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الس ُ
[ومن كالم له َ
(ع َل ْي ِه َّ
الم)]

(((

ـر ح ِّقـ ِـه و ِعنْــدَ َغـ ِ ِ ِ ِ
ِ
(و َليـ ِ ِ
ـن َ
ـظ فِيــا َأتَى إِالَّ
احلـ ِّ
ـر َأ ْهلــه مـ َ
ـس ل َواضـ ِع ا َمل ْعـ ُـروف ِف َغـ ْ ِ َ َ
َ ْ َ
ْ
ِ
األش ِار َوم َقا َلـ ُة ُ ِ
(((
أجـ َـو َد
َْ
ـم؛ مــا((( ْ
اجل َّهــال ،مــا َدا َم ُمنْعـ ًـا َع َل ْي ِهـ ْ
َ
م َمــدَ ُة ال ِّلئــامَِ ،و َثنَـ ُ
ـاء َ ْ
ات اهلل ب ِ
يــدَ ه! وهــو عــن َذ ِ
خيـ ٌـل) املعــروف االحســان اىل النــاس ســمي معروف ـ ًا؛
َ
َ ُ َ ُ َ َ ْ
َّ
ألن النــاس ال ينكرونــه وهــو يف األصــل (ضــد املنكــر)((( ،واملــراد اعطــاء األمــوال

ووضعــه يف غــر حقــه وعنــد غــر أهلــه بــذل املــال يف غــر الوجــوه املنــدوب
اليهــا يف الرشيعــة رئــاء وســمعه واعطــاء غــر املســتحق كصلــة الشــعراء واطعــام
الفســاق وأربــاب الدنيــا ونحــو ذلــك ،وتســميه ذلــك باملعــروف عــى زعــم املعطــي
ّ

وعامــة النــاس وإالَّ فاملعــروف حقيقــه مــا وضــع يف حقــه وعنــد أهلــه و(احلــظ:

[النصيــب]((()((( واملحمــدة خــاف املذمــة ،واللئيــم ضــد الكريــم ،ويقــال

للشــحيح والــدين النفــس واملهــن ونحوهــم ،واليــد النعمــة وحيتمــل اجلارحــة

(((

عــى بعــد َّ
ألن االعطــاء يكــون هبــا ومــا أجــود يــده((( بيــان للمذكــورات أو املقالــة

((( [ومن كالم له (عليه السالم)] بياض يف ث.
((( (اللثام) يف ر ،ع ،م ،حتريف.
((( (وما) يف أ ،ع.
((( الصحاح ،مادة (عرف).1401 /4 :
((( [النصيب] ساقطة من ع.
((( الصحاح ،مادة (حظظ).1172 /3 :
((( (اخلارجه) يف ث ،ويف م (احلارحة) تصحيف.
((( (بده) يف ر ،تصحيف.
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وعــن ذات((( اهلل أي عــا يتعلــق بــاهلل ســبحانه ويرجــع اليــه كالصدقــات وص ّلــه
األرحــام وغــر ذلــك ،والــذات يف األصــل اخللقــة ،يقــال :فــان صالــح يف ذاتــه
أي يف خلقتــه ،واملــراد بــه نفــس الــيء﴿ ،و َأصلِحــوا َذ َ ِ
ُــم﴾((( ،أي
َ ْ ُ
ات َب ْينك ْ

حقيقــه وصلكــم ،وقيــل( :نفــس كل يشء بينكــم)((( أو حــال كل نفــس بينكــم،
وقيــل :كنايــة عــن املنازعــة واخلصومــة ونحــوه قولــه تعــاىلَ :
﴿أ ْن َت ُقـ َ
ـس
ـول َن ْفـ ٌ
ت ِف َجنْـ ِ
ـب اللَِّ﴾((( أي((( يف أمــر اهلل وطاعــة اهلل ومــا
س َتــا َعـ َـى َمــا َف َّر ْط ُ
َيــا َح ْ َ

يعــود اىل اهلل ،والظــرف متعلــق ببخيــل والبخــل((( يتعــدى بعــن كــا يتعــدى بعــى

﴿و َم ْن
لتضمنــه معنــى االمســاك فإ َّنــه امســاك عــن مســتحق ،قــال اهلل عــز وجــلَ :
ـن َن ْف ِسـ ِـه﴾((( ،أي نفــع االنفــاق ورض البخــل عائــدان اليـ ِـه
َي ْبخَ ُل((( َفإِ َّنـ َا َي ْبخَ ـ ُـل َعـ ْ
ِ
ال اىل اهلل ســبحانهَ ( .فمــن َأتَــاه اهللُ مــاالً َف ْلي ِص ْ ِ
ــن ِمنْــ ُه
ــل بِــه ا ْل َق َرا َبــ َةَ ،و ْل ُي ْحس َ
َ ْ
َ
ُ َ
ِ
ِ ِ
الضيا َفـ َة و ْلي ُفـ َّ ِ َ ِ
ِ
ِ
ـر َن ْف َسـ ُه
ـر َوا ْل َعـ ِ َ
ِّ َ َ َ
ـان َو ْل ُي ْعــط م ْنـ ُه ا ْل َفقـ َ
ـك بِــه ْالسـ َ
ـر َوا َل َغــار َمَ ،و ْلي ْصـ ِ ْ
ـإن َفــوز ًا ِبـ ِـذ ِه ِْ
ـوق و النَّوائِـ ِ ِ
ِ
ف َمـك ِ
ـاء ال َّثـ َـو ِ
َعـ َـى ُْ
َار ِم
ش ُ
ال ُقـ ِ َ َ
ابَ ،فـ ِّ ْ َ
ـب ا ْبت َغـ َ
ال َصــال َ َ
الدُّ َنيــا ودر ُك َف َضائِ ِ ِ
ــاء اهللُ) الصلــة /ظ  /184ضــد القطــع
ــر ِة ْ
ــل اآلخ َ
َ َ َْ
إن َش َ
واهلجــرة ،وال َقرابــة بالفتــح األقــارب أي العشــرة األدنــون ّســموا باملصــدر
((( (وغزوات) يف ر ،حتريف.
((( االنفال .1 /
((( منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة ،الراوندي.327 /2 :
((( الزمر .56 /
((( (او) يف ع ،حتريف.
((( (بخيل والبخل) يف ر ،م ،ويف ع( :بتخيل والتخل) ،تصحيف.
((( (خيل) يف ر ،حتريف.
((( حممد .38 /
8

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

وضفــت
كالصحابــة وصلــه القرابــة اإلحســان اليهــم والرعايــة ألحواهلــم،
ُ
الرجــل أضيفــه ضيفــ ًا ِ
وضيافــة بالكــر ،أي :نزلــت عليــه ،وقيــل الضيافــة
اســم منــه ،واضفتــه باأللــف إذا انزلتــه عليــك ضيف ـ ًا((( ،وفــك األســر ختليصــه،

والعــاين األســر واخلاضــع والذليــل ،و(الصــر :احلبــس)((( وصــر النفــس عــى

احلقــوق [آداء احلقــوق] ((( ورصف املــال فيــا جيــب ويثبــت وإنــا ســمي حبس ـ ًا؛

ألنــه خــاف مــا يميــل اليــه الطبــع والنفــس االمــارة بالســوء ،والنائبــة مــا ينــوب
االنســان أي ينــزل بــه مــن احلــوادث واملصائــب واالبتغــاء الطلــب يف الــكالم داللــه

عــى حســن العمــل لنيــل الثــواب والفــوز باجلنــة ،واخلَصلــة بالفتــح تطلــق((( عــى
(الفضيلــة والرذيلــة)((( ،وقيــل( :غلــب عــى الفضيلــة)((( ،والــدرك بالتحريــك

(ال ّلحــاق والوصــول اىل الــيء)((( ،يقــال :ادركتــه ادراكا و َدركا ،ويف قولــه (عليــه

الســام) فــوزا منكــرا داللــة عــى ُحصــول الســعادة يف الدنيــا واآلخــرة بواحــد
مــن األمــور وإن مل يكــن عــى وجــه أكمــل ،وحيتمــل أن يكــون املــراد أهنــا حتصــل

باجلميــع [لكــن]((( ال جيــب((( أن يكــون الفــوز هبــا عــى وجــه الكــال ورصف

الكثــر مــن املــال.

((( ينظر :الصحاح ،مادة (ضيف).1392 /4 :
((( املصدر نفسه ،مادة (صرب) ،706 /2 :ولسان العرب.438 /4 :
((( [اداء احلقوق] ساقطة من ع.
((( (يطلق) يف أ ،ر ،ع ،م ،ن ،تصحيف ،والصواب ما اثبتناه.
((( لسان العرب ،مادة (خصل).206 /11 :
((( املصدر نفسه ،مادة (خصل).206 /11 :
((( لسان العرب ،مادة (درك).419 /10 :
((( [لكن] ساقطة من أ.
((( (حيب) يف أ ،ن ،تصحيف.
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[ومن خطبة((( له (عليه السالم) يف اإلستسقاء]

(((

(أ َل وإِ ّن األر َض ا َّلتــي َ ْت ِم ُلكُــم ،والســاء ا َّلتــي ت ُِض ُّلكُــم ،مطِيعت ِ ِ
ُــم،
َ َ
ْ
َــان ل َر ِّبك ْ
ْ ُ
ْ َ َّ َ
ان َلكُــم بِ ِ
َو َمــا َأ ْص َبحتَــا َ ُتــو َد ِ
ُــم َو َل َِل ْ ٍ
ــر
ُــم َو َل ُز ْل َفــ ًة إِ َل ْيك ْ
بكَت ِه َــا ت ََو ُّجعــ ًا َلك ْ
ْ ََ
ِ
ِ
ِ
ِِ
تَرجوانِـ ِـه ِمنْ ُكــم ،و َلكِـ ِ
ـم
ْ َ ْ
ْ ُ َ
ـم َف َأ َطا َع َتــا َو ُأقيم َتــا َعـ َـى ُحــدُ ود َم َصال ُكـ ْ
ـن ُأم َر َتــا بِمنَافع ُكـ ْ
َف َقام َتــا) يف بعــض النســخ (تقلكــم) عــى صيغــة االفعــال موضــع حتملكــم ،يقــال:

أقــل الــيء واســتقله إذا محلــه ورفعــه((( ،وكذلــك قلــه((( وتظلكــم عــى صيغــة
األفعــال أي القــى عليكــم ظلــه وتقــول لــكل يشء دنــا منــك ،أو ارشف عليــك

اظلنــي كأ َّنــه ألقــى عليــك ظلــه ،واملــراد بالســاء الســحاب ،أو املعنــى احلقيقــي َّ
ألن

أصــل املطــر مــن الســاء كــا يظهــر مــن األخبــار والربكــة النــاء والزيــادة وجــود
الســاء بربكتهــا بنــزول املطــر منهــا واعــداد األرضيــات بالشــمس والقمــر وغريمهــا
حلصــول املنافــع منهــا وجــود األرض بخــروج احلبــوب والثــار وغــر ذلــك منهــا

والزلفــة بالضمــة (القربــة)
وتوجعــت لــه أي رثيــت لــه وتأ ّلــت ملــا اصابــه ُ

(((

واقامتهــا عــى حــدود املصالــح تســخريمها للجــري عــى وجــه ينفــع العبــاد تشــبيه ًا

بحفظــة الثغــور ونحوهــم.

ِ
ِ
ِ ِ
ـس ا ْلــرك ِ
ِ
السـ ِّيئ َِة بِنَ ْقـ ِ
َات،
ـص ا َّل َ
(إِ َّن اهللَ َي ْب َتــي ع َبــا َد ُه عنْــدَ األَ ْعـ َـال َّ
ثمـ َـراتَ ،و َح ْبـ ِ َ َ
ِ
الـ ِ ِ
َوإِ ْغـا َِق َخزَائِـ ِ
ـبَ ،و ُي ْقلِـ َـع ُم ْقلِـ ٌـعَ ،و َيت ََذ َّكـ َـر ُمت ََذ ِّكـ ٌـرَ ،و َي ْز َد ِج َر
ـوب تَائـ ٌ
ـرات ،ل َي ُتـ َ
ـن َْ ْ َ
((( (كالم) يف م ،حتريف.
((( [ومن خطبة له (عليه السالم) يف االستسقاء] بياض يف ث.
((( لسان العرب ،مادة (قلل).565 /11 :
((( (فلة) يف ر ،تصحيف.
((( الصحاح ،مادة (زلف).1370 /4 :
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االســتِ ْغ َف َار َس ـ َبب ًا لِــدُ ُر ِ
حـ ِـة للخَ لـ ِـق
ور الـ ِّـرز ِْق َو َر ْ َ
ُم ْز َد ِجـ ٌـرَ .و َقــدْ َج َعـ َـل اهللُ ُس ـ ْب َحا َن ُه ْ
ِ
ــارا * ُي ْر ِس ِ
الس َــاء َع َل ْيكُــم ِّمــدْ َر ًارا.
ُــم إِنَّــ ُه ك َ
ــل َّ
َان َغ َّف ً
﴿اســ َتغْف ُروا َر َّبك ْ
فقــالْ :
ال وبنِـ ((( ِ
ِ
ـم اهللُ ْامـ َـر ًأ ْاس ـ َت ْق َب َل ت َْو َب َت ـ ُهَ ،و ْاس ـ َت َق َال َخطِي َئ َت ـ ُه،
ـم بِ َأ ْمـ َـو ٍ َ َ َ
ـن﴾ َف َرحـ َ
َو ُي ْمد ْد ُكـ ْ
َو َبــا َد َر َمن ِ َّيتَــ ُه) أقلعــت عــن األمــر اقالعــ ًا تركتــه وزجرتــه ،فازدجــر أي منعتــه
در الســاء باملطــر
وهنيتــه فامتنــع وانتهــى
ودرور الــرزق كثرتــه وســيالنه ،ويقــالّ :
ُ
در ًا ودرور ًا فهــي ِمــدرار((( ،ويف بعــض النســخ (ورمحـ ًة للخلــق) بذكــر الــام دون

االضافــة ،فيكــون رمحــة عطف ًا(((عــى ســبب ًا واســتقبال التوبــة التوجه اليهــا عن رغبه

وشــوق واالســتقالة طلــب االقالــة ،يقــال :اقالــه اقالــة وتقايـ ً
ا إذا فســخا((( البيــع

أو البيعــة((( ،وقــد نــدم أحدمهــا أو كالمهــا واســتقالة اخلطيئــة((( طلــب العفــو عــن
املعصيــة التــي بــاع العــايص نفســه واخرتــه هبــا واشــرى العــذاب األليــم واملبــادرة

املســابقة واالرساع اىل الــيء وبــادرت اليــه أي ارسعــت اليــه((( ومبــادرة املنيــة

أمــا مســابقتها واإلرساع اىل العمــل حتــى ال يأخــذه املنيــة وال يدركــه قبــل العامــل
فاملنيــة طــرف املســابقة والســبق بالتحريــك العمــل وامــا مســابقه النــاس واالرساع

اىل املنيــة والشــوق اليهــا باســتعداد االجــر لألعــال الصاحلــة أي بــادر اىل منيتــه
كــا قــال ســيد الســاجدين (عليــه الســام)(( :وهــب لنــا مــن /و /185صالــح

((( نوح .12 ،11 ،10 /
((( قول مترصف به ،ينظر :لسان العرب ،مادة (درر).280 /4 :
((( (مدرارا) يف ث ،ويف م (مطلق ًا) حتريف.
((( (فسخ) يف ث.
((( (اخلطئة) يف ر ،ن.
((( قــول متــرف بــه ،ينظــر :العــن ،مــادة (قيــل) ،215 /5 :ولســان العــرب ،مــادة
(قيــل).580/11:
((( ينظر :الصحاح ،مادة (بدر).586 /2 :
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االعــال عمــ ً
ا نســتبطئ معــه املصــر اليــك ونحــرص لــه عــى وشــك اللحــاق

(((
ـم
بــك) واســتبطاء الــيء عــدة بطيئ ـ ًا والعجلــة اليــه والوشــك الرسعــة (ال َّل ُهـ َّ
إِ َّنــا َخرج َنــا إِ َليـ َ ِ
ِ
جيــجِ ا ْل َب َهائِـ ِم َوا ْل ِو َلـ ِـد ِ
َار َواأل ْك َنـ ِ
ـانَ ،و َب ْعــدَ َع ِ
األسـت ِ
ان،
ـك مـ ْ
َ ْ
ْ
ـن َ ْتــت ْ
ــك ،و َخائِ ِف ِ
اجــن َف ْض َ ِ ِ
ِ
ــك َونِ ْق َمتِ َ
ــن َع َذابِ َ
حتِ َ
ــك.
َ
ــكَ ،و َر ِ َ
َراغبِ َ
ــن م ْ
ــل ن ْع َمت َ َ
ــن ِف َر ْ َ
ال َّلهــم َف ِ
ـك ،و َل َ ْتع ْل َنــا ِمــن ا ْل َقانِطِــن ،و َل ُتلِ ْك َنــا بِالســنِني ،و َل ت َُؤ ِ
اخ ْذ َنــا
اســقنَا َغ ْي َثـ َ َ
ِّ َ َ
ْ
َ
ُ َّ ْ
َ َ ْ
الســر بالكــر مــا يســترت بــهِ ،
احِــن) ِ
بِــا َفعـ َـل الس ـ َفهاء ِمنَــا يــا َأرحــم الر ِ
والكــن
َ
َ َ
َ ْ َ َ َّ
ُّ َ ُ

بالكــر الســر ووقــاء كل يشء واســتكن اســترت((( ،وذكــر اخلــروج [مــن]((( حتــت
االســتار يف مقــام االســتعطاف َّ
ألن االســتار مــن شــأهنا أن ال يفــارق إال لــرورة

شــديده ففيــه داللــة عــى االضطــرار ،أو((( ألن الرمحــة تنــزل مــن الســاء كــا قــال:
ِ
ون﴾((( ،ففــي اخلــروج اســتعداد للرمحــة ،أو َّ
ألن
ـم َو َمــا تُو َعــدُ َ
َ
السـ َـاء ِر ْز ُق ُكـ ْ
﴿و ِف َّ
االجتــاع ال يتحقــق إالَّ باخلــروج واالجتــاع مظنــة نــزول الرمحــة وعــج يعــج
[ويعــج]((( كيفــر ويمــل عجيجـ ًا صــاح ورفــع صوتــه((( ورفــع البهائــم واألطفــال
أصواهتــا باألنــن والبــكاء مظنــة العطــف والرمحــة ،وال ُقنــوط بالضــم (اليــاس)

((( الصحيفة السجادية ،172 :وفيه( :وأجعل لنا.)...
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (كنن).360 /13 :
((( [من] ساقطة من أ ،ث.
((( (و) يف ع.
((( الذاريات .22 /
((( [ويعج] ساقطة من ع.
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (عجج).318 /2 :
((( الصحاح ،مادة (قنط).1155 /3 :
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أو أشــده(((ِ ،
والســنني بالكــر مجــع َســنة بالفتــح وهو(اجلــدب والقحــط)(((.

ـك َمــا َال ْ َ
ي َفــى َع َل ْيـ َ
ـك ن َْشــكو]((( إِ َل ْيـ َ
ـم إِ َّنــا َخ َر ْجنَــا [إِ َليـ َ
ـكِ ،حـ َـن َأ َْل َأ ْتنَــا
(ال َّل ُهـ َّ
ِ
ِ
ِ
ت
َح ْ
اء ْتنَــا ا َْل َقاح ُط ا ْلــ ُـم ْجد َب ُةَ ،و َأ ْع َي ْتنَــا ا َْل َطال ُ
ب ا ُْل َت َعـرِّ َ ةَُ ،و َتال َ َ
ا ْل َضايِـ ُـق ا ْل َو ْعـ َـرةَُ ،و َأ َج َ
ع َلينَــا ا ْل ِف َتــن ا ُْلس ـتَص ِعب ُة ،ال َّلهــم إِ َّنــا نَسـ َـأ ُل َك َأ ّل تَرد َنــا َخائِبِــن ،و َل َت ْقلِبنَــا و ِ ِ
ـن،
اجـ َ
َ َ
َ َ
ُ َّ
ُ ْ ْ َ
ْ
ُ َّ
َ ْ
[ َ
َول ُ َتاطِ َبنَــا بِ ُذنُوبِنَــا](((؛ َولَ ُت َقايِ َســنَا بِ َأ ْع َملِنَــا) اجلأتــه اىل الــيء أي اضطررتــه
الص ْعــب وزن ـ ًا ومعنــى ،واجلأتــه اليــه أي اجلأتــه ،واملقاحــط
والو ْعــر َ
[اليــه](((َ ،
ِ
ـي كــريض أي عجــز،
أماكــن القحــط أو ســنى القحــط ،واجلــدب انقطــاع املطــرَ ،وعـ َّ
ومل َيتـ ِـد لوجــه مــراده واعيــاين هــو وأعيــاين كــذا أي اتعبنــي فأعييــت يســتعمل الزمـ ًا

(((

ومتعديـ ًا ،والتحــم القتــال أي اشـ َ
ـتبك واختلــط ،وحبــل متالحــم أي مشــدود الفتــل،
والفتنــة تكــون((( بمعنــى العــذاب واملحنــة ،والصعــب العــر ونقيــض الذلــول

واســتصعب عليــه األمــر ،أي صعــب ،و(وجــم كوعــد ومجـ ًا ووجومـ ًا :ســكت عــى

غيــظ)((( ،ووجــم الــيء (كرهــه)((( (وال ختاطبنــا بذنوبنــا) أي ال جتعــل جوابنــا

((( ينظر :لسان العرب ،مادة (قنط).386 /7 :
((( تاج العروس ،مادة (سنو).546 /19 :
((( [نشكو إليك] ساقطة من أ ،ع.
((( [وال ختاطبنا بذنوبنا] ساقطة من ر.
((( [اليه] طمس يف ن.
((( (املقاحظ) يف ع ،تصحيف.
((( (يكون) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
((( القاموس املحيط ،مادة (وجم).185 /4 :
((( املصدر نفسه ،مادة (وجم).185 /4 :
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االحتجــاج علينــا بذنوبنــا أو ال تنادينــا((( وال تدعونــا((( يــا مذنبــن ،أو ال ختاطبنــا

خطابـ ًا((( يناســب ذنوبنــا ،وقيــاس الــيء بالــيء ومقايســته بــه تقديــره بــه واملعنــى:

ال جتعــل فعلــك بنــا مناســب ًا ومشــاهب ًا ألعاملنــا وال جتازنــا عــى قدرهــا بــل تفضــل

ْــر َع َل ْينَــا َغ ْي َث َ
ــك
علينــا بالصفــح عــن الذنــوب ومضاعفــة احلســنات (ال َّل ُه َّ
ــم ان ُ ْ
ح َتـ َ
ـك َو ِر ْز َقـ َ
َو َب َر َك َتـ َ
ـت ِ َبــا َمــا َقــدْ
ـكَ ،و ْاسـ ِـقنَا ُسـ ْق َي ًا نَافِ َعـ ًة ُم ْر ِو َيـ ًة ُم ْع ِشـ َب ًةُ ،ت ْنبِـ ُ
ـك َو َر ْ َ
ِ
ـات ،نَافِ َعـ َة َْ
ـان؛
َفـ َ
ـاتَ ،و ُ ْتيــي ِ َبــا َمــا َقــدْ َمـ َ
ـر َة ا ُْل ْج َتنَــى(((؛ َتـ ْـر ِوي َبِــا [ا ْل ِقي َعـ َ
ال َيــا؛ كَثـ َ
ِ
(((
َوت ُِسـ َ
ـص الَ ْسـ َع َار؛ إ َّنـ َ
ـاء]
ـيل ا ْل ُب ْط َنـ َ
ـج َار َوت ُْرخـ ُ
ـان((( َوت َْسـت َْو ِر ُق َالْ ْشـ َ
ـى َمــا ت ََشـ ُ
ـك َعـ َ
ِ
الســقيا بالضــم اســم مــن قولــك :ســقاه َســقي ًا بالفتــح وروي مــن املــاء واللبــن
َقديـ ٌـر) ُ
كــريض ،فهــو ريــان [وارواه]((( غــره ،وال ُعشــب بالضــم الــكالء الرطــب ،واعشــبت
املطــر واألرض أي انبتــه ،ومــا قــد فــات أي مــن الــزروع واحلبــوب واألشــجار

حليــى بالفتــح والقــر (اخلصــب)
والثــار ومــا قــد مــات أي مــن األرايض ،وا َ

(((

و(املطــر)((( ،وجنــا( ((1الثمــرة واجتناهــا أي اقتطفهــا واملجتنــى الثمــرة ،وحيتمــل
((( (تنادنا) يف أ ،ث ،ع ،ن ،حتريف.
((( (تدعنا) يف أ ،ث ،ع ،ن ،حتريف.
((( (خطايا) يف ر.
((( (املجتبى) يف أ ،ع ،تصحيف.
((( (البطلبان) يف ث.
((( [القيعــان وتســيل البطنــان وتســتورق األشــجار وترخــص االســعار انــك عــى مــا تشــاء]
ســاقطة مــن ع.
((( (واروا) يف ث ،ويف ن [وارواه] طمس.
((( الصحاح ،مادة (حيا).2324 /6 :
((( املصدر نفسه ،مادة (حيا).2324 /6 :
(( ((1وجبا) يف م ،تصحيف.
14

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

املصــدر ،والقيعــان مجــع قــاع وهــو املســتوي مــن األرض

(((

قلبــت الــواو يــاء

لكــرة مــا قبلهــا ،وال ُبطنــان بالضــم مجـــع باطــن وهـــو (مســيل املــاء)((( و(الغامــض

(((
والرخــص بالضــم ضــد الغــا ،يقــال :رخــص الســعر ككــرم صــار
مــن األرض) ُ ،

رخيصـ ًا وأرخصــه اهلل وترخــص يف بعــض النســخ عــى صيغــة األفعــال ،ويف بعضهــا

عــى صيغــة التفعيــل بمعناهــا.

[و ِم ْن ُخطبة ُ
َ
(عليه َّ
السالم)]
له
ِ
ٍ

(((

ِ
ـث رسـ َله بِــا َخصهـ ِ ِ
ـم  /ظ َ / 185ح َّجـ ًه [ َلـ ُه]
ـم بِــه مـ ْ
ـن َو ْحيِــهَ ،و َج َع َل ُهـ ْ
( َب َعـ َ ُ ُ ُ َ َّ ُ ْ
الجـه َُلم بِـ َ ِ
ِ (((
َعـ َـى َخ ْل ِقـ ِـه؛ لِ َئـ َّـا َ ِ
ـم بِلِ َسـ ِ
الصدْ ق
تـ َ
ـان ِّ
ـم َفدَ َع ُ
اهـ ْ
ـرك ْال ْعـ َـذ ِار إِ َل ْي ِهـ ْ
ـب ُْ َّ ُ ْ ْ
(((
ال ْلـ َـق ك َْشـ َف ًة؛ لَ أ َّنـ ُه َج ِهـ َـل َمــا َ
ـف َْ
يل َْ
إِ َل َسـبِ ِ
الـ ِّـق إِالَّ إِ َّن اهللَ((( َقــدْ ك ََشـ َ
[أ ْخ ُفـ ْـو ُه]
ـون َضامئِ ِر ِهــم و َلكِـ ِ
ِ
ـون َأ ْس ِار ِهــم َو َم ْكنُـ ِ
ـن َم ُصـ ِ
ـن َع َم ـ ً
ا
ـم َأ ْح َسـ ُ
َ ْ
مـ ْ
ـمَ :أ ُّ ُيـ ْ
ـن ل َي ْب ُل َو ُهـ ْ
َ
ِ
ـاب َبـ َـو ًاء) وجــب((( الــيء أي لــزم وثبــت واعــذر
َف َي ُكـ َ
َاءَ ،وا ْلع َقـ ُ
ـون ال َّثـ َـو ُ
اب َج ـز ً
أي أبــدى عــذر ًا وثبــت لــه عــذر ،ولعــل املــراد بأعــذار اهلل ابــداء العــذر يف عقــاب
(((

((( لسان العرب ،مادة (قاع).304 /8 :
((( تاج العروس ،مادة (بطن).62 /18 :
((( لسان العرب ،مادة (بطن).55 /13 :
((( [ومن خطبه له (عليه السالم)] بياض يف ث.
((( [له] ساقطة من ث ،ع.
((( (الصدق) يف أ ،ن.
((( (اهلل تعــاىل) يف رشح هنــج البالغــة :ابــن أيب احلديــد ،68/9 ،وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.252 :
((( [أخفوه] خرم يف ن.
((( (وحب) يف أ ،ر ،م ،ن ،تصحيف.
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العاصــن((( ،وقــال ابــن األثــر يف النهايــة(( :لقــد اعــذر اهلل اىل مــن بلــغ بــه العمــر
ســتني ســنة) أي مل ُي ِ
بــق فيــه موضعــ ًا لالعتــذار حيــث أمهلــه طــول هــذه املــدة،

ومل يعتــذر ،يقــال :أعــذر الرجــل إذا بلــغ أقــى الغايــة مــن العــذر)((( وبلســان

الصــدق أي :بالقــول احلــق ،واحلجــة التامــة والكشــف االظهــار ورفــع كل يشء

عــا يواريــه ويغطيــه وكشــف((( اخللــق (اظهــار)((( حاهلــم مــن الســعادة والشــقاوة

بالتكليــف ،ومصــون أرسارهــم مــا حيفظونــه مــن األمــور اخلفيــة ويســرونه عــن

غريهــم ،واملكنــون املســتور والضمــر الــر وداخــل اخلاطــر ،وليبلوهــم أي:
ليمتحنهــم((( وخيتربهــم ،واجلــزاء املكافــاة عــى الــيء وال َبــواء بالفتــح (الســواء

والكفــو)((( ،ويف احلديــث(( :اجلراحــات((( بــواء))((( أي :ســواء يف القصــاص ال

يؤخــذ إالَّ مــا يســاوهيا و(الغــرض)((( مــن الــكالم َّ
إن اهلل ســبحانه أتــم احلجــه عــى

العبــاد بأرســال الرســل وأمرهــم وهناهــم ومل يعاملهــم بــا علــم مــن رسائرهــم َّ
وإن

كان التكليــف ال يزيــده علـ ًا ليســتحقوا الثــواب والعقــاب وال يكــون الحــد ســبيل
ِ
(((1
ـم
اىل انــكار االســتحقاق وادعــاء مرتبــه فــوق اجلــزاء ،ومــن فوائــد التكليــف َعلـ َ
((( (الغاصني) يف أ ،تصحيف.
((( النهاية يف غريب احلديث واألثر.197 ،196 /3 :
((( (كسف) يف ر ،تصحيف.
((( (اطهار) يف ن ،تصحيف.
((( (يمتحنهم) يف ر.
((( تاج العروس ،مادة (بوأ).117 /1 :
((( (اجلراخات) يف أ ،تصحيف.
((( غريب احلديث ،ابن سالم ،251 /2 :والفايق يف غريب احلديث.119 /1 :
((( (العرض) يف ن ،تصحيف.
(( ((1وادناء) يف ث ،ويف ر(اذعاء) تصحيف.
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ِ
ِ
الس ِائــر بِـ َـأ َن اهللَ َعــز َوجــل َل َي ْظ ِلــم النَّــاس َشــيئا َو َل ِكــن
ـى َّ
العبــاد عيان ـ ًا ُيـ ْـو َم تُبـ َ
النَّــاس َأنْفســهم ي ِ
ظل ُمــون.
ُ َ

(أيــن((( ا َّل ِذيــن َزعمــوا إِنــم الر ِ
ون ِف ا ْل ِع ْل ـ ِم ُدو َننَــا ك َِذب ـ ًا َو َبغْي ـ ًا َع َل ْينَــا
اســخُ َ
َْ َ
ُ َّ ْ َّ
َ َ ُ
ــم َ
ــم؛ بِنَــا ُي ْســ َت ْع َطي
وأ ْد َخ َلنَــا َو َأ ْخ َر َج ُه ْ
ــم َو َأ ْع َطانَــا َو َح َر َم ُه ْ
َأ ْن َر َف َعنَــا اهللُ َو َو َض َع ُه ْ
ـش ُغ ِرســوا ِف هـ َـذا ا ْلب ْطـ ِ ِ
ُْالــدَ ى ،ويسـتَج َل ا ْلعمــى َّ ِ ِ
ـن َه ْ
اشـمٍ؛
ـن مـ ْ
َ
َ
إن ْالَئ َّمـ َة مـ ْ
َُْ ْ
ـن ُق َر ْيـ ٍ ُ
ََ
ِ
ِ
َل تَص ُلــح ع َ ِ
ــم) الزعــم مثلثــه القــول
ــح ا ْل ُ
ــو ُاه ْم َو َل ت َْص ُل ُ
ــى س َ
ْ ُ َ
ــو َل ُة م ْ
ــن َغ ْ ِيه ْ
الباطــل ومــا فيــه ارتيــاب أو خــر ال يــدرى أحــق هــو أو باطــل وقيــل :هــو كنايــة

عــن الكــذب ويكــون بمعنــى الظــن وهــو ال يناســب املقــام ولعلــه (عليــه الســام)

نــزل ادعاءهــم اخلالفــة منزلــه تلــك الدعــوى الباطلــة َّ
فــإن املعــروف أن القــوم
ّ

كانــوا يعرفــون مقــدار علمهــم ومل جيــروا عــى مثلهــا لوضــوح بطالهنــا عنــد كل
ب يعنــي ابــن كعــب وافرضكــم زيــد
أحــد ومــا رواه أهــل العنــاد مــن أن أقرأكــم((( ُأ َ

بــن ثابــت ونحــو ذلــك ،فالظاهــر أن املــراد ليــس االشــارة اىل كذبــه وبطالنــه وإن
اتضــح بطالنــه بــل املــراد االشــارة اىل كــذب املنتحلــن للخالفــة ومدعــي االمامــة

دون غريهــم والراســخون يف العلــم الثابتــون املتمكنــون فيــه والكــذب ككتــف كــا
يف النســخ ،وجيــوز بالكــر وبغــى عليــه كرمــى بغي ـ ًا أي عــا وظلــم وعــدل عــن

احلــق وكــذب وإن رفعنــا اهلل أي ألن رفعنــا اهلل وهــو تعليــل((( لبغــي القــوم وكذهبم
حســد ًا وعدوانــا واملــراد بالرفــع االعــزاز ورفــع الدرجــات يف الدنيــا واألخــرى

وأعطانــا أي امللــك والنبــوة واالمامــة ومــا يتبــع ذلــك وأدخلنــا أي :يف ســعة فضلــه
((( (ابن) يف ر ،تصحيف.
((( (أمركم) يف ر ،حتريف.
((( (تقليل) يف ع ،حتريف.
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وكرمــه كمــن أذن لــه ســلطان يف الدخــول يف جملــس أنســه ،واســتعطاء اهلــدى

االســتضاءة بنــور احلــق ،واســتجالء العمــى ازالــة الغشــاوة عــن عــن البصــرة

وغــرس الشــجر كــرب اثبتــه يف االرض (والبطــن :دون القبيلــة)((( ،و(أول
ـم ُشـ ُعو ًبا َو َق َبائِـ َـل لِ َت َع َار ُفــوا﴾(((،
العشــرة :الشــعب)((( قــال اهلل تعــاىلَ :
﴿و َج َع ْلنَا ُكـ ْ
(ثــم القبيلــة ،ثــم [الفصيلــة]((( ،ثــم العــارة ،ثــم البطــن ثــم الفخــذ)((( والــكالم

نــص يف ابطــال خالفــة املتقدمــن ،قــال الشــارح عبــد احلميــد بــن أيب احلديــد :بعــد
ذكــر املذاهــب يف االمامــة( :فــإن قلــت إنــك رشحــت هــذا  /و / 186الكتــاب

عــى قواعــد املعتزلــة وأصوهلــم ،فــا قولــك يف هــذا الــكالم وهــو ترصيــح َّ
بــأن
اإلمامــة مــن قريــش ال تصلــح إالَّ يف بنــي هاشــم خاصــة ،وليــس ذلــك بمذهــب

للمعتزلــة ال متقدميهــم وال متأخرهيــم! قلــت :هــذا املوضــع مشــكل ،ويل فيــه نظــر
وإن صــح إن علي ـ ًا (عليــه الســام) قالــه ،قلــت كــا قــال؛ ألنــه ثبــت عنــدي أن

النبــي (صــى اهلل عليــه والــه) قــال :إنــه مــع احلــق واحلــق يــدور معــه حيثــا دار(((،
ويمكــن أن يتــأول ويطبــق عــى مذهــب املعتزلــة فيحمــل عــى َّ
أن املــراد بــه كــال

اإلمامــة كــا محــل قولــه (صــى اهلل عليــه والــه)(( :ال صــاة جلــار املســجد إال يف

((( الصحاح ،مادة (بطن).2079 /5 :
((( تاج العروس ،مادة (بطن).60/18 :
((( احلجرات .13 /
((( [الفصيلة] ساقطة من ث ،ويف أ ،ر ،ع (الفضيلة) تصحيف.
((( تاج العروس ،مادة (بطن).60 /18 :
((( ينظر :سنن الرتمذي ،633 /5 :واألمايل ،الطويس.479 :
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املســجد))((( عــى نفــي الكــال ال عــى نفــي الصحــة ((( ،وال يذهــب عــى البصــر

أن هــذا التأويــل ال جيــري يف غــر مذهــب التفضيليــة مــن املعتزلــة ومــن ارتفــع عــن
أن هــذا الــكالم ال ينقــاد ملثــل هــذا التأويــل ،فـ َّ
بصريتــه غشــاوة العصبيــة علــم َّ
ـإن

نســبة الكــذب والبغــي اىل القــوم أوالً ،واثبــات الوضــع واحلرمان واالخــراج ثاني ًا،
وتكريــر نفــي الصالحيــة عــن غــر بنــي هاشــم أخــر ًا ومــا تضمنتــه الكلــات االتيــة

حجــج قاطعــة لدابــر ذلــك التأويــل واالحتــال وجتويــز((( التأويــل يف مثــل هــذا

الــكالم ينفــي وجــود النــص رأس ـ ًا ولــو جــاز جلــاز تأويــل كلمــة التوحيــد بأنــه ال

الــه كامــا إالَّ اهلل فريتفــع األمــان ،ويبطــل اإليــان ،وأمــا الشــك يف صحــه الروايــة،

فريتفــع بالتأمــل الصــادق فيــا روي يف كتــب اخلاصــة والعامــة مــن كلامته(عليــه

الســام) يف التظلــم((( وترصحياتــه وتلوحياتــه (عليــه الســام) بأهنــم غصبــوا
اخلالفــة وأخذوهــا ظلــ ًا وعدوانــ ًا ،وقــد اعــرف هــذا الشــارح يف رشح قولــه

(عليــه الســام)( :اللهــم إين اســتعديك عــى قريــش ومــن أعاهنــم) بتواتــر تلــك
الكلــات عنه(عليــه الســام) ،وقــد ذكرنــا منهــا يف مقدمــة رشح اخلطبــة الشقشــقية
مــن كتــاب حدائــق احلقائــق((( مــا فيــه كفايــة للمســتبرص واهلل ويل التوفيــق.

ــاَ ،وت ََركُــوا َصافِيــ ًاَ ،و ِش ُبــوا ِ
ــاَ ،و َأ َّخ ُــروا ِ
[منهــا]((( (آ َث ُــروا َع ِ
آج ً
اج ً
آجنــ ًا؛
َ

((( املســتدرك ،246 /1 :والســنن الكــرى ،57 /3 :ولســان امليــزان ،181 /5 :وعمــدة
القــارئ.11/6 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.71 /9 :
((( (وجتريز) يف أ ،ويف ر( :وحتوير).
((( (الظلم) يف ن ،حتريف.
((( ينظر :خمطوط حدائق احلقائق.164 ،148 :
((( [منها] بياض يف ث.
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ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ـئ((( بِـ ِـه َو َوا َف َق ـ ُهَ ،ح َّتــى
ك ََأ ِّن َأ ْن ُظـ ُـر إِ َل َفاســق ِه ْم َو َقــدْ َصحـ َ
ـب ا ُمل ْن َكـ َـر َفأل َف ـ ُهَ ،و َبسـ َ
ِ
ِ
ار ُقـه ،وصبِ َغـ ْ ((( ِ
ـم َأ ْق َبـ َـل ُم ْزبِــد ًا((( كَالتَّـــ َّي ِ
ار َل ُي َبـ ِ
ـال
َشــا َب ْ
ت َع َل ْيــه َم َف ِ ُ َ ُ
ـت بِــه َخلَئ ُقـ ُهُ ،ثـ َّ
ِ
ــر َقَ ،أ ْو ك ََو ْقــ ِع الن ِ
ي ِف ُ
ــر َق ).آثــروا أي اختــاروا،
َّــار ِف َْالشــي ِم َل َ ْ
ــل َمــا َح َّ
َمــا َغ َّ
وأخــروا أي تركــوا واألجــل املتأخــر ،ومالــه أجــل ضــد العاجــل ،و(اآلجــن :املــاء
املتغــر الطعــم واللــون)((( .والظاهــر أن الضامئــر ترجــع اىل القــوم املتقدمــن وال

ينافيــه كــون الظاهــر مــن الــكالم أن الفاســق املخــر عنــه ممــن ســيوجد لــو ســلم

ذلــك الظهــور((( ،واملــراد بالفاســق عبــد امللــك بــن مــروان كــا قيــل ،والضمــر
املجــرور [راجــع اىل القــوم] ((( وال خيتــص ببنــي أميــة وإن كان عبــد امللــك

منهــم وحيتمــل غــره ،وبســئ((( بــه كفــرح كــا يف النســخ [وكجعــل أي اســتأنس

واعتــاد]((( واملفــرق كمقعــد وجملس(وســط الــرأس وهــو الــذي يفــرق فيــه

الشــعر)((( [واملــراد الشــعر والشــيب]( ((1املفــرق بياضــه والتخصيــص باملفــارق

لتأخــر شــيبها عــن شــيب( ((1الصــدغ( ((1والقصــاص ونحــو ذلــك [واملــراد بشــيب
((( (وسيئ) يف م ،حتريف.
((( (صنعت) يف ر ،م ،تصحيف.
((( (مزيد ًا) يف ر ،م ،تصحيف.
((( الصحاح ،مادة (أجن).2067 /5 :
((( (الطهور) يف ث.
((( [راجع اىل القوم] طمس يف ن.
((( (نسى) يف ث ،ويف م (سبئ) حتريف.
((( [كجعل أي استأنس واعتاد] طمس يف ن.
((( لسان العرب ،مادة (فرق).301 /10 :
([ ((1واملراد الشعر والشيب] طمس يف ن.
(( ((1سيب) يف م ،تصحيف.
(( ((1الصدع) يف ث.
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مفارقــه]((( عليــه طــول عهــده بــه وشــده استئناســه((( وكذلــك صبــغ خالئقــه بــه

أي صفاتــه((( الراســخة يف طبعــه واخلالئــق مجــع خليقــة وهــي الطبيعــة ،أزبــدَ

البحــر أذ أظهــر الزبــد بالتحريــك عــى وجهــه ،والتيــار مــوج البحــر وغرقــه يف
والوقــع [بالفتــح]((( رسعــه االنطــاق يف الذهــاب
املــاء بالتشــديد وأغرقــه بمعنــى َ
ووقــع املطــر وقعـ ًا إذا نزل ،واهلشــيم يابــس كل كالء وكل شــجر ،أو النبــت اليابس

املنكــر((( ،و[ال حيفلــه]((( [وال حيفــل]((( بــه كيــرب ،أي ال يبــايل وحرقــه بالنــار
وأحرقــه وحرقــه بالتشــديد بمعنــى إالَّ أن التشــديد تفيــد الشــده والكثــرة َ
ــن
(أ ْي َ
ا ْل ُع ُقـ ُ
ـار َّ
م ـ ُة إِ َل َمنَــار((( ال َّت ْقـ َـوى!،
الل ِ َ
ـول ا ُمل ْس ـت َْصبِ َح ُة َب َم َصابِيــح ُْالــدَ ىَ ،و ْالَ ْب َصـ ُ
ِ
ِ
حــوا َعـ َـى ُْ
ال َطــامِ،
وب ا َّلتِــي َو ِه َبـ ْ
ـن ا ْل ُقـ ـ ُل ُ
َأ ْيـ َ
ـت هللَِ ،و ُعوقــدَ ْت َعـ َـى َطا َعــة اهللِ! ا ْز َد َ ُ
الــرامِ ،ورفِــع َُلــم ع َلــم َْ ِ
ِ
ص ُفــوا  /ظ َ / 186عـ ِ
ـن
َو تَشـ َا ُّحوا َعـ َـى َْ َ َ ُ َ ْ َ ُ
النَّــة َوالنَّــار؛ َف َ َ
ِ
َْ ِ
(((
ــمَ ،و َأ ْق َب ُلــوا َإل الن ِ
ــوا،
ــمَ ،د َع ُ
النَّــة َو ُج َ
ــروا َو َو َّل ُ
اه ْ
َّــار بِ َأ ْع َمل ْ
وه ُه ْ
ــم َف َن َف ُ
ــم َر ُ ُّب ْ
ـم َّ
ـتصبح اســترسج،
اسـت ََجا ُبوا َو َأ ْق َب ُلــوا!) واملصبــاح الــراج واسـ
الشـ ْي َط ُ
َ
َو َد َع ُ
ان َف ْ
اهـ ْ
واالســتصباح بمصابيــح اهلــدى االهتــداء بأنــوار احلــق واليقــن ،وملــح اليــه كمنــع
((( [واملراد بشيب مفارقه] طمس يف ن.
((( (استبناسه) يف ر ،تصحيف.
((( (صقاته) يف أ ،تصحيف.
((( [بالفتح] ساقطة من ع.
((( ينظر :الصحاح ،مادة (هشم).2058 /5 :
((( [وال حيفله] ساقطة من م.
((( [وال حيفل] ساقطة من ع.
((( (منازل) يف رشح مهج البالغة :ابن أيب احلديد.71/9 ،
((( (و دعاهــم) يف رشح هنــج البالغــة :ابــن أيب احلديــد ،71/9 .وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.253 :
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نظــر اليــه باختــاس البــر ورسعــة االبصــار ،وفيــه اشــارة اىل االشــتياق ،واملنــار
مجــع منــارة وهــي العالمــة جتعــل بــن احلديــن ،ومنــار احلــرم أعالمــه املرضوبــة

عــى أقطــاره ونواحيــه ،واملنــارة أيض ـ ًا مــا يوضــع عليهــا الــراج ،ووهبــت هلل أي

وهبهــا أهلهــا هلل ،وجعلــوا ميلهــا مقصــور ًا عــى رضــاه عــز وجــل ،وعقــد احلبــل

والبيــع والعهــد كــرب أي شــدة والــكل يناســب املقــام ،والضمــر يف ازدمحــوا

راجــع اىل القــوم املذمومــن املذكوريــن أوالً ،واحلطم(الكــر)((( ،وقيــل( :خــاص

باليابــس)(((ُ ،
واحلطــام بالضــم مــا تكــر مــن اليبــس((( ،واملــراد زخــارف الدنيــا
التــي تــزول برسعــة وتفنــى (عــن قريب)(((والشــح (أشــد البخــل)((( ،أو البخــل

مــع حــرص((( ،وتشــاح القــوم عــى األمــر((( إذا شــح بعضهــم عــى بعــض وهــو
منشــأ التنــازع والتباغــض ،والعلــم بالتحريــك املنــار واجلبــل((( والرايــة ،وعلــم

اجلنــة والنــار مــا بــه يعــرف الســبيل اليهــا ،والنفر(التفــرق)((( ونفــرت الدابــة

كــرب ونــر إذا رشدت وذهبــت ووىل توليــه أي ادبــر.

