحم
الّصــدف حيــوان ذو حــّس وحركــة لــه شــبه بالنبــات حيــث أّن لــه عرقــًا))) يغــرزه)3) 
ــر  ــّزاي اجلواه ــديد ال ــاّلم وتش ــاء وال ــر الف ــّز بك ــه، والِفِل ــذي))) ب يف األرض يغت
املعدّنيــة كالّذهــب والفّضــة والنّحــاس)))، وقيــل: مــا ينفيــه الكــر ]أي ينحيــه[))) 
مــن كل مــا يــذاب منهــا، واللجــني مصّغــر الفّضــة)))، والعقيــان بالكــر )الّذهــب 
مــن  حيصــل  مّمــا  هــو  وليــس  نباتــًا  ينبــت  ذهــب  )هــو  وقيــل:  اخلالــص()8)، 
احلجــارة()9)، وال يناســب املقــام إال أن يكــون ينبــت يف اجلبــال ومــع ذلك األنســب 
باملقــام الفــرد الكثــر الّشــائع، ونثــرت الــيء كنــرت رميتــه متفّرقــًا، ونثــارة الــّدر 
بالّضــم مــا تناثــر منــه، والــّدر مجــع ّدرة وهــي )الّلؤلــؤة العظيمــة()0))، وقيــل: 

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )ضحك(: 0)/ 0)).
)))  )عرفًا( يف ر، تصحيف.
)3)  )يغروه( يف ث، حتريف.

)))  )يغتدى( يف أ، ويف ث: )يفتدي(.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )فلز(: )/ )39.

)))  ]اي ينحيه[ ساقطة من ح.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )جلن(: 3)/ 9)3.

)8)  ينظر: املصدر نفسه، مادة )عقا(: ))/ )8.
)9)  معجم مقاييس اللغة، مادة )عقو(: )/ )).

)0))  القاموس املحيط، مادة )درر(: )/ 8).
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ــض  ــال بع ــود، ق ــد املحص ــل واحلصي ــه باملنج ــّزرع قطع ــد ال ــؤة())) وحص )اللؤل
الّشــارحني: كان املــراد املتبــدد مــن املرجــان كــا يتبــّدد احلــب املحصــود، وجيــوز أن 
يعنــي املحكــم من قوهلم: يشء مســتحصد أي مســتحكم، قــال ويــروى: )َوَحْصباِء 
ــرّي)3):  ــال اجلوه ــؤ)))، ق ــار الّلؤل ــان، صغ ــى واملرج ــاِء: احلَ ــاِن( َواحلَْصب امَلْرج

وقال قوم هو الُبسد يعني احلجر األمحر، ومنه قول الّشاعر ]يرثى امرأه[))). 
ِه                 َوَبكى َعَلْيَها الّلؤلؤ املكنون))) ا امْلَْرجاَن َصْفَحَة َخدِّ أْدَمى َلَ

ــُب  ــُدُه َمَطالِ ــا اَل ُتنِْف ــاِم، َم ــِر اأْلَْنَع ــْن َذَخائِ ــَدُه ِم ــَكاَن ِعنْ ــاه )َوَل ــده أي أفن وانف
ــاُح  إحِْلَ ُلــُه)6)  ُيبخِّ ــائِلَِن، َواَل  َيِغيُضــُه ُســَؤاُل السَّ الَّــِذي اَل  ــَواُد  اجْلَ ــُه  أِلَنَّ اأْلََنــاِم، 
ــَن( َدخائــر األنعــام مــا بقــى عنــده مــن نعمــه اجلســام بعــد العطــاء املفــروض،  امْلُلِحِّ
واملطلــب مصــدر، و يغيضــه أي ينقصــه جــاء متعديــًا كــا جــاء الزمــًا، يقــال: غاض 
لــه عــى صيغــة التفعيــل)))، أي  املــاء، أي قــل و)نضــب())) وغاضــه اهلل)8)، وال ُيْبخِّ
ــى  ــه( ع ــِه، وروى: )ال ُيبخل ــاه بِ ــاًل إذا َرم ــُه َتْبِخي ــال: َبَخَل ــاًل، ويق ــه بخي ال جيعل
ــا  ــل أّم ــَف، والّتعلي ــؤال أي احلَ ــّح يف الس ــده بخياًل،وأل ــال أي ال جي ــة األفع صيغ

)))  الصحاح، مادة )درر(: )/ ))).
)))  قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/0)3.

)3)  الصحاح، مادة )مرج(: )/ ))3.
)))  ]يرثى امرأه[ بياض يف ث.

)))  البيــت مــن البحــر الكامــل ملحمــد بــن هانــئ االندلــي يف مــدح معــز الدولــة، ديــوان ابــن 
هانــئ االندلــي: 03)، و شــذرات الذهــب: 3/ 3)، ومعجــم األدبــاء: 9)/ )0).

)))  )ينجله( يف أ، ر، ع، م، تصحيف.
)))  )نصب( يف ث، ح، تصحيف.

)8)  ينظر: الصحاح، مادة )غيض(: 3/ )09)، ويف ث: )وعاضه اهلل(.
ل(، والتفعيل منه التبخيل. )9)  )الُيبخلَُّه( عى وزن )ُيفعِّ
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للجملــة الّرطيــة بتواليهــا فالوجــة يف التعليــل بنفــي التبخيــل ظاهــر إذ لــو أثــر 
ــى التأثــر يف  ــه يف احلقيقــة معن ــه اإلحلــاح فإّن العطــاء املفــروض يف جــوده لبخل
اجلــود فنفيــه)1) يــدل عــى نفيــه، وأّمــا البقــاء مــاال ينفــده املطالــب مــن ذخائــر))) 
األنعــام فوجــه الّتعليــل أّن العــادة قــد جــرت بلحــوق البخــل ملــن ينفــد ماعنــده 
بالطلــب وإن أمكــن عقــالً عدمــه بــأن يســمح بــكّل ماعنــده فنفــي ))) التبخيــل))) 
ــَك الُقــْرآُن َعَلْيــِه ِمــْن َصَفتِــِه  ــائُِل َفــَا َدلَّ ــا السَّ َ يــّدل عــى نفــي االنفــاد )َفاْنُظــْر َأيُّ
ــَس يِف  َّــا َلْي ــُه، ِم ــْيَطاُن ِعْلَم ــَك الشَّ َف ــا َكلَّ ــِه، َوَم ــوِر ِهَداَيتِ ــَتِضْئ بِنُ ــِه، َواْس ــمَّ بِ َفاَئت
ــِة  ــِه( ))) َوَأئمَّ ــه َوآل ــّى اهلل َعَلْي ــّي )َص ــنَِّة النَّب ــُه، َواَل يِف ُس ــَك َفْرُض ــاِب َعَلْي اْلكَِت
ــَك(  ــَك ُمنَْتَهــى َحــقِّ اهللِ َعَلْي ــإنَّ َذلِ ــُه إىَِل اهللِ ُســْبَحاَنُه، َف ــكِْل ِعْلَم ــُرُه، َف ــَدى َأَث اْلُ
ــر  ــه، واألث ــدى ب ــّذي يقت ــه ال ــم ب ــدى، واملوت ــّم املقت ــداء، واملوت ــام)6) االقت اإلمت
بالّتحريــك نقــل احلديــث وروايتــه)))، ووكل األمــر اليــه وكال و وكــواًل ّســلمه 
ــه ســبحانه والبحــث  ــع مــن اخلــوض يف صفات وتركــه، والــكالم رصيــح يف املن
ــه  ــن أّن ــارحني)8) م ــض الّش ــره بع ــا ذك ــنة وم ــاب والّس ــا يف الكت ــرد منه ــّا مل ي ع
انــكار عــى مــن يقــول: مل فــرض اهلل عــى العبــاد مخــس َصلــوات وهــال كانــت 

))) )ففيه( يف أ، ث، ر، حتريف.
)))  )دخائر( يف أ، ر، تصحيف.

)3)  )فبقى( يف ح، ويف ث، ر )ففي(.
)))  )التبحيل( يف أ، تصحيف، ويف ر: )النجيل(، حتريف.

)))  )صى اهلل عليه وسلم( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد ) / 0)3.
)))  )االهتام( يف أ، ر، ع، حتريف، ويف ث: )االيتام(.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )أثر(: )/ ).
ــاج  ــدي، منه ــن الراون ــاًل ع ــد: ) / 3)3، نق ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــر: رشح هن )8)  ينظ
الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة: )/ )38، ويف احلقيقــة الراونــدي مل ينكــر رصاحــًة، ومل يكــن 

ــل كان يف صفــات الراســخني بالعلــم وطاعتهــم املطلقــة. ــكار، ب كالمــه يف معــرض االن
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ــني  ــح ركعت ــات والصب ــع ركع ــر أرب ــل الظه ــًا،/ ظ08)/ وملَ جع ــتًا أو أربع ّس
ــه  ــة ل ــات صف ــب يف أّن اثب ــه الري ــم أن ــح، ث ــاده واض ــال، ففس ــس احل ــال عك وه
ســبحانه مل يــرد يف الكتــاب والّســنة أصــال والبحــث عنهــا داخــل يف املنهــي)1) عنــه 
وإن كان مــن البحــث مرجعــه اىل تفســر ألفــاظ الكتــاب والّســنة وايضــاح املعــاين 
ودفــع الّشــبه ليــس داخــاًل فيــه، وأمــا مــا كان حاصلــه تفصيــل امجــال وبيــان معنــى 
ــتنبطة  ــة و))) املس ــا ونفــي البعــض بالوجــوه العقّلي ــات بعضه ــوه واثب حمتمــل لوج
مــن األخبــار عــى وجــه حيتمــل الّصحــة والّفســاد خلفــاء الّطــرق ووجــوه الّداللــة 
ــه فيــا  كــا هــو الغالــب يف األبحــاث املســطورة يف أســاطر القــوم فالّظاهــر دخول
هنــى عنــه والشــك يف أنَّ الّكــف عنــه واالقتصــار عــى القــدر املأثــور أوىل وأســلم. 
ــَدِد امْلَْرُوَبِة  اِســِخَن يِف الِعْلــِم ُهــُم الَِّذيــَن َأْغنَاُهــْم َعــِن))) اْقتَِحــاِم السُّ )َواْعَلــْم َأنَّ الرَّ
ْقــَراُر بُجْمَلــِة))) َمــا َجِهُلــوا َتْفِســَرُه ِمــَن اْلَغْيــِب امْلَْحُجــوِب، َفَمــَدَح  ُدوَن اْلُغُيــوِب اإْلِ
ــْم  ى َتْرَكُه ــمَّ ، َوَس ــَاً ــِه ِعْل ــوا بِ يُط ــا لَْ ُيِ ــاِوِل َم ــْن َتنَ ــِز َع ــْم بِاْلَعْج ــاىل))) اِْعِتاَفُه اهللُ َتع
ْر)6)  ْفُهــُم اْلَبْحــَث َعــْن كنِهــِه ُرُســوخًا، َفاْقَتــِرْ َعــَى َذلـِـَك، َواَل تَقدِّ ــَق فِْيــَا َلْ ُيَكلِّ التََّعمُّ
َعَظَمــَة اهللِ ُســْبَحاَنُه َعــَى َقــْدِر َعْقلِــَك َفَتُكــوَن ِمــْن اَلالِكــَن(. الّراســخ يف األمــر 
ــدد مجــع  ــة)8)، والّس ــه ومــن غــر روي ــه بغت ــزل أي دخل ــه)))، واقتحــم املن ــت في الّثاب

)))  )املنتهى( يف ر.
)))  )أو( يف أ، ث، ع..

)3)  )من( يف ع، حتريف 
))) )بحملة( يف أ، تصحيف.

)))  )تعاىل( غر موجوده يف من رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 0)3.
)))  )نقدر( يف ح، تصحيف.

)))  ينظر: العني، مادة )رسخ(: )/ )9).
)8)  ينظر: املصدر نفسه، مادة )قحم(: 3 / )).
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ــيء  ــه ودون ال ــاب نصب ــّدار()1) ورضب الب ــاب ال ــة، وهي)ب ــرف وغرف ــدة كغ ّس
أقــرب منــه، وقبــل))) الوصــول اليــه واملتعمــق))) يف األمــر الــّذي يبالــغ فيــه ويطلــب 
ــه)))  ــدرًا وتقيس ــه ق ــل ل ــيء أن جتع ــر ال ــه وتقدي ــيء مبلغ ــدر ال ــه، وق ــى غايت أق
بــيء، أي ال جتعــل مقــدار عظمــة اهلل َمــا يبلــغ إليــه عقلــك فإضافــة القــدر اىل العقــل 
ــك وال  ــدار عقل ــاًل كمق ــدارًا قلي ــة اهلل مق ــل لعظم ــه، أو ال جتع ــم في ــو احلاك ــه ه ألنَّ
تقســها بعقلــك والّظاهــر أّن املــراد بإقــرار الّراســخني يف العلــم ومدحهــم مــا تضمنــه 
ــِة  ــاَء اْلِفْتنَ ــُه اْبتَِغ ــا َتَشــاَبَه ِمنْ ــوَن َم ــٌغ َفَيتَّبُِع ــْم َزْي ــي ُقُلوبِِه ــَن فِ ــا الَِّذي ــه تعــاىل: ﴿َفَأمَّ قول
ــِه  ــا بِ ــوَن َآَمنَّ ــِم َيُقوُل اِســُخوَن فِــي اْلِعْل ــُه َوالرَّ ــُه إاِلَّ اللَّ ــُم َتْأِويَل ــا َيْعَل ــِه َوَم ــاَء َتْأِويلِ َواْبتَِغ
ــُر إاِلَّ ُأوُلــو اأْلَْلَبــاِب﴾))) فإقرارهــم قوهلــم: ﴿َآَمنَّــا بـِـِه ُكلٌّ  كَّ نـَـا َوَمــا َيذَّ ُكلٌّ ِمــْن ِعنْــِد َربِّ
نَــا﴾))) ومــدح اهلل تعــاىل إّياهــم ذكــر كالمهــم املتضّمــن لإيــان  ِمــْن ِعنْــِد َربِّ
والّتســليم يف مقــام املــدح أو تســمية تــرك تعمقهــم رســوخًا يف العلــم فيكــون 
العطــف يف قولــه )عليــه الّســالم( وســمى تركهــم التعمــق للتفســر أو اإلشــارة اىل 
ــراد  ــذ فامل ــاِب﴾))) وحينئ ــُر إاِلَّ ُأوُلو اأْلَْلَب كَّ ــا َيذَّ ــه: ﴿َوَم ــاب بقول ــوا األلب ــم أول أهن
باملتشــابه مــا يشــمل صفــة اهلل ســبحانه ونحــو ذلــك ممــا اســتأثر اهلل عــّز وجــل بعلمه 
وعــى هــذا فمحــل الوقــف يف اآليــة إالَّ اهلل حّتــى يســتفاد اختصــاص العلــم 

)))  القاموس املحيط، مادة )سد(: )/ )30.
)))  )وقيل( يف ع، تصحيف.

)3) )التعمق( يف ر.
)))  )وتقيه( يف ث، )ويقتسه( يف م، حتريف.

))) ال عمران / ).
))) ال عمران / ). 
)))  ال عمران / ).
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املخصــوص بــه ســبحانه، والّراســخون مبتــدأ وخــربه مجلــة )يقولــون(، وهــو 
بظاهــره منــاف ملــا يــّدل عليــه األخبــار مــن أهّنــم )عليهــم الّســالم( يعلمــون تأويــل 
ــه  ــد اهلل )علي ــن أيب عب ــر ع ــن أيب بص ــكايف ع ــي ال ــرآن فف ــن الق ــابه م ــا[)1) تش ]م
الّســالم( قــال: ))َنحــُن الّراِســخون يف الِعلــم، وَنحــن نعَلــم تأويلــه(())) وعــن 
يزيــد))) بــن معويــة عــن أحدمهــا )عليهــا الّســالم( يف قــول اهلل َعــّز وّجــل: ﴿وَمــا 
اِســُخوَن يِف الِعْلــِم﴾))) َفرُســوِل اهلل )صــّى اهلل عليــه وآلــه(  َيْعلــُم َتأِوَيلــُه إاِلَّ اهلل َوالرَّ
ــن  ــه م ــزل علي ــا أن ــع م ــل مجي ــّز وج ــه اهلل ع ــد علّم ــم ق ــخني يف العل ــل الّراس أفض
الّتنزيــل والتأويــل، َومــا كان اهلل لينــزل عليــه شــيئًا مل يعّلمــه تأويلــه، وأوصيــاءه مــن 
بعــده يعلمونــه كّلــه احلديــث)))، وعــى هــذا فالوقــف عــى العلــم وهــو املشــهور بني 
ــه: )يقولــون( حــاالً مــن الّراســخني أو اســتئنافًا موضحــًا  املفّريــن، ويكــون قول
حلاهلــم ويمكــن اجلمــع بــأن حيمــل حكايــة قــول الّراســخني عــى اعرتافهــم 
ــه ســبحانه بــني  وتســليمهم قبــل أن يعّلمهــم اهلل تأويــل مــا تشــاَبه مــن القــرآن فكأنَّ
ــم ملــا آمنــوا بجملــة)6) مــا أنــزل مــن املحكــات واملتشــاهبات ومل يتبعــوا مــا تشــابه  أهنَّ
منــه كالّذيــن يف قلوهبــم زيــغ بالّتعلــق بالظاهــر أو بتأويــل باطــل فأتاهــم اهلل علــم 
التأويــل وضّمهــم اىل نفســه يف االســتثناء واالســتئناف يف /و09)/ قــوة دفــع 

)))  ]ما[ ساقطة من أ.
)))  االصول من الكايف: )/ 3)).

)3) )بريد( يف أ، ث، ح، ر، ع، تصحيف.
)))  ال عمران / ).

ــه كلــه  )))  ينظــر: االصــول مــن الــكايف: ) / 3))، وفيــه: )... أوصيــاؤه مــن بعــده يعلمون
احلديــث(.

)))  )بحملة( يف أ، ر، تصحيف.
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ــم إّنــا اســتحقوا  االســتبعاد عــن مشــاركتهم هلل عــّز وجــل يف ذلــك العلــم وبيــان أهنَّ
ــم باعرتافهــم باجلهــل و قصورهــم عــن االحاطــة باملتشــاهبات  ــك العل إفاضــة ذل
مــن تلقــاء أنفســهم وإن علمــوا التأويــل بتعليــم إهلــي وســيجيء يف كالمــه )عليــه 
الّســالم( أّنــه ملــا أخــرب ببعــض املغّيبــات، قــال لــه رجــل: أُعطِْيــَت يــا أمــر املؤمنــني 
علــم الغيــب، فقــال )عليــه الّســالم( للّرجــل وكان كلبيــًا: يــا أخــا َكْلــٍب ليــس هــو 
بعلــم غيــٍب وإّنــا هــو تعّلــم مــن ذي علــٍم، ويمكــن أن يكــون اقرارهــم وتســليمهم 
بعــد علمهــم باملتشــاهبات للّتعليــم االهلــي نظــرًا اىل عجزهــم عــن ادراكهــا مــن دون 
التعليــم ومــا هــو شــأهنم لــو خالهــم اهلل وأنفســهم وإن ســّمى اهلل عــّز وّجــل رأفــة 
ــًا  هبــم ذلــك املســتفاد مــن الّتعليــم علــًا أو يمكــن أن يقــال: إنَّ لآليــة ظهــرًا وبطن
أحدمهــا: أن يكــون املــراد باملتشــابه مثــل العلــم بكنــه الواجــب ومــا اســتأثر اهلل عــّز 
ــر  ــر ظاه ــه يش ــى اهلل وإلي ــٍذ ع ــف حينئ ــا والوق ــه وغره ــن صفت ــه م ــل بعلم وج
اخلطبــة، وثانيهــا: أنَّ يــراد بــه مــا علــم الّراســخون يف العلــم تأويلــه وإليــه االشــارة 
ــى  ــف ع ــرًا يف الوق ــارئ خم ــون الق ــم ويك ــى العل ــذ ع ــف حينئ ــار والوق يف األخب
ــا  ــارة اىل م ــة اش ــدح يف اخلطب ــرار وامل ــون االق ــن أنَّ ال يك ــني ويمك ــد املوضع أح
تضّمنتــه)1) اآليــة بــل اىل اقرارهــم بالعجــز عــن معرفــة صفتــه والغيــب املحجــوب 
فيــا بينهــم وبــني اهلل عــّز وجــل ومــدح اهلل ســبحانه إّياهــم يف املــأل االعــى ونحــوه 
ويكــون املــراد باملتشــابه مــا علمــوا تأويلــه ويكــون موضــع الوقــف يف اآليــة العلــم 
ــام  ــر يل يف مق ــا خط ــة م ــا غاي ــد إالَّ أهنَّ ــو عــن بع ــا ال خيل والوجــوه وإن كان بعضه
اجلمــع واهلل ســبحانه يعلــم حقيقــة احلــال ولبعــض الشــارحني))) يف حتقيــق معنــى 

)))  )تضمنه( يف م، تصحيف.
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: ) / )33 ـ )33.
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حجــب الغيــوب وبيــان الّرســوخ يف العلــم كلــات اعرضنــا عــن ذكرهــا لســخافتها 
ــُر  ــاَوَل اْلِفْك ــِه، َوَح ــَع ُقَدِرت ــْدِرَك ُمنَْقَط ــاُم لُِت ْوَه ــِت األَْ ــِذي)1) إَِذا اْرتََ ــاِدُر ال ــَو اْلَق )ُه
ُأ ِمــْن َخْطــِر الَوَســاِوِس ]...[))) َأْن يَقــَع َعَلْيــِه يف))) َعِميَقاِت غُيــوِب))) َمَلُكوتِِه،  امُلــَرَّ
ــِت اْلُقلــُوُب إِلْيــِه لَِتْجــِري))) يِف َكْيِفيَّــِة ِصَفاتـِـِه، َوَغَمَضــْت َمَداِخــُل اْلُعُقــوِل يِف  َوَتّولََّ
ــال،  ــِه( ارمتــى القــوم، أي ترامــوا بالنب ــِم َذاتِ ــاَل)6) ِعْل ــاُت لَِتنَ َف ــُه الصِّ ــُث اَل َتْبُلُغ َحْي
واألوهــام خطــرات القلــب ويف اصطــالح املتّكلمــني إحــدى القــوى الباطنــة 
شــبه))) )عليــه الّســالم( جــوالن األفــكار وتعارضهــا بالرتامــي، واملنقطــع موضــع 
االنقطــاع وحيتمــل املصــدر، وحاولــت الــيء اَردَتــه، واخلطــر بالتســكني مصــدر 
الوســاوس  خطــرات  مــن  وروى  قلبــه)8)،  يف  عــرض  أي  خاطــر  لــه  خطــر 
ــم  ــع)10)، واالس ــه وال نف ــر في ــا ال خ ــّيطان ب ــث النفسوالش ــة))): حدي والوسوس

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

)3)  )يف( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / ))3، وهنــج البالغــة، حتقيــق: صبحــي 
الصالــح: )))، ويف ح: )مــن(.

)))  )عيوب( يف ح، ويف ع: )عبوب(.
)))  )ليجري( يف أ، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصحيح ما اثبتناه.

ــق:  ــة، حتقي ــج البالغ ــد: ) / ))3، وهن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــاول( يف رشح هن )))  )لتن
ــح: ))). ــي الصال صبح

)))  )اشبه( يف ر، م، حتريف.
)8)  ينظر: لسان العرب، مادة )خطر(: )/ 9)).

)9)  )الوسة( يف ر.
)0))  ينظــر: العــني، مــادة )وســوس(: )/ )33، و ينظــر: القامــوس املحيــط، مــادة )وس(: 

.((( /(
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امللــك  مــن  مبنــي  اســم  وهــو  والّســلطان()1)  )العــّز  وامللكــوت  الوَســواس، 
كاجلــربوت )والرهبــوت مــن اجلــرب والرهبــة()))، وتوهلـّـت إليــه أي اشــتد عشــقها 
ــه بالتحريــك الّتحــر وذهــاب العقــل مــن حــزن أو مــن  ــه)))، والوَل ــْت))) إلي وحن
فــرح أو ُحــزن))) ولتجــري يف كيفيــة صفاتــه أي ليجــد)6) جمــرى ومســلكًا يف ذلــك، 
وَغمــض الــيء بفتــح الغــني))) كــا يف بعــض النّســخ وبضّمهــا كــا يف بعضهــا، أي 
ــل  ــل العق ــح ومداخ ــالف الواض ــكالم خ ــن ال ــض م ــذه، والغام ــي()8) مأخ )خف
ــرق  ــت())) ط ــت و)غمض ــول أي إذا دق ــر العق ــال ضم ــل تن ــر وفاع ــرق الفك ط
العقــول ووصلــت اىل حــّد ال تبلغــه الّصفــات لّدقــة تلــك الّطــرق وخفائهــا، أو إذا 
دقــت وانتهــت العقــول اىل أهّنــا ال تعتــرب مــع مالحظــة ذات احلــّق صفــة مــن صفاتــه 
عــى مــا ذكــره بعــض الّشــارحني)10) طالبــة)11) بذلــك أن تصــل اىل علــم ذاتــه، ويف 
ــوُب  ــي َتُ ــا َوه ــل أظهر.)َرَدَعه ــا يف األص ــك( وم ــم ذل ــال عل ــخ )لتن ــض النس بع
ــُه  َفــًة بَأنَّ َصــًة إَِلْيــِه ُســَبْحاَنُه، َفَرَجَعــْت إِْذ ُجبَِهــْت ُمْعَتِ َمَهــاِوَي ُســَدِف اْلُغُيــوِب، ُمَتَخلِّ

)))  القاموس املحيط، مادة )ملك(: 3/ 0)3.
)))  النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/ 9)3.

)3)  )وخنت( يف ث، تصحيف.
)))  )اليها( يف ح.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )وله(: )/ )))).
)))  )لنجد( يف أ، ع، تصحيف، ويف ث: )بعد(، حتريف.

)))  )العني( يف أ، ع، حتريف.
)8)  )حفي( يف ث، ح.

)9)  )عمصت( يف ح، ر، تصحيف.
)0))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))3.

))))  )طالبته( يف ر، م، حتريف.
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ــاِت َخاطـِـَرٌة ِمــْن  ِويَّ ُطــُر بَِبــاِل َأوىِل الرِّ اَل ُينَــاُل بَجــْوِر االْعتَِســاِف ُكنْــُه َمِعرَفتـِـِه، َواَل َتْ
تـِـِه( الــرّدع الــرّد)1) والكــّف)))، واجلملــة جــزاء للــرط))) الســابق  َتْقِديــِر َجــَاِل ِعزَّ
ــع ردع  ــبق، وردع اجلمي ــا س ــا ممّ ــام وغره ــع اىل األوه ــوب راج ــر املنص والضم
العقــل والــواو للحــال، وجتــوب أي يقطــع و املهــاوي مجــع مهــواة وهــي احلفــرة)))، 
أو )مــا بــني اجلبلــني()))، ويــراد هبــا املهلكــة، والّســدف مجــع ســدفة وهــي الّقطعــة 
مــن الليــل املظلــم وهــي مــن االضــداد تطلــق عــى الضيــاء والظلمــة، //ظ09)/ 
ــه بكليتهــا  ــه أي متوجهــة إلي ــَص ومتخلّصــه)6) إلي ــه فتخّل ــه ختليصــًا نحّيت وخلّصت
ــه))) ورّده، واجلــور العــدول  ــة عــن غرهــا و جهــة كمنعــه أي رضب جبهت متنحي
ــراد  ــة))) وامل ــادة معلوم ــر ج ــى غ ــافة ع ــع املس ــاف قط ــق)8)، واالعتس ــن الّطري ع
بجــور اعتســافها شــّدة جوالهنــا يف ذلــك املســلك الــذي ال َجــادة لــه وال يفــي اىل 
املقصــود واخلاطــرة املنفيــة هــي املطابقــة للواقــع وتقديــر الــيء أن جتعــل لــه قــدرًا 
أو أن تقيســه بــيء )الَّــِذي اْبَتــَدَع الْلــَق َعــَى َغــْرِ ِمَثــاٍل اْمَتَثـــَلُه، َواَل ِمْقــَداٍر اْحَتَذى 
ــٍق َمْعُبــوٍد َكاَن َقْبَلــُه( االبتــداع االنشــاء واالحــداث، ومثــال الــيء  ــِه ِمــْن َخالِ َعَلْي
بالكــر صورتــه وصفتــه ومقــداره، وامتثلــه أي تبعــه ومل يتجــاوز عنــه، واحتــذى 

)))  )لرد( يف ث.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )ردع(: 3/ 8))).

)3)  )الرط( يف ع، حتريف.
)))  املصباح املنر، مادة )هوى(: )/ 3)).

)))  تاج العروس، مادة )هوى(: 0)/ ))3.
)))  )متخلصته( يف ح، ر، م، حتريف.

)))  )جهته( يف ح، حتريف.
)8)  ينظر: تاج العروس، مادة )جور(: )/ ))).

)9)  ينظر: املصدر نفسه، مادة )عسف(: )) / )38.
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عليــه أي اقتــدي بــه واجلــار يف قولــه )عليــه الّســالم(: )مــن خالــق( متعلــق 
ــاًل واملــراد بنفــي  ــا يشء مث ــال)1) و))) مقــدار كن بمحــذوف هــو صفــة ملقــدار أو ملث
امتثــال املثــال اّنــه مل يمثــل لنفســه مثــاالً قبــل رشوعــه يف خلــق العــامل ليخلــق العــامل 
عــى هيئتــه كالبنــاء خيــط خطوطــًا يف األرض، ويفــرض رســومًا ثــم يبني بحســبها))) 
وبنفــي))) احتــذاء املقــدار انــه مل يقتــِد بخالــق كان قبلــه كالتلميــذ يعمل)))عــى حــذو 
ــون  ــألّول فيك ــد ل ــاين كالتأكي ــون الث ــل أن يك ــتاذ()6)، وحيتم ــه )االس ــّور ل ــا ص م
الظــرف صفــة للمثــال واملقــدار معــًا ويكــون املــراد بــاألّول نفــي االقتــداء بالغــر يف 
الّتصويــر، وبالثــاين يف التقديــر، وحيتمــل أن يكــون املــراد باملثــال مــا يرتســم يف 
ــر  ــل آخ ــل فاع ــذو فع ــى ح ــن ع ــه وإن مل يك ــوع وهيأت ــورة املصن ــن ص ــال م اخلي
لتنزهــه عــن الّصــور واخلواطــر واآلالت )فالظــرف())) صفــه ملقــدار كــا يف الوجــه 
ــك  ــو كان كذل ــه ل ــه، أو ألنَّ ــن لوازم ــه م ــود)8)؛ ألنَّ ــق باملعب ــف اخلال االّول، ووص
لــكان هــو املعبــود فنفــي))) معبــود غــره يــدل عــى نفــي خالــق كان قبلــه. )َوَأَراَنــا 
اَجــِة ِمــْن  اِف احْلَ ِمــْن َمَلُكــوِت ُقْدَرتـِـِه، َوَعَجائـِـِب َمــا َنَطَقــْت بـِـِه آثــاُر ِحْكَمتـِـِه َواْعــِتَ
ــِة َلــُه َعــَى َمْعِرَفتِِه(  جَّ تـِـِه؛ َمــا َدلَّنــا باْضطـِـَراِر ِقيــاِم احْلُ ْلــِق إىَِل َأْن ُيِقيَمَهــا بِِمَســاِك ُقوَّ اْلَ

)))  )املقدار أو املثال( يف ر، م.
)))  )أو( يف م.

)3)  )بحسها( يف م، حتريف.
)))  )ويبقى( يف ر، م، حتريف.

)))  )بعمل( يف ر، تصحيف.
)))  )االستاد( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصحيح ما اثبتناه.

)))  )فالطرف( يف ح، ر، م، تصحيف.
)8)  )املعبود( يف ع.

)9)  )ففي( يف أ، ع، حتريف.
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ــه  ــه)1)، وفي ــا يمســك ب ــاك بالكــر م ــلطان كــا ســبق، واملِس ــّز والّس امللكــوت الع
داللــة عــى احتيــاج الباقــي يف بقائــه اىل املؤثــر واملوصــول مفعــول ]ثــاين[))) ألرانــا 
ــّروط  ــق ال ــد حتق ــم القطعــي بع ــا العل ــن افادهت ــارة ع ــة عب ــام احلج ــرار قي واضط
وارتفــاع املوانــع كالّتعصــب والعنــاد والّتعلــق بالشــبه واجلــار يف قولــه )عليــه 
ــا  ــي َأْحَدَثه ــِع الَّتِ ــَرْت))) يِف))) اْلَبَدائِ ــا( )َوَظَه ــه( متعّلق)بّدلن ــى معرفت ــالم( )ع الّس
ــًة)))، َوَدلِيــًا َعَلْيــِه، َوإِْن  آثــاُر َصنَْعتـِـِه َوَأْعــَاُم ِحْكَمتـِـِه، َفَصــاَر ُكلُّ َمــا َخَلــَق َلــُه ُحجَّ
ــٌة( البديــع  ــِدِع قائَِم ــُه َعــَى امْلُْب ــٌة، َوَدالَلُت ــِر َناطَِق ــُه بِالَتْدبِ ُت ــًا ؛ َفُحجَّ َكاَن َخْلقــًا َصاِمت
ــمَوِت واألْرِض﴾)6)،  ــُع السَّ يكــون بمعــن امُلبتــدع واملحــدث كقولــه تعــاىل: ﴿ َبِدْي
وبمعنــى املبتــدع أيضــًا كــا يف هــذا املقــام وأعــالم احلكمــة مــا يــدل عليهــا وهيــدي 
إليهــا كاجلبــل هيتــدي بــه، والضمــر يف قولــه )عليــه الّســالم( )فحجتــه( حيتمــل أن 
ــه وحيتمــل أن يعــود اىل اهلل ســبحانه  يعــود اىل اخللــق الّصامــت كالضمــر يف داللت
)َفَأْشــَهُد َأنَّ َمــْن َشــبََّهَك بَِتَباُيــِن َأْعَضــاِء َخْلِقــَك، َوَتَاُحــِم ِحقــاِق َمَفاِصلِِهــُم 
ــاِشْ  ــَك، َولَْ ُيَب ــَى َمْعِرَفتِ ِه َع ــْرِ ــَب))) َضِم ــْد َغْي ــَك، َلْ َيْعِق ــِر ِحْكَمتِ ــِة لَِتْدبِ امُلْحَتِجَب

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )مسك(: 3)/ ))).
)))  ]ثاين[ ساقطة من ع.

)3)  )فظهــرت( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / ))3، وهنــج البالغــة، حتقيــق: 
صبحــي الصالــح: ))).

)))  ]يف[ غر موجوده يف هنج البالغة، حتقيق: صبحي الصالح: ))).
)))  )حجــًة لــُه( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / ))3، وهنــج البالغــة، حتقيــق: 

صبحــي الصالــح: ))).
)))  االنعام / )0).

)))  )عيب( يف ع، تصحيف.
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ــُبوِعَن؛ إِْذ  ــَن)1) امْلَْتـ ــَن ِم َؤ التَّابِِع ــَرُّ ــُه َلْ َيْســَمْع َت ــَك، َوَكأنَّ ــدَّ َل ــُه اَل نِ ــُن بَِأنَّ ــُه اْلَيِق َقْلَب
ــَن﴾))) يف  ِ ــَربِّ اْلعامَل يُكْم بِ ــوِّ ــٍن* إِْذ ُنس ــَاٍل ُمبِ ــي َض ــا َلف ــا هللِ إِْن ُكنَّ ــوَن: ﴿َت َيُقوُل
بعــض النّســخ )وُأشــهد( بالــواو واملشــّبه بــه يف احلقيقــة هــو اخللــق وادخــال البــاء 
ــان))) وجــوب  ــن والّتالحــم ]منافي ــه عــى وجــه اخلطــأ ألنَّ التباي ــن تنبي عــى الّتباي
ــاق  ــق، واحِلق ــم[))) الّتالص ــب، والّتالح ــن الرتكي ــا))) ع ــدم انفكاكه ــود لع الوج
بالكــر مجــع ُحَقــة بالّضــم وهــي يف األصــل وعــاء مــن خشــب)6)، وحقــاق 
املفاصــل النُّقــر التــي))) يرتكــز فيهــا العظــام واحتجاهبــا اســتتارَها باجللــد واللحــم، 
أي  باملحتجبــة  متعلــق  )لتدبــر حكمتــك(  الســالم(:  قولــه )عليــه  واجلــار يف 
املســتورة للّتدبــر الــّذي اقتضتــه احلكمــة، قيــل ومــن حكمــة)8) احتجاهبــا أهنــا لــو 
خلقــت ظاهــرة ليبســت رباطاهتــا فيتعــذر))) /و0))/ تــرف احليــوان وكانــت 
ــن روى  ــارحني: وم ــض الش ــال بع ــم، وق ــن والّتالح ــات أو بالتباي ــة لآلف معرض
ــبحانه)10)،  ــه س ــن لدن ــي م ــر احلكم ــى الّتدب ــتدلة ع ــا كاملس ــة(( أراد أهّن ))املحتّج
والعقــد الّشــد، وفاعــل الفعــل املوصــول أي املشــّبه و)غيــب( منصــوب عــى 

)))  )عن( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / 8)3.
)))  الشعراء / )9، 98.

)3)  )نامان( يف أ، حتريف.
)))  )انفكاكها( يف ح، ر، م، حتريف.

)))  ]منافيان وجوب الوجود لعدم انفكاكها عن الرتكيب والتالحم[ ساقطة من ع.
)))  تاج العروس، مادة )حقق(: 3)/83.

)))  ]التي[ ساقطة من ح.
)8)  )حكمته( يف ر.

)9)  )فتعذر( يف ث، ويف ح، ر: )فيعذر(، حتريف.
)0))  قول مترف به، ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))3.
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املفعوليــة وهــو كل مــا غــاب، والضمــر اســم من أضمــرت يف نفــي شــيئًا واضافة 
ــب))))  ــراد )بغي ــوف أو امل ــة اىل املوص ــة[)1) الصف ــن اضاف ــر م ــب اىل الضم ]الغي
الضمــر حقيقــة عقيدتــه وباطنهــا ال مــا يظهرهــا مــن عقيدتــه لغــره أو يظهــر لــه 
بحســب تومهــه، ويف بعــض النســخ )مل ُيعقــد( عــى صيغة املجهــول وغيــُب بالرفع، 
واملبــارشة ملــس البــرة والفاعــل اليقــني ويف بعــض النســخ قلبــه بالرفــع عــى أّنــه 
مــن  )خمففــة()))  اآليــة  يف  وإن  املثــل  والنــد  أظهــر،  األصــل  يف  ومــا  الفاعــل 
املثقلة)ويــدل())) الــكالم عــى أن التســوية يف اآليــة يشــمل هــذا الّتشــبيه وال خيــص 
الّتســوية يف اســتحقاق العبــادة )َكــَذَب اْلَعاِدُلــوَن بِــَك،إِْذ َشــبَُّهوَك بَِأْصنَاِمِهــْم 
ــْم،  ــَاِت بَِخَواطِِرِه ــَة امُلَجسَّ ِزَئ ُؤك َتْ ــزَّ ــْم، َوَج ــُلوِقَن بَِأْوَهاِمِه ــَة امَلْخـ ــوَك ِحْلَي َوَنَحُل
ــْم( عــدل فالنــًا بفــالن أي  لِــْق))) امُلْخَتلَِفــِة اْلُقــَوى بَِقَرائِــٍح ُعُقوِلِ ُروَك َعــَى اْلَ َوَقــدَّ
ســّوى بينهــا وجعلــه عديــاًل لــه، ونحلــوك أي أعطــوَك)6)، وحليــة املخلوقــني 
صفــات املمكنــات واألجســام والتعبــر بالنحلــة واحلليــة لزعــم هــؤالء أهنــا كــال 
لــه عــّز وّجــل، و جــزؤك أي اثبتــوا لــك أجــزاء وخواطرهــم مــا خيطــر بباهلــم مــن 
األوهــام الفاســدة، ولعــل التقديــر عــى اخللــق))) أن جيعــل لــه ســبحانه قــدرًا كقــدر 
اخللــق بإثبــات صفــات اخللــق لــه تشــبيهًا بفعــل مــن يقطــع ثوبــًا عــى قــدر ثــوب أو 

)))  ]الغيب اىل الضمر من اضافة[ ساقطة من ع.
)))  )يغيب( يف ح، تصحيف.
)3)  )حمففه( يف ح، تصحيف.
)))  )وبدل( يف ح تصحيف.

ــق:  ــة، حتقي ــج البالغ ــد: ) / 8)3، وهن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــة( يف: رشح هن )))  )اخللق
ــح: ))). ــي الصال صبح

)))  ينظر: الصحاح، مادة )نحل(: )/ ))8).
)))  )للخلق( يف ر.
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ــا  ــح عقوهلــم( م ــه بقــدره و)قرائ ــه وجيعل يضــع شــيئا مســاويًا لــيء فيطبقه)1)علي
يســتنبطونه بآرائهــم والقرحيــة يف األصــل)أول ما يســتنبط من البئــر())). )َفَأْشــَهُد))) 
َلــْت  ٍء ِمــْن َخْلِقــَك َفَقــْد َعــَدَل بــَك َواْلعــاِدُل بِــَك َكافِــٌر بِــا َتنَزَّ َأنَّ َمــْن َســاَواَك بِــَيْ
بــِه حُمَْكــاُت آياتـِـَك، َوَنَطَقــْت َعنْــُه َشــَواِهُد ُحَحــِج َبيِّناتَِك( يف بعض النّســخ واشــهد 
ــاًل  ــه وســاوى بينهــا أي ســوى وَعــدل بــك أي جعــل لــك عدي بالــواو وســاواه ب
ورشيــكًا، وحمكــات اآليــات نصــوص الكتــاب وشــواهد احلجــج األّدلــة العقليــة 
ــي  ــج الت ــون))) للحج ــداة املبينّ ــاء اهلُ ــواهد االنبي ــة أو الش ــا القطعي ــا داللته ونطقه
ــَك))) أَنــَت اهللُ الــذي ْل َتَتنــاَه  هــي االدلــة واضافــة احلجــج اىل البينــات للمبالغــة )َوإنِّ
ــُدودًا  ــا حَم ــاِت َخواطِِرَه ــًا)6)، واَل يِف رِوّي ــا ُمكّيف ــبِّ فَِكِرَه ــوِل َفَتكــُوَن يف َمَه يف الُعُق
ُمَرفــًا( التناهــي))) يف العقــول أن حتيــط باملعقــوِل)8) بــأن تدركــه بالكنــه أو بحيــث 
ــني ال  ــد الوجه ــى أح ــل ع ــل ادراك العق ــه ولع ــا ادركت ــة وراء م ــه صف ــون ل ال يك
يتصــور إالَّ فيــا تعرضــه الكيفيــات أو التناهــي يف العقــل أن يــدرك الــيء مرتســًا 
يف القــوى اجلزئيــة وهــي مهــب الفكــر الّتــي يرتســم فيهــا الّتصــور وتــزول كالرّيــح 
ــة متــر بــيء وحيتمــل أن يكــون املهــب مصــدرًا أي يف هبــوب الفكــر، وقــال  اهلاّب

)))  )فطبقه( يف ث، ر.
)))  الصحاح، مادة )قرح(: )/ )39.

ــق:  ــة، حتقي ــج البالغ ــد: ) / 8)3، وهن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــهد( يف رشح هن )3)  )واش
ــح: ))). ــي الصال صبح

)))  )املبنيون( يف ح، تصحيف.
)))  ]إنَك[ غر موجوده يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / 8)3.

)))  )مكنفًا( يف ث، ر.
)))  )تناهي( يف ر.

)8)  )العقول( يف ح.
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بعــض الشــارحني: )مهــاب الفكــر جهاهتــا()1)، والّرويــة اســم مــن رويــت يف األمــر 
إذا نظــرت وفّكــرت، ورّويــات اخلواطــر مــا خيطــر بالبــال بالنّظــر والفكــر واملحدود 
املحــاط باحلــدود، واملــراد باحلــدود مــا يلــزم))) االحاطــة))) الّتامــة))) أو الصفــات 
والكيفيــات الّتــي ال يتعداهــا املعلــوم واملــّرف القابــل للّتغــر واحلركــة عــى مــا 
ذكــره بعــض الشــارحني))) أو املحكــوم عليــه بالتجزئــة والّتحليــل والرّتكيــب. 
ــْم  ــِه َفَل ــُه لِوَجهتِ َه ــَرُه، َوَوجَّ ــَف َتدب ــرُه َفألَط ــرُه، َوَدبَّ ــَم َتقدي ــَق َفأحَك ــا َخَل َر َم ــدَّ )َق
َيَتَعــدَّ ُحــُدوَد َمنزَلتِــِه، َوَلْ يقــْر دُوَن االنتِهــاِء اىل َغاَيتــِه، َوَلْ َيْســَتْصعْب إْذ أَمــَر 
ــا َصــَدَرِت األُمــْوُر َعــْن َمِشــيّئتِه!( قــّدر مــا خلــق  بِامَلــّي عــَى إراَدتـِـِه، َوكَيَف)6)َوإنَّ
أي جعــل لــكل يشء مقــدارًا خمصوصــًا عــى حســب مــا اقتضتــه احلكمــة، أو ّهيــأ 
ــاء اىل  ــّدره للبق ــال، /ظ0))/ أو ق ــص واألفع ــن اخلصائ ــه م ــا أراد من كل يشء مل
أجــل معلــوم وأحكــم أي أتقــن، والتدبــر يف األمــر النظــر اىل مــا تــؤول اليــه عاقبتــه 
ــم  ــل والعل ــق يف الفع ــه الرف ــع ل ــّذي اجتم ــبحانه بال ــائه س ــف يف أس ــّر الّلطي وف
ــه  ــه ول ــف ب ــال: لط ــه يق ــن خلق ــه م ــا ل ــن قّدره ــا اىل م ــح وإيصاهل ــق املصال بدقائ
بالفتــح إذا رفــق بــه، ويقــال: لُطــف الــيء بالّضــم إذا صغــر ودق، ولعــّل ألطــاف 
الّتدبــر جعلــه لطيفــا دقيقــًا أي دّبــر األمــور بتدبــرات دقيقــة أو مّلــا دّبــر أمــور اخللق 

)))  بحار االنوار: )) / ))).
)))  )ما يلزمه( يف ر.

)3)  )االخاطة( يف ث، تصحيف.
)))  )الطامة( يف ر، حتريف.