((( القاموس املحيط ،مادة (حطم).97 /4 :
((( املصدر نفسه ،مادة (حطم).97 /4 :
((( ينظر :املصدر نفسه ،مادة (حطم) ،98 /4 :ويف أ ،ر ،ع ،م( :البيس) ،حتريف.
((( (عنقريب) يف أ ،ث ،ر ،ن.
((( لسان العرب ،مادة (شحح).495 /2 :
((( (احلرض) يف ث ،ويف ر (احلرص).
((( (احلرص) يف ث.
((( (اجليل) يف ر.
((( القاموس املحيط ،مادة (نفر).146 /2 :
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[ومن خطبة له (عليه السالم)]

(((

َ
ـم ِف َهـ ِـذ ِه الدُّ نْيِــا َغـ َـر ٌض َتنْت َِضـ ُـل فِ ِيه ا َملنَا َيــا؛ َمـ َـع ك ُِّل َج ْر َع ٍة
(أ ُّ َيــا النَّـ ُ
ـاس؛ إِ َّنـ َـا َأ ْن ُتـ ْ
ٍ
ـون ِمن َْهــا نِ ْع َم ـ ًة إِلَّ بِ ِفـ َـر ِاق ُأ ْخـ َـرىَ ،ولَ
ـص ،لَ َتنَا ُلـ َ
[ش ٌق](((َ ،و َف ك ُِّل َأ ْك َلــة َغ َصـ ٌ
ََ
يعمــر معمــر ِمنْ ُكــم يو ِمـ ًا ِمــن عمـ ِـر ِه إالَّ ِبــدْ ِم َ ِ
ـن َأ َجلِـ ِـهَ ،و َل ُ َتــدَّ ُد َلـ ُه ِز َيــا َد ٌة
آخـ َـر مـ ْ
ْ َْ
َ
ْ ُ ُ
ُ َ َّ ُ ُ َ َّ ٌ
ِ
ِ
ِ ِ
(((
ـن ِرز ِْقـ ِـه) الغــرض بالتحريك(اهلــدف)((( ،ويقــول
ِف َأكْلــه ،إِالَّ بِ َن َفــاد َمــا َق ْب َل َهــا مـ ْ
غرضــه يف فعلــه كــذا عــى التشــبيه ،واالنتضــال والتناضــل املرامــاة للســبق((( ،ومناه
اهلل يمنيــة((( أي قــدره ،واملنيــة [املــوت](((؛ ألهنــا مقــدرة واجلمــع لتعــدد األفــراد

بتعــدد األشــخاص ،أو لتعــدد األنــواع مــن املــوت حتــف األنــف والقتــل والغــرق
جلرعــة
واحلــرق وغــر ذلــك شــبه (عليــه الســام) املنايــا بالرجــال املناضلــن ،وا ُ

بالضــم مــا اجرتعــت مــن املــاء ونحــوه مــرة واحــدة((( ،وهــي مــن املــاء كاللقمــة

مــن الطعــام ،والــرق بالتحريــك (الشــجي والغصــة)((( ورشق بريقــه كفــرح أي

غــص ،واالكلــة بالضــم (اللقمــة)( ،((1والغصــص( ((1بالتحريــك مصــدر قولــك
((( [ومن خطبه له (عليه السالم)] بياض يف ث.
((( [رشق] ساقطة من ع.
((( العني ،مادة (غرض).364 /4 :
((( (يقول) يف أ ،ع ،ن.
((( ينظر :العني ،مادة (نضل).43 ،42 /7 :
((( (يمينه) يف ر ،ع ،م ،حتريف.
((( [املوت] ساقطة من ر.
((( ينظر :تاج العروس ،مادة (جرع).62 /11 :
((( الصحاح ،مادة (رشق).1501 /4 :
( ((1املصدر نفسه ،مادة (أكل).1624 /4 :
(( ((1القصص) يف ر.
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غصصــت بالطعــام بالفتــح والكــر إذا اعــرض يف احللــق فــارشق ،ويف بعــض

النســخ ُغ ُصــص بالضــم مجــع غصــه وهــي (الشــجى)((( ،وعــدم نيــل نعمــة إالَّ
بفــراق أخــرى؛ ألن اإلنســان ال يتهيــأ لــه اجلمــع بــن املــاذ اجلســانية كاألكل

والــرب واجلــاع وكذلــك ال يلتــذ بلقمــة إالَّ بفــوت االلتــذاذ بأختهــا الســابقة،
أو ألن املقــدر يف القضــاء املقســوم أن ال يظفــر االنســان بنعمــه غالبـ ًا كالفــوز بــال

خطــر إالَّ بعــد زوال نعمــة واالبتــاء ببليــه كمــوت ولــد ونحــو ذلــك وكذلــك ال
يبقــى اإلنســان وال يعيــش يوم ـ ًا مــن عمــره إالَّ بــزوال يــوم وانتقاصه(((مــن املــدة

املرضوبــة حلياتــه وبقائــه ،فــرور اإلنســان ببقائــه اىل يــوم معــن مــن عمــره مشــوب

عنــد التأمــل بانتقــاص يــوم قبلــه مــن أيــام حياتــه وكذلــك الزيــادة يف أكلــه وهــو
بضمتــن الــرزق واحلــظ مــن الدنيــا؛ وذلــك مــن النقائــص الالزمــة النتهــاء((( مــدة

احليــاة وتقــدر الــرزق بمقــدار معــن كــا هــو شــأن احليــاة والــرزق يف الدنيــا بخالف

اجلنــة ونعيمهــا لبقائهــا طــول األبــد وعــدم تناهــي لذاهتــا ،فــرور الدنيــا مشــوب
ـات َلـ ُه َأ َثـ ٌـرَ ،ولَ َيت ََجــدَّ ُد َلـ ُه
ي َيــى َلـ ُه َأ َثـ ٌـر إِالَّ َمـ َ
باحلــزن((( ولذهتــا مكــدره بــاألمل َ
(ولَ ْ َ
َج ِديــدٌ إِالَّ َب ْعــدَ َأ ْن َ ْ
م ُصــو َد ٌة َو َقدْ
ي َلـ َـق((( َج ِديــدٌ َ ،ولَ َت ُقــو ُم َلـ ُه نَابِ َتـ ٌة إِالَّ َوت َْسـ ُق ُط ِمنْـ ُه ْ َ
ـاء َفـ ْـر ٍع َب ْعــدَ َذ َهـ ِ
ـت ُأ ُصـ ٌ
ـاب َأ ْصلِـ ِـه!) األثــر بالتحريك
َم َضـ ْ
ـول ن َْحـ ُ
ـن ُف ُرو ُع َهــاَ ،فـ َـا َب َقـ ُ

بقيــة الــيء وأصلــه مــن أثــر مــي اإلنســان يف األرض ،ولعــل املــراد باألثــر الذكــر

((( الصحاح ،مادة (غصص).1047 /3 :
((( (انتصاصه) يف ع ،ويف م( :انتقصاصه) ،حتريف.
((( (إلنتفاء) يف م ،حتريف.
((( (احلزر) يف ر ،م ،حتريف.
((( (خيلــق لــه) يف رشح هنــج البالغــة :ابــن أيب احلديــد ،73/9 ،وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.254 :
24

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

اجلميــل بــن النــاس والفعــل املحمــود فإ َّنــه ال يعــرف اإلنســان بجميــل يف الغالــب

وال  /187/حيمــد بحســن إالَّ بعــد نســيان الســوابق وذهــول النــاس عــن املحامــد

الســالفة ،أو بعــد ظهــور صفــه ذميمــة وفعــل قبيــح متــوت بــه حمامــده القديمــة ،أو
املــراد أن االنســان يف األغلــب ال ينتــر صيتــه((( وال يشــيع فضلــه ،وال يكــون لــه
أوالد معروفــون باملحاســن إال بعــد شــيخوخته ،وذهــاب شــبابه ،وفقــد نشــاطه،

ويمكــن ْ
أن يــراد ذلــك بتجــدد اجلديــد ،أو يــراد بــه زيــادة املــال ونحــوه بعــد ذهــاب

النشــاط والشــباب ،وخيلــق كينــر ويكــرم كــا يف النســخ وجيــوز كيســمع أي يبــى،

ولعــل املــراد بالنابتــة األوالد واألقــارب الناشــئة بعــد فقــد الســابقني ونحــو ذلــك
وحصــد الــزرع والنبــات كنــر ورضب قطعــه باملنجــل ،واملــراد باألصــول اإلبــاء،
أو ذوي الفضائــل مــن الســلف واألول أنســب.

ـت بِد َعـ ٌة إِالَّ ُتـ ِـر َك َبِا ُسـنَّ ٌة َفا َّت ُقــوا ا ْلبِــدَ َعَ ،وا ْلز َُمــوا ا َْل ْه َيع.
(و َمــا ُأ ْح ِد َثـ ْ
[منهــا]((( َ
إن ُمْدَ َث ِ ِ
األم ِ
ش ُار َهــا) البدعــة األمــر املســتحدث
ــور َأ َ
فض ُل َهــاَ ،و َّ
َّ
إن َع َ
ــو ِاز َم ُ
اتــا َ
َ
الــذي مل يــرد بــه نــص ومل يــدل عليــه دليــل ُ
بخصوصــه ومل يدخــل حتــت عمــوم(((،

وهــاع هييــع وهيــاع أي انبســط ،وطريــق مهيــع كمقعــد أي بــن واضــح ،وقــال يف
العني(:طريــق َم ْهيــع َم ْف ِعــل مــن التهيــع((( وهــو االنبســاط)((( و(بلــد مهيــع أيضـ ًا
أي واســع)((( كالطريــق ،ومــن قــال :فعيــل فقــد أخطــأ فإنــه ليــس يف كالم العـ َـر َب
((( (صبته) يف م ،تصحيف.
((( (منها) بياض يف ث.
((( ينظر :التعريفات ،35 :ومعجم الفاظ الفقه اجلعفري ،د .أمحد فتح اهلل.84 :
((( (اهليع) يف ر.
((( العني ،مادة (هاع).170 /2 :
((( املصدر نفسه ،مادة (هاع).170 /2 :
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َف ْع َيــل إالَّ وصــدر ُه مكســور نحــوَ :ح ِذيــم((( وعثــر((( ،والعــوزم والناقــة املســنة

فيهــا بقيــة مــن الشــباب((( و(العجــوز)((( قــال بعــض الشــارحني :عــوازم األمــور:

مــا تقــادم منهــا ،مــن قوهلــم :عجــوز عــوزم أي مســنه وجتمــع فوعــل عــى فواعــل

كــدورق وهوجــل وجيــوز أن يكــون مجــع عازمــة ويكــون فاعــل بمعنــى مفعــول

أي معــزوم((( عليهــا أي مقطــو ٍع معلــوم بيقــن صحتهــا وجمــيء فاعلــه بمعنــى
اضي ٍ
﴿ع َ ٍ ِ
مفعولــه كثــر كقولــه تعــاىلِ :
ــة﴾((( أي مرضيــه ،واألول عنــدي
يشــة َر َ
أظهــر للمقابلــة(((.
[ومن كالمه (عليه السالم)]((( لعمر بن اخلطاب وقد استشاره يف غزوة
الفرس بنفسه

ويف بعــض النســخ يف الشــخوص بنفســه لقتــال الفــرس((( ُ
الشــخوص

بالضــم يف األصــل (ارتفــاع االجفــان اىل فــوق ،وحتديــد النظــر وانزعاجــه)(،((1
و(يقــال للرجــل إذا أتــاه مــا يقلقــه :قــد ُشــخص بــه كأنــه رفــع مــن االرض لقلقــه

((( (خديم) يف ث ،ر ،م ،ويف ع( :حديم) ،تصحيف.
((( العني ،مادة (هاع).170 /2 :
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (عزم).401 /12 :
((( املصدر نفسه ،مادة (عزم).401 /12 :
((( (مفروم) يف ث ،ر ،ويف م( :مغروم) ،حتريف.
((( احلاقة .21 /
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.76 / 9 :
((( [ومن كالمه(عليه السالم)] بياض يف ث.
((( ورد يف منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة ،الراونــدي ،667/2 :ورشح هنــج البالغــة،
ابــن أيب احلديــد...( :77/9:يف الشــخوص لقتــال الفــرس بنفســه).
( ((1لسان العرب ،مادة (شخص).46 /7 :
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وانزعاجــه)((( ،والشــخص كل جســم لــه ارتفــاع وظهــور ،ومنــه شــخوص املســافر

مــن بلــد اىل بلــد كأنــه صــار يف ارتفــاع((( ،قــال بعــض الشــارحني :قــد اختلــف يف
احلــال التــي قالــه((( (عليــه الســام) فيهــا لعمــر ،فقيــل :قالــه [لــه]((( يف (غــزاة)

(((

القادســية ،وقيــل :يف(غــزاة)((( هناونــد واىل هــذا القــول األخــر ذهــب حممــد بــن

االول ذهــب املدائنــي
(جريــر)((( الطــري يف التاريــخ الكبــر((( واىل القــول ّ
ٍ
يف كتــاب الفتــوح))(( ((1إِ َّن َه َ
بكثــرة وال
َــر ُه و(ُ ((1خذالنُــ ُه
ــر َْل َيك ْ
ُــن ن ُْ
ــذا َْال ْم َ
ــذي َأ ْظهــره ،وجنْــدُ ه ا َّل ِ
ــة ،وهــو ِديــن اهللِ ا َّل ِ
ِ ٍ
ــذي َأ َعــدَّ ُه َو َأ َمــدَّ ُهَ ،حتَّــى َب َلــغَ َمــا
َ َُ َ ُ ُ
ُ
بق َّل َ ُ َ
ٍ ِ
ــن اهللَِ ،واهللُ ُمن ِ
ــن َع َ
ــع َح ْي ُ
ْجــ ٌز َو ْعــدَ ُه،
ــى َم ْو ُعــود م َ
ــعَ ،ون َْح ُ
ــث(َ ((1ط َل َ
َب َلــغَ َ ،و َط َل َ
ِ
ِ
ـن َْ
ي َم ُع ـ ُه َو َي ُض ُّم ـ ُه،
َان ا ْل َق ِّي ـ ِم بِ ْالَ ْمـ ِـر َم ـك ُ
ـاص ُج ْنــدَ ُه؛ َو َم ـك ُ
َان ال ِّن َظــا ِم مـ َ
الـ َـر ِزْ َ ،
َو َنـ ٌ
يت َِمـ ْـع بِ َح َذافِـ ِ
ـر ِه َأ َبــد ًا) اظهــره أي جعلــه
َفــإذا ا ْن َق َطـ َـع النِّ َظــا ُم َت َفـ َّـر َق َو َذ َهـ َ
ـم َل ْ َ ْ
ـبُ ،ثـ َّ
(((

غالبـ ًا عــى األديــان وحيتمــل أن يكــون مــن الظاهــر خــاف الباطــن لكنــه خــاف

((( لسان العرب ،مادة (شخص).46 /7 :
((( ينظر :املصدر نفسه ،مادة (شخص).46 /7 :
((( (قال) يف ع.
((( [له] ساقطة من ث.
((( (غراة) يف أ ،ر ،ن ،تصحيف.
((( (غراة) يف أ ،ر ،ن ،تصحيف.
((( (حرير) يف ن ،تصحيف.
((( ينظر :التاريخ الكبري.211 /3 :
((( (املداين) يف م ،حتريف.
( ((1رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.78 / 9 :
(( ((1و ال) يف رشح هنــج البالغــة :ابــن أيب احلديــد ،77/9 ،وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.255 :
(( ((1حيثام) يف رشح هنج البالغة :ابن أيب احلديد.77 /9 ،
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الظاهــر ومحــل اجلنــد عــى األمــر جتــوز ًا والتقديــر جنــده جنــد اهلل وأعــده أي هيــأه

وأمــده أي أعانــه وقــواه بمــدد أي مــن املالئكــة ،أو منهــم ومــن عبــاده املخلصــن
والطلــوع الظهــور مــن موضــع عـ ٍ
ـال ،ولعــل املــراد بموعــوده عــز وجــل اظهــار

هــذا الديــن عــى األديــان بقولــه ســبحانه﴿ :هــو ا َّل ِ
ــل َر ُســو َل ُه بِ ُْ
ــذي َأ ْر َس َ
ى
الــدَ ٰ
ُ َ
ِ
ــو ك ِ
َــر َه ا ُْل ْ ِ
ــى الدِّ ِ
َو ِد ِ
يــن َْ
ــق لِ ُي ْظ ِه َــر ُه َع َ
ُــون﴾((( ،أو اســتخالف
ال ِّ
شك َ
يــن ُك ِّلــه َو َل ْ
الصاحلــن بقولــه عــز وجــل﴿ :وعــدَ ال َّلـه ا َّل ِذيــن َآمنُــوا ِمنْ ُكــم وع ِم ُلــوا الصالِحـ ِ
ـات
َّ َ
ْ َ َ
ُ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
ض كَمــا اســتَخْ َل َ ِ
ِ
ِ
ــم﴾((( أو((( مــا هــو
يــن م ْ
ف ا َّلذ َ
ــن َق ْبل ِه ْ
َل َي ْســتَخْ ل َفن َُّه ْم فــي ْالَ ْر ِ َ ْ
(عليــه الســام) يعلمــه وانجــاز الوعــد  /ظ  / 187الوفــاء بــه والنظــام ككتــاب

كل خيــط ينظــم بــه اللؤلــؤ ونحــوه((( واخلــرزة حمركــه اجلوهــر ومــا ينتظــم واخــذه

(وا ْل َعـ َـر ُب
بحذفــاره وبحذفــوره((( وبحذافــره أي بــارسه أو بجوانبــه أو بأعاليــة َ
السـ َـا ِم ع ِزي ـز َ ِ ِ
ا َفهـ ِ
ِ
ـن َق ْطب ـ ًا
ـر َ
ا ْل َيـ ْـو َم َو ْ
ُون بِال ْجتـ َـاعِ؛ َف ُكـ ْ
َ
ون بِ ْ ِ ْ
إن كَا ُنــوا َقلي ـ ً ُ ْ
ـم كَثـ ُ
إن َشــخَ ص َ ِ
ِ
ِ
الـ ْـر ِ
الر َحــى بِا ْل َعـ َـر ِ
ـار َْ
ب َفإ َّنـ َ
ـم ُدو َنـ َ
ـن
ـك ْ
ت مـ ْ
ْ
ـك َنـ َ
ب؛ َو َأ ْصلهـ ْ
َو ْاس ـتَد ِر َّ
ِ
ـن َأ ْط َرافِ َهــا َو َأ ْق َط ِ
َهـ ِـذ ِه ْالَ ْر ِ
ـون َمــا تــدَ ُع
ض ا ْن َت َق َضـ ْ
ار َهــاَ ،ح َّتــى َي ُكـ َ
ـت((( ا ْل َعـ َـر ُب مـ َ
ات َأهــم إِ َلي َ ِ
وراء َك ِمــن ا ْلعــور ِ
ــن َيدَ ْي َ
ــك) املــراد بكثــرة العــرب قوهتــم
ــك مَّــا َب ْ َ
َ َّ ْ
ْ َ َْ
ََ َ
اللحــم كرمــى أي
بربكــه اإلســام ،والقطــب حديــدة تــدور عليهــا الرحــا ،وصــى ّ

((( التوبة .33 /
((( النور .55 /
((( (و) يف ر.
((( القاموس املحيط ،مادة (نظم).181 /4 :
((( (بخدفوره) يف أ ،ن ،تصحيف.
((( (انتقضــت عليــك) يف رشح هنــج البالغــة :ابــن أيب احلديــد ،77/9 ،وهنــج البالغــة،
صبحــي الصالــح.255 :
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أدخلــه النــار وشــواه فــإذا القــاه يف النــار وأراد اإلحــراق ،يقــال :أصــاه وص ـاّه

باهلمــزة والتشــديد ،وصــى الرجــل باألمــر إذا قاســى حـ ّـره وشــدته ،وكذلــك صــى
بالنــار ،واملعنــى :أجعلهــم صالــن نــار احلــرب مقاســن حرهــا وشــدهتا ،دونك أي

قريبــا منــك أو أمامــك أوال أنــت بنفســك و(الغــرض)((( تصدهيــم للحــرب وعــدم
حضــوره املعركــة واالنتقــاض والنقــض يف احلبــل والبنــاء ضــد اإلبــرام واملــراد

التفــرق ،وال ُقطــر بالضم(الناحيــة)((( والعــورة يف الثغــر واحلــرب كل خلــل خيــاف
(إن االْ َع ِ
إن َي ْن ُظـ ُـروا
ـم ْ
منــه وكل مــا يســره اإلنســان أنفــة أو حيــاء فهــو عــورهَّ .
اجـ َ
ـك َغــد ًا َي ُقو ُلــواَ :هـ َـذا َأ ْصـ ُـل ا ْل َعـ َـر ِ
إِ َل ْيـ َ
ـون َذلِـ َ
ـك
ـر ْحت ُُم(((َ ،ف َي ُكـ ُ
ب َفــإ َذا ا ْق َت َط ْعت ُُمــو ُه ْاسـ َ َ
ِ
ِ
ِ
ـر ا ْل َقـ ْـوم إِ َل ِق َتـ ِ
ـن َم ِسـ ِ
ـم فِيـ َ
ـم َع َل ْيـ َ
ـال
ـكَ ،ف َّأمــا َمــا َذ َكـ ْـر َت مـ ْ
ـك َو َط َمع ِهـ ْ
َأ َشــدَّ ل َك َلبِ ِهـ ْ
ِِ
ـإن اهللَ ُس ـ ْب َحا َن ُه ُهـ َـو َأ ْكـ َـر ُه َل ِ ِسـ ِ
َ
ـر ِه ْم ِمنْـ َ
ـر َمــا
نيَ ،فـ َّ
ا ُْل ْســلم َ
ـكَ ،و ُهـ َـو أ ْقــدَ ُر َعـ َـى َت ْغ َيـ َ
ِِ
ِ
ـن ُن َقاتِـ ُـل فِيـ َـا َمـ َ
ـى بِا ْل َك ْثـ َـر ِة َوإِ َّنـ َـا
ـم؛ َفإ َّنــا َل ْ َن ُكـ ْ
َي ْكـ َـر ُهَ ،و َأ َّمــا َذ َكـ ْـر َت مـ ْ
ـن َعدَ دهـ ْ
ُكنَّــا ُن َقاتِـ ُـل بِالنَّـ ْ ِ
ـر َوا ْلــ َـم ُعون َِة) العجــم خــاف العــرب واألعجــم مــن ال يفصــح
وال يبــن كالمــه ومــن ال يقــدر عــى الــكالم ويســمى غــر العــرب أعجــم ألهنــم

ال يفصحــون بــا هــو الــكالم عنــد العــرب أو ال يقــدرون عليــه((( واقتطعتمــوه أي
اخذمتــوه ،يقــال :اقتطعــت مــن مالــه ِقطعــه أي أخذهتــا ،والكَلــب بالتحريــك الــر
واألذى والشــده((( وقوله(عليــه الســام) (فأمــا ذكــرت) جــواب لقــول :عمــر َّ
إن

هــؤالء الفــرس قــد قصــدوا املســر اىل املســلمني وقصدهــم إياهــم دليــل قوهتــم،
((( (العرض) يف ،أ ،ث،ع ،ن ،تصحيف.
((( الصحاح ،مادة (قطر).795 /2 :
((( (اسرتمحتم) يف م ،حتريف.
((( ينظر :تاج العروس ،مادة (عجم).462 /17 :
((( ينظر :الصحاح ،مادة (كلب).214 /1 :
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وأنــا أكــره أن يغزونــا قبــل أن نغزوهــم ،واملعونــة االســم مــن قولــك :اســتعنت بــه
فأعاننــي ،وقيــل امليــم أصليــة وهــي فعولــة مــن املاعــون وهــو املعــروف.
[ومن خطب له (عليه السالم)]

(((

الـ ِّـق؛ لِيخـ ِـرج ِعبــاد ِه ِم ـن ِعبــاد ِة َْالو َثـ ِ
(((
(((
( َف َبعـ َ
ـان َإل
ْ
ْ َ َ
َ َ َ
ُ
ـث[َ ]...م ُ َّمــد ًا [ ]...بِ ْ َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ان َإل َطا َعتِـ ِـه ،بِ ُقـ ْـر ٍ
الشـ ْي َط ِ
ـن َطا َعـ ِـة َّ
ـم ا ْل ِع َبــا ُد
ع َبا َدتــه؛ َومـ ْ
آن َقــدْ َب َّينَـ ُه َو َأ ْحك ََمـ ُه ،ل َي ْع َلـ َ
ـم إِ ْذ َج ِه ُلــو ُهَ ،ولِ ُي ِقـ ُّـروا بِـ ِـه َب ْعــدَ إ ْذ َج َحــدُ و ُهَ ،ولِ ُي ْثبِ ُتــو ُه َب ْعــدَ إ ْذ َأ ْن َكـ ُـرو ُهَ ،فت ََجـ َّـى
َر َّ ُبـ ْ
ِ ِ
ـر َأ ْن يكُو ُنــوا ر َأوه بِــا َأراهـ ِ
ِ ِ ِ
ـم
ـم مـ ْ
ـم ِف كتَابِــه مـ ْ
ـن ُقدْ َرتــهَ ،و َخ َّو َف ُهـ ْ
َ ُْ َ َ ُ ْ
ـن َغـ ْ ِ َ
ُس ـ ْب َحا َن ُه َُلـ ْ
ـن احتَصــدَ بِالن َِّقــا ِ
ِ
ِ
ـن َسـ ْط َوتِ ِهَ .و َك ْيـ َ
ت!)
ـن َ َ
ـف َ َ
احت ََصــدَ َمـ ِ ْ َ
مـ َـق بِا ُمل َثــاتَ ،و ْ
مـ َـق َمـ ْ
مـ ْ
َ
الو َثــن بالتحريــك الصنــم ســمي وثنـ ًا النتصابــه مــن قوهلــم :وثــن باملــكان أي ثبــت

ودام((( ،وقيــل الوثــن :كل مالــه ّجثــه معمولــه مــن جواهر األرض ،أو من اخلشــب

واحلجــارة كصــورة اآلدمــي يعمــل وينصــب فيعبــد والصنــم الصــورة بــا جثــة

وقــد يطلــق الوثــن عــى غــر الصــورة((( ،وأحكمــه أي أتقنــه فاســتحكم ومنعــه
ِ
ـت آ َيا ُتـ ُه﴾((( أي حفظــت مــن
ـاب ُأ ْحكِ َمـ ْ
عــن الفســاد ،وقيــل يف قولــه تعــاىل﴿ :ك َتـ ٌ

فســاد املعنــى وركاكــه اللفــظ ،وفــر املحكــات املقابلــة للمتشــاهبات بــا حفظــت

((( [ومن خطب له (عليه السالم)] بياض يف ث.
((( (فبعــث حممــد ًا) يف رشح هنــج البالغــة :ابــن أيب احلديــد ،84/9 ،وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.256 :
((( (حممــد صــى اهلل عليــه وســلم) يف رشح هنــج البالغــة :ابــن أيب احلديــد ،84/9وهنــج
البالغــة ،صبحــي الصالــح.256 :
((( ينظر :تاج العروس ،مادة (وثن).566 /18 :
((( ينظر :النهاية يف غريب احلديث واالثر.151 /5 :
((( هود .1 /
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مــن االمجــال((( ،ولعــل املــراد باإلقــرار اإلقــرار باللســان وباإلثبــات التصديــق

بالقلــب وجتــى أي ظهــر وانكشــف وجتــى هلــم يف كتابــه أي بــا نبههــم عليــه يف
الكتــاب مــن آيــات القــدرة وقصــص األولــن وحلــول النقــات بالعاصــن(((،

وقيــل املــراد بالكتــاب  /و /188العــامل لكونــه ،حمــ ً
ا آلثــار الصنــع وعجائــب

الصــور املنقوشــة فيــه كــا َّ
أن الكتــاب حمــل لنقــش احلــروف وهــو بعيــد ،وحمــق

الــيء أي (ابطلــه وحمــاه)((( وا َملثــات مجــع مثلــه بفتــح امليــم وضــم((( املثلثــة

(((

فيهــا وهــي (العقوبــة)((( واحتصــد أي اســتأصل والنقــات ككلــات مجــع نقمــة
وهي(املكافــاة بالعقوبــة)(((.

ِ
ـان َليـ ِ ِ
ِ
(وإِ َّنـه سـي ْأ ِت ع َلي ُكـ ِ
ـن َْ
الـ ِّـقَ ،و َل
ش ٌء َأ ْخ َفــى مـ َ
ـن َب ْعــدي ز ََمـ ٌ ْ َ
ـم مـ ْ
ُ َ َ َ ْ ْ
ـس فيــه َ ْ
ِِ
ِ
ِ
ـن ا ْل َكـ ِـذ ِ
ـس ِعنْــدَ َأ ْهـ ِ
ـن ا ْل َباطِـ ِ
ـل
ب َعـ َـى اهللِ َو َر ُســولهَ ،و َل ْيـ َ
ـلَ ،و َل َأ ْك َثـ َـر مـ َ
َأ ْظ َهـ َـر مـ َ
ــق تِ َلوتِ ِ
ِ
ــك الزَّم ِ ِ
ِ
ِ
ــن ا ْلكِت ِ
ــق ِمنْــ ُه إ َذا
ــهَ ،و َل َأ ْن َف َ
ُــى َح َّ
َ
ــو َر م َ
ــان ســ َل ْع ٌة َأ ْب َ
َذل َ َ
َــاب إ َذا ت َ
ف ،و َل َأعــر َ ِ
ِ
ــا ِد َشء َأ ْنك ِ
اض ِع ِ
ف عــن مو ِ
ــهَ ،و َل َف ا ْلبِ َ
ــن
فم َ
َــر م َ
ــر َ َ ْ َ َ
ــر ِو َ ْ َ
ــن ا َْل ْع ُ
َ
ُح ِّ
ْ ٌ
ا ُملنْ َكـ ِـر) املــراد بخفــاء احلــق أمــا اخلفــاء مــن حيــث العمــل تنزي ـ ً
ا للقلــة والعــدم
منزلــه اخلفــاء ،أو مــن حيــث العلــم لكثرة الشــبه وقلــة العلــاء ،ولعل األول أنســب
معنــى والثــاين أظهــر لفظـ ًا ،والكــذب ككتــف يف النســخِ ،
والســلعة بالكــر املتــاع
((( ينظر :تفسري جممع البيان ،6 /9 :وتفسري الصايف ،الكاشاين(ت1091هـ).138/1 :
((( (بالغاصني) يف أ ،تصحيف.
((( الصحاح ،مادة (حمق).1553 /4 :
((( (ضمة) يف ث.
((( (املثلة) يف ن.
((( الصحاح ،مادة (مثل).1816 /5 :
((( لسان العرب ،مادة (نقم).590 /12 :
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ومــا ُتــر بـ ِـه((( ،والبــور والبــوار كســاد املتــاع والســوق ،يقــال :بــارت((( الســلعة

وبــار الســوق ،والتــاوة القــراءة واالتبــاع ومــن اتبــع غــره يف فعلــه ،يقــال :تــاه

والتــاوة [حــق التــاوة]((( عــى األول قــراءة الكتــاب كــا أنــزل مــن غــر تغــر

ورعايــة الرتتيــل مــن آداء احلــروف عــن املخــارج والوقــف يف املواضــع وغــر

ذلــك مــن حمســنات القــراءة ،وعــى الثــاين العمــل بمحكمــه واالقــرار بمتشــاهبة
والتوقــف يف تفســر املشــكل منــه ،وتــرك تأويلــه بالــرأي ،واهلــوى ورد علمــه اىل
محلــه علمــه ويقابلــه التحريــف((( عــن موضعــه بــأي معنــى كان والظاهــر يف املقــام

مــا تعلــق باملعنــى ،ونفــاق املتــاع((( كســحاب رواجــه((( ،ونفــاق الســوق قيامــه ضد

الكســاد ،واملعــروف اســم جامــع لــكل مــا عــرف مــن طاعــه اهلل تعــاىل والتقــرب

اليــه واإلحســان اىل النــاس وكلــا نــدب اليــه الــرع وهنــى عنــه مــن املحســنات
واملقبحــات ســمي معروفــ ًا؛ َّ
ألن أربــاب البصائــر يعرفونــه ويصدقــون بــه وال

ينكرونــه ،واملــراد بكــون املعــروف عنــد هــؤالء منكــر أنــه مســتقبح عندهــم فيــا
يظهرونــه مــع علمهــم بحالــه أو جمهــول هلــم فينكرونــه((( ويزعمونــه منكــر ًا ،وقــد

مــى نظــر هــذا الــكالم يف أوائــل الكتــاب.

ِ
ِ
ـاب َي ْو َمئـ ٍـذ َو َأ ْه ُل ـ ُه َمن ِْف َّيـ ِ
ـان
َاســا ُه َح َف َظ ُت ـ ُه؛ َفا ْلك َتـ ُ
( َف َقــدْ َن َبـ َـذ ا ْلك َتـ َ
ـاب َ َ
ح َل ُت ـ ُه َو َتن َ

((( (جيزيه) يف م ،حتريف.
((( (يا رب) يف ث ،ر.
((( [حق التالوة] ساقطة من م.
((( (التخويف) يف ع ،حتريف.
((( (املناع) يف ر ،م ،تصحيف.
((( (رواجه) يف م ،تصحيف.
((( (وينكرونه) يف م.
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اح ٍ
يــق و ِ
ان((( و[ص ِ
ــان]((( مص َط ِ
اح َب ِ
ح َب ِ
ــؤ ٍو
ــد َل ُي ْؤ ِو ِهي َــا((( ُم ْ
ــان((( ِف َط ِر ٍ َ
َط ِريــدَ ِ َ َ
ُ ْ
ِ
ـك الز ََّمـ ِ
ـاس َو َل ْي َســا فِ ِ
ـان ِف النَّـ ِ
ـاب َو َأ ْه ُل ـ ُه ِف َذلِـ َ
ـم َو َل ْي َســا َم َع ُهــم؛
َفا ْلك َتـ ُ
ـم َو َم َع ُهـ ْ
يهـ ْ
الض َل َلـ َة َل ت َُوافِـ ُـق ُْالــدَ ى َو ِ
اجت ََم َعــا) نبــذ الــيء كــرب أي طرحــه أمامــه
ِلَ َّن َّ
إن ْ
أو وراءه ،وقيــل :هــو عــام ((( والنســيان ضــد الذكــر واحلفــظ وتنــايس الــيء أي

ارى مــن نفســه أنــه قــد نســيه و(الطــرد :االبعــاد)((( والطريــد مــا طردتــه مــن صيــد

نحــاه ،ونفــى الــيء أي جحــده((( ،واصطحــب
وغــره ،ونفــي الــيء كرمــى أي ّ

القــوم صحــب بعضهــم بعضـ ًا ،وآويــت منــزيل واليــه أي نزلتــه وســكنته ،وآويــت
فالن ـ ًا عــى صيغــة األفعــال أي أنزلتــه ،وكل مــكان ينــزل اليــه يشء لي ـ ً
ا أو هنــار ًا

ألن الضاللــة تعليــل ملــا ســبق مــن َّ
فهــو مــأواه((( ،و((( قولــه (عليــه الســام) َّ
أن

الكتــاب وأهلــه ليســا فيهــم وليســا معهــم ،أي يف احلقيقــة لعــدم ترتــب اآلثــار
املطلوبــة منهــا عليهــا.

ِ
ال َم َعـ ِـة؛ ك ََأ َّنُــم َأئِ َم ـ ُة ا ْلكِ َتـ ِ
ت ُقــوا َعـ ِ
ـن َْ
ـاب؛
( َف ْ
اجت ََمـ َـع ا ْل َقـ ْـو ُم َعـ َـى ا ْل ُف ْر َقــة ،وا ْف َ َ
ِ
ِ
ـون إالَّ َخ َّط ـ ُه
ـم ِمنْ ـ ُه إالَّ ْاسـ َـم ُهَ ،و َل َي ْع ِر ُفـ َ
ـس ا ْلك َتـ ُ
َو َل ْيـ َ
ـم َي ْبـ َـق عنْدَ ُهـ ْ
ـمَ ،ف َلـ ْ
ـاب َإم َام ُهـ ْ

((( [طريــدان منفيــان] يف رشح هنــج البالغــة :ابــن أيب احلديــد ،.85/9،وهنــج البالغــة،
صبحــي الصالــح.257 :
((( [صاحبان] ساقطة من أ ،ع.
((( (طريدان منفيان وصاحبان مصطحبان) يف ن.
((( (يؤدهيام) يف ع ،حتريف.
((( ينظر :تاج العروس ،مادة (نبذ).399 /5 :
((( الصحاح ،مادة (طرد).501 /2 :
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (نفي).337 ،336 / 15 :
((( الصحاح ،مادة (أوا).2274 /6 :
((( (أو) يف م.
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ِ
ٍ
ِ
ِ
ـم َعـ َـى اهللِ فِ ْر َي ًة،
الصالـ َ
ـن َق ْبـ ُـل َمــا َم َّثــ ُلوا بِ َّ
َو َز ْبـ َـر ُهَ ،ومـ ْ
ـن ك َُّل ُم ْثــ َلةَ ،و َسـ َّـم ْوا صدْ َق ُهـ ْ
وجع ُلــوا ِف َْ ِ
الس ِّيــئ َِة) ال ُفرقــة بالضــم االســم من قولك :افــرق القوم
َ َ َ
ال َسـنَة ُع ُقو َبـ َة َّ

ضــد اجتمعــوا[ ،و]((( اخلــط الكتــب بالقلــم واحــد اخلطــوط ،وزبــرت ا َلكتــاب

زبــر ًا أي كتبتــه فهــو زبــور فعــول بمعنــى مفعــول مثــل رســول((( ومــن قبــل أي

قبــل ذلــك الزمــان وإن كان بعــد زمانــه (عليــه الســام) ،ومثــل بالقتيــل مثـ ً
ا كقتــل

ورضب /ظ  /188إذا نــكل بــه وظهــر آثــار فعلــه فيــه والتشــديد مبالغــة ،واالســم
املثلــة كغرفــة ،وا َملثلــة بالفتــح((( :العقوبــة ،والِفريــة بالكــر االســم مــن قولــك:
افــرى عليــه كذب ـ ًا أي اختلقــه((( ،قــال بعــض الشــارحني :قولــه (عليــه الســام):

((عــى اهلل)) ليــس متعلقـ ًا بصدقهــم بــل بفريــة ،وملــا امتنــع أن يتعلــق حــرف اجلــر
بــه لتقدمــه عليــه وهــو مصــدر فليكــن متعلقـ ًا بفعــل مقــدر دل عليــه هــذا املصــدر

الظاهــر ويــروى(( :وجعلــوا يف احلســنه العقوبــة الســيئة والروايــة األوىل باإلضافــة
ِ
ِ ِ
ـمَ ،و َت َغ ُّي ِ
(وإ َّنـ َا َه َلـ َ
ـم؛ َحتَّى
ـن ك َ
ب َ
ـك َمـ ْ
أكثــر وأحســن((( َ
آجالـ ْ
َان ق َبلكُم بِ ُطــول آم َالـ ْ
ـم ا َمل ْو ُعــو ُد ا َّلـ ِـذي ُتـ َـر ُّد َع ْنـ ُه ا َمل ْعـ ِـذ َرةَُ ،وت ُْر َفـ ُـع َع ْنـ ُه الت َّْو َبـ ُةَ ،و َ ُتـ ُّـل َم َعـ ُه ا ْل َق ِ
ار َعـ ُة
َنـزَل ِبِـ ْ
َوالنِّ ْق َمـ ُة) األمــل الرجــا والطمــع وأكثــر مــا يســتعمل فيام يســتبعد حصوله كــا تقدم
وتغيــب عنــي فــان اي غــاب ،وال يقــال :تغيبنــي إالَّ يف رضورة الشــعر ،واألجــل

غايــة الوقــت يف املــوت ،واملــراد بتغيــب آجاهلــم نســياهنم إياهــا ،وقلــة التفاهتــم
اليهــا وتــرك االســتعداد هلــا وملــا بعدهــا واملوعــود املــوت وتــرد عنــه املعــذرة أي ال

((( [و] ساقطة من م.
((( ينظر :املصباح املنري ،مادة (زبره).250 /1 :
((( (بفتح امليم وضم التاء) يف ر ،ويف م( :بفتح امليم وضم الثاء).
((( ينظر :الصحاح ،مادة (فرا) ،2454 /6 :ويف ث( :اختلفه) تصحيف.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.86 /9 :
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تقبــل((( فيــه معــذره معتــذر ،وترفــع عنــه التوبــة أي تنســد بــاب التوبــة عنــد نزولــه،
ِ
ِ ِ
ِ
ـر
ـن َي ْع َم ُلـ َ
﴿و َل ْي َســت الت َّْو َبـ ُة ل َّلذيـ َ
قــال اهلل (عــز وجــل)َ :
ـون َّ
السـ ِّيئَات َحت َّٰى إِ َذا َحـ َ َ
ِ
ـم ا َْلـ ْـو ُت َقـ َ
ـار﴾((( وحيتمــل أن
ـال إِ ِّن ُت ْبـ ُ
ـن َي ُمو ُتـ َ
ـت ْال َن َو َل ا َّلذيـ َ
ـم ُك َّفـ ٌ
ـون َو ُهـ ْ
َأ َحدَ ُهـ ُ
﴿ر ِّب ْار ِج ُعـ ِ
ـون *
يكــون املــراد بــه ال يقبــل الرجــوع عنــه عنــد متنــي الكافــر بقولــهَ :
َلعـ ِّـي َأعمـ ُـل ص ِ
ـت﴾((( ،أو عنــد االرشاف عليــه ممــن َيكرهــه ،وحــل
الـ ًا فِيـ َـا ت ََر ْكـ ُ
ْ َ َ
َ
املــكان وبــه متــدا إذا نــزل والقارعــة (الداهيــة)((( املهلكــة تــأيت فجــأة ،أو التــي تلقــى
بشــده وقــوةَ .
ـن ْاس ـ َتن َْص َح اهللَ ُو ِّفـ َـق؛ َو َمـ ِ
ـاس ،إِ َّن ـ ُه َمـ ِ
(أ َّ َيــا ال َّنـ ِ
ـن َّ َ
اتـ َـذ َق ْو َل ـ ُه َدلِي ـ ً
ا
ِ ِ
ِ
هـ ِـد ِ ِ ِ
ـن َو َعــدَ َّو ُه َخائِـ ٌ
ـن
ـي َأ ْقـ َـو ُمَ ،فـ َّ
ـار اهللِ آمـ ٌ
َ َ
ـفَ .وإِ َّن ـ ُه َل َينْ َبغــي َلـ ْ
ـإن َجـ َ
ى ل َّلتــي هـ َ
ِ
ـون((( َمــا َع َظ َم ُتـ ُه َأ ْن َيت َ
َواض ُعــوا
َعـ َـر َ
ـن َي ْع َل ُمـ َ
ـم َفـ َّ
ـإن ِر ْف َعـ َة ا َّلذيـ َ
ف َع َظ َمـ َة اهللِ َأ ْن َي َت َع َّظـ ْ
ِ
ـون((( مــا ُقدْ ر ُتـه َأ ْن يستَســلِموا َلـهَ .فـ َ ِ
ِ
ـن َْ
الـ ِّـق
ا َتنْفـ ُـروا مـ َ
ُ
َلـ ُه َو َسـ َـا َم َة ا َّلذيـ َ
َ ُ َْ ْ ُ
ـن َي ْع َل ُمـ َ َ
ـار ِئ ِمـ ِ
ِ
ِ
ِ
بَ ،وا ْل َبـ ِ
ـن ْالَ ْجـ َـر ِ
السـ َقم) النصيحــة كلمــة يعــر هبــا
ْ
الصحيــحِ مـ َ
ـار َّ
ـن ذي َّ
ن َفـ َ
(((
عــن مجلــه هــي ارادة اخلــر للمنصــوح لــه وأصــل النصــح يف اللغــة اخللــوص
واســتنصحت((( فالنـ ًا أي اعتقــدت أنــه ناصــح وعددتــه ناصحـ ًا واعتقــاد النصــح

يف اهلل عــز وجــل وإنــه ال يريــد للعبــد إالَّ مــا هــو خــر لــه يســتلزم الرغبــة يف العمــل

بــكل مــا أمــر بــه واالجتنــاب عــا هنــى عنــه وهــدي للتــي هــي أقــوم أي للحالــة
((( (يقبل) يف أ ،ث ،ع ،تصحيف.
((( النساء .18 /
((( املؤمنون .100 ،99 /
((( لسان العرب ،مادة (قرع).265 /8 :
((( (يغلمون) يف م ،تصحيف.
((( (يغلمون) يف م ،تصحيف.
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (نصح).615 /2 :
((( (استضحت) يف ر ،ويف م( :استصحت) ،حتريف.
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أو الطريقــة التــي هــي أقــوم احلــاالت أو الطــرق أي أعدهلــا وأرشــدها يقــال:

قــام الــيء واســتقام أي اعتــدل وهــذا مــن األلفــاظ القرآنيــة قــال اهلل ســبحانه:
﴿إِ َّن ه َذا ا ْل ُقــر َ ِ ِ ِ ِ
ـي َأ ْقـ َـو ُم﴾((( واجلــار املجــاور((( والــذي اجرتــه
َٰ
آن َ ْيــدي ل َّلتــي هـ َ
ْ
مــن أن يظلــم وجمــاور اهلل مــن تقــرب اليــه بالطاعــة وبعبادتــه((( جيري(((عبــاده مــن

الظلــم وحيميهــم ممــن أرادهــم بســوء والتعظــم اعتقــاد الرجــل يف نفســه العظمــة
كالتكــر ِ
النســخ
والرفعــة بالكــر الــرف وارتفــاع القــدر وعظمتــه يف بعــض َ

بالرفــع ويف بعضهــا بالنصــب وكذلــك قدرتــه ،وقــال بعــض الشــارحني :مــا هاهنــا
بمعنــى :أي ،ومــن روى بالنصــب جعلهــا زائــدة((( .والتواضــع التذلــل واخلشــوع

والســامة الــراءة مــن اآلفــات والعيــوب واالستســام االنقيــاد (ونفــر الوحــش
نفــور ًا واالســم النِفــار بالكــر)((( أي جتــاىف وتباعــد((( وحتــرز واالجــرب مــن بــه

اجلــرب بالتحريــك وهــو داء يكــون يف االنســان واإلبــل وغريمهــا قالــوا حيــدث

مــن خلــط غليــظ حتــت اجللــد يكــون مــن خمالطــه البلغــم امللــح للــدم وحيــدث

معــه [بثــور((( وربــا حصــل معــه]((( هــزال لكثرتــه وبــرئ كســلم وزن ـ ًا ومعنــى
فهــو بــارئ وبــرئ واملــراد بــذي الســقم صاحــب العاهــة واالمــراض التــي تعــدي

((( االرساء .9 /
((( (واملجرور) يف م ،حتريف.
((( (بعيادته) يف ر.
((( (حيري) يف ث ،تصحيف.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.87/9 :
((( املصباح املنري ،مادة (نفر).617 /2 :
((( ينظر :معجم مقاييس اللغة ،مادة (نفر).459 /5 :
((( (ثبور) يف أ ،ث ،تصحيف.
((( [بثور وربام حصل معه] ساقطة من ع.
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عنــد النــاس وهــذا الــكالم ليــس برصيــح يف صحــة العــدوى ويمكــن /و/ 189

أن حيمــل عــى العــادة فــا ينــايف مــا ورد مــن أ َّنــه ال عــدوى وال صفــر لــو صــح
الر ْشــدَ َح َّتــى َت ْع ِر ُفــوا ا َّلـ ِـذي ت ََر َكـ ُه َو َل ت َْأ ُخـ ُـذوا بِ ِميثـ ِ
ـاق
ـم َلـ ْ
َ
ـن َت ْع ِر ُفــوا ُّ
(وا ْع َل ُمــوا َأ َّن ُكـ ْ
ْ
ــه حتَّــى َتع ِر ُفــوا ا َّل ِ
ِ
ِ
ا ْلكِت ِ
ــذي َن َب َ
ــذ ُه
ْ
ــن َت َ َســكُّوا بِ َ
َــاب َحتَّــى َت ْع ِر ُفــوا ا َّلــذي َن َق َضــ ُه َو َل ْ
ـك ِمـ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ال ْهـ ِ
ـش ا ْل ِع ْل ـ ِم َو َمـ ْـو ُت َْ
ـم َع ْيـ ُ
ـل) الغــرض مــن
َفا ْلتَم ُســوا َذلـ َ ْ
ـن ع ْنــد َأ ْهلــه َف َّإنُـ ْ

والرشــد
الــكالم التنفــر عــن أئمــة الضــال والتنبيــه عــى وجــوب الــراءة منهــم ُ

بالضــم االهتــداء واالســتقامة عــى طريــق احلــق مــع تصلــب فيــه وامليثــاق العهــد

وميثــاق الكتــاب مــا أبــان الكتــاب لــزوم الوفــاء [بــه]((( مــن الطاعــة والكــف عــن

عبــادة الشــيطان واطاعــه اهلل ورســوله وأوىل األمــر (صلــوات اهلل عليهــم أمجعــن)
ِ
ِ (((
ـت ِْ
ـس إِالَّ لِ َي ْع ُبــدُ ون﴾
﴿و َمــا َخ َل ْقـ ُ
ـن َواأل ْنـ َ
الـ َّ
ونحــو ذلــك كــا قــال عــز وجــلَ :
وقــال ســبحانهَ :
ـم َيــا َبنِــي آ َد َم َأن لَّ َت ْع ُبــدُ وا َّ
ان﴾((( وقــال
الش ـ ْي َط َ
﴿أ َل ْ َأ ْع َهــدْ إِ َل ْي ُكـ ْ
ِ
ِ
تعــاىلِ َ :
الر ُسـ َ
ـم﴾((( ونبــذه((( أي طرحه
ـول َو ُأ ْو ِل ْالَ ْمـ ِـر منْ ُكـ ْ
﴿أطي ُعــوا اللََّ َو َأطي ُعــوا َّ

ورمــاه وراء ظهــره ،أو مطلقــ ًا وااللتــاس الطلــب واملــراد بأهلــه نفســه وأهــل

البيــت (عليهــم الســام) والعيــش احليــاة واحلمــل للمبالغــة والغــرض الداللــة

عــى بطــان غــر أهــل البيــت (عليهــم الســام) ممــن تصــدى للخالفــة واإلمامــة
ِ
ِِ
ي ِب ُكــم حكْمهــم عـ ِ ِ
ـم
ـم َعـ ْ
ـن ُ ْ ُ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ
ـم ا َّل َذيـ َ
ُ
ـم؛ َو َظاه ُر ُهـ ْ
ـن َمنْطق ِهـ ْ
ـمَ ،و َص ْمت ُُهـ ْ
ـن ع ْلم ِهـ ْ
(هـ ُ
ــاهدٌ ص ِ
يــهَ ،فهــو بينَهــم َش ِ
ــون فِ ِ
ِِ
يــن َو َل ُ ْ
ــمَ ،ل ُ َ
ــاد ٌق،
يتَلِ ُف َ
يالِ ُف َ
َ
ــون الدِّ َ
َع ْ
ُ َ َْ ُ ْ
ــن َباطن ِه ْ
((( [به] ساقطة من ع.
((( الذاريات .56 /
((( يس .60 /
((( النساء .59 /
((( (نبده) يف ع ،تصحيف.
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ـت نَاطِـ ٌـق) الضمــر راجــع اىل أهلــه وهــم أهــل البيــت (عليهــم الســام)
َو َص ِامـ ٌ

واخبــار مــا حكمــوا بــه عــن علمهــم واضــح وأخبــار صمتهــم عــن منطقهــم؛ َّ
ألن
لصمتهــم هيئــة((( وحالــة مقرونــه بقرائــن دالــة عــى حســن ِ
منطق ِهــم لــو نطقــوا

وكذلــك كل مــا ظــــهر منهــم ،وال خيالفــون الديــن أي ال خيالفــون احلــق مجيع ـ ًا،
وال خيتلفــون فيــه ح َّتــى يكــون((( بعضهــم خمالفـ ًا للحــق والضمــر املرفــوع راجــع

اىل الدِّ يــن وهــو بينهــم شــاهد صــادق ،أي يأخــذون بــا حكــم بــه ودل عليــه كــا

يؤخــذ بشــهادة العــدل املصــدق وصامــت؛ ألنــه ال ينطــق يف الظاهــر البــد لــه مــن
مرتجــم فينطــق بلســانه.

[ومن خطبه له (عليه السالم)]

(((

ون ص ِ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
احبِـ ِـهَ ،ل َي ُم َّتـ ِ
ـان َإل
(ك ُُّل َواحــد من ُْهـ َـا َي ْر ُجــو ْالَ ْمـ َـر َلـ ُهَ ،و َي ْعط ُفـ ُه َع َل ْيــه ُد َ َ
ب ،ك ُُّل و ِ
احـ ٍـد ِمنْهــا ح ِامـ ُـل((( َضــب لِص ِ
ـلَ ،و َل َي ُمــدَّ ِ
ان إِ َل ْيـ ِـه بِ َس ـ َب ٍ
اهللِ بِ َح ْبـ ٍ
احبِـ ِـه؛
ُ َ َ
َ
ٍّ َ
ِ
ِ
يل يك َْشـ ُ ِ
ِ
ـن َهـ َـذا؛
ـن َأ َصا ُبــوا ا َّلـ ِـذي ُي ِريــدُ َ
ون َل َينْت َِز َعـ َّ
ـف قنَا َع ـ ُة بِــهَ .واهلل َلئـ ْ
َو َعـ َّـا َقـــل ٍ ُ
ِ ِ
ـن َهـ َـذا َعـ َـى َهـ َـذا) الضمــر التثنيــة راجــع اىل طلحــة والزبــر،
ـس َهـ َـذاَ ،ول َي ْأتـ َ َّ
َن ْفـ َ
واألمــر اإلمــارة واخلالفــة ،وعطفــه كــرب أي أمالــه وعطــف هــو أي مــال
يتعــدى وال يتعــدى ،وم ّتــه م ّت ـ ًا مثــل مــده مــد ًا وزن ـ ًا ومعنــى ،و َمــت بقرابتــه اىل
فــان أي توســل ووصــل ،والســبب احلبــل وكل يشء يتوصــل بــه اىل غــره،
والغــرض اهنــا بمعــزل عــن نيــة القربــة يف فعلهــا وال يريــدان وجهــة اهلل والــدار

((( (هينة) يف م ،حتريف.
((( (بكون) يف ر ،تصحيف.
((( [ومن خطب له(عليه السالم)] بياض يف ث.
((( (خامل) يف أ ،تصحيف.
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االخــرة و(الضــب :احلقــد)((( والغضــب ،ودابــة تشــبه احلــرذون((( وهــي أنــواع

منهــا دون العيــز((( وهــو أعظمهــا والعــرب تــرب((( املثــل بالضــب يف العقــوق

(((

تقــول( :أعــق مــن ضــب)(((.