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 8)3.
ــق:  ــة، حتقي ــج البالغ ــد: ) / 330، وهن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــف( يف رشح هن )))  )فكي

ــح: 3)). ــي الصال صبح
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ــره وتدبــره(  ــه جعــل الّتدبــر ذا رفــق، والّضمــر يف )تقدي عــى وجــه الّرفــق فكأن
ــه(،  ــه ومنزلت ــران يف )غايت ــك الضم ــق وكذل ــا خل ــبحانه أو اىل م ــع اىل اهلل س راج
وّجهــه أي أرســله، والِوْجهــة بالكــر الناحيــة أو كّل مــكان اســتقبلته، وقــر 
الســهم عــن اهلــدف إذا مل يبلغــه، وقــُرت عــن الــيء أي عجــزت عنــه)1)، ودون 
ــى وقــف كل يشء يف  ــه، واملعن ــل الوصــول الي ــه وقب ــًا من الــيء أي ]أمــر[))) قريب
ــر  ــتصعب األم ــه، واس ــاوز عن ــارص وال جم ــر ق ــه غ ــه بحكمت ــّدره ل ــّذي ق ــّد ال احل
علينــا أي صعــب والصعــب غــر املنقــاد ومــى الــيء كرمــى مضّيــًا ومّضــوا أي 
نفــذ ومل يمتنــع)))، وصــدر كقعــد أي رجــع وانــرف كرجــوع الشــاربة عــن املــاء، 
واملســافر عــن مقصــده ومّلــا كانــت األمــور إلمكاهنــا حمتاجــة يف الوجــود اىل 
ــزة بمقصدهــا، واملشــيئة))) اإلرادة  ــا توجهــت اليهــا فرجعــت فائ مشــيئته))) فكأهنّ
ــا، َواَل  ــِة فكــٍر آَل الِيَه ــَا َرِويَّ ــاَف األَشــياِء بِ وأصلهــا املشــيئة باهلمــزة )املنشــُئ أْصنَ
َقِرَيــِة غريــَزٍة أَضَمــَر َعَلْيَهــا، واَل َتِربــٍة أَفاَدهــا ِمــْن َحــوادِث الّدُهــُوِر، واَل َشيــٍك 
ــة اســم  ــدأ خلقــه، والرّوّي ــُوِر( إن شــاء اهلل أي ابت ــِب األُم ــَداِع َعجائِ ــَى اْبتِ ــُه َع أَعاَن
ــع،  ــيء أي رج ــّر)6) وآل اىل ال ــا م ــرت ك ــرت وفك ــر اذا نظ ــت يف األم ــن رّوي م
والقرحيــة يف األصــل أّول مــا يســتنبط مــن البئــر كــا مــّر))) وقوهلــم لفــالن: قرحيــة 

)))  )منه( يف ح، حتريف.
)))  ]أمر[ ساقطة من أ، ث، ر، ع،.

)3)  )يمنَّع( يف ر.
)))  )مشيته( يف أ، ث، ح، ر، ع.

)))  )املشيته( يف أ، ر، ويف ث، ح، ع: )املشيه(.
)))  ينظر: صحيفة 3).

)))  ينظر: صحيفة )9).
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جّيــدة )1) يــراد هبــا )اســتنباط العلــم بجــودة الّطبــع()))، ويطلــق عــى الّطبــع 
والغريــزة الّطبيعــة وقرحيــة الغريــزة مــا يســتنبطه الّذهــن، وقيــل قــوة الفكــر للعقــل، 
ــًا عليهــا، والتجربــة االســم مــن جّربــت  واضمــر عليهــا أي اخفــاه يف نفســه حمتوي
ــاالً  ــه م ــَدْت من ــه وأف ــاال أعطيت ــه م ــرى، وافدت ــد أخ ــّرة بع ــه م ــر أي اختربت األم
ــه  ــه غــري وأفدت ــْدُت املــال أعطيت ــد: )أَف أخــدت، وحكــى اجلوهــري عــن أيب زي
ــة لعــدم انفكاكهــا  ــة والقرحيــة والتجرب اســتفدته()))، وتنزهــه ســبحانه عــن الرّوي
عــن اجلهــل الّســابق وظهــور أمــر بعــد اخلفــاء))) واحلاجــة وابتــداع العجائــب 
ــُه  ــَتْض ُدوَن ــِه، لَْ َيْع ــاَب اىل َدْعَوتِ ــَه، وأج ــَن لِطاَعتِ ــُه))) َوَأْذَع ــمَّ َخلُق ــا )َفَت أحداثه
ريــُث امُلْبطـِـِئ، واَل َأَنــاُة امُلَتلَِكــِئ( يمكــن أن  يــراد باخللــق املعنــى املصــدرّي ويكــون 
الّضمــر راجعــًا اليــه ســبحانه كالّضمــر يف طاعتــه ودعوتــه أو اىل مــا خلــق املذكــور 
الّضمــر يف )أذعــن وأجــاب( راجعــًا اىل اخللــق عــى  ســابقًا وحينئــذ يكــون 
االســتخدام أو اىل مــا خلــق ويمكــن أن يــراد بــه املخلــوق ومتــام خملوقاتــه بإفاضتــه 
عليهــا مــا يليــق هبــا وتســتعد لــه، وإذعــان مــا خلــق لطاعتــه واجابتــه اىل دعوتــه أّمــا 
بمعنــى دخولــه يف رق احلاجــة واإلمــكان وتريــف القــدرة أو بمعنــاه الّظاهــر بــأن 
يكــون لــكّل خملــوق شــعور يذعــن بــه ولســان حيــب)6) بــه كــا هــو ظاهــر قولــه عــّز 

)))  )جدة( يف ر.
)))  الصحاح، مادة )قرح(: )/ )39.
)3)  الصحاح، مادة )فيد(: )/ ))).

)))  )اخلفا( يف ر، م.
ــق  ــد: )/330، وهنــج البالغــة، حتقي ــن أيب احلدي ــم بأمــره( يف رشح هنــج البالغــة، اب ))) )فت

ــح: 3)). ــي الصال صبح
)))  )نحب( يف ر، حتريف، ويف م: )جييب(.
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ٍء إاِلَّ ُيَســبُِّح بَِحْمــِدِه َوَلٰكِــْن الَّ َتْفَقُهــوَن َتْســبِيَحُهْم﴾)1) وقــد  ــن َشْ وّجــل: ﴿َوإِْن مِّ
ــا َولـِـْأَْرِض اْئتَِيــا َطْوعــًا  اشــار ســبحانه اىل هــذه الّطاعــة واالجابــة بقولــه: ﴿َفَقــاَل َلَ
الــيء صــار عارضــًا كاخلشــبة  َطائِِعــَن﴾))) واعــرتض  َأَتْينَــا  َقاَلَتــا  َكْرًهــا  َأْو 
ــع  ــوه أي مان ــل ونح ــن جب ــارض م ــق ع ــرض يل يف الّطري ــر وع ــة يف النّه املعرتض
ــن  ــع م ــا متن ــاء، ألهن ــات العل ــه اعرتاض ــاه ومن ــرتض بمعن ــي واع ــن امل ــع م يمن
التمســك بالّدليــل، واعــرتض الــيء ]دون[))) الــيء أي]...[))) حــال بينــه 
]وبينــه[)))، ودونــه قريــب منــه وقبــل الوصــول اليــه، والريــث: )البطــؤ()6) يف 
ــى يف األمــر أي  ــاة اســم مــن تأّن ــاة كقن ــًا()))، واألن املثــل: )ُرّب عجلــة وهبــت ريث
ــن  ــاة ع ــث واألن ــي الّري ــى نف ــاء، واملعن ــف وإبط ــّكأ توق ــل)8)، وتل ــث ومل يعج متك
األشــياء يف اجابــة الّدعــوة واألذعــان للّطاعــة أو عنــه ســبحانه مــن جهــة الفاعلّيــة.

َبــَن  بُِقدَرتِــِه / و111/  ُحدُوَدَهــا والَءَم  وَنَــَج  أَوَدَهــا،  األَشــياِء  مــَن  )فأقــاَم 
رَقَهــا أْجناســًا، ُمَتلِفــاٍت يف احُلــُدوِد َو  َهــا، َوَوَصــَل أســباَب قرائنَهــا َوفَّ ُمَتَضادِّ
د إعــداد  د بالّتحريــك االعَوجاج)))،واقامــة األوَّ األقــدار،ِ َوالَغرائـِـِز واَليئــاِت( األوَّ

)))  اإلرساء / )).
))) فصلت / )).

)3)  ]دون[ ساقطة من ع.
))) ]أي[ زائدة مكررة يف أ، ح، ع.

)))  ]وبينه[ ساقطة من ث.
)))  معجم مقاييس اللغة، مادة )ريث(: )/ ))).

)))  روي )رب عجلــة هتــب ريثــُا( )يــرضب للرجــل يشــتد حرصــه عــى احلاجــة فيخــرق فيهــا 
ويفــارق التــؤدة يف التاســها(مجهرة االمثــال )/ )8)، وينظــر: جممــع االمثــال: )/ )30.

)8)  ينظر: تاج العروس، مادة )أنى(: 9)/ 3)) ويف أ، ع: )جيعل(، حتريف.
)9)  ينظر: العني، مادة )أود(: 8/ )9.
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ــو  ــياء ل ــه األش ــّذي يقتضي ــاد ال ــن الفس ــع ع ــاد املوان ــه أو اجي ــي ل ــا ينبغ كل يشء مل
خلّيــت وطباعهــا، وهنــج أي اوضــح ويكــون بمعنــى وضــح، وحــّد الــيء منتهــاه 
ــكل يشء  ــه ل ــدود ايضاح ــج احل ــيئني، وهن ــني الش ــل ب ــع والفص ــّد املن ــل احل وأص
غايتــه وتســرها لــه أو املعنــى جعــل لــكل شــخص ونــوع مشــخصًا ومميــزا واضحــًا 
ــواع  ــاز األن ــا امتي ــح وأغرهب ــم املصال ــن أعَظ ــإّن م ــره ف ــن غ ــه ع ــاز ب ]...[)1) يمت
واألشــخاص بعضهــا عــن بعــٍض كامتيــاز كل فــرد مــن أفــراد اإلنســان عــن غــره 
يف اهليئــة والّصــوت واحلــركات والّصفــات وكذلــك كّل صنــف مــن األصنــاف كــا 
اشــار اليــه ســبحانه بقولــه: ﴿َوَجَعْلنَاُكــْم ُشــُعوبًا وَقَبائــَل لَِتَعاَرُفــوا﴾))) واَلَءَم بــني 
َع املتضــادة كجمع  الشــيئني عــى صيغــة املفاعلــة))) أي مجــع وكذلــك اَلَم َكَمنـَـَع ومَجَ
العنــارص املتباينــة يف الكيفّيــات حلصــول املــزاج، والّســبب يف األصــل احلبــل، 
ــن  ــُة قرائ ــى مفعول ــه))) بمعن ــة فعيل ــه اىل يشء، والقرين ــل ب ــا يتوّص ــكل م ــال ل ويق
األشــياء مــا اقــرتن منهــا بعضهــا ببعــٍض ووصــل أســباهبا ملــزوم الّتصاهلــا، وقــال 
بعــض الّشــارحني: ))القرائــن النفــوس املقرونــة باألبــدان، واعتــدال املــزاج ســبب 
أمزجتهــا(()))، واجلنــس)6)  بتعديــل  أنفســها  أســباب  الــّروح أي وصــل  بقــاء 
الــرّضب مــن الــيء وهــو أّعــم مــن النّــوع، والّظاهــر إّنــه ليــس املــراد باألجنــاس 

)))  ]و[ زائدة يف ح.
)))  احلجرات / 3).

)3)  الَءَم عى وزن فاعل ال مفاعلة، واملفاعلة منها: مالئمة.
)))  )فعلية( يف ر.

)))  بحار األنوار: )/ 83).
)))  )احلبس( يف ث، ح، ر تصحيف.
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واحلــُدود مصطلــح املنطقيــني)1) وغرهــم وإن كان املقــام ال يأبــاه والغرائــز الّطبائــع 
والقــوى النّفســانية )َبداَيــا َخَاَئــَق أَحَكــَم ُصنَْعهــا َوَفَطرَهــا َعــى مــا أراَد َواْبَتَدَعَهــا( 
ــر  ــاء باألم ــدأ الرجــل إذا ج ــال: أب ــة، يق ــة العجيب ــي احلال ــة وه ــع بدي ــا مج البداي
ــادَئ  ــه ب ــم: فعل ــه قوهل ــرة، ومن ــدأة املبتك ــة املبت ــًا احلال ــة أيض ــب)))، والبدي املعج
َبــدئ عــى فعيــل أي أّول كّل يشء))) واملبتــدأ حمــذوف أي هــي عجائــب خملوقــات 
ــث  ــن بحي ــا أي أتق ــم صنعه ــال، وأحك ــاء مث ــال اقتق ــدأة ب ــات[))) مبت ]أو خملوق
ــداع  ــرتاع())) واالبت ــداء واالخ ــر )االبت ــا والفط ــرادة منَه ــار امل ــا اآلث ــب عليه يرتت

كالّتفسر له.

ــا، َوالَحــَم ُصــُدوَع  ــٍق َرَهــواِت ُفَرِجَه ــَا َتعلِْي ــاء: )َوَنَظــَم بِ ــِة السَّ ــا يف ِصَف ِمنَْه
انِفراِجَهــا، َوَوَشــَج َبينََهــا َوَبــْنَ أْزواِجَهــا( نظــم اللؤلــؤ كــرضب أي مجعــه يف ســلك 
وألّفــه، والّرهــوة )املــكان املرتفــع واملنخفــض أيضــًا()6)، وبــه فّرهــا بعــض 
الّشــارحني))) فنظمهــا تســويتها، وقــال ابــن االثــر يف النّهايــة يف حديــث عــّي )عليــه 
ــو  ــا)))))10) وه ــة)8) منه ــع املتفتح ــا، أي املواض ــوات ُفَرجه ــم رَه ــالم(: )ونظ الّس

)))  )املنطقتني( يف أ، ر، ويف ح: )املنطقني(.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )بدأ(: )/ ))).

)3)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/)33.
)))  ]أو خملوقات[ ساقطة من ع.

)))  الصحاح، مادة )فطر(: )/ )8).
)))  تاج العروس، مادة )رهو(: 9)/ )8).

)))  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/333.
)8)  )املنفتحة( يف ث، ر، م، تصحيف.

)9)  )منه( يف م.
)0))  النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/ )8).
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مأخــوذ مــن قوهلــم: رهــا رجليــه رهــًو أي فتــح، ويف الــكالم داللــة عــى أّن الّســاء 
كانــت ذات ُفــَرج وُصــدوع فنظمهــا ســبحانه مــن غــر أن يعلــق)1) بعضهــا ببعــض 
بخيــط ونحــوه كــا يفعــل اإلنســان، وقــد مــّر يف اخلطبــة األوىل))) أّنــه ســبحانه رفــع 
الزبــد احلاصــل مــن تالطــم املــاء )فخلــق())) منــه الّســاء، ودلــت اآليــة واألخبــار 
عــى أنَّ مــادة الّســاء هــي الّدخــان وهــو املرُفــوع مــن الّزبــد )والظاهــر())) أنَّ قطــع 
ــث أول  ــارحني حي ــض الّش ــره بع ــا ذك ــدوع، وم ــُرج وُص ــون ذات ف ــان تك الّدخ
بــني  بالفواصــل  أو  والتأليــف  الرتكيــب  لــوال  املركــّب  أجــزاء  بتبايــن  الفــرج 
الّســموات لــوال أّن الّصانــع خلقهــا أكــرًا متاســة)))، فــال وجــه لــه وقــد تظافــرت 
األخبــار بوجــود الفواصــل بــني الّســموات وال عــربة بكلــات الفالســفة يف ذلــك 
مــن غــر دليــل، والمحــت الــّيء بالــيء إذا الصقتــه بــه ومالمحــه الّصــدوع الصاق 
األجــزاء ذوات الّصــدوع بعضهــا ببعــض واضافــة الّصــدوع اىل االنفــراج مــن 
ــج بالتشــديد أي شــّبك)6)، والّضمــر يف )بينهــا(  ــة اخلــاص اىل العــاّم، ووّش اضاف
ــر الّســابقة كــا يفهــم مــن كالم الّشــارحني، قــال  ــه الّضائ راجــع اىل مــا يّرجــع الي
ــا  ــى قرائنه ــاوية بمعن ــة الّس ــي املالئك ــي ه ــها الّت ــا نفوس ــم: )أراد بأزواجه بعضه
وكّل قريــن زوج: //ظ)))/ أي ربــط مــا بينهــا وبــني نفوَســها بقبــول كل ُجــرم 

)))  )تعلق( يف ع، تصحيف.
)))  ينظر: صحيفة: )).

)3)  )فحلق( يف ح، تصحيف.
)))  )وظاهر( يف، ث، ح، ر.

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ ))3.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )وشج(: 3/ 09).
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أّن تفســر األزواج  يقبلهــا غــره()))، وال خيفــي  الّتــي ال  ســاوّي )لنفســه()1) 
ــدى  ــم اهل ــل عل ــيد األج ــل الّس ــد نق ــفة، وق ــب الفالس ــى مذه ــي ع ــوس مبن بالنف
)قــدّس اهلل روحــه( امجــاع امُلســلمني عــى أّن األفــالك الشــعور هلــا وال ارادة، بــل 
هــي أجســام مجاديــة حّيركهــا خالقهــا، ويمكــن أن يــراد بــاألزواج املالئكــة املوّكلُون 
هبــا والقانطــون فيهــا)))، وقــال بعضهــم: )واملــراد بأزواجهــا: أقراهنــا وأشــباهها())) 
فاملّعــرب عنهــا بــاألزواج ]بعضهــا[))) وال خيلــو عــن بعد، ويمكــن أن يراد بــاألزواج 
ــراد  ــون امل ــدوع ويك ــا( اىل الّص ــر يف )بينه ــع الّضم ــل أن يرج ــب، وحيتم الكواك
ــرِه،  ــَن بِأِم ــَل للهابطِ بأزواّجهــا مــا قــرن هبــا وشــّبَك فيهــا َواهلل تعــاىل يعلــم. )َوَذلَّ
اِعديــَن بِأَعــاِل خلقــِه حُزُوَنــَة ِمعراَجَهــا، َوَناداَها َبعــَد إِْذ ِهَي ُدَخــاٌن َفالَتَحمْت  َوالصًّ
ُعــرى أْشاِجَهــا( َذلــَل البعــر جعلــه َذلــوالً وهــو ضــد الّصعــب الــّذي ال ينقــاد مــَن 
ل بالكــر وهــو الّلــني، واحلزونــة خــالف الّســهولة)6) واملِعــراج ]واملعــرج[)))  الــذِّ
الّســلم و)املصعــد()8)، وقــد أّول بعــض الّشــارحني صعــود املالئكــة بأعــال اخللــق 
ــاوّية  ــة الّس ــن املالئك ــارة ع ــي عب ــي ه ــة الت ــوس الفلكّي ــة يف النّف ــا منقوش بكوهن
ــة  ــاالت الاّلئق ــة الك ــم يف افاض ــق ومبدعه ــني اخلل ــطها ب ــا بتوّس ــه وهبوطه بزعم

)))  )لنفسها( يف ث، ح، ر، حتريف.
)))  رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ ))3.

)3)  ينظر: رسائل الريف املرتى: )/ 303، و بحار األنوار: )) / 8))، 9)).
)))  وفيــه: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 333، وفيــه: )وأزواجهــا: أقراهنــا 

وأشــباهها(.
)))  ]بعضها[ ساقطة من ح.

)))  سبق ذكرها يف صحيفة: 9).
)))  ]واملعرج[ ساقطة من ع.

)8)  العني، مادة )عرج(: )/ ))).
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ــور  ــكار لألم ــى ان ــالت يف املعن ــذه التأوي ــال ه ــكاب أمث ــي أّن ارت ــم)1)، وال خيف هب
ــمَّ  الثابتــة بالــرضورة مــن الّديــن ونــداء الّســاء مــا أشــار اليــه ســبحانه بقولــه: ﴿ُث
ــاِء َوِهــَي ُدخــاٌن َفقــاَل َلــا َولـِـْأَْرِض اْئتِيــا َطْوًعــا َأْو َكْرًهــا قاَلتــا َأَتْينــا  اْســَتوى إىَِل السَّ
طائِِعــَن﴾))) و الّظاهــر أّن هــذا النـّـداء عبــارة عــن االنشــاء واالبــداع مــن غــر كلفــة 
وتعــذر كــا تقــول للمأمــور: أفعــل فيفعلــه مــن غــر توّقــف وتلبــث، ومثلــه قولــه 
تعــاىل ملــا يبدعــه: ﴿ُكــْن َفَيُكــوُن﴾))) وقيــل: إّن اهلل ســبحانه خاطبهــا عــى احلقيقــة 
ــان(  ــي دخ ــد إذ ه ــارحني))): روي )بع ــض الّش ــال بع ــواب، ق ــى اجل ــا ع واقدرمه
بإضافــة )بعــد( ]اىل[))) )إذ(، وروي بضــم )بعــد( أي وناداهــا بعــد ذلــك إذ هــي 
ــم  ــًا بعــد نظ ــون دخان ــم تك ــى الض ــا ع ــوب؛ ألهّن ــن وأص دخــان، واألّول أحس
ــك ال  ــل ذل ــا قب ــي أن دخانيته ــال يقت ــا، واحل ــة صدوَعه ــا مالئم ــوات فرجه ره
بعــده، والتحمــت أيالتزقــت والتأَمــْت، والعــروة يف األصــل مقبــض الكــوز والدلو 
ــي يّضــم))) بعضهــا اىل بعــض وتشــّد وتقفــل  ــة)6) هــي الت وغرمهــا، وعــرى العيب
ج()8) بفتحتــني عــرى العيبــة، واجلمــع أرشاج كســَبب وأســباب وأرشجت  )والــَرَ
العيبــة أي داخلــت بــني أرشاجهــا، وقــال بعــض الّشــارحني: قــد يطلــق األرشاج 

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ ))3.
ــا  ــا َولِــألْرِض اِئْتي ــاَل هلَ ــاٌن َفَق ــَي ُدَخ ــاِء وِه ــَتوى اىَل السَّ ــَم اْس )))  فصلــت / ))، ويف ر: ﴿ث

ــا طاِئعــنَي﴾ فصلــت/ )). ــا َأَتين َطْوعــًا أو َكرهــًا قالت
)3)  البقرة / ))).

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )33.
)))  ]اىل[ ساقطة من أ، ع.

)))  العيبة )ما جيعل فيه الثياب( لسان العرب، مادة )عيب(: )/ )3).
)))  )بضم( يف ر، تصحيف.

)8)  )الرح( يف ح، تصحيف.
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ــا  ــام خلقه ــن مت ــارة ع ــام عب ــذا االلتح ــه، وه ــاط ب ــي حت ــة الت ــروف العيب ــى ح ع
ــا( فتقــت)))  ــَت َأْبوابَِ ــاِق َصواِم ــَد اإلرتت ــَق َبْع وفيضــان الّصــورة الّســاوية)1) )َوَفت
ــى انفصــل بعضــه عــن بعــٍض،  ــه حّت ــل نقضــت خياطت ــاب قت ــًا مــن ب ــوب فتق الث
ــة  ــواب الصامت ــق واألب ــددته فارتت ــًا س ــَل أيض ــاب َقَت ــن ب ــًا م ــق رتق ــت الفت ورتق
واملصمتــة املغلقــة منهــا وفتــق صوامــت))) األبــواب إّمــا اجيــاد األبــواب فيهــا 
وخرقهــا بعــد مــا كانــت رتقــًا ال بــاب فيهــا بــل كانــت جســًا متصــاًل، وإّمــا فتــح 
ــة فيهــا حــني اجيادهــا وإفاضــة الّصــورة الّســاوية عليهــا وهــذه  ــواب املخلوق األب
األبــواب هــي اّلتــي تعــرج فيهــا املالئكــة وهتبــط وتصعــد األعــال واألدعّيــة 
ــا  ُبــوا بِآَياتِنَ واألرواح فيهــا وهــي التــي اِشــار اليهــا بقولــه ســبحانه: ﴿إِنَّ الَِّذيــَن َكذَّ
ــَاِء﴾))) أو التــي تنــزل منهــا األمطــار كــا  ــْم َأْبــَواُب السَّ واَعنَْها اَل ُتَفتَّــُح َلُ َواْســَتْكَرُ
نَْهِمــٍر﴾))) أي منصــب  ــَاِء بِــَاٍء مُّ ــا َأْبــَواَب السَّ اشــار اليــه ســبحانه بقولــه: ﴿َفَفَتْحنَ
وال خيفــى أّن هــذا الــكالم كغــره مــن النّصــوِص رصيــح يف أّن للّســاء أبوابــًا 
وتأويــالت بعــض الّشــارحني)6) اقتــداء بالفالســفة ناشــئة مــن وهــن اإليــان 
ــن(  ــه الّطاهري ــه وآل ــى اهلل علي ــلني )ص ــّيد املرس ــه س ــاء ب ــا ج ــان ب ــص اإلذع ونق
ــا( الرصــد بالّتحريــك  ــِب/ و)11/ َعــى نَِقاِبَ ــُهِب الَثواِق ــَن الشُّ ــاَم َرَصــدًا ِم )َوَاَق
ــد  ــدرًا كالّرص ــون مص ــل ويك ــا قي ــع ك ــم مج ــدم أو اس ــادم وخ ــد كخ ــع راص مج

)))  ينظر: بحار األنوار: )) / 9)).
)))  )فبقت( يف ر، تصحيف.

)3)  )صوات( يف ر، م.
)))  االعراف / 0).

)))  القمر / )).
)))  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )33، وبحار االنوار: )) / 9))، 30).
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بالفتــح، والّراصــد القاعــد عــى الطريــق منتظــرًا ألحــد لالســتالب أو املنــع 
واملرَصــاد )الّطريــق()1) واملــكان يرصــد فيهــا العدو، وأرَصــْدت له أي أعــَددت)))، 
ــال:  ــوءه، ويق ــّو بض ــب اجل ــواء أو يثق ــياطني أو اهل ــب))) الش ــي تثق ــب الت والثواق
اســتثقبت النّــار إذا اســتوقدت، والنِقــاب بالكــر مجــع َنقــب بالفتــح وهــو الثقــب 
واخلــرق))) واملــراد اقامــة الشــهب الثواقــب لطــرد الشــياطني عــن اســرتاق الّســمع 
ــْمِع َفَمــن َيْســَتِمِع  ــا ُكنَّــا َنْقُعــُد ِمنَْهــا َمَقاِعــَد لِلسَّ كــا اشــار اليــه ســبحانه بقولــه: ﴿َوَأنَّ
ــام  ــياطني باألوه ــارحني الش ــض الّش ــل بع ــًدا﴾))) وتأوي َص ــَهاًبا رَّ ــُه ِش ــْد َل اآْلَن َيِ
ــام  ــا وراهــا مــن األجَس ــوم ب ــق العل ــع تعّل ــاء بحيــث ال يمن والنقــاب بكــون الّس
واملّجــردات)6)، فمــن األوهــام الفاســدة وليــس الــكالم رصحيــًا يف كــون ذلــك املنــع 
مقارنــًا إلجيــاد الّســاء حّتــى ُينــايف مــا يــدل عــى حدوثــه وحيتمــل ختّلــل الّرخصــة 
بــني املنعــني، ووجــود الّشــهب يف الزمــان الّســابق ال ينــايف يف حــدوث املنــع هبــا فــال 
تغفل.)َوَامَســَكها ِمــْن أْن َتـُـوَر يف خــرِق اَلــواِء بِأَيــِدِه، َوأَمرَهــا أْن َتِقــَف ُمسَتْســَلِمًة 
ألِمــْرِه( َمــارا الــيء مــورًا )حّتــرك())) أو برعــة أو تــرّدد يف عــرض أو مــاج 
ــوب  ــق يف الث ــط، والش ــب يف احلائ ــى))) الثق ــون)8) بمعن ــرق يك ــرب، واخل واضط

)))  الصحاح، مادة )رصد( )/ ))).
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )رصد(: 3/ ))).

)3)  )تنقب( يف ر، تصحيف.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )نقب(: )/ ))).

)))  اجلن / 9.
)))  رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ ))3.

)))  الصحاح، مادة )مور(: )/ 0)8.
)8)  )بكون( يف ح، تصحيف.

)9)  )معنى( يف ح.
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وغــره وهــو مصــدر يف األصــل مــن خرقتــه إذا قطعتــه ومزقتــه وشــققته ويكــون 
بمعنــى القفــر واألرض الواســعة ختــرق فيهــا الّريــاح أي هتــب وتشــّتد)1) واهلــواء 
ــه  ــه قول ــواء ومن ــال ه ــكّل خ ــال ل ــارص، ويق ــد العن ــو أح ــّذي ه ــم ال ــال للجس يق
ــور يف  ــراد بامل ــْر وامل ــل أو اخَل ــن العق ــة م ــَواٌء﴾))) أي خالي ــْم َه ــاىل: ﴿َوَأْفئَِدُتُ تع
خــرق اهلــواء أّمــا احلركــة الّطبيعيــة أو القريــة يف الفواصــل الّتــي حتــدث بحركتهــا 
يف اجلســم الــّذي هــو أحــد العنــارص اذ ال دليــل عــى انحصــاره يف الــّذي بــني الّســاء 
واألرض أو حركتهــا يف املــكان اخلــايل املوهــوم أو املوجــود طبعــًا أو قــرًا، واألَيــد 
ــراد  ــاد وامل ــالم واالنقي ــاك واالستس ــق باإلمس ــرف متعّل ــوة()))، والّظ ــح )الّق بالفت
ًة  باألمريــن االرادة أو بــاألّول نــوع مــن اخلطــاب )َوَجَعــَل َشْمَســها آيــًة ُمْبــَرِ
َر  ــدَّ ــَا، َوَق ــِل ُمرُي ــا))) يف َمنَاِق ــا، َفاَجراُهَ ــْن َلْيلَِه ًة ِم ــوَّ ــًة َمْح ــا آي ــا، َوَقَمَرَه لِنَهاِرَه
ْيــِل َوالنَّهــاِر بِــَا، َولَِيعَلــَم َعــَدُد  ا يف َمــَداِرِج درجيهــَا)))، لُيَمّيــَز َبــْنَ اللَّ َســَرُهَ
ــدرك  ــل امُل ــر)6) يف األص ــة، واملب ــة العالم ــا(. اآلي ــاُب بَِمَقاِديِرَه ــنَْن واحلس الّس
ًة﴾))) بالبينــة  بالبــر وفــرت املبــرة يف قولــه تعــاىل: ﴿َوَجَعْلنـَـا آَيــَة النََّهــاِر ُمْبــِرَ

)))  ينظر: الصحاح، مادة )خرق(: )/ )))).
)))  إبراهيم /3).

)3)  الصحاح، مادة )أيد(: )/ 3)).
)))  )واجرامهــا( يف: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )33 ؛ وهنــج البالغــة، حتقيــق: 

صبحي الصالــح: ))).
)))  )درحيهــا( يف ث، و)درجهــا( يف: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )33، وهنــج 

البالغــة، حتقيــق: صبحي الصالــح: ))).
)))  )املبرة( يف ث، ح، حتريف.

)))  اإلرساء/ )).



227

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

الواضحــة وباملضيئــة التــي يبــر هبــا وباملبــرة للنّاس)1)مــن أَبْرتــه فبــُر 
وبامُلبــر أهلــه كقوهلــم: أجبــن الّرجــل إذا كان أهلــُه ُجَبنَــاَء، واملحــو اذهــاب 
األثروطمــس النّــور، وفــّر حمــو القمــر بكونــه مظلــًا يف نفســه غــر مــيء بذاتــه 
ــه ال يبــُرْ بــه كــا ال يبــر مــا  كالشــمس وبنقصــان نــوره بالنّظــر اىل الشــمس؛ ألنَّ
يمحــي مــن الكتــاب وينقــص نــوره شــيئًا فشــيئًا اىل املحــاق، وروى أن ابــن 
)الكّواء()))ســأل أمــر املؤمنني)عليــه الســالم( عــن الّلطحة)))الّتــي يف وجــه القمــر، 
فقــال: ذاك حمــو آيــة الّليــل، ويمكــن أن يكــون هلــا مدخــل يف نقصــان ضــوء القمر))) 
كــا هــو األنَســْب بَســوق الــكالم، وبعــض الوجــوه أظهــر يف املقــام، وقــال بعــض 
ــة أو  ــداء الغاي ــا البت ــه الســالم(: مــن ليلَه ــه )علي ــارحني: كلمــة )مــن( يف قول الّش
لبيــان اجلنــس ويتعلــق بممحــوة أو جيعــل، وقيــل: أراد مــن آيــات ليلهــا)))، وفيــه 
تأمــل. واملنقــل يف األصــل الّطريــق يف اجلبــل، واملــدرج املســلك ودرج أي مشــى، 
ــة، ويف  ــق ودرَجْيهــا يف بعــض النّســخ عــى لفــظ التثني ــك الّطري ــّدرج بالّتحري وال
البعــض مفــرد ومناقلهــا ومدارجهــا منازهلــا والّظاهــر أن الّتميــز والعلــم غايتــان 
لألفعــال الّســابقة ال ]لألخــر[ )6)، أو اآلخريــن حســب كــا يســتفاد مــن جممــوع 
ــَل  ْي ــا اللَّ ــبحانه: ﴿وَجَعْلنَ ــال اهلل ُس ــًا ق ــا مجيع ــارة اليه ــكالم إش ــون ال ــني فيك اآليت

)))  ينظر: جممع البيان: )/ )))، و امليزان يف تفسر القرآن: 3) / 0).
)))  )الكوا( يف ث، ح، حتريف.

ــه  ــه إذا رضب ب ــح ب ــال: لط ــر،... ويق ــه اث ــق ل ــك ومل يب ــف وح ــخ إذ ج ــح: كاللط )3)  )اللط
ــح(: )/ 8)). ــادة )لط ــرب، م ــان الع االرض( لس

)))  ينظر: بحار األنوار: )) / )3).

)))  ينظر: بحار األنوار: )) / )3).
)))  ]لألخر[ ساقطة من ر.
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ــن  ًة لَِّتْبَتُغــوا َفْضــًا مِّ ــِرَ ــاِر ُمْب ــَة النََّه ــا آَي ــِل َوَجَعْلنَ ْي ــَة اللَّ ــا آَي ــْنِ َفَمَحْوَن ــاَر آَيَت َوالنََّه
َســاَب﴾)1) وقــال عــّز وجــّل: ﴿ُهــَو الَّــِذي َجَعــَل  ــنَِن َواحْلِ ُكــْم َولَِتْعَلُمــوا َعــَدَد السِّ بِّ رَّ
َســاَب﴾)))  ــنَِن َواحْلِ َرُه َمنَــاِزَل لَِتْعَلُمــوا َعــَدَد السِّ ــْمَس ِضَيــاًء َواْلَقَمــَر ُنــوًرا َوَقــدَّ الشَّ
وحيتمــل أن يكــون التَّميــز غايــة لــألّول والعلــم غايــة لألخــر أو األخريــن فيكــون 
ــد تفســر  ــه الّســالم( يؤي نــرًا عــى ترتيــب الّلــف وال )خيفــى())) أنَّ كالمــه )علي
ــار وإن كان  ــل والنّه ــر ال بالّلي ــمس والقم ــة األوىل بالّش ــني يف اآلي ــني املفردت اآليت
ــون  ــني فيك ــا ذوي آيت ــراد جعلنامه ــل امل ــار، وقي ــل والنّه ــني أّوال الّلي ــراد باآليت امل
عبــارة عــن الّشــمس والقمــر يف املوضعــني، و)احلســاب( بالّرفــع حســاب األعــار 
ودنياهــم  دينهــم  وأمــور  معامالهتــم  يف  النّــاس  اليهــا  حتتــاج  الّتــي  واآلجــال 
ومقاديرمهــا مقاديــر ســرمها و تفــاوت أحواهلــا، )َثــمَّ َعَلــَق يف َجوَهــا َفَلَكَهــا، َوَناَط 
يــاِت درارَيــا، َوَمَصابيــِح َكواكِبَِهــا(، لعــل كلمــة )ثــم( هاهنــا  ــا زينتَهــا، ِمــْن َخفِّ ِبَ
للرّتتيــب الذكــري وعلــق الّشــوك بالثــوب كعلــم وتعّلــق إذا نشــب بــه واستمســك، 
وعّلقــت الــيء بغــره فتعّلــق، ولعــّل املــراد أقــر فلكهــا يف مكانــه مــن اجلــّو بقدرتــه 
وال ينــايف نفــي التعليــق يف نظــم األجــزاء كــا ســبق يف قولــه )عليــه الســالم( )وَنَظــَم 
بــاَل َتعليــٍق َرهــواِت َفرجهــا( وال وجــه لوجــه اجلمــع الــّذي))) ذكــره بعــض 
الّســاء واألرض، والفلــك  الّشــارحني))) واجلــّو الفضــاء الواســع أو مــا بــني 
بالّتحريــك مــدار النّجــوم، قــال بعــض الّشــارحني: أراد بالفلــك دائــرة معــدل 

)))  اإلرساء / )).
)))  يونس / ).

)3)  )حيفى( يف ح، تصحيف.

)))  )الذكري( يف ع، حتريف.
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 0)3.
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ــار وهــي الّدائــرة الُعظمــى يف الفلــك األعظــم وهــي يف االصطــالح النظــري  النّه
تســمى فلــكًا)1)، وقــال بعضهــم: )أراد بالفلــك اســم اجلنــس وهــو أجســامها 
املســتديرة الّتــي يصــدق عليهــا هــذا االســم())) ومهــا كــا تــرى ويمكــن أن يكــون 
الفلــك عبــارة عــن الّســاء الّدنيــا ووجــه كوهنــا مــدار النّجــوم عــى مــا هــو الّظاهــر 
ْنَيــا بِِزينَــٍة اْلَكَواكِــِب﴾))) واضــح  ــَاَء الدُّ نَّــا السَّ ــا َزيَّ مــن قولــه عــّز وجــّل: ﴿إِنَّ
ــل  ــل أله ــه ال دلي ــة األوىل أّن ــبق يف رشح اخلُطب ــد س ــّو وق ــا يف اجل ــك تعليقه وكذل
ــا  ــالك وفّصلن ــب واألف ــوه يف الكواك ــّذي زعم ــوص ال ــام املخص ــى النظ ــة ع اهليئ
القــول يف ذلــك يف حدائــق احلقائــق)))، ولــو أريــد بتزيــني الّســاء الّدنيــا بالكواكــب 
رؤيتهــا فيهــا وإن كان بعضهــا أْو مجيعهــا بنــاء عــى عــدم شــموهلا للقمــر مركــوزة 
فيــا فوقهــا ويناســبه اضافــة الّزينــة يف تتمــة الــكالم اىل مطلــق الّســاء أمكــن أن يــراد 
بالفلــك مــا ارتكــز فيــه مــن الّســموات كوكــب يّتحــرك بحركتــه وباجلــّو الفضــاء 
الواســع املوهــوم أو املوُجــود الــّذي هــو مــكان الفلــك ووجــه اضافتــه اليهــا واضح 
فــإنَّ الفلــك مــن مجلتهــا وكذلــك اضافــة الفلــك اليهــا وحيتمــل ]...[)))حينئــذ عــى 
بعــد أن يــراد بفلكهــا امُلحيــط هبــا املّحــرك جلملتهــا فــإنَّ مــدار احلركــة املخُصوصــة 
عليــه، فتأمــل. ويمكــن عــى نــوع مــن االســتخدام أو بدونــه أن يــراد بضمر الّســاء 
الــّذي أحــاط بجميــع مــا ارتكــزت فيــه الكواكــب املديــر)6) هلــا وحينئــذ كــون فلكها 

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/)33، وفيه: )... فإهنا الدائرة...(.
)))  رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/0)3.

)3)  الصافات / ).
)))  ينظر: خمطوطة حدائق احلقائق: 0)، )).

)))  ]أن[ زائدة يف ح ال يرتضيها السياق.
)))  )املدبر( يف ر، تصحيف.
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هــا ظاهــر واهلل تعــاىل يعلــم، ويف بعــض النســخ )عّلــق يف جّوهــا فلــكًا( بدون  يف جوَّ
الّضمــر وهــو يناســب كــون الكواكــب يف فلــك واحــد ونــاط أي عّلــق، والــدراري 
ــراء:  ــال الّف ــه، و)ق ــبيهًا بصفائ ــّدر تش ــب اىل ال ــه نس ــيء كأنَّ ــو امل ــع ّدري وه مج
ــل هــو أحــد الكواكــب  ــم املقــدار، وقي ــد العــرب هــو العظي ــدّري عن الكوكــب ال
ــني  ــايف القول ــات ين ــّدراري باخلفي ــف ال ــى أّن وص ــيارة()1)، وال خيف ــة الّس اخلمس
ــمِع بَِثواِقــِب ُشــهبَِها( االســرتاق  ظاهــر أو الكواكــب النّجــوم )َوَرمــى ُمســَتِقي السَّ
ــاب  ــهاب ككت ــًا)))، والش ــتاع خمتفي ــمع االس ــرتاق الّس ــة، واس ــن الّرق ــال م افتع
ــار ســاطعة))) ووصــف  ــّذي ينقــض يف الّليــل)))، وهــو يف األصــل )شــعله())) ن ال
الّشــهب بالثواقــب ألهّنــا تثقــب)6) الشــياطني أو اهلــواء بحركتهــا أو الّظلمــة بنُورهــا 
ــار إذا اســتوقدت كــا ســبق، ومنــه قوهلــم:  أو إلضاءهتــا مــن قوهلــم: اســتثقبت النّ
حســب ثاقــب أي مــيء رشيــف، ويف الــكالم اشــارة اىل قولــه عــّز وجــّل: ﴿إاِلَّ 
ــا ُكنَّــا َنْقُعــُد  بـِـٌن﴾)))، وقولــه عــّز وجــّل: ﴿َوَأنَّ ــْمَع َفَأْتَبَعــُه ِشــَهاٌب مُّ َق السَّ َمــِن اْســَتَ
َصــًدا﴾)8)، وقولــه ســبحانه  ــْمِع َفَمــن َيْســَتِمِع اآْلَن َيـِـْد َلــُه ِشــَهاًبا رَّ ِمنَْهــا َمَقاِعــَد لِلسَّ
ْطَفــَة َفَأْتَبَعــُه ِشــهاٌب ثاِقــٌب﴾)))، وتفصيــل القــول يف الشــهب  ﴿إاِلَّ َمــْن َخطـِـَف اْلَ

)))  لسان العرب، مادة )درر(: )/ )8).
)))  )خمفيا( يف أ، ع، ويف ر: )خمتفيات(.

)3)  ينظر: لسان العرب، مادة )شهب(: )/ 0)).
)))  )شلعة( يف ح، حتريف.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )شهب(: )/ 0)).
)))  )يثقب( يف ع.
)))  احلجر / 8).

)8)  اجلن / 9.
)9)  الصافات / 0).
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مذكــور يف رشح اخلطبــة االوىل مــن حدائــق احلقائــق)1) )وأجراَهــا عــى أذالِل 
تســخرَها، مــن ثبــاِت َثابِتَِهــا، َومَســْرِ َســائِِرَها، َوُهُبوطَِهــا َوُصُعوِدَهــا، َوَنُحُوِســَها 
َوُســُعْوِدَها( اإِلذالل مجــع ذِّل بالكــر، يقــال:/ و3))/ أمــور اهلل جاريــٌة اذالهلــا 
بالنّصــب وعــى اذالهلــا أي جمارهيــا، ويقــال: دعــه عــى اذاللــه أي عــى حالــه بــال 
ــا مقابــل  ــياَرات، واملــراد باهلُبــوط أّم واحــد وثبــات الثوابــت بالنّســبة اىل ســر السَّ
ــض  ــه اىل حضي ــيارة، أو التوّج ــبعة الّس ــون يف الّس ــه املنّجم ــا فصل ــى م ــّرف ع ال
ــه اهلُبــوط حّســًا ويقابلــه الّصعــود،  احلامــل، أو التدويــر أو التّوجــُه اىل الغــُروب فإنَّ
ــا كنفــع ســعدًا وُســعودًا بالّضــم أي  والنّحــوس ضــّد الّســعوِد، يقــال: ســعد يومن
يمــن واالســم الّســعادة، وهــذا الــكالم يــدل عــى أنَّ لعلــم النّجــوم أصــاًل لكــْن ال 
داللــة فيــه عــى صّحــة مــا يف أيــدي املنّجمــني، وعــى جــواز النّظــر يف هــذا العلــم 
والعمــل بــا اســتفيد منهــا، وقــد ســبق تفصيــل القــول يف ذلــك يف رشح قولــه )عليــه 

السالم( لبعض أصحابه مّلا عزم عى املسر اىل اخلوارج. 

ــَكاِن  ــْبَحاَنُه إلْس ــَق ُس ــمَّ َخَل ــم الّســام([))): )ُث ــة املائكــة )َعليُه ]منهــا يف صَف
ِفيــِح اأْلَْعــَى ِمــْن َمَلُكوتـِـِه، َخْلقــًا َبِديعــًا ِمــْن َمَائَِكتـِـِه، َمــَأ)))  َســَاواتِِه، َوِعــَاَرِة الصَّ
( هاهنــا  ِبـِـْم ُفــُروَج فَِجاِجَها،َوَحَشــا ِبـِـْم ُفُتــوَق))) َأْجَوائَِهــا( الّظاِهــر أنَّ كلمــة )ُثــمَّ
للرّتتيــب احلقيقــي، فيكــون خلــق الســاوات قبــل خلــق املالئكــة، ويف روايــة 

)))  ينظر: خمطوطة حدائق احلقائق: )).
)))  ]منها يف صَفة املالئكة )َعليُهم الّسالم([ بياض يف ث.

)3)  )ومــأل( يف: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )33، هنــج البالغــة، حتقيــق صبحي 
الصالح: ))).

)))  )فتق( يف: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )33.
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اهلــروي عــن الرضــا )عليــه الســالم( أنَّ املالئكــة ُخلقت قبــل الســاوات)1) ويمكن 
اجلمــع بالتخّصيــص يف هــذا الــكالم بالقاطنــني يف الّســاوات غــر املفارقــني عنهــا 
ــه، والّصفيــح الّســطح  ــاًل ضــّد اخلــراب الــذي ال أهــل ل وعــارة املنــزل جعلــه أِه
ــًا  ــح أيض ــض، والّصفي ــه كّل يشء عري ــارحني))) ووج ــض الّش ــره بع ــا ذك ــى م ع
)مــن أســاء الّســاء()))، ولذلــك توّهــم بعــض الّشــارحني))) أّن الّصفيــح))) األعــى 
عبــارة عــن ســطح الفلــك األعظــم مــع أن تتّمــة الــكالم واضحــة)6) الّداللــة عــى 
اســكان املالئكــة يف فتــوق أجــواء الّســاوات وقد ســبق يف اخلطبــة األوىل قوله)عليه 
ــِه(،  ــْن َماَلئَكت ــوارًا ِم ــنَّ أْط ــى َفَمألُه ــَاواِت الُع ــنْيَ السَّ ــا َب ــَق َم ــمَّ َفَت ــالم(: )ُث الس
َوالظاهــر أنَّ الّصفيــح األعــى جنــس شــامل للّســاوات، ويقابلــه الّصفيــح األســفل 
وهــو األرض واّلــذي يظهــر مــن جممــوع الّروايــات أنَّ الّســاوات ليســت متالصقــة 
عــى مــا ذهبــت اليه الفالســفة مــن غر دليــل يعتمــد عليــه، وإّن الّســطِح املحدب))) 
مــن كل ســاء أرض للقّبــة اّلتــي هــي فوقــه، وبذلــك يّتضــح معنــى قولــه عــز وجل: 

)))  ينظــر: عيــون أخبــار الرضــا، الشــيخ الصــدوق: )/ 3))، و التوحيــد، الشــيخ الصــدوق: 
0)3، و االحتجــاج، الطــربيس: )/ )9)، و مســند االمــام الرضــا، عزيــز اهلل عطــاردي: )/ 

.3(3
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/338.