وذلــك أنــه ربــا يــأكل حســوله((([ ،قيــل :ومــن عجيــب خلقتــه أن الذكــر

لــه زبــان واألنثــى هلــا فرجــان تبيــض((( منهــا]((( ،والفاعــل يف (يكشــف) ضمــر
كل واحــدِ ،
(((1
والقنــاع بالكــر أوســع مــن املِقنعــة بكــر امليــم وهــي مــا تقنــع

بــه املــرأة رأســها ،والضمــر يف قناعــه راجــع اىل كل واحــد ويف (بــه) اىل الضــب
وحيتمــل أن يكــون البــاء بمعنــى الــام أي يكشــف قنــاع الضــب لصاحبــه وانتــزاع

النفــس القتــل ،وأتــى عليــه أي اهلكــه ،ذكــر أربــاب الســر( ((1أهنــا اختلفــا قبــل

وقــوع احلــرب يف الصــاة فأقامــت عائشــة حممــد بــن طلحــة وعبــد اهلل بــن الزبــر

((( لسان العرب ،مادة (ضبب)  ،540 /1واملصباح ،مادة (الضب).357 /2 :
((( ِ
احلــرذون بكــر احلــاء ،دويبــة ،ويقــال هــو ذكــر الضــب .ينظــر :الصحــاح ،مــادة
(حــرذون).2098 /5 :
((( (الغر) يف ث ،ويف ر(:العثر) ،ويف م( :العنز) ،حتريف.
((( (يرضب) يف أ ،ع ،ر ،م ،ن ،تصحيف والصواب ما اثبتناه.
((( (احلقوق) يف ع ،حتريف.
((( مجهرة االمثال ،69 /2 :وجممع االمثال.509 /1 :
((( حسول( :فرخ الضب) لسان العرب ،مادة (حسل).1668 /4 :
((( (يتنص) يف ع ،حتريف.
((( [قيــل :ومــن عجيــب خلقتــه أن الذكــر لــه زبــان واألنثــى هلــا فرجــان تبيــض منهــا] ســاقطة
مــن ر ،م.
(( ((1يقنع) يف أ ،ث ،ع ،تصحيف.
( ((1ينظر :اجلمل ،الشيخ املفيد ،152 :وتاريخ الطربي.490 /3 :
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يصــى هــذا يومــ ًا وهــذا يومــ ًا اىل أن تنقــي((( احلــرب ثــم ادعــى عبــد اهلل بــن

الزبــر أن عثــان نــص عليــه باخلالفــة يــوم الــدار واحتــج تــارة بأ َّنــه اســتخلفه عــى

الصــاة ،وأخــرى بنــص رصيــح /ظ  / 189زعمــه وادعــاه وطلــب طلحــة مــن

عائشــة أن يســلم النــاس عليــه باألمــرة وأدىل اليهــا بالســمينة وأدىل الزبــر اليهــا

بأســاء أختهــا فأمــرت النــاس أن يســلموا عليهــا مجيعـ ًا باألمــرة ،واختلفــا يف تــويل
ـت ا ْل ِف َئ ـ ُة
القتــال ،فطلبــه كل منهــا أوالً ،ثــم نــكل كل واحــد منهــا عنــه ( َقــدْ َق َامـ ْ
ِ
ــم َْ
ــر؛ َولِــك ُِّل
ون! َف َقــدْ ((( ُســن ْ
ــن ا ُمل ْحت َِســ ُب َ
ا ْل َباغ َيــ ُة َف َأ ْي َ
الســن َُنَ ،و ُقــدِّ َم َُل ُ
ــم ُّ
َّت َُل ُ
ال ُ َ
ِ
ِ
َض َّلـ ٍـة ِع َلـ ٌة ،ولِـك ُِّل نَاكِـ ٍ
ـي؛
ـث ُشـ ْب َه ٌةَ .واهلل َل َأ ُكـ ُ
َ
ـون ك َُم ْسـتَم ِع ال َّلــدْ مَِ ،ي ْسـ َـم ُع النّاعـ َ

اكــي((() البغــي الظلــم والعــدول عــن احلــق واالســتطالة والكــذب،
َو َ ْ
ــر ا ْل َب َ
ي ُ ُ
واحتســب عليــه أي أنكــر ومنــه املحتســب واالحتســاب يف األعــال الصاحلــات
وعنــد املكروهــات هــو البــدار اىل طلــب األجــر وحتصيلــه بالتســليم والصــر

أو باســتعامل أنــواع الــر طلب ـ ًا للثــواب املرجــو منهــا ،والســنة الطريقــة والســرة
وســنت هلــم الســنن أي بينــت [للمحتســبني]((( طــرق احلــق والباطــل ،أو طــرق

احلــق حتــى يســلكوها وقــدم هلــم اخلــر أي اخلــر املشــهور عــن النبي(صــى اهلل

عليــه والــه) يف قتــال الناكثــن والقاســطني واملارقــن ،وحيتمــل أن يعــود الضمــر
بأنــم عــى
املجــرور اىل القــوم املعــر عنهــم بالفئــة ،واملــراد أهنــم بغــوا مــع علمهــم َّ

((( (ينقيض) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
((( (قــد) يف رشح هنــج البالغــة :ابــن أيب احلديــد ،89/9،رشح هنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.258 :
((( (الباكــي ثــم ال يعتــر) يف رشح هنــج البالغــة :ابــن أيب احلديــد ،89/9،رشح هنــج البالغة،
صبحــي الصالح.258 :
((( [للمحتسبني] طمس يف ن.
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والضلــة
الباطــل ال عــن شــبهه مريبــة ،ولعلــه أنســب ممــا بعــد الــكالم عــى وجــه َ

بالفتــح املــرة مــن قولــك :ضــل ضــاالً والضاللــة ،ونكــث العهــد واحلبــل كنــر

ورضب أي نقضــه فهــو ناكــث واملعنــى عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحني((( أن

لــكل ضاللــه علــة وعلــة خــروج هــذه الفرقــة عــن الديــن البغــي واحلســد ،ولــكل

ناكــث شــبهه تغطــي عــن بصريتــه عــن النظــر اىل وجــه احلــق كطلبهــم((( بــدم عثــان

وال خيلــو عــن بعــد عــن املقــام ،وحيتمــل أن يكــون املــراد أن لــكل ض ّلــة غالب ـ ًا أو

لــكل مــا هــو ض ّلــة حقيقــه علــة ،ولــكل ناكــث كذلــك شــبهة تنشــأ عنهــا التبــاس
وتغطيــة لوجــه احلــق بخــاف هــؤالء فـ َّ
ـإن انكارهــم للحــق ليــس إالَّ للبغــي وحــب

الرئاســة ونكثهــم((( ليــس عــن شــبهه ختفــى عنهــم وجهــه احلــق بــل نكثــوا البيعــة

عنــاد ًا وطلبــ ًا للســلطنة واالمــارة ونظــر ذلــك قوله(عليــه الســام) يف اخلطبــة

وجــدت أحــد ًا مــن العاملــن يتعصــب لــيء مــن
القاصعــة (و لقــد نظــرت َفــا
ُ
األشــياء إالَّ عــن علــة حتتمــل متويــه اجلهــاء ،أو حجــه تليــط((( بعقــول الســفهاء
غريكــم فإنَّكــم تتعصبــون ألمـ ٍـر [مــا]((( يعــرف لــه ســبب وال علــة)((( ومســتمع

((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.207 /3 :
((( (كظلمهم) يف ع ،تصحيف.
((( (ولكنهم) يف ع ،حتريف.
((( (تلبط) يف ع ،تصحيف.
((( [ما] ساقطة من أ ،ع.
ـدت أحــد ًا مــن العاملــن يتعصــب لــيء مــن األشــياء إالَّ عــن علــة
((( (و لقــد نظــرت َفــا وجـ ُ
حتتمــل متويــه اجلهــاء ،أو حجــه تليــط بعقــول الســفهاء غريكــم فإنَّكــم تتعصبــون ألمـ ٍـر مــا
يعــرف لــه ســبب وال علــة) غــر موجــوده يف رشح هنــج البالغــة :ابــن ايب احلديــد،89/9:
وهنــج البالغــة ،صبحــي الصالــح.259 :
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ال ّلــدم الضبــع وهــو صــوت احلجــر يــرب بــه األرض ،أو حيلــة يفعلهــا

(((

الصائــد عنــد بــاب مغارهــا فتنــام وال تتحــرك((( حتــى جيعــل احلبــل يف عرقوهبــا

مــر يف رشح قوله(عليــه الســام) يف أوائــل الكتــاب((( (واهلل ال
فيخرجهــا كــا َّ
أكــون كالضبــع تنــام عــى طــول ال ّلـ ِـدم) ونعيــت امليــت نعي ـ ًا مــن بــاب نفــع((( أي

اخــرت بموتــه واملعنــى ال أغــر((( وال أغفــل عــن كيــد األعــداء فأســمع الناعــي

املخــر عــن قتــل عســكر وطائفــة مــن املســلمني وحيــر((( الباكــي عــى قتالهــم

فــا أهتيــؤ للقتــال ،وال أحارهبــم ح َّتــى يصلــوا ايل فيحيطــوا يب ،ويســتأصلوين ،بــل
اهتيــؤ لقتاهلــم قبــل ذهــاب الفرصــة وفــوات الوقــت.
كالم له (عليه السالم) قبل موته]
[ومن
ٍ

(((

ِ
ــر ٍئ َل ٍق مــا ي ِف ِ
َ
َّــاس ك ُُّل ْام ِ
(أ ُّ َيــا الن ِ
ــر ِار ِه[ ،و]((( َاأل َج ُ
ــل َم ُ
ســاق
ــر منْــ ُه ِف ف َ
َ ُّ
ِ
ـن ُم ْكنُـ ِ
النَّ ْفـ ِ
ـون َهـ َـذا األَ ْمـ ِـر
ـم َأ ْطـ َـر ْد ُت األَ َّيــا َم َأ ْب َح ُثهــا َعـ ْ
ـس َو َاهلـ َـر ُب منْـ ُه ُم َوافا ُتـ ُه َكـ ْ
ُون)((() ِ
إخ َفــاءه هيهـ َ ِ
ـم َ ْ
الفــرار بالكــر مصــدر َفـ َّـر إذا
(م ـز ٌ
ـات! علـ ٌ
َف َأ َبــى اهللُ َّإل ْ َ ُ َ ْ
هــرب والظــرف متعلــق بــاق أي يصــل اإلنســان اىل مــا ّقــدر لــه كاملــوت وإن

((( (بفعلها) يف ع ،تصحيف.
((( (يتحرك) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
((( ينظر :هبجة احلدائق.56 :
((( (تقع) يف ر ،تصحيف.
((( (أعثر) يف ر ،تصحيف.
((( (احرض) يف ر ،م ،تصحيف.
((( [ومن كال ٍم له (عليه السالم) قبل موته] بياض يف ث.
((( (االجــل) يف رشح هنــج البالغــة :ابــن أيب احلديــد ،94/9،وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.259 :
((( (حمزون) يف ر ،ن ،تصحيف.
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ِ ِ
فــر منــه وكرهــه يف فــراره كــا قــال عــز وجــلُ ﴿ :ق ْ
ون
ــر َ
ــل إِ َّن ا َْل ْ
ــو َت ا َّلــذي تَف ُّ
ِ
ِ
ـم﴾((( وقــال عــز وجــلَ :
ـم ا َْلـ ْـو ُت َو َلـ ْـو
﴿أ ْينَ ـ َا َتكُو ُنــوا ُيدْ ِر ْك ُكـ ُ
منْ ـ ُه َفإِ َّن ـ ُه ُم َلقي ُكـ ْ
ــروجٍ ُم َشــ َّيدَ ٍة﴾(((.
ُك ْنت ُْم ِف ُب ُ

واللقــاء يف مــدة احليــاة التــي هــي مــدة الفــرار فـ َّ
ـإن اإلنســان يفــر مــن املــوت

مــا دام حي ـ ًا ،واألجــل الــذي هــو غايــة الوقــت يســاق اإلنســان اليــه كــا يســاق

اإلبــل اىل منزلــه ،فاملســاق مــا يســاق اليــه أو املــراد باألجــل املــدة املرضوبــة لبقــاء
اإلنســان /و / 190وهــي مســاقه اىل الغايــة املعينــة وإنــا كان اهلــرب مــن األجــل

موافاتــه؛ َّ
ألن اهلــرب إنَّــا يكــون بعــاج وحركــه تفنــي هبــا بعــض املــدة وافنــاء

املــدة هــو املوافــاة ،والطــرد االبعــاد تقــول :طردتــه أي نفيتــه((( عنــي ،والطريــدة

مــا طردتــه مــن صيــد وغــره ،وأطــردت الرجــل عــى صيغــة األفعــال إذا أمــرت
بإخراجــه وبحــث عــن األمــر كمنــع أي فتــش ،قــال بعــض الشــارحني :االطــراد

أدل عــى العــز والقهــر مــن الطــرد وكأنه(عليــه الســام) جعــل األيــام اشــخاص ًا
يأمــر بإخراجهــم وابعادهــم عنــه أي مــا زلــت ابحــث عــن كيفيــه قتــي((( وأي

وقــت َيكــون بعينــه ويف أي أرض يكــون يومـ ًا يومـ ًا ،فــاذا مل اجــده يف يــوم طردتــه

واســتقبلت يومـ ًا آخــر فأبحــث فيــه أيضـ ًا فــا اعلــم فأبعــده واطــرده((( ،واســتأنف

يومـ ًا آخــر وهكــذا حتــى وقــع املقــدر((( قــال :وهــذا الــكالم يــدل عــى انــه (عليــه
((( اجلمعة .8 /
((( النساء.78 /
((( (نقيته) يف ر ،تصحيف.
((( (قبيل) يف ر ،تصحيف.
((( (أطردته) يف ر ،م ،حتريف.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.95 /9 :
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الســام) مل يكــن يعــرف حــال قتلــه مفصلــة مــن مجيــع الوجــوه وإن الرســول

(صــى اهلل عليــه والــه) اعلمــه بذلــك جمم ـاً؛ ألنــه قــد ثبــت انه(صــى اهلل عليــه
والــه) قــال لــه(( :ســترضب عــى هــذه واشــار اىل هامتــه فتخضــب((( منهــا هــذه

واشــار اىل حليتــه)) وثبــت أنه(صــى اهلل عليــه والــه) قــال لــه(( :اتعلــم مــن اشــقى
االولــن؟)) قــال :نعــم عاقــر الناقــة ،فقــال لــه :اتعلــم مــن اشــقى االخريــن؟

قــال :ال ،فقــال :مــن يرضبــك هاهنــا فتخضــب((( هــذه وكالم أمــر املؤمنني(عليــه
الســام) يــدل عــى أنــه بعــد رضب ابــن ملجــم لــه ال يقطــع عــى أنــه يمــوت مــن
رضبتــه أال تــراه يقــول :إن ثبــت الوطــأة((( (فــذاك)((( اىل آخــره((( ،وقــال بعضهــم:

ذلــك البحــث امــا بالســؤال عــن الرســول(صىل اهلل عليــه والــه) مــدة حياتــه ،أو
بالفحــص والتفــرس مــن قرائــن أحوالــه يف ســائر أوقاتــه مــع النــاس((( ،وقــد ســبق

الــكالم يف كيفيــه علمهــم (عليهــم الســام) باألمــور االتيــة ،يف رشح قوله(عليــه

الســام)( :كأين اراهــم قومــ ًا كأن وجوههــم املجــان املطرقــة) واهلل [تعــاىل]
يعلــم حقيقــة احلــال ومكنــون هــذا األمــر أي [ (((]...املســتور مــن خصوصيــات

(((
(((

هــذا األمــر ،أو املســتور الــذي هــو هــذا األمــر ،فاملشــار اليــه يشء مســتور متعلــق
((( (فتحضب) يف أ ،ر ،ن ،ويف ع( :فتخصب) ،تصحيف.
((( (فيحضب) يف أ ،ر ،ن ،ويف ع( :فتخصب) ،تصحيف.
((( (الوضاءة) يف ث.
((( (فدال) يف أ ،ع ،ن ،حتريف ،ويف ر( :فداك) ،تصحيف.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أبن أيب احلديد.95 /9 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.209/3 :
((( [تعاىل] ساقطة من م.
((( [أي] زائدة يف م.
((( (حصوصيات) يف ع ،تصحيف.
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بوفاتــه (عليــه الســام) أو أمــر آخــر هو(عليــه الســام) بــه اعلــم ،وهيهــات أي

َب ُعــد االطــاع عليــه فإنــه علــم خمــزون((( وخــزن((( املــال كنــر أي احــرزه
ومــن خــواص املخــزون((( ســره واملنــع مــن أن ينالــه أحــد َ
(أ ّمــا َو َص َّيتِــيَ ،فــاهللَ
ِ
َل ت ْ ِ
حممد(صـ َـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه َوالــه)((( َف ـ َ
ُش ُكــوا بِـ ِـه َشــيئ ًاَ ،و
يمــوا
َ
ا ت َُض ّي ُعــوا ُس ـنّ َت ُه ،أق ُ
ــن ،وأو ِقــدُ وا((( ه َذي ِ ِ
َه َذ ْي ِ
وخ َ
َــر ُدوا.
ــنَ ،
باح ْ
ــن ا ْل ْص َ
ــن ،ا ْل َع ُمو َد ْي ِ َ ْ
لك ْ
َ ْ
ُــم َذ ٌّم مــا ْل َ ت ُ ْ
ِ
ِ
ـن َْ ِ
ـف َعـ ِ
م ُهــو َد ُهَ ،و ُخ ِّفـ َ
ـم،
حــل ك ُُّل ْامـ ِـرئ ِمنكــم َ ْ
ـمَ ،وديـ ٌ
ُ ِّ
ـن َق ِويـ ٌ
ال َه َلــةَ .ر ٌّب َرحيـ ٌ
ِ
ـم) ضيــع الــيء تضيعـ ًا أي أمهلــه وأهلكــه وعمــود الفســطاط والبيــت
َوإِمــا ٌم َعليـ ٌ
اخلشــبة التــي تقــوم((( هبــا((( ،وخالكــم ذم أي ســقط عنكــم واعذرتــم فــا ذم
عليكــم ،وتــردوا كتنــروا((( يقــال :رشد البعــر أي نفــر وذهــب يف األرض،

وارشده أي جعلــه رشيــد ًا ،و(الغــرض)((( النهــي عــن التفــرق واختــاف الكلمــة

أي ال ذم يلحقكــم مــا دمتــم متفقــن يف الديــن ،أو املــراد النهــي عــن الرجــوع عــن
الديــن وإقامــة ســننه ،وهــذا النهــي وإن كان داخــل يف النهــي عــن تضييــع الســنة،
جلهــد( ((1بالضــم يف
فلعلــه خصــص بالذكــر للتأكيــد والداللــة عــى االهتــام ،وا ُ

((( (حمزون) يف ث ،ر ،تصحيف.
((( (حزن) يف ث ،ر ،تصحيف.
((( (املحزون) يف ث ،ر ،تصحيف.
((( (صىل اهلل عليه وسلم) يف رشح هنج البالغة :ابن أيب احلديد.94/9 :
((( (أوقدوا) يف ع ،تصحيف.
((( (يقوم) يف ر ،م ،تصحيف.
((( (الفسطاط :بيت من شعر) الصحاح ،مادة (فسط).1150 /3 :
((( (كنرضوا) يف ر ،حتريف.
((( (والعرض) يف أ ،تصحيف.
(( ((1احلهد) يف م ،تصحيف.
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أهــل احلجــاز ،وبالفتــح يف غريهــم الوســع والطاقــة ،وقيــل :املضمــوم الطاقــة،
جلهــد بالفتــح ال غــر النهايــة وهــو مصــدر جهــد((( يف األمــر
واملفتــوح املشــقة وا َ

كمنــع إذا طلــب حتــى بلــغ غايتــه يف الطلــب وجمهــوده مبلــغ وســعه وطاقتــه وهنايتــه
يف الطلــب ومحــل كل امـ ٍ
ـرئ عــى صيغــة املــايض املجهول[مــن بــاب التفعيــل ورفــع

كلمــة كل كــا يف كثــر مــن النســخ ،ويف بعــض النســخ عــى صيغــه املــايض]((( املعلــوم

ونصــب كل عــى املف َعوليــة والفاعــل هــو اهلل ســبحانه ،ويف بعضهــا محــل كــرب وكل

مرفــوع عــى الفاعليــة وقوله(عليــه الســام) خفــف عــن اجلهلــة اســتدراك ملــا يتوهــم

مــن ظاهــر الــكالم مــن أ َّنــه ســبحانه كلــف كل أحــد بــا هــو مبلــغ طاقتــه وهنايــة وســعة

فبني(عليــه الســام)  /ظ َّ / 190
أن التكليــف عــى حســب العلــم واجلهــال ليســوا
ِ ِ
ـن
مكلفــن بــا كلــف بــه العلــاء ،وقــد قــال عــز وجــل﴿ :إِ َّنـ َـا الت َّْو َب ـ ُة َعـ َـى اللَِّ ل َّلذيـ َ
ٍ
ــون ِمــن َق ِر ٍ
يــب﴾((( وظاهــر الــكالم أن اجلاهــل
ــم َيتُو ُب َ
َي ْع َم ُل َ
ــوء بِ َج َها َلــة ُث َّ
ــون ُّ
الس َ
رب رحيم
رب رحيم أو خفــف ٌ
معــذور يف كثــر مــن األحــكام ورب رحيــم أي ربكــم ٌ
وال يــر عطــف الديــن واإلمــام ألهنــا خيففــان بالتبــع ،وال حــرج يف التجــوز((( يف
االســناد اىل الديــن ،وقــال بعــض الشــارحني( :ومــن النــاس مــن جيعــل (رب رحيــم)

فاعــل خفــف عــى روايــة مــن رواهــا فعــا ماضيـ ًا معلومـ ًا ،وليــس بمستحســن؛ َّ
ألن

عطــف الديــن عليــه يقتــي أن يكــون الديــن أيضـ ًا خمففـ ًا وهــذا ال يصــح)((( ،وروايــة
((( (حهد) يف م ،تصحيف.
((( [مــن بــاب التفعيــل ورفــع كلمــة كل كــا يف كثــر مــن النســخ ،ويف بعــض النســخ عــى
صيغــه املــايض] ســاقطة مــن ع.
((( النساء .17 /
((( (التجور) يف ن ،تصحيف.
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.99 /9 :
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خفــف عــى صيغــة املــايض املجهــول كــا يظهــر مــن كالم غــر موجــوده يف النســخ

التــي عندنــا واملــراد باألمــام الرســول (صــى اهلل عليــه والــه) أو األعــم وحيتمــل
التخصيــص باألئمة(عليهــم الســام) وال خيلــو عــن بعــد معنــى وإن كان أقــرب

لفظ ـ ًا.

ِ
ِ
ـمَ ،و َغــد ًا ُم ِ
صاح ُب ُكـ ْ َ
َ
(أنــا بِاألَ ْمـ ِ
ـس
ـم! َغ َفـ َـر اهللَ
فار ُق ُكـ ْ
ـر ٌة َل ُكـ ْ
ـمَ ،وأنــا ا ْل َيـ ْـو َم عـ ْ َ
ــذه ا َمل َز َّل ِ
إن َث َبتــت((( ا ْل َو ْط َ
إن تَدْ َح ِ
ــذ َ
ــة َف َ
ــض ا ْل َقــدَ ُمَ ،فإنَّــا
اكَ ،و ْ
ُــم! ْ
ــأ ُة يف َه َ َ
ِ َل َو َلك ْ
ُكنَّــا يف أ ْفيـ ِ
ـاء((( َأ ْغصـ ٍ
اض َم َحـ َّـل ِف َ
ـت ظِـ ِّـل غــامٍْ .
اجلـ ِّـو
ـب ِريــاحٍ َ ،و َْتـ َ
ـان(((َ ،و َم َهـ ِّ
م ُّطهاِ (((.
األر ِ
ض ََ
العــرة بالكــر مــا يتعــظ بــه اإلنســان ويعتــره
ُم َت َل َّفــ ُقها .و َعفــا يف ْ
ليســتدل بــه عــى غــره ،واملــراد اليــوم يعتــرون((( بــأرشايف عــى املــوت وضعفــي
عــن احلــراك بعــد مــا كنــت أمــر ًا لكــم اتــرف يف األمــور عــى حســب اراديت ،أو

بــأن تــروين رصيع ـ ًا بينكــم بعــد قتــل األقــران ورصع األبطــال والدعــاء باملغفــرة

لنفســه(عليه الســام) ،وهلــم يف بعــض النســخ مقــدم عــى قولــه (عليــه الســام):
والوطـ َـأة بالفتــح
(أنــا باألمــس صاحبكــم) اىل قوله(عليــه الســام)( :مفارقكــم) َ
موضــع القــدم واملــرة مــن الوطــئ وهــو الــدوس بالرجــل ،واملــراد ثبــات القــدم

بالبقــاء يف الدنيــا بــأن ال يــؤدي اجلــرح((( اىل اهلــاك ،ودحضــت((( القــدم كمنعــت
((( (يثبت) يف ر ،م ،حتريف( .تثبت) يف هنج البالغة :صبحي الصالح.259 :
((( (افاء) يف ث.
((( (اغضان) يف ر ،ويف ث ،ع( :أعصان) ،تصحيف.
((( (حمطها) يف ث ،ويف ع( :حمظها) تصحيف.
((( (تعتربون) يف ر ،تصحيف.
((( (اجلرج) يف ع ،تصحيف.
((( (رحضت) يف ث ،ويف ع( :دخصت) تصحيف.
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أي(زلقــت)((( وزلــت ،و(الفــيء :مــا كان شمســ ًا فينســخه الظــل)((( وأصلــه
الرجــوع ،ومنــه قيــل للظــل بعــد الــزوال :يفء؛ ألنــه يرجــع مــن جانــب الغــرب
اىل جانــب الــرق واألغصــان أطــراف الشــجر مــا دامــت فيهــا نابتــه((( واضمحــل

الــيء أي ذهــب وفنــا ،واضمحــل الســحاب أي تقشــع ،وذكــره اجلوهــري((( يف

ضحــل وهــو يــدل عــى َّ
أن امليــم زائــدة ،وذكــره الفــروز آبــادي يف ض م ح ل،
وقــال(((( :هــذا موضعــه،ال ضحــل)((( وهــو يــدل عــى أهنــا أصليــة ،و َل َفـ َـق الثــوب

كــر َب :أي ضــم شــقه اىل أخــرى فخاطهــا وتلفــق أي(انضــم)((( والتــأم (((،
َ َ
وعفــا أي( :درس)((( ومل يبــق لــه أثــر ،واملخــط األثــر والعالمــة يقــال :خــط يف

األرض كمــدّ خطــ ًا أي اعلــم عالمــه ،واخلــط يف األصل(الطريقــة املســتطيلة

يف الــيء)( ،((1أو الطريــق احلفيــف( ((1يف الســهل والكتــب بالقلــم والضمــر

يف متلفقهــا راجــع اىل الغــام ،ويف خمطهــا اىل مهــب الريــاح؛ ألن العالمــة إنــا

((( الصحاح ،مادة (دحض).1075 /3 :
((( القاموس املحيط ،مادة (الفئ) .24 /1
((( (نائبة) يف ر ،ويف م(:ثابتة) ،تصحيف.
((( الصحاح ،مادة (ضحل).1748 /5 :
((( (قيل) يف ث.
((( القاموس املحيط ،مادة (ضحل).6 /4 :
((( (انصم) يف ن ،تصحيف.
((( ينظر القاموس املحيط ،مادة (لفق).281 /3 :
((( معجم مقاييس اللغة ،مادة (عفا).58 /4 :
( ((1لسان العرب ،مادة (خطط).287 /7 :
(( ((1اخلفيف) يف ر ،م ،تصحيف.
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حتصــل((( مــن هبــوب الريــاح وهــو مجــع يف املعنــى ،أو اىل األرايض((( التــي

هــي حمــال األفيــاء [و]((( مهــاب الريــاح وحتــت ظــل الغــام وخمطهــا العالمــات
احلاصلــة فيهــا مــن حــركات أهلهــا ونزوهلــم فيهــا ،أو اىل حمــال الغــام وخمطهــا
اآلثــار احلاصلــة فيهــا مــن األمطــار ،أو ِ
ظلهــا والغــرض تشــبيه راحــة الدنيــا ولذهتــا

ـم َبدَ ِن
يف رسعــة زواهلــا وعــدم بقائهــا باألمــور املذكــورة (وإِنَّام ُك ْنـ ُ
ـت جــار ًا َ
جاو َر ُكـ ْ
اك ،و ِ
ٍ
ِ
َأيامـ ًا ،وسـ ُتع َقب َ ِ
صام َتـ ًة َب ْعــدَ نُطـ ٍ
ـوق(((.
ون منِّــي ُج َّثــ ًة َخـ َـا ًء ،ســاكنَ ًة َب ْعــدَ َحـ َـر َ
َ ْ ُ
َّ
ِ ِ
ِ
(((
ــر ِاف(((؛ فإِنَّــ ُه َأ ْو َع ُ
ــظ
وخ ُف ُ
ئــي(((ُ ،
وســك ُ
َون أ ْط َ
ــوت إ ْط َراقــي َ ،
ُــم ُهدُ ِّو ُ
ل َيع َضك ْ
لِ ْلمعت َِبيِـ ِ
ـن ا َملنْطِـ ِـق ا ْل َبلِي ـغَِ ،وا ْل َقـ ْـو ِل ا َمل ْسـ ُـموعِ ).املــراد باجلــار املجــاور ونســبة
ـن مـ َ
َ
ُ ْ
املجــاورة اىل البــدن؛ ألن املجــاورة مــن عــوارض اجلســم ويشــعر بوجــود يشء غــر

البــدن ،أو للداللــة عــى اتصــال نفســه القدســية باملــأ األعــى وعــدم ميلــه اىل الدنيــا

(و َستُع َقــ ُب َ
ون منــي جثـ ًة) عــى صيغــه املجهــول ،مــن بــاب األفعــال أي يبقــى فيكــم
َ

وجثــة ،اإلنســان بالضــم
بعــد رحلتــي ،يقــال :أكل أكلــه أعقبتــه ُســق ًام أي :اورثتــهُ ،
شــخصه وجســده ،وخــا املــكان خيلــو َخــا ًء بالفتــح أي فــرغ ،ومــكان خــاء مــا

فيــه أحــد ،وجثــة خــاء أي خاليــة مــن الــروح واحلــواس ،واحلــراك كســحاب

((( (حيصل) يف ث ،ر ،م ،تصحيف.
((( (االرض) يف م ،حتريف.
((( [و] ساقطة من ر ،م.
((( (نطــق) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،94 / 9 :وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.260 :
((( (هــدوي) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،94 / 9 :وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.260 :
((( (اطرامي) يف أ ،ن ،ويف ع( :اطوامي) ،حتريف ،ويف ث ،م( :اطرايف) ،تصحيف.
((( (اطراقي) يف م ،تصحيف.
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وهــدوء ًا بالضــم أي ســكن،
احلركــة ،والنُطــوق بالضــم النطــق ،وهــدأ كمنــع هــدأ ُ

ـر ُخفوت ـ ًا بالضــم أي ســكن وســكت ،وهدوئــي يف بعــض النســخ
َو َخ َفـ َ
ـت َكنَـ َ َ

باهلمــزة  /و / 191عــى األصــل ،ويف بعضهــا بتشــديد الــواو مــن غــر مهــزة

بقلبهــا((( واو ًا ،واطــرق اطراقـ ًا أي :أرخــى عينيــه ينظــر اىل االرض ،واملــراد عــدم
حركــة االجفــان واالطــراف مــن البــدن اليــدان والرجــان والرأس(ود ِ
(((
اعيكــم
َ َ
وداع امـ ِـر ٍئ مرصـ ٍـد لِلت ِ
سائِـ ِ
َّالقــي! َغــد ًا َتـ َـر ْو َن َأ َّي ِامــيَ ،و ُيك َْشـ ُ
ـري،
ـم َعـ ْ
َْ َ
ـف َل ُكـ ْ
َ َ ُ ْ
ـن َ َ
ـري م ِ
و َتع ِر ُفونَنِــي بعــدَ ُخ ُلــو مـ ِ ِ
قامــي) الـ َـوداع بالفتــح االســم مــن
َْ
َ ْ
ـكانَ ،وقيــا ِم َغـ ْ ِ َ
ِّ َ

قولــك :ودعتــه توديعــ ًا ،مثــل :ســلم ســام ًا ،وهــو أن تشــيعه عنــد ســفره كــا

قيــل :وحينئــذ خيــص األهــل وهــو ال يناســب الــكالم ،وقيــل :هــو ختليــف املســافر

النــاس خافضــن وهــم يودعونــه إذا ســافر تفــاؤالً بالدعــة أي اخلفــض ،والســعة
التــي يصــر((( اليهــا إذا رجــع أي يرتكونــه وســفره ،وإمــا ِ
الــوداع بالكــر فهــو

االســم مــن قولــك :وادعتــه موادعــه ،أي :صاحلــة ووداعيكــم كــا يف نســخنا ،أي

وداعــي إياكــم ،ويف مثلــه جيــوز اتصــال الضمــر وانفصالــه لكونــه ثــاين ضمرييــن

أوهلــا أخــص ،ووداع مرفــوع عــى اخلربيــة ،وكان يف نســخة بعــض الشــارحني

(((

((ودعتكــم وداع)) عــى صيغــه املــايض املعلــوم مــن بــاب التفعيــل ونصــب وداع
عــى املصدريــة ورصدتــه إذا قعــدت لــه عــى طريقــه ترتقبــه وأرصــدت لــه العقوبــة

رصــد
إذا اعددهتــا وهيأهتــا لــه وحقيقتهــا جعلتهــا عــى طريقــة كاملرتقبــة لــه ،و ُم َ
((( (يقلبها) يف م ،تصحيف.
((( (وداعــي لكــم وداع) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،94/9 :وهنــج البالغــة،
صبحــي الصالــح.260 :
((( (تصري) يف ر ،م ،تصحيف.
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.100 /9 :
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عــى صيغــة اســم املفعــول والفاعــل هــو اهلل تعــاىل أو نفســه (عليــه الســام) كأنــه
أعــد نفســه بالتوطــن [للتالقــي] (((،ويف بعــض النســخ (م ِ
رصــد) عــى صيغــة اســم
ُ
[ (((]...الفاعــل فاملفعــول((( نفســه (عليــه الســام) أو مــا ينبغــي إعــداده وهتيئتــه ،ويــوم

التالقــي((( :يــوم القيامــة لتالقــي النــاس ،وقــال بعــض الشــارحني :التالقــي هاهنــا لقــاء

اهلل تعــاىل((( ،وغــدا أي زمــان مفارقتــي((( إياكــم وهــو ظــرف لألفعــال االتيــة أي بعــد
أن أفارقكــم ويتــوىل بنــو أميــة وغريهــم أمركــم تــرون وتعرفــون إين كنــت عــى احلــق
و((( العــدل يف إيــام خالفتــي وينكشــف لكــم اين مــا أردت إال وجــه اهلل يف حــرويب ومــا

أمرتكــم بــه وتعرفــون عــديل وقــدري بعــد قيــام غــري باإلمــارة مقامــي.
[ومن خطبة له(عليه السالم) يف املالحم]

(((

ــذوا ي ِمينــ ًا و ِشــاالً طعنــ ًا((( يف مســالِ ِ
ك ا ْلغَــي وتَــركا َل ِ َذ ِ
اه ِ
ــب
َ
ِّ َ ْ
َ َ
(و َأ َخ ُ َ
َ َ

(((1

((( [التالقي] ساقطه من ث ،ويف ر( :للتاليف) تصحيف.
((( [اســم املفعــول والفاعــل هــو اهلل تعــاىل أو نفســه (عليــه الســام) كأنــه أعــد نفســه بالتوطــن
للتالقــي ،ويف بعــض النســخ (مرصــد) عــى صيغــة] زيــادة مكــررة يف ر.
((( (واملفعول) يف أ،ع.
((( (للتاليف) يف ر ،تصحيف.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.100 /9 :
((( (مفارقي) يف أ ،حتريف.
((( (أو) يف ع.
((( [ومن خطبة له(عليه السلم) يف املالحم] بياض يف ث.
((( (ظعنــ ًا) يف رشح هنــج البالغــة :ابــن أيب احلديــد ،102/9 :وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.260 :
(( ((1كاملذاهب) يف م ،حتريف.
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ِ
ِ
الر ْشـ ِـدَ ،فــا ت َْس ـ َت ْع ِ
ـيء((( بِـ ِـه
جلوا َمــا ُهـ َـو كَائـ ٌ
ـن ُم ْر َصــدٌ َو َل ت َْس ـ َت ْبطئُوا ((( َمــا ِ َ
ُّ
يـ ُ
ا ْل َغــدُ ((( َف َكـ ِ
ِ
ـن ُم ْسـ َت ْع ِ
ـن
ج ٍل بِـ َا ْ
ـم مـ ْ
إن َأ ْد َر َكـ ُه َو َّد َأ َّنـ ُه ْل َ ُيدْ ِر ْكـ ُه َو َمــا َأ ْقـ َـر َب((( ا ْل َيـ ْـو َم مـ ْ
ْ
َتب ِ
اشـ ِ
ـر َغـ ٍـد!) امللحمــة [احلــرب و]((( موضــع القتــال مأخــوذ مــن اشــتباك النــاس
َ
واختالطهــم فيهــا كاشــتباك حلمــة الثــوب بالســدا ،وقيــل :هــو مــن اللحــم لكثــرة
حلــوم القتــى فيهــا [و]((( املوصوفــون قــوم مــن فــرق الضــال واالخذ يمن ًا وشـ ً
ـاال

اخلــروج عــن الطريــق العــدل املتوســط بــن طــريف االفــراط والتفريــط ،وقــد مــر يف

كالمه(عليــه الســام) اليمــن والشــال مضلــة ،والطريــق الوســطى هــي اجلــادة،
وطعــن بالطــاء واملهلــة كــا يف بعــض النســخ الذهــاب والســر عامــه الليــل ،يقــال:

طعــن يف املفــازة إذا ذهــب((( ،وطعــن الليــل أي (ســار فيــه كلــه)((( ،وباملعجمــة كــا
يف بعضهــا الســر ومســالك الغــي طــرق الضــال ومذاهــب الرشــد[ (((]...طرائــق

(((1

احلــق وطعنــا وتــرك ًا مصــدران مــن غــر لفــظ الفعــل قامــا مقــام احلــال ومــا هــو كائــن
أي ال بــد مــن كونــه ووجــوده كقولــه تعــاىل﴿ :إِن َ
ُــون﴾(،((1
َّــك َم ِّي ٌ
ــم َم ِّيت َ
ــت َوإِ َّنُ ْ
((( (ال نستبطنوا) يف ث.
((( (حييي) يف م ،حتريف.
((( (لغد) يف ع.
((( (ادرك) يف ث.
((( [احلرب و] ساقطة من م.
((( [و] ساقطة من أ ،ع.
((( ينظر :الصحاح ،مادة (طعن).2158 /6 :
((( لسان العرب ،مادة (طعن).2158 /6 :
((( [و] زائدة يف ع.
(( ((1طريق) يف ث.
( ((1الزمر .30 /
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(((
مــر ،واالســتبطاء عــد((( الــيء بطيئــ ًا واعتقــاد
ومرصــد أي معــد مهيــأ كــا ّ

بطــوه ،وود أي أحــب ،والتباشــر أوائــل الصبــح وتبشــر كل يشء مبــدؤه وأولــه،
ويف القامــوس( :التباشــر((( :البــرى وأوائــل الصبــح وكل يشء)((( ،ولعــل

الغــرض النهــي عــن اســتعجال الفتــن التــي كانــوا يتوقعونــه بأخبــار الرســول (صىل

اهلل عليــه والــه) بوقوعهــا يف مســتقبل الزمــان وكانــوا يســألونه (عليــه الســام) عنها
ِ
ٍ
ِ
ـن َط ْل َعـ ِـه َمـ َ
ـال
ويســتبطئون حصوهلــا ( َيــا َقـ ْـو ِم َهـ َـذا إ َّبـ ُ
ـان ُو ُرود ك ُِّل َم ْو ُعــودَ ،و ُد ُنـ ٍـو مـ ْ
ِ
ِ
ِ
يـ ُـذو فِ َيهــا َعــى ِم َث ِ
ـونَ .أ َل َو َمـ ْ ((( َ
ـري فِ َيهــا بِـ َ ِ
ال
َت ْع ِر ُفـ َ
ـراجٍ ُمنـ ٍـرَ ،و ْ َ
َ
ـن أ ْد َرك ََهــا م َّنــا َيـ ْ
ِ
ِ
الـ ِ ِ
الص ِ
ب
َ
ـن؛ ل َي ُحـ َّـل ف َيهــا ِر ْبقـ ًا َو ُي ْعتـ َـق((( ِرقـ ًاَ ،و َي ْصــدَ َع َشـ ْعب ًا / ،ظ َ /191و َي ْشـ َع َ
َ
ِ
ِ
ـر ٍة َعـ ِ
ـن ال َّنـ ِ
ـر ا ْل َقائِـ ُ
ـف َأ َثـ َـر ُه َو َلــو تَا َبـ َـع َن َظـ َـر ُه) إِبــان الــيء
ـاس َل ًي ْبـ ُ
َصدْ عـ ًا؛ ف ُسـ ْ َ

بالكــر [والتشــديد]((( وقتــه أو أولــه((( ودنــو يف بعــض النســخ((( جمــرور عطف ـ ًا

عــى ورود ويف بعضهــا مرفــوع عطفـ ًا عــى أبــان ،والطلعــة( ((1املرة من طلــع طلوع ًا

أي ظهــر ،ورسى كرمــى رسى كهــدى أي ســار عامــه الليــل أي مــن أدرك تلــك

((( (من صد) يف ع ،حتريف.
((( (عند) يف م ،حتريف.
((( (التبارش) يف ر.
((( القاموس املحيط ،مادة (برش).373 /1 :
((( [وان مــن] يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد .102/9 :ورشح هنــج البالغــة،
صبحــي الصالــح.261 :
((( (يعتــق فيهــا) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد .102/9 :ورشح هنــج البالغــة،
صبحــي الصالــح.261 :
((( [والتشديد] ساقطة من أ ،ث ،ع ،ن ،ويف ر( :التشديد).
((( ينظر :تاج العروس ،مادة (طلع).323 /11 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.102/9 :
(( ((1الطاعة) يف ع ،حتريف.
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الفتــن مــن أهــل البيت(عليهــم الســام) يســر يف ظلمهــا بأنــوار((( هدايــة اهلل وال

يلتبــس عليــه أمــر بالشــبهات املضلــة لغريهــم وحــذوت حــذو فــان أي فعلــت
فعلــه ،واملِثــال بالكــر االســم مــن ماثلــه مماثلــه إذا شــاهبه ويســتعمل بمعنــى

املقــدار والوصــف والصــورة(((ِ ،
والر ْبــق بكــر الــراء وســكون البــاء كــا يف بعــض

النســخ حبــل فيــه عــده ُعــرى يشــد بــه اليهــم كل عــروه ،ربقــه بالفتــح وبالكــر،
ويف بعــض النســخ ِ
(ربــق) ك َِعنْــب مجــع ِربقـ ِـه ويف بعضهــاَ ،ربق ـ ًا بالفتــح مصــدر

قولــك :ربقــت الشــاة أي :شــددهتا ِ
بالربــق بالكــر ،واألول أنســب بقوله(عليــه
(((
ـى ،والصــدع((( الشــق يف يشء صلــب ،يقــال:
[الســام] يعتــق ِرق ـ ًا وزن ـ ًا ومعنـ ً
صدعــه كمنعــه أي شــقه أو شــقه ،ومل يفرتق ،والشــعب كاملنــع (اجلمع)(((واصالح

الصــدع واملعنــى ليحــل مــا انعقــد((( فيهــا وأشــكل عــى النــاس مــن الشــبه ويفــك

ربــق الشــك مــن أعنــاق قلوهبــم ،أو يســتفك فيهــا األرسى وينقــذ((( مظلومــن مــن

أيــدى ظاملــن ويكــون قوله(عليــه الســام)( :ويعتــق رقـ ًا) كالتفســر لــه ،وحيتمــل

أن يــراد بإعتــاق((( الــرق معنــاه احلقيقــي كإعتــاق((( العبيــد حتــت الشــدة مــن مــال
((( (فأنوار) يف م.
((( ينظر :املصباح املنري( ،املثل).564 /2 :
((( [السالم] ساقطة من أ ،ث ،ع ،ن.
((( (الصدق) يف ع ،حتريف.
((( لسان العرب ،مادة (شعب).497 /1 :
((( (اتعقد) يف ع ،تصحيف.
((( (ينقد) يف أ ،ث ،ر ،ع ،ن ،تصحيف.
((( (بإعناق) يف ع ،تصحيف.
((( (كإعناق) يف ع ،تصحيف.
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الــزكاة ونحــو ذلــك ،أو يــراد إعتــاق((( رقــاب املذنبــن مــن النــار ،وليصــدع شــعب ًا

أي يفــرق مجاعــة الضــال ،ويشــعب صدع ـ ًا أي جيمــع مــا تفــرق مــن كلمــة أهــل

والســرة بالضــم مــا يســترت بــه ،والقائــف الــذي يعــرف اآلثــار
اهلــدى واإليــانُ ،
ويتبعهــا ويعــرف شــبه الرجــل بأخيــه وأبيــه وغــر ذلــك واجلمــع القافــه ،يقــال:

فــان يقــوف االثــر ويقتافــه قيافــه وتابــع نظــره أي جيعــل انظــاره متتابعــة ،ونظــر

بعــد نظــر واســتعامل الصيغــة عــى هــذا الوجــه كثــر يف كالمه(عليــه الســام)

كقولــه(( :بمضادتــه بــن االمــور عــرف أن ال ضــد لــه وبمقارنتــه بــن االشــياء
عــرف أن ال قريــن لــه)) ،ضــاد النــور بالظلمــة ،وقوله(عليــه الســام) مقــارن بــن
متبائناهتــا((( ونحــو ذلــك وحيتمــل أن يكــون املعنــى ولــو اتبــع نظــره وذهــب حيــث

ذهــب وبلــغ غايتــه والغــرض املبالغــة يف شــدة غيبتــه عــن االنظــار وإن النــاس
ال يعرفونــه وال هيتــدون اىل مكانــه وإن اســتقصوا يف الطلــب وبذلــوا اجلهــد يف
الوصــول اليــه ،وهــذا الــكالم رصيــح يف االخبــار عــن غيبــة صاحــب األمر(عليــه

الســام) واختفائــه عــن أعــن النــاس ،وليــس املــراد مــا ذكــره بعــض الشــارحني

(((

مــن اختفــاء أئمــة أهــل البيت(عليهــم الســام) وعــدم اظهارهــم األمــر عــى
ِ
يـ َـى((( بِال َّتن ِْزيـ ِ
ـل
ـم َل َي ْشـ َ
ـح َذ َّن((( ف َيهــا َقـ ْـو ٌم َشـ ْ
ـح َذ((( ا ْل َقـ َْـن الن َّْصـ َـل ُ ْ
وجــه التقيــةُ ( ،ثـ َّ

((( (إعناق) يف ع ،تصحيف.
((( (متبائنا) يف ر ،م ،حتريف.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.104 /9 :
((( (ليشخدن) يف أ ،ث ،ر ،م ،ويف ع( :ليشخذن) ،تصحيف.
((( (شخذ) يف ث ،ويف ع( :شخد) تصحيف.
((( (جتــي) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد .102/9 :ورشح هنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.261 :
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ِ
ـون ك َْأس ِْ
ِ ِ
الص ُبــوحِ )
الك َْمــة َب ْعــدَ َّ
َأ ْب َص ُار ُهــم َو َي ْر َمــى بالتفســر ِف َم َســامع ِه ْم َو ُي ْغ َب ُقـ َ َ
ـت أي أحددهتــا،
ـح ْذ ُت((( احلديــدة ك ََمنَ ْعـ ُ
ـح َذن((( عــى صيغــة املجهــول مــن شـ َ
ُي ْشـ َ
والقــن((( (احلــداد)((( ،والنصــل يشــمل حديــدة الســيف والســهم والرمــح

والســكني((( ،وقيــل( :مــامل يكــن [لــه]((( مقبــض)((( أي ليحرضــن يف هــذه املالحم

قــوم عــى احلــرب ،ويشــحذ((( عزائمهــم((( يف قتــل أهــل الضــال حتــى جيــدوا

(((1

فيــه ويبالغــوا ،وجيــى بالتنزيــل اىل اخــره أي يكشــف الريــن والغطــاء عــن قلوهبــم

كص ُبــور (الــرب
بتــاوة القــرآن ويلهمــون بتفســره ومعرفــه ارساره ،وال َغ ُبــوق َ
ـت الرجــل ُأغ ُبقــه بالضــم أي ســقيته ذلــك فاغتبــق( ((1هــو،
بالعــي)(َ ،((1و َغب ْقـ ُ

وهــو املقابــل للصبــوح واملعنــى [تفــاض]( ((1عليهــم املعــارف الربانيــة واالرسار
االهليــة صباح ـ ًا ومســاء ًا وهــذا القــوم هــم اصحــاب القائــم (عليــه الســام).