)3)  لسان العرب، مادة )صفح(: )/ ))).
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/338.

)))  )الفصيح( يف ث، ويف م: )الصفح(، حتريف.
)))  )واضح( يف ح.

)))  )املحدث( يف ح.
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ــك  ــنّي ذل ــد ب ﴾)))، وق ــنَّ ــْن ااَلْرِض ِمْثَلُه ــاَواٍت َوِم ــْبَع َس ي ]َخَلَق[)1)َس ــذَّ ﴿اهللُ ال
ــه  ــن )علي ــن أيب احلس ــناده ع ــايش باس ــا رواه العّي ــالم( في ــه الس ــن )علي ــو احلس أب
الســالم( أّنــه )بســط كّفــه، ثــم وضــع اليمنــى عليهــا، فقــال: هــذه األرض الّدنيــا، 
ــة، واألرض الّثانيــة فــوق الســاء الدنيــا، والســاء الّثانيــة  والّســاء الّدنيــا عليهــا قّب
ــى  ــة فوقهــا، حّت ــة، والســاء الّثالث ــة فــوق الســاء الّثاني ــة، واألرض الّثالث فوقهــا قّب
الّســاء  فــوق  الّســابعة  واألرض  فقــال:  والّسادســة،  واخلامســة  الّرابعــة  ذكــر 
ــة، وعــرش الّرمحــن فــوق الّســاء الّســابعة،  الّسادســة، والّســاء الّســابعة فوقهــا قّب
﴾))) وإّنــا  ُل األمــُر َبينَُهــنَّ ــزَّ وهــو قولــه: ﴿َســْبَع َســَاواٍت َوِمــَن األِرُض ِمْثَلُهــنَّ َيَتنَ
ــا ينــزُل األمــر مــن فــوق بــني  ــي وهــو عــى وجــه األرض وإّن ّصاحــب األمــر النّب
الّســاواِت واألرضــني())) ويظهــر أنَّ الّســطوح املحّدبــة للّســاوات الّســبع مســاكن 
ــادة منهــم ُســُجود ال يركعــون،  املالئكــة ومعابدهــم يعبــُدون اهلل فيهــا بأنــواع العَب
وركــوٌع ال ينتصبــون، وصاّفــُوَن ال يتزايَلــون، ومســّبحون اليفــرتون، والريــب أنَّ 
ــأنَّ احلركــة اليوّميــة لســائر األفــالك  بعــد وجــود الفواصــل بينهــا يشــكل القــول ب
بتبعيــة الفلــك األعظــم بــل مــع قطــع النّظــر عنــه مــع َمــا زعُمــوا مــن أهّنــا كــرات 
حقيقــة ليســت يف ُســطوحها خشــونة وترضيــس واهنــا عاريــة عــن امليــل املســتقيم 
ــن ســينا))) يف رســالة  ــو عــي ب كــا يظهــر ملــن تأمــل وأمعــن النظــر، وقــد رصح أب

)))  ]خلق[ ساقطة من م.
)))  الطالق / )).
)3)  الطالق / )).

)))  جممع البيان: 0)/ 0)، وينظر: تفسر االلويس: 8)/ ))).
ــا عــي، ويلقــب  ــى أب ــن ســينا البلخــي، يكن ــن عــي ب ــن احلســن ب ــد اهلل ب ــن عب )))  احلســني ب
ــأ  ــاري، نش ــرى بخ ــدى ق ــده يف اح ــخ ومول ــن بل ــه م ــنة 0)3 اصل ــد س ــس، ول ــيخ الرئي بالش
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املبــدأ)1) واملعــاد))) وعــى تقديــر االضطــرار اىل القــول باســتناد احلركــة اليوميــة اىل 
كــرة غــر احلوامــل للكواكــب وأفالكهــا اجلزئيــة ال حــرج يف اثبــات كــرات متعــددة 
بعــدد األفــالك املكوكبــة تكــون))) حمركــة هلــا باحلركــة اليوميــة وال خيفــى عــى 
ــل  ــة ب ــة املقدس ــن الريع ــر م ــا يظه ــفة وم ــات الفالس ــني كل ــع ب ــن أنَّ اجلم الفط
وســائر األديــان يف كثــر مــن املواضــع )أعــز مــن بيــض األنــوق())) ودونــه خــرط 
ــه العقــول  ــة تشــمئز من ــاد())()6)، ومــن رام ذلــك فقــد جتشــم تأويــالت واهي )القت
ــب  ــل لصاح ــا احلام ــعري م ــت ش ــتقيمة،//ص))) ولي ــام املس ــليمة واالفه الّس
الّريعــة عــى الّســرت عــى تلــك احلقائــق التــي يزعمهــا هــؤالء حكمــة مــن أوتيهــا 
فقــد أويت خــرًا كثــرًا، وملــاذا بخلــوا بالكشــف عــن هــذه العلــوم الّتــي بينهــا هــؤالِء 

وتعلــم فيهــا، طــاف البــالد وناظــر العلــاء، وتقلــد الــوزارة يف مهــذان وثــار عليهــا عســكرها 
ــه  ــه فيهــا وعــاد يف اخــر ايام ــر كتب ــف اكث ــب اىل اصفهــان وصن ــم ذه ــوارى، ث ــه فت ــوا بيت وهنب
اىل مهــذان فمــرض يف الطريــق ومــات ســنة )8))هـــ( وهــو صاحــب تصانيــف متنوعــة، 
ــه: االشــارات والتنبيهــات، احلــدود، والشــفاء، و  فهــو فيلســوف وشــاعر وطبيــب ومــن كتب
القانــون، و املعــارج، و ارسار احلكمــة املرقيــة، والطــر، و مفاتيــح اخلزائــن يف املنطــق وغرهــا 
مــن الكتــب. ينظــر: وفيــات االعيــان وانبــاء ابنــاء الزمــان: )/ )))، وهديــة العارفــني: )/ 

308، 309، واالعــالم: )/ )))، )))، ومعجــم املؤلفــني: )/ 0).
)))  )مبدأ( يف ر.

)))  ينظر: املبدأ واملعاد، ابن سينا: 8)، 9)، 93، )9، )9.
)3)  )يكون( يف أ، ث، ر، ع، م، تصحيف.

ــيء  ــزة ال ــرضب يف ع ــل ي ــال: )/ ))، واملث ــع االمث ــال: )/ )0)، و جمم ــرة االمث )))  مجه
وبعــد منالــه.

)))  )القباد( يف ح، ويف ر: )القياد(، تصحيف.
)))  جــاء يف جممــع االمثــال ))دون ذلــك خــرط القتــاد(، اخلــرط قــرك الــورق عــن الشــجرة 
اجتذابــًا بكفــك، والقتــاد شــجر لــه شــوك... يــرضب لألمــر دونــه مانــع( جممــع األمثــال: )/ 

.(((
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ــّز  ــوت))) الع ــوت كرهب ــد، وامللك ــة والتأيي ــن اهلل العصم ــي)1) وم ــي وغب ــكل ذك ل
والّســلطان، وفــالن بــدع))) يف هــذا األمــر أي هــو أول مــن فعلــه والبديــع بمعنــى 
املفعــول مــا أحــدث وفيــه معنــى التعجــب، )والفــروج األماكــن اخلاليــة()))، والَفج 
الطريــق الواســع بــني )جبلــني())) وحشــوُت الوســادة بالقطــن جعلتهــا حمشــوة بــه 
مملــوة منــه، والفتــق الشــق واجلــو الفضــاء الواســع ومــا بــني الســاء واألرض، وقــد 
ــاء أرض للتــي فوقهــا، وهــذا الــكالم  ــن كل س عرفــت أنَّ الســطح املحــدب م
ــض  ــال بع ــا، وق ــؤة منه ــاوات ممل ــني الس ــا ب ــة وإن م ــتجسم املالئك ــح يف ـ رصي
ــزاء  ــني أج ــور ب ــا يتص ــوق مل ــاج والفت ــروج، والفج ــظ الف ــتعار لف ــارحني: اس الش
الفلــك مــن التبايــن لــوال املالئكــة الذيــن هــم أرواح االفــالك وهبــا قــام وجودهــا 
وبقــاء جواهرهــا حمفوظــة هبــا، ووجــه املشــاهبة ظاهــر)6)، وأمــا فجاجهــا وفروجهــا 
فإشــارة))) اىل مــا يعقــل بــني أجزائهــا وأجوائهــا املنتظمــة مــن التبايــن لــوال الناظــم 
ــا  ــن نظامه ــة ع ــة كناي ــروج باملالئك ــك الف ــو تل ــون حش ــة فيك ــود املالئك ــا بوج هل
بوجودهــا، وجعلهــا مدبــرة هلــا وهــذا مــن التأويــالت البــاردة التــي ارشنــا اليهــا، 
ــى أّن  ــلمني ع ــاع امُلس ــه( امج ــدس اهلل روح ــل )ق ــيد األج ــوى الس ــدم دع ــد تق وق

)))  )كرهيوت( يف أ، تصحيف.
)))  )غني( يف ا، ع، م، تصحيف.

)3)  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/338.
)))  )يدع( يف ر، م، تصحيف.

)))  )حلني( يف ح، حتريف.
)))  ينظــر: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ 333، و رشح هنــج البالغــة، ابــن ميثــم 

البحــراين: )/))3.
)))  )واشارة( يف أ، ع، ويف م: )اشارة(، وما اثبتناه أنسب.
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األفــالك الشــعور هلــا وال ارادة بــل هــي أجســام مجاديــة حيركهــا خالقهــا)1) )َوَبــْنَ 
اِت  َفَجــَواِت تِْلــَك اْلُفــُروِج َزَجــُل امُلَســبِِّحَن ِمنُْهــْم يِف َحَظائِــِر اْلُقــْدِس، َوُســُتَ
ــَاُع  ــُه اأْلَْس ــَتكُّ ِمنْ ــِذي َتْس ــِج الَّ ِجي ــَك الرَّ ــِد، َو َوَراَء َذلِ ــاِت امَلْج اِدَق ــِب َورُسَ ُج احْلُ
ُســُبَحاُت ُنــوٍر َتــْرَدُع اأْلَْبَصــاَر َعــْن ُبُلوِغَهــا َفَتِقــُف َخاِســَئًة َعــَى ُحُدوِدَهــا( الفجــوة 
الُفرجــة واملوضــع امُلتَِّســع بــني الّشــيئني، وزجــل املســّبحني صوهتــم الّرفيــع العــايل، 
واحلظــرة باحلــاء املهملــة والّظــاء))) املعجمــة يف األصــل املوضــع اّلــذي حيــاط عليــه 
ــه الغنــم واإلبــل يقيهــا الــربد والريــح، والُقــدس بالضــم وبضمتــني  لتــأوي إلي
)الُطهــر())) اســم ومصــدر، والُســرُتات بضمتــني مجــع ُســرتة بالضــم وهــي ]مــا[))) 
ــوق  ــد ف ــذي يم ــه، والرادق)ال ــب ب ــا احتج ــاب م ــتارة))) واحِلج ــه كالس ــرت ب ُيس
والعظمــة،  الــرف  واملجــد  الكرســف)))،  مــن  والبيــت  البيــت()6)،  صحــن 
والرجيــج)8) الزلزلــة واالضطــراب، ومنــه رجيــج))) البحــر وتســتك منــه االســاع 
ــل:  ــة، وقي ــالل والعظم ــاء واجل ــور والبه ــبحات بالن ــروا الس ــم)10)، وف أي تص
ســبحات الوجــه حماســنه؛ ألنَّــك إذا رأيــت الوجــه احلســن قلــت ســبحان اهلل، 

)))  ينظر: صحيفة: 99).
)))  )الطاء( يف ر، م، تصحيف.

)3)  الصحاح، مادة )قدس(: 3/ 0)9.
)))  ]ما[ ساقطة من م.

)))  )كالسيارة( يف أ، ع، تصحيف.
)))  تاج العروس، مادة )رسدق(: 3) / ))).

)))  )الكرسف: القطن( الصحاح، مادة )كرسف(: )/ )))).
)8)  )الرجيح( يف ث، م، تصحيف.

)9)  )رجيح( يف ث، تصحيف.
)0))  ينظر: الصحاح، مادة )سكك(: )/ 90)).
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ــه  ــب وردع ــا باحلج ــرب عنه ــار ويع ــب األبص ــي حتج ــوار الت ــا األن ــراد هب ــل امل ولع
كمنعــه كفــه ورده، واخلاســئ مــن الــكالب واخلنازيــر املبعــد ال يــرتك أن يدنــو مــن 
ــه  ــب أي طردت ــأُت الكل ــال: خس ــي، ويق ــر القم ــئ الصاغ ــل اخلاس ــاس، وقي الن
ــال بعــض الشــارحني:  ــه والضمــر يف حدودهــا راجــع اىل الســبحات، وق وابعدت
أي تقــف األبصــار حيــث تنتهي)1)قوهتــا؛ ألنَّ قوهتــا متناهيــة، فــإذا بلغــت حدودها 
احلجــب  وســرتات  القــدس  حظائــر)))  أن  الــكالم  مــن  والظاهــر  وقفــت))) 
املعــدة للمالئكــة  املواضــع  الســاوات وهــي  بــني أطبــاق  املجــد  ورسادقــات 
املســبحني وإن أصواهتــم الرفيعــة العاليــة مــألت أطبــاق الســاوات، فيكــون املــراد 
هبــا غــر احلجــب واالســتار التــي يظهــر مــن بعــض األخبــار ويف روايــة صحيحــة 
ــور  ــه الســالم( أن )الشــمس جــزء مــن ســبعني جــزء مــن ن ــد اهلل )علي عــن أيب عب
الكــريس، والكــريس جــزء مــن ســبعني جــزء مــن نــور العــرش، والعــرش جــزء مــن 
ــور  ــن ن ــزء م ــبعني ج ــن س ــزء م ــاب ج ــاب، واحلج ــور احلج ــن ن ــزء م ــبعني ج س
ــة احلجــب واالســتار  الســرت()))، ولعــل املــراد مــن ســبحات النــور يف هــذه اخلطب
ــات أن بــني اهلل وبــني  ــة وغرهــا ويف بعــض الرواي ــي تظهــر))) مــن هــذه الرواي الت
ــه، ولبعــض  ــط بعــوامل ملكوت ــه تســعني ألــف حجــاب، واهلل تعــاىل هــو املحي خلق

)))  )ينتهي( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، والصواب ما اثبتناه.
)))  ينظــر: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/339. وفيــه: )... تنتهــي...( وهــو 

الصــواب.
)3)  )خطائر( يف أ، ح، م، تصحيف.

)))  الكايف: )/ 98، وينظر: تفسر القرآن العظيم: )/ 90)، فتح الباري: 3) / ))3.
)))  )يظهر( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، والصواب ما أثبتناه.
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الشــارحني)1) يف معنــى الزجــل والرجيــج))) واحلجــب وغرهــا تأويــالت ســخيفة 
ــلَِفاٍت،  َتـ ــَوٍر ُمْ ــَى ُص ــأُهْم))) َع ــا ))]...[))) َأْنَش ــن أمثاهل ــر م ــا ذك ــا مم ــر حاهل يظه
ــور  ــات الّص ــِه(( اثب تِ ــَاَل ِعزَّ ــبُِّح َج ــٍة ُتَس ــاٍت/و)11/ ُأويِل َأْجنَِح ــَداٍر ُمَتَفاِوَت َوَأْق
ــه  ــارة اىل قول ــه اش ــمهم وفي ــى جتس ــة ع ــح الّدالل ــم واض ــة هل ــدار واألجنح واألق
ــى  ــاء ع ــارحني بن ــض الّش ــال بع ــاَع﴾)))، وق ــَاَث َوُرَب ــى َوُث ــٍة َمْثنَ ــاىل: ﴿َأْجنَِح تع
زعمــه الفاســد: باختــالف صورهــم كنايــة عــن اختالفهــم باحلقائــق وتفــاوت 
ــتعار  ــة مس ــظ األجنح ــه، ولف ــرب من ــال والق ــم يف الك ــاوت مراتبه ــم تف أقداره
لقواهــم)6) التــي هبــا جبلــوا عــى املعــارف االهلّيــة وتفاوهتــا بالّزيــادة والنّقصــان))) 
ــاَع﴾)8) وتســّبح بالّتشــديد مــن  ــاَث َوُرَب ــى َوُث ــٍة َمْثنَ كــا قــال تعــاىل: ﴿ُأوىِل َأْجنَِح
الّتســبيح وهــو الّتنزيــه والّتقديــس والّتربئــة مــن النّقائــص، واجلــالل العظمــة، 
ــة واجلملــة صفــة ألويل االجنحــة ال لألجنحــة كــا  والعــّزة القــوة والشــدة والغلب
توّهــم بعــض الّشــارحني)))، ويف بعــض النّســخ )ّتْســَبُح ِخــالل)10) ِعّزتــه( بتخفيــف 

)))  رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/))3.
)))  )الزجيج( يف ث، ع، ويف م: )الرجيح(، تصحيف.
)3)  ]و[ يف رش هنج البالغة: البن أيب احلديد،)/)33.

)))  )وأنشــأهم( يف: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/)33، وهنــج البالغــة، حتقيــق: 
صبحــي الصالــح: ))).

)))  فاطر / ).
)))  )لقوهلم( يف ر، م، حتريف.

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/))3 وفيه: )اختالف صورهم...(.
)8)  فاطر / ).

)9)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/))3.
)0))  )جالل( يف ع، تصحيف.
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البــاء يف تســبح مــن الّســباحة يف املــاء، وِخــالل بكــر اخلــاء املعجمــة وهــو وســط 
الــيء، أو مجــع خلــل بالتحريــك )كجبــل()1) وجبــال)))، واخللــل )الفرجــة بــني 
الّشــيئني())) ويف بعضهــا )َتْســَبُح خــالل بحــار عّزتــه( بزيــادة لفــظ )البحــار(، 
ولعــّل املــراد بســباحتهم عــى تقديــر الّصحــة ســرهم يف أطبــاق الســاوات أو 
عروجهــم ونزوهلــم إلداء الّرســالة وإمضــاء أوامــرُه ســبحانه، أو ســرهم يف مراتب 
ْلِق ِمــْن ُصنِعِه،  القــرب بالعبــادة والّتســبيح والّتقديــس ))اَل َينَْتِحُلــوَن َمــا َظَهــَر يِف اْلَ
ــوَن * اَل  ــاٌد ُمْكَرُم ــْل ِعَب ــِه ؛ ﴿َب ــَرَد بِ ــا اْنَف َّ ــُه ِم ــْيئًا َمَع ــوَن َش ُلُق ــْم َيْ ُ ــوَن َأنَّ ُع واَل َيدَّ
َيْســبُِقوَنه بِاْلَقــوِل َوُهــْم بَِأْمــِرِه َيْعَمُلــوَن[﴾))) انتحــل الــيء وتنّحله إذا اّدعاه لنفســه 
وهــو لغــرِه، ولعــّل املعنــى أهّنــم ال يّدُعــون االهليــة كــا يّدعيــه بعــض البــر هلــم أو 
ألنفســهم فيكــون نفيــًا الّدَعــاء االســتبداد، واجلملــة التاليــة نفيــًا لدعــوى املشــاركة 
ــة فيــا هلــم مدخــل يف وجــوده بأمــر اهلل، والّثانيــة  أو األوىل نفــي الدعائهــم اخلالقّي
فيــا خلقــُه اهلل بمجــّرد أمــره وارادتــه، ومكرمــون بالتخفيــف مــن اإلكــرام، وُقــِرَئ 
ــه، أي ال  ــاف إلي ــن املض ــوض ع ــول ع ــاّلم يف بالق ــم وال ــن التّكري ــديد))) م بالّتش
يســبقون اهلل عــّز وجــّل بقوهلــم بــل هــو تابــع لقولــه عــّز وجــّل كــا أنَّ عملهــم تابــع 
ألمــره، والغــرض تنزهيهــم عــن النّقائــص التــي تكــون)6) يف البــر وكذلــك بعــض 

)))  )كحبل( يف ح، ر، م، تصحيف.
)))  )حبال( يف م، تصحيف.

)3)  الصحاح، مادة )خلل(: )/ )8)).
)))  األنبياء / ))، )).

)))  قرأها عكرمة بالتشديد، ينظر: معجم القراءات القرآنية: )/ )3).
)))  )يكون( يف أ، ث، ح، ر، والصواب ما اثبتناه.
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ــْم إىَِل  َلُه ــِه، َومَحَّ ــَى َوْحيِ ــِة َع َماَن ــَل األَْ ــَك َأْه ــَا)1) ُهنَالِ ــُم فِي ــة )َجَعَلُه ــات اآلتي الكل
يِــِه( الظاهــر أنَّ هــذا الوصــف خمصــوص ببعــض  امُلْرَســلَِن َوَدائِــَع ]...[))) َونَْ
املالئكــة كــا قــال اهلل عــّز وجــّل: ﴿اهللُ َيْصَطفــي ِمــَن َامَلَائَِكــِة ُرُســًا﴾)))، ويف 
ــب  ــن مرات ــارة ع ــك( عب ــا هنال ــتخدام)))، و)م ــوز أو االس ــن الّتج ــوع م ــكالم ن ال
املالئكــة أو االشــغال واألمــور املفوضــة اليهــم، أو عــن أرباهبا وأصحاهبــا والوحي 
ــى  ــون بمعن ــاء ويك ــتتار واإلخف ــيئًا باالس ــره ش ــدًا اىل غ ــي أح ــل أن يلق يف األص
الكتابــة واالشــارة والّرســالة واإلهلــام، ويف قولــه )عليــه الّســالم( مّحلهــم اىل 
املرســلني تضمــني معنــى البعــث))) أو اإلرســال أو التّوجــه، وللمتفلســفة يف توجيــه 
الوحــي واإلرســال اىل البــر تأويــالت ســخيفة ال ينبغــي ذكرهــا واإلصغــاء اليهــا 
ُهــْم  ــِه. َوَأَمدَّ ــٌغ َعــْن َســبِيِل َمْرَضاتِ ــَا ِمنُْهــْم َزائِ ــُبَهاِت، َف )َوَعَصَمهــْم ِمــْن َرْيــِب الشُّ
ــكِينَِة( الضّمــر أّمــا راجع اىل  ْم َتَواُضــَع إِْخَبــاِت السَّ بَِفَوائـِـِد امَلُعوَنــِة، َوَأْشَعـــَر ُقـــُلوَبُ
مطلــق املالئكــة فيــدل)6) عــى عصمة اجلميــع، أو اىل ســّكان الّســاواِت، أو املؤمتنني 
عــى الوحــي والّرســالة فيســتفاد عصمــة غرهــم ِمــْن غــره، والّريــب الشــّك و))) 
الّتهمــة، أو الّشــك مــع الّتهمــة، والِزّيــغ العــدول عــن احلــّق، واملرضــاة ضــّد 

ــة،  ــج البالغ ــد: )/)33، وهن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــا( يف: رشح هن ــم اهلل في )))  )جعله
ــح: ))). ــق: صبحــي الصال حتقي

)))  ]امــره[ يف أ، و يف رشح هنــج البالغــة: البــن أيب احلديــد.)/)33، وهنــج البالغــة، حتقيــق: 
صبحي الصالــح: ))).

)3)  احلج / )).
)))  واالفصح: االستعال.
)))  )الثعب( يف أ، حتريف.

)))  )فدل( يف ث، ع، حتريف.
)))  )أو( يف أ، ث، ر، ع، م.
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الّســخط مصــدر وأمددتــه بمــدد أي أعنتــه وقّويتــه بــه والفائــدة مــا اســتفدته مــن 
طريقــة مــال أو علــم، واملعونــة اســم مــن اســتعان بــه فأعانــه، وهــي مفعلــة بّضــم 
ــون  ــة)1)، واملاع ــون فعول ــون فيك ــن املاع ــوذة م ــة مأخ ــم أصلي ــل: املي ــني، وقي الع
املعــرُوف، وقيــل: )الّطاعــة()))، وقيــل: مــا يتعــاور يف العــادة وأصلــه أثــاث البيــت 
ــات  ــات والقرب ــَباب الّطاع ــم بأس ــراد تأييده ــّل امل ــاس)))، ولع ــة وف ــدر وقصع كق
ــي  ــو ي ــار، وه ــت اّلدث ــس حت ــا يلب ــاِس/ظ)))/ م ــن الّلب ــعار م ــارف و الش واملع
شــعر اجلســد، و استشــعره))) ]لبســه وأشــعره[))) َغــرُه البســه إّيــاه وّكل مــا الزَقتــُه 
بــيء فقــد أشــعرته بــه، وجــوز بعــض الّشــارحني: أن يكــون مــن الّشــعور بمعنــى 
ــل،  ــُع والّتذل ــع الّتخاش ــه، والّتواض ــه أي أعلم ــر وب ــعرُه األم ــال: أش االدراك، يق
وأخبــت الّرجــل إذا خضــَع هلل وخشــع قلُبــه)6)، والّســكينة الّطمأنينــة والوقــار 
ــدم  ــرض ع ــبحانه، والغ ــه س ــر َمهابت ــى األخ ــراد ع ــل امل ــة، ولع ــة وامَلهاب والّرزان
ــِدِه، وَنَصــَب  ــًا إىَِل َتَاِجي ــًا ُذُل ــْم َأْبَواب ــَح َلُ انفكاكهــم عــن اخلــوف واخلُشــوع )َوَفَت
ــارًا َواِضَحــًة َعــَى َأْعــَاِم َتْوِحيــِدِه( الُذلــل بضمتــني مجــع ذلــول وهــو ضــّد  ــْم َمنَ َلُ
الّصعــب كرســل ورســول رّصح بــه يف املصبــاح املنــر)))، وجّمــده أي عّظمــه وأثنــى 
عليــه، وفتــح األبــواب املذكــورة كنايــة عــن ســهولة التمجيــد لعــدم معارضــة 

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )معن(: 3) / 0)).
)))  املصدر نفسه، مادة )معن(: 3) / 09).

)3)  ينظر: لسان العرب، مادة )معن(: 3) /0)).
)))  )واستشعر( يف ث.

)))  ]لبسه وغره[ ساقطة من ع.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )خبت(: )/ ))).

)))  ينظر: املصباح املنر، مادة )ذل(: )/ 0)).
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شــيطان أو نفــس أّمــارة بالّســوء واجلمــع للداللــة عــى األنــواع بخــالف الّتوحيــد 
واملنــار، مجــع منــارة بالفتــح فيهــا، )وهــي العالمــة()1)، ومنــار احلــرم أعالمــه 
املرضوبــة عــى أقطــاره)))، وأصلهــا النّــور ولذلــك جتمــع عــى منــاور، وأمــا 
ــح،  ــة واض ــث الواضح ــه التأني ــد))) ووج ــي بالزائ ــبيه األص ــى تش ــر())) فع )املناب
واألعــالم مجــع علــم بالتحريــك وهــو اجلبــل الّطويــل أو عــام ونصــب املنــار هلــم 
عــى األعــالم عبــارة عــن غايــة ظهورهــا هلــم لعــدم معارضــة الشــكوك والّشــبهات 
يــايِل  اُت اآلَثــاِم، َوَلْ َتْرَتِْلهــْم ُعَقــُب اللَّ كــا يكــون للبــر، )َلْ ُتـْثـــِقْلُهْم ُمــْؤِصَ
ــاِم( اإلرص بالكــر: )الثقــل()))، واملــورصات املثقــالت وعــدم االثقــال  َواألَيَّ
للعصمــة، وَرحــل)6) البعــر وارحتلــه حــّط عليــه الرّحــل))) وهــو مركــب للبعــر، 
ويف احلديــث: أنَّ النَبــي )ّصــى اهلل عليــه واله( ســجد فركبه احلســن)عليه الســالم(، 
ــت أن  ــي فكره ــي ارحتلن ــال: إّن ابن ــه، فق ــئل عن ــرغ س ــا ف ــجوده، فّل ــأ يف س فأبط
أعجلــه، أي جعلنــي كّراحلــة، فركــب عــى ظهــري، ذكــره يف النّهايــة)8) واالرحتــال 
ــل  ــب مث ــّة())) واجلمــع ُعَق ــة بالّضــم )النوب أيضــًا اإلزعــاج واالشــخاص، والُعقب

)))  سبق ذكره يف صحيفة: 3.
)))  لسان العرب، مادة )نور(: )/ ))).

)3)  )املناير( يف ث، ويف ر، م: )املنار(.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )نور(: )/ ))).

)))  العني، مادة )أرص(: )/ ))).
)))  )دخل( يف ر، م.

)))  )الرجل( يف، أ، ع، تصحيف.
ــن  ــث، اب ــب احلدي ــر: غري ــر: )/ 09). وينظ ــث واألث ــب احلدي ــة يف غري ــر: النهاي )8)  ينظ

قتيبــة: )/ 8)3.
)9)  الصحاح، مادة )عقب(: )/ )8).
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ُغرفــة وُغــَرف، والعقبة)الّليــل والنّهــار()1) ألهنـّـا يتعاقبــان، قال بعض الّشــارحني: 
أي مل يؤثــر فيهــم ارحتــال الّليــايل واالّيام،كــا يؤثــر ارحتــال اإلنســان البعــر يف 
ــم  ــى: مل يزعجه ــاين، فاملعن ــه الث ــى الوج ــه األّول، وع ــى الوج ــذا ع ــره)))، وه ظه
تعاقــب الّليــل والنّهــار، ومل يوجــب رحيلهــم عــن الوجــود والغــرض تنزهَيُهــم عــّا 
ــة، )َوَلْ  يعــرض البــر مــن ضعــف القــوى أو القــرب مــن املــوت بكــرور األزمن
ِك الظُّـــنُوُن َعــَى َمَعاِقــِد َيِقينِِهــْم(  ــْم، َوَلْ َتْعــَتِ ــُكوُك بِنََواِزِعَهــا َعِزيَمــَة إِيَاِنِ َتــْرِم الشُّ
النـّـوازع يف بعــض النســخ بالعــني املهملــة مــن نــزع يف القــوس إذا جذهبــا))) ومّدها، 
شــهواهتا،  )أي  الّشــارحني:  بعــض  وقــال  )الشــبهات()))،  الّشــكوك  ونــوازع 
والنازعــة املحّركــة()))، وبعــده واضــح، ويف بعــض النســخ بالغــني امُلعجمــة كــا يف 
ــيطان، أي  ــه الش ــال: نزغ ــد ويق ــوم أي أفس ــني الق ــيطان ب ــزغ الش ــن ن ــة)6) م النّهاي
وســوس إليــه، والعزيمــة مــا وكــدت رأيــك وعزمــك عليــه، والعــزم اجلــّد))) 
والّصــرب، واملعــرتك: موضــع العــراك واملعاركــة، أي: القتــال، واعرتكــوا يف املعركــة 
اعتلجــوا، واالبــل يف الــورد: ازدمحــت)8)، والظــن يكــون بمعنــى االعتقــاد الراجــح 
ــام  ــملها واملق ــني فيش ــالف ))) اليق ــو خ ــل: ه ــك، وقي ــى الش ــازم وبمعن ــر اجل غ

)))  العني، مادة )عقب(: )/ 9)).
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 0)3.

)3)  )أجذهبا( يف ع، حتريف.
)))   النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/ )).

))) ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 0)3، وفيه: )شهواهتا النازعة املحركة(.
)))  القاموس املحيط، مادة )عرك(: 3/ 3)3.

)))  )احلد( يف ع، تصحيف.
)8)  ينظر: الصحاح، مادة )عرك(: ) / 99)).

)9)  )حالف( يف ع، تصحيف.
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حيتمــل الــكل، وَمْعِقــُد الــيء مثــل جمِلــس موضــع عقــده وهــو الشــّد يقــال: 
عقــدت احلبــل)1) والبيــع والعهــد ويكــون مصــدرًا والغــرض))) نفــي تطــرق الشــبه، 
َحــِن فِيــَا َبْينَُهــْم، َواَل  والشــكوك اىل عقائدهــم اليقينيــة )َواَل َقَدَحــْت َقاِدَحــُة اإْلِ
ُة َمــا الََق ِمــْن َمْعرَفتِــِه بَِضَائِِرِهــْم، َوَســَكَن))) ِمــْن َعَظِمتِــِه َوَهْيَبــِة  ــْرَ َسَلَبْتُهـــُم))) احْلَ
َجَالتــِه))) يِف َأْثنــاِء ُصُدوِرِهــْم( َقــَدَح بالزنــد)6) َكَمنـَـَع رام االيــراء به وهو اســتخراج 
النــار، واملِْقــدح واملِْقدحــة بكــر امليــم احلديــدة، والَقــّداح والَقّداحــة احلجــر، 
ــن مجــع أِحنــة  وحيتمــل أن يكــون مــن الَقــَدَح بمعنــى الّطعــن))) لكنــه بعيــد، واإلحِّ
كســدر وســدرة، وهي)احلقــد والغضــب()8) أي ال يثــر الَغْضــب واضــار العــداوة 
فتنــة فيــا بينهــم لربأهتــم/و )))/عــن القــوة الغضبيــة، واحلــرة عــدم االهتــداء اىل 
ــرف  ــوءه في ــاه))) ض ــان اىل يشء فيغش ــر اإلنس ــه أن ينظ ــواب، وأصل ــه الص وج
بــره عنــه، والق الــيء بغــره لــزق ومنــه ليقــه الــدواة ألنــه يلصــق املــداد هبــا)10)، 
ـا ال تكــون إال عــن الشــبه  والغــرض نفــي احلــرة عنهــم )كاألحنــة()11) ألهنَـّ

)))  )احلل( يف أ، ع، حتريف.
)))  )العرض( يف أ، ر، ع، تصحيف.

)3)  والسبلتهم( يف أ، حتريف.
)))  )ومــا ســكن( يف: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )33، هنــج البالغــة، حتقيــق: 

صبحــي الصالــح: ))).
)))  )َجاللِِه( يف: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )33.

)))  )الزبد( يف ر، م، تصحيف.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )قدح(: )/ )39.

)8)  القاموس املحيط، مادة )أحن(: )/ )9).
)9)  )فيعشاه( يف أ، ح، ر، ع، تصحيف، ويف ث: )فيغشاء(.

)0))  ينظر: تاج العروس، مادة )ليق(: 3)/ 33).
))))  )كاألخته( يف ح.
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والوســاوس، وحيتمــل أن يكــون املــراد باحلــرة الولــه لشــدة احلــب وكــال املعرفــة 
وســيجيء اثبــات الولــه هلــم يف الكلــات اآلتيــة ويف دعــاء ســيد الســاجدين)عليه 
ــى أنَّ شــدة وهلهــم ال يوجــب  ــك()1) واملعن ــه الي ــُوَن عــن الَول الســالم( )وال يَغُفل
ــه يف  ــة عــن مالحظــة العظمــة واجلــالل كــا يــورث الول نقصــًا يف معرفتهــم وغفل
البــر نوعــًا مــن الغفلــة، وأثنــاء ]الــّيء[))) تضاعيفــه وجــاء يف أثنــاء األمــر أي يف 
ُع بَِرْينِها َعــَى فِْكِرِهْم(  خاللــه مجــع ثنـِـى بالكــر )َوَلْ َتْطَمْع فِيِهــُم اْلَوَســاِوُس َفَتْقـــَتِ
يف بعــض النســخ )َفَتَقــرَتَع( بالقــاف مــن االقرتاع بمعنــى رضب القرعــة واالختيار، 
والغــرض نفــي تنــاوب الوســاوس وتواردهــا عليهــم، ]ويف بعضهــا[)3) فتفــرتع))) 
بالفــاء وهــو افتعــال مــن فرعــه أي عــاله، واألول أنســب بالطمــع، والريــن بالنــون 
ــه  ــى قلب ــه))) ع ــة)))، وَران ذنب ــس())) والتغطي ــخ)الطبع والدن ــض النس ــا يف بع ك
ــم  ــة، ث ــن الغلب ــل الري ــل: أص ــت)8)، وقي ــس أي خبث ــت النف ــب وران ــًا، أي غل رين
أطلــق املصــدر عــى الغطــاء، ويف بعــض النســخ برينهــا)9) بالبــاء املوحــدة، والَريــب 
الشــك والّتهمــة، أو الشــك مــع الّتهمــة كــا ســبق)0)) والفكــر والفكــرة إعــال النظــر 

)))  الصحيفة السجادية: 33، )3.
)))  ]اليء[ ساقطة من ر، م.

)3)  ]ويف بعضها[ ساقطة من ع.
)))  )فيفرع( يف ح، حتريف.

)))  تاج العروس، مادة )رين(: 8)/ ))).
)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )رين(: 8)/ 3)).

)))  )دبنه( يف ح، ويف ر، م: )دينه(، حتريف.
)8)  ينظر: تاج العروس، مادة )رين(: 8)/ 3)).

)9)  )يريبها( يف أ، ع، ويف ث: )برهتا(، ويف ح، ر: )برهبا(، حتريف.
)0))  ينظر: صحيفة )).
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ِخ، َويِف  بــاِل الُشــمَّ لَّــِح، َويِف ِعَظــِم اجْلِ يف اليء.)ِمنُْهــْم))) َمــْن ُهــَو يِف َخْلــِق اْلَغــاِم الدُّ
ــِم)))) الضمــر راجــع اىل مطلــق املالئكــة والغــام كــا يف بعــض  ــَاِم اأْلَْيَ ِة الظَّ ــْتَ َق
ــاء()))  ــحابة البيض ــي يف األصل)الّس ــحابة أو ه ــي الّس ــة أو)3)ه ــع غام ــخ مج النس
وتطلــق عــى غرهــا، وبعــض النســخ الغائــم وهــي أيضــًا مجــع غامــة، والّدلــح مجــع 
دالــح وهــو الّثقيــل مــن الّســحاب لكثــرة مائــه)))، والدلــح أن يمــي البعــر باحلمــل 
وقــد أثقلــه)))، والّشــامخ مــن اجلبــال املرتفــع العــايل، ومنــه قيــل للمتكــرّب قــد شــمخ 
ــن  ــده م ــد تصّي ــه عن ــرت ب ــذي يتس ــد ال ــت()8) الّصائ ــم )بي ــرتة))) بالض ــه، والُق بأنف
خــص ونحــوه وجيمــع عــى قــرت مثــل غرفــة وغــرف، ويطلــق عــى حلقــة الــدرع)9)، 
ــه  ــه)0)) ومن ــور، واألهيــم الــذي ال هيتــدي في والكــّوة النافــذة، والّظــالم ذهــاب النّ
فــالة هيــاء))))، وهــذا النــوع مــن املالئكــة خــزان املطــر وزواجــر الســحاب و لعلــه 
شــامل ملشــيعي الّثلــج والــربد واهلابطــني مــع قطــر املطــر إذا نــزل وان كان الســحاب 

)))  )ومنهــم( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )33، رشح هنــج البالغــة: صبحــي 
.((( الصالح: 

)))  )االهبم( يف ر، م، تصحيف.
)3)  )و( يف أ، ث، ح، ر، م.

)))  القاموس املحيط، مادة )غم(: )/ ))).
)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )دلح(: )/ 0)).
)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )دلح(: )/ 0)).

)))  )وأصــل القتــر رؤوس مســامر حلــق الــدروع تلــوح فيهــا( لســان العــرب، مادة)قــرت(: ) 
/ ))، وينظــر: القامــوس املحيــط: )/ 3)).

)8)  )بنت( يف ر.
)9)  )الدرع( طمس يف ح، ويف أ، ع: )هياه(، ويف م: )هباء(.

)0))  ينظر: القاموس املحيط، مادة )هيم(: )/ )9).
))))  )هياه( يف أ.
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مكاهنــم قبــل النــزول واملوكلــون باجلبــال للحفــظ وســائر املصالــح و الســاكنون يف 
الظلــات هلدايــة اخللــق وحفظهــم أو غــر ذلــك. )َوِمنُْهــْم َمــْن َقــْد َخَرَقــْت َأْقَداُمُهْم 
َتهــا  ــَواِء، َوَتْ ــاِرِق اْلَ ــْد َنَفــَذْت يِف َمَ ــاٍت بِيــٍض َق ــْفَى؛ َفِهــَي َكَراَي ــوَم اأْلَْرِض السُّ ُتُ
ــُدوِد امُلَتنَاِهَيــِة( خُتُــوم األرض بضــم  بُِســَها َعــَى َحْيــُث اْنَتَهــْت ِمــَن احْلُ اَفــٌة َتْ ِريــٌح َهفَّ
التــاء معاملهــا و)حدودهــا())) وهــي مجــع ختــوم بالضــم أيضــًا، وقيــل: واحدهــا خُتــم 
بالّضــم، وخَتــم بالفتــح، وقيــل: التخــم))) حــّد األرض واجلمــع ختــوم مثــل َفلــس 
ــم مثــل  ــوم واجلمــع خُتُ وُفُلــوِس)3)، وقــال ابــن االعــرايب وابــن الَســكيت الواحــد خَتُ
َرُســول وُرُســل)))، ويف النُســخ بضــم التــاء، و)الَرايــة علــم اجليــش()))، قيــل: 
)أصلهــا اهلمــز لكــن العــرب آثــرت تركــه ختفيفــًا()))، وانكــره بعضهــم وقــال: )مل 
يســمع اهلمــز()))، وخمــارق اهلــواء املواضــع التــي متكنــت فيهــا تلــك الرايــات بخرق 
اهلــواء والَريــح اهلفافــة الطَيبــة)8) الَســاكنة، قــال بعــض الَشــارحني: أي ليســت 
ُمْضَطربــة فتمــوج تلــك الَرايــات، بــل هــي ســاكنة حتبســها حيــث انتهــت()9) )َقــِد 
َلــْت َحقائِــُق اإْليِــاِن َبْينَُهــْم َوَبــْنَ َمْعِرَفتِــِه،  اْســَتْفَرَغْتُهْم َأْشــغاُل ِعباَدتِــِه، َوَوصَّ

)))  الصحاح، مادة )ختم(: )/ ))8).
)))  )التحم( يف ر.

)3)  ينظر: الصحاح، مادة )ختم(: )/ ))8).
)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )ختم(: )/ ))8)، وإصالح املنطق: )8).

)))  املصباح املنر، مادة )روى(: )/ ))).
)))  املصدر نفسه،، مادة )روى(: )/ ))).

ــا(: ))/  ــادة )ري ــرب، م ــان الع ــر: لس ــادة )روى(: )/ )))، وينظ ــه،، م ــدر نفس )))  املص
.(((

)8)  )الطبية( يف أ، ويف ع: )الطبيعة(، تصحيف.
)9)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 0)3، وفيه: )ليست مضطربة...(.
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ِه(  ــْم َمــا ِعنْــَدُه إىَِل َمــا ِعنْــَد َغــْرِ يقــاُن بـِـِه إىَِل اْلَوَلــه إَِلْيــِه، َوَلْ ُتــاِوْز َرَغباُتُ َوَقَطَعُهــُم اإْلِ
ــراغ  ــد الف ــو ض ــني وه ــح وبفتحت ــني وبالفت ــم وبضمت ــُغل بالض ــع ُش ــغال مج االش
واســتفراغها إّياهــم جعلهــم فارغــني إال منهــا، وحقائــق اإليــان االعتقــادات 
ــة ووصلهــا /ظ)))/ بينهــم وبــني املعرفــة جعلهم)متصلــني())) هبــا، ويف  اليقيني
بعــض النســخ )وّســلت( بالّســني املشــددة، يقــال: وّســل اىل اهلل توســياًل وتوّســل 
ــواهد  ــان ش ــق اإلي ــراد بحقائ ــل امل ــه، ولع ــه[)3) الي ــرب))) ]ب ــاًل تق ــل عم أي عَم
الصنــع والعلــم والقــدرة، وبمعرفتــه املعرفــة الكاملــة أو الالئقــة بــه ســبحانه 
ــه،  ــم الي ــه ووجهه ــوى الول ــا())) س ــم )ع ــه أي رصفه ــان اىل الول ــم اإليق وقطعه
وهــو يف األصــل التحــر مــن شــدة الوجــد))) أو))) ذهــاب العقــل)))، واملــراد عــدم 
ــة االرادة والســؤال والطلــب واحلــرص عــى  االلتفــات اىل غــره ســبحانه والرغب
ــه وعــدم جتــاوز رغباهتــم كوهنــا مقصــورة عــى اهلل عــز وجــل  الــيء والطمــع في
ــر  ــة فالضائ ــن املالئك ــابق م ــم الس ــص بالقس ــاف ال خيت ــذه األوص ــر أن ه والظاه
ُبوا  راجعــة اىل املالئكــة مطلقــًا كالضائــر)8) اآلتيــة. )َقــْد َذاُقــوا َحــَاَوَة َمْعِرَفتـِـِه، َوَشِ
ــِه،  ــيَجُة ِخيَفتِ ــْم َوِش ــَوْيَداِء))) ُقُلوبِِ ــْن ُس ــْت ِم نَ ــِه، َوَتَكَّ ــْن حَمَبَّتِ ــِة ِم ِوَي ــَكْأِس الرَّ بِاْل

)))  )متضلني( يف ح، تصحيف.
)))  )اتقرب( يف ث.

)3)  ]به[ ساقطه من ر.
)))  )غا( يف ح، تصحيف.

)))  )الوجدان( يف ع، حتريف.
)))  )و( يف ع.

)))  )الغفل( يف ر، تصحيف.
)8)  )كا الضائر( يف ح.

)9)  )سويداه( يف ث، و )سويداوات(: يف: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )33.
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َة  ْغَبــِة إِلْيــِه َمــادَّ َفَحنَــْوا بُِطــوِل الطَّاَعــِة اْعتِــَداَل)1) ُظُهوِرِهــْم، َولَْ ينِْفــْد ُطــوُل الرَّ
ْلَفــِة َربـِـَق ُخُشــوِعِهْم( البــاء يف بالــكأس أمــا  ِعِهــْم، َواَل َأْطَلــَق َعنُْهــْم َعظِيــْم الزُّ َتَرُّ
لالســتعانة وليســت زائــدة ألنَّ الــكأس ال يــرب وإّنــا يــرب ماؤهــا أو بمعنــى 
مــن ألنَّ الــرب مبتــدأ منهــا أو بمعناهــا عــى تضمــني االلتــذاذ، والــكأس اإلنــاء 
يــرب فيــه أو مــا دام الــّراب فيــه، وهــي مؤنثــة)))، والّرويــة املرويــة الّتــي تزيــل 
يف  و)الوشــيجة()))  )حّبتــه()3)،  وســوداؤه  القلــب  وســويداء  رأســًا،  العطــش 
أي  واألغصــان،  العــروق  وشــجت  ويقــال:  الشــجرة()))،  األصل)عــرق 
اشــتبكت)))، وحنيــت الــيء أي عطفتــه وعّوجتــه، وأنفــد))) الــيء أفنــاه)8)، 
ــة  بق ــل أرسه، والرِّ ــر إذا ح ــى()9) األس ــق )ع ــه وأطل ــي الي ــرّضع الداع ــادة الت وم
ــق البهيمــة أو يدهــا متســكها)0))،  ــل جتعــل يف عن بالكــر يف األصــل عــروة يف حب
ــة اهلل  ــم بعظم ــص اىل علمه ــّرق النّق ــدم تط ــم لع ــرّضع فيه ــاّدة الت ــاد م ــدم نف وع
ــرضع  ــم اىل الت ــني هل ــرب الداعي ــة والق ــب املعرف ــاء مرات ــدم انته ــم، وع وحاجته
والعبــادة ومــع ذلــك ال يتطــرق الضعــف اىل قواهــم فبقــدر صعودهــم يف مــدارج 

)))  )اعندال( يف ر، تصحيف، ويف ع: )عند آل( حتريف.
)))  املذكر واملؤنث، السجستاين: 3)).

)3)  )جنته( يف أ، ع، تصحيف، تاج العروس، مادة )سود(: )/ )3.
)))  )الوشجة( يف أ، ر، ع، ويف ح: )الوشبحة(، تصحيف.

)))  تاج العروس، مادة )وشج(: )/ 08).
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )وشج(: )/ 09).

)))  )أنفذ( يف ث، تصحيف.
)8)  ينظر: العني، مادة )نفد(: 8/ 0).

)9)  )عن( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، حتريف، والصحيح ما اثبتناه.
)0))  ينظر: القاموس املحيط، مادة )ربق(: 3/ )3).
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الّطاعــة يــزداد قرهبــم وكّلــا ازداد قرهبــم ازداد علمهــم بعظمــة اهلل فلذلــك ال 
ينقــص ترّضعهــم وخشــوعهم، بــل يــزداد عــى طــول الّطاعــة كــا اشــار اليــه )عليــه 
ْعَجــاُب َفَيْسَتـْكثِـــُروا َمــا َســَلَف ِمنُْهــْم، َواَل  ــُم اإْلِ الســالم( يف آخــر الفصــل )َوَلْ َيَتَولَُّ
ْجــَاِل َنِصيَبــًا يِف َتْعظِْيــِم َحَســناِتْم( تــواّله أي اخّتــذه ولّيــًا،  ــُم اْســتَِكاَنُة اإْلِ َتَرَكــْت َلُ
وتــوىّل األمــر أي تقّلــده وعــدم تــويّل اإلعجــاب كنايــة عــن عــدم االســتيالء 
ــد  ــب زي ــال: أعج ــه، ويق ــه لنفس ــان فضيل ــّده اإلنس ــا يع ــتعظام م ــاب اس واإلعج
بنفســه عــى البنــاء للمفعــول إذا ترّفــع ورس))) بفضائلــه، وأعجبنــي حســن زيــد إذا 
عجبــت منــه واســتكثره عــدة كثــرًا وما ســلف منهــم طاعتهم الّســابقة واالســتكانة 
ــبعت  ــكون اش ــن الس ــل: م ــكنة، وقي ــن املس ــال م ــل: افتع ــوع)))، قي ــذل واخلش ال
حركــة عينــه)3)، يقــال: اســَتَكن زيــد واســتكان، وقيــل اســتفعال مــن الكينــة وهــي 
ــون  ــوس))) يف الك ــره يف القام ــع وذك ــني إذا خض ــال: كان مك ــيئة، ويق ــة الّس احلال
أيضــًا، وقيــل: يف توجيهــه أن املســتكني بخضوعــه يتغــر مــن كــون اىل كــون 
كاملســتحيل يتغــر مــن حــال اىل حــال، وقــال أبــو عــي الفــاريس: عنــدي إنــه 
اســتفعال ال افتعــال، واســتكانة اإلجــالل خضوعهــم الناشــئ عــن مالحظــة جالل 
ــْم  ــِر اّلَفــتَاُت فِيَهــْم َعــى ُطــوِل ُدُؤوِبِــْم، َوَلْ َتِغــْض َرَغباُتُ اهلل وعظمتــه )َوَلْ ُتْ
ٍة،  ــدَّ ــَد ِح ــكُون بَع ــَو السُّ ــور َوَه ــْم( الفــرتة مــرة مــن الفت ــْن َرجــاِء َرِب ــوا َع َفُيُخالُِف
واللــني بعــد شــدة)))، ودأب يف أمــره كمنــع دؤبــًا جــد وتعــب، وغــاض املــاء غّيضــا 

)))  )ومر( يف ث، ويف ر: )وسرت(، حتريف.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )سكن(: 8) / )8). ويف أ، ث، ع: )اخلضوع(.

)3)  ينظر: القاموس املحيط، مادة )سكن(: )/ )3).
)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )كون(: )/ ))).

)))  ينظر: العني، مادة )فرت(: 8/ ))).
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ــُم  ــنَتِِهْم، واَل َملَكْتُه ــَاُت َألِس ــوِل امُلنَاجــاِة أَس ــفَّ لُِط ــٌل ونقــص )َوَلْ َتِ ومغاضــًا ق
ــْم( املناجــات املخاطبــة رسًا،  اِر)1) إَليِــِه أّصواتُِ ِمــِس اجُلــوُّ األَشــَغاُل َفَتنَقطِــَع ِبَ
ــؤار))) كغــراب  وأســلة الّلســان ظرفــه ومســتدقه، واهلمــس الّصــوت اخلفــي، واجلّ
رفــع الّصــوت بالدعــاء والتــرضع واالســتغاثة)3)، قــال بعــض الشــارحني: أي ليس 
هلــم اشــغال))) / و)))/ خارجــة عــن العبــادة، فيكــون ألجلهــا أصواهتــم املرتفعة 
ــني،  ــة ســاكنة)))، ويف بعــض النســخ هبمــس اخلــرب، ويف بعضهــا هبمــس احلن خافي
وتوجيههــا حيتــاٌج اىل تكلــف )َوَل تَتلـِـُف)6) يِف َمَقــاِوِم الطَّاَعــِة َمنَاكِبُهــْم، َولَْ َيْثـــنُوا 
ــْم( َمَقــاِوَم الطَّاَعــِة صفــوف العبــادة مجــع مقــام،  إىَِل َراَحــِة التَّـــْقِصِر يِف َأْمــِرِه ِرَقاَبُ
ــالف املناكــب  ــف والعضــد)))، وعــدم اخت واملنكــب كمجلــس جمتمــع رأس الكت
عــدم تقــدم بعضهــم عــى بعــض يف الصــف أو عــدم انحرافهــم وقــد ورد يف 
احلديــث: ))َســّوُوا صفوفكــم وال تتلفــوا فتختلــف قلوبكــم(()8) وكان يف نســخة 
بعــض الشــارحني)9) مقــادم بالــدال املهملــة موضــع الــواو قــال اســتعار لفــظ املقادم 

)))  )اجلؤار( يف رشح هنج البالغة: البن أيب احلديد.)/)33.
)))  )اجلؤاز( يف ع، تصحيف.

)3)  ينظر: الصحاح، مادة )جأر(: )/ )0).
)))  )اشغان( يف أ، حتريف.

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ))3، وفيه: )ليست هلم...(.
)))  )خيتلــف(يف ث، ح، و)ختتلــف( يف: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )33، هنــج 

البالغــة، حتقيــق: صبــح الصالــح: 9)).
)))  ينظر: الصحاح، مادة )نكب(: )/ 8)).

)8)  النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/ ))، وجممع البحرين: )/ 3).
)9)  اشــار اليهــا حمقــق منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة: )/ )39، هامــش ))( نســخة: 

الــف.
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مــن ريــش الطائــر وهــي عــر يف كل جنــاح ملــا ســبق وجوبــه مــن طاعــة اهلل وكان 
ــد  ــات بع ــع ريش ــي أرب ــب وه ــظ املناك ــه ولف ــه الي ــه والتوج ــه كمعرفت ــم عبادات أه
املقــادم يف كل جنــاح لذواهتــم وفيــه مــع )غايــة())) البعــد ان املذكــور يف كتــب اللغــة 
باملعنــى الــذي ذكــره إنــا هــو القــوادم ال املقــادم، وثنيــت الــيء ثنيــًا عطفتــه، وثنــاه 
أي كفــه وثنيتــه أيضــًا رصفتــه اىل حاجتــه، وراحــة التقصــر الراحــة احلاصلــة 
ــَاَدُة  ــْم َب ِه ــِة ِجدِّ ــَى َعِزيَم ــُدوا َع ــادة أو تركهــا بعــد التعــب.  )الَ))) َتْعـ باقــالل العب
اْلَغَفــَاِت، واَل َتنَْتِضــُل يِف َهِِهِهــْم))) َخدائِــُع الَشــَهواِت.( عــدا عليــه أي قهــره 
وظلمــه، والعزيمــة مــا وكــدت رأيــك وعزمــك عليــه، والتبلــد ضــد التجلــد 
والتحــر، وبُلــد الرجــل بالضــم بــالده فهــو بليــد أي غــر ذكــي وال فطــن)))، 
وانتضــل القــوم وتناضلــوا إذا رمــوا للســبق)))، واهلمــة مــا هــم بــه مــن أمــر ليُفَعــل 
وخدائــع الشــهوات وساوســها الصارفــة عــن العبــادة و انتضاهلــا تواردهــا وتتابعها 
ــِق إىَِل  ْل ــاِع اْلَ ــَد اْنِقَط ــوُه ِعنْ ُم ــْم، َوَيمَّ ــْوِم َفاَقتِِه ــَرًة لَِي ــْرِش َذِخ ــُذُوا َذا اْلَع ــِد اَتَ )َق
امَلْخُلوِقــَن بَِرْغَبتِِهــْم( ذو العــرش هــو اهلل عــز وجــل، قــال ســبحانه: ﴿إِذًا البَتَغــوا 
ــض  ــوم َيقبِ ــوم فاقتهــم ي ــبِيًا﴾)))، والفاقــة احلاجــة والفقــر، وي ــَرِش َس إىِل ِذي الَع
أرواحهــم كــا يظهــر مــن بعــض األخبــار وال يبعــد أن يكــون هلــم نــوع مــن الثــواب 

)))  )عاية( يف ح، تصحيف.
)))  )وال( يف: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )33، هنــج البالغــة، حتقيــق: صبحــي 

.((9 الصالح: 
)3)  )مهمهم( يف رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد: )/)33.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )بلد(: )/9)).
)))  ينظر:: الصحاح، مادة )نضل(: )/ )83).

)))  اإلرساء / )).
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عــى طاعتهــم بازديــاد القــرب وافاضــة املعــارف وذكــره ســبحانه وتعظيمــه))) 
إياهــم وغــر ذلــك فاإلشــارة اىل يــوم جزائهــم، ويممــوه أي قصــدوه، واالنقطــاع 
اىل أحــد رصف الوجــه عــن غــره والتوجــه إليــه وعنــد انقطــاع اخللــق ]أي[))) كــا 
ينقطــع اخللــق والضمــر يف رغبتهــم كالضمــر يف فاقتهــم، أو راجــع اىل اخللــق، أو 
ــتِْهَتاُر  ــم ااِلْس ــُع ِبِ ــِه، َواَل َيْرِج ــِة ِعباَدتِ ــَد َغاَي ــوَن َأَم ــازع. )اَل َيْقَطُع ــى التن ــا ع إليه
بِلــُزوِم َطاَعتــِه، إاِلَّ إىَِل َمــَوادَّ ِمــْن ُقُلوِبـِـْم َغــْرَ ُمنَْقطَِعــٍة ِمــْن َرَجائـِـِه ِوَمَاَفتـِـِه( األمد))) 
املنتهــى، ويرجــع فعــل متعــد والزم، تقــول: رجــع زيــد ورجعتــه أنــا، واهــرت فــالن 
ــه ال  ــع ب ــول، أي مول ــة املفع ــى صيغ ــتهرٌت ع ــه، وُمس ــرت ب ــو مه ــتهرت فه ــذا واس بك
ــكاك  ــه واالنف ــدم مفارقت ــيء ع ــزوم ال ــره)))، ]ول ــل غ ــره، وال يفع ــدث بغ يتح
عنــه واملــادة مشــتقة مــن مــد البحــر وغــره[))) إذا زاد))) وكل مــا اعنــت بــه قومــًا يف 
ــادة املعــني واملقــوي، وكلمــة )مــن( يف  حــرب وغــره فهــو مــادة هلــم، واملــراد بامل
قولــه )عليــه الســالم(: )مــن قلوهبــم( ابتدائيــة أي اىل مــواد ناشــئة مــن قلوهبــم غــر 
ــارة  ــواد عب ــون امل ــة، فتك ــه( بياني ــن رجائ ــالم(: )م ــه وس ــه )علي ــة، ويف قول منقطع
عــن الرجــاء واخلــوف الباعثــني هلــم عــى لــزوم الطاعــة، وحيتمــل أن )تكــون())) 
األوىل بيانيــة والثانيــة صلــة لالنقطــاع كــا يف الــكالم اآليت، والغــرض اثبــات دوام 

)))  )تعضيمه( يف ح.
)))  ]أي[ ساقطة من ر.

)3)  )االمداد( يف ح، حتريف.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )هرت(: )/ )0).

ــادة مشــتقة مــن مــد البحــر وغــره[  ــه وامل ــه واالنفــكاك عن ــزوم الــيء عــدم مفارقت )))  ]ول
ســاقطة مــن ث.

)))  )أراد( يف ر، حتريف.
)))  )يكون( يف أ، ث، ح، ر،ع، م، تصحيف، والصواب ما اثبتناه.
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خوفهــم ورجائهــم املوجــب لعــدم انفكاكهــم عــن الطاعــة بــل لزيادهتــا كــا يشــعر 
ُهــُم  ِهــْم، َولَْ َتْأرِسْ ـَفـــَقِة ِمنُْهــْم َفَينُــوا)1) يِف ِجدِّ بــه لفــظ املــواد. )َلْ َتنَْقطـِـْع َأْســباُب الشَّ
ــْعِي َعــَى اْجتَِهاِدِهــْم( )الّســبب())) يف األصــل احلبــل  اأْلَْطــاُع َفُيؤثـِـُروا َوِشــْيَك السَّ
الــذي يتوصــل بــه اىل املــاء، وثــم اســتعر لــكل مــا يّتوّصــل بــه اىل غــره، والشــفقة: 
ــا  اخلــوف، والونــى: )الضعــف والفتــور()3)، /ظ)))/ قــال اهلل تعــاىل: ﴿َوالَ َتنَِي
ــاء، ومل  ــي بالف ــى النف ــه معن ــا في ــواب م ــع جل ــون اجلم ــذف ن ــِري﴾)))، وح يِف ِذْك
واإليثــار  واملســجون،  واملقيــد  املشــدود  وهــو  أســرا  مل جتعلهــم  أي  تأرسهــم 
االختيــار، والوشــيك القريــب والريــع واملعنــى: ليســوا مأســورين يف )ربقــه())) 
الطمــع حتــى خيتــار، والّســعي القريــب يف حتصيــل املطُمــوع الدنيــاوي الفــاين عــى 
ْ)6) َيْســَتْعظُِموا  اجتهادهــم الّطويــل يف حتصيــل الّســعادة الباقيــة كا يفعلــُه البــر )َوَل
َجــاُء ِمنُْهــْم َشــَفقاِت  ــْم، َوَلــِو اِْســَتْعَظُموا َذلِــَك َلنََســَخ الرَّ َمــا َمــى ِمــْن َأْعَاِلِ
َوَجلِِهــْم( اســتعظم الــيء إذا رآه عظيــًا، واســتعظام العمــل العجــب املنهــى عنــه، 
ونســخ الــيء ازالتــه وابطالــه وتغــره، واملــراد بالرجــاء مــا جتــاوز احلــد املطلــوب 
َتلُِفــوا  منــه ويعــرب عنــه باالغــرتار وشــفقات الوجــل تــارات اخلــوف ومراتــه. )َوَلْ َيْ
ُهــْم ِغــلُّ  ْقُهــْم ُســوُء التَّـــقاُطِع، َوالَ َتَوالَّ ــْيَطاِن َعَلْيِهــْم. َوَلْ ُيَفرِّ ـِـْم بِاســتِْحواِذ الشِّ يِف َربِّ

)))  )فتوا( يف م، حتريف.
)))  )السب( يف ح، حتريف.

)3)  الصحاح، مادة )ونى(: )/ )3)).
)))  طه / )).

)))  )ريقة( يف ث، ويف ح: )زبقة(، تصحيف.
)))  )مل( يف: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )33، هنــج البالغــة، حتقيــق: صبحــي 

الصالــح: 9)).
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التََّحاُســِد( االختــالف يف الــّرب أّمــا يف االثبــات والنّفــي، أو يف الّتعيــني، أو يف 
الّصفــات كالّتجــرد والّتجُســم وكيفيــة العلــم وغــر ذلــك، أو يف اســتحقاقه كــال 
ــيطاُن( أي  ــم الّش ــَتْحَوَذ عليُه ــارحني))) و)اْس ــض الّش ــه بع ــا زعم ــى م ــادة ع العب
اســتوىل، وهــو ممــا جــاء عــى األصــل مــن غــر اعــالل، والّتقاطــع ضــّد الّتواُصل أي 
ــًا  ــت فالن ــه، وتوّلي ــت ب ــر أي قم ــُت األم ــان َوَتَوّلْي ــرّب وااِلحس ــرك ال ــادي وت التع
ــويل اىل  ــل احلقــد والشــحناء)))،ويف اســناد الت ــًا، والّغ ــارصًا وحمّب ــُا أي ن ــه ولّي اخّتذت
ْيــِب، َوالَ أْقَتَســْمَتُهْم  الغــّل بيــان للشــناعة بأبلــغ وجــه )واَل َشــعبَتُهْم))) َمَصــاِرُف الرَّ
َمــِم( الّشــعبة مــن كل يشء الطائفــة منــه)))، وشــعَبُهم أي فّرقهــم، ومنــه  َأْخيــاُف اْلِ
ُســمي املــوت َشــعوبًا بالفتــح ألنَّه يفــرق اخلالئــق)))، ويف بعض النّســخ )َتشــّعبّتُهم( 
عــى صيغــة التفّعــل، واألظهــر مــا يف األصــل، والّريــب مجــع ِريبــة بالكــر وهــو 
]الّشــك أو[))) هــو مــع الّتهمــة ومصارفهــا وجوههــا وطرقهــا مــن األمــور الباطلــة 
الّتــي ينــرف إليهــا األذهــان عــن الشــّبه كــا ذكــره بعــض الشــارحني))) أو وجــوه 
انــراف األذهــان عــن احلــّق بالشــبه أو الّشــكوك والشــبه أنفســها، واقَتَســُموا املال 
بينهــم أي تقاســموه، واالســم القســمة وأخيــاف اهلمــم أي اهلمــم املختلفــة، وأصله 
مــن اخليــف بالتحريــك، وهــو زْرُقــه إحــدى العينــني وســواد األخــرى يف الفــرس 

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 3)3.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )غلل(: )) / 0)).

)3)  )وال تشــعبتهم( يف: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )33، هنــج البالغــة، 
حتقيــق: صبحــي الصالــح:0)).

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

)))  ]الشك أو[ ساقطة من ع.
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 3)3.
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وغــره)))، ومنــه قيــل إلخــوة األّم أخيــاف ألنَّ آبائهــم شــتى)))، واهِلّمــة بالكــر مــا 
عزُمــت عليــه لتفعلــه)3) وقيــل: أول العــزم، والغــرض نفــي االختــالف بينهــم 
والتعــادي والتفــرق بعــروض الّريــب واختــالف اهلمــم أو نفــي االختــالف عنهــم 
اُء إِيــاٍن َلْ  وبيــان أهنــم فرقــة واحــدة لربأهتــم عــن الّريبــة واختــالف اهلمم)َفُهــْم ُأرَسَ
ُهــْم ِمــْن ِرْبَقـــتِِه َزْيــٌغ َواَل ُعــُدوٌل، َواَل َونــًا َواَل ُفُتــوٌر( الربقــة يف األصــل عــروة يف  َيَفكَّ
ــن  ــدول ع ــور والع ــغ اجل ــكها، والزي ــا لتمس ــة أو يده ــق البهيم ــل يف عن ــل جتع حب
احلــق، والونــى الّضعــف، ويف الّتفريــع داللــة عــى أنَّ الّصفــات الّســابقة مــن فــروع 
ــون  ــه يف ك ــر الوج ــل، فظه ــرد الكام ــه الف ــراد ب ــر أنَّ امل ــه والظاه ــان أو لوازم اإلي
ــاواِت)))  ــَس يِف َأْطبــاِق السَّ الفتــور والّضعــف مــن أســباب الفــك مــن ربقتــه )َولْي
َمْوِضــُع إَِهــاٍب إاِلَّ َوَعَلْيــِه َمَلــٌك َســاِجٌد، َأْو َســاٍع َحافِــٌد، َيــْزَداُدْوَن َعــَى ُطــوِل 
ـِـْم يِف ُقُلوِبـِـْم ِعَظــًا( الّطبــق حمركــة يف األصــل  ُة َربِّ ـِـْم ِعْلــًا، َوَتــْزَداُد ِعــزَّ الطَّاَعــِة بَِربِّ
الــيء عــى مقــدار الــيء مطبقــًا لــه مــن مجيــع جوانبــه كالغطــاء لــه، ومنــه يقــال: 
ــه  ــه متوافقــني غــر متخالفــني وأطبقــت علي ــر إذا اجتمعــوا علي ــوا عــى األم أطبق
ــًا  ــر أيض ــق بالك ــو مطبِ ــون فَه ــه اجلن ــق علي ــر، وأطب ــة بالك ــي مطبِق ــى فه احلّم
والســاوات أطبــاق ألنَّ كل ســاء طبــق ملــا حتتهــا، واإلهــاب ككتــاب )اجللــد()))، 

)))  ينظر: الصحاح، مادة )خيف(: )/ 9)3).
)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )خيف(: )/ 9)3).

)3)  ينظر: تاج العروس، مادة)مهم(: ))/ ))).
ــق:  ــة، حتقي ــج البالغ ــد: ) / )33، هن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــاء( يف: رشح هن )))  )الس

صبحــي الصالــح:0)).
)))  العني، مادة )أهب(: )/ 99.
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وقيــل: إنــا يقــال لــه قبــل أن يدبــغ وجيمــع عــى ُأُهــٍب كُكُتــٍب، وَأَهــٍب بفتحتــني)1) 
وليــس يف كالمهــم نظــره األعــاد وعمــَد، واحلافــد املــرع واخلفيــف يف العمــل 
ــة،  ــم يف اخلدم ــدم إلرساعه ــى اخل ــق ع ــك، ويطل ــد بالتحري ــى[))) حف ــع ]ع وجيم
والعــّزة القــّوة والغلبــة، والِعظــم بكــر العــني خــالف /و)))/ الصغــر مصــدر 
عظــم))) كصغــر ويف بعــض النســخ )ُعظــًا( بالّضــم وهــو اســم مــن تعّظــم أي تكــرّب 
ومــا يف األصــل أظهــر، قــال بعــض الّشــارحني))): اعلــم أّن للّســاء مالئكــة مبــارشة 
لتحريكهــا، ومالئكــة أعــى رتبــه مــن أولئــك هــم اآلمــرون هلــم بالتحريــك، فيشــبه 
ــال  ــن ك ــة ع ــجود كناي ــن، والّس ــم اىل اآلمري ــاجدين منه ــارة بالّس ــون االش أن يك
عبادهتــم كنايــة باملســتعار، ويكــون االشــارة بالّســاعني املرعــني اىل املتولــني 
ــا  للّتحريــك، فإّمــا زيادهتــم بطــول الّطاعــة علــًا برهبــم فلــّا ثبــت أن حركاهتــم إّن
هــي شــوقيه للتشــبه بمالئكــة أعــى رتبــًة منهــم يف كاهِلــم باملعــارف االهليــة وظهــور 
مــا يف ذواهتــم باخلــروج مــن القــّوة اىل الفعــل انتهــى. ]وال يذهــب عــى املســتبر 
املستمســك بأذيــال العــرتة الطاهــرة )عليهــم الســالم( أن جتشــم أمثــال هــذه 
التأويــالت الســخيفة الواهيــة إنــا ينشــأ مــن امليــل اىل االصــول الفاســدة املأخــوذة 
ــكار  ــني االن ــى ب ــرق يف املعن ــة وال ف ــم الباطل ــون اىل عقائده ــفة والرك ــن الفالس م
ــال  ــم وبــني حتريفهــا وتأويلهــا اىل أمث ــن القوي ــة مــن الدي الريــح لالصــول الثابت
هــذه الوجــوه املموهــة التــي يقطــع كل عــارف باللســان بأهنــا ليســت مــرادة يف كالم 

)))  الصحاح، مادة )أهب(: )/ 89.
)))  ]عى[ ساقطة من أ، ع.

)3)  )كعظم( يف ح.
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ ))3.
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اهلل)1) عــز وجــل وال يف كالم حججــه )صــوات اهلل عليهــم أمجعــني( ومــن اهلل 
نستمد العصمة والتأييد، إنه هو الويل احلميد[))). 

ــْوِر  ــَى َم ْرَض َع ــَس األَْ ــاِء: )َكَب ــَى امل ــا َع ــِة األرض َوَدْحِوَه ــا[))) يف ِصَف ]َوِمنَْه
ــِج))) بَِحــاٍر َزاِخــَرٍة( دحــو األرض بســطها عــى املــاء، يقال:  َأْمــَواٍج ُمْســَتْفِحَلٍة، َو جُلَ
ــت  ــا أّن األرض دحي ــد ورد يف أخبارن ــع وق ــط ووس ــي أي بس ــو ويدح ــا يدح دح
مــن حتــت الكعبــة ليلــة مخســة وعريــن مــن ذي القعــدة، وإّن صّيــام ذلــك اليــوم 
يعــُدل صيــام ســتني شــهرًا ومــا حــكاُه بعــض الّشــارحني عّمــن زعمــُه مــن 
ــي  ــود الّت ــب الوج ــود واج ــة وج ــة اىل كعب ــارة بالكعب ــن أّن)االش ــني[))) م ]العارف
هــي مقصــد وجــوه املخلصــني الّتــي جعلــت هــذه الكعبــة يف عــامل الّشــهادة مثــاالً 
هلــا وَدحوَهــا مــن حتتهــا عبــارة عــن وجودهــا عــن ذلــك املبــدأ()6)، فمــن التأويالت 
ــل صــارف،  ــة الناشــئة عــن عــدم االذعــان بظواهــر الّريعــة مــن غــر دلي الواهي
وكبــَس الّرجــل رأســه يف قميصــه إذا أدخلــه فيــه، وكبــس البئــر والنّهــر إذا طّمهــا 
ــا ]يف[)))  ــس األرض، أي أدخله ــارحني: كب ــض الّش ــال بع ــا، ق ــرّتاب ومألمه بال
املــاء بقــوة، واعتــاد شــديد)8)، ومــور األمــواج حتركهــا، أو برعــة، أو ترّددهــا يف 

)))  )الكالم عز وجل( يف ث.
)))  ]وال يذهب عى املستبر املستمسك...[ ساقطة من ح.

)3)  ]منها[ بياض يف ث.
)))  )حلج( يف ح، تصحيف.

)))  ]العارفني[ ساقطة من ع.
)))  رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ ))3.

)))  ]يف[، زيادة يقتضيها السياق، غر موجودة يف النسخ.
)8)  ينظــر: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/8)3، وفيــه: )كبــس االرض أي ادخلهــا 

يف املــاء...(.
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عــرض)1) أو اضطراهبــا، َو)اســتفحل األمــر: أي تفاقــم واشــتّد()))، وقــال بعــض 
الّشــارحني: )أمــواج مســتفحلة: أي هائجــة هيجــان الفحــول()3)، وقــال بعضهــم: 
ــي، وزخــر البحــر  )أي صائلــة()))، والُلّجــة بالضــم )معظــم املــاء()))، ومنــه بحــر جُلّ
ــُق  ــُم َأَواِذيُّ َأْمَواِجهــا، َوَتْصَطِف ــاؤه وارتفعــت أمواجــه())) )َتْلَتطِ ــر م ــّد و)كث إذا م
ــّد  ــم رضب اخل ــا( اللَّط ــَد ِهيِجَه ــول ِعنْ ــدًا َكاْلُفُح ــو َزَب ــا، َوَتْرُغ ــقاِذفاُت َأْثباِجَه ُمَتـ
ــا  ــرأة لطمته ــه ام ــي( قالت ــَوار َلَطمْتنَ ــو ذات ِس ــل: )ل ــه املث ــة، ومن ــّف مفتوح بالك
ــّد  ــًا، واألذي بامل ــا بعض ــواج))) رضب بعضه ــت األم ــا، والتطم ــر كفوه ــرأة غ ام
والتّشــديد املــوج الّشــديد واجلمــع أواذي)8)، والّصفــق الــرّضب يســمع لــه صوت، 
ورّدهــا،  بعضــًا  بعضهــا  رضب  أي  األمــواج  واصطفقــت  والــّرد  والــّرف 
واصطفقــت األشــجار إذا اهتــزت بالّريــح، والّتقــاذف الرّتامــي بقــّوة، وثــج البحــر 
بالّتحريــك معظمــه ووســطه)9)، وقيــل أصلــه: )مــا بــني الكاهــل اىل الّظهــر()10)، 
غــاء بالضــم صــوت اإلبــل، ورغــى اللبــن صــارت لــه  واملــراد أعــايل األمــواج، والرُّ

)))  )غرض( يف أ،ع، تصحيف.
)))  تاج العروس، مادة )فحل(: )) / 8)).

)3)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/8)3.
)))  رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/9)3، و بحار األنوار: )) / ))).

)))  تاج العروس، مادة )جلج(: 3/ 0)).
)))  تاج العروس، مادة )زخر(: )/ ))).

)))  )االمواح( يف ر، تصحيف.
)8)  ينظر: تاج العروس، مادة )أذى(: 9)/ 9)).

)9)  ينظر: تاج العروس، مادة )ثبج(: 3/ )30.
)0))  املصدر نفسه، مادة )ثبج(: 3/ )30.
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ــيل والبحــر املتالطــم،  ــوق الّس ــّذي يظهــر ف ــك ال ــد وهــو))) بالتحري رغــوة أي زب
قــال بعــض الّشــارحني: زبــدًا منصــوب بمقــدر أي ترغــو قاذفــًة زبــدًا)))، والفحــل 
الّذكــر مــن كل حيــوان وأكثــر مــا يســتعمل يف اإلبــل، وهــاج الفحــل ثــار واشــتهى 
ــِه إِْذ  ــُج اْرِتائِ ــَكَن َهْي ــا، َوَس ــِل مَحْلِه ــِم لِثَِقـ ــاِء امُلَتَاطِ ــاُح امَل ــَع مِج ــرّضاب )َفَخَض ال
َكــْت َعَلْيــِه بَِكَواِهلَِهــا( خضــع أي ذّل،  َوطَِئْتــُه بَِكْلَكلِهــا، َوَذلَّ ُمســَتْخِذيًا إِْذ َتَعَّ
ومجــاح املــاء غليانــه مــن مجــح الفــرس إذا غلــب فارســه ومل يملكــه)))، /ظ)))/ 
و تالطــم األمــواج أن يــرضب بعضهــا بعضــًا، وهيــج املــاء ثورانــه وفورتــه، 
واالرمتــاء الرّتامــي والّتقــاذف وارمتــاء املــاء تالطمــه وأصــل الوطــأ الــدْوس بالقدم، 
والْكَلْكل)الّصــدر())) كالِكْلــَكال، وذّل أي هــان وصــار ذليــاًل وحيتمــل أن يكــون 
بمعنــى صــار ذلــوالً، وهــو ضــّد الصعــب، ويف بعــض النّســخ كّل موضــع ذّل أي 
ــْيف إذا مل يقطــع، واملســتخذي ملينــًا كــا يف النســخ  عــرض لــه الــكالل مــن َكلَّ السَّ
اخلاضــع واملنقــاد))) وقــد هيمــز عــى األصــل، وقيــل ألعــرايب يف جملــس أيب زيــد: 
كيــف تقــول اســتخذأت؟ ليتعــرف منــه اهلمــزة، فقــال: مســتعار مــن متعكــت الّدابــة 
أي مترغــت يف الــرّتاب)))، واملعــك الّدلــك يف الــرتاب)))، والكاهــل مــا العــرب ال 

)))  )ورغــى اللبــن صــارت لــه رغــوة أي زبــد وهــو( ســاقطة مــن ح، ويف ر: )ورغــى اللبــن 
صــارت لــه رغــوة أي زبــد وهــو(.

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/8)3.
)3)  ينظر: الصحاح، مادة )مجح(: )/ 0)3.
)))  لسان العرب، مادة )كلل(: ))/ )9).

)))  ينظر: الصحاح، مادة )خذا(: ) / ))3).
)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )خذا(: ) / ))3).
)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )معك(: )/ 09)).
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تســتخذئ))) باهلمــزة)))، وقيــل: أصلــه مــن خــذا خيــذو أي )اســرتخى()3) وجيــوز 
خــذي كــريض، ومتعكــت بــني الكتفــني))) )َفَأْصَبــَح َبْعــَد اْصطِخــاِب َأْمَواِجــِه 
لِّ ُمنْقـــادًا َأِســْرًا( االصطخــاب افتعــال مــن  َســاِجيًا َمْقُهــورًا، َويِف َحَكَمــِة الــذُّ
ــاح واضطــراب األصــوات)))، والســاجي الســاكن)))  ــرة الّصي الصخــب وهــو كث
واحلكمــة حمّركــة حديــدة يف الّلجــام تكــون عــى حنــك الفــرس متنعــه عــن خمالفــة 
ــل أن  ــال بعــض الّشــارحني)8): يف هــذا املوضــع اشــكال وهــو أنَّ لقائ ــه)))، ق راكب
ــه وموجــه ســكن  ــاء وغليان ــأن هيجــان امل ــه الســالم( يشــعر ب يقــول: كالمــه )علي
ــاء  ــل؛ ألن امل ــه)9) العق ــاهده و يقتضي ــا نش ــالف م ــذا خ ــه وه ــع األرض علي بوض
الّســاكن إذا جعــل فيــه جســم ثقيــل اضطــرب ومتــّوج، وصعــد علــوا، فكيــف املــاء 
املتمــّوج يســكن بطــرح اجلســم الّثقيــل فيــه؟ واجلــواب أّن املــاء إذا كان متّوجــه مــن 
قبــل ريــح هائجــة جــاز أن يســكن هيجانــه بجســم حيــول بينــه وبــني تلــك الّريــح 
ــا  ــإن جعلن ــرك، ف ــه يتح ــة فإنَّ ــاه بمروح ــاء وروحن ــاء م ــن يف اإلن ــك اذا جعل ولذل
عــى ســطح املــاء جســًا يمــأل حافــات اإلنــاء، وروحنــاه باملروحةفــإن املــاء ال 
يتحــرك؛ ألنَّ ذلــك اجلســم قــد حــال بــني اهلــواء املجتلــب باملروحــة وبــني ســطح 

)))  )ال يستخدئ( يف أ.
)))  الصحاح، مادة )كهل(: )/ ))8).

)3)  ينظر: الصحاح، مادة )خذا(: ) / ))3).
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )معك(: 0) / 90).
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )صخب(: )/ ))).
)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )سجى(: ))/ ))3.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )حكم(: ))/))).

)8)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 3)3.
)9)  )ونقيضه( يف ع.
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ــإذا  ــه، ف ــح حمّركــة ل ــاء يف األّول هائجــًا ألجــل ري ــز أن يكــون امل ــاء، فمــن اجلائ امل
وضعــت األرض عليــه حــال بــني ســطح املــاء وبــني تلــك الّريــح، وقــد مــّر يف كالم 
أمــر املؤمنــني )عليــه الســالم( ذكــر هــذه الّريــح فقــال: رحيــًا اعَتَقــَم َمَهّبَهــا، َوأَداَم 
ــقاِء َوَعِصَفــْت بـِـِه َعْصَفهــا بالفضــاء انتهــى. وأقــول مــا  مّرهَبــا َفمَخَضتــُه خَمـَـض السِّ
ذكــره الّســائل مــن متــّوج املــاء وصعــوده إذا وضــع فيــه جســم ثقيــل فليــس غرضــه 
ــّوج  ــي التم ــرض نف ــا الغ ــًا وإن ــاء مطلق ــّوج امل ــي مت ــه وال نف ــالم( نفي ــه الس )علي
الّشــديد الــذي كان للــاء إذ محلــه ســبحانه عــى متــن الّريــح العاصفــة، والّزعــزع 
ــه الكاملــة وأنشــأ رحيــًا ملخضــه خَمــْض الّســقاء فكانــت كــرة املــاء  العاصفــة بقدرت
تندفــق مــن مجيــع اجلوانــب وتــّرد الريــح أّولــه عــى آخــره وســاجيه عــى مائــرة كــا 
ــل تلــك احلــال  ــة األوىل)1) والريــب أّن يف مث ــه الســالم( يف اخلطب ــه )علي أشــار إلي
ــّم ملــا كبــس األرض بحيــث مل حيــط املــاء بكــرة  ــة الشــّدة، ث يكــون التمــّوج يف غاي
ــك  ــن ذل ــّوج م ــوب والتم ــاع اهلب ــب يف انقط ــال ري ــا ف ــع جوانبه ــن مجي األرض م
اجلانــب املــاّس))) لــألرض مــن املــاء وهــذا مــا ذكــره املجيــب، وأيضــًا ملــا منعــت 
األرض ســيالن املــاء مــن ذلــك اجلانــب إذ ليــس األرض كاهلــواء املتفــق املتحــّرك 
الــّذي كان ينتهــي اليــه ذلــك احلــّد مــن املــاء كان ذلــك أيضــًا مــن أســباب ضعــف 
ــاء يف أطــراف األرض ومــال  ــا تّفرقــت كــرة امل ــة الّتالطــم، وأيضــًا مل التمــّوج وقّل
ــع  ــاء بطبعــه اىل املواضــع املنخفضــة مــن األرض وصــار البحــر الواحــد املجتّم امل
بحــارًا عديــدة، وإن اّتصــل بعضهــا ببعــض وأحاطــت الّســواِحل بأطــراف البحــار 
ــديدة  ــر ســكنت الفــورة الّش ــوب إالّ مــن جهــة الّســطح الّظاِه بحيــث منعــت اهلب

)))  ينظر: صحيفة )).
)))  )املاس( يف ر.
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بذلــك التفــّرق وقّلــة العمــق وانقطــاع اهلبــوب، فــكّل ذلــك مــن أســباب الســكون 
الــّذي اشــار إليــه )عليــه الّســالم( هــذا مــا يقتضيــه اجلــري عــى قواعــد الّطبيعيــني، 
ويمكــن أن يكــون خللــق األرض وكبســها يف املــاء نــوع آخــر مــن التأثــر يف ســكون 
املــاء ال تصــل إليــه عقولنــا واهلل تعــاىل يعلــم، وقــال بعــض الّشــارحني)1): مقتــى 
ــه تعــاىل خلــق املــاء قبــل األرض وســكن هبــا مســتفحل  الــكالم/ و8))/ أنَّ
ــر  ــًا ألكث ــا كان حاوي ــاء مل ــإّن امل ــي، ف ــان العق ــه الرُبه ــهد ب ــا ش ــذا ممّ ــه، وه أمواج
األرض كان ســطحه الباطــن املــاس لســطحه الّظاهــر مكانًا هلــا وظاهــر أّن للمكان 
ــّدم خلــق  ــه وإن كان الّلفــظ يعطــي تق ــن في ــا عــى املتمّك ــار م ــًا باعتب ــا طبيعي تقّدم
ــى.  ــامعني انته ــد الّس ــول عن ــو املقب ــا ه ــًا ك ــًا زماني ــق األرض تقدّم ــى خل ــاء ع امل
أقــول محــل ]مثل[)))هــذا الــكالم عــى الّتقــدم الــّذايت وارتــكاب أمثــال هــذه 
التأويــالت مــن األوهــام الفاســدة التــي يقطــع ببطالهنــا كّل مــن لــه أدنــى معرفــة 
لكــن املقتفــني)3) آلثــار ابــن ســينا))) واملتبعــني لســنّته وســنّة أمثالــه مــن الفالســفة 

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ ))3.
)))  ]مثل[ ساقطة من ح.

)3)  )املقتضني( يف ث، ويف ر: )املقنقني(، حتريف.
)))  هــو احلســني بــن عبــد اهلل بــن احلســن بــن عــي بــن ســينا، يكنــى أبــا عــي، ويلقــب بالشــيخ 
الرئيــس، ولــد ســنة )0)3هـــ( يف أحــدى قــرى بخــاري، وهــو فيلســوف وطبيب وشــاعر طاف 
ــكرها  ــا عس ــار عليه ــذان وث ــوزارة يف مه ــد ال ــهرته، تقل ــعت ش ــاء واتس ــر العل ــالد، وناظ الب
ــات،  ــم يف االهلي ــه، تكل ــر كتب ــا أكث ــف فيه ــان وصن ــار اىل اصفه ــم ص ــوارى، ث ــه فت ــوا بيت وهنب
والنبويــات، واملعــاد، والرائــع مــا مل يتكلــم هبــا ســلفه فصنــف نحــو مائــة كتــاب منهــا 
)الشــفاء( يف احلكمــة، و)أرسار احلكمــة املرقيــة( و )االشــارات(، و)الطــر( يف الفلســفة، و 
)القانــون( يف الطــب، و)كتــاب امللــح يف النحــو( يف النحــو. تــويف يف مهــذان ســنة )8))هـــ(. 
ينظــر: وفيــات االعيــان: )/)))، و هديــة العارفــني: )/309،308 ومعجــم املؤلفــني: )/ 

0)، واالعــالم: )/ )))، ))).
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ــكار  ــم اإلن ــا مل يمكنه ــالم( مّل ــم الّس ــة )عليه ــاء واألئم ــاع األنبي ــن اتب ــني ع العادل
الريــح ملــا ورد يف الّريعــة خمالفــًا آلرائهــم الفاســدة للخــوف من القتــل والّتكفر 
التجــأوا اىل التأويــل، فأّولــوا األرض بالّســاء والســاء بــاألرض)1)، وأضّلــوا كثــرا 
مــن النّــاس عــن ســواء الّســبيل واحلامــل هلــذا الّرجــل عــى التأويــل العليــل انــكار 
احلــدوث الّزمــاين الــّذي أمجــع عليــه امللّيــون قاطبــة، ثــم أّن البحــار مطلقــًا ملــا كانــت 
مســتقرة يف املواضــع الغائــرة املنخفضــة مــن األرض وكان ســطح املــاء أخفــض مــن 
ــاألرض  ــاء ب ــة امل ــت احاط ــن األرض وكان ــرة م ــاض الّظاه ــطح األرض األبع س
ــة وليســت كإحاطــة كــرة اهلــواء بمجمــوع األرض واملــاء كانــت األرض  غــر تاّم
للــاء بمنزلــة اإلنــاء واملعتــرب يف التمكــن الســّيا يف العرف هــو االســتقرار واالعتاد 
ــار  ــاء باعتب ــه اىل املركــز مســتقر عــى األرض وملواضــع امل ــاء مليل والريــب يف أّن امل
الغــور واالنخفــاض نــوع مــن اإلحاطــة باملــاء، فلــو اعتــرب التقــدم باعتبــار التمكــن 
ــنّي  ــك ه ــل ذل ــر يف مث ــه، واألم ــذا الوج ــن ه ــدم م ــت األرض أق ــه كان ــع ضعف م
ــة  ــل اهليئ ــض أه ــم بع ــى زع ــاء ع ــن امل ــن األرض ع ــارج م ــم أّن اخل ــر واعل فتدّب
قريــب مــن النّصــف وعــى مــا ذكــره بعضهــم يزيــد عــى الّربــع تقريبــًا، ولعــل مــراد 
األولــني مــا خــرج عــن املحيــط، ومــراد هــؤالء مــا خــرج عــن املــاء مطلقــًا، وزعــم 
طائفــة مــن املتأّخريــن أهّنــم ظفــروا بقطعــة مكشــوفة يف وســط البحــر املحيــط 
تــوازي ثلثــي القطعــة املكشــوفة املشــهورة وإّن املحيــط كاملنطقــة لــألرض، وعــى 
هــذا فــاألرض أوىل بــأن يعتــرب مكانــًا كــا ال خيفــى ثــّم أّن الّظاهــر عــى مــا ذهــب 
إليــه الّطبيعّيــون مــن أّن العّلــة يف ســكون األرض وغوصــه يف املــاء قــوة ثقلــه 
ــل  ــي األرض يف الّثق ــاوي جانب ــدم تس ــامل ع ــز الع ــى مرك ــه ع ــز ثقل ــاق مرك وانطب

)))  ينظر: الشفاء، )الطبيعيات(، ابن سينا: )/ 8) -3).
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لكثــرة اجلبــال))) يف اجلانــب املغمــور يف املــاء أو لغــر ذلــك و إالَّ ألحاطــت كثــرة))) 
املــاء بمجمــوع األرض أو كانــت اخلارجــة مــن املــاء رؤوس))) اجلبــال))) واملواضــع 
ــّد مــن القــول بحركــة  ــع اجلوانــب عــى نســبة واحــدة، وال ب املرتفعــة فقــط يف مجي
األرض إذ دب))) عــى وجهَهــا ذّرة فضــاًل عــن غرهــا مــن أنــواع احليــوان وال ضر 
ــك رشح  ــول يف ذل ــا الق ــد فصّلن ــه وق ــكالم في ــن ال ــان لك ــام الربه ــد)6) قي ــه بع في
ــيَّاِرِه،  ــِة َتـ ًة يِف جُلَّ ْرُض َمْدُحــوَّ اخلطبــة االوىل مــن حدائــق احلقائــق))) )َوَســَكنَِت األَْ
ــِه( دحــو األرض  ــُموِّ ُغَلَوائِ ــه َوُس ــُموِخ َأْنِف ــِه، َوُش ــْأِوِة َواْعتَِائِ ــَوِة َب ــْن َنْخ ْت ِم َوَردَّ
ــا﴾)8)،  ــَك َدَحاَه ــَد ذلِ بَســطها وتوســيعها كــا ســبق قــال اهلل تعــاىل: ﴿َواالَْرَض َبْع
والكروّيــة ال تنــايف))) يف البســط كــا تومّهــه بعــض الّشــارحني)10) وحيتمــل أن يكون 
مدحــّوة هاهنــا مــن الّدحــي بمعنى القــذف والّرمي كا جــوزه بعض الّشــارحني)11) 
ــه،  ــه أعمق ــوج وجلّت ــم امل ــار أعظ ــل التي ــوج، وقي ــار امل ــاء، والتّي ــم امل ــة معظ واللُّج
والنخــوة االفتخــار والّتعظــم واألنفــة واحلمّيــة)))) والبــاء والّرفعــة والتعظم والكرب 

)))  )احلبال( يف أ، ث، ح، ر، ع، تصحيف، والصواب ما أثبتناه.
)))  )كرة( يف أ، ث، ع، حتريف.

)3)  )روس( يف ث.
)))  )احلبال( يف أ، تصحيف، ويف ث: )اجليال( تصحيف.

)))  )إذا دب( يف ث، ويف ح: )إذ أدت(.
)))  )بعدم( يف أ.