((( (يشخدن) يف ث ،ويف ر(:يسحذن) ويف م( :يشخذن) ،تصحيف.
((( (شحدت) يف ث ،ويف ر ،م( :شخدت) تصحيف.
((( (الفتن) يف ع ،تصحيف.
((( الصحاح ،مادة (قني).2185 /6 :
((( ينظر :املصدر نفسه ،مادة (نصل).1830 /5 :
((( [له] ساقطة من ر ،م.
((( القاموس املحيط ،مادة (نصل).57 /4 :
((( (يشحد) يف ث.
((( (غرائمهم) يف ر ،تصحيف.
(( ((1جتدوا) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
( ((1الصحاح ،مادة (غبق).1535 /4 :
(( ((1فأغبق) يف ع ،حتريف.
([ ((1تفاض] ساقطة من ث ،ويف ع(:تقاض) تصحيف.
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ِ
[منهــا] ((( (و َطــال َالْمــدُ ِبِــم لِيسـ َتك ِْم ُلوا ِْ
ِ
ـر َح َّتــى إ َذا
َ
ْ َْ
َ
الـزْيَ ،و َي ْسـت َْوج ُبوا ا ْلغـ َ َ
(((
َ
اح َقـ ْـو ٌم َإل ا ْل ِف َتـ ِ
ـم ْل َ َي ُمنُّــوا
ْ
ـر َ
ـنَ ،و ْاشـتَا ُلوا َع ْن َل َقــاحِ َح ْر ِبِـ ْ
اخ َل ْو َلـ َـق ْال َجـ ُـلَ ،و ْاسـ َ َ
(((
الصـ ْ ِ
ـرَ ،و َل ْ َي ْسـ َت ْعظِ ُموا َبـ ْـذ َل َأ ْن ُف ِسـ ِـه ْم ِف َْ
الـ ِّـق) االمــد حمركــة (الغايــة)
َعـ َـى اهلل بِ َّ
واملنتهــى ،ويقــال :مــا أمــدك /192 / ،أي منتهــى عمــرك ،وخــزي كــريض أي
والغــر ِ
وقــع يف بليــه وشــهرة((( فــذل وهــان وأخــزاه اهلل أي فضحــهِ ،
كعنَــب

االســم مــن قولــك :غــرت الــيء فتغــر أي تغــر احلــال وانتقاهلــا مــن الصــاح

اىل الفســاد ،واملعنــى أمهلهــم اهلل بطــول املــدة ليــزدادوا إث ـ ًا ويســتوجبوا مــن اهلل
َ
﴿وإِ َذا َأ َر ْد َنــا َأن ُّنْلِ َ
تفِ َيهــا
تغــر النعمــة نقمــه كــا قــال عــز وجــلَ :
ك َق ْر َي ًة أ َم ْر َنــا ُم ْ َ
ِ
ِ
ـرا﴾((( ،وقــد اســتوجبوا ذلــك
َف َف َس ـ ُقوا ف َيهــا َف َحـ َّـق َع َل ْي َهــا ا ْل َقـ ْـو ُل َفدَ َّم ْرن َ
َاهــا تَدْ مـ ً
االســتدراج بســوء أعامهلــم ،قــال بعــض الشــارحني :هــذا الــكالم متصــل بــكالم
قبلــه مل يذكــره الريض(رمحــه اهلل) قــد وصــف (عليــه الســام) فيــه فئــة ضالــة قــد
اســتولت وملكــت ،وامــى هلا اهلل ســبحانه((( ،و(اخلولق الســحاب أي اســتوى)

(((

وصــار خليقـ ًا بــأن يمطــر((( ،و(اخلولــق الرســم أي اســتوى بــاألرض)((( ،وقيــل

اخلولــق :أي صــار خلقــ ًا بالتحــرك وهــو البــايل واملعنــى قــرب انقضــاء أمرهــم
((( [منها] ساقطة من ث.
((( (اشالوا) يف هنج البالغة ،صبحي الصالح.262 :
((( الصحاح ،مادة (أمد).442 /2 :
((( (شهوة) يف م ،حتريف.
((( اإلرساء .16 /
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.105 /9 :
((( لسان العرب ،مادة (خلق).92 /10 :
((( ينظر املصدر نفسه ،مادة (خلق).92 /10 :
((( املصدر نفسه ،مادة (خلق).90/10 :
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ودنــا زوال ملكهــم ،واســراح أي طلــب الراحــة ،واســراح اليــه أي مــال كأنــه

طلــب الراحــة متوجهــا اليــه ،وشــالت الناقــة بذنبهــا((( تشــوله واشــتالته أي

رفعتــه ،فشــال(((الذنب نفســه الزم متعــد ،وال َلقــاح بالفتــح اســم مــاء الفحــل(((،
ـت الناقــة كســمع َلقاحـ ًا بالفتــح أي قبلــت اللقــاح ،فهــي القــح أي حامــل،
و َل ِق َحـ ْ
واســتعظمه أي عــده عظي ـ ًا ،قــال بعــض الشــارحني :أي صبــا قــوم مــن شــيعتنا
وأوليائنــا اىل هــذه الفئــه((( الضالــة واســراحوا اىل ضالهلــا وفتنتهــا واتبعوهــا

(((

أمــا تقيــة منهــم ،أو لشــبهة دخلــت عليهــم ورفعــوا أيدهيــم وســيوفهم عــن أن
(((
ـلام وكراهيــة القتــال (ومل
يشــبوا احلــرب بينهــم وبــن هــذه الفئــة مهادنــة هلــا وسـ ً

يمنــوا) جــواب قولــه (حتــى إذا) والضمــر يف يمنــوا راجــع اىل العارفــن الذيــن

تقــدم ذكرهــم يف الــكالم الســابق يعنــى إذا تــرك هــؤالء القتــال تقيــة ،أو لشــبهة
دخلــت عليهــم اهنــض اهلل تعــاىل هــؤالء العارفــن الشــجعان ،فنهضــوا ومل يمنــوا

عــى اهلل بصربهــم((( ومل يســتعظموا أن يبذلــوا يف احلــق نفوســهم ،وقــال بعضهــم:

واســراح قــوم اىل الفتــن اشــارة اىل مــن يعتــزل الوقائــع التــي ســتقع يف آخــر الزمــان

مــن شــيعة احلــق وأنصــاره ،ويســريح اليهــا أي جيــد((( يف اشــتغال القــوم بعضهــم

ببعــض راحــة لــه يف االنقطــاع والعزلــة واخلمــول واشــتياهلم عــن لقــاح حرهبــم
((( (بذبنها) يف أ ،ر ،تصحيف.
((( (فشال) يف م ،حتريف.
((( (القحل) يف أ ،ث ،تصحيف.
((( (الفنة) يف ع ،حتريف .ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.105 /9 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.105 /9 :
((( (تسبوا) يف أ ،ويف ر ،ع( :نسبوا) ،تصحيف.
((( (بصريهم) يف ر ،ع ،م ،تصحيف.
((( (بجد) يف أ ،ع ،ن ،تصحيف.
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رفعهــم ألنفســهم مــن هتيجهــا واســتعار لفــظ ا َللقــاح؛ إلثــارة احلــرب مالحظــة

لشــبهها بالناقــة((( ،وقولــه (عليــه الســام)( :مل يمنــوا) جــواب قولــه( :حتــى إذا

اخلولــق) ،ويف روايــة مل يمنــوا عــى اهلل بالنــر أي بنرصهــم لــه ،قــال( :وحيتمــل

أن يريــد بالضمــر يف يمنــوا ومــا بعــده القــوم الذيــن اســراحوا اىل الفتنــة ،واشــتالوا
عــن لقــاح احلــرب؛ وذلــك أهنــم مل يفعلــوا ذلــك إالَّ ألنــه مل يــؤذن هلــم يف القيــام،
ومل يتمكنــوا مــن مقاومتهــم لعــدم قيــام القائــم باألمــر ،وكانــوا حــن مســاملتهم

صابريــن عــى مضــض مــن امل املنكــر غــر مســتعظمني لبذل أنفســهم يف نــرة احلق
لــو ظهــر مــن يكــون هلــم ظهــر ًا يلجئــون((( اليــه(((( ،ح َّتــى إِ َذا وا َفـ َـق و ِارد ا ْل َق َضـ ِ
ـاء
َ ُ
َ
َ
ان ِْق َطــاع مــدَّ ِة ا ْلبـ َـا ِء ح ُلــوا بصائِر ِهــم عـ َـى أسـيافِ ِهم ،ودا ُنــو لِربِــم ب َأمـ ِـر و ِ
اع ِ
ـم)
َ ِّ ْ َ ْ َ
ْ َ ْ َ َ
ََ َ َ َ ْ َ
َ
ظهـ ْ
َ ُ

القضــاء احلكــم وامضــاء الــيء واحكامــه ووارد القضــاء مــا جــرى مــن حكــم اهلل

يف خلقــه ،ودان لــه اي اطاعــه وذل لــه وعبــده ،و(واعظهــم) إمامهــم ،وقولــه (عليه
الســام)( :محلــوا) جــواب (إذا) ويف بعــض النســخ (حتــى وافــق) بــدون كلمــة
(إذا) ،فيكــون قوله(عليــه الســام)( :محلــوا) يف املعنــى معطوف ـ ًا عــى قوله(عليــه

الســام) مل يمنــوا ،قــال بعــض الشــارحني :يف الــكالم معنــى لطيــف يعنــي أهنــم
اظهــروا بصائرهــم وعقائــد قلوهبــم للنــاس وكشــفوها وجردوهــا مــن أجفاهنــا مــع

جتريــد الســيوف ،فكأهنــا حممولــة عــى الســيوف يبرصهــا مــن يبــر الســيوف

(((

قــال :ومــن النــاس مــن فــر البصــرة بالــدم املطلــوب ثأرهــا أي محلــوا الدمــاء
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.217 /3 :
((( (يلحئون) يف أ ،تصحيف.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.217 /3 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.106 /9 :
59

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

(ح َّتــى إِ َذا
التــي ســفكتها((( تلــك الفئــة عــى أســيافهم التــي((( جردوهــا للحــرب((( َ
(((
ـى َالْ ْع َقـ ِ
َق َبـ َ
ـابَ ،و/
ـض اهللُ َر ُســو َل ُه[(صىل اهلل عليــه ولــه وســلم)] َر َجـ َـع َقـ ْـو ٌم َعـ َ
ِ
الر ِحـمَِ ،و َه َجـ ُـروا
ـر َّ
ـم ُّ
ظ  / 192غ َا َلت ُُهـ ْ
السـ َب ُلَ ،وا َّت َك ُلــوا َعـ َـى ا ْل َو َلئــجِ َو َو َص ُلــوا َغـ ْ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َــو ُه ِف َغ ْ ِ
ــر
ــن َر ِّص َأ َساســه َف َبن ْ
ــروا بِ َم َو َّدتــه َو َن َق ُلــوا ا ْلبِنَــاء َع ْ
الســ َب َ
ب ا َّلــذي ُأم ُ
َّ
َم ْو ِض ِعـ ِـه) ،ال َع ِقــب َككَتِــف مؤخــر القــدم ورجعــوا عــى االعقــاب أي تركــوا مــا
ِ ِ
ِ
ً (((
ـر اللََّ َشـ ْيئا﴾
ـب َعـ َـى َعق َب ْيــه َف َلـ ْ
ـن َينْ َقلـ ْ
﴿و َمـ ْ
كانــوا عليــه قــال اهلل عــز وجــلَ :
ـن َيـ ْ ُّ
وغالــه((( أي أهلكــه واخــذه مــن حيــث مل يـ ِ
ـدر ،وغالتهــم الســبل أي أهلكهــم ،أو
أضلهــم اختــاف اآلراء واالهــواء واتــكل عليــه أي وكل األمــر وتركــه وســلمه

اليــه( ،والوليجــة( :الدخيلــة)((( وخاصتــك مــن الرجــال مــن العشــرة وغريهــم،
وقيــل( :مــن تتخــذه((( معتمــد ًا((( عليــه مــن غــر أهلــك)( ((1والغــرض اهنــم ضلــوا
عــن احلــق باعتامدهــم عــى خواصهــم مــن شــياطني االنــس ووصلــوا غــر الرحــم أي

قطعــوا رحــم رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه) بــرف األمــر اىل غــر أهــل البيــت
ِ
ـون َع ْهــدَ اللَِّ ِمــن
ـن َين ُق ُضـ َ
﴿وا َّلذيـ َ
(عليهــم الســام) ،وفيــه اشــارة اىل قولــه تعــاىلَ :
((( (سفكها) يف ر ،م ،حتريف.
((( (لو) يف ع ،حتريف.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.106 /9 :
((( [صىل اهلل عليه وسلم] غري موجوده يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.106/9:
((( ال عمران .144 /
((( (غالبه) يف ر.
((( القاموس املحيط ،مادة (ولج).211 /1 :
((( (يتخذه) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
((( (متعمد ًا) يف ر ،حتريف.
( ((1القاموس املحيط ،مادة (ولج).211 /1 :
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ِ
بعـ ِـد ِمي َث ِ
ون ِف ْالَ ْر ِ
ض ۙ ُأو َٰلئِـ َ
ـم
وصـ َـل َو ُي ْف ِســدُ َ
اقـ ِـه َو َي ْق َط ُعـ َ
ـون َمــا َأ َمـ َـر اللَُّ بِــه َأن ُي َ
َْ
ـك َُلـ ُ
ـر أي تركــه والتهاجــر التقاطــع،
ـوء الــدَّ ِار﴾(((َ ،
ال َّل ْعنَـ ُة َو َُلـ ْ
ـم ُسـ ُ
وه َجـ َـر الــيء َكنَـ َ َ
والســبب احلبــل ومــا يتوصــل بــه اىل غــره ،واعتــاق قرابــة وأهــل البيــت (عليهــم

الســام) هــم الســبب بــن اهلل وبــن عبــاده وهبــم يتوصــل اىل اهلل عــز وجــل ،وهلــم

اعتــاق القرابــة بالرســول(صىل اهلل عليــه والــه) ،ويف بعــض النســخ النســب موضع
[الســبب]((( ،وهــو القرابــة وفيــه اشــاره اىل قولــه تعــاىلُ ﴿ :ق ْ
ــل لَ َأ ْس َــألك ُْم َع َل ْي ِه
َأ ْجــر ًا إِالَّ ا َمل َو َّد َة ِف ال ُّق ْربــى﴾((( ،ورص البنــاء ُيرصــه بالضــم رصـ ًا أي الــزق بعضــه
ـوص﴾((( ،وتــراص القــوم
ـم ُبنْ َيـ ٌ
ـان َّم ْر ُصـ ٌ
ببعــض وضــم ،وقــال عــز وجــل﴿ :ك ََأ َّنُـ ْ
يف الصــف أي تالصقــوا واألَســاس بالفتــح أصــل البنــاء وأصــل كل يشء ونقــل

البنــاء عــن رص االســاس يســتلزم اهندامــه والغــرض مــن الــكالم بيــان غصــب
اخلالفــة ونقلهــا عــن أهــل البيــت (عليهــم الســام) ،وال يقبــل التأويــات الواهيــة
املذكــورة يف بعــض الــروح((( والظاهــر انقطــاع الــكالم عــن الســابق وإنــه

حــذف الســيد (ريض اهلل عنــه) مــا كان بينهــا عــى عادتــه يف هــذا الكتــاب ،وقــال

بعــض الشــارحني :حيتمــل أن يكــون قولــه (عليــه الســام) وطــال األمــد هبــم يف
الــكالم املتقــدم اشــارة اىل أهــل الضــال قبــل االســام أي طــال االمــد هبــم حتــى
إذا اخلولــق أجلهــم واســراح قــوم منهــم اىل الفتــن والوقائــع بالنهــب والغــارة

واشــتالوا عــن لقــاح حرهبــم أي اعــدوا انفســهم هلــا كــا تعــد الناقــة نفســها بشــول
((( الرعد .25 /
((( [السبب] ساقطة من أ ،ع.
((( الشورى .23 /
((( الصف .4 /
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.109 ،108 / 9 :
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ذنبهــا((( للقاحهــا ،ويكــون الضمــر يف قولــه (عليــه الســام) مل يمنــوا راجعـ ًا اىل من

ســبق ذكــره مــن الصحابــة يف هــذه اخلطبــة أي مل يمنــوا حــن قــام الرســول (صىل اهلل
عليــه والــه) فيهــم للحــرب عــى اهلل بالصــر أو النــر ومل يســتعظموا بــذل أنفســهم

لــه حتــى إذا وافــق وارد القضــاء انقطــاع مــدة البــاء بدولــة اجلاهليــة والكفــر محــل
هــؤالء الذيــن مل يمنــوا عــى اهلل بصربهــم بصائرهــم أي مــا كانــوا خيفونــه مــن
االســام يف أولــه عــى ســيوفهم وكشــفوا عقائدهــم ،أو دماءهــم وثاراهتــم مــن

الكفــار ودانــوا لرهبــم بأمــر واعظهــم وهــو الرســول(صىل اهلل عليــه والــه) ويكــون

قولــه (عليــه الســام) حتــى إذا قبــض اهلل رســوله (صــى اهلل عليــه والــه) غايــة
ِ ٍ
ِ
اب ك ُِّل َض ِ
ــار ٍ
ب ِف
ــو ُ
(م َعــاد ُن ك ُِّل َخطيئَــة َو َأ ْب َ
لذلــك الــكالم عــى هــذا التأويــل َ
ٍ
ِ
ِ
ٍ ِ
ِ
الـ ِ
(((
ـن
ـن آل ف ْر َعـ ُـو َن؛ مـ ْ
ـى ُسـنَّة مـ ْ
ًغ ْمـ َـرة َقــدْ َمـ ُ
ـرة َو َذ َه ُلــوا ِف َّ
السـك َْرة؛ َعـ َ
ـاروا ِف َْ َ ْ
ـن َأ ْو ُم َفـ ِ
ـار ٍق ُم َبائـ ٍ
ُم ْن َقطِـ ٍع َإل الدُّ ْن َيــاَ ،راكِـ ٍ
ـن) الغمــرة (املــاء الكثــر)((( الــذي يغمــر
مــن يدخلــه ،أي يغطيــه((( ومعظــم البحــر والضــارب يف الغمــرة ويف املــاء الســابح

فيهــا ،واملــراد بالغمــرة اجلهالــة والضاللــة وأبــواب الضاربــن فيهــا املرشــدون هلــم
اليهــا بالداللــة اىل طــرق الفتــة والــر والتحريــض((( عــى ســلوكها ،ومــار الــيء

يمــور مــور ًا أي حتــرك برسعــة وتــردد يف عــرض ،ومــار البحــر إذا مــاج واضطــرب،

ومــار الرجــل أي جــاء وذهــب وحريهتــم عــدم اهتدائهــم اىل ســبيل احلــق  /و193

ـع أي نســيه وغفــل
كمنـ َ
 /وخوضهــم يف الضاللــة واجلهالــة .و َذ َهـ َـل عــن الــيء َ
((( (دنبها) يف م ،تصحيف.
((( (مادوا) يف أ ،ر ،م ،حتريف.
((( الصحاح ،مادة (غمر).772 /2 :
((( (نعطيه) يف ر ،حتريف.
((( (التحريص) يف أ ،ث ،ع ،ن ،تصحيف.
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((( ِ
ِ
(((
ـم وهــو املوجــود يف بعــض النســخ،واملراد
عنــه وفيــه لغــة أخــرى َذهـ َـل َك َعلـ َ

بالســكرة شــدة اجلهــل ،والولــه اىل الباطــل واالهــواء ،والســنة( :الطريقــة)

(((

والســرة محيــدة كانــت أو ذميمــة((( ،واملنقطــع اىل الــيء املائــل اليــه الــذي الهــم
ِ
ـر و َمنــع
لــه غــره كأنــه انفصــل عــن غــره واتصــل بــه ،وركــن اليــه َك َعلـ َ
ـم و َنـ َ َ
أي مــال وســكن واملباينــة املهاجــرة ،وقوله(عليــه الســام) :مــن املنقطــع اىل آخــره
تفصيــل للقــوم باعتبــار كوهنــم عــى ســنته مــن ال فرعــون أو باتصافهــم بــا ذكــر،
واملــراد باملفــارق املبائــن التــارك للديــن املعــرض عنــه وإن مل يكــن لــه دينـ ًا فيقابــل

(((

املنقطــع اىل الدنيــا الســاكن اليــه الهنامكــه يف لذاهتــا أو مــن ليــس براكــن اىل الدنيــا

ككثــر ممــن يدعــى الزهــد وجيهــل طريــق احلــق مــن متنحــي االســام واألحبــار
والرهبــان أو املنفصلــة مانعــه اخللــق كــا قيــل ،وحيتمــل أن يكــون املــراد باملنقطــع
مــن تــرك الديــن حلــب الدنيــا والرياســة واكتســاب الزخــارف وباملفــارق املبائــن

مــن أدبــر عــن الديــن عنــادا وعدوانــا واهلل تعــاىل يعلــم.
[ومن خطبة له (عليه السالم)]

(((

ــر ِه ،واالعتِصــا ِم ِمــن حبائِلِ ِ
(وأســت َِعينُه((( عــى مدَ ِ
الشــ ْي َط ِ
ان َو َمز ِ
َاج ِ
اح ِ
ــر َّ
ــه
ْ ََ
ْ َ
ْ
ُ َ َ َ

((( ينظر :الصحاح ،مادة (ذهل).1702 /4 :
((( ينظر :املصدر نفسه ،مادة (ذهل).1702 /4 :
((( لسان العرب ،مادة (سنن).225 /13 :
((( ينظر :املصدر نفسه ،مادة (سسن).225 /13 :
((( (فبقابل) يف ع ،تصحيف.
((( [ومن خطبه له (عليه السالم)] بياض يف ث.
((( (وأمحد اهلل واستعينه) يف رشح هنج البالغة ،صبحي الصالح.263 :
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م َّمــد ًا َع ْبــدُ ُه َو َر ُســو ُل ُه َونِ ِ
[و َ َ
ماتِلِـ ِـه](((َ ،و ْ
جي ُب ـ ُه َو َص ْف َو ُت ـ ُهَ ،ال ُيـ َـؤازَي
أشـ َـهدُ َأ َّن((( ُ َ
َ
ـر َف ْقــدُ ُه) (العــون :الظهــر عــى األمــر)((( ،واســتعان بــه واســتعانه
َف ْض ُل ـ ُه َوال ُ ْ
يـ َ ُ
فأعانــه واســتعان عــى األمــر أي طلــب أن يعينــه للظفــر بــه وعــى العــدو للظفــر
عليــه وكلمــة (عــى) لالســتعالء املجــازي والدحــر((( (الطــرد واالبعــاد)(((،

والزجر(((املنــع ومداحــر((( الشــيطان االمــور التــي يدحــر((( هبــا ومزاجــره

األمــور التــي يزجــر((( هبــا وهــي العبــادات واالعــال الصاحلــة ،والعصمــة املنــع
واعتصــم بــاهلل أي امتنــع بلطفــه مــن املعصيــة ،واحلبائــل مجــع ِحبالــة بالكرس(وهــي

مــا يصــاد هبــا مــن أي يشء كان)( ،((1وحبائــل الشــيطان الشــهوات واللــذات

التــي يصيــد هبــا البــر وختلــه( ((1كرضبــه (أي خدعــه)( ،((1وختــل الذئــب
الصيــد إذا ختفــى لــه ،وخماتــل الشــيطان مكائــده وأمانيــه التــي يغــر هبــا االنســان،

والنجيب(الكريــم احلســيب)( ((1والفاضــل مــن كل يشء ،وانتجبــه أي اختــاره
((( [وخماتله] ساقطة من م.
((( (وأشهد ان ال إله إال اهلل وأشهد أن) يف رشح هنج البالغة ،صبحي الصالح.263 :
((( لسان العرب ،مادة (عون).298 /13 :
((( (الزجر) يف م ،حتريف.
((( لسان العرب ،مادة (دحر).278 /4 :
((( (الرجر) يف م ،تصحيف.
((( (مداجر) يف ع ،تصحيف.
((( (يزجر) يف ع ،حتريف.
((( (يزحر) يف ث ،ع ،تصحيف.
( ((1لسان العرب نفسه ،مادة (حبل).136 /11 :
(( ((1وحله) يف ر ،ويف ع ،م( :وخلته) ،حتريف.
( ((1الصحاح ،مادة (ختل).1682 /4 :
( ((1تاج العروس ،مادة (نجب).417 /2 :
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واصطفــاه ،و(الصفــو((( :نقيــض الكــدر)((( وصفــوة الــيء مثلثــه خالصــه ويف
النســخ بالكــر وهــو األكثــرِ ،
واإلزاء بالكرس(املحــاذاة)((( واملقابلــة ،قــال ابــن
االثــر :األصــل فيــه اهلمــزة يقــال :آزيتــه إذا حاذيتــه((( قــال :وقــال اجلوهــري :وال

تقــل وازيتــه وغــره اجــازه((( عــى ختفيــف اهلمــزة وقلبهــا وهــذا إنــا يصــح إذا انفتحت

وانضــم مــا قبلهــا نحــوُ :حــون وســوال ،فيصــح يف املــوازاة وال يصــح يف وازينــا إالَّ أن

يكــون قبلهــا مــن كلمــة أخــرى ،كقــراءة أيب عمــر(( :الســفها ُء ،اال َّإنــم))((( ،وقــال

يف املصبــاح املنــر :وازاه مــوازاة أي :حــاذاه ،وربــا أبدلــت الــواو مهــزة فيقــال :آزاه(((،

واملعنــى ال يســاوي فضلــه وال يبلغــه أحــد واجلــر يف األصــل اصــاح العظــم مــن

كــر ،ومنــه اغنــاء الرجــل مــن فقــر ،وجــر((( الفقــد أن يقــوم أحــد يســاوي املفقــود يف
الفضــل والــرف مقامــه ومــن ال يســاويه أحــد ال جيــر فقــده.

ــة ا ْلغَالِب ِ
الها َل ِ
ِ ِ ِ
(أ َضــاء ْت بِ ِ
َ
ــة(((َ ،و َْ
ــه ا ْلبِ َ
ــو ِة
ــا ُد َب ْعــدَ َّ
الض َل َلــة ا ُمل ْظل َمــةَ ،و َْ َ
َ
ال ْف َ
َ
ون َْ ِ
َّــاس يســت ِ
َْ ِ ِ
ون َْ
ــو َن َع َ
ــر ٍة
يــمَ ،و َي ْســت َِذ ًّل َ
َح ُّل َ
ي َي ْ
الكيــم؛ َ ْ
ال ِر َ
الاف َيــةَ ،والن ِ َ ْ
ــى َف ْ َ
ـون َعـ َـى َك ْفـ َـر ٍة) الغالبــة يف أكثــر النســخ( ((1بالبــاء املوحــدة ويف بعضهــا باليــاء
َو َي ُمو ُتـ َ
((( (للسفو) يف ع ،حتريف.
((( العني ،مادة (صفو).162 /7 :
((( املصدر نفسه ،مادة (وزي).399 /7 :
((( ينظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر.182 /5 :
((( (أحازه) يف م ،تصحيف.
((( ينظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،182 /5 :اآلية من سورة البقرة .13 /
((( ينظر :املصباح املنري( ،وازاه).658 /2 :
((( (حرب) يف أ ،ث ،ر ،ن ،تصحيف.
((( (الغالية) يف أ ،تصحيف،ويف ث( :العالية) ويف ر ،م( :الغالبية) ،حتريف.
(( ((1النسح) يف ث ،م ،تصحيف.
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املثنــاة مــن حتــت مــن ال َغــاء بالفتــح واملــد ضــد الرخــص وهــو االرتفــاع يقــال:

غــاء الســعر يغلــو غــاء ،وقيــل :هــو االســم منــه ،أو مــن الغلــو وهــو جتــاوز احلــد،
جلفــاء بالفتــح فيهــا (غلــظ الطبــع)((( والفظاظــة((( مــن جفــا((( الثــوب
جلفــوة وا َ
وا َ

جيفــو إذا غلــظ والوصــف للمبالغــة كقوهلــم :شــعر شــاعر والــواو للحــال والعامــل

اضــاءت((( ،واحلريــم مــا حــرم فــا يمــس وحريــم الرجــل مــا حيميــه ويقاتــل عنــه،

وحريــم الــي مــا حولــه مــن حقوقــه ومرافقــه ألنــه حيرم عــى غــره الترصف فيــه ،أو

ألنــه حيــرم منــع صاحبــه منــه ،واحلكيــم الــذي حيكــم االمــور ويتقنهــا ،فعيــل بمعنــى
مفعــل ،ويقــال للعــامل /ظ  /193والعــادل واحلليــم ومــن عــادة اجلهــال واالرشار
اســتذالل مــن ليــس عــى ســنتهم وحيــى كــرىض أي عــاش ،وال َفــرة بالفتــح مــا

بــن الرســولني مــن الزمــان التــي انقطعــت فيــه الوحــي والرســالة والكفــرة املــرة
ِ
ـت َفا َّت ُقــوا س ـكَر ِ
ـر ا ْل َعـ َـر ِ
ب َأ ْغـ َـر ُ
ات
ت َبـ ْ
ـم إ َّن ُكـ ْ
مــن الكفــر ( ُثـ َّ
َ َ
ـم َم ْعـ َ َ
اض َب َل َيــا َقــد ا ْق َ َ
ِ
ورا َبوائِـ َـق النِّ ْق َمـ ِـةَ ،و َت َث َّب ُتــوا ِف َق َتــا ِم((( ا ْل ِع ْشـ َـو ِة َوا ْع ِو َجــاجِ ا ْل ِف ْتنَـ ِـه ِعنْــدَ
النِّ ْع َمــةَ ،و ْ
احـ َـذ ُ
ُط ُلــو ِع َجنِين ِ َهــاَ ،و ُظ ُهـ ِ
ـور ك َِمين ِ َهــاَ ،وانْتِ َصـ ِ
اها؛) املعــر اجلامعة،
ـاب ُق ْطبِ َهــا َو َمــدَ ِار َر َح َ
والغــرض اهلــدف كــا تقــدم واغــراض الباليــا مــن توجهــت اليهــم بالتقديــر االهلــي،
وســكرات النعمــة مــا حتدثــه النعمــة يف املرتفــن بالنعــم وأربــاب الــدول مــن الغفلــة

والغــرور كاخلمــور يف الســكارى ،ومــن كالم بعضهــم للــوايل ســكرة ال يفيــق منهــا
((( لسان العرب ،مادة (جفا).148 /14 :
((( (الفظاطة) يف أ ،ويف ع( :القطاطة) ،تصحيف.
((( (جفاء) يف ر ،حتريف.
((( (ضاءت) يف أ ،ع ،حتريف.
((( (قنام) يف ر ،تصحيف.
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إال بالعــزل ،و(البوائــق :الدواهــي)((( ،يقــال( :باقتهــم بائقــة تبوقهــم بؤوقــا أي
نزلــت هبــم نازلــة شــديدة)((( والنِقمــة بالكــر كــا يف بعــض النســخ [وكفرحــة

كــا يف بعضهــا (املكافــأة بالعقوبــة)((( والتثبــت التوقــف وتــرك اقتحــام األمــر اىل
ِ
ـن َآ َمنُــوا إن
أن يظهــر طريقــه ويعلــم وجهــه ،وقــرئ يف قولــه تعــاىلَ ﴿ :يــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َ
جاء ُكــم َف ِ
اسـ ٌـق بِ َن َبــأٍ َف َت َب َّي ُنــوا﴾((( فتثبتــوا بالثــاء املثلثــة((( ،وال َقتــام بالفتــح (الغبــار)(((،
َ َ ْ
ِ
والعشــوة بالكــر كــا يف بعــض النســخ]((( ،وهــو االشــهر وبالفتــح كــا يف بعضهــا
ركــوب األمــر عــى غــر وضــوح وبيــان((( واألمــر امللتبــس مأخــوذ مــن عشــوة الليــل

وهــي (ظلمتــه)((( ،وقيــل[ :مــن]( ((1أولــه اىل ربعــه( ،((1والطلــوع الظهــور ،وجــن

عليــه الليــل أي ســره( ،((1وجــن يف الرحــم أي اســترت ،واجلنــن الولــد مــادام يف

((( العني ،مادة (بوق).229 /5 :
((( املصدر نفسه ،مادة (بوق).229 /5 :
((( لسان العرب ،مادة (نقم).590 /12 :
((( احلجرات .6 /
((( وهــي قــراءة محــزة والكســائي وخلــف ،ينظــر :النــر يف القــراءات العــر ،حممــد بــن حممــد
الدمشقي(ت833هـ).251 /2 :
((( العني ،مادة (قتم).132 /5 :
((( وكفرحــة كــا يف بعضهــا املكافــأة بالعقوبــة والتثبــت التوقــف وتــرك اقتحــام األمــر اىل أن
يظهــر طريقــه ويعلــم وجهــه ،وقــرئ يف قولــه تعــاىل(( :يــا أهيــا الذيــن امنــوا إن جاءكــم فاســق
بنبــأ فتبينــوا)) فتثبتــوا بالثــاء املثلثــة ،وال َقتــام بالفتــح الغبــارِ ،
والعشــوة بالكــر كــا يف بعــض
النســخ] ســاقطة مــن ع.
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (عشا).59 /15 :
((( املصدر نفسه ،مادة (عشا).60 /15 :
([ ((1من] ساقطة من ع.
( ((1ينظر :لسان العرب ،مادة (عشا).59 /15 :
( ((1ينظر :العني ،مادة (جن).21 /6 :
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الرحــم ســمى الســتتاره ،واجلــن الســتارهم واختفائهــم عــن االبصــار ،وكمــن

لــه كنــر وســمع أي اســتخفى والكمــن كأمــر اجلامعــة املخفيــة يف احلــرب ،قــال

بعــض الشــارحني :وجيــوز أن يكــون الــكالم ترصحيـ ًا ال كنايــة أي عنــد طلــوع مــا
اســترت منهــا وظهــور مــا خفــي((( ،ونصبــت الــيء أي اقمتــه فانتصــب أي قــام،

وقطــب الرحــى احلديــدة التــي تــدور عليهــا واملــدار ،حيتمــل املــكان واملصــدر
وانتصــاب قطبهــا((( ومــدار رحاهــا كنايــة عــن انتظــام امرهــا وقوهتــا ،أو((( املــراد

بقطبهــا مــن تــدور عليــه مــن الطغــاة ،كــا قيــل :والغــرض األمــر بــرك االســتعجال
واقتحــام االمــور أو بالصــر عنــد شــدة الفتنــة ورواجهــا.

ــة جلِي ٍ
ٍ
([َ (((]...تبــدَ أ ِف مــدَ ِارج َخ ِفي ٍ
ــة ِشــ َبا َ ُبا ك َِشــ َب ِ
َــؤ ُ
اب
ــة َوت ُ
ْ
ول اىل َف َظا َع َ َّ
َ َّ
َ
ِ ِ
ـود َأو ُلـ ِ
ِ
(((
ـم
ـم َقائــدٌ آلخ ِرهـ ْ
َوارثهــا ال َّظ َل َم ـ ُة بِال ُع ُهـ َّ ْ
الســا ِم َتت َ
ال ُغـ َـا ِم وآ َث ُار َهــا كآث ـ َا ِر ِّ
ِ
وآخ ُر ُهــم ُم ْق َتـ ٍـد َبأ َّو ِلــم) ا َملــدرج بالفتــح (املســلك)((( ،وقطــع األمــر ككــرمَ ،ف َظاعة
بالفتــح جــاوز احلــد واشــتدت شــناعته ،أي تبــدأ يســره ،ثــم تصــر كثــرة،

َ
ـب الغــام ك َفـ َـر
والشــباب بالفتــح كــا يف بعــض النســخ احلداثــة والفتــاء ،يقــالَ :شـ َّ
ــب
وبالكــر كــا يف بعضها(نشــاط الفــرس ورفــع يديــه مجيعــ ًا)((( ،يقــالّ :ش َّ
((( قول مترصف به ،ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.113 :
((( (قلبها) يف أ ،حتريف ،ويف ر( :قطها).
((( (و) يف أ ،ع.
((( [و] زائدة يف ع.
((( (يتوارثهــا) يف رشح هنــج البالغــة ،أيب احلديــد ،111 /9 :ورشح هنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.264 :
((( الصحاح ،مادة (درج).314 /1 :
((( املصدر نفسه ،مادة (شبب).151 /1 :
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الفــرس كمــد وفــر إذا رفــع يديــه ولعــب ،واألَ َثــر بالتحريــك بقيــة الــيِ ،
والســام

بالكــر احلجــارة والغــرض أن أرباهبــا يف أول األمــر يمزحــون ويلعبون أو يشــبون

كالغــام ،ثــم تــؤول اىل أن تعقــب فيهــم ،أو يف االســام كآثــار احلجــارة يف األبــدان
بالــرض والكــر ،أو أهنــا يف الدنيــا تــورث النشــاط ألرباهبــا ويف اآلخــرة تعقــب

اخلزي(((والعــذاب والظلــم وضــع الــيء يف غــر موضعــه ،والعهــد امليثــاق

والوصيــة والتقــدم اىل املــرء يف الــيء((( واحلفــاظ ورعايــة احلرمــة واألمــان،

واملعنــى يتوارثهــا قــوم عــن قــوم كلهــم ناقضــون لعهــد اهلل وميثاقــه املأخــوذ عــى
العبــاد قــال عــز وجــلَ :
ـم َيــا َبنِــي آ َد َم َأن لَّ َت ْع ُبــدُ وا َّ
ان﴾(((،
الشـ ْي َط َ
﴿أ َل ْ َأ ْع َهــدْ إِ َل ْي ُكـ ْ
أو ملــا ي ّعــم عهــد اهلل واملواثيــق املعقــودة بينهــم ،أو ألحــد املعــاين األُخــر ،وحيتمــل
أن يكــون املــراد عقــد امليثــاق والبيعــة بالباطــل((( ويف غــر املوضــع ويف قوله(عليــه

الســام)« :وآخرهــم مقتــد» داللــة عــى أن امليــل اىل الباطــل يعــم القائــد واملقــود
ٍ
ٍ
ــون ِف دنْيــا دنِي ٍ
عــن َقلِ ٍ
ــون َع َ
َــرأ
ــةَ ،و َي َتكَا َل ُب َ
ــى ِجي َفــة((( ُم ِر َحيــة(((َ ،و ْ
( َي َتنَا َف ُس َ ُ َ َّ
يــل َيت َّ َ
التَّابــع مــن ا َمل ْتبــوعِ ،وال َقائِــدُ ِمــن ا َمل ُقـ ِ
ـون بِال َبغ َْضــاءَ ،و َيت َ
ـون ِع ْنــدَ
ال َع ُنـ َ
ـودَ ،ف َي َتزَا َي ُلـ َ
َ
ُ
ُ
ـس الــيء /وَ /194ك َكـ ُـر َم فهــو نفيــس أي جيــد يف نوعــه ،ونفســت بــه
ال ِّل َقــاء) َن ُفـ َ
مثــل ِ
بخلــت وضنِنــت لنفاســته وزنـ ًا ومعنــى ،والتنافــس رغبــه كل مــن الرجلــن يف

الــيء النفيــس وانفــراده بــه ،والدنيــا اســم هلــذه احليــاة لقرهبــا ودنوهــا وأصلــه

((( (احلزي) يف أ ،ث ،ر ،ن ،تصحيف.
((( [اىل املرء يف اليشء] ساقطة من ر.
((( يس .60 /
((( (الباطل) يف ع.
((( (حيفة) يف ع ،تصحيف.
((( (مربحة) يف م ،تصحيف.
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َــع
كمن َ
الــواو ،والــدين أي اخلســيس الــدون أصلــه اهلمــزة ،يقــال :دنــأ الرجــل َ
و َكـ ُـر َم((( أي :صــار دنيــا ال خــر فيــه ،وتكالــب القــوم أي جتاهــروا بالعــداوة وهــم

يتكالبــون عــى كــذا أي :يتواثبــون ،وأراح املــاء واللحــم أي انتنــا وظهــر رحيهــا
وأراح فــان أي :مــات ،وعــن قليــل يتــرأ أي :بعــد قليــل مــن الزمــان ،وكلمــة

(عــن) بمعنــى( :بعــد) ،ذكــره ابــن هشــام يف املغنــى((( ،والتزايــل (التبايــن)

(((

والتفــارق ،والبغضاء(شــدة البغــض)((( ،والتالعــن التشــاتم وتالعنــوا لعــن
بعضهــم بعضـ ًا ،ولقيــه كرضيــه لِقــاء بالكــر واملــد أي رآه والقــاه مالقــاه ولقــاء،

ـم
قــال بعــض الشــارحني :ذلــك التــرؤ يف يــوم القيامــة كــا قــال عــز وجــلُ ﴿ :ثـ َّ
((( ِ ِ
ـم بِ َب ْعـ ٍ
ـم َب ْع ًضــا﴾((( ،وذلــك أعــم
ـض َو َي ْل َعـ ُ
ـن َب ْع ُض ُكـ ْ
َيـ ْـو َم ا ْلق َي َامــة َي ْك ُفـ ُـر َب ْع ُض ُكـ ْ
(((
مــن تــرؤ التابــع والقائــد أي املتبــوع ،وقــال عــز وجــلَ ﴿ :قا ُلــوا َض ُّلــوا َعنَّــا َبـ ْـل ْل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((
ِ
ـن
ـن ا ُّتبِ ُعو ْا م َن ا َّلذيـ َ
ـر َأ ا َّلذيـ َ
َن ُكـ ْ
ـن َندْ ُعو م ْن َق ْبـ ُـل َشـ ْيئًا﴾  ،وقــال ســبحانه﴿ :إ ْذ َتـ ََّ
ا َّت َب ُعــو ْا َو َر َأ ُو ْا ا ْل َع َ
اب﴾((( ،قــال :وهــذا الــكالم مجلــة
اب َو َت َق َّط َع ْ
ــم األَ ْســ َب ُ
ــذ َ
ــت ِبِ ُ
اعرتاضيــة بــن الــكالم الســابق ،وبــن االخبــار عــن طالــع الفتنــة ،الرجــوف اآليت

قبــل يــوم القيامــة فإ َّنــه (عليــه الســام) ملــا ذكــر تكالــب النــاس وتزامحهــم عــى
((( (ككرم) يف م.
((( ينظر :مغني اللبيب.167 /1 :
((( العني ،مادة (زيل).385 /7 :
((( املصدر نفسه ،مادة (بغض).369 /4 :
((( يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،ن( :ويوم) والصواب من ح ،القران الكريم.
((( العنكبوت .25 /
((( (البابع) يف ر ،ويف م( :البايع) ،تصحيف.
((( غافر .74 /
((( البقرة .166 /
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تلــك اجليفــة أراد أن يؤكــد تعجبــه منهــم ،فقــال :إهنــم عــى تكالبهــم عــن قليــل
يتــرأ بعضهــم مــن بعــض وذلــك أدعــى هلــم اىل تــرك التكالــب لــو كانــوا
يعقلــون((( ،وقــال بعضهــم :وذلــك التــرؤ((( عنــد ظهــور الدولــة العباســية فـ َّ
ـإن

العــادة جاريــة بتــرأ النــاس مــن الــوالة املعزولــن خصوصـ ًا عنــد اخلــوف((( ممــن

تــوىل عــزل أولئــك أو قتلهــم فيتباينــون بالبغضــاء إ ْذ مل تكــن((( الفتهــم إالَّ لغــرض
الف ْتن ِ
ــك َطالِــع ِ
(((
(ثــم َيــأيت َب ْعــدَ َذلِ َ
َــة
ُ
دنيــاوي زال ويتالعنــون عنــد اللقــاء َّ ،
ـوفَ ،فت َِزيــغُ ُق ُلــوب بعــدَ اســتِ َقام ٍة ،و ت ِ
اصمـ ِـة الزَّحـ ِ
ِ
ِ
َضـ ُّـل ِر َجـ ٌ
ـال
َ َ
ُ
ٌ َْ ْ
الر ُجــوفَ ،و ال َق َ
َّ
بعــدَ سـ ٍ
ومهــا ،و َت ْل َتبِــس اآلراء ِعنْــدَ نُج ِ
ِ
ِ
ـامةَ ،و َ ْتتَلِـ ُ
وم َهــا،
ُ
ُ
ـف((( َاألهـ َـو ُاء عنْــدَ ُه ُج َ َ
َْ َ
َ ُ
َ
ـن َسـ َعى فِ َيهــا َح َط َم ْتـ ُه) الطالــع الظاهــر وطالــع الفتنــة
ش َ
ف َلــا َق َص َم ْتـ ُهَ ،و َمـ ْ
َمــن أ ْ َ
ـر َحـ َّـر َك وحتــرك واضطــرب شــديد ًا،
ور َجـ َ
الــيء الطالــع مــن أفرادهــاَ ،
ـف َكنَـ َ َ
(و الرجفــة :الزلزلــة)((( ،ووصــف الفتنــة بالرجــوف؛ ألنَّــا تزلــزل النــاس

ألنــا يف
وحتركهــم وتزيلهــم عــن مقامهــم وأحواهلــم التــي اســتقروا عليهــا ،أو َّ

َــر َب
نفســها يف االضطــراب ،واحلركــة ال تســتقر عــى حــال وقصمــه ك َ َ
غامرهــاأي كــره فإبانــه ،وقيــل( :وإن مل ُيبِــن)((( ،وزحــف اليــه كمنــع مشــى،
وزحــف الدبــا مشــى قدمــ ًا ،ورجــف اجليــش إذا مــى اىل العــدو ،ولـــعل

((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.115 ،114 /9 :
((( (النرؤ) يف ر ،تصحيف.
((( (احلوف) يف أ ،تصحيف.
((( (يكن) يف أ ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.224 /3 :
((( (خمتلف) يف ع ،حتريف.
((( القاموس املحيط ،مادة (رجف).143 /3 :
((( القاموس املحيط ،مادة (قصم).165 /4 :
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املــراد تشــبيهها يف ســرها وكثرهتــا بالدبــا الــذي هيلــك الــزرع ويســتأصله ،أو

باجليــش والزيــغ الشــك واجلــور عــن احلــق و(امليــل)((( واملــراد بالســامة الســامة

عــن الضاللــة ومــا يتبعهــا مــن اآلفــات والتبعــات ،واهلــوى ارادة النفــس والعشــق

ـم
يف اخلــر أو يف الــرَ ،
ـم عليــه) َك َق َعــدَ أي دخــل بغتــه أو بغــر اذن ،ون ََجـ َ
(وه َجـ َ
نجومـ ًا بالضــم ظهــر وطلــع((( ،وأرشفتــه أي علوتــه وأرشفــت عليــه
ـر ُ
الــيء َكنَـ َ َ
أي( :طلعــت عليــه مــن فــوق)((( ،وقــال بعــض الشــارحني :مــن أرشف هلــا أي

صادمهــا وقابلهــا((( ،قــال :وســعى فيهــا أي يف تســكينها ودفعهــا ،وحيتمــل أن

يكــون املــراد مــن بــارش األمــور وحتــرك فيهــا ،ويف كالمــه (عليــه الســام) كــن يف
الفتنــة كابــن اللبــون ال ظهــر فريكــب وال رضع فيحلــب((( ،وحطمتــه أي كرستــه،

قــال بعــض الشــارحني :هــذا كلــه اشــارة اىل امللحمــة الكائنــة يف آخــر الزمــان(((،

وقيــل((( اشــارة اىل فتنــة التتــار إذ ((( الدائــرة فيهــا عــى العــرب واهلل [تَعــاىل]
احلبـ ِ ِ
َي ْع َلــم ( َي َتكَا َد ُمــون فِ ْي َهــا َتـكَا ُد َم ُ
احل ُمـ ِـر ِف ال َعا َنـ ِـةَ ،قـ ِـد ْ
ـي
اض َطـ َـر َب َم ْع ُقــو ُد َ ْ
ـل َو َعمـ َ
يــض( ((1فِيهــا ِ
َو ْجــ ُه األَ ْم ِ
ــق فِ ْي َهــا ال َّظ َل َمــ ُةَ ،وتَــدُ ُّق َأ ْه َ
ــر ت َِغ ُ
ــل ال َبــدْ ِو
احلك َْمــ ُة َو َتنْطِ ُ
َ

(((

((( الصحاح ،مادة (زيغ).1320 /4 :
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (نجم).568 /12 :
((( املصدر نفسه ،مادة (رشف).172 /9 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.115 /9 :
((( (فيجلب) يف م ،تصحيف.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.115 /9 :
((( (قبل) يف ر ،تصحيف.
((( (إذا) يف ر.
((( [تعاىل] ساقطة من ر.
(( ((1تفيض) يف ر ،حتريف.
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ِ
بِ ِمسـ ِ
وض َب أي عضــه /ظ  /194بأدنى
ْ َ
ـحل َها َوت َُر ُّض ُهـ ْ
ـم بِ َك ْلكَل َهــا) َكدَ َمـ ُه َكنَـ َ َ
ـر َ َ

الفــم كــا يكــدم احلــار والتــكادم التعــاض((( ،واحلــار يطلــق عــى الوحــي

واألنــي والظاهــر أن املــراد الوحــي ،والعانــة (القطيــع مــن محــر الوحــش)(((،

وتــكادم القــوم مغالبــة مثــري((( الفتنــة منهــم بعضهــم لبعــض أو لغريهــم يف
االيــذاء واالرضار بأخــذ املــال وغــر ذلــك مــع كثــرة الغفلــة وخلــع ربــق التكليــف

مــن أعناقهــم ومعقــود احلبــل قواعــد الديــن التــي كلفــوا هبــا واســناد العمــى اىل
وجــه االمــر جتــوز ،وغــاض املــاء يغيــض غيض ـ ًا أيَ :قـ َّـل ونقــص وإذا غاضــت

(((

احلكمــة ومل ينطــق احلكــاء نطــق مــن ليــس لــه بأهــل (فظلــم)((( بوضــع النطــق يف

غــر موضعــه ،وال ريــب يف َّ
أن األمــر والنهــي مــن غــر أهلهــا((( ظلــم ،ويف بعــض

النســخ و(تطبــق فيهــا الظلمــة) ،يقــال :أطبــق الســحاب إذا غطــى ومنــه اجلنــون

املطبــق واحلمــى املطبقــة ،وأطبــاق الظلمــة اخفاؤهــا األشــياء عــن األبصــار ،والدق
الــرب والكــر ،واملســحل كمنرب(املِــرد)((( أي :الســوهان ،واملســحل أيضــ ًا
(املنحــت)((( وهــو بالــدق أنســب ،قــال بعــض الشــارحني :أي تنحــت((( أهــل

((( ينظر :العني ،مادة (كدم).334 /5 :
((( املصدر نفسه ،مادة (عون).254 /2 :
((( (مشريي) يف ر ،م ،حتريف.
((( (عاضت) يف ر ،ن ،تصحيف.
((( (فطلم) يف أ ،ن ،تصحيف.
((( (اهلهام) يف ث ،ن.
((( لسان العرب ،مادة (سحل) .329 /11
((( املصدر نفسه ،مادة (سحل).328 /11 :
((( (ينحت) يف م ،تصحيف.
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البــدو كــا ينحــت احلديــد أو اخلشــب باملــرد((( ،قــال( :و جيــوز أن يريــد باملســحل
احللقــة التــي يف طــرف شــكيمة اللجــام املعرتضــة بــآزاء حلقــة أخــرى يف الطــرف

األخــر)((( أي هــذه الفتنــة تصــدم أهــل الباديــة بمقدمــة جيشــها كــا((( تصــدم

الفــارس الراجــل أمامــه بمســحل جلــام((( فرســه ،و(الــرض :الــدق)((( و(الكلكل:

الصــدر)((( أي تدقهــم((( وتســحقهم بصدرهــا كــا تســحق الناقــة مــا تــرك((( عليــه
ِ
ِ
يــع ِف ُغ َب ِ
الر ْك َبــ ُان ت ِ
ان َو َ ْيلِ ُ
ــر ال َق َضــاءَ ،و
الو ْحــدَ ُ
ارهــا ُ
( َيض ُ
َــر ُد بِ ُم ِّ
ــك ِف َط ِريق َهــا ُّ
ِ
(((1
ـار الدِّ يـ ِ
ـب َعبِيـ َ
ـنَ ،و َت ْن ُقـ ُ
ـض((( َع ْقــدَ ال َي ِقـ ِـنَ ْ .تــرب
َ ْت ُلـ ُ
ـم َم َنـ َ
ـط الدِّ َمــاءَ ،و َت ْثلـ ُ
ِ
(((1
ـاس) ،الوحــدان مجــع واحــد كالشــبان مجــع
ـاسَ ،و تَدْ ِّب ُر َهــا
األرجـ ُ
من َْهــا األَ ْك َيـ ُ
ْ
شــاب ،والركبــان مجــع راكــب أي مــن كان يســر فيهــا وحــده يضيــع وهيلــك
بالكليــة واجلامعــة يضلــون يف طريقهــا فيهلكــون ،ولعــل لفــظ الغبــار مســتعار
للقليــل اليســر منهــا أي إذا اراد الوحــدان دفعهــا أو ختلفــوا عــن اجلامعــة فيهــا

((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.116 /9 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.116 /9 :
((( (ال) يف ع ،حترف.
((( (اجلام) يف ر.
((( القاموس املحيط ،مادة (رضض).331 /2 :
((( تاج العروس ،مادة (كلل).665 /15 :
((( (يدقهم) يف م ،تصحيف.
((( (برتك) يف ر ،تصحيف.
((( (تنقص) يف ر ،م ،تصحيف.
(( ((1هيــرب) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،112 / 9 :ويف رشح هنــج البالغــة،
صبحــي الصالــح.265 :
(( ((1يدبرهــا) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،112/ 9 :ويف رشح هنــج البالغــة،
صبحــي الصالــح.265 :
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هلكــوا يف غبارهــا قبــل أن يدخلــوا يف غامرهــا ،وأمــا الركبــان وهــم الكثــر
املجتمعــون مــن النــاس [فيضلــون]((( يف طريقهــا وهيلكــون عنــد اخلــوض فيهــا أو

هيلكــون يف طريقهــا حتــت حوافــر خيوهلــا وســنابكها وأقــدام مشــاهتا((( فيعــم

اهلــاك الوحــدان والركبــان وال ينجــوا منهــا احــد ،وقيل :جيــوز أن يكــون الوحدان
مجــع أوحــد ،يقــال :فــان أوحــد الدهــر وهــؤالء الوحــدان مثــل أســود وســودان

أي يضــل يف هــذه الفتنــة وضالهلــا الــذي كنــى عنــه بالغبــار فضــاء عرصهــا،

لغمــوض((( الشــبهة ،واســتيالء الباطــل ويكــون((( الركبــان كنايــة عــن أويل القــوة
الذيــن هــم بمظنــة النجــاة لقدرهتــم وهــاك أهــل العلــم بالضــال وهــاك أهــل

ــر القضــاء اهلــاك
القــوة بالقتــل واالســتئصال ،وا ُملــر بالضــم ضــد احللــو و ُم ُّ
واالســتئصال وســائر الباليــا ،وعبيــط الدمــاء :الطــري اخلالــص منها(((،وثلمــت

اإلنــاء كرضبــت كــرت حرفــه فانثلــم((( ،ومنــار الديــن علــاؤه أو قواعــده التــي

هيتــدي((( هبــا النــاس ،وعقــد اليقــن مــا عقــده احلــق مــن القواعــد والقضايــا
اليقينيــة ،واألكيــاس مجــع كيــس وهــو العاقــل واألرجــاس مجــع رجــس

وهو(القــذر)((( ،والنجــس ،وهــم الفســاق واألرشار ،والتعبــر للمبالغــة ،أو ألهنم
ِ
ِ
ِ
ٍ
ــع فِ ْي َهــا األَ ْر َحــا ُمَ ،و
ــن
ســاقُ ،ت ْق َط ُ
ــر ٌاق ،كَاشــ َف ٌة َع ْ
ذووا األرجــاس (م ْر َعــا ٌد م ْ َ
((( [فيضلون] طمس يف ن ،ويف ر( :يضلون) ،ويف ع( :فيقبلون) ،حتريف.
((( (مشاهنا) يف ر ،م ،تصحيف.
((( (الغموص) يف ر ،م ،تصحيف.
((( (بكون) يف ر ،تصحيف.
((( ينظر :الصحاح ،مادة (عبط).1142 /3 :
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (.78 /12
((( (هتتدى) يف ر ،تصحيف ،ويف م(:هتتد) ،حتريف.
((( لسان العرب ،مادة (رجس).94 /6 :
75

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

ِ
ِ
يــم) ِمرعــاد أي ذات رعــد،
ــقيمَ ،و َظاعن َُهــا ُمق ٌ
اإلســا ُم؛ َب ِر ُّ َيــا َس ٌ
ــار ُق َع َل ْي َهــا ْ
ُي َف َ
ِ
ومــراق أي ذات بــرق كســحابه كثــرة ،الرعــد والــرق ،وقــال بعــض الشــارحني:

(أي ذات وعيــد وهتــدد)((( ،يقــال :أرعــد الرجــل وأبــرق إذا أوعــد وهتــدد(((،
وجيــوز أن يعنــي بالرعــد صــوت الســاح وقعقعتــه وبالــرق ضــوؤه وملعانــه،
والســاق األمــر الشــديد ،وكشــف الســاق مثــل يف شــدة األمــر ،وأصلــه مــن تشــمري
االنســان وكشــفه عــن ســاقه إذا وقــع يف أمــر شــديد ،و(تقطــع) يف بعــض النســخ

عــى صيغــة التفعيــل ،ويف /و /195بعضهــا بالتخفيــف ،و(برهيــا) يف بعــض

النســخ بالتشــديد بقلــب اهلمــزة يــاء ،ويف بعضهــا عــى األصــل و(برهيــا) أي مــن

يعــد نفســه بريئـ ًا((( ســامل ًا مــن املعــايص أو اآلفــات ومن كان ســامل ًا بالنســبة اىل ســائر
النــاس وحيتمــل أن يكــون املــراد أنــه مــن مل يكــن مائــ ً
ا اىل املعــايص ،أو أحــب

ـع أي ســار وظاعنهــا مقيــم
اخلــاص مــن رشورهــا ال يمكنــه ذلــك ،و َظ َع ـ َن ك ََمنَـ َ

أي مــن أراد اخلــروج منهــا وهــرب عنهــا ال ينجــو منهــا وال يتخلــص أو مــن اعتقــد
انــه متخلــف عنهــا وليــس مــن أهلهــا فهــو داخــل فيهــا لكثــرة الشــبه وعمــوم
الضالل.

ـول ،و َخائِـ ٍ
ـف ُم ْس ـت ِ
ـن َقتِيـ ٍ
ـون بِ َع ْقـ ِـد األيـ َـا ِن،
َج ٍريَْ (((،يتِ ُلـ َ
[منهــا]((( ( َبـ َ ْ
ـل َم ْط ُلـ ٍ َ
ور اإليــا ِنَ ،فـ َـا َتكُو ُنــوا أنصــاب ِ
َوبِ ُغـ ُـر ِ
الف َتـ ِ
ـنَ ،و َأ ْعــا َم البِــدَ عَِ .و الز َُمــوا َمــا ُع ِقــدَ
َ
َ
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.117 /9 :
((( ينظر :الصحاح ،مادة (رعد).474 /2 :
((( (برئا) يف ع ،ويف ر ،م( :بريا) ،حتريف.
((( [منها] بياض يف ث.
((( (مستحري) يف ر ،تصحيف.
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َع َل ْيـ ِـه َح ْبـ ُـل َ
َان ال َّطا َعـ ِـة) املطلــول الــذي هــدر دمــه
اجل َم َعـ ِـةَ[ ،و ُبن ِ َيـ ْ
ـت َع َل ْيـ ِـه] ((( َأ ْرك ُ

أو الــذي ال يثــار بــه((( يقــال :طــل فــان عــى صيغــة املعلــوم و( ُطـُـ َّـل)عىل صيغــة

املجهــول أكثــر ،واملســتجري الــذي يطلــب مــن جيــره وحيميــه مــن أن يظلــم،
وختلــه كنــر ورضب خدعــه وختــل الذئــب الصيــد أي(ختفــى لــه)((( ،وعقــد

احلبــل((( والبيــع والعهــد كــرب عقــد اشــده ،وال ُعقــدة بالضــم موضــع العقــد
ـر ِد ،وااليــان مجــع يمــن
وهــو مــا عقــد عليــه والبيعــة املعقــودة ومجعــه ال ُع ْقــد كـ ُ ْ
وهــو القســم؛ ألهنــم كانــوا يتامســحون بأيامهنــم((( فيتحالفــون وخيتلــون يف بعــض

النســخ عــى صيغــة املجهــول ،والعقــد كــرد فيكــون الــكالم اخبــار ًا عــن حــال
املخدوعــن الذيــن خيتلهــم غريهــم بااليــان املعقــودة بينهــم ،ويف بعــض النســخ

(((

ـر َب مصــدر ًا فيكــون اخبــار ًا عــن حــال أهــل
عــى صيغــة املعلــوم ،وال َع َقــد َكـ َ َ
ذلــك الزمــان مجيعــ ًا أو اخلادعيــن اخلائنــن منهــم ،وغــره((( غــرورا أي خدعــه
وأطمعــه بالباطــل وبغــرور ِ
األيــان بكــر اهلمــزة أي باإليــان الــذي يظهــره اخلادعــون
هلــؤالء املوصوفــن فيغروهنــم باملواعيــد((( وأقواهلــم الكاذبــة ،أو الــذي يظهــره هــؤالء

املوصوفــن فيغــرون النــاس بــه عــى النســختني ،واألنصــاب مجــع نَصــب بالفتــح وقــد

((( [وبنيت عليه] طمس يف ن.
((( ينظر :القاموس املحيط ،مادة (طلل).7 /4 :
((( املخصص( 9/2 :السفر الثامن) (باب افرتاس الغنم).
((( (احليل) يف م ،تصحيف.
((( (بأعياهنم) يف ع ،حتريف.
((( ينظــر :رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،117/9 :ورشح هنــج البالغــة ،ابــن ميثــم
البحــراين.226/3 :
((( (وعزه) يف ع ،تصحيف.
((( (املواعيد) يف ع.
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حيــرك وهو(العلــم املنصــوب)((( يعــرف بــه الطريــق وغــره أي ال تكونــوا ممــن يشــار

اليهــم يف الفتــن ورؤســاء فيهــا وأدلــه عليهــا ،ويف بعــض النســخ (انصــار الفتــن) بالــراء
ـر كصاحــب
املهملــة مجــع نصــر كرشيــف وأرشاف ،ويتيــم وأيتــام ومجــع نــارص ُنـ َّ

وص َّحــب ولزمــه كعلــم أي مل يفارقــه ومــا عقــد عليــه حبــل اجلامعــة أي القوانــن
ُ

(((

التــي ينتظــم هبــا اجتــاع النــاس عــى احلــق وهــي التــي بنيــت((( عليهــا أركان الطاعــة
ِ ِ
ِ
الش ـ ْي َط ِ
ـنَ ،و ا َّت ُقــوا َمــدَ ِار َج َّ
ان،
ـنَ ،و َل َت ْقدَ ُمــوا َع َل ْيــه َظالـ َ
(وا ْقدَ ُمــوا َعـ َـى اهلل َم ْظ ُلومـ َ
ِ
(((
ــط ال ُعــدْ َو ِ
ــق َ
َو َمهابِ َ
ــر َم
ُــم ُل َع َ
ُــم بِ َع ِ ْ
ــن َم ْ
ــن َح َّ
ــرامَِ ،فإ َّنك ْ
احل َ
انَ ،و َل تُدْ خلــوا ُب ُطو َنك ْ
َع َل ْي ُكـ ُـم ا َمل ْع ِص َيـ َة) ،ويف بعــض النســخ (وســهل لكــم ســبيل الطاعــة)((( َقـ ِـد َم فــان مــن
ِ
ِ
ـر أيضـ ًا إذا أتــى أهلــه وورد عليهــم واملعنــى
ســفره َك َعلـ َ
ـم كــا يف النســخ ،و َقــد َم َكنَـ َ َ
ال تظلمــوا النــاس إذا كانــت لكــم مكنــة مــن الظلــم ولــو اســتلزم((( [ (((]...تــرك
الظلــم انظالمكــم((( أو((( املــراد هنــي اإلنســان عــن أن يكــون ظاملـ ًا وأمــره بالرضــا

بــأن يكــون مظلوم ـ ًا وإن اســتوحش النفــس منــه حلقــارة ذلــه املظلوميــة يف جنــب
العــوض املعــد للمظلــوم يف اآلخــرة ،ودرج كنــر أي مشــى ودرج يف املراتــب

((( (ينيب) يف أ ،تصحيف.
((( (القراتني) يف ع ،حتريف.
((( لسان العرب ،مادة (نصب).759 /1 :
((( (يدخلوا) يف م ،تصحيف.
((( (وســهل لكــم ســبل الطاعــة) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،118 /9 :وهنــج
البالغــة ،صبحــي الصالــح.265 :
((( (استلزمه) يف ن ،حتريف.
((( [و] زائدة يف أ ،ع.
((( (انطالمكم) يف ر ،تصحيف.
((( (و) يف ر.
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كســمع أي صعــد ومــدارج الشــيطان طرقــه أو مراتبــه التــي يصعدهــا يف اضــال

النــاس والعــدوان الظلــم وأصلــه التجــاوز عــن احلــد ومهابطــه املواضــع التــي
هيبــط هــو أو صاحبــه فيهــا حتــى ينتهــي اىل الــدرك االســفل ،و َل ِع َق ـه كسـ ِ
ـم َع أي
ُ َ
حلســه وال َلعقــة بالفتــح املــرة منــه((( ،وال ُلعقــة بالضــم اســم ملــا يلعــق باإلصبــع أو
باملِلعقــة وهــي بكــر امليــم آلــة معروفــة ،ويف الــكالم اشــارة اىل قلتهــا يف جنــب
نعيــم اآلخــرة أو اىل دناءهتــا ،أو املــراد النهــي عــن قليلهــا فضـ ً
ا عــن كثريهــا وأنــت

بعينــي ،أي بمــرأى منــى ،والســهل كل يشء اىل اللــن ومــن االرض ضــد احلــزن،

وســهله اهلل تســهيال أي يــره.

[ومن خطبه له (عليه السالم)]

(((

ــى َأزَلِيتِ ِ
ث َخ ْل ِق ِ
ــه ،و بِمحــدَ ِ
ِ ِ
ِِ
َ
ــه َع َ
(احل ْمــدُ لِ الــدَّ ِّال َع َ
ــهَ ،و
ــى ُو ُجــوده بِخَ ْلق َ ُ ْ
َّ
بِ ْ ِ ِ
ِ
ِ
(((
السـ َـواتِ ُرِ ،ل ْف َ ِت ِاق
ـى َأ ْن لَ َشـ َب َه َلـ ُه ،لَ ت َْسـتَل ُم ُه ا َمل َشــاع ُرَ ،ولَ ْ َت ُج ُب ُه َّ
اشــت َباه ِه ْم َعـ َ
احلــاد و ا َملحــدُ ِ
ِ
ودَ ،و الـ َّـر ِّب َو ا َمل ْر ُبـ ِ
ـوب) .داللــة اخللــق عــى
الصانـ ِع َو ا َمل ْصنُــوعَِ ،و َ ِّ َ ْ
َّ
وجــوده ســبحانه  /ظ  /195أمــا باعتبــار احلــدوث أو باعتبــار االمــكان كــا قــرر
يف الكتــب الكالميــة وداللــة حمــدث اخللــق أي اخللــق املحــدث عــى أزليتــه(((؛ َّ
ألن

كل حــادث البــد لــه مــن حمــدث ،فالبــد مــن االنتهــاء اىل قديــم دفع ـ ًا للتسلســل،

وقيــل :ألنــه قــد ثبــت يف موضعــه أن مجيــع املحدثــات صــادرة عــن قدرتــه تعــاىل،
فلــو كان هــو حمدثـ ًا لــكان حمدثـ ًا لنفســه وهــو باطــل بالــرورة ،وتفصيــل الــكالم

((( ينظر :الصحاح ،مادة (لعق).1550 /4 :
((( [ومن خطبه له (عليه السالم)] بياض يف ث.
((( (أشباههم) يف ر ،م ،حتريف.
((( (أزلية) يف ث ،ن ،حتريف.
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يف هــذه املســائل يف حمالـ ِـه واالشــتباه التشــابه ،يقــال :اشــتبها وتشــاهبا أي اشــبه كل

منهــا اآلخــر حتــى التبســا ،واملــراد التشــابه يف االمــكان واحلــدوث واحلاجــة اىل
املؤثــر أو يف اجلســمية واالتصــاف باألشــكال واملقاديــر وســائر االعــراض

والصفــات والدخــول حتــت نــوع أو جنــس ونحــو ذلــك مــن األمــور الالزمــة

لالمــكان واحلــدوث الدالــة عــى وجــوب تنــزه الواجــب الصانــع للــكل عنهــا
والــراءة عــن صفــات اجلميــع يســتلزم نفــي الشــبه واملثــل بــا شــبهة ،واالســتالم

اللمــس واســتالم احلجــر ملســه بالقبلــة أو باليــد((( ،قــال ابــن الســكيت((( :العــرب
تقــول اســتألمت احلجــر باهلمــزة عــى غــر قيــاس أل ّن ـه((( مــن ِ
الســام بالكــر
َ
وهــو احلجــارة ،و(قــال ابــن االعــرايب :أصلــه مهمــوز مــن املالئمــة وهــي

االجتــاع)((( ،وقــال اجلوهــري( :وال هيمــز؛ ألنَّــه مأخــوذ مــن الســام وهــو
احلجــر ،كــا يقــال :اســتنوق اجلمــل ،وبعضهــم هيمــزه)((( ،ويف بعــض النســخ (ال

تلمســه املشــاعر) َ
ـر و َكـ ُـر َم أي علــم بــه وعقلــه ،واملــراد باملشــاعر
وش ـ َع َر بــه كنَـ َ َ
احلــواس أو مــا يشــمل العقــول أي ال تدركــه قــوة مدركــة أو حاســة((( واملنفــي يف

ادراك العقــل التصــور بالكنــه واملــراد بالســواتر احلجــب اجلســانية وال حتجبــه؛

ألنَّــه فــرع اجلســمية واالتصــاف بالتمكــن واجلهــة أو مــا يعــم الســواتر املعنويــة

((( ينظر :الصحاح ،مادة (سلم).1952 /5 :
((( ينظر :اصالح املنطق.157 :
((( َّ
(ألن) يف أ.
((( املصباح املنري ،مادة (السلم).287 /1 :
((( الصحاح ،مادة (سلم).1952 /5 :
((( (وظهور) يف ر.
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لســطوع نــوره وظهــور((( وجــوده ،واالفــراق التفــارق والتبايــن وافتعــل بمعنــى

تفاعــل كثــر يف الــكالم ،والظاهــر َّ
أن التعليــل جلميــع الســوابق مــن نفــي احلــدوث
والشــبه واســتالم املشــاعر وحجــب الســواتر ،واحلــد منتهــى كل يشء واحلاجــز

بــن الشــيئني ،وحــددت الــدار أي :ميزهتــا عــن جماوراهتــا بذكــر هناياهتــا ،واملــراد
باحلــاد جاعــل احلــدود وخالــق كل يشء بقــدر ،والــرب يطلــق يف اللغــة عــى املالــك
والســيد [واملدبــر]((( واملــريب واملتمــم واملنعــم ،وال يطلــق غــر مضــاف ّإال عــى اهلل

تعــاىل ،وإذا اطلــق عــى غــره أضيــف فيقــال :رب كــذا ((( ،وقيــل :الــرب يف األصل

(بمعنــى الرتبيــة)((( وهــي تبليــغ الــيء اىل كاملــه شــيئ ًا فشــيئ ًا ،ثــم وصــف بــه

للمبالغــة كالعــدل ،وقيــل :هــو نعــت مــن ُربــه ُير ُبــه بالضــم أي ملكــه أو حفظــه

(((

وراعــاه أو ربــاه ،يقــال :رب فــان ولــده ،ورببــه وربــاه بمعنــى ،ولعــل املــراد

وجــوب التفــارق بــن صانــع الــكل الــذي هــو منتهــى السلســلة ،وجيــب أن يكــون
واجـ ِ
ـب الوجــود وبــن املصنــوع ،فـ َّ
ـإن التنــزه عــن االمــور املذكــورة ممــا يتفــرع عــى

وجــوب الوجــود ،وكذلــك احلــاد((( واملحــدود ،والــرب واملربــوب وحيتمــل أن
يكــون الــام للغايــة نحــو لِــدوا للمــوت وابنــوا للخــراب أي ذلــك التفــارق غايــة

للتنــزه املذكــور ويتفــرع عليــه وال خيلــو عــن بعــد واهلل تعــاىل يعلــم( .األَ َحــد ال
((( الصحاح ،مادة (سلم).1952 /5 :
((( [واملدبر] ساقطة من ع.
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (ربب).399 /1 :
((( النهايــة يف غريــب احلديــث واالثــر ،مــادة (ربــب) ،181 /2 :ولســان العــرب ،مــادة
(ربــب).404 /1 :
((( (خفطه) يف أ ،تصحيف.
((( (اخلاد) يف أ ،تصحيف.
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بِت ِ
اخلالِـ ِـق لَ بِ َم ْع َنــى َح َر َكـ ٍـة َو ن ََصـ ٍ
ـل((( َعــدَ ٍدَ ،و َ
َأويـ ِ
ـب) التأويــل مــن آل األمــر اىل

كــذا أي صــار ورجــع((( ،والتأويــل يف الــكالم (نقــل ظاهــر اللفــظ عــن وضعــه

االصــي اىل مــا حيتــاج اىل دليــل لــواله مــا تــرك ظاهــر اللفــظ)((( ،وقيــل( :رد أحــد
املحتملــن إىل مــا يطابــق ظاهــر اللفــظ)((( ،وقيــل( :انتهــاء الــيء ومصــره ومــا

يــؤول اليــه أمــره)((( ،وقيــل :هــو التفســر وبيــان املــراد .ونصــب نصبـ ًا كتعــب تعبـ ًا

أن الــكالم يــدل عــى َّ
أي أعيــى ونصبــه اهلــم أي اتعبــه ،ثــم َّ
أن الوحــدة تثبــت لــه

ســبحانه ال بتأويــل عــدد وهــو حيتمــل وجهــن :األول وهــو األظهــرَّ :
أن صــدق

الوحــدة يف حقــه ســبحانه ليــس بمعنــى يرجــع اىل عــدد ،وقــد تقــدم يف رشح قولــه

(عليــه الســام) :كل مســمى بالوحــدة غــره((( قليــل َّ
أن الواحــد واألحــد يســتعمل

يف حقــه /و /196أحــد معنيــن :أحدمهــا مــا يســتفاد منــه نفــي الرشيــك والشــبيه،

وثانيهــا مــا يــدل عــى نفــي الرتكــب والتعــدد ذهنـ ًا وخارجـ ًا ذاتـ ًا وصفــة وتــدل

(((

روايــة رشيــح بــن هــاين((( عــن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ملــا ســأله االعــرايب

((( (بال تأويل) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.119 /9 :
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (أول).34 /11 :
((( املصدر نفسه ،مادة (أول).33 /11 :
((( القاموس املحيط ،مادة (فرس).110 /2 :
((( رشح أصول الكايف.309 /5 :
((( (غري) يف ر.
((( (يدل) يف أ ،ر ،ع ،م ،ن ،والصواب ما اثبتناه.
((( هــو رشيــح بــن هانــئ بــن هنيــك بــن دريــد بــن ســفيان بــن الضبــاب مــن بنــي احلــارث
بــن كعــب ،كان ثقــة مــن الطبقــة االوىل مــن التابعــن مــن اهــل الكوفــة ،شــهد احلــروب مــع
االمــام عــي (عليــه الســام) ،وهــو مــن قضــاة الكوفــة ،ســار اىل سجســتان غازي ـ ًا فقتــل هبــا
ســنة (78هـــ) .ينظــر :الطبقــات الكــرى ،ابــن ســعد ،128 /6 :وتاريــخ أســاء الثقــات ،عمــر
بــن شــاهني(ت385هـ) ،111 :واللبــاب يف هتذيــب االنســاب ،258 /2 :والنجــوم الزاهــرة
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يــوم اجلمــل عــى أنــه ســبحانه ليــس واحــد ًا يقصــد بــه بــاب األعــداد ألن مــا ال ثــاين

لــه ال يدخــل يف بــاب األعــداد ،ولذلــك كفــر مــن قــال إنــه ثالــث ثالثــة والظاهــر أن
املــراد أنــه ســبحانه ال يدخــل يف عــدد كان الثــاين مــن جنســه أو نوعــه أو شــبيه ًا بــه

(((
﴿مــا
ال أنــه ال يدخــل يف العــدد بــأي اعتبــار كان ،وقــد قــال اهلل [ ]...عــز وجــلَ :
ِ
ٍ
ٍ
يك ُ ِ
ــه ْم﴾((( ،وال
ــو َساد ُس ُ
ــم َو َل َخ َْســة إِلَّ ُه َ
ى َث َل َثــة إِلَّ ُه َ
ــو ٰ
ُون م ْن ن َّْج َ
ــو َرابِ ُع ُه ْ
َ
يســتبعد العقــل صحــة اعتبــار الوحــدة فيــه ســبحانه نعــم ،لــو اســتدعى ثبــوت

الوحــدة أو غريهــا كونــه ســبحانه حم ـ ً
ا لعــرض كــا يومهــه كالم بعــض احلكــاء

فــا ريــب يف عــدم((( الثبــوت لــه ســبحانه وعــى تقديــر ذلــك االســتدعاء يمكــن أن

يــراد مــن نفــي الوحــدة العدديــة نفــي ذلــك املعنــى وإذا جــاز صــدق الوحــدة
االعتباريــة يف حقــه تعــاىل ظهــر وجــه اجلمــع بــن مــا يــدل عــى النفــي وبــن قــول

ســيد العابديــن (عليــه الســام) يف بعــض أدعيــة الصحيفــة الكاملــة (لــك يــا اهلــي
وحدانيــة العــدد وملكــة القــدرة الصمــد)((( أي مــن خصائصــك الوحــدة احلقيقيــة

َّ
فــإن غــرك ال ينفــك عــن تعــدد يف األجــزاء والصفــات وصــدق الواحــد عليــه

كصدقــه عــى العــرة((( مثـ ًـا إذا اعتــرت واحــد مــن عــرات ،وحيتمــل أن يــراد
اختصــاص الوحــدة بمعنــى عــدم التكثــر يف الصفــات أي التكثــر الناشــئ مــن

التغــر أي حلــوق صفــة تــارة وضدهــا أخــرى كــا هــو املناســب لقولــه (عليــه
يف أخبار ملوك مرص والقاهرة ،201/1 :وأعيان الشيعة.337 /7 :
((( [سبحانه] زيادة يف م.
((( املجادلة .7 /
((( (عدد) يف ع ،حتريف.
((( الصحيفة السجادية الكاملة.152 :
((( (العشرية) يف م ،حتريف.
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الســام) يف وصــف غــره عــز وجــل خمتلــف احلــاالت متنقــل يف الصفــات،
[وقيــل]((( :املــراد اختصــاص الوحــدة العدديــة بمعنــى أ َّنــه اخلالــق هلــا دون مــن

ســواه وهــو بعيــد ال يناســب ســوق الــكالم ،الثــاين إن الصــدق االحــد أو الواحــد
عليــه ســبحانه ليــس بتأويــل عــدد مــن األعــداد اىل الواحــد كــا يعتــر مركــب مــن

عــرة أجــزاء مثـ ً
ا واحــد ًا لكونــه فــرد مــن أفــراد مفهــوم ،ويطلــق عليــه الوحــدة
بذلــك االعتبــار ،بــل صــدق الوحــدة عليــه ســبحانه لكونــه واحــد ًا حقيقيــ ًا ال
يتطــرق اليــه التعــدد بوجــه مــن الوجــوه وحينئــذ ال جمــال((( لتوهــم املنافــاة بــن

الكالمــن وأمــا تنزهــه ســبحانه عــن احلركــة املســتلزمة [للتغــر وجمليــة((( العــرض
الســميع لَ بِــأ َد ٍاة،
واالعيــاء املســتلزمة]((( هلــا وللنقــص والعجــز فواضــح َ
(و َّ
اخــي مســا َف ٍة ،وال ّظ ِ
ـن َل بِ َت ِ
الشـ ِ
َوال َب ِصـ ِ
ـاه ِد َل بِ ُم َم َّسـ ٍـةَ ،وال َبائِـ ِ
ـر َل بِ َت ْف ِريـ ِـق آلـ ٍـةَ ،و َّ
اه ِر
َ
َ َ
ــان ِمــن األَ ْشــي ِ
ٍ
َل بِرؤي ٍ
اء بال َق ْه ِ
ــةَ ،وال َباطِ ِ
ــر َلــاَ ،و ال ُقــدْ َر ِة َع َل ْي َهــا،
ــن الَ بِ َل َطا َفــةَ .ب َ َ
َ
ُ َ
ِ
اء ِمنْـ ُه بِ ُ
الر ُجــو ِع إ َل ْيـ ِـه) كونــه تعــاىل ســميع ًا ال بــأداة أي
اخل ُضــوع َلـ ُه َو ُّ
َو َبا َنــت األَ ْشـ َي ُ
بآلــة لتنزهــه عــن احلاجــة اىل االلــه وغريهــا وحلــول القــوة واملــراد بتفريــق االلــه كام
قيــل :تفريــق الشــعاع عــى املبــرات عــى القــول بالشــعاع وتقليــب احلدقــة
وتوجيههــا مــرة اىل هــذا املبــر ومــرة اىل ذاك كــا يقــال :فــان مفــرق اهلمــة

واخلاطــر إذا وزع فكــره [ (((]...عــى حفــظ ،أشــياء متباينــة ومراعاهتــا كالعلــم

وحتصيــل املــال وغــر ذلــك عــى القــول باالنطبــاع ،وحيتمــل أن يكــون املــراد عــى
((( [وقيل] ساقطة من أ ،ع.
((( (حمال) يف أ ،تصحيف.
((( (وحملية) يف ر ،ث ،م ،تصحيف.
((( [للتغري وجملية العرض واالعياء املستلزمة] ساقطة من أ ،ع.
((( [فكره] زيادة مكررة يف ر.
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ِ
أي قــول تفريــق االجفــان وفتــح العــنَ ،
ـم أي حــره فهــو
ّ
وشـ ِـهدَ املجلــس َك َعلـ َ

شــاهد وشــهيد وحضــور ســبحانه بإحاطــة علمــه باألشــياء أو ظهــور آثــار وجــوده

ال بمامســة املشــهود أي امــكان مماســته أو ال بمامســة جســم مــن االجســام مــن

اهلــواء املحيــط بــه يف مشــهده وغــره مــن االجســام التــي تصادفــه((( ،وحيتمــل أن

يــراد باملامســة مطلــق االحســاس وبــان الــيء يبــن((( أي انفصــل وانقطــع فهــو

بائــن وتراخــى األمــر امتــد زمانــه ويف األمــر تــراخ أي فســحة وتراخــي الســاء

ابطــاء املطــر ،والســوف الشــم واملســافة البعــد؛ َّ
ألن الدليــل إذا كان يف فــاة شــم
تراهبــا ليعلــم [أعــى]((( قصـ ٍـد أم ال وذلــك الختــاف روائــح االتربــة أو ألنــه /ظ
 /196إذا وجــد رائحــة األبــوال واألبعــار علــم أنــه عــى جــادة مل يضــل فكثــر

االســتعامل حتــى ســموا البعــد مســافة والغــرض أن انفصالــه ســبحانه عــن األشــياء

[ليــس بالبعــد]((( املــكاين((( لتنزهــه عــن املــكان ولواحقــه بــل بتقدســه ســبحانه

وتدنســها وكاملــه ونقصهــا وتنزهــه عــن نيــل االدراك أو [بقدرتــه]((( وخضوعهــا

كــا يظهــر مــن الــكالم اآليت ،والظهــور يف األصــل الــروز بعــد خفــاء ،ويقــال
[ظهــر عليــه إذا غلبــه]((( ويف أســاء اهلل تعــاىل الظاهــر ألنــه ظهــر فــوق كل يشء

((( (يصادفه) يف أ ،ث ،ر ،تصحيف.
((( (تبني) يف م ،تصحيف.
((( [أعىل] طمس يف ن.
((( [ليس بالبعد] طمس يف ن.
((( (املكان) يف ر.
((( [بقدرته] طمس يف ن.
((( [ظهر عليه إذا غلبه] طمس يف ن.
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وعــا عليــه((( أو أل َّنــه عــرف بطــرق االســتدالل [العقــي]((( بــا ظهــر للنــاس مــن

(((
ـر خــاف ظهــر وبطنــت األمــر أي
آثــار أفعالــه وأوصافــه و َب َط ـ َن الــيء َكنَـ َ َ

عرفتــه و [علمــت باطنــه] ((( ،ويف أســاء اهلل تعــاىل الباطــن أل َّنــه املحتجــب عــن

(((
(((
(((
مــر يف كالمــه (عليــه
األبصــار واألوهــام  ،أو ألنَّــه العــامل بــا بطــن  ،وقــد َّ

الســام) (احلمــد هلل الــذي بطــن خفيــات األمــور ،ودلــت عليــه أعالم الظهــور)(((،

ـف الــيء َك َكـ ُـر َم و َلطافــة بالفتــح أي دق وصغــر جســمه((( ،وقيــل اللطافــة
و َل ُطـ َ
اســم منــه ،وبــان مــن األشــياء أي انفصــل وظهــر الفــرق بين ـ ُه وبينهــا بــا نشــأ منــه

واتصــف بــه مــن القهــر والقــدرة كــا بانــت( ((1األشــياء بصفتهــا وهــي اخلضــوع
والرجــوع اليــه وان كان التبايــن حيصــل بــكل منهــا وكلمة(منــه) غــر موجــوده

(((1

يف بعــض النســخ ،واخلضــوع الذلــة والتواضــع وهــو قريــب مــن اخلشــوع إالَّ َّ
أن
ـن َو َص َف ـ ُه َف َقــدْ
(مـ ْ
اخلشــوع أكثــر مــا يســتعمل يف الصــوت واخلضــوع يف األعنــاق َ
ـن َقـ َ
ـال َك ْيـ َ
ـف َف َقــدْ
ـن َعــدَّ ُه َف َقــدْ َأ ْب َطـ َـل َأ َز َل ـ ُهَ ،و َمـ ْ
ـن َحــدَّ ُه َف َقــدْ َعــدَّ ُهَ ،و َمـ ْ
َحــدَّ ُهَ ،و َمـ ْ
((( ينظر :تفسري أسامء اهلل احلسنى ،الزجاج.60 :
((( [العقيل] طمس يف ن.
((( ينظر :تفسري أسامء اهلل احلسنى ،الزجاج.60 :
((( [علمت باطنه] طمس يف ن.
((( (االيصار) يف أ ،تصحيف.
((( ينظر :اشتقاق أسامء اهلل احلسنى ،الزجاجي.137 :
((( ينظر :تفسري أسامء اهلل احلسنى ،61 :واشتقاق أسامء اهلل احلسنى ،الزجاجي.137 :
((( ينظر :ج ،2صحيفة.238 :
((( ينظر :تاج العروس ،مادة (لطف).480 /12 :
(( ((1باتت) يف ر ،تصحيف.
(( ((1موجود) يف أ ،ث ،ر ،ع ،ن.
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ـن َف َقــدْ َحي ـ َز ُه َعـ ِ
ـن َقـ َ
ـوبَ ،و
ـال ٌ إ ْذ الَ َم ْع ُلــو ٌمَ ،و َر ٌّب إ ْذ َل َم ْر ُبـ ٌ
ـال َأ ْيـ َ
َوص َف ُهَ ،و َمـ ْ
ْاس ـت َ
َّ
ِ
ور) قــد تقــدم الــكالم يف ابطــال وصفــه ســبحانه ومــا َف َّرعــه (عليــه
َقــاد ٌر إ ْذ الَ َم ْقــدُ ٌ

الســام) عليــه يف رشح اخلطبــة األوىل والعــد باملعــاين الســابقة مســتلزم لألمــكان
وهــو مبطــل لقدمــه ســبحانه ،و((األَ َزل بالتحريــك :القــدم))((( ،والنســبة ازيل،

قالــوا :وأصلــه يــزيل منســوب اىل مل يــزل ،وال تســتقيم((( النســبة ّإال باختصــار،

فقالــوا :يــزيل ،ثــم أبدلــت اليــاء الف ـ ًا للخفــة((( ،كــا قالــوا يف الرمــح املنســوب اىل

يب((( ،ومــن قــال كيــف ؟ أي
ذي يــزن أزين ،ويف النصــل املنســوب اىل يثــرب أثــر ّ

ســأل عــن كيفيتــه ســبحانه فقــد اســتوصفه ،قــال بعــض الشــارحني( :اســتوصف
هــا هنــا بمعنــى وصــف كقولــك :اســتغنى زيــد عن عمــرو أي أغنــى عنه ،واســتعىل

عليــه أي عــا ومثلــه كثــر)(((َّ ،
فــإن((( الســائل مل يســتوصف اهلل ســبحانه وإنــا

عــز وجــل ،وحيتمــل احلــذف
اســتوصف صاحبــه الــذي ســأله عــن كيفيــة اهلل َّ
وااليصــال وحيــزه أي اثبــت لــه حيــز ًا أي مكانـ ًا وهــو يف األصل(الناحيــة)((( ومــا

أنضــم اىل الــدار مــن مرافقهــا وكونــه تعــاىل عاملـ ًا إ ْذ ال معلــوم؛ َّ
ألن اتصافــه بالعلــم

وكذلــك ســائر الصفــات ال يتوقــف عــى يشء ومعلــوم يف بعــض النســخ مفتــوح
ِ
ِ
ِ
ــع،
ــع لَم ٌ
ــعَ ،و َل َ
ــع َطال ٌ
ويف بعضهــا مرفــوع وكذلــك قرائنــه [منهــا](((َ ( :قــدْ َط َل َ
((( الصحاح ،مادة (أزل).1622 /4 :
((( (يستقيم) يف أ ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
((( (للحفة) يف أ ،ث ،تصحيف.
((( (أثرى) يف م ،حتريف.
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.123 ،122 /9 :
((( (قال) يف ر ،م ،حتريف.
((( معجم مقاييس اللغة ،مادة (حيز).123 /2 :
((( [منها] بياض يف ث.
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ِ
ـحَ ،و اعتــدَ ل َمائِـ ٌـلَ ،و اســتبدَ َل اهللُ بِ َقـ ْـو ٍم َق ْوم ـ ًاَ ،و بِ َيـ ْـو ٍم َيوم ـ ًاَ ،و ا ْن َت َظ ْر َنــا
َو َل َح َلئـ ٌ
ِ
ِ
(((
ـار((( ا ُمل ْجـ ِـد ِ
ب ا َمل َطـ َـر) طلــع الكوكــب وغــره أي ظهــر وملــع الــرق
ـر ،انْت َظـ َ
الغـ ْ َ

أي أضــاء والح أي بــدا واعتــدل أي اســتوى واســتقام ،والغــر((( كعنــب االســم

مــن قولــك :غــرت الــيء فتغــر واجــدب القــوم أي اصاهبــم اجلــدب وهــو
القحــط واحتبــاس املطــر وهــذه اخلطبــة خطــب هبــا (عليــه الســام) بعــد قتــل

عثــان ،قــال بعــض الشــارحني :اشــار (عليــه الســام) بطلــوع الطالــع اىل ظهــور
امرتــه وخالفتــه وبلمــوع [الالمــع]((( اىل ظهورهــا مــن حيــث هــي حق له وســطوع

أنــوار العــدل بصريورهتــا اليــه وبلــوح الالئــح اىل مــا يلحــق انتقاهلــا اليــه مــن الفتــن
واحلــروب املوعــودة التــي الحــت اماراهتــا ،وقــال بعضهــم :املــراد باجلميــع معنــى

واحــد وهــو عــود اخلالفــة  /و / 197اليــه((( واملائــل الــذي اعتــدل اخلالفــة التــي

عدلــت [عــن]((( (مركزهــا) وخرجــت عــن االســتقامة بتــويل القــوم اياهــا أو الدين

القويــم الــذي تطــرق اليــه التحريــف والفســاد والقــوم اخللفــاء املتقدمــون ال عثــان
وحــده واتباعــه كــا تومهــه بعــض الشــارحني((( واليــوم الــذي اســتبدله اهلل زمــان

خالفتهــم وانتظــاره (عليــه الســام) ليــس حلــب الرئاســة وامليــل اىل الدنيــا بــل

للشــوق اىل تقويــم الديــن ورفــع البــدع وازالــة املنكــرات والــكالم رصيــح يف
((( (أنتضار ًا) يف أ ،ع.
((( (الربف) يف ر ،تصحيف.
((( (العري) يف ر ،تصحيف.
((( [الالمع] ساقطة من أ ،ث ،ع ،ن ،ويف ر ،م( :االمع).
((( قــول متــرف بــه :ينظــر :رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،124 /9 :ورشح هنــج
البالغــة ،ابــن ميثــم البحــراين.235 /3 :
((( [عن] ساقطة من ع.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.124 /9 :
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تضليــل القــوم والطعــن عليهــم والتأويــات التــي ارتكبهــا بعــض الشــارحني
ِ ِ
ِ
ــى
واهيــة واضحــة الســخافة((( (وإنَّــ َا األئ َمــ ُة ُق َ
ــى َخ ْلقــهَ ،و ُع َر َفــاؤُ ُه َع َ
ــوا ُم اهللِ َع َ
ِعبـ ِ
ـاد َه[ ،و]((( ال َيدْ ُخـ ُـل َ
ـن
ـار إالَّ َمـ ْ
اجل َّنـ َة إالَّ َمـ ْ
َ
ـم َو َع َر ُفـ ُـو ُهَ ،ولَ َيدْ ُخـ ُـل ال َّنـ َ
ـن َع َر َف ُهـ ْ
ـم َو َأ ْن َكـ ُـرو ُه) ،القيــام االنتصــاب والقــوام مجــع قائــم وقــوام اهلل عــى خلقــه
َأ ْنك ََر ُهـ ْ
(((

الذيــن يقومــون بأمــور اخلالئــق بأمــر اهلل وهيدوهنــم اىل احلــق ،والعرفــاء مجع عريف

وهــو القيــم بأمــور القبيلــة أو اجلامعــة يــي((( أمورهــم ويتعــرف األمــر منــه
أحواهلــم ،فعيــل بمعنــى فاعــل وعرفهــم أي يف الدنيــا باإلمامــة أو يف األخــرة أيض ًا؛

ألن النــاس((( يبعثــون عــى عقائدهــم وعرفــوه أي يف اآلخــرة بأهنــم مــن شــيعتهم

ومل يفارقــوا منهاجهــم أو يف الدنيــا واآلخــرة لعلمهــم يف الدنيــا بأســاء شــيعتهم

واشــخاصهم ،وكذلــك مــن انكرهــم وانكــروه واجلملــة األوىل تــدل((( عــى أنــه ال
يدخــل اجلنــة إالّ مــن عــرف مجيــع األئمــة وال يدخهــا ســائر الفــرق وإن انتحلــوا

االســام ويؤيــده اخلــر املعــروف بــن اجلميــع (مــن مــات ومل يعــرف امــام زمانــه

مــات ميتــة اجلاهليــة((() [و]((( غــره مــن االخبــار ،وظاهــر الثانيــة أنــه ال يدخــل

النــار إالّ مــن مجــع االنكاريــن وحينئــذ يلــزم أن ال يدخــل النــار من انكــر الرضوري
مــن الديــن إذا مل ينكــر االئمــة (عليهــم الســام) أو اســتخف بالقــرآن مثـ ً
ا ويمكــن

((( ينظر :املصدر نفسه.124 /9 :
((( (السحافة) يف أ ،ر ،ع ،م ،ن ،تصحيف ،والصواب ما اثبتناه.
((( [و] ساقطة من ن( ،ال) يف هنج البالغة ،صبحي الصالح.267 :
((( (بىل) يف ث ،ر ،تصحيف ،ويف ع( :عىل) ،حتريف.
((( (القياس) يف أ ،ع ،حتريف.
((( (يدل) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
((( (جاهلية) يف ث.
((( [و] ساقطة من ع.
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ادخالــه فيمــن انكرهــم عــى رضب مــن التوســع ويلــزم أيض ـ ًا أن ال يدخــل النــار

صاحــب الكبــرة مــن غــر املنكريــن وإن مل يتــب منهــا وال يبعــد التزامــه والقــول

بــأن مثلــه ينجــو بالشــفاعة وقــد روى عــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) إنــه قــال:

(شــفاعتي ألهــل الكبائــر مــن أمتــي)((( ،وقيــل املــراد بالدخــول اخللــود وأجــاب
بعــض الشــارحني بنــا ًء عــى مذهــب املعتزلــة مــن كفــر صاحــب الكبــرة بـ َّ
ـأن الــواو
بمعنــى أو ،وصاحــب الكبــرة ان مل ينكرهــم فينكرونــه أي يســخطون يــوم القيامــة
عملــه((( وال خيفــى عــدم مالئمتــه للجملــة األوىل ولــو محــل فيهــا عــى هــذا املعنــى

لتناقضــت اجلملتــان ويمكــن أن يــراد باإلنــكار عــدم املعرفــة بقرينة املقابلــة فيدخل
مــن مل يعرفهــم باإلمامــة ومل يزعــم اىل بطــان امامتهــم ولعلــه ال ينفــع القــول بـ َّ
ـأن

ألن املرجــأ ألمــره البــد وأن يصــر اىل اجلنــة أو اىل النــار إالّ
مثلــه يرجــأ ألمــر اهلل َّ

عــى اعتبــار ختصيــص يف الدخــول وهــو بعيــد ،ولعــل الغــرض يف املقــام ان االمامــة
حــق ملــن اتصــف هبــذه الصفــات كأئمــة أهــل البيــت (عليهــم الســام) ال مــن
تقمصها من املتقدمني الذين استبدل اهلل هبم قوم ًا آخرين.

(إن اهللَ ت َ
امَِ ،و ْاســتَخْ َل َصك ُْم َلــه؛ َو َ
اإلســ َ
ــم
َّ
ذلــك ألَنَّــ ُه ْاس ُ
ُــم بِ ْ
َعــال َخ َّصك ْ
ٍ
ٍ
ـال منْهج ـه ،و((( بــن حجج ـه ِمــن َظ ِ
اهـ ِـر
جـ ُ
ـاع ك ََر َامــة ،اص َط َفــى اهللُ َت َعـ َ َ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ْ
َسـ َـا َمةَ ،و ِ َ
ـن ح ْك ـمٍ؛ َل َت ْفنَــى َغرائِب ـه[ ،و َل َتنْ َقـ ِ
ِ
ِ
ـي َع َجائِ ُب ـ ُه]((() ظاهــر الــكالم
َ ُ ُ َ
ع ْل ـمٍِ ،و َباطـ ِ ُ

((( مســند أمحــد ،213 /3 :ومســند الرتمــذي ،45 /4 :والســنن الكــرى ،17 /8 :وجممــع
الزوائــد.378 / 10 :
((( ينظر :رشح ابن ،أيب احلديد.126 /9 :
((( (أو) يف ر.
((( [وال تنقيض عجائبه] ساقطة من ر.
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أن االســام مشــتق مــن الســامة أي مــن آفــات الدنيــا ومهالــك اآلخــرة إذا أدى
حقــه فليــس بمعنــى االنقيــاد والدخــول يف الســلم ومجــاع الــيء ككتــاب مجعــه

ويف احلديــث( :اخلمــر مجــاع االثــم)((( أي مظنتــه وجممعــه واملنهــج واملنهــاج
الطريــق الواضــح وحججــه أي االدلــة عــى صحتــه وكلمــة مــن للتفســر وتفصيــل

للحجــج ،وظاهــر العلــم االحــكام الواضحــة املبينــة للنــاس مــن حمكــات القــرآن
ومــا اتضــح مــن الســنة وباطــن احلكــم االحــكام /ظ ( /197املخزونــة)((( عنــد

أهلهــا كتأويــل املتشــاهبات وأرسار الرشيعــة ،وقــال بعــض الشــارحني :يعنــي
بظاهــر علــم وباطــن حكــم القــرآن((( ،إالَّ تــراه كيــف أتــى بعــده بصفــات ونعــوت

ال تكــون((( إالَّ للقــرآن وال ريــب يف اختــاذ((( حجــج((( االســام والقــرآن،وال

يبعــد أن يكــون ذكــر القــرآن يف مجلــة كالم حذفــه الســيد (ريض اهلل عنه)عــى

عادتــه يف االلتقــاط واالختصــار ويظهــر مــن كالم بعــض الشــارحني( :انــه كان يف
نســخته (ال تفنــى عزائمــه))((( قــال :وأراد بالعزائــم آياتــه املحكمــة((.و براهينــه

العازمــة)) أي القاطعــة((( وعــدم فنــاء الغرائــب أو العزائــم امــا ثباهتــا واســتقرارها
عــى طــول املــدة وتغــر االعصــار أو كثرهتــا عنــد البحــث والتفتيــش عنهــا وعــدم

((( مســند الشــهاب ،حممــد القضاعــي (ت454هـــ) ،68 /1 :والرتغيــب والرتهيــب مــن
احلديــث الرشيــف ،عبــد العظيــم املنــذري (ت656هـــ).257/3 :
((( (املحزونة) يف ن ،تصحيف.
((( ينظر :رشح هنج البالغة،ابن أيب احلديد ،126 /9 :وفيه( :ويعني.)...
((( (يكون) يف ث.
((( (احتاد) يف ر ،تصحيف.
((( (ححج) يف ر ،م ،ن ،تصحيف.
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.126 /9 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.126 /9 :
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انقضــاء العجائــب انــه كلــا تأمــل فيــه االنســان اســتخرج لطائــف معجبــة مل حتصــل
ات االَّ بِم َف ِ ِ
ِ ِ
ـح َ
اتـ ِـه(((،
ـر ُ
ـح ال ُّظ َلـمِ ،الَ ُت ْف َتـ ُ
لــه قبــل( .ف ْيــه َم َرابِيـ ُـع النِّعـمَِ ،و َم َصابِيـ ُ
َ
اخلـ ْ َ
ــه((( َقــدْ َأحــى حِــاه ،و َأرعــى((( مرعــاه ،فِي ِ
ابح ِ
ــف ال ُّظ ُلــا ُت إالَّ بِمص ِ
َوالَ ُتك َْش ُ
ــه
َ َ
َْ َ ُ َ ْ َ
َْ َ ُ ْ
َ
ِ
(((
اء ا ُمل ْشــت َِفى(((َ ،وكِ َفا ْيــ ُة ا ُمل ْكت َِفــي) املرابيــع أمطــار أول الربيــع((( حييــي هبــا
شــ َف ُ
االرض ،وتنبــت الــكالء ،و(املفاتــح)((( يف بعــض النســخ بــدون اليــاء ويف بعضهــا

باليــاء ،وكذلــك املصابــح ومحيــت املــكان مــن النــاس كرميــت أي منعتــه منهــم،
ـرض أي حممــي وأمحيــت املــكان جعلتــه محــى ال
ـى كـ ً
واحلاميــة اســم منــه ،وكالء محـ ً
يقــرب منــه وال جيــرأ عليــهِ ،
والرعــي((( بالكــر (الــكالء)((( ،وبالفتــح املصــدر،
واملرعــى ِ
الرعــي واملصــدر واملوضــع ،قــال بعــض الشــارحني( :((1أمحــى محــاه أي

جعلــه اهلل عرضــه ألن حيمــي كــا تقــول :اقتلــت( ((1الرجــل أي جعلتــه عرضــه

ألن يقتــل( ((1أي قــد عــرض اهلل محــى القــرآن وحمارمــه ألن جيتنــب وعرضــه مرعــاه

ألن يرعــى أي مكــن مــن االنتفــاع بمواعظــه وزواجــره؛ ألنــه خاطبنــا بلســان
((( (بمفاتيحه) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.123 / 9 :
((( (بمصابيحه) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.123 / 9 :
((( (أزعى) يف ع ،تصحيف.
((( (املستشفي) يف هنج البالغة ،صبحي الصالح.267 :
((( ينظر :تاج العروس ،مادة (ربع).144 /11 :
((( (به) يف أ ،ث ،ع ،ن.
((( (املفاتيح) يف م ،حتريف.
((( (الراي) يف ث ،حتريف.
((( تاج العروس ،مادة (رعى).465 /19 :
( ((1ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.238 /3 :
(( ((1اقلت) يف أ ،ويف ر ،م( :اقبلت) تصحيف.
(( ((1يقبل) يف ر ،تصحيف.
92

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

عــريب مبــن ومل يقنــع ببيــان مــا مل يعلــم إال بالــرع حتــى نبــه يف أكثــره عــى أدلــة
العقــل ،وقــال بعضهــم :اســتعار لفــظ احلمــى حلفظــه وتدبــره والعمــل بقوانينــه
ووجــه االســتعارة أن بذلــك يكــون حفــظ الشــخص وحراســته أمــا يف الدنيــا فمــن

أيــدي كثــر مــن الظاملــن الحرتامهــم محلــة القــرآن ومفرسيــه ومــن يتعلــق بــه،
وأمــا يف اآلخــرة فلحاميتــه (حفظتــه)((( ومتدبريــه والعامــل بــه مــن عــذاب اهلل كــا

حيمــي احلمــى مــن يلــوذ بــه((( ،قــال :وقيــل :أراد بحــاه حمارمــه أي منــع بنواهيــه
وزواجــره أن يســتباح حمارمــه ،وهــو أخــص ممــا قلنــاه((( وأرعــى مرعــاه ،أي هيــأه

ألن يرعــى واســتعار لفــظ املرعــى للعلــوم واحلكــم واآلداب التــي يشــتمل عليهــا
القــرآن ووجــه املشــاهبة أن هــذه مراعــي النفــوس و(غذاؤهــا)((( الــذي يكــون بــه

نشــؤها العقــي ومتامهــا الفعــي كــا َّ
أن النبــات والعشــب غــذاء لألبــدان احليوانيــة

الــذي بــه يقــوم وجودهــا انتهــى ،وحيتمــل أن يكــون املــراد جعــل لــه حــدود أو

حرمــات وهنــى عــن انتهاكهــا وارتــكاب نواهيــه وتعــدي حــدوده ورخص ـ ًا أبــاح

للنــاس االنتفــاع هبــا والتمتــع منهــا ويمكــن أن يقــال :أمحــى محــاه أي منــع املغرييــن
مــن تغيــر قواعــده وارعــى مرعــاه أي مكــن املطيعــن مــن طاعتــه وهــي الغــذاء
الروحــاين الــذي بــه حياهتــم الباقيــة يف النشــأة األخــرة واملستشــفى طالــب الشــفاء،

ويف بعــض النســخ (املشــتفى)((( عــى صيغــة االفتعــال بمعنــاه أي فيــه الشــفاء مــن
األمــراض املعنويــة كاجلهــل والضــال أو منهــا ومــن األمــراض الظاهــرة البدنيــة

((( (خفظته) يف ن.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.238 /3 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.238 /3 :
((( (عداؤها) يف أ ،ر ،تصحيف.
((( (املستشفى) يف ث ،ر ،ع ،م ،حتريف.
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أيضــ ًا بالتعــوذ ونحــوهِ ،
والكفايــة بالكــر مــا بــه حيصــل االســتغناء عــن غــره

وهــذه الكفايــة ألهلــه ومــن اخــذ((( غوامضــه منهــم ورجــع((( يف تأويل املتشــاهبات

ونحــوه اليهــم ومــن اهلل االســتعانة والتأييــد.
[ومن خطبة له (عليه السالم)]

(((

ِ
ِ
ٍ ِ
ا َس ـبِ ٍ
ـن بِ ـ َ
يل
ـن َو َي ْغــدُ و َمـ َـع ا ُمل ْذنبِـ َ
ـن اهلل َ ْيــوى َمـ َـع الغَافلـ َ
(و ُهـ َـو ِف ُم ْه َلــة مـ ْ
َ
َق ِ
اصـ ٍـد َوالَ إمــا ٍم قائِـ ٍـد) ،قــال بعــض الشــارحني :يصــف (عليــه الســام)  /و198

 /انســان ًا مــن أهــل الضــال غــر معــن كقولــه (عليــه الســام) :رحــم اهلل امــر ًأ
أتقــى ربــه وخــاف ذنبــه((( ،واملهلــة العمــر أو عــدم املعاجلــة بالذنــوب((( ،وهــوى

وهوي ـ ًا بالضــم إذا صعــد ،وقيــل بالعكــس
كرمــى َهوي ـ ًا بالفتــح إذا ســقط وهبــط ُ
َ
وهويـ ًا بالضــم أيضـ ًا إذا أرسع يف الســر ،ويف بعــض النســخ (هيــوى هبا) أي بســبب
ُ

تلــك املهلــة ،وال ُغــدو بالضــم الســر أول النهــار والغــدو مــع املذنبــن كنايــة عــن
املســارعة اىل الذنــوب و((( احلــرص عليهــا والقصــد الوســط والســبيل القاصــد

املعتــدل.