)))  ينظر: خمطوطة حدائق احلقائق: )) -)).
)8)  النازعات / 30.

)9)  )ينايف( يف أ، ث،ح، ر، تصحيف.
)0))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ ))3.

))))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/9)3.
))))  ينظر: لسان العرب، مادة )نخا(: ))/ 3)3.
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ــه والرّتفــع وشــمخ بأنفــه أي تكــرب، ومــن شــمخ اجلبــل إذا ارتفــع  واالعتــالء الّتي
والّســمو العلــّو والُغَلــوا بّضــم الغــني وفتــح الــاّلم النشــاط وجتــاوز احلــّد))) وغلــواء 
ــاء املتالطــم ومنعهــا  ــان ســكون األرض يف امل ــه، والغــرض بي ــه وثرت الشــباب أّول
ــِه،  ــَد َنَزقاتِ ــَد))) َبْع ــِه، َفَهَم ــِة ِجْرَيتِ ــَى كِظَّ ــُه َع ــه )َوَكَعَمْت ــه وهيجان ــن متوّج ــاه ع إّي
َوَبْعــَد))) َزَيَفــاِن))) َوَثَباتِــِه( كعمــت البعــر أي شــددت/ظ 8))/ فــإذا َهــاَج 
ــة بالكــر مــا يعــرتي امُلمتلــئ  ــه، والِكّظ ــاب وهــو يشء جيعــل يف في ــام ككت بالكَع
مــن الطعــام، واجِلرّيــة بالكــر حالــة اجلريــان أو مصــدر، وكظــة اجِلرّيــة مــا يشــاِهد 
مــن املــاء الكثــر يف جريانــه مــن الثقــل، ومهــدت الّريــح ســكنت قــال اهلل تعــاىل: ﴿َوَتــَرى 
ــْن ُكلِّ َزْوٍج  ــْت ِم ــْت َوَأْنَبَت ْت َوَرَب ــزَّ ــاَء اْهَت ــا اْلَم ــا َعَلْيَه ــإَِذا َأْنَزْلنَ ــَدًة َف اأْلَْرَض َهاِم
َبِهيٍجــب﴾))) ومهــود النــار مــا يتبعــه مخوَدهــا، ونــزق الفرس كســمع ونر ورضب 
نزقــًا ونُزوقــًا نــزا، ووثــب والنزقــات دفعاتــه، ونــزق الغديــر امتــأل اىل رأســه، وعــى 
ــك  ــان بالتحري ــر)))، والَزيف ــّل  ]األّول[))) أظه ــور، ولع ــى الغ ــود بمعن ــذا فاهلم ه
التبخــرت يف املــي مــن زاف البعــر نزيــف)8) إذا تبخــرت)9)، ويف بعــض النّســخ )ولَبــد 

)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )غال(: ))/3)).
)))  )فمهد( يف رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد: )/))3.

)3)  )ولبــد بعــد( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / ))3، هنــج البالغــة، حتقيــق: 
صبحــي الصالــح:))).

)))  )زيقان( يف ث، تصحيف.
)))  احلج / ).

)))  ]األول[ ساقطة من أ، ع.
)))  )االظهر( يف أ، ع.
)8)  )يزيف( يف ث، ر.

)9)  ينظر: لسان العرب، مادة )زاف(: 9/ 3)).
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ــد  ــه الّلب ــام، ومن ــا واق ــَرَ إذا لزمه ــاألرض َكنَ ــَد ب ــال: َلَب ــه( يق ــان وثبات ــد زيف َبُع
ــه  ــارحني أن ــض الش ــر بع ــًا)1)، وذك ــب معاش ــه وال يطل ــربح منزل ــن ال ي ــف مل ككت
ــوب  ــّدة هُب ــو ش ــاء وه ــى الي ــاء ع ــم الف ــِه())) بتقدي ــان وثباتِ ــد زَفي ــد بع روى )ولّب
الّريــح)3)، يقــال: زفــت الّريــح الّســحاب اذا طردتــه)))، والّزفيــان بالفتــح )القــوس 

الّريعة االرسال للّسهم()))، والوثبة الّطفرة)6) والقيام.

ِخ)))  ــذَّ ــاِل اْلُب َب ــواِهَق اجْلِ ــَل َش ــا، َومَحَ ــِت َأْكنَافَِه ــْن َتْ ــاِء ِم ــُج امَل ــَكَن َهْي ــاَّ َس )َفَل
ــه  ــاء وثوران ــج امل ــا)8)) هي ــِن أُنوفَِه ــْن َعرانِ ــوِن ِم ــَع اْلُعُي ــَر َينَابِي ــا، َفجَّ ــَى َأْكَتافَِه َع
ــاذخ  ــا َوالب ــال َعواليه ــواهق اجلب ــا، وَش ــا ونواِحيه ــا أي جوانَبه ــه، وأكنافه وفورت
العــايِل ومنــه رشف بــاذخ، والينُبــوع مــا انفجــر مــن األرض عــن املــاء مــن نبــع املــاء 
أي خــرج مــن العــني، ولعلــه اعتــرب فيــه اجلريــان بالفعــل فيكــون مــن اضافــة 
اخلــاص اىل العــام أو التكريــر للتخصيــص بالعيــون الكثــرة املــاء ألنَّ أثــر القــدرة 
فْيهــا أظهــر، وقيــل: )الينبــوع اجلــدول الكثــر املــاء()9)، فالوجــه واضــح، وعرنــني 

)))  ينظر: القاموس املحيط، مادة )لبد(: )/ )33.
)))  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/0)3.
)3)  ينظر: لسان العرب، مادة )زفف(: )/ )3).

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )زىف(: 9) / 93).
)))  املصدر نفسه، مادة )زىف(: 9)/ 93).

)))  )الظفرة( يف ر، تصحيف.
)))  )الشــمخ البــذخ( يف رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / ))3، هنــج البالغــة، 

حتقيــق: صبحــي الصالــح:))).
)8)  )من عرانني انوفها( ساقطة من رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / ))3.

)9)  لسان العرب، مادة )نبع(: 8/ ))3.
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األنــف أّولــه )حتــت جمتمــع احلاجبــني()1)، والّظاهــر أنَّ الضمــر راجــع اىل األرض 
كالضائــر الّســابقة والالحقــة والتخصيــص ألن العيــون يف العــوايل أكثــر وأثــر 
َل  ــا، وعــدَّ ــّم )َوَفَرَقهــا يف ِســُهُوِب بيدهــا وأخاِديِدَه القــدرة فيهــا أظهــر ونفعهــا أت
ِمــْن   ((( الُشــمِّ ــنَاِخيِب)))  الشَّ َوَذَواِت  َجَاِميِدَهــا،  ِمــْن  اِســَياِت  بِالرَّ ــا)))  َحركاِتَ
ــد بالكــر  ــا( الّســهب )الفــالة())) البعيــدة األكنــاف واألطــراف، والبِي َصَياِخيِدَه
مجــع بيــداء، وهــي الفــالة التــي يبيــد ســالكها أي هيلــك، واألَخاديــد مجــع أخــدود 
وقــد ورد يف  األهنــار،  بأخاديدهــا جمــاري  واملــراد  الشــق يف األرض)))،  وهــو 
احلديــث: ))أهنــار اجلنــة جتــري يف غــر أخــُدود(())) أي يف غــر شــق يف األرض بــل 
عــى ســطح مجــع ُشــنخوب)8) بالضــم أي )رؤوس)اجلبــال()9) العالية()0))، والشــّم 
املرتفعــة العاليــة))))، والّصياخيــد مجــع صيخــود وهــي الصخــرة الّشــديدة))1) 

)))  تاج العروس، مادة )عرن(: 8)/ ))3.
)))  )وفرقهــا يف ســهوب بيدهــا وأخاديدهــا، وعــدل حركاهتــا( ســاقطة مــن رشح هنــج 

.3(( البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / 
)3)  )الشناخب( يف ث، ح.

( يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / ))3. مِّ )))  )الصُّ
)))  الصحاح، مادة )سهب(: )/ 0)).

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )خدد(: 3/ ))).
)))  غريــب احلديــث، ابــن قتيبــة: )/ 08)، و الفائــق يف غريــب احلديــث: )/ 309، و النهاية 

يف غريــب احلديث وألثــر: )/ 3).
)8)  )شنحوب( يف ث، تصحيف.

)9)  )احلبال( يف ح، تصحيف.
)0))  لسان العرب، مادة )شنخب(: )/ )0).

))))  ينظر: الصحاح، مادة )شمم(: )/ ))9).
))))  ينظر: الصحاح، مادة )صخد(: )/ )9).
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َبــًة يِف  َبــاِل يِف ِقَطــِع َأِديِمَهــا، َوَتَغـــْلُغلَِها ُمَترَسِّ )َفَســَكنْت)1) ِمــَن امَلَيــَداِن بُِرُســوِب))) اجْلِ
ــدان  ــيِمَها( املي َرِضــَن َوَجَراثِـ ــُهوِل األَْ ــاَق ُس ــا َأْعنَ ــيِمَها، َوُرُكوبَِ ــاِت))) َخَياِش َجْوَب
بالتحريــك التحــرك واالضطرابوهو املســتفاد مــن األرض وال يســيل يف األطراف، 
ولعــل تعديــل احلــركات بالّراســَيات أي الّثابتــاِت وهــي )اجلبــال())) جعلهــا 
عديــاًل للحــركات بحيــث ال يغلبهــا القــوة املحركــة فيســتفاد ســكوهنا فالبــاء صلــة 
ــاوية  ــول متس ــل املي ــات أي جع ــركات يف اجله ــّوى احل ــى س ــببية)))، أو املعن ال س
باجلبــال فســكنت لعــدم املرجــح، فالبــاء ســببية، واجلالميــد مجــع جلمــد)6) و 
جلمــود أي الصخــور)))، والشــناخيب أكثــر املصــادر عــى هــذا الــوزن كاجلــوالن 
واخلفقــان والرّضبــان، ورســب يف املــاء كنــر وكــرم رســوبًا ذهــب ســفاًل، وجبــل 
مــن  الّطائفــة  بالكر)وهــي  َكِعنَــَب مجــع قطعــة  ثابــت، والِقَطــع  راســب أي 
الــيء()8) قــال بعــض الشــارحني: )ويــروي يف )ُقْطــع أديمهــا(()9) بســكون الطاء، 
ــًا وجعــل  ــة وجعــل هلــا قطع ــه جعــل األرض ناق ــة الّرحــل)0)) كأن ــع طِنِْفَس والِقَط
اجلبــال يف ذلــك القطِــع، واألديــم اجللــد املدُبــوغ، وأديــم الّســاء واألرض مــا ظهــر 

)))  )فسكتت( يف ح.
)))  )لرسوب( يف: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / ))3.

)3)  )جربات( يف ح.
)))  )احلبال( يف أ، ح، تصحيف.

)))  )سببيته( يف أ.
)))  )جلميد( يف ح، حتريف.

)))  ينظر: الصحاح، مادة )جلمد(: )/ 9)).
)8)  تاج العروس، مادة )قطع(: ))/ 383.

)9)  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/))3.
)0))  ينظر: الصحاح، مادة )قطع(: 3/ )))).
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منهــا، ورســوب اجلبــال يف قطــع أديمهــا دخوهلــا يف أعاقهــا، والتغلغــل الدخــول 
))) أصولــه وعروقــه،  الشــجر أي/ و9))/ ختّلــل يف  املــاء يف  تغلغــل  يقــال: 
ــو  ــذ فه ــه منف ــإنَّ كان ل ــه ف ــذ ل ــت يف األرض())) ال منف ــك )بي ــّرب بالّتحري وال
النّفــق، يقــال: تــرب الوحــي وانــرب يف حجــره أي دخــل)3)، واجلوبــة: 
ــد  ــن االرض ض ــهل م ــف()))، والّس ــى األن ــوم: أق ــة و)اخليش ــرة، والفرج احلف
احلــزن، وجرثومــة الــيء بالضــم )أصلــه()))، وقيــل الــرتاب املجتمــع يف أصــول 
الشــجر)))، ولعّلــه أنســب، ولعــل املــراد بجراثيمهــا املواضــع املرتفعــة منهــا، ومفــاد 
الــكالم أن األرض كانــت متحركــة مضطربــة قبــل خلــق اجلبــال فســكنت هِبــا وقــد 
فصلنــا الوجــوه التــي ذكرهــا لكــون اجلبــال عّلــة لســكون األرض يف رشح اخلطبــة 
األوىل مــن حدائــق احلقايــق لكــن الظاهــر مــن الريــح))) وفائــدة التنســم ترويــح)8) 
القلــب حتــى ال يتــأذى بغلبــة احلــرارة وفيــه بقــاء احليــاة)9) ومرافــق الــدار مــا 
يســتعني بــه أهلهــا وحيتــاج اليــه يف التعيــش واخــراج أهــل األرض عــى متــام 
مرافقهــا اجيادهــم واســكاهنم يف األرض بعــد هتيئــة مــا يصلحهــم ملعاشــهم والتــزود 
ــاء  ــن امل ــارج ع ــا خ ــكون األرض وكوهن ــق س ــك املراف ــة تل ــن مجل ــم وم اىل معاده

)))  )و( يف ح.
)))  الصحاح، مادة )رسب(:)/ ))).

)3)  ينظر: املصدر نفسه، مادة )رسب(:)/ ))).
)))  الصحاح، مادة )خشم(: )/ ))9).

)))  لسان العرب، مادة )جرثم(: ))/ )9.
)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )جرثم(: ))/ )9.

)))  لسان العرب، مادة )نسم(: ))/ 3)).
)8)  )ترويج( يف ع، تصحيف.

)9)  )احليوان( يف أ، ث، ح، ر، ع، م.
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عــى حــد خــاص مــن الصالبــة والرخــاوة غــر صقيــل يتــأذى))) أهلهــا بانعــكاس 
ــزول األمطــار وتكــون املعــادن  ــار ون ــون وحفــر اآلب ــة النفجــار العي األشــعة قابل
وتولــد أنــواع احليــوان واحليــاة بعــد املــوت حتــى يتحــدد))) فيهــا احلبــوب والثــار 
واألعشــاب ونحــو ذلــك ممــا ال حيصيــه إال اهلل عــز وجل ))ُثــمَّ َلْ َيــَدع ُجــُرَز اأْلَْرِض 
ــُد َجــَداِوُل األْنـَـاِر َذِريَعــًة إىَِل ُبُلوِغَها،  الَّتـِـي َتْقــُرُ ِمَيــاُه اْلُعُيــوِن َعــْن َرَوابِيَهــا، واَل َتَ
ــا، َوَتْســَتْخِرُج َنَباَتــا(( اجُلــُرز بضمتــني  يـِـى َمَواَتَ ــا))) َناِشــَئَة َســَحاٍب ُتْ َحتَّــى َأْنَشــَأ َلَ
ــن األرض()))،  ــع م ــا ارتف ــاء(()))، والرابية)م ــا وال م ــات هب ــي ال نب ))األرض الت
ــدول كجعفــر النهــر الصغــر، والَذريعــة الوســيلة،  وكذلــك الُربــوة بالضــم، واجلَ
وناشــئة الســحاب أول مــا ينشــأ منــه))) أي يبتــدئ ظهوره، ويقال: نشــأت الســحابة 
ــتخراج  ــد()8) واس ــي بع ــي مل حت ــم )األرض الت ــح املي ــوات بفت ــت)))، وامَل إذا ارتفع
ــِه)11) / ــَن َقَزِع ــِه، َوَتَباُي اِق مُلَِع ــِتَ ــَد اْف ــَف)10) َغاَمهــا َبْع نباهتــا احياؤهــا )]...[))) َألَّ

ــُة امْلُــْزِن فِيــِه، َواْلَتَمــَع َبْرُقــُه يِف ُكَفِفــه، َوَلْ َينَــْم َوميُضُه  َضــْت جُلَّ ظ)11/ َحتَّــى إَِذا َتَخَّ

)))  )تتأذى( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصواب ما اثبتناه.
)))  )يتجدد( يف ث، م، تصحيف.

)3)  )انشأها( يف ع، حتريف.
)))  النهاية يف غريب احلديث واالثر: ) / 0)).

)))  الصحاح، مادة )ربا(: )/ 0)3).
)))  ينظر: الصحاح، مادة )نشأ(: )/ )).

)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )نشأ(: )/ 8).
)8)  معجم مقاييس اللغة، مادة )موت(: )/ 83).

)9)  ]و[ زائدة يف أ، ع.
)0))  )الفت( يف ع، حتريف.

ــن أيب  ــة، الب ــج البالغ ــه( يف رشح هن ــف، )فزع ــه(، تصحي ــه( يف ث، ويف م: )فرع ))))  )فرغ
ــد:)/))3. احلدي
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ــُه،  ــفَّ َهْيَدُب ــْد َأَس ــَداِركًا، َق ــّحًا ُمَت ــَلُه َس ــحابِِه، َأْرَس ــِم َس اكِ ــِه، َوُمَتَ ــوِر َربابِ يِف َكنَْه
نُــوُب))) ِدَرَر َأَهاِضيِبــِه، َوُدَفــَع َشــآبِيبِِه.( الَغــام مجــع َغامــة بالفتــح فيهــا  َتِْريــِه)1) اجْلَ
وهــي الســحابة البيضــاء، والُلمــع كــرد مجــع مُلعــة بالضــم وهــي يف األصــل قطعــة 
ــاع،  ــائر البق ــني س ــن ب ــئ م ــع وتض ــا تلم ــس كأهن ــذت يف اليب ــت)3) إذا أخ ــن النب م
ــن القــزع  ــِم))) وتباي ــْن الَغْي ــة ِم ــك فيهــا وهــي الِقْطَع ــة بالتحري ــَزُع مجــع َقَزَع والَق
تباعدهــا، وامَلخــض بالفتــح حتريــك الســقاء الــذي فيــه ليخــرج زبــده، ومتخضــت 
أي حتركــت، والّلجــة معظــم املــاء)))، وامُلــْزُن مجــع ُمْزَنــة بالضــم فيهــا وهــي 
ــَحاَبة البيضــاء())) والضمــر راجــع اىل املــزن أي حتركــت فيــه  الَغْيــِم)))، وقِيــل: )السَّ
الّلجــة املســتودعة فيــه واســتعدت للنــزول، والتمــع الــربق وملــع أي أضــاء، وكففــه 
ــى اىل  ــيء إذا انته ــم ألنَّ ال ــة بالّض ــرف كل يشء كّف ــه[)8)، وط ــيه ]وجوانب حواش
ــوب  ــية الث ــتطال كحاش ــا اس ــي كل م ــن األصمع ــادة)))، وع ــن الزي ــّف ع ــك ك ذل
ــزان فهــو ِكفــة بالكــر)10)  والرمــل فهــو ُكفــة بالضــم وكل مــا اســتدار ككفــة املي

)))  )َيْمرى( يف: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / ))3.
)))  )اخلنوب( يف م، تصحيف.

)3)  )الينت( يف ر، تصحيف.
)))  ينظر: العني، مادة)قزع(: )/ )3).

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )جلج(: )/ ))3.
)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )مزن(: 3)/ )0).

)))  املصدر نفسه، مادة )مزن(: 3)/ )0).
)8)  ]وجوانبه[ ساقطة من ع.

)9)  ينظر: القاموس املحيط، مادة )كفف(: 3/ )9).
)0))  النــص بنقــل اجلوهــري )وكان األصمعــي يقــول: كل مــا اســتطال فهــو كفــة بالضــم، 
ــة  ــا اســتدار فهــو ِكف ــة الرمــل ومجعــه كفــاف، وكل م ــوب وهــي حاشــيته، وكف ــة الث نحــو كف

ــف(: )/ )))). ــادة )كف ــاح، م ــزان( الصح ــة املي ــو: كف ــر نح بالك
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وجيــوز فيــه الفتــح، ووميــض الــربق ملعانــه ومل ينــم أي مل ينقطــع ومل يفــرت، والكنهور 
والربــاب  منــه)))،  املرتاكــم  وقيــل  كاجلبــال،  الســحاب  مــن  قطــع  كســفرجل 
كســحاب األبيــض منــه)))، وقيــل الســحاب الــذي تــراه كأنــه دون الســحاب، وقــد 
يكــون أبيــض وقــد يكــون أســود مجــع ربابــة، واملرتاكــم واملرتكــم املجتمــع، وقيــل 
امليــم بــدل مــن البــاء كأنــه ركــب بعضــه بعضــًا، و )الســح الصــب، والســيالن مــن 
فــوق()3) واملتــدارك مــن الــدرك بالتحريــك وهــو اللحــاق، يقــال: تــدارك القــوم إذا 
حلــق آخرهــم أوهلــم، وأســف الطائــر إذا دنــا مــن األرض، ومنــه قولــه )عليــه 
الســالم( يف الشقشــقية))): )ولكنــي أســففت إذ أســفوا وطــرت إذ طــاروا( وهيــد 
بــه مــا هتــدب منــه أي تــدىل كــا يتــدىل هــدب العــني ومــرى الناقــة يمــّر هبــا أي مســح 
رضعهــا حتــى دّر لبنهــا، وعــّدى هاهنــا اىل مفعولــني، وروى متــرّي بــدون الضمــر 
واجلَنــوب ]بالفتــح[))) الريــح مهبهــا مــن مطلــع ســهيل اىل مطلــع الثريــا وهــي أدّر 
للمطــر، والــدّرر كعنــب مجــع درة بالكــر أي الصــب واالندفــاق)))، وقيــل الــدرر 
الــدار كقولــه تعــاىل: ﴿ِدينًــا ِقَيــًا﴾))) أي قائــًا، واهلضــب املطــر وجيمــع عــى 
أهضــاب ثــم عــى أهاضيــب كقــول وأقــوال وأقاويــل، والدفعــة والدفقــة بالضــم 
فيهــا مــن املطــر مــا أنصــب بمــرة وكذلــك الدفعــة مــن الســقاء واإلنــاء، والشــآبيب 

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )كنهر(: )/ 3))، ))).
)))  ينظر املصدر نفسه، مادة )ربب(: )/ 33).

)3)  القاموس املحيط، مادة )سح(: )/ ))).
)))  )الشقشقة( يف ا، ع.

)))  ]بالفتح[ ساقطة من ح.
)))  تاج العروس، مادة )درر(: )/ 00).

)))  األنعام / ))).
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ــْرَك  ــحاُب َب مجــع شــؤبوب وهــو مــا ينــزل مــن املطــر دفعــة بشــدة )َفَلــاَّ َأْلَقــِت السَّ
ــْن  ــِه ِم ــا، َأْخــَرَج بِ ــْبِء)1) امَلْحُمــوِل َعَلْيَه ــَن اْلِع ــِه ِم ــلَّْت بِ ــا اْسَتَقـ ــاَع َم ــا، َوَبَع بَِواَنْيَه
َبــاِل األعشــاَب( الــربك )الصــدر()))،  اجْلِ َوِمــْن زْعــِر  النَّبــاَت،  َهَواِمــِد اأْلَرِض 
ــا  ــارحني))): َبوانيه ــض الش ــال بع ــة وق ــة()3) وأركان البين ــم الناق ــواين: قوائ )والب
بفتــح النــون تثنيــة بِــوان عــى )فِعــال( بكــر الفــاء وهــو عمــود اخليمــة، واجلمــع 
ــت  ــة إذا التصق ــوس باني ــم: ق ــن قوهل ــلواصقها م ــا أراد ـ ــن روى بوانيه ــون، وم ُب
ــى  ــا ع ــي عندن ــة الت ــخ الصحيح ــى. ويف النس ــّح انته ــة األوىل أص ــر. والرواي بالوت
ــواين  ــّر الب ــة، وف ــكالم يف النهاي ــذا ال ــر ه ــا وذك ــا ذكرن ــح ك ــع واض ــة اجلم صيغ
بـــ)أركان البّينــة()))، وفــر يف القامــوس بـ)قوائم الناقــة())) واالضافة عــى التقادير 
ــة املحمــول عليهــا أو  ــاء الــكالم عــى تشــبيه الســحاب بالناق ــى مالبســة وبن األدن
اخليمــة التــي جــر عمودهــا، والبعــاع كســحاب)ثقل الســحاب مــن املطــر())) 
واســتقلت أي هنضــت وارتفعــت واســتقلت بــه محلــه ورفعــه، والعــبء)8) احلمــل 
ــر  ــا، والزع ــات هب ــي ال نب ــن األرض الت ــد م ــع واهلوام ــر يف اجلمي ــل بالك والثق
ــل  ــع القلي ــر املوض ــر واالزع ــل أزع ــرأس()9)، ورج ــعر يف ال ــة الش بالتحريك)قل

)))  )الغبء( يف ث، م، تصحيف.
)))  الصحاح، مادة )برك(: )/ )))).

)3)  تاج العروس، مادة )بنى(: 9)/ 3)).
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/))3.

)))  النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/ ))).
)))  القاموس املحيط، )بني(: )/ )30.

)))  تاج العروس، مادة )بعع(: ))/ )).
)8)  )الغبء( يف ح، ر، م، تصحيف.

)9)  املخصص، مادة )زعر(: )/ 9).
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النبــات))) واجلمــع ُزُعــر كأمحــر ومحــر)))، واملــراد القليلــة النبــات مــن )اجلبــال()3) 
تشــبيهًا بالــرؤوس القليلــة الشــعر والُعشــب))) بالضــم الــكالء الرطب.)َفِهــَي 
َتْبَهــُج بِِزينَــِة ِرياِضهــا، َوَتْزدِهــي بِــا ُأْلبَِســْتُه ِمــْن َرْيــَط))) َأَزاِهِرهــا، َوِحْلَيــِة مــا 
ــًا)6) لَِأْنعــام(  ــام ورزق ــًا لَأن ــَك َبَاَغ ــَل َذلِ ــاِضِ َأْنَواِرهــا، َوَجَع ــْن ن ــِه ِم ــِمَطْت بِ ُس
ــاء أراد  ــم اهل ــن رواه بض ــارحني: )م ــض الش ــال بع ــرح ق ــع رّس، واف ــج))) كمن هب
مــن  و0))/   / والروضــة  احلســن()9)  )أي  البهجــة()8)  مــن  ويملــح  حيســن، 
العشــب املوضــع الــذي يســتنقع فيــه املــاء واســرتاض املــاء أي اســتنقع وتزدهــي أي 
تتكــرب وتفتخــر افتعــال مــن الزهــو وهــو الكــرب والفخــر، والَرْيــط مجــع َريَطــة 
بالفتــح فيهــا وهــي كل مــالءة ليســت بلفقــني)0)) أي قطعتــني كلهــا نســج واحــد 
وقطعــة واحــدة))))، وقيل: كل ثوب رقيق ]لنّي[))1)، واملــالءة )االزار())1) ونحوه، 

)))  ]واالزعر املوضع القليل النبات[ ساقطة من ح.
)))  ]كأمحر ومحر[ ساقطة من ح.

)3)  )احلبال( يف أ، ح، ر، تصحيف.
)))  )الشعب( يف أ، ع، حتريف.

)))  )ربط( يف أ، ع، م تصحيف.
)))  ]لالنام ورزقا[ غر موجوده يف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/8)3.

)))  )هبج( يف ح.
)8)  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/))3.

)9)  املصدر نفسه: )/))3.
)0))  )بلفظني( يف ح، حتريف.

))))  لسان العرب، مادة )ريط(: )/)30.
))))  ]لني[ ساقطة من م.

)3))  تاج العروس، مادة )مأل(: )/ ))).
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وقيــل مــا كانــت ذات لفقــني)))، واالزاهــر مجــع أزهــار مجــع َزهــرة بالفتــح فيهــا 
ــة،  ــن والبهج ــرة احلس ــل الزه ــه، وأص ــر من ــل األصف ــوره، وقي ــات ون ــي النب وه
واحِلليــة بالكــر مــا يتزيــن بــه مــن مصــوغ الذهــب والفضــة واملعدنيات وســمطت 
بــه أي علقــت))) عــى صيغــة التفعيــل املجهــول فيهــا، ويف بعض النســخ الصحيحة 
شــمطت بالشــني املعجمــة، والشــميط مــن النبــات مــا خالــط ســواده النَّــوَر األبيض 
وأصلــه الَشــمط بالتحريــك، وهــو بيــاض الــرأس خيالــط ســواده)3) والنَضــارة 
ـوَر بالفتــح )الزهــر())) أو )األبيــض منــه()))، والَبــالغ  احلســن والطــراوة، والنَـّ
ــا،  ــاَج يِف آفاِقه ــَرَق اْلِفج ــوب )َوَخ ــيء املطل ــل اىل ال ــه ويتوس ــغ ب ــا يتبل ــح م بالفت
ــني  ــني جبل ــع ب ــق الواس ــج الطري ــا( الف ــَوادِّ ُطُرِقه ــَى َج ــالِكَِن َع ــاَر لِلسَّ ــاَم امَلن َوَأق
وخــرق الفجــاج خلقهــا عــى اهليئــة املخصوصــة، واآلفــاق )النواحــي()6) واملنــار 
مجــع منــارة وهــي العالمةوأصلهــا النــور، ولذلــك جيمــع عــى منــاور وأمــا منائــر 
فعــى تشــبيه األصــي بالزائــد، واملــراد باملنــار مــا هيتــدى بــه الســالكون من اجلبــال))) 
والتــالل وحيتمــل أن يكــون املــراد النجــوم كــا قــال عــز وجــل: ﴿َوَعَاَمــاٍت 
ــره اىل  ــد مس ــالم( عن ــه الس ــه )علي ــّر يف كالم ــد م ــُدوَن﴾)8) وق َت ــْم َيْ ــِم ُه َوبِالنَّْج

)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )مأل(: )/ ))).
)))  ينظر: القاموس املحيط، مادة )سمط(: )/ ))3.

)3)  ينظر: تاج العروس، مادة )شمط(: 0)/ 3)3.
)))  املصدر نفسه / مادة )نور(: )/ ))).
)))  املصدر نفسه / مادة )نور(: )/ ))).

)))  العني، مادة )أفق(: )/ ))).
)))  )احلبال( يف أ، ح، ر، تصحيف.

)8)  النحل / )).
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ــادة  ــٍر(، واجل ــٍر أو بح ــه يف ب ــدى ب ــا هيت ــوم إال م ــم))) النج ــم وتعل ــوارج: )إياك اخل
وسط الطريق ومعظمه. 

ــَاُم( ِخــَرًة ِمــْن َخْلِقــِه،  )َفَلــاَّ َمَهــَد َأْرَضــُه، وَأْنَفــَذ َأْمــَرُه، اْخَتــاَر آَدَم )َعَلْيــِه السَّ
تـِـِه َوَأْســَكنَُه َجنََّتــُه، َوَأْرَغــَد فِيَهــا ُأُكَلــُه( مهــد اليء وســعه وبســطه  َل ِجبِلَّ َوَجَعَلــُه َأوَّ
ومهــد األمــر ســواه و أصلحــه)))، ولعــل املــراد يف املقــام امتــام خلــق األرض عــى 
مــا تقتضيــه)3) املصلحــة يف نظــام أمــور ســكاهنا، وحيتمــل أن يــراد بتمهيــد األرض 
ــاًدا﴾))) و)))  جعلهــا مهــادًا أي فراشــًا كــا قــال عــز وجــل ﴿َأَلْ َنْجَعــِل اأْلَْرَض ِمَه
ــَل  ــِذي َجَع ــل: ﴿الَّ ــز وج ــال ع ــا ق ــي، ك ــد للصب ــتقرا كامله ــدا أي مس ــا مه جعله
َلُكــُم اأْلَْرَض َمْهــًدا﴾))) وقــريء يف األول مهــدًا، ويف الثــاين مهــادًا، وانفــاذ األمــر 
ــوم  ــن الق ــل م ــار الرج ــن اخت ــم م ــل اس ــه قي ــرة))) كعنب ــراؤه، واخل ــاؤه واج امض
ــر  ــار وبالك ــى االختي ــدر بمعن ــل: مص ــر، وقي ــرة بالك ــك اخِل ــم وكذل وعليه
اســم مثــل الفديــة واالفتــداء)8) ويكونــان مصدريــن بمعنــى واحــد، تقــول: خــار 
ــح  ــْرة بالفت ــي: )اخلَ ــال االصمع ــه، وق ــرة أي فضل ــرة وخ ــره خ الرجــل عــى غ
ــة،  ــة، أو املصدري ــى احلالي ــوب ع ــا منص ــرة أم ــار()9) وخ ــس بمخت ــكان لي واالس

)))  )وتعلمه( يف ر، م، حتريف.
)))  )اصالحه( يف ح، حتريف.

)3)  )يقتضيه( يف ث، ح، ر، م، تصحيف.
)))  النبأ / ).

)))  )أو( يف أ، ث، ح، ر، ع.
)))  الزخرف / 0).

)))  )واحلرة( يف ع، تصحيف.
)8)  ينظر: املصباح املنر: )/ )8).

)9)  املصدر نفسه: )/ )8).
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ــه  ــل يف قول ــة، وقي ــة والطبيع ــالم اخللق ــديد ال ــاء وتش ــم والب ــر اجلي ــة بك واجِلبِلَّ
ــل  ــة وحيتم ــني أي ذوي اجلبل ــة األول ــْم﴾)1) واجلبلَّ ــِذي َخَلَقُك ــوا الَّ ُق ــاىل: ﴿َواتَّ تع
ــاس  ــن الن ــة م ــة اجلاع ــل: اجلبل ــوق وقي ــى املخل ــق بمعن ــل اخلل ــن قبي ــون م أن يك
واملــراد بــأول اجلبلــة أول شــخص مــن نــوع اإلنســان، واجلنــة احلديقــة ذات 
النخــل والشــجر وقــد فصلنــا القــول يف جنــة آدم )عليــه الســالم( يف حدائــق 
ــل  ــه أي جع ــد اهلل عيش ــب، وارغ ــع الطي ــش الواس ــن العي ــد م ــق))) والرغي احلقائ
عيشــه واســعًا طيبــًا، واألُُكل بضمتــني الــرزق واحلــظ قــال اهلل تعــاىل: ﴿َوُكَا ِمنَْهــا 
ْقــَداِم َعَلْيــِه  ــاُه َعنْــُه، َوَأْعَلَمــُه َأنَّ يِف اإلِْ َرَغــدًا َحْيــُث ِشــْئُتَا﴾)3)، )َوَأْوَعــَز إَِلْيــِه فِيــَا نََ
ــرك  ــل أو ت ــالن يف فع ــزت))) اىل ف ــِه( أوع ــَرَة بَِمنِْزَلتِ ــِه، َوامُلَخاَط َض ملَِْعِصَيتِ ــرَّ التََّع
ــه عــز وجــل: ﴿َواَل  أي تقدمــت وأمــرت واملــراد النهــي عــن أكل الشــجرة بقول
وخاطــر  تصــدى  أي  لــه  وتعــرض  َفَتُكوَنا ِمَن الظَّاملِِــَن﴾)))  ــَجَرَة  ِذِه الشَّ َتْقَرَبا َهٰ
ــه  بنفســه ومالــه أي أشــفامها عــى خطــر، والقامهــا يف املهلكــة، والضمــر يف منزلت
ــى  ــبحانه ع ــه س ــه الي ــر يف معصيت ــاد الضم ــالم( وإن ع ــه الس ــع اىل آدم )علي راج
مــا هــو الظاهــر، وحيتمــل أن يعــود إليــه ســبحانه واملالبســة واضحــة، )َفَأْقــَدَم َعــَى 
ــُه ُمَواَفــاًة لَِســابِِق َعْلِمــِه. َفَأْهَبَطــَه/ظ 0)1/ َبْعــَد التَّْوَبــِة؛ لَِيْعُمــَر َأْرَضــُه  َمــا َنــاُه َعنْ
ــَة بـِـِه َعــَى ِعَبــاِدِه(، قــال بعــض الشــارحني: جيــب))) أن ينصــب  جَّ بِنَْســلِِه، َولُِيِقيــَم احْلُ

)))  الشعراء / )8).
)))  ينظر: خمطوطة حدائق احلقائق: )).

)3)  البقرة / )3.
)))  )اوغرت( يف ح، م، تصحيف.

)))  البقرة / )3.
)))  )بحيث( يف ح، حتريف.
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ــا  ــق هب ــاة، وطاب ــة مواف ــواىف باملعصي ــال: ف ــه ق ــة كأنَّ ــة املحض ــى املصدري ــاة ع مواف
ــة  ــد التوب ــاط كان بع ــح يف أنَّ اإلهب ــكالم رصي ــة)))، وال ــم(( مطابق ــابق العل ))س
ــم بســط اهلل ســبحانه  ــة االوىل ث ــه الســالم( يف اخلطب ــه )علي وهــو الظاهــر مــن قول
ــة  ــه اىل دار البلي ــه، فأهبط ــرد اىل جنت ــده امل ــه ووع ــة رمحت ــاه كلم ــه ولق ــه يف توبت ل
ــة ويؤيــده ترتيــب الــكالم يف )ســورة طــه( وغرهــا والــذي يظهــر  وتناســل الذري
ــكالم  ــه ظاهــر ال ــدل علي ــن وي ــر املفري ــه ذهــب أكث ــار وإلي ــر مــن األخب مــن كث
يف )ســورة البقــرة( تقــدم االهبــاط، وقــد مــّر يف رشح اخلطبــة األوىل))) أنــه يمكــن 
ــا دار  أن يــراد باالهبــاط االبقــاء يف األرض للتكليــف والتناســل واإلخبــار بأهنَّ
املقــر ال األمــر بالنــزول حــني تزلــزل احلــال واقامــة احلجــة بــه عــى عبــاده بالبعــث 
ــم  ــرج أبوهي ــا أخ ــا ك ــم باخلطاي ــبحانه يعاقبه ــه س ــاد أن ــرف العب ــالة أو ليع والرس
ــا القــول يف  ــة كــا ذكــره بعــض الشــارحني، وقــد فصلن ــة واحــدة مــن اجلن بمعصي
خطيئــة))) آدم )عليــه الســالم( وإهنــا ال تنــايف العصمــة يف رشح اخلطبــة األوىل مــن 
ــِه،  ــَة ُرُبوبِيَّتِ ــْم ُحجَّ ــُد َعَلْيِه ــا ُيَؤكِّ َِّ ــُه م ــَد َأْن َقَبَض ــم َبْع لِِه ــق))) )َولَْ َيْ ــق احلقائ حدائ
ِة ِمــْن َأْنبَِيائِِه،  ــَرَ َجــِج َعــَى َأْلُســِن اْلِ َوَيِصــُل بِْينَُهــْم َوَبــْنَ َمْعِرَفتـِـِه، َبــْل َتَعاَهَدُهــْم بِاحْلُ
ــٍد )َصــَى اهللُ َعَلْيــِه  َّــت بِنَبِيِّــــنَا حُمَمَّ ــى َت ــِع ِرَســااَلتِِه، َقْرنــًا َفَقْرنــًا؛ َحتَّ ــيِل َوَدائِ َوْمَتَحمِّ
ــَغ امَلْقَطــَع ُعــُذُرُه َونــُذُرُه( كــون حجــج األنبيــاء مؤكــدة يــدل  ــُه، َوَبَل ُت وآلــه())) ُحجَّ
عــى متــام احلجــة قبــل بعثهــم )عليهــم الســالم( أمــا لكــون معرفــة الــرب فطريــة، أو 

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

)3)  سبق ذكره يف صحيفة 3).
)))  ينظر: خمطوطة حدائق احلقائق: 0)، )).

)))  )صى اهلل عليه( يف رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد:)/3.
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لوضــوح آيــات الصنــع يف الداللــة عــى اخلالــق جــل ذكــره أو لألمريــن، والتعاهــد 
والتعهــد اإلتيــان واالصــالح، قــال يف املغــرب))) تعهــد الصنيعــة وتعاهدهــا اتاهــا 
ــه؛ وال  ــه حفظت ــن فــارس: تعهدت ــه جــدد العهــد هبــا، وقــال اب وأصلحهــا وحقيقت
يقــال تعاهدتــه ألن التفاعــل ال يكــون إال بــني اثنــني)))، ورد بمنــع احلر، وفســحة 
جمــال التجــوز والتشــبيه، )وقــال الفــارايب: تعهدتــه اصلــح))) مــن تعاهدتــه()))، ويف 
بعــض النســخ الصحيحــة )تعدهــم(، و اخلــرة اســم مــن االختيــار واملــراد املختــار 
جنــس اســتعمل موضــع اجلمــع بقرينــه املضــاف وقــد ســبق االختــالف يف تفســره، 
والقــرن أهــل كل زمــان مأخــوذ مــن االقــرتان فكأنــه))) املقــدار الــذي يقــرتن فيــه 
ــون،  ــل ثان ــل أربعــون ســنة، وقي أهــل ذلــك الزمــان يف أعارهــم وأحواهلــم، وقي
ــم أن القــرن أهــل كل مــدة  ــدي واهلل أعل ــذي عن ــال الزجــاج: ال ــة، )وق ــل مائ وقي
كان فيهــا نبــي أو طبقــة مــن أهــل العلــم ســواء قلــت الســنون أو كثــرت()))، وقيــل: 
)كل أمــة هلكــت فلــم يبــق منهــا أحــد()))، وقيــل غــر ذلــك، ومقطــع الــيء آخــره 
ــه قطــع مــن هنــاك، وعــذر اهلل )مــا بــني للمكلفــني مــن االعــذار يف عقوبتــه هلــم  كأنَّ
أن عصــوه )ونــذره()8) مــا أنذرهــم بــه مــن احلــوادث ومــن انذرهــم عــى لســانه مــن 

)))  )املعرب( يف م، تصحيف.
)))  ينظر: جممل اللغة، ابن فارس: 88)، و معجم مقاييس اللغة: )/ 9)).

)3)  )أصلح( يف ح، حتريف.
)))  ينظر: ديوان االدب، ميزان اللغة ومعيار الكالم، الفارايب: )/ )))، ))).

)))  )وكأنه( يف ث، ر، م.
)))  املصباح املنر: )/ 00)، نقاًل عن الزجاح.

)))  تاج العروس، مادة )قرن(: 8)/ ))).
)8)  )وندره( يف ح، تصحيف والصواب ما ذكره ابن أيب احلديد.
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الرســل())) عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحني، وفيــه تأمــل، وقيــل: العــذر والنــذر 
مصــدران بمعنــى االعــذار واالنــذار، وعــذر اهلل حمــوه لإســاءة أو اعــالم العــايص 
ــه يعاقبــه، ونــذره ختويفــه بعقــاب اآلخــرة واهلــالك يف الدنيــا كــا  قبــل املعصيــة بأنَّ
ــد  ــا حمم ــف بنبين ــام التكلي ــالة ومت ــم الرس ــراد خت ــالفة، وامل ــم الس ــى األم ــرى ع ج

)صــى اهلل عليــه والــه(.

َل  ــدَّ ــَعِة، َفَع ــِق َوالسَّ ي ــَى الضِّ ــَمَها، َع ــَلَها، َوَقسَّ ـ ــرَها َوَقـلَّ َر اأْلَْرَزاَق َفَكـثَّـ ــدَّ )َوَق
ــْرَ ِمْن  ـــْكَر َوالصَّ فِيَهــا لَِيْبَتـــيِلَ َمــْن َأَراَد بَِمْيُســوِرها َوَمْعُســوِرَها، َولَِيْخَتــِرَ بَِذلـِـَك الشُّ
ــا( تقديــر األرزاق قســمتها وملــا كان املتبــادر مــن القســمة البســط عى  َغنِيَِّهــا وَفِقِرهَّ
التســاوي بــنيَّ )عليــه الســالم( مــا أراده بذكــر التكثــر والتقليــل، ثــم ملــا كان ذلــك 
مومهــًا للجــور دفــع الوهــم بذكــر العــدل ونبــه عــى وجــه احلكمــة بذكــر االبتــالء 
ــل  ــال بعــض الشــارحني: )وروى فعــدل بالتشــديد()))، والتعدي واالختبــار، وق
التقويــم واملــآل واحــد واالبتــالء االمتحــان، وامليســور و/ و)))/ املعســور 
مصــدران بمعنــى العــر واليــر كاملفتــون بمعنــى الفتنــة، واملجلــود بمعنــى 
اجلــالدة، ويمتنّــع)3) عنــد ســيبويه جمــيء املصــدر عــى مفعــول، قــال: امليســور 
الزمــان الــذي يــورس فيــه، واالختبــار االمتحــان واملــراد بــه يف حقــه ســبحانه صــورة 
االختبــار ألنــه العــامل بــاألرسار الســتعالم أمــر خمفــي، وذكــر الغنــي والفقــر نــر 
ــة ملالبســة  عــى ترتيــب اللــف عــى الظاهــر والضمــر فيهــا اىل األرزاق واالضاف
يســره وحيتمــل العــود اىل االشــخاص املفهوم من املقــام أو اىل الدنيــا أو اىل األرض 

)))  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ ).
)))  بحار األنوار: )) / ))).

)3)  )ومتتنع( يف أ، ع، تصحيف. ويف ح: )ومتنع(.
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ــَرَن  ــَم َق ــة )ثُّ ــر اآلتي ــض الضائ ــب ببع ــا))) أنس ــل أحدامه ــا، ولع ــبق ذكره ــد س وق
ــا، َوبُِفــَرِج))) َأْفَراِحَهــا))) ُغَصــَص  بَِســعتَِها َعَقابِيــَل َفاَقتَِهــا، َوبِســَاَمتَِها َطــَواِرَق آفاِتَ
ــار  ــروح))) صغ ــي[))) ق ــم وه ــة بالض ــول وُعقبول ــع ُعقب ــل ]مج ــا( العقابي َأْتَراِحَه
ــا))) املــرض))) والفاقــة ]...[)8) الفقــر واحلاجــة  ختــرج بالشــفة غــب احلمــى وبقاي
ويف تشــبيه الفاقــة أو آثارهــا بالعقابيــل لطــف لكوهنــا ممــا يقبــح)9) يف املنظــر وخيــرج 
يف العضــو الــذي ال يتيــر ســرته عــن النــاس ويشــتمل عــى فوائــد خفيــة، وكذلــك 
الفقــر ومــا يتبعــه، وطــوارق اآلفــات متجــددات املصائــب ومــا يــأيت منهــا بغتــة مــن 
ــدق  ــو ال ــرق وه ــن الط ــروق م ــل الط ــل أص ــل، وقي ــان باللي ــي اإلتي ــروق وه الط
ــي  ــة وه ــع فرج ــرج مج ــاب، والف ــه اىل دق الب ــًا حلاجت ــل طارق ــمي اآليت باللي وس
ــاط،  ــرور والنش ــرح)))) ال ــًا، والف ــط أيض ــة احلائ ــّم()0)) وفرج ــن اهلَ ــيصِّ م )التََّف
ِصُت باملــاء بالكر إذا  والُغصــة بالضــم مــا اعــرتض يف احللــق))))، وتقــول)3)): َغصِّ

)))  )أحدهيا( يف، ث، ح، ر.
)))  )وبفرح( يف ح، تصحيف.

)3)  )أفراجها( يف ث، تصحيف.
)))  ]مجع ُعقبول وُعقبولة بالضم وهي[ ساقطة من ح.

)))  )فروح( يف ر، م، تصحيف.
)))  )بقاء( يف م، حتريف.