ِ
ِ ِ ِ
(حتَّــى إ َذا ك ََش َ
ــن
ــمَ ،و ْاســتَخْ َر َج ُه ْم م ْ
ــف َُلــم َع ْ
[منهــا]((( َ
ــن َجــزَاء َم ْعص َيت ِه ْ
ِ
َج َلبِيـ ِ
ـم َينْ َت ْف ِعـ ُـوا بِــا أ ْد َر ُكـ ُـوا
ـمْ ،اس ـ َت ْق َب ُلوا ُمدْ بِر ًا َ
،و ْاس ـتَدْ َب ُروا ُم ْقبِ ـاًَ ،ف َلـ ْ
ـب َغ ْف َلت ِهـ ْ
((( (أحد) يف ر ،م ،ويف أ ،ن( :أخد) ،تصحيف.
((( (ورحع) يف ع ،تصحيف.
((( [ومن خطبة له (عليه السالم)] بياض يف ث.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.127 /9 :
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (مهل).633 /11 :
((( (أو) يف ع.
((( [منها] بياض يف ث.
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ِمــن َطلِبتِ ِهــم ،و َل بِــا َق ْضــوا ِمــن و َط ِر ِهــم .وإن ُأح ِّذر ُكــم و َن ْفـ ِ
ـي َهــذه ا َملن ِْز َل ـ َة)
ْ َ ِّ َ ُ ْ َ
َ
ْ َ ْ َ َ

الكشــف عــن((( الــيء ازالــة احلجــاب عنــه واظهــاره ،ولعــل الكشــف عــن اجلــزاء

بــا اراهــم اهلل حــال املــوت مــن مصــر األمــر واملــآب اىل النــار ،أو مــا يعــم مــا بعــد
املــوتِ ،
واجللبــاب بالكــر ثــوب للمــرأة أوســع((( مــن اخلــار ودون الــرداء ،وقيــل

مــا تغطــي بــه ثياهبــا كامللحفــة((( وقيــل :االزار والــرداء ،وقيــل :امللحفــة ،وقيــل:

هــو كاملقنعــة تغطــى بــه رأســها وظهرهــا وصدرهــا ،واســتقبلوا مدبــر ًا أي اســتقبلوا

امــر ًا كان يف ظنهــم واعتقادهــم مدبــر ًا عنهــم وهــو العــذاب اآلخروي ،واســتدبروا

ا أي تركــوا وراء ظهورهــم مــا كان مقب ـ ً
مقب ـ ً
ا اليهــم واقبلــوا اليــه مــن األمــوال
واألوالد ومــا موالهتــم ،والطِلبــة بكــر الــام مــا طلبتــه مــن حاجــة ،والوطــر
(((
(((
ـم وعنايــة ،ويف بعــض النســخ (فــإين
حمركة(احلاجــة) [أو حاجــة] لــك فيهــا هـ ّ

أحذركــم)((( بالفــاء ويف ادخالــه (عليــه الســام) نفســه يف التحذيــر تطيــب لقلــوب

املخاطبــن ليكونــوا اىل االنقيــاد أقــرب واملنزلــة املشــار اليهــا هــي احلالــة التــي

هــؤالء املوصوفــون عليهــا مــن الغفلــة واالغــرار بالدنيــا ،قــال بعــض الشــارحني:

وروي هــذه املزلــة وهــي مفعلــة بكــر الــزاي((( مــن الزلــل ((( أي :الزلــق يف طــن
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
ـرَ ،و
ـر َمـ ْ
ـن َســم َع َفتَف َّكـ َـرَ ،و َن َظــر َفأ ْبـ َ َ
ونحــوه ( َف ْل َي ْنتَف ـ ِع ْامـ ُـرؤ بِ َن ْفســه َفإ َّنـ َـا ال َبصـ ُ
((( (من) يف ع ،حتريف.
((( (وسع) يف ر.
((( [وقيل ما تغطي به ثياهبا كامللحفة] ساقطة من ر.
((( الصحاح ،مادة (وطر).846 /2 :
((( [أو احلاجة] ساقطة من أ ،ع.
((( منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة ،الراوندي.88/2 :
((( (امليم) يف ث.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.128 /9 :
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ا ْن َت َفــع بِ ِ
اضحـ ًا يتَج َّنـ ِ ِ
ك جــدَ د ًا و ِ
الص َعـ َة ِف ا َملهـ ِ
العـ َ ِ
الضـ َـا َل
ـاوي َو َّ
َ
َ َ ُ
َ
ـم َسـ َل َ َ
ـر ُثـ َّ
ـب ف ْيــه َّ ْ
ِف ا َملغــاِ ِوي ،و َل ي ِعــن عـ َـى َن ْف ِسـ ِـه ال ُغــوا َة بِ َتعسـ ٍ
ـف ِف حـ ٍـق َأو َ ْت ِريـ ٍ
ـف ِف ُن ْطـ ٍـق ْأو
َ
َ
َ ُ ُ َ
َ َّ
ٍ ِ
ــن ِصــدْ ٍق) االنتفــاع بالنفــس أن يــرف االنســان مــا أعطــاه اهلل مــن
َ ُّتــوف م ْ
العقــل والقــوة فيــا خلــق ألجلــه ويعمــل بمقتــى علمــه ونظــر أي اىل االشــياء
فأبــر مــا يعينــه ومواضــع العــرة والعــر كعنــب مجــع عـ ِـره بالكــر وهــي مــا
يتعــظ بــه االنســان ويعتــره ليســتدل بــه عــى غــره كأحــوال املاضــن ونحوهــا،
والصعــة
واجلــدد بالتحريــك املســتوى مــن االرض أو االرض الغليظــة املســتويةَ ،

بالفتــح الطــرح عــى األرض((( ،واملهــاوي مجــع مهــواة وهــي احلفــرة ،واملغــاوي
مجــع مغــواة وهــي الشــبهة التــي يقــع هبــا االنســان يف الغــي و[الضــال]((( ،والغواة

الغــاوون وأعانــه الغــواة عــى النفــس أن يكــون االنســان [ (((]...ظهــر ًا هلــم،
فيمدهــم ويســلطهم عــى نفســه ،والتعســف امليــل والعــدول عــن الطريــق ،وقيــل:

أن يأخــذ املســافر عــى غــر طريــق وال جــادة وال علــم((( ،وقيــل ركــوب األمــر مــن

غــر رويــه((( ،قــال بعــض الشــارحني :التعســف يف احلــق أن حيملهــم عــى ُمـ ّـر احلــق
وصعبــة واحلــق لــه درجــات بعضهــا أســهل مــن بعــض فاالســتقصاء فيــه عــى غــر
أهلــه يوجــب النفــرة عمــن يقولــه ويأمــر بــه وحيتمــل أن يــراد بــه التكلــف يف العمــل

باحلــق مــع نــوع مــن التقصــر فيــه فــإن الغــواة هــم تاركــوا احلــق فــإذا وجــدوا
((( ينظر :العني ،مادة (رصع).299 /1 :
((( [الضالل] ساقطة من ث ،ينظر :لسان العرب ،مادة (غوى).140 /15 :
((( [االنسان] مكررة زائدة يف ر.
((( ينظر :الصحاح ،مادة (عسف).1403 /4 :
((( ينظر :العني ،مادة (عسف).339 /1 :
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متكلفـ ًا للعمــل بــه مقــر ًا فيــه طمعــوا يف االنتــه((( للباطــل فــكان قــد أعاهنــم عــى
نفســه بذلــك((( ويمكــن أن يكــون املــراد األمــر /ظ  / 198باحلــق عــى وجــه

َــر َب مــن ينتهــي عــن املنكــر بقــول لــن أو األمــر بــه عــى غــر علــم
باطــل ك َ َ
ورويــة ،فـ َّ
ـإن الغــواة إذا رأوا منــه أنــه يأمــر وينهــى مــن غــر علــم طمعــوا يف التعنــت

بــه وزجــره ،وأن يكــون املــراد العــدول عــن احلــق لألهــواء واالغــراض الدنيويــة،
فــإن ذلــك يدعــوا الغــواة اىل الطمــع يف اضاللــه وامالتــه اىل الباطــل فيــا ال يقــوده

َــر ُت أي
وح َر ْف ُ
اليــه اهــواؤه واغراضــه واهلل يعلــمَ .
ــت الــيء عــن وجهــه َكن َ ْ

غريتــه والتشــديد للمبالغــة ،والغــواة إذا أنســوا مــن انســان الكــذب والتحريــف

طمعــوا يف ادخالــه يف زمرهتــم ،وكذلــك التخــوف من الصــدق لألغــراض الدنيوية
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ـن َغ ْف َلتِـ َ
ـن َس ـك َْرتِ َ
ـك،
واس ـ َت ْيق ْظ مـ ْ
الســام ُع مـ ْ
كْ ،
ال يف مواضــع التقيــة ( َفأفـ ْـق َأ َّ َيــا َّ
ِ
ِ
اخ َتـ ِ ِ
ـاءك َعـ َـى لِ َسـ ِ
ـن َع َج َلتِـ َ
(صـ َّـى
ـي األُ ِّم ِّي َ
ـر مـ ْ
ـان ال َّنبِـ ِّ
ـكَ ،و َأنْعـ ِم الف ْكـ َـر فيـ َـا َجـ َ
َو ْ ْ
اهللُ ع َليـ ِـه والــه وسـ َّلم) ِمَّــا الَبــد ِمنْـه ،و َل َ ِميــص عنْـه .و َخالِـ ْ ِ
ـف َذلِـ َ
ـن َخالِـ َ
ـك
ـف مـ ْ
َ َ ُ َ
ُ َ
ُ
َ َ ْ
َ ْ
إىل َغـ ْ ِ
ـر ِهَ ،و َد ْع ـ ُه َو َمــا َر ِض لِ َن ْف ِسـ ِـه) أفــاق الرجــل إذا رجــع اىل مــا كان قــد شــغل
عنــه وعــاد اىل نفســه ومنــه افاقــه املريــض واملجنــون والنائــم والســكران،
واختــرت((( الطريــق ســلكت املســلك األقــرب ،ومنــه اختصــار الــكالم ،وتقليل

لفظــه ،وال َع َج َلــة بالتحريــك الرسعــة ،واختــر مــن عجلتــك أي خفــف مــن

رسعتــك يف حتصيــل الدنيــا واماهلــا ،وأنعــم يف األمــر أي بالــغ ،وانعمــت النظــر يف
كــذا أي دققتــه مــن قولــك :أنعمــت ســحق احلجــر ،وقيــل :إنــه مقلــوب أمعــن يف
((( (اآلنية) يف ر ،ع ،تصحيف.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.242 /3 :
((( (أحترضت) يف م ،تصحيف.
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األمــر أي أبعــد ،واألمــي الــذي ال يكتــب وال يقــرأ نســبة اىل األمــة أي أنــه عــى
جبلــة((( االمــة قبــل تعلــم الكتابــة ،أو املــراد باألمــة [أي]((( العــرب ،وقيــل للعرب
ألن الكتابــة((( كانــت فيهــم غريــزة((( ،وقيــل نســبة اىل األم َّ
األميــون؛ َّ
ألن الكتابــة

(((

مكتســبة فهــو عــى مــا ولدتــه أمــه((( ،أو األمــي نســبة اىل أم القــرى وهــي مكــة وهــو

املــروي عــن أيب جعفــر الباقــر((( (عليــه الســام) ،واملحيــص املعــدل واملهــرب،

واملــراد بــا ال بــد منــه وال حميــص عنــه املــوت وأهــوال اآلخــرة ،أو وجــوب امتثــال
األوامــر واالنتهــاء عــن النواهــي واىل غــره متعلــق باملــايض أي خالــف مــن

(خالــف) ذلــك الــذي امرتــك بــه مائـ ً
ا اىل غــر ذلــك األمــر ،أو باألمــر فالضمــر

يف غــره راجــع اىل مــن ،واألول أظهــر ،ومــا ريض لنفســه أي :التعــوض باألمــور
الفانيــة عــن الســعادات الباقيــة (و َضــع َفخْ ــر َك((( ،واح ُطـ ْ ِ
ـر َك،
َ ْ
َ ْ
َ
ـر َكَ ،وا ْذ ُكـ ْـر َقـ َ ْ
ـط كـ َ ْ
ِ
ِ
انَ ،و ُكـ َـا َت ـز َْر ُع َ ْت ُصــدُ َ ،و َمــا َقدَّ ْمــت ال َيـ ْـو َم َت ْقــدَ م
ـن ُتــدَ ُ
َفـ َّ
ـإن َع َل ْيــه َمَـ َّـر َكَ ،و َكـ َـا تُديـ ُ
احلـ ْـذ ِر َأيــا ا ُمل ْس ـت َِم ُعِ ،
احلـ ْـذ َر َ
ـكَ .ف َ
ـكَ ،و َقــدِّ م لِ ْيو ِمـ َ
َع َل ْيـ ِـه َغـ ِـد ًاَ ،ف ْام َهــدْ لِ َقدَ ِمـ َ
واجلــدَّ
َّ َ
ِ
ِ
ـك ِم ْثـ ُـل َخبِـ ٍ
﴿و َل ُي ْن ِّب ُئـ َ
ـر﴾((() الفخــر املباهــاة باملــكارم واملناقــب
اجلــدَّ َأ ُّ َيــا الغَافـ ُـلَ :
((( (حبلة) يف أ ،ع ،تصحيف ،ويف ث ،ر ،م( :جله) ،حتريف.
((( [أي] ساقطة من أ ،ث ،ع.
((( (الكنابة) يف ر ،ويف ع( :الكناية) ،تصحيف.
((( (عزيزة) يف ث ،ر ،م ،تصحيف.
((( (الكناية) يف ع ،تصحيف.
((( ورد معنــى (األمــة) يف بعــض التفاســر ،ينظــر :تفســر الســمعاين ،430/5 :وجممــع
البيــان ،6 /10 :والبحــر املحيــط.402 /4 :
((( ينظر :علل الرشائع.125 /1 :
((( (فحرك) يف ر ،تصحيف.
((( فاطر .14 /
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مــن حســب ونســب وغــر ذلــك أمــا يف املتكلــم ،أو يف ابائــه ،أو أقاربه ،أو عشــرته،
وحطــه كمــدَّ أي وضعــه ،والقــاه ،وعليــه ممــرك((( أي ال بــد مــن املــرور بــه والــورود

عليــه ،والديــن يكــون بمعنــى اجلــزاء والطاعــة واالســتعالء والغلبــة وغــر ذلــك،

(وكــا تديــن تــدان) أي كــا جتــزي غــرك جتــازى بفعلــك ،أو كــا تطيــع جتــازي
بطاعتــك أو كــا تســتعيل عــى النــاس وتغلــب عليهــم يســتعيل عليــك غــرك
ويغلــب((( عليــك فــا تكــن طالبــ ًا للرفعــة والغلبــة ،و(كــا تــزرع حتصــد) أي

حتصــد عــى حــذو((( مــا زرعــت أن خــر ًا فخــر وإن رش ًا فــر ،ويف املثــل مــن زرع

رش ًا حصــد ندمــ ًا((( ،أو كــا تســعى وتعمــل حتصــد وتنــال اخلــرات فيكــون

أمــر ًا[ (((]...بالســعي والعمــل ،ومهــدت الفــراش كمنعــت أي بســطته ووطأتــه،
واملــراد تســوية موضــع القــدم واملمــر الــذي ال بــد مــن ســلوكه ،وقــدم أي مــن

األعــال الصاحلــة وزاد التقــوى ليــوم القيامــة وهــو يومــك الــذي ال ينبغــي أن

تغفــل عنــه ،وال بــد لــك مــن ادراكــه واحلــذر((( واجلــد منصوبــان عــى االغــراء أي
الزمهــا وال ينبئــك مثــل خبــر أي ال خيــرك باألمــور أحــد عــى حقائقهــا كخبــر
َّ ِ
الذ ْكـ ِـر َ
ـن َعزَائِـ ِم اهللِ ِف ِّ
احلكِيـمِ ،ال َّتــي
عــامل بكنههــا((( فأقبــل منــه وال تعصـ
ـه(.إن مـ ْ

((( (قمرك) يف ر ،م ،حتريف.
((( (تغلب) يف أ ،ع ،تصحيف.
((( (خدو) يف ر ،تصحيف.
((( ورد يف كتــب االمثــال(( :مــن يــزرع رش ًا حيصــد ندامــه)) جممــع االمثــال،423 /2 :
ومجهــرة االمثــال.77 /2 :
((( [أمر ًا] زائدة مكررة يف ع.
((( (اجلدر) يف ر ،تصحيف.
((( (بكنههها) يف ر.
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ِ
ِ
ـبَ ،و َلــا َيـ ْـر َض َو َي ْســخَ ُط َأ َّنـ ُه َ
إن َأ ْج َهــدَ
[ل]((( َي ْن َفـ ُـع َع ْبــدَ ًا َو ْ
ـب َو ُي َعاقـ ُ
َع َل ْي َهــا ُيثيـ ُ
ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ـص فِ ْع َلـ ُه َأ ْن َ ْ
ـن الدُّ ن َيــا القيـ ًا َر َّبـ ُه بِخَ ْص َلــة مـ ْ
يـ ُـر َج مـ ْ
َن ْف َسـ ُه َو َأ ْخ َلـ َ
ـن هــذه اخل َصــال مل ْ
ــه ِمــن ِعبادتِ ِ
ــرض ع َلي ِ
ِ
ُــب ِمن َْهــا َأ ْن ُي ْ ِ
ــه ْأو َي ْشــ َفى
ْ َ َ
َيت ْ
يــا ا ْف َ َ ْ
ــر َك  /و /199بِــاهللِ ف َ
ُ (((
ــر ُهَ ،أ ْو َي ْســ َتن ِ
بأم ٍ
ــا ِك َن ْف ٍ
اجــ ًة إىل الن ِ
َغ ْي َظــ ُه ِ َب َ
ــر
َّــاس
ْج َح َح َ
ــس ْأو َيق ُّ
ْ
ــر َف َع َلــ ُه َغ ُ ْ
ِ
ٍ ِ ِ ِ
ـم بِلِ َســان ْ ِ
ـاس بِ َو ْج َهـ ْ ِ
َي ا ْع ِقـ ْـل
بإظهــار بِدْ َعــة ِف دينــه ْأو َي ْل َقــى ال َّنـ َ
ـنْ ،أو َي ْمــي ف ْي ِهـ ْ
ــل َد ٌ
ــإن امل ِ ْث َ
ليــل َع َ
َذلِ َ
ــى ِشــ ْب ِه ِه) العــزم (اجلــد)((( والقطــع يقــال :عــزم عــى
ــك َف َّ
األمــر أي أراد فعلــه وقطــع عليــه وجــد يف األمــر وعزائــم اهلل احكامــه التــي ال
نســخ فيهــا وال حيتمــل التأويــل ،ويكــون بمعنــى فرائــض اهلل والذكــر احلفــظ
للــيء والعــا((( والــرف وفــر الذكــر احلكيــم يف قولــه تعــاىلَٰ ﴿ :ذلِ َ
ك َن ْت ُلــو ُه
ك ِمن ْالي ِ
الذك ِ
ْــر َْ
ــات َو ِّ
الكِيــمِ﴾((( بالــرف املحكــم العــاري مــن
َع َل ْي َ َ َ
االختــاف ،قيــل :املــراد بــه القــرآن ،(((،وقيــل( :اللــوح املحفــوظ)((( ،واملــراد بــه

يف كالمه(عليــه الســام) أن كان هــو اللــوح املحفــوظ فاملــراد ان االحــكام االتيــة
عــى التفصيــل الــذي قــرره (عليــه الســام) مثبتــه يف اللــوح املحفــوظ والعلــم هبــا

ممــا أتــاه اهلل عــز وجــل وإن كان القــرآن املجيــد فلعلهــا مســتنبطة((( مــن بطــون
((( [ال] ساقطة من م.
ــر) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،130 / 9 :وهنــج البالغــة ،صبحــي
((( ( َي ُع َّ
الصالــح.269 :
((( لسان العرب ،مادة (عزم).399 /12 :
((( (العالء) يف ر.
((( ال عمران.58 /
((( ينظر :جممع البيان.308 /2 :
((( تفسري الرازي.78 /8 :
((( (مستنبط) يف ع ،حتريف.
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اآليــات أو مــن ظواهــر((( اآليــات عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحني واســتخرجها
ــر َك بِ ِ
مــن قولــه عــز وجــل﴿ :إِ َّن اهلل َل َيغ ِْف ُ َ
ــه﴾((( قــال :وقولــه (عليــه
ــر أن ُي ْ َ

الســام) فيــا أفــرض عليــه مــن عبادتــه يفهــم منــه أنــه أراد الــرك بالريــاء يف
ـن َي ْق ُتـ ْـل ُم ْؤ ِمن ـ ًا ُم َت َع ِّمــد ًا َف َج ـ َزاؤُ ُه
﴿و َمـ ْ
العبــادة ال اختــاذ آلــه ثــان((( ،وقولــه تعــاىلَ :
جه َّنــم َخالِــد ًا فِيهــا﴾((( ،وقولــه تعــاىل﴿ :إِ َّن ـ َا ج ـز ِ
ي ِ
ـون اللََّ َو َر ُســو َل ُه
ار ُبـ َ
َ
َاء ا َّلذيـ َ
ـن َ ُ
َ َ ُ
َ ُ
ِِ
ِ
َو َي ْســ َع ْو َن ِف ْالَ ْر ِ
ــن
ــؤ ُذ َ
يــن ُي ْ
﴿وا َّلذ َ
ض َف َســا ًدا﴾((( ،وقولــه تعــاىلَ :
ون ا ُْل ْؤمن َ
ِ
وا ُْل ْؤ ِم َنـ ِ
ـات بِ َغـ ْ ِ
احت ََم ُلوا ُ ْبتَا ًنــا َوإِ ْثـ ًـا ُّمبِي ًنــا﴾((( ،وقولــه تعــاىل:
ـر َمــا ا ْكت ََس ـ ُبوا َف َقد ْ
َ
ِِ
ني ِف الــدَّ ْر ِك األَ ْس ـ َف ِل ِم َن الن ِ
َّار﴾((( وفيــه تأمــل ،وأجهــد فــان دابتــه
﴿إِ َّن ا ُْلنَافق َ
إذا محــل عليهــا يف الســر فــوق طاقتهــا وأخلــص فعلــه أي جعــل صلواتــه ونحوهــا
خالصــة مــن النواقــض الظاهــرة((( واملبطــات فــا ينــايف االشــتامل عىل(((الــرك

الشــامل للرئــاء املعــدود مــن اخلصــال عــى مــا هــو االظهــر واخلصلــة احلالــة
والفضيلــة والرذيلــة قيــل وغلــب عــى الفضيلــة والغيــظ ( ((1الغضــب( ،((1وقيــل

((( (طواهر) يف م ،تصحيف.
((( النساء .48 /
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين ،245 ،244/3 :وفيه( :وقوله فيام.)...
((( النساء .93 /
((( املائدة .33 /
((( االحزاب .58 /
((( النساء .145 /
((( (الطاهرة) يف ر ،تصحيف.
((( (يف) يف ر ،م ،حتريف.
(( ((1الغيط) يف ن ،تصحيف.
(( ((1الغصب) يف أ ،ويف ن( :العضب) ،تصحيف.
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أشــده أو ســورته وشــفاء الغيــظ هبــاك نفــس يشــمل مبــارشه القتــل والتســبب

(((

بــأي وجــه كان والظاهــر قتــل الغــر ويف بعــض النســخ (هبــاك نفســه)((( وحيتمــل
محــل األول عــى العمــوم كــا قيــل :ويقــر بأمــر فعلــه غــره :أي يتم(((عــى غــره

بأمــر قــد فعلــه ذلــك الغــر فيســتلزم أهالكــه ،أو اذاه فيدخــل فيمــن يســعى يف
االرض فســاد ًا((( عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحني ،وحيتمــل أن يكــون املــراد

باإلقــرار ادعــاء فعــل مجيــل فعلــه غــره لنفســه ،أو االقــرار بأ َّنــه [فعــل]((( فعـ ًـا مل

يفعلــه وقــد فعلــه غــره كقتــل انســان مثـاً ،فيهلك نفســه أو يتــرر رضر ًا شــديد ًا،

ويف بعــض النســخ (فعــل غــره) أي يدعــي فعـ ً
ا آخــر غــر مــا فعلــه كذبـ ًا ليغــر

(((

النــاس كان يســعى يف األرض فســاد ًا ويدعــي النصــح واالصــاح وكان يف نســخة

بعــض الشــارحني (يعــر)((( كيمــد مــن عــره بــر إذا لطخــه((( بــه ،أي يعيــب

(((

انســان ًا ويلطخــه بأمــر فعلــه ممــا ال جيــوز اظهــاره وافشــاؤه ،والنَجــاح بالفتــح

ـع صــار ذا نجــح
والنُجــح( ((1بالضــم الظفــر بالــيء ون ََج َحــت احلاجــة ك ََمنَـ َ

(((1

((( (التسبيب) يف أ ،ع ،حتريف.
((( منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة ،الراوندي.89/2 :
((( (ينم) يف أ ،ث ،ع ،ن ،تصحيف.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين ،245 /3 :وفيه( :إن يقر ...فيسلزمه.)...
((( [فعل] ساقطة من أ ،ع.
((( (ليعز) يف ر ،م ،تصحيف.
((( رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،130 /9 :ورشح هنــج البالغــة ،ابــن ميثــم البحراين:
.244/3
((( (لطحه) يف ث ،ر ،تصحيف.
((( (بعيب) يف ع ،تصحيف.
(( ((1النجج) يف ر ،تصحيف.
(( ((1نحج) يف ر ،تصحيف.
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واســتنجحها تنجزهــا ويلقــى النــاس بوجهــن أي يلقــى ك ً
ال مــن الصديقــن بوجــه

غــر مــا يلقــي بــه اآلخــر ليفــرق بينهــا أو مــن العدويــن ليــري بينهــا كــا قيــل أو
يكــون ذا وجهــن يف احلضــور والغيبــة يــراه االنســان صديقــ ًا إذا شــهد لبــره

واظهــاره املــودة وهــو إذا غــاب عــدو يظهــر حقــده الكامــن يف صــدره وكذلــك
املــي بلســانني ،ولعــل األول بالبــر واالفعــال والثــاين باللســان واألقــوال ،وقــال

بعــض الشــارحني :الثــاين تأكيــد لــأول ((([ ،وعقــل كــرب أي فهــم وعلــم]
واملِثــل بالكــر((( يف أكثــر النســخ ويف بعضهــا املثــل بالتحريــك ،وهــو النظــر يف
(((

األصــل ،يقــالِ :مثــل و َم َثــل ومثيــل َ
كشــبه وشــبه وشــبيه وغلــب اســتعامله يف القــول
الســائر املمثــل مرضبــه بمــورده ويســتعمل يف كل حــال أو صفــه أو قصــة هلــا شــأن
وغرابــةِ ،
والشــبِه بالكــر املثــل ويف بعــض النســخ عــى ُش ـ ْبهه بضــم الشــن /ظ

 / 199وســكون البــاء وهــاء التأنيــث وحــذف الضمــر والشــبهة أيضـ ًا املثــل ومــا

يف األصــل أظهــر قــال بعــض الشــارحني :إنــا رمز(عليــه الســام) بباطــن هــذا
الــكالم اىل الرؤســاء يــوم اجلمــل الهنــم حاولــوا أن يشــفوا غيظهم بإهالكــه وإهالك
غــره مــن املســلمني وغــروه((( (عليــه الســام) بأمرهــم فعلــوه وهــو التأليــب عــى

عثــان وحــره واســتنجحوا((( حاجتهــم بإظهــار البدعــة والفتنــة ولقــوا النــاس

بوجهــن ولســانني ألهنــم بايعــوه واظهــروا الرضــا بــه ،ثــم دبــوا لــه اخلمــر أي

أضمــروا النكــث العــداوة ،فجعــل ذنوهبــم هــذه مماثلــة للــرك بــاهلل ســبحانه يف أهنــا
((( قول مترصف به ،ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.130 /9 :
((( [وعقل كرضب أي فهم وعلم] ساقطة من ث.
((( (بالكسب) يف ر ،حتريف.
((( (عروه) يف أ ،ث ،ع ،تصحيف.
((( (استنحجوا) يف ر ،تصحيف.
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ال تغفــر إالَّ بالتوبــة وهــذا هــو معنــى قولــه اعقــل ذلــكَّ ،
فــإن املثــل دليــل عــى

شــبهه((( ،قــال :وروى ((فـ َّ
ـإن املثــل)) واحــد االمثــال ،أي هــذا احلكــم بعــدم املغفرة
ملــن أتــى شــيئ ًا مــن هــذه االشــياء عــام ،والواحــد منهــا دال عــى مــا يامثله ويشــاهبه

(((

انتهــى ،وال يبعــد أن يكــون املرمــوز حــال اخللفــاء املتقدمــن ،وكل مــن خالفــه وإن

حيمــل الــرك عــى ظاهــره أو يــراد بــه مــا يعــم الرئــاء واظهــار التقــوى واألعــال
ِ
ونَــا،
الصاحلــة للدنيــا ونيــل الرئاســة واخلالفــة .واهلل يعلــمَّ .
ه َهــا ُب ُط ُ
ـم َ ُّ
(إن ال َب َهائـ َ
احليـ ِ
ـاة الدُّ ْن َيــاَ ،و
ان َعـ َـى َغ ْ ِي َهــاَ ،و َّ
ه َهــا ال ُعــدْ َو ُ
َّ
ه ُهـ َّ
الس ـ َب َ
ـن ِزي َن ـ ُة َ َ
ـاء َ ُّ
اع َ ُّ
وإن ِّ
إن الن َِّسـ َ
ونِ َّ ،
ينونِ َّ ،
ال َفســاد فيهــا َّ ِ
ـون)
ـن َخائِ ُفـ َ
ـن ُم ْشـ ِـف ُق َ
ـن ُم ْسـتَكِ َ
إن ا ُمل ْؤمنـ َ
إن ا ُمل ْؤمنـ َ
إن ا ُملؤمنـ َ
ُ َ
اهلَــم بالفتــح احلــزن((( وأول العــزم أو العــزم القــوي أي مــا حيــزن البهائــم فقــده
وهتتــم بشــأنه ،أو مقصودهــا األصــي أمــر بطوهنــا ،والعــدوان الظلــم وأصلــه

التجــاوز عــن احلــد ويف ذكــر النســاء تعريــض بعائشــة عــى مــا ذكــره بعــض
الشــارحني((( واالســتكانة اخلضــوع والذلــة قيــل :إن اســتكان اســتفعل مــن ِ
الكينــة
بالكــر وهــي احلالــة الســيئة أو الشــدة املذلــة وذكــره يف القامــوس يف الكــون(((،

وقيــل :انــه افتعــل وأصلــه اســتكن مــن الســكون((( ،وقيل((:مــن املســكنة اشــبعت

حركــة عينــه))((( ويســتعمل عــى األصــل ،واالشــفاق حــرص الناصــح عــى

اصــاح املنصــوح ،وتقــول :أشــفقت عــى الصغــر إذا حنــوت وعطفــت عليــه

((( ينظر :رشح هنج البالغة ،،ابن أيب احلديد.131 /9 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،،ابن أيب احلديد ،131 /9 :وفيه ( ...دليل عىل.)...
((( (اخلرن) يف أ ،تصحيف.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.131 /9 :
((( ينظر :القاموس املحيط ،مادة (كون).264 /4 :
((( ينظر :تاج العروس ،مادة (كني).218 /13 :
((( القاموس املحيط ،مادة (سكن).235 /4 :
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واالســم الشــفقة وهــو مشــفق وشــفيق ويكــون بمعنــى اخلــوف وال حاجــة اىل

احلمــل عليــه حتــى يكــون ذكــر اخلــوف تأكيــد ًا كــا يظهــر مــن كالم []...

(((

الشارحني((( ،وباهلل التوفيق.

[ومن خطبة له (عليه السالم)]

(((

ــب ال َّل ِ ِ
ــر َأ َمــدَ ُهَ ،و َي ْع ِ
(ونَاظِ ُــر َق ْل ِ
ــو َر ُه َو ن َْجــدَ ُهَ ،دا ٍع َد َعــا،
ــر ُ
ف َغ ْ
َ
بيــب بِــه ُي ْب ُ
اعــي ،وا َّتبِعــوا الر ِ
َجيبوا للدَّ ِ
اعــي) الناظــر مــن [ (((]...املقلــة
ُ
اســت ِ ُ
َّ
َو َرا ٍع َر َعــى؛ َف ْ

(الســواد األصغــر الــذي فيــه انســان العــن)((( ،و(اللبيــب :العاقــل((()((( ،واألمــد
بالتحريــك الغايــة((( واملنتهــى ،والغــور املطمئــن مــن األرض وقعــر كل يشء،
والنجد(املرتفــع مــن األرض)((( ،ومنــه قوهلــم للعــامل( ((1باألمــور :طــاع أنجد

(((1

والغــرض أن قلــب اللبيــب لــه عــن يبــر هبــا غايتــه التــي جيــري اليهــا ويعــرف

مــن أحوالــه املســتقبلة مــا كان مرتفع ـ ًا رشيف ـ ًا ومنخفض ـ ًا ســاقط ًا فريتقــي مــدارج

الســعادة ،ويتجنــب مهــاوي الــردى والضاللــة وداع مبتــدأ حمــذوف اخلــر أي يف
((( [بعض] زائدة يف ع.
((( [ومن خطبة له (عليه السالم)] بياض يف ث.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.132 /9 :
((( [من] زائدة مكررة يف ع.
((( لسان العرب ،مادة (نظر).216 /5 :
((( (الغاقل) يف أ ،ع ،تصحيف.
((( تاج العروس ،مادة (لبب).396 /2 :
((( (العاية) يف ث ،تصحيف.
((( الصحاح ،مادة (نجد).542 /2 :
(( ((1للغامل) يف أ ،تصحيف.
( ((1ينظر :الصحاح ،مادة (نجد).542 /2 :
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الوجــود داع أو اجلملــة خــر لــه أي مــن كان مــن شــأنه الدعــوة دعــا وأتــى((( بــا

كان عليــه ،وكذلــك راع رعــى((( واملــراد بالداعــي الرســول(صىل اهلل عليــه وآلــه)
وبالراعــي نفســه (عليــه الســام) ،ويف بعــض النســخ (فاســتجيبوا الداعــي)

(((

بــدون حــرف اجلــر.

وأر َز ا ُمل ِ
اضــوا بِحــار ِ
ـنَ ،
الف َتـ ِ
( َقــدْ َخ ُ
ـونَ ،و
ؤمنُـ َ
وأ َخـ ُـذوا بِالبِــدَ ِع ُد َ
الس ـن َِن؛ َ َ
ون ُّ
َ َ
ـابَ ،
ـن ِّ
اب؛ َو َل
َن َطـ َـق َّ
ـون ا ُملك َِّذ ُبـ َ
الضا ُّلـ َ
واخل ْز َنــة َواألَ ْبـ َـو ُ
ـعار َواألَ ْص َحـ ُ
ـون .ن َْحـ ُ
الشـ ُ
ِ
ِ
ابــا ُسـ ِّـم َى َسـ ِ
ـن َغـ ْ ِ
ـارق ًا) هــذا
ت ُْؤ َتــى ال ُب ُيـ ُ
َاهــا مـ ْ
ـن َأت َ
ابــا؛ َف َمـ ْ
ـوت إالَّ مـ ْ
ـر َأ ْب َو ِ َ
ـن َأ ْب َو ِ َ
الــكالم منقطــع عــا قبلــه متصــل بــكالم يف ذكــر اخللفــاء لعلــه حذفــه الســيد(ريض
اهلل عنــه) تقيــة لرصاحتــه فيهــم كــا يظهــر ملــن تتبــع كالمــه وعــرف حذفــه

املرصحــات وتعبــره بالكنايــة عــن رصيــح األســاء كحكايتــه يف الشقشــقية (أمــا
(((
ـر َب كــا
واهلل لقــد تقمصهــا فــان /و /200وأدىل هبــا اىل فــان بعــده) َ
وأر َز كـ َ َ

ــم كــا يف بعضهــا أي انقبــض وجتمــع وثبــت((( وأرزت
يف بعــض النســخ و َك َع َل َ

احليــة((( أي (الذت بحجرهــا ورجعــت اليــه)((( ،وتثبتــت يف مكاهنــا ،والشــعار
الدثــار مــن الثيــاب وهــو يــي شــعر اجلســد ،وص ِحبــه كَسـ ِ
ككتــاب مــا حتــت ِ
ـم َعه
َ َ َ
وصحابــة بالفتــح فهــو صاحــب أي عــارشة وجيمــع صاحــب عــى
ُصحبــة بالضــمَ ،
((( (انى) يف ر ،تصحيف.
((( (داع دعى) يف ع ،حتريف.
((( منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة ،الراوندي.89/2 :
((( (اوىل) يف م ،حتريف.
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (أزر).305 /5 :
((( (اجلنة) يف أ ،ع ،تصحيف.
((( املصدر نفسه ،مادة (أزر).305 /5 :
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َصحــب بالفتــح كراكــب وركــب وهــو عــى((( أصحــاب كفــرخ وأفــراخ وهــو عــى
أصاحيــب وخــزن((( املــال كنــر أي أحــرزه وجعلــه يف (املخــزن)((( واملــراد أهنــم

(عليهــم الســام) خزنــة((( علــم الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) وأبوابــه كــا قــال
(صــى اهلل عليــه وآلــه) فيــه (عليه الســام) :خــازن علمي ،وتــارة (عيبــة علمي)(((،

و(أنــا مدينــة العلــم وعــي باهبــا)((( أو خزنــة((( اجلنــة وأبواهبــا كــا نطــق األخبــار

بأنــه (عليــه الســام) قســيم اجلنــة والنــار يقــول للنــار :هــذا يل فذريــه وهــذا لــك
فخذيــه ،أو خزنــة العلــم واجلنــة وأبــواب الوصــول اىل اهلل والرســول (صــى اهلل
عليــه وآلــه) ،ولعلــه أنســب بقولــه (عليــه الســام) فمــن أتاهــا مــن غــر أبواهبــا

ســمي ســارق ًا ،ويف بعــض النســخ (ال تــؤيت البيــوت) بــدون الــواو وفيــه اشــارة اىل
ِ
ـوت ِمــن ُظ ُه ِ
ـر َمـ ِ
ـى ۗ
ـر بِـ َـأن ت َْأ ُتــوا ا ْل ُب ُيـ َ
ور َهــا َو َٰلكـ َّ
﴿و َل ْيـ َ
قولــه تعــاىلَ :
ـن ا َّت َقـ ٰ
ـن ا ْلـ ِ َّ
ـس ا ْلـ ِ ُّ
ِ
((( ِ
و ْأ ُتــوا ا ْلبيـ َ ِ
(((
ـم
ـوت مـ ْ
َ
ـم القــرآنَ ،وهـ ْ
ـم ك ََرائـ ُ
ابــا ۚ َوا َّت ُقــوا اللََّ﴾ [ .منهــا] (فيِهـ ْ
ـن َأ ْب َو ِ َ
ُُ
حـ ِ
وإن َص َم ُتــوا َل ْ ُي ْس ـ َب ُقواَ ،ف ْل َي ْصــدُ ْق َرائِــدٌ َأ ْه َل ـ ُه
أن َن َط ُقــوا َصدَ ُقــواْ ،
ـنْ ،
الر ْ َ
ُكنُــو ُز َّ
((( (غىل) يف ر ،تصحيف.
((( (وحزن) يف ث ،ر ،تصحيف.
((( (املخرن) يف أ ،ث ،ويف ر ،ن( :املحزن) تصحيف.
((( (حزنة) يف ث ،ر ،تصحيف.
((( علــل الرشائــع ،الشــيخ الصــدوق ،66 /1 :ومناقــب ال أيب طالــب ،ابــن شــهر آشــوب:
 ،312 /1واجلامــع الصغــر.177 /2 :
((( املعجــم الكبــر ،55 /11 :واخلرائــج واجلرائــح ،الراونــدي ،545 /2 :والفائــق ي
غريــب احلديــث ،16 /2 :وجممــع الزوائــد ،114 /9 :اجلامــع الصغــر ،415 /1 :وكنــز
العــال.148 /13 :
((( (حزنة) يف ر ،تصحيف.
((( البقرة ..189 /
((( [منها] يف ث.
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ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـب) الضامئــر
ـن َأ ْب َنــاء اآلخـ ِـرةَ ،فإ َّنــه من َْهــا َقــد َم َوإ َل ْي َهــا َي ْن َقلـ ُ
ـر َع ْق َلـ ُه َو ْل َي ُكــن مـ ْ
َو ْل َي ْحـ ْ

راجعــة اىل آل حممــد (صــى اهلل علــه وآلــه) الذيــن عناهــم (عليــه الســام) بقولــه:

(نحــن الشــعار واألصحــاب واخلزنــة((( واألبــواب) َكـ ُـر َم الــيء بالضــم نفــس
وعــز ،فهــو كريــم وهــي كريمــة ،وكرائــم املــال خيارهــا ونفائســها ،ولعــل املــراد

بكرائــم القــرآن اآليــات املادحــة الدالــة عــى الــرف ورفعــة املنزلــة كســورة ﴿
ـى﴾((( ،وآيــة التطهــر((( واملباهلــة((( وغريهــا وآيــات الرمحــة فالكــرم مــن
َه ْل َأ َتـ ٰ
جهــة املدلــوالت ويقابلهــا آيــات العــذاب [ (((]...الدالــة عــى الــذم وإن كانــت

اآليــات كلهــا مــن حيــث اهنــا كالم اهلل تعــاىل كريمــة ،وحيتمــل أن يكــون املــراد

اخلصــال الكريمــة املفهومــة مــن القــرآن والصفــات احلســنة واملــكارم املذكــورة يف

مقــام املــدح ويف كثــر مــن النســخ الصحيحــة كرائــم االيــان وهــي الصفــات
اجلميلــة واألخــاق احلســنة واألعــال الصاحلــة املختصــة بأهــل االيــان وهــم

كنــوز الرمحــن أي خزائــن علمــه وســدنه جنانــه وقربــه أو هــم [املذخــورون]
اليضــاح املشــكالت وغوامــض العلــوم كاملــال املذخــور للمــآرب واألغــراض

(((
(((

((( (اخلرنة) يف أ ،تصحيف.
((( االنسان .1 /
((( ﴿إِن ََّم ي ِريدُ اهللُ لِي ْذ ِهب عنْكُم الرجس َأه َل ا ْلبي ِ
ت َو ُي َط ِّه َرك ُْم َت ْط ِهري ًا﴾ االحزاب.33 /
ُ َ َ ُ ِّ ْ َ ْ َ ْ
ُ
ـم َونِ َســاءنَا َونِ َســاءك ُْم َو َأن ُف َسـنَا َ
ـم َن ْبت َِهـ ْـل
وأن ُف َسـك ُْم ُثـ َّ
((( ﴿َ ...ف ُقـ ْـل َت َعا َلـ ْـو ْا َنــدْ ُع َأ ْبنَاء َنــا َو َأ ْبنَاء ُكـ ْ
ِ
ـن﴾ ال عمــران .61/
َفن َْج َعــل َّل ْعنَـ َة اللِّ َعـ َـى ا ْلكَاذبِـ َ
((( [و] زائدة يف أ ،ر ،ع ،ن.
((( [املذخورون] طمس يف ن ،ويف ث( :املذحروون).
((( (االعراض) يف ر ،تصحيف.
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وإن صمتــوا مل [يســبقوا]((( أي ليــس ســكوهتم وكفهــم عــن الــكالم لقصورهــم

وعيهــم((( بــل ملحــض احلكمــة وإن املقــام ال يســع الــكالم ،والرائــد مــن يتقــدم

القــوم إذا أرادوا منــزالً ليبــر هلــم الــكأل ومســاقط الغيــث ،قال بعض الشــارحني:

أي أمــر االنســان أن يصــدق نفســه وال يكذهبــا بالتســويف والتعليــل((( ،وقــال

بعضهــم :أي مــن حيرضنــا طلب ـ ًا الختيارنــا ،فليصــدق مــن يعينــه أمــره أننــا عــى
احلــق وينابيــع العلــوم واحلكمــة واالدالء اىل اهلل كــا يصــدق الرائــد لطلــب الــكالء

واملــاء أهلــه مبــر ًا هبــا وليحــر عقلــه ملــا يقولــه ليعــرف صحــة مــا ادعينــاه(((،

والقــدوم مــن اآلخــرة اشــارة اىل خلــق األرواح قبــل األجســاد كــا روي يف
ك ِمن بنِــي آدم ِمن ُظه ِ ِ
﴿وإِ ْذ َأ َخ َ
ــم
ََ ْ ُ
ــذ َر ُّب َ ْ َ
اإلخبــار((( ،وفــر قولــه تعــاىلَ :
وره ْ
ــم﴾((( ،عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحني ،قــال( :ويمكــن أن يفــر عــى
ُذ ِّر َّيت َُه ْ

وجــه آخــر ،وهــو أن اآلخــرة اليــوم عــدم حمــض ،واالنســان قــدم مــن العــدم ،واىل

العــدم ينقلــب)((( ،وال خيفــى أن خلــق الــروح قبــل اجلســد بمجــرده ليــس قدومـ ًا

مــن اآلخــرة وكــون اآلخــرة اليــوم عدمـ ًا حمضـ ًا مبنــي عــى َّ
أن اجلنــة والنــار مل خيلقــا

بعــد وهــو خــاف مــا تــدل((( عليــه اإلخبــار إالَّ أن يــراد بعــدم اآلخــرة عــدم قيــام

القيامــة واملجــازاة وفيــه تكلــف ،وقــال بعضهــم :املعنــى كــا أن االبــن يقــدم مــن
((( [يسبقوا] طمس يف ن.
((( (وعيتهم) يف ث ،ويف ع( :وعيبهم) ،حتريف.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،144 /9 :وفيه( :أمر االنسان بأن.)...
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.250 /3 :
((( ينظر :معاين االخبار ،108 :واألمايل ،املفيد ،114 :ولسان امليزان.262 /3 :
((( االعراف .172 /
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.144 /9 :
((( (يدل) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،ن ،تصحيف ،والصواب ما اثبتناه.
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االم وإليهــا وهلــه ورجوعــه كذلــك االنســان مبــدؤه احلــرة االهليــة وينقلــب

اليهــا /ظ  ،/200فينبغــي أن يكــون مــن أبنائهــا بالرغبــة فيهــا والوله اليهــا والعمل
هلــا((( ،وفيــه تكلــف أيضـ ًا ،ولعــل األظهــر أن القــدوم مــن األخــرة اشــارة اىل هبوط

آدم (عليــه الســام) مــن اجلنــة واالنقــاب اىل اجلنــة لــو كان االنســان مــن أهلهــا
ـون ُم ْب َتـ ُ
واضــح واهلل تعــاىل يعلــم( .فالناظــر بالقلــب العامــل (بِال َبـ َ ِ
ـدأ َع َملِـ ِـه
ـر َي ُكـ ُ
َان َع َل ْيـ ِـه َو َقـ َ
َان َل ـ ُه َمـ َ
ـف َعنْ ـ ُه،
وإن ك َ
ـى فِ ْيـ ِـهْ ،
ـإن ك َ
ـم َأ َع َم ُل ـ ُه َع َل ْيـ ِـه َأ ْم َل ـ ُه! َفـ ْ
َأ ْن َي ْع َلـ َ
ـإن الع ِامـ َـل بِ َغـ ِ ِ
َالســائِ ِر َعـ َـى َغـ ْ ِ
ـن ال َّط ِريـ ِـق إالَّ
ـر َط ِريـ ٍـقَ ،فـ َـا َي ِزيــدُ ُه ُب ْعــدُ ُه َعـ ْ
َفـ َّ َ
ـر ع ْلـ ٍم ك َّ
ْ
الع ْل ـ ِم كَالســائِ ِر عــى ال َّطريِـ ِـق الو ِ
بعــد ًا عــن((( حاجتِـ ِـه ،والع ِامـ ُـل بِ ِ
اضــحِ َ ،فل َينْ ُظـ ْـر
ُْ َ
َ
َ َ
َ َ
َّ
َ َ
ِ
ـائر((( ُهـ َـو أ ْم َراجـ ٌـع) البــر حاســة البــر والعلــم أيضـ ًا ،يقــال :بــرت
نَاظـ ٌـر سـ ٌ
ـروا بِـ ِـه﴾((( ،واملراد
ـر ُت بِـ َـا َل ْ َي ْبـ ُ ُ
بالــيء أي علمتــه ،وبــه فــر قولــه تعــاىلَ ﴿ :بـ ُ ْ
بالعامــل بالبــر مــن حــاول أن يكــون عملــه عــى مــا تقتضيــه((( البصــرة والعلــم

ال مــن ال يبــايل بــا يعمــل ،أو املــراد بالبــر احلاســة تشــبيها للعامــل باملبــر الــذي
يســلك طريقـ ًا ،فيتحــرز املهــاوي ويتجنــب املهالــك ال األعمــى الــذي ال يبــر مــا

يرديــه((( وال يبــايل بــه ،وقــال بعــض الشــارحني :أي الناظــر بالقلــب العامــل

بجوارحــه((( ،ويف بعــض النســخ(العامل بالبــر) أي بالبصــرة ،فيكــون تأكيــد ًا

((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.250 /3 :
((( (مــن) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،143 /9 :وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.270 :
((( (أسائر) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.143 /9 :
((( طه .96 /
((( (يقتضيه) يف أ ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
((( (يرويه) يف م ،حتريف.
((( ينظر :رشح ابن أيب احلديد.144 /9 :
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للناظــر بالقلــب ،واملــراد بالعمــل يف قولــه (عليــه الســام) مبتــدأ عملــه مــا يعــم

العلــم ،فيكــون العلــم املذكــور مــن افــراده وحيتمــل أن يــراد باملبتــدأ مــا تقــدم عملــه
وســبقه ،ويف بعــض النســخ (مبتــدأ علمــه) ،أي العلــم الــذي ينبغــي أن يكــون أول

علومــه وعملــه عليــه أي يــره و(عــى) لالســتعالء املجــازي كان العمــل عــاه،

وقهــره والراجــع الــذي يبعــد [عــن]((( حاجتــه ال أنــه ســلك الطريــق فرجــع.
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ـاب َباطِنُـ ُه َومــا َخ ُبـ َ
ـث
ـاب َظاهـ ُـر ُه َطـ َ
ـم َأ َّن لـك َُّل َظاهـ ٍـر َباطنَـ ًا َعـ َـى م َثالــه َفـ َـا َطـ َ
َ
(وا ْع َلـ ْ
ِ
َظ ِ
الر ُسـ ُ
ـث َباطِ ُنـ ُهَ ،و َقــدْ َقـ َ
اهـ ُـر ُه َخ ُبـ َ
((إن اهلل
(صـ َّـى اهللُ عل ْيـ ِـه َوالـ ِـه)َّ :
الصــاد ُق َ
ـول َّ
ـال َّ
ِ
ِ
ـب ال َع َمـ َـل َو ُي ْب ِغـ ُ
ـب ال َع ْبــدَ َو ُي ْب ِغـ ُ
ـض َبدَ َن ـ ُه))((() املِثــال بالكــر
ـض َع َم َل ـ ُهَ ،و ُيـ ُّ
ُيـ ُّ
االســم مــن قولــك :ماثلــه مماثلــة إذا شــاهبه ،ويســتعمل بمعنــى املقــدار والصفــة
والصــورة ،واألظهــر يف ســياق الــكالم أن يكــون ذكــر كالم الرســول (صــى اهلل

عليــه والــه) مؤيــد ملــا ســبقه مــن الــكالم ،وفيــه اشــكال ومل يتعــرض لدفعــه
الشــارحان رصحي ـ ًا((( ومحــل بعضهــم احلكــم بـ َّ
ـأن لــكل ظاهــر باطنــا عــى مثالــه

ومــا فــرع عليــه عــى أنــه أكثــري ال كيل ،وحينئــذ يكــون قولــه (عليــه الســام) وقــد

قــال الرســول الصــادق (صــى اهلل عليــه والــه) بمنزلــة اســتثناء واســتدراك عــن

ســابقه ال مؤيــد ًا لــه ،فيتخصــص احلكــم الــكيل ببعــض االفــراد ،واملــراد بالظاهــر
كــا هــو املناســب لذكــر احلديــث تأييــد ًا او اســتدراكا األفعــال واألعــال الظاهــرة،

وبالباطــن االخــاق وامللــكات النفســانية ،وحينئــذ يكــون املوصــول عبــارة عــن
((( [عن] ساقطة من م.
((( عوايل اللئايل ،ابن مهور االحسائي.277 /1 :
((( ينظــر :منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة ،الراونــدي ،91 /2 :ورشح هنــج البالغــة،
ابــن أيب احلديــد.145 /9 :
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الصفــة املشــتملة عــى الظاهــر والباطــن ،أو األعــم منهــا حتــى يصــح اضافــة

الظاهــر والباطــن اليــه أو عــن األشــياء املوصوفــة بالصفــات الشــاملة لألشــخاص
االنســانية وغريهــا حتــى يصــح التعبــر بــا ويمكــن أن يقــال إنــه (عليــه الســام)

إنــا حكــم بــأن لــكل ظاهــر باطنـ ًا ،ومل يقــل لــكل باطــن ظاهــر ،أو قــد قيــد الباطــن

بأنــه عــى مثــال الظاهــر ومقــداره فطيــب الظاهــر يقتــي وجــود((( أمــر حســن يف

الباطــن عــى حــذو ذلــك الظاهــر ،وال ينفــي وجــود أمــر خبيــث يف الباطــن ال

يكــون عــى مثالــه خبيــث يف الظاهــر ،فيضمحــل بــه حســن الظاهــر والباطــن الــذي

عــى مثالــه وكذلــك عكســه وحينئــذ حيــب اهلل العبــد ويبغــض عملــه وحيــب العمــل
ويبغــض بدنــه فالســابق حممــول عــى العمــوم وإنــا يــدل احلديــث عــى َّ
أن كل

باطــن ال جيــب أن يكــون لــه ظاهــر عــى مثالــه ،فــا ينبغــي االغــرار بحســن الظاهر
املشــاهد يف بعــض النــاس ،وال القطــع بــأن الرجــل مــن األرشار إذا رأى منــه
االنســان اقــراف بعــض اآلثــام ،فعســى أن يكــون األول ممــن حيــب اهلل عملــه

ويبغــض بدنــه ،والثــاين ممــن حيبــه اهلل ويبغــض عملــه ،ولعــل املــراد ممــا طــاب يف

الظاهــر العمــل الصالــح اخلالــص مــن الريــاء /و / 201والســمعة ونحــو ذلــك ال
مــا يشــمل مــا يــرى يف الظاهــر طيبـ ًا وخبــث((( حقيقــه فـ َّ
ـإن الظاهــر أنــه ليــس ملثلــه

باطــن طيــب بــل هــو خبيــث يف الظاهــر والباطــن كأعــال املرائــن واملنافقــن ،وإنــا
املــراد بالظاهــر العمــل الــذي يظهــر للنــاس وقــد طــاب يف الواقــع ويقابلــه النيــة
وصفــات النفــس ،فــا طــاب ظاهــره مــا ظهــر((( حســنه الواقعــي وكذلــك مــا خبث

((( (وجوده) يف ر.
((( (خثب) يف أ ،ع ،حتريف.
((( (طهر) يف ع ،م ،تصحيف.

112

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

ظاهــره وال يبعــد عــن املقــام حيــث((( كان الــكالم يف احلــث عــى اتبــاع أهــل البيــت

(عليهــم الســام) وذم مــن خاضــوا بحــار الفتــن واخــذوا بالبــدع دون الســنن أن
يكــون الغــرض التعريــض بمــن اغــر النــاس بحســن ظاهرهــم مــن اخللفــاء،

وبعــض الصحابــة الذيــن عدلــوا عنــه (عليــه الســام) واتبعــوا غــره ،فيفيــد الكالم

أهنــم لــو ســلم حســن بعــض أعامهلــم كــا تظنــون فهــم((( ممــن حيــب اهلل عملــه

ويبغــض بدنــه لســوء رسيرهتــم ،واضامرهــم النفــاق ،واتبــاع اهلــوى ونحــو ذلــك،
وهــو مــن الباطــل الــذي ليــس لــه يف الوجــود ظاهــر عــى مثالــه أي مــا ظهــر لكثــر

مــن النــاس وإن كان قــد ظهــر مــا اضمــروا يف نفوســهم ألويل األلبــاب املقتفــن

(((

آثــار أهــل البيــت (عليهــم الســام) وحيتمــل أن يكــون املــراد مــن الظاهــر العمــل،
ومــن الباطــن مــا اســتحقه العبــد بعملــه مــن الثــواب والعقــاب ،أو رضــاه ســبحانه

وســخطه ،فيفيــد الــكالم أن لــكل عمــل ثــواب ،أو عقــاب عــى مثالــه لكــن قــد

حيــب اهلل عبــد ًا حلســن رسيرتــه وإن أبغــض عملــه ،وقــد يبغــض العبــد لســوء
رسيرتــه وإن أحــب عملــه ،وفــر بعــض األعــام كالمــه (عليــه الســام) بوجــه
آخــر وأنــا أذكــر كالمــه بلفظــه قــال( :معنــاه واهلل أعلــم َّ
إن كل((( ظاهــر لــه باطــن

يامثلــه وال ينافيــه وجــود غــر املامثــل (ظاهــر ًا)((( ألن الغــرض يتعلــق بوجــود

املامثــل فــإن كان الظاهــر حســنا يف الواقــع كان ناشــئا عــن باطــن حســن؛ أل َّنــه ال
يكــون مــع عــدم حســنه كذلــك ناشــئ ًا عــن الباطــن احلســن ،وال مماثــا لــه وحينئــذ

((( (خبث) يف ر ،تصحيف.
((( (فهم) يف ر.
((( (املقنعني) يف ر ،حتريف.
((( (لكل) يف ر ،م.
((( (طاهر) يف ر ،ن ،تصحيف.
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فــإذا كان الظاهــر طيبــ ًا كان الباطــن طيبــ ًا ،وإذا كان الظاهــر خبيثــ ًا كان الباطــن

كذلــك؛ لتعلــق كل منهــا باآلخــر وربطــه بــه وحينئــذ ال يتحقــق طيــب احدمهــا مــع
[خبــث]((( اآلخــر ،ففيــه افــادة لإلنســان وحــث لــه عــى أن يبــذل جهــده يف حتصيل
املوافقــة بينهــا يف احلســن والطيــب إذ هــو قــادر عــى ذلــك وال يكتفــي بطيــب

الظاهــر ظاهــر ًا مــع خبــث الباطــن فإنــه ال طيــب حينئــذ يف الظاهــر وملــا كان الظاهر

ا عــى الباطــن لظهــوره وخفــاء الباطــن كان طيبــه داال ًعــى طيبــه وخبثــه داالً
دليـ ً

عــى خبثــه وهــذا بالنســبة اىل معرفــة الغــر ذلــك وإن خــرج عــن املقــام فقــد علــم
أن الطيــب مــن الظاهــر مــا كان موافق ـ ًا للطيــب مــن الباطــن وكــذا اخلبيــث ألن
الظاهــر اخلبيــث ال بــد أن يكــون الباطــن معــه خبيث ـ ًا ،وقــد ظهــر أن مــا كان طيب ـ ًا

بحســب الظاهــر ال يســمى طيبـ ًا يف الواقــع ونحــوه اخلبيــث ،فإنــه قــد يتخيــل خبــث

يشء وهــو ليــس كذلــك ،وملــا كان هــذا الــكالم الرشيــف إلفــادة اجلمــع بــن
الباطــن احلســن والظاهــر احلســن فــا ينافيــه مــا إذا كان ظاهــر طيبــ ًا بحســب
الظاهــر وعكســه َّ
فــإن الــكالم مســوق لكــون اإلنســان ينبغــي لــه أن جيمــع بــن

األمريــن يف طيبهــا ،وأن يــرك اجلمــع بــن األمريــن يف خبثهــا((( عــى أنــه لــو أريــد

بــه مــا يشــمل معرفــة الغــر بذلــك يكــون مبني ـ ًا عــى املعــارشة التــي يظهــر منهــا
اخللــق مــن التخلــق ،والطبــع مــن التطبــع عــى نحــو مــا اعتــر يف أمــر العدالــة

ويكــون العهــدة يف املتكلــف عليــه لــو كان عــى خــاف ذلــك ،والظاهــر أن هــذا

ليــس (بمــراد)((( دخولــه بــل لــه حكــم آخــر إذا تقــرر ذلــك فقولــه (عليــه الســام):
((( [خبث] ساقطة من ر ،ويف ث( :حسن).
((( (جثهام) يف ر ،تصحيف.
((( (بمزاد) يف أ ،ن ،تصحيف.
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وقــد قــال الرســول الصــادق (صــى اهلل عليــه وآلــه)( :إن اهلل حيــب العبــد ويبغــض
عملــه وحيــب العمــل ويبغــض بدنــه) معنــاه واهلل أعلــم َّ
أن اهلل ســبحانه حيــب العبــد

إليامنــه فرييــد لــه ترتــب الثــواب ،وأن يعمــل باختيــاره مــا يوافــق هــذه املحبــة،
ويوافــق إيامنــه بــأن يكــون عملــه طيب ـ ًا ،فــإذا عمــل عم ـ ً
ا خبيث ـ ًا يكــون قــد حــرم

نفســه باختيــاره  /ظ  /201مــع حمبــة اهلل لــه ويبغــض الكافــر لكفــره وحيــب عملــه
إذا كان حســن ًا ففــي كل منهــا عــدم موافقــة الظاهــر للباطــن َّ
فــإن ظاهــر عمــل

املؤمــن خبيــث وباطــن الكافــر خبيــث فــا ينفــع املؤمــن حــب اهلل أليامنــه إال أن

يعفــو عنــه بســبب حبــه إليامنــه أو يتــوب وال ينفــع الكافــر حســن عملــه مــع حمبــة

اهلل لعملــه خلبــث الباطــن فليــس كل مــن الظاهــر والباطــن مماث ـ ً
ا لآلخــر فيهــا

(((

فظهــر وجــه ربــط هــذا الــكالم بــا قبلــه ومناســبته لــه ففيــه افــادة انــه اذا مل يتوافــق

الظاهــر والباطــن مل يتــم ذلــك ولــو كان املؤمــن حيبــه اهلل إليامنــه ،والكافــر حيــب اهلل

عملــه وال يتوهــم أن حمبــة اهلل لــه تنــايف((( مــا ذكــر((( بعــد تدبــر مــا تقــرر ،فاملــراد
حتصيــل هــذا مــن العبــد ،وال ينافيــه الفــرق بــن املؤمــن والكافــر مــن جهــة أخــرى،
ويف التعبــر يف الكافــر بالبــدن لطيفــة واهلل اعلــم)) انتهــى .ومحــل بعــض األفاضــل

طيــب الظاهــر عــى حســن الصــورة ،أو مــا يشــمله وجعــل احلديــث مؤيــد ًا ملا ســبقه
ووجــه الــكالم بتوجيــه مشــتمل عــى تكلفــات طوينــا الكشــح عــن ذكــره واهلل
تعاىل يعلم حقيقة احلال ومنه نرجوا العصمة والتسديد.

((( (فيها) يف ر.
((( (ينايف) يف أ ،ر ،ع ،م.
((( (دكر) تصحيف.
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ــن ا َمل ِ
ــات لَ ِغنَــى بِ ِ
نبــات ،وك ُُّل َنب ٍ
ــه َع ِ
ــم َأ َّن كل((( َع َم ٍ
ــاءَ .و امل ِ َيــا ُه
ــل
َ
ٌ َ
َ
(وا ْع َل ْ
ُْ ِ
ــت َث َم َرتُــ ُهَ ،و َمــا َخ ُب َ
ــث َســ ْق ُي ُه،
ــاب َغ ْر ُســ ُهَ ،و َح َل ْ
ــاب َســ ْق ُي ُهَ ،ط َ
متَل َفــ ٌةَ ،ف َــا َط َ
َخ ُب َ
ــر ْت َث َم َرتُــ ُه) ويف بعــض النســخ (واعلــم أن لــكل عمــل
ــث َغ ْر ُســ ُه َو َأ َم َّ
نبات ـ ًا) ،فاملــراد بالنبــات مــا يرتتــب عــى العمــل مــن الســعادة والشــقاوة والثــواب

والعقــاب والغنــى كإىل ضــد الفقــر ،تقــول((( :غنــى فــان يغنــى
غنــى((( مثــل
ً
ِ
ىض ،فهــو غنــي ،والغنــاء ككالم كــا يف بعــض النســخ االكتفــاء
ريض يــرىض ر ً
(((
والســقي بالفتــح كــا يف النســخ
وليــس عنــده غنــاء ،أي :مــا يكتفــي [بــه] َ ،
مصــدر ســقاه يســقيه ويف النســبة جتــوز ،وأمــا النصيــب مــن املــاء فهــو ِ
الســقي

بالكــر((( ،ويظهــر مــن كالم بعــض الشــارحني((( إنــه كان يف نســخته ِســقيه
ضب ـ ًا أي اثبتــه يف األرض
َض ْبـ ُ
بالكــر [ ،(((]...و َغ َر ْسـ ُ
ـت َ
ـت الشــجر غرس ـ ًا ك َ َ
ِ
وحــا الــيء
فالشــجر مغــروس ويطلــق عليــه غــرس أيض ـ ًا وغــراس بالكــرَ ،
َيلــو َحــاوة بالفتــح ،فهــو ُح ُلــو بالضــم ،وأمــر الــيء ،أي :صــار ُمــر ًا ،فهــو ممــر
ـض (فهو(مــر) لغــة ،واالنثــى (مــرة) ،ومجعهــا (مرائــر) عــى غــر
 ،و َمـ َّـر َك َفـ َـر و َعـ ْ

قيــاس)((( والغــرض مــن الــكالم ان العمــل أو مــا يرتتــب عليــه ينمــو ويــزداد
((( (لكل) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.146/ 9 :
((( (يقول) يف ث ،ر ،تصحيف.
عنى) يف ر ،تصحيف.
((( (عنى فالن يعنى ً
((( [به] ساقطة من ث ،م.
((( ينظر :الصحاح ،مادة (سقى).2380 /6 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.146 /9 :
((( [به] زائدة يف ر.
((( املصباح املنري( ،مررت).568 /2 :
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بفضــل اهلل وحيتــاج اىل املــاء كالنبــات((( فــا ُسـ ِـقي بصــدق النيــة واالخــاص اثمــر

حلــو ًا وهــو الزلفــى والفــوز باجلنــة ومــا ســقي بالريــاء والســمعة وخبــث النيــة اثمــر

مــر ًا وهــو الشــقاء وعــذاب النــار.

[ومن خطبة له (عليه السالم) يذكر فيها بديع خلقة اخلفاش]

(((

ْــه مع ِر َفتِ ِ
ِ
ِ
َ
ــت َع َظ َمتُــ ُه
ــه َو َر َد َع ْ
ــرت األَ ْو َص ُ
ــن ُكن َ ْ
ــاف َع ْ
(احل ْمــدُ هللِ ا َّلــذي ان َْح َ َ
ــة م َلكُوتِ ِ
ِ
ــم َ ِ
ال ُع ُق َ
ــه) اخلفــش بالتحريــك صغــر
ــول َف َل ْ
تــدْ َم َســاغ ًا إىل ُب ُلــو ِغ َغا َي َ
العينــن وضعــف يف البــر((( وهــو مصــدر خفــش((( كتعــب ،فهــو أخفــش وهــي
خفشــاء ويكــون خلقتــه وصاحبــه يبــر بالليــل دون النهــار ،أو أكثــر مــن النهــار
ويبــر يف يــوم غيــم دون صحــو ،أو أكثــر منــه ،ومنــه اخلُفــاش بالضــم كرمــان

للطائــر املعــروف وهــو الوطــواط ،وقيــل :الوطــواط اخلطــاف ،أو رضب مــن

ـر البعــر حســور ًا َك َق َعــدَ قعــودا إذا
خطاطيــف اجلبــال وجيمــع عــى خفافيــشَ ،
وحـ َ َ
َّ
كل لطــول مــدى ونحــوه((( ،وحرستــه أنــا يتعــدى وال يتعــدى ،وانحــرت أي

كلــت واعيــت ووصفــه كوعــد وصفــ ًا وصفــ ًة أي نعتــه بــا فيــه ،وكُنــه الــيء

بالضــم حقيقتــه وهنايتــه وانحســار األوصــاف عــن كنــه معرفتــه لعجــز العقــول عن
الوصــول اىل كنــه معرفتــه وتنزهــه ســبحانه عــن انحــاء الرتاكيــب ،وكــذا عــن

عــروض الصفــات وردعتــه عــن الــيء كمنعتــه أي منعتــه وزجرتــه ،وســاغ
((( (كالبنات) يف ر ،تصحيف.
((( [ومن خطبة له (عليه السالم) يذكر فيها بديع خلقة اخلفاش] بياض يف ث.
((( ينظر :الصحاح ،مادة (خفش).1005 /3 :
((( (حفش) يف أ ،ر ،ع ،تصحيف.
((( ينظر :الصحاح ،مادة (حرس).629 /2 :
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الــراب سوغ ًا(ســهل مدخلــه)((( واملســاغ املســلك ،وامللكــوت العــز والســلطان

(هـ َـو اهللُ
وهــو اســم مبنــي مــن امللــك كاجلــروت والرهبــوت مــن اجلــر والرهبــة ُ
َ
ـونْ ،ل َ َت ْب ُل ْغـ ُه ال ُع ُقـ ُ
ـول بِت َْح ِديـ ٍـد
ـن م َّ ِــا َتـ َـرى ال ُع ُيـ ُ
احلـ ُّـق(((  /و /202ا ُملبِـ ُـن َأ َحـ ّـق َو َأ ْبـ ُ َ
كــون م َشــبه ًا ،و َل َت َقــع ع َلي ِ
ــه األَ ْو َهــا ُم بِ َت ْق ِد ٍ
ُــون ُم َ َّثــاً) احلــق أي
َف َي
يــر َف َيك َ
َ ُ َّ
ْ َ ْ
َ ْ
املتحقق(((وجــوده واهليتــه أو املوجــود حقيقــه وأبــان أي وضــح وأوضــح يســتعمل

الزمـ ًا ومتعديـ ًا واملبــن عــى األول الظاهــر وجــوده وهــو املناســب للمقــام ،وعــى
الثــاين الــذي يظهــر األشــياء باإلجيــاد وكشــف الرسائــر وكونــه ســبحانه أحــق وأبني

ممــا تــرى العيــون؛ َّ
ألن العلــم بوجــوده ســبحانه عقــي يقينــي [ال ينظــروا اليــه كــا

ينظــروا]((( اىل املحسوســات مــن الغلــط كرؤيــة الكبــر صغــر ًا مــن بعيــد والشــط

متحــركا يف ســفينة واخلشــب املســتقيم معوجـ ًا يف املــاء والصغــر كبــر ًا فيــه ،والظــل

املتحــرك ســاكن ًا ونحــو ذلــك ،واحلــد يف اللغــة املنــع واحلاجــز بــن الشــيئني وهنايــة

الــيء وطرفــة ،ويف عــرف املنطقــن التعريــف بالــذايت ،واألنســب أن يــراد
بالتحديــد اثبــات النهايــة والطــرف وهــو مســتلزم للمشــاهبة باألجســام والتحديــد
املنطقــي أيضـ ًا وإن كان [ال ينفــك]((( عــن التشــبيه باملركبــات واملمكنــات لكنــه ال

خيلــو عــن البعــد يف كالمهــم (عليــه الســام) [والتقديــر اثبــات املقــدار وهــو

((( املصدر نفسه ،مادة (سوغ).1322 /4 :
((( (هو اهلل امللك احلق) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.147 /9 :
((( (التحقق) يف ر.
((( [الينظروا اليه كام ينظروا] ساقطة من ع ،ويف أ ،ث ،ر ،م (ال يتطرق اليه ما يتطرق).
((( [ال ينفك] خرم يف ن ،امتمته من م.
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يســتلزم]((( التشــبيه بــذوي املقاديــر مــن املمكنــات [خلــق]((( اخللــق عــى غــر

متثيــل [وال مشــورة مشــر وال معونــة معــن فتــم خلقــه]((( بأمــره وأذعــن لطاعتــه

[فأجــاب ومل يدافــع] ((( وانقــاد [ومل ينــازع لعــل املــراد بالتمثيــل]((( اجيــاد اخللــق

عــى حــذو مــا قــد خلقــه غــره حتــى يكــون (مقلــد ًا لــه) خالقـ ًا لــيء عــى مثــال مــا

خلقــه غــره وهــو املناســب لقولــه (عليــه الســام) يف آخــر اخلطبــة( :فســبحان

البــارئ لــكل يشء عــى غــر مثــال خــا مــن غــره) وحيتمــل أن يكــون املــراد أنــه مل

جيعــل خللقــه مثــاالً قبــل االجيــاد كــا يفعلــه البنــاء تصويــرا ملــا يريــد بنــاءه حتــى

جيــيء خالي ـ ًا مــن النقــص والعيــب ،واملشــورة مفعلــة مــن اشــار عليــه بكــذا أي
أمــره((( بــه ُ
واملشــورة بضــم الشــن كــا يف النســخ والشــورى بمعنــاه ،واملعونــة

االســم مــن اعانــه وعونــه كالعــون واملعــون ،وتــم خلقــه أي بلــغ كل خملــوق اىل

كاملــه الــذي أراده اهلل ســبحانه منــه أو خــرج مجيــع مــا اراده مــن العــدم اىل الوجــود
بمجــرد أمــره وأذعــن لــه أي خضــع وأقــر وأرسع يف الطاعــة وانقــاد واجلملتــان

كالتفســر لالذعــان ،ولعــل املــراد مــن اإلذعــان دخولــه حتــت القــدرة االهليــة وعدم
االســتطاعة لالمتنــاع ،وقولــه (عليــه الســام) مل يدافــع بيــان لإلجابــة كــا َّ
أن قولــه
(عليــه الســام) مل ينــازع بيــان لالنقيــاد واال لــكان العكــس أنســب ،وحيتمــل أن
يكــون املــراد معنــى ال يصــل اليــه عقولنــا كتســبيح االشــياء عــى مــا هــو الظاهــر

((( [والتقدير اثبات املقدار وهو يستلزم] خرم يف ن.
((( [خلق] طمس يف ن.
((( [وال مشورة مشري وال معونة معني فتم خلقه] خرم يف ن.
((( [فأجاب ومل يدافع] خرم يف ن.
((( [ومل ينازع لعل املراد بالتمثيل] خرم يف ن.
((( (امرء) يف ر.
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ِ
ِِ
مــن قولــه تعــاىل﴿ :وإِ ْن ِمــن َ ٍ
ــون
ــن َل َت ْف َق ُه َ
شء إِلَّ ُي َســ ِّب ُح بِ َح ْمــده َو َلك ْ
َ
ْ ْ
ِ
ــأر ِ
يح ُه ْم﴾((( والوجهــان جيريــان يف قولــه تعــاىلَ ﴿ :ف َق َ
ض اِئْتِ َيــا
ت َْســبِ َ
ــال َلــا َول ْ
ــف ِص ْنعتِ ِ
َطوعا َأو كَرهــا َقا َلتَــا َأ َتينَــا َطائِ ِعــن﴾(((( ،و ِمــن َل َطائِ ِ
ــهَ ،و َع َجائِ ِ
ــب
َ
َ
َ ْ
ْ ً ْ ْ ً
ْ
اخل َفافِيـ ِ ِ
ِحكْمتِـ ِـه((( مــا َأرا َنــا ِمــن َغو ِامــض ِ
احلك َْمـ ِـة ِف َهـ ِـذ ِه َ
ـاء
ضهــا ِّ
ـش ا َّلتــي َي ْق ُب َ
ْ َ
َ
َ َ
الض َيـ ُ
ـط لِـك ُِّل َش ٍء ،ويبسـ ُطها ال َّظــام ال َقابِـ ُ ِ
الب ِ
اسـ ُ
ـي) اللطائــف مجــع لطيفــة
ََْ ُ َ
َ
ـض لـك ُِّل َحـ ٍّ
ُ
وهــي مــا صغــر ودق((( والعجائــب مجــع عجيبــة ككريمــة وكرائــم ودقيقــه ودقائــق
وعجيــب ،قيــل :جيمــع عــى عجائــب كأفيــل وآفائل(((وتبيــع وتبايــع ،وقيــل :ال

جيمــع عجيــب والغامــض خــاف الواضــح وكل يشء خفــي مأخــذه وحاصــل
الــكالم التعجــب مــن خمالفتهــا جلميــع احليوانــات يف االنقبــاض عــن الضــوء
واالشــارة اىل خفــاء العلــة يف ذلــك ،واملــراد باالنقبــاض((( [انقبــاض أعينهــا يف

الضوء](((عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحني ،قــال :ويكــون [ذلــك عــن إفــراط
التحلــل يف]((( الــروح النــوري حلــر [النهــار ثــم يســتدرك ذلــك] ((( بــرد الليــل

((( االرساء  ،44 /ويف م( :اليفقهون) ،تصحيف.
((( فصلت .11 /
((( (خلقته) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.147 /9 :
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (لطف).316 /9 :
((( (كام قيل واقائل) يف ع ،حتريف.
((( (االنقباص) يف أ ،ن ،ويف ر( :باالنقياض) تصحيف.
((( [انقباض أعينها يف الضوء] خرم يف ن.
((( [ذلك عن افراط التحلل يف] خرم يف ن.
((( [النهار ثم يستدرك ذلك] خرم يف ن.
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فيعــود االبصــار((( [وفيــه تأمــل ،ولعــل االظهــر أنــه ليــس ملجــرد]((( احلــر وااللــزم

أن ال يعرضــه االنقبــاض يف الشــتاء إالَّ إذا ظهــرت احلــرارة يف اهلــواء ويف الصيف

(((

[أيضــ ًا يف أوائــل النهــار بــل]((( ،ذلــك لضعــف يف قوهتــا البــارصة ونــوع مــن

التضــاد و /ظ  /202التنافــر بينهــا وبــن النــور كالعجــز العــارض لســائر القــوى
املبــرة عــن النظــر اىل جــرم الشــمس وأمــا ،أن [علــة التنافــر]((( مــاذا ففيــه خفــاء

وهــو منشــأ التعجــب الــذي يشــر اليــه الــكالم ويمكــن أن يعــود الضمــر اليهــا مــن

غــر تقديــر مضــاف ،ويكــون املــراد بانقباضهــا مــا هــو منشــأ اختفائهــا هنــار ًا وإن
ِ
ِ ِ
ـن
كان ذلــك ناشــئ ًا مــن جهــة اإلبصـ َ
ـن َأ ْن ت َْس ـتَمدَّ مـ َ
ـار(و َك ْيــفَ َعش ـ َي ْت((( َأ ْع ُينُهــا َعـ ْ
س ا ُمل ِضي َئـ ِـة ُنــور ًا َتتـ ِـدي بِـ ِـه ِف َم َذ ِاهبِهــا َو َتت َِّصـ ُـل((( بِ َعلَنِ َيـ ِـة ُب ْرهـ ِ
الشـ ْـم ِ
الشـ ْـم ِ
ـان َّ
َ
س إِىل
ْ
ِ
ــن ا ُمل ِ ِ
َم َع ِارفِ َهــاَ ،و َر َد َعهــا بِتَأللــئ ِض َيائِ َهــا َع ِ
إش ِاق َهــاَ ،و َأكن َُّهــا ِف
ــي ف ُســ ُب َحات ْ َ
ِّ
مك ِ
الذ َهـ ِ
َامن ِ َهــا َعـ ِ
ـن َّ
ـاب ِف ُب َلــجِ ائْتِال َِق َهــا) ال َعشــى بالفتــح مقصــور ًا ســوء البــر بالنهار
َ
أو بالليــل والنهــار أو العمــى ،واملعنــى كيــف عجــزت وعميــت وتســتمد أي تســتعني
وتتقوى(((تقــول :امددتــه بمــدد إذا اعنتــه وقويتــه ومذاهبهــا وطــرق معاشــها

ومســالكها يف ســرها وانتفاعهــا ،وتصــل يف أكثــر النســخ منصــوب عطف ًا عىل تســتمد،

ويف بعضهــا مرفــوع عطف ـ ًا عــى هتتــدي ،ويف بعــض النســخ تتصــل بالنصــب موضــع
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.149 /9 :
((( [وفيه تأمل ولعل االظهر أنه ليس ملجرد] خرم يف ن.
((( (الضيف) يف ث ،تصحيف.
((( [أيض ًا يف أوائل النهار بل] خرم يف ن.
((( [علة التنافر] خرم يف ن.
((( (عشبت) يف ر ،ن ،تصحيف.
((( (تصل) يف ث ،ويف ث( :نصل) ،حتريف.
((( (يتقوى) يف أ ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
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تصــل ،واالتصــال اىل الــيء هــو الوصــول اليــه والربهــان واحلجــة والدليــل،

ومعارفهــا مــا تعرفــه مــن طــرق انتفاعهــا وردعــه كمنعــه كفــه ورده وتــأأل الــرق أي
والسـ ُبحات بضمتــن مجــع ُســبحة بالضــم وهــي النــور ،وقيــل( :ســبحات الوجــه
ملــعُ ،

حماســنه؛ ألنــك إذا رأيــت الوجــه احلســن قلــت ســبحان اهلل)((( ،وقيــل( :ســبحات اهلل
تنزيــه لــه أي ســبحان وجهــه)(((ِ ،
والكــن بالكــر الســر وأكنــه ســره واســتكن اســترت

َــع أي اســتخفى واملكمــن املوضــع ،و(البلــج)((( بالتحريــك
َــر و َمن َ
وكمــن َكن َ َ
مصدر(بلــج)((( كتعــب أي ظهــر ووضــح ،ومنــه قيــل( :بلــج ((( احلــق) وهــي لغــة

ذكــره يف املصبــاح املنــر((( وصبــح أبلــج((( بــن البلــج((( (أي مــرق مــيء) ذكــره

اجلوهــري((( ،وقــال بعــض الشــارحني :البلــج( ((1مجــع ُبلجــة( ((1بالضــم ،وهــي أول

بلجة( ((1أيض ًا بالفتــح([ ((1ومل أجده يف كالمهــم .واالبتالق]
ضــوء الصبــح ،وجــاء َ

(((1

((( لسان العرب ،مادة (سبح).473 /2 :
((( املصدر نفسه ،مادة (سبح).473 /2 :
((( (البلح) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،ن ،تصحيف ،والصواب ما اثبتناه.
((( (بلح) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،ن ،تصحيف ،والصواب ما اثبتناه.
((( (بلح) يف أ ،ر ،ع ،م ،ن ،تصحيف ،والصواب ما اثبتناه.
((( املصباح املنري( ،بلج).60 /1 :
((( (ابلح) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،ن ،تصحيف ،والصواب ما اثبتناه.
((( (البلح) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،ن ،تصحيف ،والصواب ما اثبتناه.
((( الصحاح ،مادة (بلج) ،300 /1 :ويف ع( :أو مرشق).
(( ((1البلح) يف أ ،ر ،ع ،م ،ن ،تصحيف ،والصواب ما اثبتناه.
(( ((1بلحة) يف أ ،ر ،ع ،م ،ن ،تصحيف ،والصواب ما اثبتناه.
(( ((1بلحة) يف أ ،ر ،ع ،م ،ن ،تصحيف ،والصواب ما اثبتناه.
( ((1ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.148 /9 :
([ ((1ومل أجده يف كالمهم االئتالق] خرم يف االصل.
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ِ
ِ
ــي]((( ُم ْســدَ َل ُة ُ
ــى
اللمعــان يقــال :ائتلــق وتألــق إذا التمــع ([ َف ِه َ
اجل ُفــون بِالنَّهــار [ َع َ
[أرز ِ
َأحدَ ِاقهــا((( وج ِ
(((
ـل َ ِ
ساج ـ ًا]((( ت َْس ـت َِد ُّل بِـ ِـه ِف ا ْل َتـ ِ
اع َل ـ ُة ال َّل ْيـ ِ
َاق َهــاَ ،فـ َـا َيـ ُـر ُّد]
َ َ
ْ
ـاس َ ْ
َأبصارهــا َأســدَ افُ ُظ ْلمتِـ ِـه ،والَ َتتَنِــع ِمــن ا ُملـ ِـي فِيـ ِـه [لِغَسـ ِـق]((( دجنَّتِـ ِـه َفــإذا َأ ْل َقـ ِ
ـت
ُ ُ
َ ْ ُ َ
َ
ِّ ْ
َ
ْ َ َ َ ْ
ِ
(((
إش ِاق((( ن ِ
ـاح َ ِ
الض َبـ ِ
َ
ـاب
ُورهــا َعـ َـى ِّ
الشـ ْـم َس قنَا َعهــا َو َبــدَ ْت َأوضـ ُ
[نار َهــا] َو َدخَ ـ َـل َ ْ
ِ
ــان ع َــى م ِ
ِف ِو ِ
ــن ا َمل َع ِ
ــاش ِف
آق َيهــا َو َت َب َّلغ ْ
جار َهــا َأ ْط َب َق ْ
َــت بِــا ا ْكت ََســ َب ْت ُه م َ
ــت األَ ْج َف َ َ َ
ُظ َلــ ِم َل َيالِ َيهــا) ســدل ثوبــه يســدله ويســدله واســدله (أي ارخــاه)((( وأرســله،

وجفــون
جلفــن بالفتــح غطــاء العــن مــن أعالهــا وأســفلها ،واجلمــع أجفــان((( ُ
وا َ
وأجفــن( ،((1واحلدقــة حمركــة ســواد العــن وجتمــع عــى حــداق( ((1كــا يف بعــض

النســخ كرقبــة ورقــاب عــى القيــاس وعــى أحــداق كــا يف بعــض النســخ ،وأســدال

َّ
((ألن
جفوهنــا النقباضهــا وتأثــر حاســتها عــن الضيــاء ،وقــال بعــض الشــارحني:

حتلــل الــروح احلامــل للقــوة البــارصة ســبب للنــوم أيض ـ ًا فيكــون ذلــك االســدال

((( [فهي] خرم يف ن .ويف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد( :147 /9 :وهي).
((( (حداقهــا) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،147 / 9 :وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.272 :
((( [عىل أحداقها وجاعلة الليل رساج ًا] خرم يف ن.
((( [أرزاقها فال يرد] خرم يف ن.
((( [لغسق] خرم يف ن.
((( (ودخل من إرشاق) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.147 /9 :
((( [هنارها] خرم يف ن.
((( الصحاح ،مادة (سدل).1728 /5 :
((( (احفان) يف ث ،تصحيف.
( ((1ينظر :القاموس املحيط ،مادة (جفن).209 /4 :
( ((1ينظر :الصحاح ،مادة (حدق).1456 /4 :
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رضبـ ًا مــن النــوم))((( وااللتــاس الطلــب ،وأســدف الليــل أي :اظلــم ،ويف بعــض
كج َمــل وأمجــال وهــو
النسخ( َأســداف) بفتــح اهلمــزة مجــع َســدَ َ
ف بالتحريــك َ
الظلمــة ،واالضافــة للمبالغــة والضمــر يف(فيــه) راجــع اىل الليــل ،وال َغســق

بالتحريــك ظلمــة أول الليــل ،والدُ ُجنَّــة بضــم الــدال املهملــة واجليــم وتشــديد

النــون ُ
كخر ُقــة ،والدُ جــن كعتــل الظلمــة ،وحاصــل الــكالم التعجــب مــن كــون
حاهلــا يف االبصــار والتــاس الــرزق عــى عكــس ســائر احليوانــاتِ ،
ومقنعــة املــرأة

والقنــاع بالكــر أوســع منهــاِ ،
بكــر امليــم مــا تغطــي((( بــه رأســهاِ ،
وقناع الشــمس

كنايــة عــن الظلمــة أو مــا حيجبهــا مــن اآلفــاق والقــاء القنــاع طلوعهــا ،والوضــح
بالتحريــك (البيــاض مــن كل يشء)((( ،وبيــاض الصبــح والقمــر ،ويف بعــض

النســخ دخــل مــن أرشاق نورهــا بزيــادة (مــن) التبعيضيــة أي دخــل يشء مــن
إرشاق نورهــاِ ،
ِ
ووجارهــا بالكــر
والضبــاب بالكــر مجــع ضــب الدابــة املعروفــة،

جحرهــا الــذي تــأوى اليــه ومــن عادهتــا اخلــروج مــن وجارها عنــد طلوع الشــمس
ملواجهــة النــور عــى عكــس اخلفافيــش ،و َم ْأ ِق ْيهــا بفتــح امليــم وســكون اهلمــزة

وكــر القــاف وســكون اليــاء كــا يف أكثــر النســخ لغــة يف ا ُملـ ْـؤق بضم امليم وســكون
اهلمــزة [أي طــرف عينهــا ممــا يــي االنــف]((( وهــو جمــرى الدمــع [مــن العــن ،وقيل

مؤخرهــا] ((( ،وقــال االزهــري :امجــع [أهــل اللغــة أن ا ُملــؤق وا َملأق بالضــم والفتح
((( رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.257 /3 :
((( (يغطى) يف أ ،ع ،تصحيف.
((( لسان العرب ،مادة (وضح).634 /2 :
((( [أي طرف عينه مما ييل االنف] خرم يف ن.
((( [من العني ،وقيل مؤخرها] خرم يف ن.
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طــرف]((( العــن الــذي يــي األنــف وإن الــذي يــي الصــدغ((( [يقــال لــه :اللحــاظ،

واملاقــي لغ ـ ًة فيــه((( ،وقــال ابــن القطــاع(((] ((( :ماقــي العــن فعــي وقــد غلــط فيــه
مجاعــة مــن العلــاء ،فقالــوا :هــو َم ْف ِعــل وليــس كذلــك بــل [اليــاء يف آخــره
لألحلــاق]((( قــال اجلوهــري :وليــس هــو مفعــل َّ
ألن امليــم أصليــة وإنــا زيــدت يف
ِ
ــق
آخــره اليــاء لإلحلــاق((( ،وملــا كان
فعــى بكــر الــام نــادر ًا ال أخــت هلــا ُأ ِحل َ

بِ َم ْفعــل ،وهلــذا مجــع عــى ماقــي عــى التوهــم ،ويف بعــض النســخ مأقيهــا عــى صيغة
اجلمــع وتبليــغ بكــذا أي أكتفــي واملعــاش مــا يعــاش((( بــه ومــا يعــاش فيــه ومصــدر

بمعنــى احليــاة واملناســب هاهنــا األول ،وفيــا ســيجيء الثــاين ،ويف بعــض النســخ

ـن َج َعـ َـل الل ْيـ َـل َلــا َنَــار ًا َو َم َعاشـ ًاَ ،والنَّهار َسـكَن ًا
ليلهــا موضــع لياليهــا ( َف ُسـ ْب َح َ
ان َمـ ْ
احل ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َأنــا
اجــة َإل ال َّطـ َـران ،ك َّ
ـن َْلم َهــا َت ْعـ ُـر ُج ِ َبــا عنْــدَ َ َ
َو َقـ َـرار ًاَ ،و َج َعـ َـل َلــا َأ ْجن َحـ ًة مـ ْ
ـك َتــرى مو ِ
انَ ،غــر َذو ِ
اضـ َـع ال ُعـ ُـر ِ
ـش َو َل َق َصـ ٍ
ات ِريـ ٍ
وق َب ِّي َنـ ًة
ـبَّ ،إل َأ َنـ َ َ َ َ
َشـ َظا َيا اآل َذ ِ ْ َ َ
الســكن بالتحريــك مــا
َأ ْع َلم ـ ًاَ ،لــا َجن َ
َاحــان ََّلــا َير َّقــا َف َين َْش ـ َّقاَ ،ومل ْ َي ْغ ُل َظــا َف َي ْث ُقـ َـا) َ
تســكن اليــه النفــس ،وتطمئــن ،وقــر الــيء كفــر أي اســتقر باملــكان واالســم

((( [أهل اللغة أن ا ُملؤق وا َملأق بالضم والفتح طرف] خرم يف ن.
((( (الصدع) يف ر ،تصحيف.
((( ينظر :هتذيب اللغة ،االزهري.365 /9 :
((( ينظر :كتاب االفعال ،ابن القطاع (ت 515هـ).16 /1 :
((( [يقال له :اللحاظ ،واملاقي لغ ًة فيه ،وقال ابن القطاع] خرم يف ن.
((( [الياء يف آخره لالحلاق] خرم يف ن.
((( ينظر :الصحاح ،مادة (مأق).1553 /4 :
((( (ما يعاس) يف أ ،تصحيف.
125

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

ال َقــرار بالفتــح ،وقيــل :هــو مصــدر ،والشــظية((( الفلقــة((( مــن يشء فعيلــه مــن

قولــك :تشــظت العصــا إذا صــارت فلق ـ ًا واجلمــع شــظايا((( ،والقصــب الــذي يف
أســفل الريــش للطيــور ،واألَعــام مجــع علــم بالتحريــك وهــو طــراز الثــوب

ورســم الــيء ورقمــه وأعالمــ ًا يف املعنــى كالتأكيــد لبينــه وكلمــة (هلــا) غــر

موجــوده ،يف بعــض النســخ فيكــون قولــه (عليــه الســام) جناحــان خــر مبتــدأ

حمــذوف أي جناحاهــا الــذي فهــم مــن الــكالم مل جتعــا رقيقــن بالغــن يف الرقــة
ِ
ـر َو َو َلدُ َهــا
وال يف الغلــظ حــذر ًا مــن االنشــقاق ،والثقــل املانــع مــن الطــران (تَطـ ُ
ِ
ـتَ ،ل ُي َف ِ
ار ُق َهــا َح َّتــى
ـتَ ،و َي ْرت َِفـ ُـع إ َذا ْار َت َف َعـ ْ
ـئ إ َل ْي َهــاَ ،ي َقـ ُـع إ َذا َو َق َعـ ْ
َلصـ ٌـق ِ َبــا الَجـ ٌ
ِ
ِ ِ
ِ
َي ْشـتَد َأ ْركَا ُنـ ُهَ ،و ْيِم َلـ ُه [للن َُّهـ ِ
ـح
َاحـ ُه َو َي ْعـ ِـر َ
ـوض َجن ُ
ـب َع ْيشــه َو َم َصالـ َ
ف] ((( َم َذاهـ َ
ِ
ـر ِم َثـ ٍ
ان ال َبـ ِ
ـن َغـ ْ ِ
ـارئ لِ ـك ُِّل َش ٍء) [ َعـ َـى َغـ ْ ِ
ـر ِه) َلــأ((( إِىل
َن ْف ِسـ ِـه َف ُس ـ ْب َح َ
ـال َخـ َـا مـ ْ
الــيء أي] (((الذ واعتصــم بــه ووقــوع [الطــر ضــد ارتفاعــه]((( وأركان كل يشء
جوانبــه التــي يســتند اليهــا ويقــوم هبــا والنهــوض [التحــرك بالقيــام وهنــض]

(((

الطائــر إذا بســط جناحيــه ليطــر والعيــش احليــاة ومصالــح الــيء مــا فيــه صالحــه

[ضــد الفســاد](((والبارئ اخلالــق ،ومثــال الــيء شــبهه وهــو االســم مــن ماثلــه
((( (الشطية) يف ث ،تصحيف.
((( (الفلعة) يف ع ،تصحيف.
((( ينظر :معجم مقاييس اللغة ،مادة (شظى) ،189 /3 :ويف ث( :شطايا) تصحيف.
((( [للنهوض جناحه ويعرف] خرم يف ن.
((( (حلأ) يف ر ،تصحيف.
((( [عىل غري مثال خال من غريه جلأ اىل اليشء أي] خرم يف ن.
((( [الطري ضد ارتفاعه] خرم يف ن ،ويف ع( :عند ارتفاعه).
((( [التحرك بالقيام وهنض] خرم يف ن.
((( [ضد الفساد] خرم يف ن.
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مماثلــه كــا ســبق ،وخــا أي مــى ،وســبق أي مل خيلــق االشــياء عــى حــذو خالــق
سبقه بل ابتدعها عىل اقتضاء احلكمة واملصلحة.