)))  ينظر: الصحاح، مادة)عقبل(: )/ )))).
)8)  ]و[ زيادة يف م.

)9)  )بقح( يف ح، تصحيف.
)0))  لسان العرب، مادة )فرج(: )/ ))3.

))))  )الفرج( يف أ.
))))  )اخللق( يف ح، تصحيف.

)3))  )يقول( يف ر، م، تصحيف.
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ح بالتحريــك اهلــم واهلــالك واالنقطاع  وقــف يف حلقــك فلــم))) تكــد تســيغه، والــرَتَ
ــْوِت  ــَل بِامْلَ ــا، َوَوَص َره َمَها َوَأخَّ ــدَّ ــا، َوَقـ ه َ ــا َوَقرَّ ــاَل َفَأطاَلَ ــَق اآْلَج ــًا )َوَخَل أيض
ــدة  ــة م ــل حمرك ــا( األََج ــِر َأْقَراِن ــًا ملََِرائِ ــطاِنا، َوقاطِع ــًا أِلَش ــُه َخاجِل ــَباَبا، َوَجَعَل َأْس
الــيء وغايــة الوقــت يف املــوت وحلــول الديــن وتعليــق اإلطالــة والتقصــر عــى 
ــار أن لــكل مــدة  ــم والتأخــر فيمكــن أن يكــون باعتب األول واضــح، وأمــا التقدي
غايــة وحينئــذ يرجــع التقديــم اىل التقصــر واإلطالــة اىل التأخــر ويكــون العطــف 
للتفســر تأكيــدًا، وحيتمــل أن يكــون املــراد بالتقديــم جعــل بعــض األعــار ســابقًا 
عــى بعــض ٍ وتقديــم بعــض األمــم عــى بعــض مثــاًل فيكــون تأسيســًا، ويمكــن أن 
يــراد بتقديــم اآلجــال قطــع بعــض األعــار لبعــض األســباب كقطــع الرحــم مثــاًل، 
كــا ورد يف األخبــار، وبتأخرهــا مدهــا لبعــض األســباب فيعــود الضمــر يف قدمهــا 
وآخرهــا اىل اآلجــال باملعنــى الثــاين عــى وجــه االســتخدام، أو نــوع مــن التجــوز يف 
التعليــق كــا ارشنــا))) إليــه، وحيتمــل وجهــًا آخــر ال خيلــو عــن بعــد، فتأمــل، 
والســبب يف األصــل احلبــل يتوصــل بــه اىل املــاء ونحــوه ثــم توســعوا فيــه واتصــال 
أســباب اآلجــال أي أســباب انقضائهــا، أو أســباب نفســها عــى املعنــى الثــاين 
باملــوت واضــح، وحيتمــل أن يكــون األســباب عبــارة عــن اآلجــال باملعنــى األول 
ــي  ــل()))، وأشــطان اآلجــال الت ــًا، والَشــطَّن)3) بالتحريــك )احلب وخاجلــًا أي جاذب
جيذهبــا املــوت هــي األعــار وشــبهت باألشــطان لطوهلــا وامتدادهــا، واملرائــر مجــع 

)))  )ومل( يف أ، ع.
)))  )أشار( يف م، حتريف.

)3)  )الشطر( يف أ، ويف ع: )الشجر(، حتريف.
)))  العني، مادة )شطن(: )/ )3).
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ــة،  ــر مــن طــاق())) ذكــره يف النهاي ــة عــى أكث ــال املفتول ــرة )وهــي احلب ــر ومري مري
وقيــل: احلبــال))) الشــديدة الفتــل)3)، وقيــل))): الطــوال الدقــاق منهــا)))، واأَلْقــَران 
ــراد  ــل امل ــران))) ولع ــه البع ــع ب ــل جيم ــل حب ــو يف األص ــك وه ــَرن بالتحري ــع َق مج
باملرائــر أقــران اآلجــال األعــار التــي يرجــى))) امتدادهــا لقــوة املــزاج والبينــة ونحو 
ــِم  ــِر َرْج ــَن، َوَخَواطِ ــَوى امْلَُتخافت ــَن َوَنْج ــِر امْلُْضِمِري ــْن َضَائِ َّ ِم ــرسِّ ــاِلُ ال ــك )َع ذل
فــوِن( كلمــة )مــن( بيانيــة،  ــوِن، َوَعْقــِد َعِزيــَاِت اْلَيِقــِن، َوَمَســاِرِق إِيــَاض اجْلُ الظُّنُ
ــة يف املــدارك، والنجــوى اســم يقــام ]مقــام[)8)  ــة املكنون ــر الصــور الذهني والضائ
املصــدر، يقــال: نجــاه نجــوًا ونجــوًى إذا ســاره)9)، قــال يف النهايــة ومنــه حديــث 
عــي )عليــه الســالم( دعــاه رســول اهلل )صــى اهلل عليــه واله( يــوم الطائــف فانتجاه، 
اهلل  ولكــن  انتجيتــه  مــا  فقــال:  نجــواه،  طــال  النــاس:  فقــال   /((( /ظ 
انتجاه)0))،والتخافت))))واملخافتــه)))) )ارساراملنطــق()3))، واخلواطــر مــا خيطــر يف 

)))  النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/ ))3.
)))  )احلال( يف ر، م، حتريف.

)3)  ينظر: تاج العروس، مادة )فتل(: )/ )))، ويف ر، م: )القتل( تصحيف.
)))  )ومثل( يف ر.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )فتل(: )/ ))).
)))  ينظر: العني، مادة )قرن(: )/ ))).

)))  )يرحى( يف أ، ويف ح: )برحى(، تصحيف.
)8)  ]مقام[ ساقطة من م.

)9)  ينظر: تاج العروس، مادة )جو(: 0) / ))).
)0))  ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/ )).

))))  )التخاف( يف ر، م، حتريف.
))))  )املخافه( يف ث، ر، م، حتريف.

)3))  الصحاح، مادة )خفت(: )/ 8)).
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القلــب مــن تدبــر أمــر ونحــو ذلــك، يقــال: خطــر ببــايل وعــى بــايل خطــرًا و خطورًا 
مــن بــاب رضب وقعــد، ورجــم الظنــون كل مــا يســبق إليــه الظــن مــن غــر برهــان 
أو مســارعته وتفســره بالقــول بالظــن كــا يف بعــض الــروح)1) كــا تــرى واحلديث 
املرجــم الــذي ال يــدري أحــق هــو أم باطــل وُعقــدة كل يشء بالضــم املوضــع الــذي 
عقــد منــه وأحكــم، والعزيمــة مــا عقــدت قلبــك و وكــدت رأيــك عليــه، ومســارق 
ــرأة إذا  ــت امل ــا، وأومض ــر إلخفائه ــرتق النظ ــا تس ــة كأهنَّ ــرات اخلفي ــون النظ العي
ســارقت النظــر))) وأومــض الــربق إذا ملــع ملعــًا خفيفــًا ومل يعــرتض يف نواحــي 
الغيــم، واجلَْفــُن بالفتــح ِغطــاء)3) العــني مــن أعــى وأســفل ومجعــه ُجُفــون وأْجُفــن 
وأْجَفــان، والغــرض احاطــة علمــه ســبحانه بــكل معلــوم كّي وجزئــي ردًا عــى مــن 
قــر علمــه عــى البعــض كالكليــات، وقــد قــال عــز مــن قائــل: ﴿َوِعنــَدُه َمَفاتِــُح 
ــٍة إاِلَّ  ــن َوَرَق ــُقُط ِم ــا َتْس ــِر َوَم ــَرِّ َواْلَبْح ــا يِف اْل ــُم َم ــَو َوَيْعَل ــا إاِلَّ ُه ــِب الَ َيْعَلُمَه اْلَغْي
بـِـٍن﴾)))،  َيْعَلُمَهــا َوالَ َحبَّــٍة يِف ُظُلــَاِت األَْرِض َوالَ َرْطــٍب َوالَ َيابـِـٍس إاِلَّ يِف كَِتــاٍب مُّ
اِقِه  ))َوَمــا َضِمنَْتــُه))) َأْكنــاُن اْلُقُلــوِب، َوَغياَبــاُت اْلغُيــوِب، َوَمــا َأْصَفــْت اِلْســِتَ
ــم[)6)  ــر ]اس ــن بالك (( الِك ــَوامِّ ــايِت اْلَ ، َوَمَش رِّ ــذَّ ــِف ال ــَاِع، َوَمَصائِ ــُخ اأْلَْس َمصائِ
لــكل مــا يســترت فيــه اإلنســان لدفــع احلــر والــربد مــن االبنيــة ونحوهــا))) وســرت كل يشء 

)))  ينظــر: منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة، القطــب الراونــدي: ) / )))، و رشح هنــج 
البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / 0).

)))  )النطر( يف أ، تصحيف.
)3)  )عطاء( يف أ، ع، تصحيف.

)))  األنعام / 9).
)))  )ضمنه( يف م، حتريف.

)))  ]اسم[ ساقطة من ح.
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )كنن(: 8)/ )8).
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َبــاِل َأْكنَاًنــا﴾)1)  ووقــاؤه واجلمــع أكنــة وأكنــان، قــال اهلل تعــاىل: ﴿َوَجَعــَل َلُكــْم ِمــَن اجْلِ
ــا  ــوب وأكنته ــان القل ــوب())) وأكن ــًة القل ــروى أكن ــارحني: )وي ــض الش ــال بع ق
ــوُه﴾)3)  ــًة َأن َيْفَقُه ــْم َأكِنَّ ــَىٰ ُقُلوِبِ ــا َع ــاىل: ﴿وَجَعْلنَ ــال اهلل تع ــا ق ــا وأغطيته ُغَلفه
وغيابــة كل يشء مــا يســرتك منــه وغيابــة البئــر قعــره، قــال اهلل تعــاىل: ﴿َوَأْلُقــوُه يِف 
ــال بســمعه نحــوه،  ــه أي م ﴾)))، وأصغــى أي اســتمع وأصغــى إلي ــبِّ ــِت اجْلُ َغَياَب
واســرتاق الســمع االســتاع يف خفيــه و صــاخ وأصــاخ لــه أي اســتمع، ومصائــخ 
االســاع خروقهــا التــي تســتمع هبــا، و)الــذر))): صغــار النمــل())) ومصائفهــا 
ــوام  ــايت)9) اهل ــف)8) ومش ــا[))) بالصي ــم فيه ــا ]أي يقي ــف فيه ــي يصي ــع الت املواض
ــل،  ــم يقت ــة كل ذات س ــكان واهلام ــتوت بامل ــول: ش ــتاء، تق ــا بالش ــع إقامته مواض
فأمــا مــا يســم وال يقتــل فهــو الســامة كالعقــرب والزنبــور وقــد يقــع اهلــوام عــى مــا 
ــَداِم،  ــِس اأْلَْق ــاِت، َوَهْ ــَن امْلُوَل ــِن ِم ن ــِع احْلَ ــوان كاحلرات.)َوَرَج ــن احلي ــدب م ي
َوُمنَْفَســح الثََّمــَرة ِمــْن َواَلئـِـِج ُغُلــِف اأْلَْكــَاِم( احلنــني شــده البــكاء وصــوت الطــرب 
ــني  ــل احلن ــل: أص ــده، وقي ــه وتردي ــني ترجيع ــع احلن ــرح ورج ــزن أو ف ــن)10) ح م

)))  النحل / )8، ويف ح: ))وجعل لكل لكم من اجلبال اكنانًا(( حتريف.
)))  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )).

)3)  األنعام / )).
)))  يوسف/ 0).

)))  )الذرة( يف م، حتريف.
)))  العني، مادة )ذر(: 8/ ))).
)))  ]اي يقيم فيها[ ساقطة من م.

)8)  )بالصف( يف أ، ع، حتريف.
)9)  )شايت( يف م، حتريف.

)0))  )عن( يف أ، ث، ح، ر، م، حتريف.



287

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

ترجيــع الناقــه صوهتــا أثــر ولدهــا، واملوهلــات النــوق)1) كل أنثــى حيــل بينهــا وبــني 
أوالدهــا، ويف احلديــث: )ال تولــه والــدة بولدهــا())) أي ال تفــرق بينهــا بالبيــع، ويف 
ــه  ــه وواهل ــي وال ــه فه ــت تل ــه، ووهل ــت تول ــال: وهل ــات( يق ــخ )الواهل ــض النس بع
ــس  ــد، واهلم ــده الوج ــن ش ــر م ــل والتح ــه زوال العق ــل الول ــا، وأص ــا أن ووهلته
ــم  ــحة بالض ــى، والُفس ــوت خف ــدم أو كل ص ــوت الق ــن ص ــون م ــا يك ــى م أخف
الســعة، وانفســح املــكان اتســع، واملنفســح موضــع الســعة، ومنفســح الثمــرة 
موضــع نموهــا يف االكــام، قــال بعــض الشــارحني)3): و يــروى متفّســخ))) الثمــرة 
باخلــاء املعجمــة، وتشــديد الســني وبتــاء بعــد امليــم، مصــدرًا مــن تفســخت الثمــرة 
إذا انقطعــت، والوليجــة الدخيلــة والبطانــة))) وقال بعــض الشــارحني: ))الوالئج: 
املواضــع الســاترة والواحــدة وجلــة، وهــو كالكهــف يســترت))) فيــه املــارة مــن مطــر 
أو غــره(())) والُغُلــف بضمتــني وبضمــه مجــع غــالف ككتــاب ويوجــد يف بعــض 
النســخ عــى الوجهــني، والِكــم بالكــر وعــاء الطلــع وغطــاء النــور ومجعــه أكــام 
وأكمــه وكــام وكلمــه )مــن( عــى مــا يف األصــل للبيــان أو التبعيــض وعــى الروايــة 
بــاِل َوْأْوِدَيتِهــا، َوُمَْتبــِئ  املحكيــة صلــة أو بيانيــة )َوُمنَْقَمــِع اْلُوُحــوِش ِمــْن ِغــَراِن اجْلِ
َيتِهــا( انقمــع الرجــل إذا دخــل البيــت مســتخفيًا  اْلَبُعــوِض َبــْنَ ُســوِق اأْلَْشــَجاِر َوَأحْلِ

)))  )النوف( يف ح، تصحيف.
)))  املبســوط، الرخــي )ت 83)هـــ(: 3)/ 39)، و املجمــوع، النــووي )ت )))ه(: 9/ 

.3(0
)3)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )).

)))  )منفسح( يف ح، تصحيف.
)))  ينظر: الصحاح، مادة )ولج(: )/ ))3، 8)3.

)))  )تسترت( يف أ، ر، ع، م، تصحيف.
)))  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/)).
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و املنقمــع عــى زنــة املفعــول موضــع/ و)))/ االختفــاء ويف بعض النســخ الصحيحة 
متقمــع))) الوحــوش عــى زنــة املفعــول مــن بــاب التفعــل واملعنــى واحــد، والِغــران 
مجــع غــار وهــو مــا ينحــت يف اجلبــل شــبه املغــارة ]فــإذا اتســع[))) قيــل: كهــف، وقيــل: 
الغــار احلجــر يــأوي إليــه الوحــي)3) أو كل )مطمئــن مــن األرض()))، أو  املنخفض))) 
مــن اجلبــل)))، والبعــوض البــق، وقيــل: صغــاره واحدتــه هبــاء وخمتبــئ البعــوض 
موضــع اســتتاره واختفائــه، والســوق مجــع ســاق قــال اهلل عــز وجــل: ﴿َفَطِفــَق َمْســًحا 
ــَن  ْوراِق ِم ــِرِز اأْلَ ــاِق﴾)))، و)الِلحــاء كِكســاء: قــر الشــجر()8) )َوَمْغ ــوِق َواأْلَْعنَ بِالسُّ
اأْلَْفنــاِن، َوحَمَــطِّ اأْلَْمشــاِج ِمــْن َمَســاِرِب اأْلَْصــَاِب( غــرزه يف األرض كرضبــه إذا 
ــه غــرز أصوهلــا يف األفنــان وهــي  ــه ومغــرز األوراق موضــع وصلهــا كأنَّ أدخلــه وثبت
ــن بالتحريــك أي الغصــن، ومجــع اجلمــع أفانــني، واحلــط احلــدر مــن علــو اىل  مجــع َفنَ
أســفل، واألمشــاج قيــل: مفــرد كأعشــار وأكبــاش)9)، وقيــل: مجــع َمشــج بالفتــح أو 
مشــج بالتحريــك أو مشــيج ]عــى[)0)) فعيــل أي املختلــط)11) قيــل يف قولــه تعــاىل:   

)))  )منقمع( يف ث، ر، تصحيف.
)))  ]فاذا اتسع[ ساقطة من م.

)3)  ينظر: تاج العروس، مادة )غور(: )/ ))3.
)))  املصدر نفسه، مادة )غور(: )/ ))3.

)))  )املنحفض( يف أ تصحيف، ويف ر: )املتحفض(، حتريف.
)))  )احلبل( يف أ، ح، ر، والصواب ما اثبتناه.

)))  سورة ص / 33.
)8)  تاج العروس، مادة )حلي(: 0)/ ))).

)9)  )أكياش( يف أ، ث، م، تصحيف.
)0))  ]عى[ ساقة من أ، ع.

))))  ينظر: تاج العروس، مادة )مشج(: 3/ )8).
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ــا اإلْنَســاَن ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشــاٍج﴾))) أي أخــالط مــن الطبائــع التــي تكــون  ــا َخَلْقنَ ﴿إِنَّ
يف اإلنســان مــن احلــرارة ]والــربودة[))) والرطوبــة واليبوســة وقيــل مــن االجــزاء 
ــل:  ــو، وقي ــورة عض ــا بص ــزء منه ــور كل ج ــك يتص ــتعداد ولذل ــة يف االس املختلف
أمشــاج أي أطــوار طــورًا نطفــة، وطــورًا علقــة، وطــورًا مضغــة، وقيــل: أمشــاج أي 
أخــالٍط مــن مــاء الرجــل ومــاء املــرأة))) ومهــا خمتلفــان يف الطبــع واملــزاج والرقــة 
والغلــظ أو يف اللــون فنطفــة الرجــل بيضــاء ونطفــة املــرأة خــرضاء ومحــراء ختتلــط))) 
ــه  ــد يف كالم ــن البع ــو())) ع ــرة ال )ختل ــوه األخ ــى أنَّ الوج ــض وال خيف ــدم احلي ب
)عليــه الســالم( فــإنَّ املناســب اتصافهــا بالوصــف يف األصــالب البعــد االنحطــاط 
اىل األرحــام وهــو مرجــح للوجــوه املتقدمــة يف تفســر اآليــة الريفــة، واملســارب 
املواضــع التــي ينــرب))) منهــا املنــي أي يســيل عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحني))) 
أو املواضــع التــي ينــرب فيهــا املنــى أي خيتفــي)8) مــن قوهلــم: انــرب الوحــي 
إذا دخــل يف حجــره واختفــى عــى مــا يظهــر مــن كالم بعضهــم، أو جمــارى املنــى 
مــن الــَرب بالفتــح بمعنــى الطريــق، و املــراد اوعيتهــا مــن االصــالب أو جمارهيــا 
ــارحني)9)  ــض الش ــه بع ــا زعم ــا ك ــد منه ــي يتول ــالط الت ــارب باالخ ــر املس وتفس

)))  اإلنسان / ).
)))  ]وبالربودة[ ساقطة من ع.

)3)  ينظر: القاموس املحيط، مادة )مشج(: )/ )0).
)))  )حتتلط( يف أ، ر، تصحيف.

)))  )خيلو( يف أ، ث، ح، ر، تصحيف.
)))  )رسب( يف ث، ويف ح: )تنرب(، تصحيف.

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )).
)8)  )خيفى( يف، ع،أ.

)9)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أ يب احلديد: )/ )).
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ــراد بمحــط األمشــاج مقــر النطفــة مــن الرحــم أو مــن األصــالب عــى  ــد وامل بعي
بعــض الوجــوه يف املســارب ])فتكــون())) كلمــة )مــن( تبعيضيــه[)))، ولعــل األول 
اكِِمهــا( الناشــئة  ــَحاِب يِف ُمَتَ أظهــر. )َوناِشــَئِة اْلُغُيــوِم وُمَتَامِحِهــا، َوُدُروِر َقْطــِر السَّ
مــن الســحاب، أو مــا ينشــأ منــه ومل يتكامــل اجتاعــه، أو املرتفــع منــه مــن قوهلــم: 
نشــأ الســحاب إذا)3) ارتفع،والغيــم الســحاب ومتالحــم الغيــوم مــا التصــق منهــا 
بعضهــا ببعــض، والــدرور الســيالن، والَقطــر بالفتــح امَلُطــر و الواحــدة َقْطــرة مثــل 
متــر و متــرة واجلمــع َقطــرات بالتحريــك، والَســحاب مجــع ســحابة كُســحب بالضــم 
وبضمتــني وســحائب ومرتاكمهــا املجتمــع، املتكاثــف))) منهــا مــن ركمــت الــيء 
النســخ  بعــض  ويف  بعــٍض  عــى  بعضــه  والقيــت  مجعتــه  إذا  بالضــم  اركمــه 
َعاِصــُر  )ومرتاكمهــا( بالــواو العاطفــة موضــع حــرف اجلــْر )وَمــا َتْســِفي))) األَْ
ــا، وَتْعُفــو اأْلَْمَطــاُر بُِســُيوِلا( ســفت الريــح الــرتاب تســفيه أي ذرتــه)))  بُِذُيوِلَ
ورمــت بــه أو محلتــه، واإِلعصــار بالكــر الريــح التــي هتــب صاعــدًا مــن األرض 
ــار، وقيــل: التــي فيهــا العصــار وهــو  نحــو الســاء كالعمــود، وقيــل: التــي فيهــا ن
الغبــار الشــديد، وذيوهلــا))) أطرافهــا التــي جترهــا عــى األرض وعفــت الريــح األثــر 
إذا طمســته وحمتــه وعفــى األثــر إذا انمحــي وانــدرس يتعــدى وال يتعدى.)َوَعــْوِم 

)))  )فيكون( يف ح، تصحيف.
)))  ]فتكون كلمة من تبعيضية[ ساقطة من أ، ث، ر، ع، م.

)3)  )إدا( يف م، تصحيف.
)))  )املتكائف( يف ث، ر.

)))  )تسقى( يف ح، ر، م، تصحيف.
)))  )ذوته( يف ث، ويف م: )درته(، تصحيف.

)))  )ذبوهلا( يف ح، تصحيف.
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بِــُذَرى َشــناِخيِب  َمــاِل، وُمْسَتَقـــرِّ َذَواِت اأْلَْجنَِحــِة  َبنــاِت اأْلَْرِض يِف ُكْثبــاِن الرِّ
َبــاِل( العــوم الســباحة وســر الســفينة، واإلبــل بنــات األرض بتقديــم )البــاء()1)  اجْلِ
ــا  ــال وغره ــون))) يف الرم ــي تك ــوام الت ــرات واهل ــخ احل ــر النس ــا يف أكث ــى م ع
كاللحكــة /ظ ))1/ والغطايــة))) وغرمهــا وحركتهــا يف الرمــال لعــدم اســتقرارها 
تشــبه الســباحة، ويف بعــض النســخ نبــات))) األرض بتقديــم النــون فاملــراد حركــة 
ــل مــن  ــاء والكثيــب))) )الت عروقهــا يف الرمــال كأرجــل الســابحني وأيدهيــم يف امل
الرمــل())) واجلمــع أكثبــة وكثــب وكثبــان))) وأصــل الكثــب )اجلمع واالجتــاع()8) 
واملســتقر موضــع االســتقرار وحيتمــل املصــدر وُذروة الــيء بالضــم والكــر 
أعــاله، والُشــنخوب والُشــنخوبة بالضــم رأس احلبل)َوَتْغِريــِد َذَواِت امْلَنْطِــِق يِف 
ــِه َأْمــَواُج اْلبَِحــاِر،  ــْت()10) َعَلْي ْصــَداُف، َو)َحَضنَ ــُه)9) األَْ َدَياِجــِر اأْلَْوَكاِر َوَمــا َأوَعْت
َوَمــا َغِشــَيْتُه ُســْدَفُة َلْيــٍل، َأْو َذرَّ َعَلْيــِه َشــاِرُق َنــاٍر( غــرد الطائــر كفــرح وغــرد تغريدًا 
رفــع صوتــه وطــرب بــه ذوات املنطــق مــن الطيــور مــا ]لــه[)))) صــوت وغنــاء كان 

)))  )البا( يف ح.
)))  )يكون( يف أ، ث تصحيف.
)3)  )الغطابة( يف ر، تصحيف.
)))  )بنات( يف أ، ر، تصحيف.

)))  )الكيثب( يف ر، حتريف.
)))  القاموس املحيط، مادة )كثب(: )/ ))).

)))  )كتبان( يف ر،تصحيف.
)8)  القاموس املحيط، مادة )كثب(: )/ ))).

)9)  )أوعثــه( يف ح، و)أوعبتــه( يف: رشح هنــج البالغــة ـ ابــن أيب احلديــد: )/ 9)، و هنــج 
ــح: ))). ــي الصال ــة: صبح البالغ

)0))  )خضنت( يف ح، تصحيف.
))))  ]له[ ساقطة من م.
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غــره أبكــم ال يقــدر عــى النطــق، والدياجــر مجــع دجيــور وهو)الظــالم())) واملظلم 
واالضافــة عــى الثــاين مــن اضافــة اخلــاص اىل العــام، والَوكــر بالفتــح )عــش 
الطائــر())) ومــا أوعتــه االصــداف أي مــا حفظتــه ومجعتــه مــن الآللــئ، واحِلضــن)3) 
بالكــر مــا دون االبــط اىل الكشــح أو الصــدر والعضــدان ومــا بينهــا، وحضــن))) 
ــك)))  ــرب واملس ــواج العن ــه))) األم ــا حضنت ــه))) وم ــه يف حضن ــر جعل ــي كن الصب
وغرمهــا وغشــيته أي غطتــه وســرتته، والُســدفة بالضــم الظلمــة، وذرت الشــمس 
أي طلعــت ورشقــت الشــمس وارشقــت أي اضــاءت )َوَمــا اْعَتَقَبــْت َعَلْيــِه َأْطَبــاُق 
َياِجــِر، َوُســُبَحاُت النُّــوِر( اعتقبــت أي تعاقبــت وجــاءت واحــدة بعــد واحــدة،  الدَّ
ــا  ــالم ك ــور الظ ــاء كل يشء، والدجي ــو غط ــك وه ــق بالتحري ــع َطب ــاق مج واألطب
تقــدم)8) و]الدياجــر[)9) وتــارات الظلمــة تســرت)0)) االشــياء كاألغطيــة، وســبحات 
النــور مرآتــه وســبحات)))) وجــه اهلل أنــواره، وقــال بعــض الشــارحني: ليــس يعنــي 
بالســبحات هاهنــا مــا يعنــي بــه يف قولــه: )ســبحات وجــه ربنــا( ألنــه هنــاك بمعنــى 

)))  تاج العروس، مادة )دجر(: )/)39.

)))  لسان العرب، مادة )وكر(: )/ )9).
)3)  )احلصن( يف ح، ع، تصحيف.

)))  )حصن( يف أ، ع، تصحيف، ويف ح: )خضن(، تصحيف.
)))  )حصنه( يف ع، تصحيف.

)))  )حصنته( يف ع، تصحيف.
)))  )السمك( يف أ، ث، حتريف.

)8)  ينظر: الصحيفة نفسها.
)9)  ]الدياجر[ ساقطة من ح.

)0))  )وتسرت( يف ح.
))))  )وسبحان( يف ر، تصحيف.
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اجلاللــة وهاهنــا بمعنــى مــا يســبح عليــه النــور، أي جيــري مــن ســبح الفــرس وهــو 
ــد  ــور بع ــور ون ــد ن ــه ظلمــة بع ــا تغطي ــور والظلمــة أي م ــان الن ــه)1)، واملتعاقب جري
ظلمــة، وحيتمــل أن يــراد تعاقــب أفــراد كل منهــا واألول أظهــر )َوَأَثــِر ُكلِّ َخْطــَوٍة، 
ِريــِك ُكلِّ َشَفـــٍة، َوِمْسَتـَقـــرِّ ُكلِّ َنَســَمٍة،  َوِحــسِّ ُكلِّ َحَرَكــٍة، َوَرْجــِع ُكلِّ َكلَِمــٍة، َوَتْ
ــٍة( األثــر بالتحريــك بقيــة كل يشء وأثــر  اِهــِم ُكلِّ َنْفــِس َهامَّ ٍة، َوَهَ َوِمْثـــقاِل ُكلِّ َذرَّ
ــوة  ــرة خط ــى وامل ــوا مش ــو خط ــا خي ــى يف األرض، وخط ــي تبق ــه الت ــدم عالمت الق
ــني  ــا ب ــو م ــم فه ــوة بالض ــا اخلُط ــهوات، وأم ــهوة وش ــوات كش ــى خط ــع ع وجيم
القدمــني واجلمــع خطــوات كغرفــة وغرفــات، واحلــس واحلســيس الصــوت 
اخلفــي، ورجــع الكلمــة )مــا ترجــع بــه من الــكالم اىل نفســك وتــردده يف فكــرك())) 
عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحني، أو جــواب الكلمــة عــى مــا ذكــره بعضهــم)3) أو 
ترديــد الصــوت وترجيعــه عنــد التلفــظ بالكلمــة عــى قيــاس مــا فــر البعــض قولــه 
)عليــه الســالم( ورجــع احلنــني مــن املوهلــات كــا ســبق وارجــاع النفــس للتلفــظ 
ــًا تقــول))): رجــع  بكلمــة بعــد الوقــف عــى كلمــة والرجــع يكــون الزمــًا ومتعدي
ــان أو كل  ــة اإلنس ــمة حمرك ــتقرار والنس ــع االس ــتقر موض ــا واملس ــه أن ــو ورجعت ه
دابــة فيهــا روح ومســتقر النســمة أمــا الصلــب أو الرحــم أو القــرب أو مكانــه يف الدنيا 
أو يف اآلخــرة أو األعــم، ومثقــال الــذرة وزهنــا ويطلــق املثقــال عــى واحــد مثاقيــل 
الذهــب وهــو مقــدار درهــم وثالثــة اســباع درهــم ذكــره الفــروز آبــادي)))، وقــال 

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

)3)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 0)3.
)))  )يقول( يف ث، ح، ويف ر: )يفول( تصحيف.

)))  ينظر: القاموس املحيط، مادة )ثقل(: 3/ ))3.
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بعــض الشــارحني: وممــا خيطــئ فيــه العامــة قوهلــم للدينــار: مثقــال، وإنــا املثقــال 
ٍة﴾))))3)واهلمهمة  وزن ]...[))) كل يشء، قــال اهلل تعــاىل: ﴿إِنَّ اهللََّ الَ َيْظلـِـُم ِمْثَقاَل َذرَّ
ــدر  ــوت يف الص ــردد الص ــق أو ت ــوت يف احلل ــد الص ــي())) أو تردي ــوت اخلف )الص
ــم،  ــف للتعمي ــر والوص ــى أم ــزم ع ــة وتع ــة أي ذات مه ــس هام ــم وكل نف ــن اهل م
)َوَمــا َعَلْيهــا ِمــْن َثَمــِر َشــَجَرٍة، َأْو َســاِقِط َوَرَقــٍة، َأْو َقــَراَرِة ُنْطَفــٍة، َأْو ُنقاَعــِة َدٍم 
َوُمْضَغـــٍة، َأْو َناِشَئـــِة َخْلــٍق َو/ و))1/ ُســَاَلٍة( الضمــر راجــع اىل األرض وإن مل 
يســبق ذكرهــا ويعتمــد يف مثلــه عــى فهــم املخاطــب كقولــه تعــاىل: ﴿ُكلُّ َمْن َعَلْيَهــا 
َجــاِب﴾))) أي  ــى َتــَواَرْت بِاحْلِ َفــاٍن﴾))) أي عــى األرض، وقولــه عــّز وجــل: ﴿َحتَّ
ــروح  ــس أو ال ــَي﴾))) أي النف اِق َ ــِت التَّ ــل: ﴿َكاَّ إَِذا َبَلَغ ــز وج ــه ع ــمس وقول الش
]والــروح يؤنــث[)8)، والنطفــة مــاء الرجــل و املــاء الصــايف قــل أو كثــر وقــد عــرب 
ــم دون  ــالم(: مصارعه ــه الس ــه )علي ــة يف قول ــر بالنطف ــن النه ــالم( ع ــه الس )علي
ــر يف  ــة()0)) واألول أظه ــو أو قرب ــى)9) يف دل ــاء يبق ــل م ــى )قلي ــق ع ــة ويطل النطف

)))  ]وزن[ زيادة مكررة يف ح.
)))  النساء / 0).

)3)  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )).
)))  لسان العرب، مادة )مهم(: ))/ ))).

)))  الرمحن / )).
)))  سورة ص / )3.

)))  القيامة / )).
)8)  ]والروح يؤنث[ ساقطة من ح.

)9)  )تبقى( يف ر، م.
)0))  القاموس املحيط، مادة )نطف(: ))/ )0).
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ــن  ــن م ــرارة املطمئ ــل الق ــه وأص ــتقر في ــذي تس ــا ال ــا())) موضعه ــام، و)قرارهت املق
ــاء  ــة كل يشء بالضم)امل ــرار)))، وُنقاع ــا الق ــر ومجعه ــاء املط ــه م ــتقر في األرض يس
الــذي ينقــع فيــه()3) ويف كالم الشــارحني )النقاعــة )نقــرة)))) جيتمــع فيهــا الــدم())) 
وهــو املناســب للمقــام، وامُلضغــة بالضــم القطعــة مــن اللحــم))) قــدر مــا يمضــغ 
وناشــئة اخللــق الصــورة التــي ينشــئها))) ســبحانه يف البــدن أو الــروح التــي ينفخهــا 
فيــه، والُســاللة بالضــم مــا اســتل واســتخرج مــن يشء ويف الــكالم اشــارة اىل قولــه 
ــاُه ُنْطَفــًة يِف َقــَراٍر  ــن طِــٍن * ُثــمَّ َجَعْلنَ نَســاَن ِمــن ُســَاَلٍة مِّ ــا اإْلِ تعــاىل: ﴿َوَلَقــْد َخَلْقنَ
ــا  ــَة ِعَظاًم ــا امْلُْضَغ ــًة َفَخَلْقنَ ــَة ُمْضَغ ــا اْلَعَلَق ــًة َفَخَلْقنَ ــَة َعَلَق ــا النُّْطَف ــمَّ َخَلْقنَ كٍِن * ُث مَّ
الِِقــَن﴾)8) )لَْ  ــًا ُثــمَّ َأنَشــْأَناُه َخْلًقــا آَخــَر  َفَتَبــاَرَك اهللَُّ َأْحَســُن اْلَ َفَكَســْوَنا اْلِعَظــاَم حَلْ
َضْتــُه يِف ِحْفــِظ َمــا اْبَتــَدَع ِمــْن َخْلِقــِه َعاِرَضــٌة، َوالَ  تْلَحْقــُه))) يِف َذلـِـَك َكْلَفــٌة، َوالَ اْعَتَ
ٌة( املشــار إليــه بكلمــة  اْعَتَوَرْتــُه يِف َتـــنِْفيِذ اأْلُُمــوِر َوَتَدابـِـِر امَلْخُلوِقــنَي َماَلَلــٌة َواَل َفــرْتَ
ذلــك أمــا العلــم باجلزئيــات املذكــورة وأمــا خلــق األشــياء املذكــور قبــل تفصيــل 

)))  )فرارهتا( يف ح، تصحيف.
)))  ينظر: لسان العرب، مادة )قرر(: )/ )8.

)3)  ينظر: املصدر نفسه، مادة )نقع(: 8/ ))3.
)))  )نفرة( يف ح، تصحيف.

)))  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )).
)))  ينظر: تاج العروس، مادة )مضغ(: ))/ 0).

)))  )تنشئها( يف ح، تصحيف.
)8)  املؤمنون / )) - )).

ــي  ــة: صبح ــج البالغ ــد: )/ 9)، و هن ــن أيب احلدي ــة ـ اب ــج البالغ ــه( يف: رشح هن )9)  )يلحق
الصالــح: ))).
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ــه ســبحانه  ــزه عن املعلومــات والكلفــة املشــقة ]واملشــقة[))) مــن فــروع العجــز املن
واعرتضتــه أي منعتــه وأصــل االعــرتاض أن تســر فتعــرض لــك يف الطريــق 
عــارض كاجلبــل ونحــوه يمنعــك عــن املســر ويصــر كاخلشــبة املنصوبــة يف عــرض 
النهــر بمنــع املــاء عــن اجلريــان ومنــه اعرتاضــات الفقهــاء املانعــة عــن الوصــول اىل 
املطلــوب والعارضــة مــا يســتقبلك مــن يشء يمنعــك عــن مســرك واملــراد نفــي))) 
ــوه،  ــوه وتناوب ــيء إذا تداول ــوروا ال ــظ واعت ــن احلف ــة ع ــة املانع ــة أو احلال اخلصل
ــه)3) والنافــذ املــايض يف أمــوره  ــه أي: احاطــت ب وقــال بعــض الشــارحني: اعتورت
ــل  ــر أو الفع ــة األم ــر يف عاقب ــر النظ ــا والتدب ــا وامضاؤه ــور اجراؤه ــذ األم وتنفي
عــن رويــة وفكــر واملــراد امضــاء األمــور عــى وفــق املصلحــة والعلــم بالعواقــب، 
ــورًا  ــل فت ــن العم ــرت ع ــرت و ف ــئمت وضج ــر أي س ــه بالك ــت من ــه ومِلل ومللت
ــْم  ــُه، َوَأْحَصاُه ــم))) ِعْلُم ــَذ فِيُه ــْل َنف ــدته )َب ــد ش ــه والن بع ــرت حدت ــد انك كقع
ُه)))، َوَوِســَعُهْم َعْدُلــُه، َوَغَمَرُهــْم َفْضُلــُه، َمــَع َتـــْقِصرِهْم َعْن ُكـــنِْه َما ُهَو َأْهـــُلُه(  َعــدَّ
نفــذ الســهم نفــوذًا إذا خــرق الرميــة وخــرج طرفــه مــن الشــق اآلخــر وســائره فيــه، 
أنثــى وأصلهــا فعيلــة بمعنــى  أو  مــا يرمــى مــن احليــوان ذكــرًا كان  والرميــة 
مفعولــة)6)، واملــراد أحاطــه العلــم بظواهــر األشــياء وبواطنهــا، ويف بعــض النســخ 

)))  ]واملشقة[ ساقطة من أ، ع.
)))  )بنفي( يف م.

)3)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 0)3، وفيه: )اعتورته: احاطت به(.
ــي  ــة: صبح ــج البالغ ــد: )/ 9)، و هن ــن أيب احلدي ــة ـ اب ــج البالغ ــم( يف: رشح هن )))  )نفذه

ــح: ))). الصال
)))  )عدده( يف رشح هنج البالغة، البن أيب احلديد: )/9).

ــة(  ــى مفعول ــة بمعن ــا فعيل ــى وأصله ــرًا كان أو أنث ــوان ذك ــن احلي ــى م ــا يرم ــة م )))  )والرمي
ــن ح. ــاقطة م س
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)نفذهــم علمــه( عــى احلــذف وااليصــال، والعــد مصــدر عددتــه، واالســم العــدد، 
ــدد  ــد أو الع ــاء الع ــة واحص ــى مالبس ــة ألدن ــدده( فاإلضاف ــخ )ع ــض النس ويف بع
االحاطــة باملعــدود وغمرهــم أي غطاهــم وســرتهم كــا يغمــر البحــر مــا غــاص 
فيــه، وكنــه الــيء هنايتــه وحقيقتــه ومــا هــو أهلــه أن يعبــد حــق عبادتــه ويعــرف 
ُهــمَّ َأْنــَت  حــق معرفتــه وتقصرهــم غــر قصورهــم عــن كنــه العبــادة واملعرفــة )اللَّ
ــْل َفَخــْرُ َمْأُمــوٍل، َوإِْن ُتــْرَج  ِميــِل، َوالتَّْعــَداِد اْلَكثِــِر إِْن ُتَؤمَّ َأْهــُل اْلَوْصــِف اجْلَ
( الَتعــداد بالفتــح مصــدر للمبالغــة والتكثــر وقــال الكوفيــون)))  َفأكــَرُم)1) َمْرُجــوٍّ
أصلــه التفعيــل الــذي يفيــد املبالغــة قلبــت يــاؤه الفــًا، والتِْفعــال بالكــر شــاذ ومل 
جيــيء غــر التلقــاء والتبيــان)3)، واملــراد تعــداد النعــم والفواضــل/ظ ))1/ 
والوصــف اجلميــل ذكــر الفضائــل فيفيــد اختصــاص احلمــد والشــكر بــه ســبحانه، 
واألمــل ضــد اليــأس وأكثــر مــا يســتعمل فيــا يســتبعد حصولــه، )ومــن عــزم عــى 
ســفر اىل بلــد بعيــد يقــول: أملــت الوصــول، وال يقــول: طمعــت إالَّ إذا قــرب()))، 
)والرجــا بــني األمــل والطمــع())) وقــد يكــون األمــل بمعنــى الطمــع، ]...[))) ذكــر 

)))  )فخــُر( يف: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ ))، و هنــج البالغــة: صبحــي 
الصالــح: 8)).

)))  نقــل الــريض رأي الكوفيــني بقولــه: ))قــال الكوفيــون: إنَّ التفعــال أصلــه التفعيــل الــذي 
ــب،  ــن احلاج ــافية اب ــر...(( رشح ش ــرار التكري ــل التك ــًا فأص ــاؤه الف ــت ي ــر، قلب ــد التكث يفي

ــرتاباذي: )/ ))). ــن االس ريض الدي
)3)  ينظر: املصدر نفسه: )/ ))).

)))  املصباح املنر، مادة )املته(: )/ )).
)))  املصدر نفسه، مادة )املته(: )/ )).

)))  ]و[ زائدة يف ح.
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ذلــك يف املصبــاح املنــر))) وكثــر مــن أهــل اللغــة فــروا األمــل بالرجــاء))) وخــر 
خــرب مبتــدأ حمــذوف وكذلــك أكــرم أي فأنــت خــر مأمــول وأنــت أكــرم مرجــو ويف 
َك،  ُهــم َوَقــْد))) َبَســْطَت يِل فِيــَا الَ َأْمــَدُح بـِـِه َغــْرِ بعــض النســخ )فخــر مرجــو( )اللَّ
ــِة،  َيب ــِع الرِّ ــِة َوَمَواِض ْيَب ــاِدِن اْلَ ــُه إىَِل َمع ُه ــَواَك، َواَل ُأَوجِّ ــٍد ِس ــَى َأَح ــِه َع ــي بِ َواَل ُأْثنِ
ــَن(  ــَن امْلَْخُلوِق ــَى امْلَْرُبوبِ ــناِء َع ــَن؛ َو الثَّـ ــاِن َعــْن )َمَدائــِح())) اآلَْدِميَّ ــَت بِلَِس َوَعَدْل
البســط النــر والتوســيع، وكلمــة )يف( أمــا زائــدة أو للظرفيــة املجازيــة واملفعــول 
ــه غــرك، والغــرض)))  ــا ال أمــدح ب حمــذوف أي بســطت يل القــدرة أو الــكالم في
ــل  ــى اهلل ج ــدح ع ــر امل ــى ق ــق ع ــة والتوفي ــة البالغ ــى فضيل ــبحانه ع ــكره س ش
ــم  ــون؛ ألنَّ عطاياه ــة املخلوق ــادن اخليب ــران ومع ــان واخل ــة احلرم ــأنه، واخليب ش
ــوا  ــدًا ومن ــاًل نك ــوا قلي ــوا أعط ــًا، وإن أعط ــون غالب ــم ال يعط ــة أو ألهنَّ ــة فاني قليل
ــوق  ــة أي التهمــة والشــك لعــدم الوث ــع الريب ــرًا، وهــم مواض ــوا كث ــاًل، وذم طوي
بإعطائهــم واهلل ســبحانه ال يمنــع إالَّ ملصلحــة تعــود اىل الســائل ويدخــر مــع ذلــك 
لــه أضعــاف مــا ســأل يف الــدار الباقيــة واملربــوب مــن لــه مــرٍب أو مالــٍك أو مدبــٍر 
ُهــمَّ َولِــُكلِّ ُمْثــٍن َعــَى َمــْن َأثنَــى َعَلْيــِه َمثوَبــٌة َمــْن َجــَزاٍء، َأْو  أو ســيٍد أو منعــٍم))) )اللَّ
ــِة َوُكنُــوِز امْلَْغِفــَرِة( واملثوبة  مْحَ َعاِرَفــٌة ِمــْن َعطــاٍء؛ َوَقــْد َرَجْوُتــَك َدلِيــًا َعــَى َذَخائِِر الرَّ

)))  املصباح املنر، مادة )املته(: )/ )).
ــل(: 3/  ــادة )أم ــط، م ــوس املحي ــر: القام ــل(: 8/ ))3، و ينظ ــادة )أم ــني، م ــر: الع )))  ينظ

.303
)3)  )فقد( يف ث، ويف: رشح هنج البالغة ـ ابن أيب احلديد: )/ )).

)))  )مذائح( يف ح، تصحيف.
)))  )العرض( يف أ، ح، ر، تصحيف.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )ربب(: )/ ).
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الثــواب واجلــزاء املكافــاة عــى الــيء والعارفــة اإلحســان ودليــاًل عــى ذخائــر))) 
ــًا اىل أســباب الرمحــة[))) بالتوفيــق والتأييــد)3) وذخائــر))) الرمحــة  الرمحــة ]أي هادي
عظائــم العطايــا، وأصــل الذخــرة املختــار مــن كل يشء، أو مــا يعــده الرجــل ليــوم 
، َوَهــَذا َمقــاُم َمــْن َأْفــَرَدَك بِالتَّوِحيــِد الَّــِذي ُهــَو َلــَك، َولَْ َيــَر  ُهــمَّ حاجتــه))) )اللَّ
ــُرُ َمْســَكنََتها إاِلَّ  َك، َوب فاَقــُة إَِلْيــَك اَل َيْ ــِذِه امْلََحاِمــِد َوامْلَــَاِدح َغــْرَ ُمْســَتِحقًا ِلَ
تِهــا إاِلَّ منَّــَك َوُجــوُدَك َفَهــْب َلنــا يِف َهــَذا امْلَقــاِم ِرَضــاَك،  َفْضُلــَك، َواَل َينَْعــُش ِمــْن َخلَّ
ــَك َعــَى ُكلِّ شٍء َقِديــٌر( املقــام مــكان القيــام  َوَأْغنِنَــا َعــْن َمــدِّ اأْلَْيــِدي إىَِل ِســَواَك، إِنَّ
واملصــدر ال يبعــد عــن املقــام، وامَلحَمــدة بفتــح العــني وكرهــا مصــدر محــده 
كســمعه، والفاقــة احلاجــة والفقــر، واجلــرب يف األصــل إصــالح العظــم املكســور، 
املســكنة اخلضــوع والذلــة وقلــة املــال وســوء احلــال، وقيــل: املســكني مــن أســكنه 
الفقــر أي قلــل حركتــه واخلــالف يف أن الفقــر واملســكني أهيــا أســوء حــاالً 
ــه يرفــع واخلَلــة))) بالفتــح  معــروف، ونعشــه رفعــه ومنــه النعــش لريــر امليــت ألنَّ
الفقــر واحلاجــة))) واملــن والعطــاء ومــد األيــدي كنايــة عــن الطلــب واظهــار 

احلاجة، والقدير مبالغة يف القادر واملقتدر أبلغ منه.

)))  )دخائر( يف ر، م، تصحيف.
)))  ]أي هاديًا اىل أسباب الرمحة[ ساقطة من أ، ع.

)3)  )التأيد( يف ر.
)))  )دخائر( يف م، تصحيف.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )ذخر(: )/ )3).
)))  )واحللة( يف أ، ح، ع، تصحيف.

)))  ينظر: القاموس املحيط، مادة )خلل(: 3/ 0)3.
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]ومن كالم له )عليه السالم([))) لَّا أريد))) على البيعة بعد قتل عثمان
هكــذا يف النســخ التــي عندنــا، قــال بعض الشــارحني: يف أكثر النســخ )ملــا أراده 
النــاس عــى البيعــة( ووجــدت يف بعضهــا )أداره النــاس عــى البيعــة( يعنــي بتقديــم 
الــدال فمــن روى األول جعــل )عــى( متعلقــة بمحــذوف، تقديــره )موافقــًا(، ومن 
روى الثــاين)3) جعلهــا متعلقــة بالفعــل الظاهــر ]نفســه[)))، )تقــول())) أدرت فالنــا 
ي؛ فإِّنــا ُمْســَتْقبُِلوَن َأْمــرًا َلــُه ُوُجــوٌه  عــى كــذا، أي عاجلتــه))) )َدُعــوِن واْلَتِمُســوا َغــْرِ
ــْت  ــْد َأَغاَم ــاَق َق ــِه اْلُعُقــوُل، َوإِنَّ اآْلَف ــُت َعَلْي ــُه اْلُقُلــوُب، َواَل َتْثُب ــوُم َل ــَواٌن؛ اَل َتُق َوَأْل
ــَرْت( االلتــاس هــو الطلــب، والتلمــس الطلــب مــرة بعــد أخــرى  ــَة َقــْد َتنَكَّ َوامْلََحجَّ
وال تقــوم لــه القلــوب أي ال تقاومــه)))، وال طاقــة هلــا بــه وهــو املــراد بعــدم ثبــات 
ــا تزلــق أقدامهــا وال تســتقر)8) عليــه، وأغامت/ و)))/ الســاء  العقــول عليــه كأهنَّ
وغامــت وأغيمــت وتغيمــت وغيمــت)9) تغيــًا)0)) بمعنــى، واملحجــة جــادة الطريق 

)))  ]ومن كالم له )عليه السالم([ بياض يف ث.
ــق  ــة، حتقي ــج البالغ ــد: )/ ))، هن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــاس( يف رشح هن )))  )أراده الن

ــح: 9)). ــي الصال صبح
)3)  )الناس( يف ح.

)))  ]نفسه[ ساقطة من ر، م.
)))  )يقول( يف أ، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصحيح ما أثبتناه.

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )).
)))  )يقاومه( يف ح، تصحيف، ويف ر: )يقادمه( حتريف.

)8)  )يستقر( يف أ، تصحيف.
)9)  )تغيمت( ساقطة من ر.

)0))  )تعيًا( يف ر، تصحيف.
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وتنكــرت أي صــارت جمهولــة، ويقــال: تنكــر األمــر إذا تغــر عــن حال تــرك))) اىل 
حــال تكرههــا، واملخاطبــون هبــذا اخلطــاب الطالبــون للبيعــة بعــد قتــل عثــان وقــد 
كانــوا خرجــوا عليــه ونقمــوا ســرته ملــا اســتبد باألمــوال ومنعهــم مــا كان يعطيهــم 
ــًا لقلوهبــم))) وال  ــر كل قــوم جلب عمــر بــن اخلطــاب وكان يفضــل الرؤســاء وأكاب
يســّوي بينهــم يف القســم والعطــاء كــا كان رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآله( يســوي 
بينهــم وال يفضــل عربيــًا عــى عجمــي وال رشيفــًا عــى وضيــع، والقــوم ملــا اعتــادوا 
التفضيــل يف أيــام عمــر بــن اخلطــاب وال ريــب أن الطبائــع )جمبولــة()3) عــى حــب 
املــال فاملمنوعــون عــن حقهــم يف أيــام عثــان نقمــوا عليــه وحــارصوه وقتلــوه وكان 
الرؤســاء واألرشاف منهــم طالبــني ملثــل مــا كان يعطــي عثــان بنــي أميــة وارضاهبــم 
وأمــا بنــو أميــة فقــد اعتــادوا التفضيــل واالســتبداد باألمــوال فالوجــوه واألرشاف 
رغبــوا يف بيعتــه )عليــه الســالم( طامعــني أن يفضلهــم يف العطــاء، ولذلــك نكــث 
طلحــة والزبــر ونقمــوا التســوية يف العطــاء يف اليــوم الثــاين مــن بيعتــه )عليــه 
الســالم( وقــاال: آســيت بيننــا وبــني األعاجــم، وكذلــك عبــد اهلل بــن عمــر، وســعيد 
بــن العــاص، ومــروان بــن احلكــم، ورجــال مــن قريــش وغرهــا، وختلــف هــؤالء 
عــن القســم ومل يأخــذوا مــا كان )عليــه الســالم( يعطيهــم، وقــال ســهل بــن حنيــف 
األنصــاري))):  يــا أمــر املؤمنــني هــذا غالمــي باألمــس وقــد أعتقتــه اليــوم، فقــال 

)))  )تر له( يف ر، حتريف.

)))  )لقلبهم( يف ر، حتريف.
)3)  )جمبول( يف ث، ح.

)))  ســهل بــن حنيــف االنصــاري، يكنــى أبــا ســعيد، وقيــل أبــا عبــد اهلل، وقيــل أبــا الوليــد، 
ــد  ــوم أح ــلم( ي ــه وس ــه وال ــى علي ــى اهلل ص ــول اهلل )ص ــع رس ــة، وكان م ــد أيب أمام ــو وال وه
وجعــل ينضــخ بالنبــل عــن وجــه الرســول )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(، وشــهد مــع االمــام 
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)عليــه الســالم( نعطيــه كــا نعطيــك، وجــرى بعــد ذلــك مــا جــرى مــن الــكالم بينــه 
)عليــه الســالم( وبــني طلحــة والزبــر وخرجــا عــن املدينــة وقامــت ]...[))) فتنــة 
اجلمــل كــا هــو مذكــور يف كتــب الســر وحكــى بعــض مــا جــرى يف ذلــك الشــارح 
عبــد احلميــد بــن ايب احلديــد يف رشح هــذا الــكالم))) عــن أيب جعفــر االســكايف)3) 
فهــؤالء القــوم ملــا طلبــوا البيعــة بعــد قتــل عثــان قــال هلــم )عليــه الســالم(: دعــوين 
والتمســوا غــري امتامــًا للحجــة عليهــم وأعلمهــم باســتقبال أمــر لــه وجــوه وألوان 
ال يصــربون))) عليــه وإنــه بعــد البيعــة ال جييبهــم))) اىل مــا طمعــوا فيــه وال يصغــي 
اىل قــول القائــل وعتــب))) العاتــب بــل يقيمهــم عــى املحجــة البيضــاء ويســر فيهــم 
ــم:  ــة بقوهل ــني البيع ــوا ح ــا طلب ــه( دون م ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــرة رس بس
ــا)))  ــر مل ــة والزب ــال لطلح ــرة أيب بكــر وعمــر، وق ــا بس ــر فين نبايعــك عــى أن تس
قــاال لــه وقــت البيعــة: نبايعــك عــى إنــا رشكاؤك يف هــذا األمــر ولكنكــا رشيــكان 
يف الفــيء ال اســتأثر عليكــا وال عــى عبــد حبــي جمــدع بدرهم، فــا دونــه ال أنا وال 
ولــداي هــذان فــإن أبيتــم إالَّ لفــظ الركــة فأنتــا عونــان يل عنــد العجــز والفاقــة، ال 

عي )عليه السالم( صفني، تويف سنة )38هـ(. ينظر: الوايف بالوفيات: ))/ )، ).
)))  ]فيه[ زائدة يف ح.

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 9).
)3)  حممــد بــن عبــد اهلل، أبــو جعفــر األســكايف، مــن متكلمــي املعتزلــة، واحــد أئمتهــم، تنســب 
اليــه الطائفــة )االســكافية( وهــو بغــدادي أصلــه مــن ســمرقند، ومــن كتبــه )نقــض العثانيــة(، 

تــويف ســنة )0))هـــ( ينظــر: الــوايف بالوفيــات: ))/ 9))، و األعــالم: )/ ))).
)))  )يصرون( يف ر، م، تصحيف.

)))  )الحيبهم( يف أ، ث، ح، ر، م، حتريف.
)))  )وعبت( يف ح.

)))  ]ملا[ ساقطة من ح.
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عنــد القــوة واالســتقامة واألمــر املســتقبل الــذي ال تقوم))) لــه القلــوب وال تثبت))) 
عليــه العقــول الرضــا باحلــق وتصديقــه والعمــل بــه و وجوهــه وألوانــه فروعــه مــن 
ــة  ــاق حرك ــة)3) باآلف ــم املحيط ــن والغي ــباب الفت ــكوك وأس ــبه والش ــاق و الش املش
االطــاع واألهــواء وغفلــة النــاس عــن احلــق ونســياهنم ســرة رســول اهلل )صــى اهلل 
عليــه وآلــه( بــا عودهــم اخللفــاء وعــروض الشــبه بتــادي األيــام واملحجــة ]...[))) 
املتنكــرة))) طريقــة احلــق وســنة الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه(. )َواْعَلُمــوا أنِّ إِْن 
َأَجْبُتُكــْم َركِْبــُت بِكــْم َمــا َأْعَلــُم، َوَلْ ُأْصــِغ إىَِل َقــْوِل اْلَقائـِـِل، َوَعْتــِب اْلَعاتـِـِب( ركبت 
بكــم أي جعلتكــم راكبــني واإلصغــاء االســتاع وأصغــي إليــه مــال بســمعه نحــوه، 
والعتــب اللــوم ومذاكــرة املوجــدة، ويف بعــض النســخ )وعيــب))) العايــب( باليــاء 
ــب)))  ــالم( والعاي ــه الس ــه )علي ــٌف ل ــل خمال ــب أن القائ ــت، وال ري ــن حت ــاة م املثن
عليــه خمالــف هلل ولرســوله )صــى اهلل عليــه وآلــه( فــال يصغــى اىل قولــه وعتبــه)َوإِْن 
َتَرْكُتُمــوِن َفَأَنــا َكَأَحِدُكــْم، َوَلَعـــيلِّ َأْســَمُعُكْم َوَأْطَوُعُكــْم ملَِــْن َولَّْيُتُمــوُه َأْمَرُكــْم، َوَأَنــا 
ــه الســالم( عــدم طاعتهــم  ــاه )علي ــرًا( تركهــم إي ــي َأِم ــْم ِمنِّ ــرًا؛ َخــْرٌ َلُك ــْم َوِزي َلُك
لــه واختيــار غــره للبيعــة حتــى ال يتــم رشائــط اخلالفــة لعــدم النــارص وهــذا مثــل 
قولــه )عليــه الســالم( يف الشقشــقية:/ظ )))/ ))لــوال حضــور احلــارض، وقيــام 

)))  )تقول( يف ح، حتريف.
)))  )يثبت( يف أ، ث، ح، ع، ويف ر: )ثبت(.

)3)  )املحيط( يف أ، ث، ر.
)))  ]و[ زائدة يف ح.

)))  )املنكرة( يف ر، حتريف.

)))  )رعيب( يف ع، حتريف.
)))  )العاتب( يف ر، م، تصحيف.
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احلجــة بوجــود النــارص، أللقيــت حبلهــا عــى غارهبــا، ولســقيت آخرهــا بــكأس 
أوهلــا((، وليــس الغــرض ردعهــم عــن البيعــة الواجبــة، بــل امتــام للحجــة، وابطــال 
ملــا علمــه )عليــه الســالم( مــن دعــوى اإلكــراه يف البيعــة كــا ادعــاه طلحــة والزبــر 
بعــد النكــث فــأراد )عليــه الســالم( بمثــل هــذا الــكالم يف املــأل مــن النــاس أن يظهر 
ــة اســتظهارًا للحــق مــع أن املــرء  ــع إال عــن طــوع وشــدة رغب ــع مــن باي ــه مل يباي أن
ــم  ــوه أمرك ــه، ووليتم ــورع اىل اجابت ــا س ــر ع ــع ناف ــع، والطب ــا من ــى م ــص ع حري
ــًا عليكــم، والوزيــر مــن حيمــل عــن امللــك ثقــل  ــًا للخالفــة والي أي جعلتمــوه ولي
التدبــر مــن الــوزر بمعنى)الثقــل()))، ويســمى الســالح وزرًا لثقلــة عــى البســه، 
ــى  ــا ع ــه أصحابن ــكالم حيمل ــذا ال ــد: )ه ــن أيب حدي ــد ب ــد احلمي ــارح عب ــال الش ق
ــن  ــة م ــه باإلمام ــًا))) علي ــن منصوص ــالم( مل يك ــه الس ــه )علي ــون إن ــره، ويقول ظاه
جهــة الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( وإن كان أوىل النــاس هبــا وأحقهــم بمنزلتهــا، 
ألنــه لــو كان منصوصــًا عليــه باإلمامــة مــن جهــة الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
ملــا جــاز أن يقــول: )دعــوين والتمســوا غــري()3) اىل آخــر الــكالم، ثــم ذكــر تأويــل 
اإلماميــة بــأن اخلطــاب للطالبــني منــه )عليــه الســالم( أن يســر فيهــم بســرة 
ــرج  ــرج خم ــكالم خ ــأنَّ ال ــاء، أو ب ــض يف العط ــى بع ــم ع ــل بعضه ــاء، ويفض اخللف
ــك  ــل ذل ــالم( قب ــه الس ــه )علي ــوا عن ــن))) عدل ــال الذي ــخط ألفع ــر والتس التضج
ــه خــرج خمــرج التهـــــــــكم كقولــه  لألغــراض الدنياويــة واألطــاع الفاســدة، أو بأنَّ

)))  الصحاح، مادة )وزر(: )/ ))8.
)))  )منصوبًا( يف أ، ع، حتريف.

)3)  رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 8).
)))  )الدين( يف م، تصحيف.
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ــَك َأنــَت اْلَعِزيــُز اْلَكِريــُم﴾))) أي بزعمــك، ]ثــم قــال[))): وأعلــم أن  تعــاىل: ﴿ُذْق إِنَّ
مــا ذكــروه ليــس ببعيــد لــو دل عليــه دليــل فإمــا إذا مل ]...[)3) يــدل عليــه دليــل فــال 
جيــوز رصف اللفــظ عــن ظاهــره وإالَّ مل يبــق وثــوق بــكالم اهلل عــز وجــل وال بكالم 
رســوله )صــى اهلل عليــه وآلــه( ))) وال خيفــى عــى الفطــن أنــه بعــد))) االغــاض عــن 
األدلــة القاطعــة الدالــة عــى أنــه )عليــه الســالم( كان منصوصــًا عليــه باإلمامــة مــن 
اهلل ومــن رســوله )صــى اهلل عليــه وآلــه( ال فــرق بــني املذهبــني يف وجــوب التأويــل 
وال يســتقيم احلمــل عــى مــا زعمــه ظاهــرًا مــن اللفــظ إالَّ عــى القــول بــأنَّ امامتــه 
ــول  ــايف الق ــه ين ــر أن ــرًا وظاه ــه أم ــن كون ــرًا أوىل م ــه وزي ــًا، وإن كون كان مرجوح
ــه )عليــه الســالم(  بالتفضيــل الــذي ذهــب إليــه الشــارح وأصحابــه مــن املعتزلــة فإنَّ
ــل املفضــول  ــه وبطــل تفضي ــة وأوىل بمنزلتهــا كــا اعــرتف ب إذا كان أحــق باإلمام
عــى مــا هــو احلــق، وذهــب إليــه الشــارح وأصحابــه كيــف جيــوز للنــاس أن يعدلــوا 
عنــه )عليــه الســالم( اىل غــره، وكيــف جيــوز لــه )عليــه الســالم( أن يأمــر النــاس 
بــأن يدعــوه وأن يلتمســوا غــره وأن يكــون أســمع وأطــوع منهــم لــكل مــن ولــوه 
أمرهــم وأن يقــول: إين لكــم وزيــرًا خــرًا منــي لكــم أمــرًا، مــع عــدم رضورة تدعو 
اىل تــرك اإلمامــة واإلعــراض عنهــا مــن بقيــة وخــوف وعــدم األعــوان ونحــو ذلــك 
ومــع وجــود الــرضورة كــا جــاز تــرك اإلمامــة الواجبــة بالدليــل املذكــور جــاز تــرك 
املنصــوص عليهــا، فالتأويــل واجــب عــى التقديريــن وال نعلــم أحــدًا قــال بتفضيــل 

)))  الدخان / 9). وقد وردت االية يف )ر( حمرفة: )ذق انك أنت العزيز احلكيم(.
)))  ]ثم قال[ ساقطة من أ، ع.

)3)  ]يكن[ زائدة يف م.
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 9).

)))  )يعد( يف أ، تصحيف.
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الغــر عليــه )عليــه الســالم( ورجحــان العــدول اىل أحــد ســواه يف ذلك الزمــان وإن 
قــال قــوم مــن العامــة بتفضيــل أيب بكــر يــوم الســقيفة فوجــب التأويــل ومل جيــز))) 
اجــراء الــكالم عــى الظاهــر الــذي زعمــه عــى يشء مــن املذاهــب املعروفــة عــى 
أنَّ الظاهــر للمتأمــل يف أجــزاء الــكالم حيــث علــل )عليــه الســالم( األمــر بالتــاس 
الغــر باســتقبال أمــر ال تقــوم لــه القلــوب وتنكــر املحجــة، وإنــه إن أجاهبــم محلهــم 
عــى حمــض احلــق هــو أن الســبب يف ذلــك االمــر وجــود املانــع دون عــدم النــص 
ــه مل يكــن متعينــًا لإمامــة، أو مل يكــن أحــق و أوىل بــه ونحــو ذلــك، ولعــل  وإنَّ
الوجــه يف قولــه: لعــي أســمعكم و أطوعكــم هــو أنــه إذا تــوىل الغــر أمــر اإلمامــة 
ــدل  ــالم( ليع ــه الس ــن )علي ــالم( مل يك ــه الس ــه )علي ــط يف خالفت ــم))) الرائ ومل تت
عــن مقتــى التقيــة بخــالف ســائر النــاس حيــث جيــوز اخلطــأ عليهــم، وأمــا قولــه 
)عليــه الســالم(: )فأنــا لكــم وزيــرًا خــرًا منــي لكــم أمــرًا( فلعــل املــراد باخلريــة 
فيــه موافقــة الغــرض أو ســهولة احلــال يف الدنيــا فإنــه )عليــه الســالم( عــى تقديــر 
اإلمامــة وبســط / و)))/ اليــد ونفــاذ احلكــم وجــب عليــه اجــراء احلــق املحــض 
ــم  ــب عليه ــم ويصع ــن آماهل ــني يشء م ــل للطامع ــال حيص ــاق ف ــى املش ــم ع ومحله
ــريف  ــرأي مــع امــكان التأث ــر يشــر بال ــإنَّ الوزي ــوزارة ف احلــال بخــالف صــورة ال
األمــر وعــدم اخلــوف ونحــوه مــن رشائــط األمر باملعــروف، ولعــل األمــر)3) الذي 
يولونــه األمــر يــرى يف كثــر مــن األمــور مــا يطابــق آمــال القــوم ويوافــق أطاعهــم 

)))  )جير( يف ث، م، تصحيف.
)))  )يتم( يف أ، ث، ع، ويف م: )تنم(، تصحيف.

)3)  )األمر( يف م، حتريف.
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وال يعمــل بــا يــراه أو يشــر بــه الوزيــر )فتكــون())) وزارتــه )عليــه الســالم( أوفــق 
بمقصــود القــوم ومــا زعمــوه فائــدة لطلــب البيعــة وأملــوه منهــا ويســهل عليهــم 
اخلطــب فيكــون حاصــل الــكالم إنَّ مــا قصدمتــوه مــن بيعتــي ال يتــم لكــم ووزاريت 
أوفــق بغرضكــم، والغــرض منــه امتــام احلجــة أو بعــض الوجــوه املذكــورة ســابقًا، 

واهلل ســبحانه يعلــم حقيقــة احلــال. 

]ومن خطبة له )عليه السالم([)))
ــن  ــة م ــا مجاع ــة ذكره ــذه اخلطب ــد ه ــن أيب احلدي ــد ب ــد احلمي ــارح عب ــال الش ق
أصحــاب الســرة وهــي متداولــة منقولــة مســتفيضة خطــب هبــا عــي )عليــه 
الســالم( بعــد انقضــاء أمــر النهــروان وفيهــا ألفــاظ مل يوردهــا الــريض رمحــه اهلل، 
ثــم ذكــر بعــض األلفــاظ املرتوكــة ومنهــا )َفأْنُظــُروا أْهــل َبيــُت نبيُكــم)3) َفــإنَّ لبـِـدوا 
وُهم،َفلَيُفِرَجــنَّ اهللُ بَِرُجــٍل ِمنَّــا أْهــَل الَبْيــِت يــأيت  وُكم َفأنُرُ فألبــدوا وإن أْســَتنَرُ
ــيف هرجــًا هرجــًا موضوعــًا عــى عاتقــه  بابــن خــرة ااِلمــاِء))) ال يعْطيُهــم إالَّ السَّ
يانيــة حتــى تقــول: قريــش: لــو كان هــذا مــن ولــد فاطمــة َلرمِحَنــا ُيغريــه اهللُ ببنــي 
ــَا ُثِقُفــوا ُأِخــذوا َوُقتُِلــوا َتْقـــتيًا  ــَة َحْتــَى جَيَعَلُهــم ُحَطامــًا َوُرفاتــًا ﴿َمْلُعونــْنَ َأْينَ ُأَمَي
ــال:  ــم ق ــًا﴾)))، ث ــنَّة اهللِ َتبِدْي ــد لُِس ــْن َتِ ــُل َوَل ــْن َقْب ــوْا ِم ــَن َخَل ــنَّة اهللِ يِف اَلِذي * ُس
فــإن قيــل: مــن هــذا الرجــل املدعــو بــه والــذي قــال )عليــه الســالم( عنــه بــأيب ابــن 

)))  )فيكون( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصحيح ما أثبتناه.
)))  ]ومن خطبة له )عليه السام([ ساقطة من ر، م، بياض يف ث.

)3)  )نبيتكم( يف م، حتريف.
)))  )االمام( يف ر، حتريف.
)))  األحزاب / ))، )).
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خــرة االمــاء؟ قيــل: أمــا اإلماميــة فيزعمــون أنــه إمامهــم الثــاين عــر وإنــه ابــن أمٍة 
اســمها نرجــس، وأمــا أصحابنــا فيزعمــون أنــه فاطمــي يولــد يف مســتقبل الزمــان 
ــا يف  ــة وتفصيله ــن اخلطب ــرى م ــات أخ ــر كل ــود اآلن وذك ــس بموج ــد ولي الم ول

حدائــق احلقائــق))) إن شــاء اهلل تعــاىل.

ــا النَّــاُس َفأَنــا))) َفَقــْأُت َعــْنَ اْلِفْتنَــِة، َوَلْ َيُكــْن لَِيْجــَتئ َعَلْيَهــا  ــا َبعــَد)))، َأيُّ  )أمَّ
ــقتها  ــني أي شقش ــأت الع ــا( فق ــدَّ َكلُبَه ــا، َواْشَتـ ــاَج َغْيَهُبَه ــَد َأْن َم ي َبْع ــْرِ ــٌد َغ َأَح
ــا،  ــاء ناره ــة اطف ــني الفتن ــأ ع ــا، وفق ــع فيه ــت اإلصب ــحمها أو ادخل ــا بش أو قلعته
ــة  ــراد بالفتن ــر، وامل ــا واألول أظه ــني أهله ــأت ع ــاف أي فق ــذف املض ــل ح وحيتم
فتنــة اجلمــل والنهــروان عــى مــا يظهــر مــن الــكالم الــذي حــكاه الشــارح يف مجلــة 
ــه  ــه )علي ــو قول ــة وه ــن اخلطب ــه( م ــيد )ريض اهلل عن ــا الس ــي حذفه ــات الت الكل
ــم  ــَرواِن، َوأي ــِل َو النَْه ــَل أصحــاب اجَلَم ــا قوتِ ــم َم ــو[))) ملَ أك فيُك الســالم(: )َو]َل
ــا َقــَى اهللُ َعــزَّ َوَجــّل َعــى لِســاِن  ثتُكــم بِ اهللِ َلــوالَ َأنَّ َتَتَكْلــوا َفَتدُعــوْا الَعَمــَل حَلَدَّ
َنبَِيُكــم )َصــىَّ اهللُ َعلْيــِه َوآلــِه( ملـِـن َقاَتلُهــم ُمُبــِرًا لَِضالهِلــم َعاِرفــًا باهلــدى( الــذي 
نحــن عليــه( وعــدم اجــرتاء أحــد غــره )عليــه الســالم)))( عــى اطفــاء تلــك الفتنــة 
ــؤذن  ــن ي ــل م ــف نقات ــون كي ــة، ويقول ــل القبل ــال أه ــون قت ــوا هياب ــاس كان ألنَّ الن

)))  ويف م: )احلائق(.
ــد: )/ )3، و  ــن أيب احلدي ــه( يف: رشح هنــج البالغــة ـ اب ــاء علي )))  )أمــا بعــد محــِد اهلل، والثن

هنــج البالغــة: صبحــي الصالــح: 0)).
)3)  )فــإين( يف: رشح هنــج البالغــة ـ ابــن أيب احلديــد: )/ )3، و هنــج البالغــة: صبحــي 

.((0 الصالــح: 
)))  ]لو[ ساقطة من ث.

)))  )تعاىل( يف ع، حتريف.
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كآذاننــا ويصــي بصلواتنــا وكانــوا يســتعظمون حــرب عائشــة وطلحــة والزبــر ملــا 
زعمــوا أنَّ هلــم مكانــًا يف اإلســالم وحــرب أهــل النهــروان ألنَّ كثــرًا منهــم كانــوا 
مــن القــراء))) والزهــاد وأهــل العبــادة يف الظاهــر وقــد كانــت اشــتدت شــوكة أهــل 
ــة كل  ــال، وحيتمــل أن تعــم))) الفتن اجلمــل واتفقــت كلمــة أهــل النهــروان يف القت
مــن خالفــُه )عليــه الســالم( مــن الناكثــني والقاســطني واملارقــني وغرهــم كــا يظهر 
مــن بعــض الكلــات التــي نحكيهــا إن شــاء اهلل تعــاىل يف رشح قولــه )عليه الســالم( 
ــه فســأله عــن الفتنــة، وقــال: هــل ســألت عنهــا رســول اهلل )صــى  لرجــل قــام إلي
ــدة /ظ  ــض وش ــبهات يف البع ــوة الش ــاس لق ــرتاء الن ــدم اج ــه( ؟ وع ــه وآل اهلل علي
)))/ الشــوكة يف البعــض واجتــاع األمريــن يف البعــض، و)الغيهــب: الظلمــة()3) 
ــب بالتحريــك داء  ومــوج الظلمــة عمومهــا وشــموهلا تشــبيهًا هلــا بالبحــر، والكَل
يعــرض االنســان مــن عــض الكلــب الكلــب فــال يعــض انســانا إالَّ كلــب وجنــون 
الــكالب املعــرتي مــن أكل حلــم اإلنســان والعطــش واملــراد رشهــا واذاهــا، وَلعــل 
ــرة الشــبهة وقوهتــا واشــتداد كلبهــا  مــوج غيهبهــا اشــارة اىل عمــوم الضــالل وكث
اىل شــدة شــوكة أهلهــا وشــمول رشهــم وظلمهــم ألهــل احلــّق )َفاْســَأُلوِن َقْبــَل َأْن 
ــاَعِة،  ٍء فِيــَا َبْينَُكــْم َوَبــْنَ السَّ َتْفِقــُدوِن، َفــَو الَّــِذي َنْفــِي بَِيــِدِه اَل َتْســَأُلوَنني َعــْن َشْ
ي ماَئــًة َوُتِضــلُّ ماَئــًة إاِلَّ َأْنَبْأُتُكــْم بِنَاِعِقَها َوَقائِِدَهــا َوَســائِِقَها َوُمنَاِخ  َواَل َعــْن فَِئــٍة َتــدِّ
ــا))) َوَمــْن ُيْقَتــُل ِمــْن َأْهلَِهــا َقْتــًا َوَيمــُوُت))) ِمنُْهــْم َمْوتــًا.( فقده  ــا َوحَمَــطِّ ِرَحاِلَ ِرَكاِبَ

)))  )الفقراء( يف ع، حتريف.
)))  )يعم( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصواب ما أثبتناه.

)3)  الصحاح، مادة )غهب(: )/ )9).
)))  )رجاهلا( يف م، تصحيف، ويف رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / )3.

)))  )ومــن يمــوت( يف: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )3، وهنــج البالغــة، 
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كرضبــه أي عدمــه ومل جيــده، والفئــة الطائفــة واجلاعــة))) وال واحــد هلــا مــن لفظهــا 
ومجعهــا فئــات، وقــد جتمــع بالــواو والنــون واهلــاء عــوض مــن اليــاء التــي نقصــت 
مــن وســطها، وأنبأتكــم أي أخربتكــم، ويف بعــض النســخ )نبأتكــم)))( عــى صيغــة 
ــع ورضب أي  ــل وناعقهــا الداعــي هلــا أو)3) إليهــا، يقــال: نعــق بغنمــه كمن التفعي
صــاح هبــا لتعــود إليــه وزجرهــا، ونعــق الغــراب أي))) صــاح،]و[))) القــود ّضــد 
الســوق فهــو مــن أمــام وذاك مــن خلــف، وامُلنــاخ بضــم امليــم موضــع االناخــة اســم 
مــكان مــن أنــاخ الرجــل اجلمــل اناخــة، قالــوا: وال يقــال يف املطــاوع: فنــاخ، بــل 
ــن: ))إن  ــة املؤم ــث يف صف ــتناخ، ويف احلدي ــال اس ــد يق ــوخ، وق ــربك وتن ــال: ف يق
قيــد انقــاد، وإن أنيــخ عــى الصخــرة اســتناخ(()))، والــركاب اإلبــل التــي يســارع 
عليهــا، والواحــدة راحلــة وال واحــد هلــا مــن لفظهــا واجلمــع الركــب مثــل الكتــب، 
ــه حيمــل مــن الشــام عــى اإلبــل، والَرحــل بالفتــح كل  ويقــال: زيــت))) ركايب ألن
يشء يعــد للرحيــل مــن وعــاء للمتــاع ومركــب للبعــر و حلــس)8) ورســٍن)9) 

صبحي الصالح: 0)).
)))  )اجلا( يف ر، حتريف.

)))  )بمناتكم( يف ر، حتريف.
)3)  )و( يف م.

)))  )و( يف ح.
)))  ]و[ ساقطة من ح.

ــخ  ــاد، وإذا أني ــد انق ــف: إن قي ــل األن ــون كاجلم ــون لين ــون هين )))  روى الســيوطي: ))املؤمن
ــر: )/ 3)). ــع الصغ ــتناخ(( اجلام ــرة اس ــى صخ ع

)))  )ريت( يف ع، تصحيف.
)8)  )وهو كساء رقيق يكون حتت الربذعة( الصحاح، مادة )حلس(: 3/ 9)9.

)9)  )الرسن: احلبل( لسان العرب، مادة )رسن(: 3)/ 80).
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ــن  ــو اب ــذف: ه ــم يف الق ــن قوهل ــهام وم ــهم وس ــل أس ــال مث ــل ورح ــع أرح واجلم
ملقــى أرِحــل الركبــان، ورحلــت البعــر أي شــددت عليــه رحلــه، وحططــت 
الرحــل انزلتــه عــن اإلبــل، وجــوز بعــض الشــارحني))) أن يكــون املحــط مصــدرًا 
ــكان  ــل امل ــاخ، ولع ــك املن ــا إىَِل اهللَِّ﴾)))، وكذل َن ــاىل: ﴿َوَأنَّ َمَردَّ ــه تع ــرد يف قول كامل
ــوى  ــول ودع ــم املوص ــادة اس ــم( بزي ــوت منه ــن يم ــخ )م ــض النس ــر، ويف بع أظه
التعــرض لــكل ســؤال واجلــواب عــن كل معضلــة)3) مــع اخلــروج عــن العهــدة مــن 
ــف  ــة والت ــادة دخــل الكوف ــه الســالم( وروى الزخمــري))) أن قت خصائصــه )علي
ــالم  ــو غ ــارضًا وه ــة ح ــو حنيف ــئتم، وكان أب ــا ش ــلوا عَّ ــال: س ــاس، فق ــه الن علي
حــدث، فقــال: ســلوه عــن نملــة ســليان أكانــت ذكــرًا أم أنثــى؟ فســألوه، فأفَحــم، 
فقــال أبــو حنيفــة: كانــت أنثــى بدليــل قولــه تعــاىل: ﴿قاَلــْت َنْمَلــٌة﴾)))، وذلــك أنَّ 
النملــة مثــل احلامــة والشــاة يف وقوعهــا عــى الذكــر واألنثــى فيميــز بينهــا بعالمــة 
نحــو قوهلــم: محامــة ذكــر ومحامــة أنثــى، وقــال ابــن احلاجــب يف بعــض تصانيفــه: 
إّن مثــل الشــاة والنملــة واحلامــة مــن احليوانــات تأنيــث لفظــي ولذلــك كان قــول 
مــن زعــم أن النملــة يف قولــه تعــاىل: ﴿قاَلــْت َنْمَلــٌة﴾))) أنثــى لــورود تــاء التأنيــث يف 
قالــت ومهــًا جلــواز أن يكــون مذكــرًا يف احلقيقــة و ورود تــاء التأنيــث كوُروَدهــا يف 
فعــل املؤنــث اللفظــي ولذلــك قيــل إن افحــام قتــادة خــر مــن جــواب أيب حنيفــة، 

)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 38.
)))  غافر / 3).

)3)  )مضلة( يف م، حتريف.
)))  ينظر: الكشاف، الزخمري: 3/ )))، ))).

)))  النمل / 8).

)))  النمل / 8).
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وذكــر الشــيخ الــريض )ريض اهلل عنــه( للتــاء أربعــة عــر معنــى))) منهــا )الفصــل 
ــادر()3)  ــاد املص ــة، و)آح ــل ونمل ــة، ونم ــل ونخل ــة()))، كنخ ــاد املخلوق ــني اآلح ب
كــرضب ورضبــة واخــراج واخراجــه مــن ]أجناســها[)))، قــال: )وهــو قيــاس يف 
ــاًل للفــرق بــني اآلحــاد  كل واحــد مــن اجلنســني املذكوريــن()))، وجــاءت قلي
ــٌة﴾)))  ــْت َنْمَل ــه: ﴿قاَل ــال: ففــي قول ــة وأجناســها، وق املصنوعــة كلبــن))) ولبن
ــاء  ــْت لت ــاء قاَل ــون)9) ت ــدة، فتك ــاء للوح ــرًا والت ــة مذك ــون()8) النمل ــوز أن )تك جي
ــن  ــد ب ــارح عبداحلمي ــل الش ــد فص ــًا وق ــًا حقيقي ــا مؤنث ــة ال لكوهن ــدة يف نمل الوح
أيب احلديــد نبــذة مــن أخباره)0)))عليــه الســالم( كإخبــاره عــن الرضبــة التــي 
ختضــب منهــا حليتــه )عليــه الســالم(، وإخبــاره عــن موضــع قتــل احلســني )عليــه 
ــاج  ــن احلج ــده وع ــر بع ــة األم ــك معاوي ــاره بمل ــالء، وأخب ــرَّ بكرب ــا م ــالم( ملَّ الس
ــر اخلــوارج / و)))/ بالنهــروان  ــه مــن أم ــا أخــرب ب ــن عمــر وم وعــن يوســف ب
ــم،  ــب منه ــن يصل ــب م ــم وصل ــل منه ــن يقت ــل م ــن قت ــه م ــه اىل أصحاب ــا قدم وم
ــوارد  ــش ال ــدة اجلي ــاره بع ــني، وأخب ــطني واملارق ــني والقاس ــال الناكث ــاره بقت وأخب

)))  ينظر: رشح الريض عى الكافية: 3/ ))3 - 9)3.
)))  املصدر نفسه: 3/ ))3.
)3)  املصدر نفسه: 3/ ))3.

)))  طمس يف ح.
)))  رشح الريض عى الكافية: 3/ ))3.

)))  )كلبه( يف ث، ويف ع: )كلني(، تصحيف.
)))  النمل / 8).

)8)  )يكون( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصواب ما أثبتناه.
)9)  )فيكون( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصواب ما أثبتناه.

)0))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 39.
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عليــه مــن الكوفــة ملــا شــخص )عليــه الســالم( اىل البــرة، وأخبــاره عــن عبــد اهلل 
بــن الزبــر، وعــن هــالك البــرة بالغــرق والزنــج، وعــن بنــي بويــه وقولــه فيهــم 
وخيــرج مــن ديلــان بنــي))) الصيــاد وكان أبوهــم صيــاد الســمك وعــن ملــك بنــي 
ــاء اهلل  ــق إن ش ــق احلقائ ــط يف حدائ ــه أبس ــل بوج ــك، والتفصي ــو ذل ــاس ونح العب
ــوِب،  ُط ــَواِزُب اْلُ ــوِر، َوَح ُم ــُه األُْ ــْت))) َكَرائِ ــُوِن َوَنَزَل ــْد َفَقْدُت ــْو َق ــل )َوَل ــز وج ع
ــائِلَِن، َوَفِشــَل َكثِــٌر ِمــَن امْلَْســؤولَِن( الكرهيــة )النازلــة()3)،  أَلَْطــَرَق َكثِــٌر ِمــَن السَّ
ــة األمــور املصائــب التــي تكرههــا  ويكــون بمعنى:)الشــدة يف احلــرب()))، و كرائ
النفــوس، واحلــوازب )مجــع حــازب وهــو األمــر الشــديد())) وحزبــه أمــر إذا اشــتد 
عليــه ودمهــه وضغطــه، واخلَطــب بالفتــح الشــأن واحلــال واألمــر الــذي يقــع فيــه 
املخاطبــة، واإلطــراق الســكوت واالقبــال بالبــر اىل الصــدر)))، واطــراق الســائل 
لصعوبــة األمــر وشــدته حتــى إنــه يبهتــه عــن الســؤال ويتحــر كيــف يســأل، 
َرْت َعــْن  ــلََّصْت َحْرُبُكــْم، َوَشــمَّ ــَك إَِذا َقـ والفشــل اجلبــن والفــزع والضعف،)َوَذلِ
ــاَم)8) اْلَبــَاِء َعَلْيُكــْم، َحتَّــى،  ْنَيــا َعَلْيُكــْم ِضيقــًا، َتْســَتطِيُلوَن َأيَّ َســاٍق؛ َوَضاقــِت))) الدُّ
َيْفَتــَح اهللُ لَِبِقيَّــِة األْبــَراِر ِمنُْكــْم.( االشــارة اىل النــزول واالطراق والفشــل، وقلصت 

)))  )بنو( يف ث، ح.
)))  )ونزلــت بكــم( يف: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )3، وهنــج البالغــة، 

صبحــي الصالــح: 0)).
)3)  تاج العروس، مادة )كره(: 9)/ )8.
)))  املصدر نفسه، مادة )كره(: 9)/ )8.

)))  لسان العرب، مادة )حزب( )/ 309.
)))  ينظر: املصدر نفسه، مادة )سكت(: 0) / ))).

)))  )كانت( يف: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / )3.
)8)  )أيام البالء( يف هنج البالغة، صبحي الصالح: ))).
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بالتشــديد كــا يف النســخ التــي عندنــا أي اجتمعــت وانضمــت واحلــرب إذا كانــت 
يف موضــع واحــد تكــون))) أشــد وأصعــب، ويكــون التشــديد للمبالغــة وهــي 
ــراد  ــر))) فامل ــع وكث ــر إذا ارتف ــاء البئ ــص م ــال: قل ــت، يق ــى ارتفع ــف بمعن بالتخفي
ــي،  ــتمرت يف امل ــى اس ــديد بمعن ــت بالتش ــال: قلص ــا، ويق ــرب وكثرهت ــدة احل ش
ــذ يكــون  ــّد، وحينئ ــال: قلــص قميصــه فقلــص تقليصــًا، أي شــمره الزم متع ويق
املعطــوف كالتفســر، ويف بعــض النســخ )قلصــت حربكــم عــن ســاق( بــدون 
كلمــة شــمرت، وقــال بعــض الشــارحني: و روي )إذا قلصــت عــن حربكــم( 
بالتخفيــف أي إذا انكشــفت كرائــة األمــور، وحــوزاب اخلطــوب عــن حربكــم )3)، 
وشــمرت عــن ســاق أي كشــفت عــن شــدة ومشــقة كــا قيــل يف قولــه تعــاىل: ﴿يــْوَم 
ــاِق﴾)))،  ــاُق بِالسَّ ــِت السَّ ُيْكَشــُف َعــْن َســاٍق﴾)))، وقيــل: يف قولــه تعــاىل: ﴿َواْلَتفَّ
أي آخــر شــدة الدنيــا بــأول شــدة اآلخــرة، وقيــل: كشــف الســاق مثــل يف اشــتداد 
األمــر وصعوبــة اخلطــب، وأصلــه تشــمر املخــدرات عــن ســوقهن يف اهلــرب، قــال 

حاتــم))): 
ْت عن ساِقها احلرُب شّمرا))) أخو احلرب إن عّضت بِه احلرُب عّضها       وإْن شمرَّ

وقيــل: يكشــف عــن الســاق أي عــن أصــل األمــر وحقيقتــه بحيــث يصــر عيانــًا 

)))  )يكون( يف أ، ث، ر، ع، م، حتريف.
)))  ينظر: لسان العرب نفسه، مادة )قلص(: )/ 80.
)3)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/)).

)))  القلم / )).
)))  القيامة / 9).

)))  )خاتم( يف أ، ع، تصحيف.
)))  ديوان حاتم الطائي: 0)، و االغاين: ))/))).
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مســتعارًا مــن ســاق الشــجر، وســاق اإلنســان، وحيتمــل أن يكــون املــراد تشــبيه 
احلــرب باملجــد يف أمــر فــإنَّ اإلنســان إذا جــّد يف الســعي شــمر عــن ســاقه ورفــع ثوبــه 
لئــال يمنعــه، والِضيــق بالكــر كــا يف بعــض النســخ مصــدر ضــاق كالَضيــق بالفتــح 
ــا  ــه: )وضاقــت الدني ــدل قول ــًة( ب ــا عليكــم ضيق و يف بعــض النســخ )وكانــت الدني
عليكــم ضيقــًا( واســتطالة األيــام عدهــا طويلــة، ويــوم البــؤس والشــدة يطــول عــى 
األنســان كــا قيــل: فأيــام اهلمــوم مقصصــات، وأيــام الــرور تطــر طــرًا، والبقيــة 
اســم مــن قولــك: بقــى مــن الــيء كــذا، واملــراد ببقيــة))) األبــرار الذيــن يســلمون 
مــن بنــي أميــة يف دينهــم وأعارهــم ويفتــح اهلل هلــم هبالكهــم وزوال دولتهــم عــى مــا 
ذكــره بعــض الشــارحني))) وزعــم أن املــراد ببقيــة األبــرار بنــوا العبــاس الذيــن أزالــوا 
ملــك بنــي أميــة، والبــد حينئــذ مــن ارتــكاب جتــوز يف اطــالق بقيــة األبــرار فــإنَّ بنــي 
العبــاس مل يكونــوا مــن األبــرار وإن كانــت بنــي أميــة رشًا منهــم فيحمــل كوهنــم بــرًا 
عــى االضــايف أو عــى أهّنــم مــن أوالد األبــرار وإن مل يكونــوا أبــرارًا ]يف[)3) أنفســهم 
عــى أنَّ الفتــح لبقيــة األبــرار ال يســتلزم أن يكــون عــى أيدهيــم وقــد ورد يف اخلــرب أن 
اهلل /ظ )))/ ال يــزال يؤيــد هــذا الديــن بأقــوام ال خــالق))) هلــم فيحتمــل أن يكون 
ــراد مــن بقــي مــن أهــل البيــت )عليهــم الســالم( أو األعــم منهــم ومــن ُخّلــص  امل
ــْت  ــَن إَِذا َأْقَبَل ــه الســالم( )إِنَّ اْلِفَت املؤمنــني، ولعــل األظهــر أن صاحــب األمــر )علي

)))  )بقية( يف أ، ويف ح: )بتقية(.
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن ميثم البحراين: )/ 393.

)3)  ]يف[ ساقطة من ع.
)))  )ال خالف( يف ر، تصحيف.
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َشــبََّهْت، َوإَِذا َأْدَبــَرْت َنبََّهــْت؛ ُينَْكــْرَن ُمْقبـِـاٍت، َوُيْعَرْفــَن ُمْدبـِـَراٍت، َيُْمــن)1) َحــْوَم))) 
َيــاِح ُيِصْبــَن َبَلــدًا، َوُيْطِْئــَن َبَلــدًا( يف بعــض النســخ )ُشــبَِهت( عى صيغــة املجهول  الرِّ
مــن التفعيــل أي أشــكل أمرهــا والتبــس عــى النــاس، يقــال: أمــر مشــبه كمعظــم أي 
مشــكل ويف بعضهــا شــبهت عــى صيغــة املعلــوم، ولعــل املعنــى جعلــت نفســها أو 
األمــور الباطلــة شــبيهة باحلــق وهنبــت أي أعلمــت بالبطــالن كأهنــا أيقظــت القــوم 
مــن النــوم والغــرض أنَّ الفتــن يف أول األمــر تلتبــس وجتعــل الباطــل شــبيهًا باحلــق 
حتــى يضــل النــاس ويف آخــر األمــر يظهــر حاهلــا وينكشــف للنــاس أهنــم كانــوا عــى 
الباطــل وقــد توقــف كثــر يف فتنــة اجلمــل والنهــروان وقعــدوا عــن احلــرب ثــم بــان 
ــدم  ــه الن ــني مل ينفع ــوا ح ــا و)3) ندم ــرب أوزاره ــت احل ــد أن وضع ــالل بع ــم الض هل
ــن يــارس  ــة عــى الباطــل بعــد قتــل عــار ب ــأنَّ معاوي ــة صفــني ب وأيقــن الكثــر يف فتن
ــر  ــام الطائ ــن، وح ــرف حاهل ــرن أي ال يع ــابقة، وينك ــان للس ــة كالبي ــرة التالي والفق
حــول املــاء إذا طــاف ودار لينــزل عليــه، وحــوم الريــاح أي كحــوم الريــاح ويف 
الــكالم تشــبيه هببــوب الريــح بحــوم الطائــر واصابــة البلــد دون آخــر، بيــان لذلــك 
ــاُء  ــٌة َعْمَي ــا فِْتنَ ــَة، َفإِنََّ ــِي ُأَميَّ ــُة بن ــْم فِْتنَ ــِدي َعَلْيُك ــِن ِعنْ ــَوِف اْلِفَت ))) َأْخ احلــوم. )َأاَل إِنَّ
ــْت َبلِيَُّتَهــا، َوَأَصــاَب اْلَبــَاُء َمــْن َأْبــَرَ فِيَهــا، َوَأْخَطــَأ  ــْت ُخطَُّتَهــا، َوَخصَّ ُمْظلَِمــٌة َعمَّ
اْلَبــَاُء َمــْن َعِمــَي َعنْهــا.( كلمــة أخــوف مــن صيــغ التفضيــل الــواردة لتفضيــل 
املفعــول نحــو اعــذر وألــوم واشــهر، وقياس)أفعــل( أن يكــون للفاعل وتشــبيه الفتنة 

)))  )حيمس( يف ث، حتريف.
)))  )حرم( يف ع، حتريف.

)3)  )أو( يف ع.
( يف: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / )3، وهنــج البالغــة، حتقيــق  )))  )إالَّ وإنَّ

صبحــي الصالــح: ))).
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باألعمــى لكوهنــا ســالكة غــر ســبيل احلــق كاألعمــى اخلــارج عــن اجلــادة يف مشــيه، 
واخلُطــة بالضــم شــبه القصــة واألمــر واخلطــب )و)خــص( الــيء )خصوصــًا( مــن 
بــاب قعــد خــالف عــم فهــو )خــاص( و)اختــص( مثلــه و)اخلاصــة( خــالف العامــة 
واهلــاء للتأكيــد، وعــن الكســائي: اخلــاص واخلاصــة واحــد())) وخصصتــه بالــيء 
مــن بــاب قعــد أيضــًا واختصصتــه بــه الزم متعــد وعمــوم خطــة تلــك الفتنــة لكوهنــا 
رئاســة عامــة وســلطنة شــاملة وخصــوص البليــة لكــون خــط أهــل البيــت )عليهــم 
الســالم( وشــيعتهم منهــا أوفــر وقــد هتكــوا حرمــة رســول اهلل )صــى اهلل عليــه 
وآلــه(، وقتلــوا احلســني )عليــه الســالم( وســبوا ذراريــه وأصــاب الشــيعة منهــم مــا 
أصــاَب واصابــه البــالء مــن أبــر فيهــا احلــزن املبــر مــن مشــاهدة أفعاهلــم الشــنيعة 
ــُدنَّ َبنِــي  ــُم اهللِ َلَتِج ــواع األذى بخــالف اجلاهــل املنقــاد هلم.)َوَأْي ــاه بأن وقصدهــم إي
ــا،  ــُط بَِيِدَه بِ ــا، َوَتْ ــِذُم بِِفيَه وِس، َتْع ُ ــرَّ ــاِب ال ــِدي َكالنّ ــوٍء َبْع ــاَب ُس ــْم َأْرَب ــَة َلُك ُأَميَّ
ــوا يتاســحون  ــا( اليمــني القســم مؤنــث))) ألهنــم)3) كان َه ــُع ُدرَّ ــا َوَتْنَ ــُن بِِرْجلَِه َوَتْزبِ
بأياهنــم فيتحالفــون، وايُمــن بضــم امليــم اســم اســتعمل يف القســم والتــزم رفعــه كــا 
ــأت يف  ــوا: أومل ي ــني قال ــد البري ــه مهــزة وصــل عن ــع لعمــُر اهلل، ومهزت ــزم))) رف الت
ــه مجــع يمــني  األســاء مهــزة وصــل مفتوحــة غرهــا، وعنــد الكوفيــني قطــع ألنَّ
عندهــم قالــوا: وكانــت العــرب )حتلــف())) باليمــني فقالــوا: يمــني اهلل ال أفعــل 
واليمــن جيمــع عــى ايمــن، ثــم حلفــوا بــه فقالــوا ايمــن اهلل، وقــد خيتــر، فيقــال ايــُم 

)))  املصباح املنر، مادة )اخلص(: )/ ))).
)))  ينظر: املذكر واملؤنث، السجستاين: ))).

)3)  )كأهنم( يف ر، حتريف.
)))  )الرتم( يف أ، ر، تصحيف.

)))  )هبا( يف أ، حتريف.
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ــع رب،  ــاب مج ــات واألَرب ــه لغ ــا، وفي ــم وكره ــم املي ــال ُم اهلل بض ــًا فيق اهلل، وثاني
ــر واملــريب واملتمــم واملنعــم وال يطلــق غــر  وهــو يطلــق عــى املالــك والســيد واملدب
مضــاف إالَّ عــى اهلل عــّز وجــّل، قالــوا وال جيــوز اســتعاله باأللــف والــالم للمخلوق 
ــه  ــات وفي ــع املخلوق ــك مجي ــوق ال يمل ــوم واملخل ــالم للعم ــك؛ ألنَّ ال ــى املال بمعن
يشء، وبعضهــم يمنــع أن يقــال: هــذا رّب الّعبــْد ويف اخلــرب وكــذا يف هــذه اخلطبــة مــا 
ــره  ــا يك ــه))) م ــل ب ــوءه إذا فع ــاءه يس ــدر س ــح مص ــوء بالفت ــم والَس ــة عليه ــه حج في
ــة،  ــح واالضاف ــه وهــو رجــل ســوء بالفت ــوء بالضــم االســم من فاســتاء))) هــو والُس
تعــض)))  اخللــق  الســيئة  والــرضوس  املســنة()3)،  و)))/   / الناقــة  و)النــاب: 
، وخبــط البعــر إذا  حالبهــا)))، وعــذم الفــرس كــرضب إذا أكل بجفــاء أو عــضَّ
رضب بيــده األرض شــديدًا))) ووطــئ))) الــيء شــديدًا، واخلبــط باليديــن كالرمــح 
ــات  ــت بثن ــة إذا رضب ــت الناق ــة، وزبن ــه الزباني ــع()8)، ومن ــن: الدف بالرجلــني )والزب
رجلهــا عنــد احللــب)9)، فالزبــن بالثنــات، والركــض بالرجــل والناقــة زبــون إذا كان 
ذلــك مــن عادهتــا، والــدر اللبــن ويقــال: لــكل خــر عــى التوســيع. )اَل َيَزاُلــوَن بُِكــْم 

)))  )ختلف( يف ح، تصحيف.
)))  )فاستاه( يف م، حتريف.

)3)  القاموس املحيط، مادة )ناب(: )/ )3).
)))  )تفض( يف ث، حتريف.

)))  ينظر: تاج العروس، مادة )رضس(: 8/ )33.
)))  )الشديد( يف أ، ع.

)))  )أو وطئ( يف أ، ع.
)8)  الصحاح، مادة )زبن(: ) / 30)).

)9)  املصدر نفسه، مادة )زبن(: ) / 30)).
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ــْم. َواَل َيــَزاُل َبَاُؤُهــْم َحتَّــى)1)  ــْم؛ َأْو َغــْرَ َضائـِـٍر ِبُ ُكــوا ِمنُْكــْم إاِلَّ َنافِعــًا َلُ َحتَّــى اَل َيْتُ
ــْن  ــِب ِم اِح ــِه؛ َوالصَّ ــْن َربِّ ــِد ِم ــاِر))) اْلَعْب ــْم إاِلَّ َكانتِص ــْم ِمنُْه ــاُر َأَحِدُك ــوَن اْنتَِص اَل َيُك
ــم  ــون يؤذونك ــى ال يزال ــل، و املعن ــت أفع ــا زل ــٍد)3) أي م ــت بزي ــا زل ــَتْصِحبِِه( م ُمْس
ــاعدهم يف  ــم ويس ــم يف مقاصده ــن ينفعه ــم إال م ــى منك ــى ال يبق ــواع األذى حت بأن
مآرهبــم أو ال يرضهــم يف دنياهــم بإنــكار املنكــرات عليهــم وهــدم دولتهــم، والضائــر 
املــرض، يقــال: ضــاره األمــر يضــوره ويضــره إذا ارضه، وكلمــة )هبــم( غــر موجــودة 
يف بعــض النســخ، واالنتصــار االنتقــام، والصاحــب التابــع))) و املســتصحب املتبوع، 
والغــرض نفــي إمــكان االنتصــار عــى مــا جــوزه بعــض الشــارحني)))، واألظهــر أن 
املــراد إثبــات انتصــار األذالء واملقهوريــن كالغيبــة والــذم مــع األمــن مــن الوصــول 
ــه  ــه )علي ــاد والطاعــة يف احلضــور كــا يظهــر مــن قول ــاب مــع اظهــار االنقي اىل املغت
ــن  ــم م ــرة أحدك ــون ن ــى يك ــب())) وحت ــن قري ــيجيء )ع ــه س ــالم( يف كالم ل الس
أحدهــم كنــرة العبــد مــن ســيده إذا شــهد أطاعــه، وإذا غــاب اغتابــه، وهــذا 
ــِرُد َعَلْيُكــْم فِْتنَُتُهــْم َشــوهاَء َمِْشــيًَّة، َوِقَطعــًا  االثبــات يف احلقيقــة يــؤول اىل النفــي )َت
َجاِهليَّــًة، َلْيــَس فِيَهــا َمنَــاُر ُهــَدًى، َواَل َعَلــٌم ُيــَرى، َنْحــُن َأْهــَل اْلَبْيــِت ِمنَْهــا بِمنجــاٍة)))، 
ــي  ــوه وه ــو مش ــوهه اهلل فه ــت )وش ــوه أي قبح ــاهت الوج ــاٍة( ش ــا بُِدَع ــنَا فِيَه َوَلْس

)))  )بالؤهــم عنكــم حتــى( يف: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )3، وهنــج البالغة، 
صبحــي الصالح: ))).

)))  )إال مثل انتصار( يف: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )3.
)3)  )يزيد( يف ر، ع، تصحيف.
)))  )التتابع( يف أ، ع، حتريف.

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

)))  )بنجاٍة( رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )3.
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شــوهاء))) وال يقــال للمذكــر أشــوه())) كــذا قــال بعــض الشــارحني أخــذ مــن كالم 
ــوس)))  ــذا يف القام ــوهاء())) وك ــرأة ش ــوه وام ــل أش ــة )رج ــري)3)، ويف النهاي اجلوه
ــم  ــخ )فتنته ــض النس ــد))) ويف بع ــة ّض ــى اجلميل ــون بمعن ــة ويك ــوهاء العابس والش
ــب  ــع كعن ــة))) والقط ــة املرعب ــية املخوف ــني، واملخش ــع يف الكلمت ــظ اجلم ــوهًا بلف ش
مجــع ِقطعــة بالكــر وهــي الطائفــة مــن الــيء، ولعــل الغــرض االشــارة اىل اختالف 
أنواعهــا ووردوهــا دفعــات كقطــع الســحاب ونحــوه، واجلاهليــة احلالــة التــي كانــت 
العــرب عليهــا قبــل اإلســالم مــن اجلهــل بــاهلل ورســوله ورشائــع الديــن واملفاخــرة 
باألنســاب والكــرب والتجــرب والتعصــب واالخــالق الذميمــة، وتتمــة الــكالم بيــان 
لوجــه الشــبه، واملنــار يف األصــل موضــع النــور، ويقــال للعلــم، واحلــد املوضــوع بــني 
الشــيئني)8)، والعلــم اجلبــل أو الطويــل منــه هيتــدي بــه والوصــف لإشــعار بوجــود 
احلجــة وهــو اإلمــام مــن أهــل البيــت )عليهــم الســالم( وأهــل البيــت منصــوب عــى 
االختصــاص نحــو قوهلــم: نحــن ]معــر[)9) العــرب بالنّصــب، ويف بعــض النســخ 
بالرفــع، واملنجــاة موضــوع النجــاة أي اخلــالص أو مصــدر، ويف بعــض النســخ 

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

)3)  ينظر: الصحاح، مادة )شوه(: )/ 38)).
)))  النهاية يف غريب احلديث واألثر: )/ ))).

)))  ينظر: القاموس املحيط: مادة )شوه(: )/ )8).
)))  ينظر: االضداد، االنباري: )8)، )8).

)))  )املرغبة( يف ر، م، تصحيف.
)8)  ينظر: لسان العرب، مادة )نور(: )/ ))).

)9)  ]معر[ ساقطة من ر.
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)بنجــاة())) و)الغــرض)))) اخلــالص مــن حلــوق اآلثــام وشــمول الضــالل والتابعــة 
ــواع  ــة ال اخلــالص مــن القتــل وأن يف الدعــوة اىل الباطــل كــا يظهــر يف الفقــرة التالي
ُجَهــا اهللُ  األذى بشــهادة قصــة احلســني والعــرتة الطاهــرة )عليهــم الســالم(، )ُثــمَّ ُيَفرِّ
َعنُْكــْم َكَتْفريــِج اأْلَِديــِم، بَِمــْن َيُســوُمُهْم َخْســفًا، َوَيُســوُقُهْم ُعنْفــًا، َوَيْســِقيِهْم بـِـَكْأٍس 
ــْيَف، َواَل ُيْلُِســُهْم))) إاِلَّ اْلـــَخْوَف( فــرج اهلل الغــم أي  ٍة اَل ُيْعطِيِهــْم إاِلَّ السَّ َ ُمَصــرَّ
كشــفه، واألديــم ]اجللــد[))) وتفريــج االديــم كشــفه عــن اللحــم حتــى يظهــر وخيــرج 
مــن حتتــه، ولعــل تشــبيه الفتنــة باألديــم للصوقهــا وشــموهلا وحيتمــل أن يكــون املــراد 
باألديــم اجللــد الــذي يلــف االنســان فيــه للتعذيــب ؛ ألنــه يضغــط شــديدًا إذا جــف، 
ويف تفرجيــه اســرتاحة كاملــة، ويســومهم أي يكلفهــم ويلزمهــم، واخلســف النقصــان 
والــذل واهلــوان، وأصلــه أن حيبــس الدابــة عــى غــر علــف)))، والُعنــف بالضــم ضــد 
ــر،  ــرب امل ــة بالص ــربة املمزوج ــح، واملص ــض النس ــا يف بع ــح ك ــك بالفت ــق وكذل الرف
وجــوز بعــض الشــارحني))) أن )تكــون())) املصــربة بمعنــى اململــؤة اىل أصبارهــا)8) 
أي جوانبهــا مجــع ُصــرب بالضــم ويف املثــل/ظ )))/ )أخذهــا بأصبارهــا()9) أي 

)))  )بنحاة( يف أ، ع، تصحيف.
)))  )العرض( يف ح، ر، م، تصحيف.

)3)  )جيلسهم( يف أ، ع، تصحيف.
)))  ]اجللد[ ساقطة من ح.

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )خسف(: 9/ 8).
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / )).

)))  )يكون( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصحيح ما أثبتناه.
)8)  )اصبادها( يف م، حتريف.

)9)  ينظــر: جممــع االمثــال: )/ 9))، ورد فيــه: ))أخــذ الــيء بأصبــاره((، و الصحــاح، مــادة 
)صرب(: )/ )0).
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ــة،  ــت الربذع ــر حت ــر البع ــى ظه ــى ع ــق يكس ــاء رقي ــر كس ــس بالك ــة، واحِلل تام
وأحلــس البعــر أي ألبســه احللــس، واحللــس أيضــا مــا يبســط يف البيــت حتــت حــر 
الثيــاب)))، والغــرض أهنــم جيعلــون اخلــوف شــعارًا هلــم الصقــًا هبــم، وهــذا الــكالم 
ــة، وقــد أذاقوهــم  ــة بنــي العبــاس وانقــراض ُملــك بنــي أمي ــار عــن ظهــور دول أخب
كأس العــذاب طعومــًا خمتلفــة وأروهــم املــوت ألوانــًا شــتى كــا هــو مذكــور يف كتــب 
ــْو  ــدًا، َوَل ــًا َواِح ــْو َيَرْوَننِــي َمَقام ــا َل ــا فِيَه ــا َوَم ْنَي ــٌش بِالدُّ ــَودُّ ُقَرْي ــَك َت ــَد َذلِ الســر )َفِعنْ
ْقَبــَل ِمنُْهــْم َمــا َأْطُلــُب اْلَيــْوَم َبْعَضــُه َفــَا ُيْعُطوَننــي)))) البــاء  َقــْدَر َجــْزِر))) جــُزوٍر)))؛ أِلَ
ــي،  ــى التمن ــى معن ــل داٍل ع ــد فع ــا بع ــة لوقوعه ــى أن املصدري ــو بمعن ــدل، ول للب
ومقامــًا أي يف مقــام، واجلــزور مــن اإلبــل خاصــة يقــع عــى الذكــر واألنثــى)))، ولفظ 
اجلــزور أنثــى، فيقــال: رعــت اجلــزور، قالــه ابــن االنبــاري)))، وقيــل: اجلــزور الناقــة 
التــي جتــزر وجــزرت اجلــزور مــن بــاب قتــل))) أي نحرهتــا، ومــا أطلــب اليــوم بعضــه 
ــاد يعنــي يتمنــون أن يــروين فيطيعــوين)8) اطاعــة ]كاملــة، وقــد  أي الطاعــة، واالنقي
رضيــت منهــم اليــوم بــأن يطيعــوين اطاعــة[)9) ناقصــة فلــم يقبلــوا، وقــد ذكــر أربــاب 

)))  ينظر: الصحاح، مادة )حلس(: 3/ 9)9.
)))  )جرر( يف ر، ويف م: )حرر(، تصحيف.

)3)  )حزور( يف م، تصحيف.
)))  )يعطوننِيــِه( يف: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: )/ )3، ويعطونيــه( يف: هنــج 

الصالــح:))). حتقيق:صبحــي  البالغــة، 
)))  ينظر: الصحاح، مادة )جزر(: )/ ))).
)))  رواه الفيومي يف املصباح املنر: )/ 98.

)))  )قيل( يف أ، ث، ع، تصحيف.
)8)  )فيضعوين( يف ع، حتريف.

)9)  ]كاملة، وقد رضيت منهم اليوم بأن يطيعوين اطاعة[ ساقطة من م.
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ــا  ــزاب))) مل ــوم ال ــال ي ــة، ق ــي أمي ــوك بن ــر مل ــو آخ ــد وه ــن حمم ــروان ب ــر إن م الس
شــاهد عبــد اهلل بــن حممــد بــن عــي بــن عبــداهلل بــن العبــاس بإزائــه يف صــف خراســان 
لــوددت أّن عــي بــن أيب طالــب حتــت هــذه الرايــة بــدالً مــن هــذا العــي، وحيتمــل أن 
يكــون هــذا التمنــي عنــد قيــام القائــم )عليــه الســالم( )))، قــال الشــارح عبــد احلميــد 
بــن أيب احلديــد)3) بعــد حكايــة مــا يــدل عــى قيــام القائــم )عليــه الســالم( مــن هــذه 
ــة  ــي أمي ــن بن ــون م ــن يك ــل: فم ــإن قي ــة: ف ــاه يف أول رشح اخلطب ــد ذكرن ــة وق اخلطب
موجــودًا يف ذلــك الوقــت حتــى يقــول )عليــه الســالم( يف أمرهــم مــا قــال مــن انتقــام 
هــذا الرجــل ]منهــم[))) حتــى يــودوا لــو أن عليــًا )عليــه الســالم( كان املتــويل 
ــه  ألمورهــم عوضــًا عنــه، قيــل: أمــا اإلماميــة)))، فتقــول))) بالرجعــة، ويزعمــون أنَّ
ســيعاد قــوم بأعياهنــم مــن بنــي أميــة وغرهــم، وينتقــم القائــم مــن أعــداء آل حممــد 
ــه  ــون أن ــا فيزعم ــا أصحابن ــن. وأم ــني واملتأخري ــه([))) املتقدم ــه وآل ــى اهلل علي ])ص
ســيخلف اهلل يف آخــر الزمــان رجــاًل مــن ولــد فاطمــة )عليهــا الســالم( و ليــس 
موجــودًا اآلن، وإنــه ينتقــم و يمــأل األرض عــدالً كــا ملئــت جــورًا وظلــًا، وإنــه إنــا 

)))  )الرتاب( يف ر، حتريف.
)))  ينظر: الكامل يف التاريخ، ابن األثر: )/ )3).

)3)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 8).
)))  ]منهم[ ساقطة من ح.

)))  جــاء يف الــكايف: ))يكــون مــن ظهــري احلــادي عــر مــن ولــدي هــو املهــدي الــذي يمــأل 
ــوام  ــا أق ــل فيه ــرة يض ــه وح ــه غيب ــون ل ــًا تك ــورًا وظل ــت ج ــا ملئ ــطًا ك ــدالً وقس األرض ع
وهيتــدي آخــرون..(( الــكايف، الكلينــي: )/ 388، وينظــر: علــل الرائــع: )/)، و االمــايل، 

ــويس: )9). الط
)))  )فيقول( يف أ، ث، ع، م، تصحيف، والصواب ما ااثبتناه.

)))  ])صى اهلل عليه وآله([ ساقطة من ع.
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يظهــر بعــد أن يســتوىل عــى كثــر مــن بــالد اإلســالم ملــك مــن أعقــاب بنــي أميــة، 
وهــو الســفياين املوعــود بــه يف الصحيــح مــن ولــد أيب ســفيان بــن حــرب بــن أميــة، 
ــزل))) املســيح  ــذ ين ــه ويقتــل))) أشــياعه وغرهــم، وحينئ وأنَّ اإلمــام الفاطمــي يقتل
ــة األرض،  ــر()3) داب ــاعة، و)تظه ــدو أرشاط الس ــاء، وتب ــن الس ــالم( م ــه الس )علي
ويبطــل التكليــف، ويتحقــق))) قيــام األجســاد عنــد نفــخ الصــور، كــا نطــق بــه 
ــا  ــا أصحابن ــول هب ــي يق ــة الت ــول بالرجع ــى أنَّ الق ــى. وال خيف ــز أنته ــاب العزي الكت
ــة  ــه وظهــور بنــي أمي ــايف القــول بالســفياين الــذي حــكاه عــن أصحاب ــة ال ين اإلمامي
ــه وعــى هــذا تكــون))) االشــارة يف الــكالم الســابق اىل ظهــور)))  ــا ناطقــة ب وأخبارن

القائم )عليه السالم( ال ملوك بني العباس واهلل تعاىل يعلم.

]ومن خطبة له )عليه السالم([)))
)8)الفطــِن، األوُل الَّــِذي  )فتبــارَك اهللُ الــِذي الَ يبلغــُه ُبعــُد المــِم، والَ ينالــُه ِحسُّ
ــربوك)9)،  ــن ال ــتق م ــارك مش ــل تب ( قي ــِيَ ــُه فينق ــِر ل ــي، والَ آخ ــه فينته ــَة ل ال غاي

)))  )تقتل( يف ع، تصحيف.
)))  )تنزل( يف أ، ع، تصحيف.

)3)  )يظهر( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصواب ما اثبتناه.
)))  )بتحقيق( يف أ، ع، حتريف.

)))  )يكون( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصواب ما اثبتناه.
)))  )طهور( يف م، تصحيف.

)))  ]ومن خطبة له )عليه السام([ بياض يف ث، ر، م.
ــق:  ــة، حتقي ــج البالغ ــد: ) / 9)، و هن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــدس( يف: رشح هن )8)  )ح

ــح: 3)). ــي الصال صبح
)9)  قــال ابــن دريــد: ))بــرك اجلمــل بــروكًا فهــو بــارك،... والربكــة: النــاء والزيــادة(( 

.((( االشــتقاق: 
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يقــال: بــرك البعــر إذا نــاخ يف موضــع فلزمــه)))، وبــروك الطــر عــى املــاء لزومــه 
لــه، ومنــه الربكــة لــدوام املــاء فيهــا فيكــون اشــارة اىل عظمتــه تعــاىل باعتبــار دوام 
بقائــه، وقيــل: مــن الربكــة وهــي كثــرة اخلــر وزيادتــه، يقــال: بــارك اهلل لزيــد وعــى 
ــاِر  ــْن يِف النَّ ــوِرَك َم ــه تعــاىل ﴿أْن ُب ــه قول ــًا بنفســه، ومن ــدًا متعدي ــارك اهلل زي ــد وب زي
ــا﴾))) فمعنــى تبــارك تكاثــر خــره وزادت نعمتــه واحســانه عــى وجــه  َوَمــْن َحْوَلَ
ــى الدعــاء، وال خيلــو عــن  ــه بعــض الشــارحني)3) بمعن ــد وجعل ــار والتمجي اإلخب
ــن أن  ــه ع ــه/ و8))/ وأفعال ــه وصفات ــاىل يف ذات ــد وتع ــاه تزاي ــل: معن ــد، وقي بع
ــه، وال  ــه وصفات ــه يف ذات ــانه وتعالي ــه واحس ــارة اىل فضل ــون اش ــٍد فيك ــاس بأح يق
يســتعمل إالَّ اهلل تعــاىل واهلمــة أول العــزم أو العــزم القــوي، ويقــال: فــالن عــايل 
ــه  ــت إرادت ــبيه إذا كان ــة التش ــار يف جه ــالف االعتب ــى اخت ــة ع ــد اهلم ــة، وبعي اهلم
تتعلــق))) باألمــور العاليــة البعيــدة التنــاول، ونيــل الــيء اصابتــه والوصــول إليــه، 
واحِلــس بالكــر االدراك والشــعور، يقــال: احسســت الــيء وحسســت بــه، 
ويكــون بمعنــى )احلركــة()))، والفطنــة )احلــذق()))، يقــال: رجــل فطــن بخصومتــه 
ــة يف  ــو الرع ــن( وه ــدس الفط ــخ )ح ــض النس ــا، ويف بع ــًا بوجوهه إذا كان عامل
الســر واملــي عــى طريقــة مســتمرة، ويكــون بمعنــى الظــن والتخمــني والتوهــم، 
يف األمــور وغايــة الــيء مــداه وهنايتــه و الظاهــر أن املــراد نفــي املبــدأ، وهــو 

)))  ينظر: لسان العرب، مادة )برك(: 0)/ 399.
)))  النمل / 8.

)3)  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ 9).
)))  )يتعلق( يف أ، ث، ع، م، تصحيف، ويف ر: )تعلق(.

)))  لسان العرب، مادة )حسس(: )/ 0).
)))  تاج العروس، مادة )فطن(: 8)/ )3).
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ــر  ــان بتقدي ــالن[))) منصوب ــة األزل))) ]والفع ــر اىل جه ــة الفك ــار حرك ــه باعتب غايت
أن الناصبــة، ووجــه بعــض الشــارحني التغايــر بــني مدخــول الفــاء ومــا قبلــه بــأنَّ 
املــراد ال أول لــه باإلمــكان فيكــون مســبوقًا بالعــدم بالفعــل، وال آخــر لــه بالفعــل 
فينقــي بالفعــل، وفيــه تأمــل لعــدم الرتتــب إذا مل يعتــرب االمــكان يف مدخــول الفــاء 
ــة  ــاء ارصح يف الدالل ــال إنَّ االنته ــن أن يق ــاره ]ويمك ــى اعتب ــكال ع ــود االش وع
عــى العــدم مــن ثبــوت الغايــة وكذلــك االنقضــاء مــن وجــود االخــر فادخــل الفــاء 
عــى مــا هــو اوضــح فســادًا فتدبــر[)3) )فاســتودعهْم يِف أفضــِل مســتودٍع، وأقرُهــْم 
ــُم األصــاِب إىل مطهــراِت األرحــاِم( املســتودع  ، تناســختهْم كرائ يِف خــٍر مســتقرٍّ
ــه الوديعــة، يقــال: اســتودعته وديعــة  عــى صيغــة املفعــول املــكان الــذي جيعــل في
إذا اســتحفظته إياهــا، واملســتقر موضــع االســتقرار، والــكالم يف وصــف األنبيــاء 
)عليهــم الســالم(، واملســتودع حظائــر))) القــدس وحمــال كرامــة اهلل التــي اســكنهم 
ــرة، أو  ــازل اآلخ ــة، أو من ــم الزكي ــتقر أبداهن ــدان، واملس ــول األب ــل حل ــا قب اهلل فيه
املســتودع األصــالب واملســتقر األرحــام لكــون األصالب بمنزلــة املنازل للمســافر 
بالنســبة اىل األرحــام، أو بالعكــس لطــول مــدة االســتقرار يف األصالب بالنســبة اىل 
األرحــام، والنســخ النقــل، يقــال: نســخت الكتــاب وانتســخته إذا نقلتــه، واملنقــول 
منــه النُســخة بالضــم، والتناســخ التناقــل ومنــه التناســخية))) لزعمهــم انتقــال 

)))  )االول( يف ر، م، حتريف.
)))  ]والفعالن[ ساقطة من ث، ويف م: )العالن(، حتريف.

)3)  ]ويمكــن ان يقــال أن االنتهــاء ارصح يف الداللــة عــى العــدم مــن ثبــوت الغايــة وكذلــك 
االنقضــاء مــن وجــود االخــر فادخــل الفــاء عــى مــا هــو اوضــح فســادًا فتدبــر[ بيــاض يف ح.

)))  )خطائر( يف ر، ث، ع، تصحيف.
)))  التناســخية: مجاعــة تؤمــن بانتقــال االرواح مــن بــدن اىل آخــر، والتناســخ قــدم راســخ يف 
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األرواح مــن بــدن اىل بــدن، وقيــل مــن تناســخ األزمــان أي تداوهلــا وانقــراض قــرن 
بعــد آخــر، والــكالم دليــل عــى طهــارة آبــاء األنبيــاء وأمهاهتــم )عليهــم الســالم( 
ــَا  مــن الســفاح والكفــر كــا ذهــب إليــه أصحابنــا )رضــوان اهلل عليهــم(. )كلَّ
ــى أفضــْت كرامــُة اهللِ ســبحانُه)))  َمــى ســلٌف)1)، قــاَم منهــْم بديــِن اهللِ خلــٌف، حتَّ
ــه(( الَســلف بالتحريــك كل مــن مــى وتقــدم مــن  ــه وآل اىل حممــٍد )صــى اهلل علي
اآلبــاء والقرابــات وغرهــا، يقــال: ســلف الــيء ســالفًا أي مــى وقيــل: الســلف 
مجــع ســالف، ثــم مجــع عــى أســالف، واخللــف بالتحريــك العــوض والبــدل وكل 
ــر،  ــكني يف ال ــر وبالتس ــك يف اخل ــه بالتحري ــى، إالَّ أن ــن م ــد م ــئ)3) بع ــن جيي م
يقــال: َخلــُف ِصــْدق وخلــف ســوٍء، والديــن مــا يتعبــد اهلل عــز وجــل بــه وأصلــه 
واحــد، وإنــا )ختتلــف())) بعــض األحــكام باختــالف املصالــح يف األزمــان، 
وأفضــت أي انتهــت، والكرامــة والكــرم ضــد اللــوم، واملــراد بكرامــة اهلل النبــوة، 
واصطفــاء حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( مــن بــني اآلنــام لتبليــغ األحكام.)فأخرجــُه 
مــْن أفضــِل املعــادِن منبتــًا، وأعــِز األرومــاِت))) مغرســًا، مــَن الشــجرِة التــي صــدَع 
منَهــا أنبيــاءُه، وانتجــب منَهــا أمنــاءُه( العــدن اإلقامــة، يقــال: عــدن باملــكان يعــدن 

بعض امللل واشدها اعتقادًا تناسخية اهلند. ينظر: امللل والنحل: )/ ))).
)))  )منهــم ســلف( يف: رشح هنــج البالغــة، ابــن أيب احلديــد: ) / 0)، و هنــج البالغــة، 

حتقيــق: صبحــي الصالــح: 3)).
ــة،  ــج البالغ ــد: ) / 0)، و هن ــن أيب احلدي ــة، اب ــج البالغ ــاىل( يف: رشح هن ــبحانه وتع )))  )س

ــح: 3)). ــي الصال ــق: صبح حتقي
)3)  )جتىء( يف ر، م، تصحيف.

)))  )خيتلف( يف أ، ث، ح، ر، ع، م، تصحيف، والصواب ما اثبتناه.
)))  )االومات( يف: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: ) / 0).
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كيــرضب إذا اقــام بــه ولزمــه، ومعــدن كل يشء مركــزه، ومنــه جنــة عــدن]...[))) 
ــا جنــة اقامــة، واملنبــت كمجلــس موضــع ]هكــذا يف النســخ التــي عندنــا  ألهنَّ
ــاس عــى البيعــة ووجدهتــا  ــا اراده الن ــر النســخ، مل ــال بعــض الشــارحني يف أكث وق
يف بعضهــا ادارة النــاس عــى البيعــة، يعنــي بتقديــم الــدال فمــن روى االول جعــل 
عــى متعلقــه بمحــذوف تقديــره موفقــًا، ومــن روى الثــاين جعلهــا متعلقــه بالفعــل 
الظاهــر نفســه، يقــول: ادرت فالنــًا عــى كــذا أي عاجلتــه، دعــوين والتمســوا غــري 
فانــا مســتقبلون امــرًا لــه وجــوه والــوان[))) النبــت)3) ويكــون مصــدرًا كاملقــام وهــو 
ــة )األصــل())) وغــرس الشــجر  ــح العــني، واألرومــة كاالكول ــاس فت شــاذ، والقي
كــرضب اثبتــه يف األرض، واملغــِرس بالكــر موضــع ]و[))) مصــدر، والصــدع يف 
األصــل/ظ 8))/ شــق الــيء الصلــب وهو يســتلزم ظهــور يشء حتتــه، وانتجب 
ــا اهلل  ــة، رشفه ــل: مك ــوة، وقي ــة النب ــادن طين ــل املع ــراد بأفض ــل: امل ــار، قي أي اخت
ــه قــال  ــه وآلــه( أن عــز وجــل، وقيــل قبيلتــه وعشــرته، وروى عنــه )صــى اهلل علي
ــة،  ــن كنان ــي النــرض ب إنَّ اهلل اصطفــى مــن العــرب معــدًا، واصطفــى مــن معــد بن

)))  ]عدن[ مكررة زائدة يف ث.
)))  ]هكــذا يف النســخ التــي عندنــا وقــال بعــض الشــارحني يف أكثــر النســخ، ملــا اراده النــاس 
ــدال فمــن روى  ــم ال ــي بتقدي ــاس عــى البيعــة، يعن ــا ادارة الن عــى البيعــة ووجدهتــا يف بعضه
االول جعــل عــى متعلقــه بمحــذوف تقديــره موفقــًا، ومــن روى الثــاين جعلهــا متعلقــه 
ــه، دعــوين والتمســوا غــري  ــًا عــى كــذا أي عاجلت بالفعــل الظاهــر نفســه، يقــول: ادرت فالن

ــادة يف ث. ــوان[ زي ــوه وال ــه وج ــرًا ل ــتقبلون ام ــا مس فان
)3)  )البنت( يف ث، ح، ر، تصحيف.

)))  لسان العرب، مادة )أرم(: ))/ )).
)))  ]و[ ساقطة من ر.
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ــل  ــم)))، ولع ــي هاش ــن بن ــاين م ــرض، واصطف ــي الن ــن بن ــًا م ــى هاش ــه اصطف وإن
ــرة، أو  ــت والعش ــة البي ــدن و األروم ــن املع ــوة وم ــة النب ــجرة طين ــن الش ــراد م امل
الصنــف األرشف مــن أصنــاف األنبيــاء فيكونــان أخــص مــن الشــجرة أو املعــدن 
مكــة، واألرومــة أحــد األمريــن، ويمكــن أن جيعــل الشــجرة))) أخــص، ويــراد هبــا 
ــاء واهلل  ــاء واألمن ــص يف األنبي ــتلزم التخصي ــه يس ــالم( إالَّ إن ــه الس ــم )علي إبراهي
تعــاىل يعلــم أمنــاؤه مــن أئتمنــه عــى تبليــغ الرســالة، أو األوصيــاء واألئمــة عليهــم 
ــد  ــام بع ــر الع ــن ذك ــون م ــم فيك ــة أو األع ــل الطين ــاد أص ــالم( الحت ــم الس )عليه
اخلــاص، )عتتــُه خــُر العــِت، وأرسُتــُه خــُر األرُِس، وشــجرُتُه خــُر الشــجِر، نبتــْت 
يف حــرٍم، وبســقْت)3) يف كــرٍم، لــا فــروٌع طــواٌل، وثمــرٌة ال تنــال)))) عــرتة الرجــل 
أخــص أقاربــه و)عــن ابــن اإلعــرايب أنَّ )العــرتة( ولــد الرجــل وذريتــه وعقبــه مــن 
صلبــه وال تعــرف العــرب غــر ذلــك()))، وقــال ابــن االثــر: املشــهور املعــروف أن 
ــزكاة )))،  ــه الذيــن حرمــت عليهــم ال ــه( أهــل بيت ــه وآل عــرتة النبــي )صــى اهلل علي
والصحيــح مــا حــكاه عــن البعــض مــن أنَّ املــراد أوالده، وعــي وأوالده )عليهــم 
الســالم( واألرسة العشــرة وأهــل البيــت ألنَّ الرجــل يتقــوى هبــم مــن األرس 

ــاعيل،  ــد إس ــن ول ــة م ــى كنان ــلم(: )أنَّ اهلل اصطف ــه وس ــه وال ــى اهلل علي ــي )ص ــال النب )))  ق
واصطفــى قريشــًا مــن كنانــة، واصطفــى مــن قريــش بنــي هاشــم، واصطفــاين مــن بنــي هاشــم( 

صحيــح مســلم: )/ 8)، وســنن الرتمــذي: )/ )))، واجلامــع الصغــر: )/ ))).
)))  )سبقت( يف ث، ع، حتريف.

)3)  )الشجر( يف أ، ع، حتريف.
ــق  ــد: )/ 0)، وهنــج البالغــة، حتقي ــن أيب احلدي ــال( رشح هنــج البالغــة، اب )))  )وثمــر ال ُين

ــح: ))). ــي الصال صبح
)))  املصباح املنر: )/ )39.

)))  ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر: 3/ ))).
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بمعنــى: )القــوة())) والعــرتة أخــص مــن األرسة، والظاهــر أن املــراد بالشــجرة 
ــى  ــه( ع ــه وآل ــى اهلل علي ــه )ص ــم، أو نفس ــالم(، أو هاش ــه الس ــم )علي ــا إبراهي أم
ــرم  ــه ح ــراد ب ــارحني)))أن ي ــض الش ــوز بع ــة، وج ــرم مك ــة، واحل ــة البياني االضاف
العــّز واملنعــة، والباســق املرتفــع يف علــوه، ويقــال: بســق النخــل بســوقًا إذا طــال)3) 
واملــراد بالفــروع والثمــر أهــل البيــت واألئمــة )عليهــم الســالم( الذيــن ال يتيــر 
ألحــد أن ينــال مآثرهــم و)مفاخرهــم())) ويصــل اىل درجاهتــم أو اىل معرفــة شــأهنم 
وحقيقــة أرسارهــم، أو املــراد بالفــروع اآلبــاء واألقــارب وبالثمــر الرســول )صــى 
ــجرة  ــوه يف الش ــض الوج ــى بع ــالم( ع ــم الس ــه )عليه ــل بيت ــه( وأه ــه وآل اهلل علي
ــَع ضــْوءُه، وشــهاٌب ســطَع  ــى، وبصــرُة مــْن اهتــَدى، رساٌج مَل )فهــو إمــاُم مــْن اتَق
ــم  ــرة العل ــه، والبص ــدي ب ــه أي يقت ــم ب ــن يؤت ــام م ــُه( اإلم ــرَق ملع ــٌد ب ــورُه، وزن ن
واخلــربة، وســطع))) الصبــح والغبــار والــربق والرائحــة أي ارتفــع، والَزنــد بالفتــح 
العــود الــذي تقــدح بــه النــار أي يــوري)))، والســفى زنــدة فيهــا ثقــب وهــي األنثى، 
وإذا اجتمعــا قيــل: زنــدان وال يقــال: زندتــان تغليبــًا للتذكــر، وبــرق الــيء كقتــل 
شــُد، و كامــُه الفصــُل،  ــًا أي ملــع )ســرتُه القصــُد، وســنتُه الرُّ ــًا وبريقــًا وبروق برق
وحكمــُه العــدُل، أرســلُه عــى حــِن فــتٍة مــَن الرســِل، وهفــوٍة عــْن العمــِل، وغبــاوٍة 
مــَن األمــَم( الســرة الطريقــة، والقصــد اســتقامة الطريقــة وضــد االفــراط، والســنة 

)))  لسان العرب، مادة )أرس(: )/ 0).
)))  ينظر: رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد: )/ )).

)3)  ينظر: الصحاح، مادة )بسق(: )/ 0))).
)))  )مفاحرهم( يف ح، تصحيف.

)))  )سطح( يف م، حتريف.
)))  )توري( يف ح تصحيف.
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الطريقــة، والســرة والرشــد خــالف الغــي، والفصــل الفاصــل بــني احلــق والباطــل 
ــُه َلَقــْوٌل َفْصــٌل﴾)))، وقيــل: الفصــل احلــق مــن القــول، والفــرتة  قــال اهلل تعــاىل: ﴿إِنَّ
مــا بــني الرســولني مــن الزمــان الــذي انقطعــت فيــه الرســالة واهلفــوة الزلــة 
واالرساع، وهفــا))) الطائــر إذا طــار، وهفــت الريــح إذا هبــت، والغبــاوة)3) اجلهــل 
وقلــة الفطنــة )اعملــوا _ رمحكــُم اهللُ_ عــى أعــاٍم بينــٍة، فالطَّريــُق نــٌج يدعــو 
ــورٌة،  ــُف منش ــراٍغ، والصح ــٍل وف ــَى مه ــتعتٍب ع ــْم يِف داِر مس ــاِم، وأنت اىل داِر الس
واألقــاُم جاريــٌة، واألبــداُن صحيحــٌة، واأللســُن مطلقــٌة، والتوبــُة مســموعٌة، 
واألعــاُل مقبولــٌة( العلــم بالتحريــك مــا هيتــدي بــه مــن )جبــل())) ونحــوه واملــراد 
ــا مركــب  مــا هيتــدي بــه اىل طــرق النجــاة واعملــوا عــى أعــالم أي ملتزمــني هبــا كأهنَّ
حيملكــم))) اىل مقاصدكــم، والفــاء للتعليــل وكان يف نســخ الشــارحني، والطريــق 
ــالمة،  ــالم))) يف األصــل السَّ هنــج بالــواو احلاليــة، والنَهــج بالفتــح الواضــح، والسَّ
ــالم؛ ألهنَّــا دار /  تقــول))): ســلم كعلــم ســالمًا وســالمة، ومنــه قيــل للجنــة دار السَّ
ــالمة مــن اآلفــات، واالســتعتاب طلــب العتبــى أي الرضــا بالرجــوع  و9))/ السَّ
عــن االســاءة، والظاهــر أنَّ املســتعتب مصــدر، وحيتمــل املــكان، واملهــل بالتحريــك 
الســكينة والرفــق، وأمهلــه إذا رفــق بــه ومهلــه إذا أجلــه، واملــراد بالفــراغ الفــراغ)8) 

)))  الطارق/ 3).
)))  )هفاء( أ، ع، حتريف.

)3)  )العناوة( يف أ، ع، حتريف.
)))  )حبل( يف أ، ث، ح، ر تصحيف.

)))  )بحملكم( يف م، تصحيف.
)))  )السلم( يف ر، حتريف.

)))  )يقول( يف ث، ر، م، تصحيف.
)8)  )الفراع( يف أ، تصحيف.
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عــن))) عوائــق املــوت ومــا بعــده، وموانــع العمــل، والصحــف صحــف األعــال، 
ونرهــا ضــد طّيهــا، واملــراد كوهنــا مل تطــو بعــد بانقضــاء وقــت العمــل، واألقــالم 
أقــالم كتبــه األعــال، واطــالق األلســن عــدم خرســها بثقــل املــرض وســكره املوت 

ومعاينــة األهــوال.

)))  )من( يف ث، حتريف.



احملتويات
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احملتويات

( ........................ ]َوِمْن َكاَلٍم ُله )َعَلْيِه الّساَلم([ َقالُه ملَِرواِن بِن احلََكم بِاْلَبَرة

(0 ........................... ]َوِمْن َكاَلٍم َلُه )َعَلْيِه الّساَلُم([ مَلّا َعَزُموا َعى بِيَعة ُعثْاَن

]َوِمْن َكالٍم َلُه )َعَلْيِه الّساَلُم([ مَلّا َبَلغُه اهِّتاُم َبني ُامَيَة َلُه بِامُلشاَركَة يِف َدِم ُعثاَن....... ))

الم([................................................... )) ]َوِمْن ُخْطَبٍة َلُه )َعَلْيِه السَّ

(( ................................................... الم([ ]َوِمْن َكاَلٍم َلُه )َعَلْيِه السَّ

(9 ....................................... الم([ ]َوِمْن َكِلاٍت َكاَن َيدُعو هِبا )َعَلْيِه السَّ

الم([ قاله لبعض أصحابه ملا عزم عى املسر اىل اخلوارج.. )) ]َوِمْن َكاَلٍم َلُه )َعَلْيِه السَّ

(( ..................... الم([ َبْعَد َحرِب اجلَمل يف ذّم النِساء ]َوِمن َكاَلٍم لُه )َعليِه السَّ

(( ................................................... الم([ ]َوِمْن َكاَلٍم َلُه )َعَليِه السَّ

(3 ..................................... نَيا الم([ يف ِصَفِة الدُّ ]َوِمْن َكاَلم َلُه )َعَليِه السَّ

الم([ عجيبة ويف بعض النسخ )تسمى الغراء(........... )) ]َوِمْن ُخطَبٍة َلُه )َعَليِه السَّ

الم([ يف ذكر َعمُرو بن العاص......................... 3)) ]َوِمْن َكاَلم َلُه )َعَليِه السَّ

الم([................................................. )3) ]َوِمْن ُخطَبِة َلُه )عليِه السَّ
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الم([................................................. )3) ]َوِمْن ُخطَبٍة َلُه )َعلْيِه السَّ

الم([................................................. ))) ]َوِمْن ُخطَبٍة َلُه )َعليِه السَّ

الم([................................................. 8)) ]َوِمْن ُخطَبٍة َلُه )َعَلْيِه السَّ

الم([................................................. ))) ]َوِمْن ُخْطَبٍة َلُه )َعَلْيِه السَّ

الم([................................................. 83) ]َوِمْن ُخطبٍة َلُه )َعَلْيِه السَّ

(9( .................... الم([ )ُتْعـَرف( بِـْخـطبِة األْشـباِح ]َوِمْن َخـْطـبٍة َلُه )َعَليِه السَّ

300 ................. ]ومن كالم له )عليه السالم([ ملَّا أريد عى البيعة بعد قتل عثان

]ومن خطبة له )عليه السالم([................................................. )30

]ومن خطبة له )عليه السالم([................................................. ))3