ومن كالم له (عليه السالم) خاطب به أهل البصرة على جهة اقتصاص املالحم

( َف َم ِ
ــى اهللَ((( َف ْل َي ْف َع ْ
ــك َأ ْن َي ْعت َِق َ
ــل َن ْف َســ ُه َع َ
اع ِعنْــدَ َذلِ َ
ــإن
ــلَ ،ف َّ
ــن ْاســ َت َط َ
اجلن ِ
ِ
َأ َط ْعت ُُم ِ
يل َ
ــى َســبِ ٍ
ــاء اهللَ َع َ
َان َذا َم َشــ َّق ٍة
إن ك َ
ّــة؛ َو ْ
ُــم ْ
ــون؛ فــإين َحام ُلك ْ
إن َش َ
((( ِ
ِ
ٍ (((
ٍ(((
يــر ٍة) اقتصصــت احلديــث أي رويتــه عــى
[ َعظ ْي َمــة] َشــديدَ ة َ ،و َمذا َقــة َم ِر َ
وجهــه ،وامللحمــة الوقعــة العظيمــة القتــل وقــد تقــدم مــرار ًا ،ويعتقــل نفســه عــى

(((

اهلل أي :حيبســها عــى طاعــة اهلل وال يتعــدى مــا أمــر[اهلل بــه]((( تقــول :اعتقلــت

الرجــل إذا حبســته ،واعتقــل لســانه عــى البنــاء للفاعــل واملفعــول إذا حبــس عــن
الــكالم فلــم يقــدر عليــه ومحلــه عــى األمــر أي :اغــراه بــه ،والغــرض إين أســلك

بكــم ســبيل اجلنــة ،وأقودكــم اليــه ،وإن كنتــم ختتــارون غــره جلهلكــم بالعاقبــة،

ويف بعــض النســخ (عظيمــة) موضــع (شــديدة) وذاق الــيء ذوقـ ًا ومذاقـ ًا ومذاقــة

 /ظ  /203أي :اختــر طعمــه ،واملريــرة فعيلــه مــن ُمــر الــيءَ ،ي َمــر و َي ُمــر بالفتــح
ـاء ،و َض ْغــن َغـ َـا ِف صدْ ِ
ِ
رهــا
َ
ٌ
ى الن َِّسـ َ
(و َّأمــا ُف َل َنـ ُة َف َأ ْد َرك ََهــا َر ْأ ُ
والضــم َمــرارة بالفتــح َ
((( (اهلل عز وجل) يف هنج البالغة ،صبحي الصالح.273 :
((( (وإن) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.154/9 :
((( [عظيمة] ساقطة من ث ،ر ،ويف م( :عزيمة) ،ويف ن( :عطيمة).
((( (ذا مشــقة شــديدة) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،154/9 :وهنــج البالغــة،
صبحــي الصالــح.273 :
((( (مداقه) يف ع ،تصحيف.
((( [اهلل] طمس يف ن.
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ـت لِ َت َنـ َ ِ
ـل ال َقـ ْ ِ
ك َِم ْر َجـ ِ
ـري َمــا َأ َتـ ْ
ـن(((َ ،و َلـ ْـو ُد ِع َيـ ْ
إيل؛ ْل َ َت ْف َعـ ْـلَ .و َلــا َب ْعــدُ
ـال مـ ْ
ـت َّ
ـن َغـ ِ ْ
ِ
ُح ْر َمت َُهــا األُ َ
ـاب َعـ َـى اهللِ) املــراد بفالنــة عائشــة بنــت أيب بكــر والظاهــر
ولَ ،واحل َسـ ُ
َّ
أن التعبــر بلفــظ الكنايــة نــوع تقيــة مــن الســيد (ريض اهلل عنــه) كفــان يف اخلطبــة
الشقشــقية ونحــو ذلــكِ ،
والضغــن بالكــر احلقــد واالنطــواء عــى العــداوة
والبغضــاء كالضغينــة ،وغلــت القــدر تغــي غليان ـ ًا بالتحريــك ،واملِرجــل ِ
كمنــر

(القــدر)((( و(القــن :احلــداد)((( ،ويطلــق عــى كل صانــع ،واملــراد بمرجــل القــن
املرجــل مــن احلديــد [كــا ذكره](((بعــض الشــارحني((( ،ولعــل التخصيــص ألنــه

إذا غــى [كان غليانــه أشــد وأدوم وقــد كانــت] ((( عائشــة [تبغــض أمــر املؤمنــن

عليــه] ((( الســام حتــى روي أهنــا [ســمت عبــد ًا هلــا بعبــد الرمحــن تذكــر العبــد

الرمحــن بــن ملجــم و]((( كانــت حتســد فاطمــة (صلــوات اهلل عليهــا) وتبغضهــا

وتأكــد [بذلــك بغضهــا لــه (عليــه الســام) ومــن أســباب]((( حقدهــا ســوى
الشــقاوة اجلبليــة ،ســد رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه) بــاب [أبيهــا( ((1أيب

((( (القبن) يف ر ،تصحيف.
((( لسان العرب ،مادة (رجل).274 /11 :
((( املصدر نفسه ،مادة (قني).350 /13 :
((( [كام ذكره] خرم يف ن.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.154 /9 :
((( [كان غليانه أشد وأدوم وقد كانت] خرم يف ن.
((( [تبغض أمري املؤمنني عليه] خرم يف ن.
((( [سمت عبد ًا هلا بعبد الرمحن تذكر العبد الرمحن بن ملجم و] خرم يف ن.
((( [بذلك بغضها له (عليه السالم) ومن أسباب] خرم يف ن.
(( ((1ابيه) يف أ ،ر ،ع ،م ،ويف ث( :بايب).
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بكــر مــن املســجد وابقــاءه] ((( بــاب (عــي عليــه الســام) وبعثــه (عليــه الســام)

ليأخــذ ســورة بــراءة مــن أيب بكــر وغــر ذلــك ممــا هــو مذكــور يف كتــب األخبــار
ـت لِ َت َنـ َ ِ
إيل) أي لــو دعاهــا أحــد كطلحــة
ـري َمــا َأ َتـ ْ
(و َلـ ْـو ُد ِع َيـ ْ
ـال مـ ْ
والســر((( َ
ـت َّ
ـن َغـ ِ ْ

والزبــر أو غريمهــا لتأخــذ مــن غــري مــا (اتــت ايل) وهــي االمــارة واخلالفــة مل

جتبــه اىل اخلــاف والشــقاق؛ ألنــه ليســت يف صدرهــا مــن الضغــن ألحــد مثــل مــا
يف صدرهــا مــن احلقــد عــي ،وقــال بعــض الشــارحني( :إنــا يعنــي بذلــك الغــر

عمــر((( أي لــو أن عمــر ويل اخلالفــة بعــد قتــل عثــان عــى الوجــه الــذي قتــل عليــه
ونســب اىل عمــر أنــه كان (حيــرض)((( النــاس عــى قتــل عثــان ودعيــت اىل أن

ختــرج عليــه وتثــر الفتنــة مل تفعــل ،واألظهــر محــل اللفــظ عــى العمــوم وهــو أدل

عــى الضغــن ،وحرمتهــا األوىل أي كوهنــا مــن أمهــات املؤمنــن واحلســاب عــى
اهلل أي جمازاهتــا عــى الضغــن واخلــروج عــن الطاعــة واثــارة الفتنــة املؤديــة اىل قتــل

طائفــة مــن املســلمني عــى اهلل عــز وجــل.

إليــا ِن يس ـتَدَ ُّل عـ َـى الص َِ
يل َأب َلـ ِ
الـ ِ
َ
ـات،
َّ
َ
(س ـبِ ٌ ْ ُ
ـراجِ ؛ َفبِا ِ َ ُ ْ
منــه َ
ـج ا ْلن َْهــاجِ أ ْنـ َـو ُر الـ ِّ َ
وبِالص َِ
ِ
ِ
ال ِ
ال ِ
يــا ِنَ ،وبِ ْ ِ
ــى ْ ِ
ــات ُي ْســتَدَ ُل َع َ
ــب
َ َّ
ــمَ ،وبِا ْلع ْلــ ِم ُي ْر َه ُ
ــر ا ْلع ْل ُ
يــا ِن ُي ْع َم ُ
ال َ
ِ
ــو ُتَ ،وبِا ْمل ِ
إن َْ
ــر
ال ْل َ
ــرةَُ (((،و َّ
ا َمل ْ
ــو ُت ُ ْتت ُ
ــر ُز ْالخ َ
َــم الدُّ ْن َيــاَ ،وبِالدُّ ْن َيــا ُ ْت َ
ــق لَ ُم ْق َ َ
((( [أبيها أيب بكر من املسجد وابقاءه] خرم يف ن.
((( ينظــر :تاريــخ الطــري ،382 /2 :ومــروج الذهــب ،301 /4 :والكامــل يف التاريــخ:
.291 /2
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.161 /9 :
((( (حيرص) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،ن ،تصحيف ،والصواب ما اثبتناه.
((( (حتــرز اآلخــرة وبالقيامــة تزلــف اجلنــة ،وتــرز اجلحيــم للغاويــن) يف رشح هنــج البالغــة،
ابــن أيب احلديــد ،162/9 :وهنــج البالغــة ،صبحــي الصالــح.274 :
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ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ـج)((( الصبــح أي
ـم َعــن ا ْلق َي َامــةُ ،م ْرقلـ َ
ـن ِف م ْض َم ِر َهــا إِ َل ا ْلغَا َيــة ا ْل ُق ْصـ َـوى) ( َب َلـ َ
َُلـ ْ

اضــاء وأرشق ،واملنهــاج((( الطريــق ،ويمكــن أن يــراد بــه نفــس اجلــادة ،والظاهــر

أن الــكالم يف وصــف الديــن ومناهجــه قوانينــه ورساجــه االنــور الرســول اهلــادي

اليــه واالئمــة (صلــوات اهلل عليهــم) ،قــال بعــض الشــارحني :يريــد باإليــان ،أوالً:
ـت بِ ُم ْؤ ِمـ ٍ
ـن َل َنــا َو َلـ ْـو
﴿و َمــا َأ ْنـ َ
مســاه [اللغــوي وهــو التصديــق قــال]((( اهلل تعــاىلَ :
ِِ
(((
ـن﴾((( أي بمصــدق [وثانيـ ًا :معنــاه الرشعــي أي التصديــق واالقرار]
ُكنَّــا َصادقـ َ
والعمــل أي مــن حصــل عنــده [التصديــق بالوحدانيــة]((( والرســالة [اســتدل هبــا

عــى وجــوب االعــال]((( الصاحلــة عليــه أو ندبــه اليهــا وبأعاملــه الصاحلــة يعلــم

ايامنــه((( وهبــذا [التفســر يســلم مــن إشــكال] ((( الــدو ،وقــال بعضهــم :الصاحلــات

معلــوالت لإليــان وثمــرات لــه ،فيســتدل [بوجــوده يف]( ((1قلــب العبــد عــى

مالزمتــه للصاحلــات اســتدالال بالعلــة عــى املعلــول وبصدورهــا عــن العبــد عــى
وجــوده يف القلــب اســتدالال باملعلــول عــى العلــة( ((1وعــى هــذا الوجــه يكــون

((( (بلح) يف أ ،ر ،ن ،تصحيف.
((( (املنهاح) يف م ،ن ،تصحيف.
((( [اللغوي وهو التصديق قال] خرم يف ن.
((( يوسف.17 /
((( [وثاني ًا معناه الرشعي أي التصديق واالقرار] خرم يف ن.
((( [التصديق بالوحدانية] خرم يف ن.
((( [والرسالة استدل هبام عىل وجوب االعامل] خرم يف ن.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.163 ،162 /9 :
((( [التفسري يسلم من اشكال] خرم يف ن.
([ ((1بوجوده يف] خرم يف ن.
( ((1ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.260 /3 :
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االيــان يف املوضوعــن باملعنــى اللغــوي وحينئــذ يمكــن أن يكــون املعنــى يســتدل
باإليــان عــى الصاحلــات أي يكــون االيــان دلي ـ ً
ا لإلنســان نفســه ،وقائــد ًا يــود

بــه اىل فعــل الصاحلــات وبأعاملــه الصاحلــة يعلــم غــره إنــه مــن املؤمنــن وحينئــذ
يكــون االســتدالل يف كل موضــع بمعنــى ،ويمكــن أن  /و /204يــراد يف الثــاين

أن مشــاهدة االعــال الصاحلــة يــؤدي مــن يشــاهدها اىل االيــان وحيتمــل أن يكــون
املــراد َّ
أن االيــان هيــدي اىل صالــح االعــال واالعــال الصاحلــة يورث كــال االيامن

أو االيــان يقــود االنســان اىل األعــال الصاحلــة [واالعــال الصاحلة]((( الناشــئة من

حســن الرسيــرة وخلــوص النيــة يــورث توفيــق الكافــر لإليــان أو يســتدل بإيــان

الرجــل إذا علــم عــى حســن عمله وبقــدر((( اعامله عىل قــدر ايامنه وكامله أو يســتدل

بــكل منهــا إذا علــم عــى اآلخــر وال دور والغرض بيان شــدة االرتبــاط بينهام ونوع
مــن التــازم وباإليــان يعمــر العلــم [فـ َّ
ـإن العلــم]((( وجــوده العقــل إذا خــا مــن
اإليــان كان كاخلــراب ال ينتفــع بــه أو َّ
ألن حســن العمــل مــن أجزاء اإليــان والعلم

بــا عمــل كاخلــراب ال فائــدة فيــه وبالعلــم يرهــب املــوت أي خيشــى عقــاب اهلل
ي َشــى اللََّ ِمن ِعبـ ِ
بعــد املــوت كــا قــال عــز وجــل﴿ :إِ َّنـ َـا َ ْ
ـاد ِه ا ْل ُع َلـ َـا ُء﴾((( وباملــوت
ْ َ
ختتــم الدنيــا ،واملــوت ال مهــرب منــه فــا بــد مــن القطــع بانقطــاع الدنيــا وال ينبغــي
للعاقــل أن يكــون مهتــه [مقصــورة عليهــا وبالدنيــا]((( حتــرز اآلخــرة أي حتــاز

((( [واالعامل الصاحلة] ساقطة من ث،ع.
((( (يقدر) يف ع ،تصحيف.
((( [فأن العلم] ساقطة من ع.
((( فاطر .28 /
((( [مقصورة عليها وبالدنيا] خرم يف ن.
((( (جتاز) يف ث ،م ،تصحيف.
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وجتمــع ســعادهتا [فـ َّ
ـإن الدنيــا مضــار االخــرة]((( وحمــل االســتعداد [واكتســاب

الــزاد ليــوم املعــاد]((( أواملــراد بالدنيــا األمــوال [ونحوهــا أي يمكــن لإلنســان أن
يــرف مــا اعطــاه اهلل]((( مــن املــال ونحــوه عــى وجــه يكتســب بــه اآلخــرة ،ويف

نســخة بعــض الشــارحني ((وبالقيامــة [تزلــف اجلنــة للمتقــن وتــرز]((( اجلحيــم

والزلفــى بالضــم فيهام(القربــة)((( ،وأزلفــه أي قربــه
والزلفــة ُ
للغاويــن))(((ُ ،

فازدلــف ،ومنــه ســميت [مزدلفــه؛ أل َّنــه يتقرب](((فيهــا أو إلقرتاهبــا مــن عرفــات

كــا قيــل((( ،وقيــل :ســميت ((الجتــاع النــاس هبــا))((( ،تقــول :أزلفــت الــيء
أي مجعتــه [وابــرز]( ((1الــيء ابــرازا ً وبــرزه تربيــز ًا أي اظهــره وكشــفه والغــاوي
العامــل بــا يوجــب اخليبــة أي بالقيامــة أو فيهــا تقــرب اجلنــة للمتقــن ليدخلوهــا

أو ليســتبرشوا هبــا وتكشــف الغطــاء عــن اجلحيــم للضالــن قــال اهلل عــز وجــل:
َت َْ ِ
ال َّن ـ ُة لِ ْلمت َِّقني ،وبــرز ِ
﴿و ُأزْلِ َفـ ِ
ـم لِ ْلغ ِ
ـت َْ
ـن﴾( ((1قيــل :ويف اختــاف
َاويـ َ
َ
الحيـ ُ
ُ َ َ ُ ِّ
((( َّ
[فإن الدنيا مضامر االخرة] خرم يف ن.
((( [واكتساب الزاد ليوم املعاد] خرم يف ن.
((( [ونحوها أي يمكن لالنسان أن يرصف ما اعطاه اهلل] خرم يف ن.
((( [تزلف اجلنة للمتقني وتربز] خرم يف ن.
ِ ِ
لنَّـ ُة
((( رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،162 /9 :وهــو مــن قولــه تعــاىلَ :
((و ُأ ْزل َفــت ا َ ْ
ت ْ ِ
ـن ،وبــر َز ِ
ِ ِ
ـم لِ ْل َغ ِ
اويـ َن) الشــعراء.91 ،90 /
الحيـ ُ
َ
ل ْل ُمتَّقـ َ َ ُ ِّ
((( العني ،مادة (زلف).368 /7 :
((( [مزدلفه؛ ألنَّه يتقرب] خرم يف ن.
((( ينظر :جممع البيان ،246 /9 :واملصباح املنري.254 /1 :
((( لسان العرب ،مادة (مجع).59 /8 :
([ ((1وابرز] خرم يف ن.
( ((1الشعراء.91 ،90 /
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الفعلــن داللــة عــى غلبــة الوعــد ،وال َقــر بالفتــح (الغايــة)((( ،وهــو ال َق َصــار

بالفتــح وال ُقصــارى بالضــم ،و َقــرت الــيء أي حبســته ،وقــرت فالنـ ًا عــى

كــذا أي رددتــه اىل يشء دون مــا أراد ذكــره يف العــن((( أي ال مـــــحبس للخلــق أو

ال غايــة هلــم دون القيامــة ،أو ال مــرد هلــم عنهــا ،وأرقــل أي (أرسع)((( ،وســمي
هاشــم بــن عتبــة باملرقــال ،ألن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) اعطــاه الرايــة
يــوم صفــن وكان يرقــل هبــا ،واملضــار :موضــع تضمــر الفــرس ومدتــه وهــو

أن تعلفــه حتــى يســمن ثــم تــرده اىل القــوت وذلــك يف اربعــن يومــ ًا ،وقيــل:

أن تشــد عــى اخليــل رسوجهــا وجتلــل باألجلــه حتــى تعــرق حتتهــا ويشــتد
ِ
ـن
حلمهــا ،وفــر املضــار بامليــدان [وهــو أنســب باملقــام منــه]((( َقــدْ َشــخَ ُصوا [مـ ْ
اث (((](((،وصــاروا إىل مصائِـ ِـر ا ْلغَايـ ِ
مس َت َقـــر ْالّجــدَ ِ
َ (((
ـات؛ لِـك ُِّل [ َد ٍار َأ ْه ُل َهــا؛ ل]
َ َ
ُ ْ ِّ ْ
َ
َ َ ُ
ِ
ــن ا ُمل ْنك ِ
ــي َع ِ
َــر،
ــون َعن َْهــا؛ َو َّ
ون ِ َبــا َو َل ُي ْن َق ُل َ
َي ْســ َت ْب ِد ُل َ
ــروفَ ،والن َّْه َ
ــر بِا َْل ْع ُ
إن ْالَ ْم َ
ـل و َل ينْ ُقصـ ِ ِ
ـان ِمــن َخ َلـ ِـق اهللِ سـبحا َنه ،وإنــا َل ي َقربـ ِ ِ
ـن ِرز ٍْق)
ـان مـ ْ
ـن َأ َجـ ٍ َ َ َ
ـان مـ ْ
ُ ْ َ ُ َ َّ ُ َ ُ ِّ َ
َُل ُل َقـ ِ ْ
شــخصوا أي خرجــوا أو املســتقر موضــع االســتقرار ،واالجــداث((( مجــع جدث

(((

بالتحريــك وهــو القــر ومصائــر الغايــات أي مــا يــؤول ويرجــع النــاس اليــه وهــي

((( لسان العرب ،مادة (قرص).97 /5 :
((( ينظر :العني ،مادة (قرص).57 /5 :
((( القاموس املحيط ،مادة (رقل).386 /3 :
((( [منه] ساقطة من ث ،و [وهو أنسب باملقام .منه] خرم يف ن.
((( (االخداث) يف أ ،ويف ع( :االحداث)،تصحيف.
((( [من مستقر االحداث] خرم يف ن.
((( [دار أهلها ال] خرم يف ن.
((( (االحداث) يف أ ،ع ،تصحيف.
((( (احلدث) يف أ ،تصحيف.
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منتهــى املصائــر ليــس بعدهــا مصــر هلــم ولــكل دار أهلهــا عــى مــا يف بعــض النســخ
ٍ
دار)
أي خــص بــكل دار مــن اســتعد هلــا واســتحقها ،ويف بعــض النســخ
(لــكل ٌ
بتنويــن كل ورفــع دار فأهلهــا مبتــدأ خــره اجلملــة املتأخــرة عنــه ويف بعــض النســخ

(ال ينتقلــون عنهــا) عــى صيغــة األفتعــال وهــو كالتفســر لالســتبدال ،واخلُلــق
بالضــم وبضمتــن ويوجــدان يف النســخ الســجية والطبيعــة واملعنــى إهنــا ليســا

بمكتســبني((( لــه ســبحانه لرباءتــه عــن االكتســاب والتغــر حــال مــن احلــال ونقــص

يكــون الزم ـ ًا ومتعدي ـ ًا ،ونفــي األمريــن لدفــع توهــم مــن يكــف عــن هنــي الظلمــة

واألغنيــاء حــذر ًا مــن أن يبطشــوا بــه فيقتلــوه(((أو حيرمــوه وال يعطــوه وذلــك يف
ـم بِكِ َتـ ِ
ـاب اهللِ،
غــر مواضــع التقيــة ،أو لدفــع توهــم مــن يتومههــا مطلق ـ ًا َ
(و َع َل ْي ُكـ ْ
ِ
ِ
الب ُ ِ
ــنَ ،و ِّ
ــع،
ُّــور ا ُملبِ ُ
ــل ا َملت ُ
ي النَّاق ُ
الــر ُّ
اء النَّاف ُ
َفإنَّــ ُه َْ ْ
ــعَ ،و ِّ
ــن / ،ظ َ /204والن ُ
الشــ َف ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َب،
َوا ْلع ْص َم ـ ُة ل ْل ُمت ََم ِّســكَ ،والن ََّجــا ُة ل ْل َم َت َع ِّلـ ِـق؛ َل َي ْعـ َـو ُّج َف ُي َقــا َمَ ،و َل َي ِزيــغُ َف ُي ْس ـ َت ْعت َ
و َل ُ ْتلِ ُقـه َك ْثــر ُة الــرد ،و و ُلــوج الســمعِ ،مــن َقـ َ ِ
ـن َع ِمـ َـل بِـ ِـه َسـ َب َق)
ـال بِــه َصــدَ َقَ ،و َمـ ْ
ُ َ َّ ِّ َ ُ ُ َّ ْ َ ْ
َ
احلبــل الرســن والعهــد وامليثــاق ويف حديــث الثقلــن (اين تــارك فيكــم ما ان متســكتم
بــه لــن تضلــوا بعــدي كتــاب اهلل ٌ
حبــل ممــدو ٌد مــن الســاء اىل األرض [وعــريت

أهــل بيتــي لــن يفرتقــا حتــى يــردا عــى احلــوض) ،ولعلــه عــى التشــبيه ،وقــال ابــن

االثــر((( :أي نــور ممــدود مــن الســاء اىل االرض] ((( يعنــي :نــور هــداه ،والعــرب
ـم َْ
ال ْيـ ُ
ـط
﴿حتَّى َي َت َبـ َّ َ
تشــبه النــور املمتــد باحلبــل واخليــط ،ومنــه قولــه تعــاىلَ :
ـن َل ُكـ ُ

((( (مكتبسني) يف ر ،حتريف.
((( (فقبلوه) يف ر ،حتريف.
((( (االيثر) يف ر ،تصحيف.
((( [وعــريت أهــل بيتــي لــن يفرتقــا حتــى يــردا عــى احلــوض) ،ولعلــه عــى التشــبيه ،وقــال
ابــن االثــر( :)1أي نــور ممــدود مــن الســاء اىل االرض] ســاقطة مــن ع.
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ِ ِ
األَبي ُض ِمن َْ ِ
ـن ال َف ْجـ ِـر﴾((( يعنــي نــور الصبــح مــن ظلمــة الليــل.
ال ْيــط األَ ْسـ َـود مـ َ
َ
َْ
ويف حديــث آخــر (وهــو حبــل [اهلل]((( املتــن) أي نــور هــداه ،وقيــل عهــده وأمانــه

الــذي يؤمــن مــن العــذاب((([ ،وم ُتــن الــيء]((( بالضــم متانــه أي اشــتد وقــوي
[ر ّي ـ ًا ِ
وري ـ ًا بالفتــح
فهــو متــن ،والـ ِـري بالكــر االســم مــن َر ِوي مــن املــاء واللبــن َ

والكــر]((( ،والناقــع((( القاطــع [للعطــش]((( ،ويقــال :نقــع الرجــل إذا روى مــن
ِ
[والعصمــة بالكــر]( ((1االســم مــن
املــاء فتغــر((( لونــه ذكــره يف العــن(((،

عصمــة اهلل مــن املكــروه مــن بــاب رضب أي حفظــه اهلل ووقــاه والتمســك التعلــق
[واالعتصــام]( ،((1وعصمــة القــرآن احلفــظ مــن الضاللــة واملــكاره واالســقام

ونحوهــا يف الدنيــا ومــن العــذاب يف اآلخــرة ،وقــام االمــر أي اعتــدل واســتقام

واقامــه غــره ،والزيــغ امليــل واجلــور عــن احلــق والشــك وال يزيــغ فيســتعتب أي

ال يميــل وال جيــور حتــى يطلــب( ((1منــه الرجــوع ،يقــال :اعتبنــي فــان أي تــرك مــا
((( البقرة .187 /
((( [اهلل] ساقطة من م.
((( النهاية يف غريب احلديث واألثر ،332 /1 :وفيه( :أي نور ممدود يعني نور هداه.)...
((( [ومتُن اليشء] خرم يف ن.
[ر ّي ًا ِ
وري ًا بالفتح والكرس] طمس يف ن.
((( َ
((( (النافع) يف ث ،تصحيف.
((( [للعطش] خرم يف ن.
((( (تتغري) يف ث ،حتريف.
((( ينظر :العني ،مادة (نقع).172 /1 :
([ ((1والعصمة بالكرس] خرم يف ن.
([ ((1واالعتصام] خرم يف ن.
(( ((1تطلب) يف ر ،تصحيف.
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كنــت أجــده منــه ورجــع اىل مــريت ذكــره يف العــن((( ،وقــال بعــض الشــارحني:

أي ال يزيــغ ،فيطلــب منــه العتبــى وهــو الرضــا ،كــا يطلــب مــن الظــامل (يميــل)
فيســرىض((( ،وخلــق الثــوب كنَــر وسـ ِ
ـم َع و َكـ ُـر َم أي بــى واخلقتــه أنــا ،ولعــل
َ َ َ
املــراد بالــرد تكريــر القــراءة ومنــه ترديــد الصــوت يف احللــق((( للرتجيــع ،ومحلــه
(((

عــى رد املنكريــن بعيــد ،وولــج كــورد و ُلوجـ ًا بالضــم أي دخــل ،ومــن خصائــص
القــرآن أنــه ال يــزال غضــ ًا طريــ ًا ال يمــل أحــد مــن املؤمنــن مــن كثــرة اســتامعه

وقراءتــه وكــون القائــل بــه مــن الصادقــن والعاملــن بــه مــن الســابقني واضــح.

(وقــام اليــه (عليــه الســام) رجـ ٌـل فقــال أخربنــا عــن الفتنــة وهــل ســألت عنهــا
رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه)؟ فقــال (عليــه الســام)َّ (((:ملــا َأ ْنـزَل اهللُ ُسـ ْب َحا َن ُه
ِ
ـب النَّـ ُ َ
ـت
ـونَ (((علِ ْمـ ُ
ـم َل ُي ْف َتنُـ َ
َق ْو َلـ ُه:آمل َأ َحسـ َ
ت ُكــوا َأ ْن َي ُقو ُلــوا َآمنَّــا َو ُهـ ْ
ـاس أ ْن ُي ْ َ
ِ ِ
(((
َأ َّن ا ْل ِف ْتنَـ َة َل َتنْـ ِـز ُل بِنَــاَ ،و َر ُسـ ُ
ي َأ ْظ ُه ِر َنــا) [الفتنة]
(صـ َّـى اهللِ َع َل ْيه َوالــه)((( َب َ ْ
ـول اهللِ َ
تكــون((( ملعــاين منهــا االمتحــان واالختبــار( ((1وكثــر اســتعامله يف املكــروه ومنهــا
((( ينظر :العني ،مادة (عتب) ،76 /2 :ويف ث( :املحلني) حتريف.
((( (بميل) يف ر ،تصحيف.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.165 /9 :
((( (اخللق) يف أ،تصحيف ،ويف ث( :للخلق).
((( [إنــه] يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،166/9 :وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.275 :
((( العنكبوت.2 ،1 :
((( (صىل اهلل عليه وسلم) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.166/9 :
((( [الفتنة] ساقطة من ث.
((( (يكون) يف أ ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
(( ((1االختيار) يف ث ،تصحيف.
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االضــال والعــذاب والفضيحــة واختــاف النــاس يف اآلراء والكفــر واالثــم

واالعجــاب بالــيء وظاهــر كالمــه (عليــه الســام) أن املــراد [بالفتنــــة يف]((( اآلية

ليــس االمتحــان بالتكاليــف كــا ذكــره بعــض املفرسيــن لثبــوت ذلــك يف أيــام

الرســول (صــى اهلل عليــه والــه) بــل مــا ســنح بعــده (صــى اهلل عليــه والــه) مــن
الضــال واختــاف النــاس ونحــو ذلــك ،وأمــا قولــه (عليــه الســام) علمــت

فاألظهــر منــه أن مــا بعــده ممــا (تــدل)((( عليــه اآليــة أمــا بوجــه هــو (عليــه الســام)
يعلمــه ،وأمــا بالعــدول عــن املخاطبــة بلفــظ [يــا أهيــا الذيــن أمنــوا] ((( ونحــو ذلــك

ممــا شــاع يف الكتــاب الكريــم إذا أخــر عــن [وقائــع ذلــك الزمــان]((( وأحكامــه

[بالتعبـــر بلفــظ النــاس وحيتمــل أن يكــون]((( العلــم مــن غــر تلــك اآليــة الكريمة
ِ
(((
ـت فِ ِ
ـم﴾((( [عــى مــا ذكــره]
ـم َو َأ ْنـ َ
﴿و َمــا ك َ
[كقولــه تعــاىل](((َ :
يهـ ْ
َان ال َّلـ ُه ل ُي َع ِّذ َب ُهـ ْ
[ (((]...الشــارحني(َّ ((1إال أنــه يســتعدي كــون املــراد مــن العــذاب مثــل تلــك الفتنــة

أو مــن آيــة اخــرى أو خــر هــو (عليــه الســام) يعلمــه وبــن أظهرنــا أي فينــا وقــد
ِِ ِ
ِ َ
ـتَ :يــا َر ُسـ َ
ـر َك اهللُ ِ َبــا ؟ َف َقـ َ
ـال:
تقــدم ذكــرهَ ( .ف ُق ْلـ ُ
ـول اهللَِ ،مــا َهــذه ا ْلف ْت َنـ ُة ا َّلتــي أ ْخـ َ َ

((( [بالفتنـة يف] خرم يف ن.
((( (يدل) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،ن ،تصحيف ،والصواب ما اثبتناه.
((( [يا أهيا الذين امنوا] خرم يف ن.
((( [وقائع ذلك الزمان] خرم يف ن.
((( [بالتعبـري بلفظ الناس وحيتمل أن يكون] خرم يف ن.
((( [كقوله تعاىل] خرم يف ن.
((( االنفال .33 /
((( [عىل ما ذكره] خرم يف ن.
((( [بعض] زائدة يف ع.
( ((1ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.168 /9 :
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إن ُأمتِــي سـي ْف َتن َ ِ
ِ
ـتَ :يــا َر ُسـ َ
ـت
ـس َقــدْ ُق ْلـ َ
ـن ((( َب ْعـ ِـديَ .ف ُق ْلـ ُ
ـول اهللَِ ،أ َو َل ْيـ َ
ُون مـ ْ
َ ُ
ـي َّ َ
َيــا َعـ ُّ
ِ
[مـ ِ
ِل َيـ ْـو َم ُأ ُحـ ٍـد َحيـ ُ
َت
ـن ا ُمل ْســلِ ِم َنيَ ،و ِحيز ْ
ـن ْاست ُْشـ ِـهدَ ](((  /و /205مـ َ
ـث ْاست ُْشـ ِـهدَ َ
ِ
[ل] (((َ :
((أ ْب ْ ِ
ــت ِ
ــق َذلِ َ
ــإن َّ
َعنِّــى َّ
ــن
ــيَ ،ف ُق ْل َ
ــها َدةَُ ،ف َش َّ
ــر َف َّ
الش َ
الش َ
ــها َد َة م ْ
ــك َع َ َّ
ـك؟)) َف َقـ َ
ـال ِ
َو َرائِـ َ
ـك َلك ََذلِـ َ
((إن َذلِـ َ
ـك َف َك ْيـ َ
ـتَ :يــا
ـر َك إذ ًا))! َف ُق ْلـ ُ
[ل](((َّ :
ـف َصـ ُ ْ
ِ
ـر؛ و َلكِـ ِ
ـن َم ُواطِـ ِ
ـن َم ُواطِـ ِ
َر ُسـ َ
ـرى َو ُّ
الشـك ِْر)
ـن َّ
ـس َهـ َـذا مـ ْ
ـول اهللِ؛ َل ْيـ َ
ـن مـ ْ
الصـ ْ ِ َ ْ
ـن ا ْل ُبـ ْ َ
يف بعــض النســخ (ســيفتتنون) عــى صيغــة املضــارع املعلــوم مــن بــاب االفتعــال،
وبيــان الفتنــة املســؤول((( مــا ســيجيء يف الــكالم ومتنيــه (عليــه الســام) قبــل
البيــان بعــد أن علــم بنــزول الفتنــة بعــده (صــى اهلل عليــه والــه) لشــوقه اىل ادراك

الشــهادة قبــل نزوهلــا ،واستشــهد ،واشــهد عــى صيغــة املجهــول فيهــا ،أي قتــل يف
ســبيل اهلل ،وحيــزت عنــي أي منعــت منــي ،ومل يتيــر يل ،وأصلــه اجلمــع وضــم

الرجــل الــيء اىل نفســه ،وابــر عــى صيغــة املــايض مــن بــاب األفعــال أي فــرح،
ومنــه أبــر بخـ ٍ
ـر بصيغــه األمــر ،وال ُبــرى بالضــم االســم مــن األبشــار والبشــور

واالستبشــار كالبِشــارة بالكــر ،قــال بعــض الشــارحني((( :كالمــه (عليه الســام)

يــدل عــى أن اآليــة املذكــورة انزلــت بعــد أحــد ،وهــذا خــاف قــول أربــاب

((( [سيفتنون بعدي] يف رشح هنج البالغة :البن أيب احلديد.166/9 ،
((( [من استشهد] ساقطة من ث ،م.
((( [يل] ساقطة من أ ،ع.
((( [يل] ساقطة من أ ،ع.
((( (السوال) يف م ،حتريف.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.168 ،167 / 9 :
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[التفســر َّ
ألن ســورة] ((( العنكبــوت عندهــم باالتفــاق مكيــة((( [ويــوم]((( أحــد

كان باملدينــة وينبغــي أن يقــال يف هــذا أن هــذه اآليــة [خاصــة]((( أنزلــت باملدينــة
واضيفــت اىل [الســورة]((( املكيــة ،فصارتــا واحــدة ،وســميت مكيــة؛ ألن األكثــر

كان بمكــة ،ومثلــه((( كثــر كســورة النحــل فإهنــا مكيــة [باالمجــاع]((( وآخرهــا
ـم
ثــاث آيــات انزلــت باملدينــة بعــد يــوم احــد [وهــي]((( قولــه تعــاىلَ :
﴿وإِ ْن َعا َق ْب ُتـ ْ
ِ
(((1
(و َق َ
ــالَ :يــا َع ِ ُّ
ُون]
ــو َم َســ ُي ْف َتن َ
ــي َّ
إن [ا ْل َق ْ
[ َف َعاق ُبــوا](((﴾ اىل آخــر الســورة(َ .((1
الــم ،ويمنُّـ َ ِ ِ
بِ َأمو ِ
ـون َس ـ ْط َو َت ُه
ـمَ ،و َيت ََمنَّـ ْـو َن](َ ((1ر َْح َت ـ ُهَ ،و َي ْأ َمنُـ َ
َْ
ـم [ َعـ َـى َر ِّبِـ ْ
ـون بِدين ِهـ ْ
ََُ
ـاهي ِة](َ ،((1فيسـت ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ويسـت ِ
[ح َر َام ُه]( ((1بِ ُّ
ون
َح ُّل َ
َح ُّل َ
ون َ
َْ
[السـ َ
الشـ ُب َهات ا ْلكَاذ َبةَ ،و َْال ْه َواء َّ
ََ ْ
((( [التفسري َّ
ألن سورة] خرم يف ن.
((( ينظــر :جامــع البيــان ،الطــري ،156 / 20 :والوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز،
الواحــدي ،828 /2 :ومعــامل التنزيــل ،البغــوي ،460 /3 :والكشــاف عــن غوامــض التنزيل،
الزخمــري ،195 /3 :وجوامــع اجلامــع ،الطــريس.759 /2 :
((( [ويوم] طمس يف ن.
((( [خاصة] طمس يف ن.
((( [السورة] طمس يف ن.
((( (مثل) يف ث.
((( [باالمجاع] طمس يف ن.
((( [وهي] خرم يف ن.
((( [فعاقبوا] ساقطة من ع.
( ((1النحل .128 - 126 /
([ ((1القوم سيفتنون] خرم يف ن.
([ ((1عىل رهبم ويتمنون] خرم يف ن.
([ ((1حرامه] خرم يف ن.
([ ((1الساهية] خرم يف ن.
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ت بِ َْ ِ ِ
ِ (((
َْ
الر َبــا بِا ْل َب ْيــع) الظاهــر أن املــراد بالفتنــة
ــح َ
الس ْ
الد َّيــة َو ِّ
ال ْم َــر [بِال َّنبِيــذ] َ ،و ُّ

هاهنــا االعجــاب باألمــوال ،أو الوقــوع يف الضــال ،أو الكفــر ،أو االثــم ،أو
العــذاب بســببها وهــذه مــن مجلــة الفتنــة املخــر عنهــا أوال ،ويقــال :فتنــه كرضبــه إذا
اوقعــه يف الفتنــة ،فهــو مفتــون وافتنــه فهــو مفتــن وفتــن هــو وافتــن عــى صيغــة

املعلــوم فيهــا إذا وقــع يف الفتنــة الزمــ ًا ومتعديــ ًا ،والســطوة القهــر واالذالل
والبطــش بشــدة ،يقــال :ســطا عليــه وبــه ،والشــبهة الباطــل يشــبه احلــق وقــد َمـ َّـر يف
كالمــه((( (عليــه الســام) ،والوصــف للكشــف وفــرت بااللتبــاس واهلــوى ارادة

النفــس والعشــق يكــون يف اخلــر والــر ،ووصــف االهــواء بالســاهية للمبالغــة

جتــوز ًا ،والنبــذ الطــرح والرمــي ،تقــول((( :نبــذت((( الــيء كرضبــت ،فهــو نبيــذ

ومنبــوذ والنبيــذ مــا يعمــل مــن األرشبــة مــن التمــر والزبيــب والعســل إذا تركــت

عليــه املــاء ليصــر نبيــذ ًا مســكر ًا كان أو غــره ،ويقــال للخمــر أيض ـ ًا :نبيــذ ،كــا

يقــال للنبيــذ مخــر ،واســتحالل اخلمــر((( بالنبيــذ اســتحالل النبيــذ الــذي هــو مخــر،

أو مســكر عــى أن يكــون املــراد باخلمــر املســكر ،وذلــك ممــا شــاع بــن العامــة،
والســحت بالضــم( :احلــرام)((( الــذي ال حيــل كســبه؛ ألنــه يســحت((( الربكــة أي
ُ

يذهبهــا ،واملــراد بالســحت الرشــوة التــي يأخذهــا بعــض احلــكام باســم اهلديــة ،أو
((( [بالنبيذ] ساقطة من ث.
((( ينظر :صحيفة.109 :
((( (يقول) يف أ ،ع ،تصحيف.
((( (نبدت) يف ع ،تصحيف.
((( (احلمر) يف م ،تصحيف.
((( الصحاح ،مادة (سحت).252 /1 :
((( (يسجت) يف ر ،تصحيف.
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األعــم منهــا [وممــا يأخــذه]

(((

الــوالة والشــهود ونحــو ذلــك ،وروى

الصــدوق(ريض اهلل عنــه) يف العيــون عــن الرضــا (عليــه الســام) يف قولــه تعــاىل:
ــون لِلســح ِ
َ
ت﴾((( قال(:هــو الرجــل يقــي ألخيــه حاجــة ،ثــم يقبــل
﴿أكَّا ُل َ ُّ ْ

هديتــه)((( ،ويف (ثــواب)((( األعــال (عــن األصبــغ عــن أمــر املؤمنــن (عليــه
الســام) قــال :أيــا ٍ
وال احتجــب عــن حوائــج النــاس احتجــب اهلل عنــه يــوم القيامة
وعــن حوائجــه ،وإن أخــذ هديــة كان غلــوالً ،وإن أخــذ الرشــوة فهــو مــرك)(((،

ويف اخلصــال بســند صحيــح عــن عــار بــن مــروان عــن أيب عبــد اهلل (عليــه الســام)

إنــه قــال :والســحت أنــواع كثــرة منهــا مــا أصيــب مــن أعــال الــوالة الظلمــة،

ومنهــا أجــور((( القضــاة ،وأجــور الفواجــر ،وثمــن اخلمــر ،والنبيــذ املســكر ،والربــا

بعــد البينــة فأمــا الرشــا يــا عــار يف األحــكام َّ
فــإن ذلــك الكفــر بــاهلل العظيــم
وبرســوله (صــى اهلل عليــه والــه)(((  /ظ  ،/205واســتحالل [الربــا] ((( بالبيــع

أمــا أخــذ أمــوال [النــاس بالبيــع الفاســد]((( فاملــراد االنتفــاع باألمــوال أو أخــذ

((( [وما يأخذه] خرم يف ن.
(((  .املائدة  ،42 /ويف ع( :أكان للسحت) ،حتريف
((( عيون األخبار.31 /2 :
((( (عقاب) يف أ ،،ث ،ر ،ع ،م ،ن ،حتريف ،والصواب ما اثبتناه.
((( ثواب االعامل.261 :
((( (أجوب) يف م ،حتريف.
((( اخلصال ،330 :وفيه( :برسوله).
((( [الربا] خرم يف ن.
((( [الناس بالبيع الفاسد] خرم يف ن.
141

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

الزيــادة عــى [الثمــن يف] ((( الربــا كــا هــو ظاهــر ًا للفــظ [إال َّ
أن]((( الظاهــر مــن

املقــام شــيوع ذلــك بــن األمــة ويف زمانــه (عليه الســام) [لقولــه]((( (عليه الســام)

بعــد ذلــك فبــأي املنــازل أنزهلــم عنــد ذلــك وهــو غــر واضــح ،وحيتمــل أن يــراد
بالبيــع مــا يشــمل القــرض فيدخــل فيــه مــا شــاع يف زماننــا مــن [أخــذ الزيــادة
باحليــل] ((( كاإلجــارة واملصاحلــة((( وغــر ذلــك ،وقيــل[ :املــراد أخــذ الزيــادة]

(((

بصــورة البيــع بالــرط [مــع االجــازة والصلــح]((( وهــذان((( األمــران وإن شــاعا

يف هــذه االزمــان((( إالَّ َّ
أن شــيوعهام يف زمانــه (عليــه الســام) ،وكــذا حتريمهــا

ـت]َ ((1(:يــا َر ُسـ َ
ـول
مطلقـ ًا حمــل نظــر وتأمــل واهلل تعــاىل يعلــم حقيقــة احلالَ [(.ف ُق ْلـ ُ
ــك؟ َأبِمن ِْز َل ِ
ــة فِ ْتن ٍ
ــة(ِ ((1رد ٍة َأم بِمن ِْز َل ِ
ي ا َملن ِ ِ
اهللَِ ،فبِ َ
َــة؟ َف َق َ
ــم ِعنْــدَ َذلِ َ
ــال:
ــأ ِّ
َ
َــازل ُأن ِْز ُل ْ
َّ ْ َ
بِ َمن ِْز َلـ ِـة فِ ْتنَـ ٍـة) قــال الشــارحان( :((1هــذا اخلــر ،قــد رواه كثــر مــن املحدثــن عــن

((( [الثمن يف] خرم يف ن.
((( [إال َّ
ان] خرم يف ن.
((( [لقوله] خرم يف ن.
((( [أخذ الزيادة باحليل] خرم يف ن.
((( (املضاحلة) يف أ ،تصحيف.
((( [املراد أخذ الزيادة] خرم يف ن.
((( [مع االجازة والصلح] خرم يف ن ،ويف ع ،ر ،م( :االجارة) ،تصحيف.
((( (وهدان) يف م ،تصحيف.
((( (األزمات) يف أ ،حتريف.
([ ((1فقلــت] خــرم يف ن .ويف رشح هنــج البالغــة ،ببــن أيب احلديــد ،166/9 :وهنج البالغة،
صبحــي الصالح.275 :
(( ((1بمنزلة) يف أ ،ن.
( ((1ينظــر :رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،167 /9 :ورشح هنــج البالغــة ،ابــن ميثــم
البحــراين.265 /3 :
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عــي (عليــه الســام) قــال :إن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه) قــال يل( :إن اهلل قد

كتــب عليــك جهــاد املفتونــن كــا كتــب عــي جهــاد املرشكــن ،قــال :فقلــت :يــا
ـي فيهــا اجلهــاد؟ قــال :قــو ٌم يشــهدون أن
رســول اهلل ،مــا هــذه الفتنــة التــي كتــب عـ َّ

ال الــه إالَّ اهلل وإين رســول اهلل ،وهــم خمالفــون للســنة ،فقلــت :يــا رســول اهلل فعــام

أقاتلهــم وهــم يشــهدون كــا أشــهد! ،قــال :عــى األحــداث يف الديــن وخمالفــة
األمــر ،فقلــت يــا رســول اهلل :أنــك كنــت وعدتنــي الشــهادة ،فأســأل اهلل أن

يعجلهــا((( يل ،بــن يديــك قــال :فمــن يقاتــل الناكثــن والقاســطني واملارقــن؟ أمــا
إين قــد وعدتــك الشــهادة ،وستشــهد ُتـ ّـرب عــى هــذه فتخضــب هــذه ،فكيــف
صــرك (إذن)(((؟ ،فقلــت :يــا رســول اهلل ليــس ذا بموطــن ٍ
صــر هــذا موطــن

شــكر ٍ،قــال :أجــل أصبــت فأعــد للخصومــة فإنــك خماصــم فقلــت :يــا رســول اهلل
لــو بينــت يل قلي ـاً ،فقــالَّ :
إن أمتــي ســتفتن مــن بعــدي فتتــأول القــرآن ،وتعمــل

بالــرأي ،وتســتحل اخلمــر بالنبيــذ والســحت باهلديــة والربــا بالبيع وحتــرف الكتاب
ِ
ـس بيتــك حتــى [تقلدهــا فــإذا
عــن مواضعــه وتغلــب كلمــة الضــال ،فكــن ح ْلـ َ
قلدهتــا]((( جاشــت عليــك الصــدور ،وقلبــت لــك االمــور ،فتقاتــل حينئــذ عــى
تأويــل القــرآن [كــا قاتلــت عــى تنزيلــه فليســت حاهلــم]((( الثانيــة [بــدون

حاهلــم]((( االوىل فقلــت يــا رســول اهلل فبــأي املنــازل [أنــزل هــؤالء املفتونــن مــن
((( (يعحلها) يف ر ،تصحيف.
((( (إذ ًا) يف ن.
((( [تقلدها فإذا قلدهتا] خرم يف ن.
((( [كم قاتلت عىل تنزيله فليست حاهلم] خرم يف ن.
((( [بدون حاهلم] خرم يف ن.
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بعــدك] ((( بمنزلــة فتنـ ٍـة [أم بمنزلــة] ((( ٍ
ردة فقــال :بمنزلــة فتنـ ٍـة يعمهــون فيهــا اىل

ان يدركهــم العــدل فقلــت :يــا رســول اهلل أيدركهــم العــدل منــا أم مــن غرينــا؟
ِ
ـح [وبنــا خيتــم وبنــا ألــف اهلل بــن]((( القلــوب بعــد الــرك
قــال :بــل منــا ،بنــا ُفتـ َ
وبنــا يؤلــف بــن القلــوب بعــد [الفتنــة فقلــت :احلمــد هلل عــى مــا وهــب] ((( لنــا
مــن [فضلــه انتهــى((( [توضيــح]((( :كــن] ((( ِحلــس بيتــك بالكــر أي مالزمـ ًا لــه
غــر مفــارق لــه [باخلــروج للقتــال]((( ودفــع أهــل الضــال[ ،قــال يف العــن](((:
ِ
احللــس مــا ويل ظهــر البعــر حتــت الرحــل( ،((1يقــال :فــان مــن أحــاس اخليــل يف

الفروســية كاحللــس الــازم لظهــر الفــرس(( ،((1واحللــس للبيــت :مــا يبســط حتــت

ٍ
مســح وغــره)( ،((1والضمــر املنصــوب يف تقلدهــا عــى صيغــة
حــر املتــاع مــن

املجهــول ،وكذلــك قلدهتــا راجــع اىل اخلالفــة واالمــارة وتقليــد الــوالة األعــال
مأخــوذ مــن تقليــد املــرأة القــادة ،أي جعلهــا يف عنقهــا ،واملعنــى :حتــى تنتقــل

((( [أنزل هؤالء املفتونني من بعدك] خرم يف ن.
((( [أم بمنزلة] خرم يف ن.
((( [وبنا خيتم وبنا ألف اهلل بني] خرم يف ن.
((( [الفتنــــــــة فقلت :احلمد هلل عىل ما وهب] خرم يف ن.
((( (اننهى) يف أ ،تصحيف.
((( [توضيح] بياض يف ث.
((( [فضله انتهى توضيح ،كن] خرم يف ن.
((( [باخلروج للقتال] خرم يف ن.
((( [قال يف العني] خرم يف ن.
(( ((1الرجل) يف أ ،ث ،تصحيف.
( ((1ينظر :العني ،مادة (حلس).142 /3 :
( ((1املصدر نفسه ،مادة (حلس).142 /3 :
(( ((1ينتقل) يف أ ،ث ،ع ،تصحيف.
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اليــك اخلالفــة بــأن اطاعــك النــاس وتركــوا العنــاد وجــاش القــدر ،أي غــا

والغــرض ثــوران االحقــاد التــي يف قلــوب القــوم ،وقلبــت((( لــك األمــور أي
دبــروا بأنــواع املكائــد واحليــل لدفعــك ودوروا اآلراء يف ابطــال امــرك ،وليســت

حاهلــم الثانيــة بــدون حاهلــم األوىل أي :يف الكفــر والضــال واســتحقاق العــذاب،
ثــم إنــه ال خــاف بــن أصحابنــا يف كفــر مــن حاربــه (عليــه الســام) فتنزيلهــم

منزلــة الفتنــة دون الــردة لعلــة يف ســقوط القتــل عنهــم بالتوبــة وعــدم اجــراء مجيــع
أحــكام الكفــار /و /206عليهــم إلظهارهــم الشــهادتني بخــاف املرتــد عــن
فطــرة وحيتمــل أن يكــون ذلــك التنزيــل قبــل ظهــور العــدل وقيــام القائــم (عليــه

الســام) القتضــاء املصلحــة ،وبعــده ينزلــون منزلــة الــردة ،وحيكــم فيهــم بمحــض
احلــق كــا يــدل عليــه هــذا اخلــر املــروي واالشــتباه يف [املتــن نشــأ مــن حــذف]

(((

السيد (ريض اهلل عنه) تتمة الكالم عىل عادته واهلل يعلم.
[ومن خطبة له َ
(ع َل ْي ِه السالم)]

(((

ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
(((
ـن
ل ْمــدَ م ْفتَاح ـ ًا]((( لذ ْكـ ِـرهَ ،و َس ـ َبب ًا ل ْل َم ِزيــد مـ ْ
[ال ْمــدُ هللِ ا َّلــذي] َج َعـ َـل [ا َ ْ
َْ
ــه وع َظمتِ ِ
ِ ِ
ــه ِ
ِ ِ
(((
ــه) [أمــا كــون احلمــد مفتاحــ ًا]((( لذكــره
َف ْضل َ
ــى آلَئ َ َ َ
[و َدليــاً] َع َ
((( (فلبت) يف ر ،تصحيف.
((( [املتن نشأ من حذف] خرم يف ن.
((( [ومن خطبة له (عليه السالم)] بياض يف ث.
((( [احلمد هلل الذي] خرم يف ن.
((( [احلمد مفتاح ًا] خرم يف ن.
ً
[ودليال] خرم يف ن.
(((
((( [أما كون احلمد مفتاح ًا] خرم يف ن.
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ِ
فــأن أول الكتــاب العزيــز َْ
ـن﴾((( والقــرآن هــو الذكــر ،قــال
﴿ال ْمــدُ لَِّ َر ِّب ا ْل َعا َلـ َ
ـن َن َّز ْلنَــا ِّ
ـون﴾((( عــى مــا ذكــره بعــض
الذ ْكـ َـر َوإِ َّنــا َل ـ ُه َلافِ ُظـ َ
ســبحانه﴿ :إِ َّنــا ن َْحـ ُ
الشــارحني((( [أو]((( ألنــه جعلــه مفتاحــ ًا لذكــره يف عــدة [ســور عــى مــا ذكــره

بعضهــم أو]((( ألنــه نــدب اىل افتتــاح ذكــره بحمــده وافتتــح بــه [عــى احتــال
وأمــا]((( كونــه ســبب ًا [لزيــادة فضلــه فلقولــه عــز وجــلَ ﴿ :لئِــن]((( َشــك َْرت ُْم
ُــم﴾((( عــى أن يكــون املــراد [باحلمــد الشــكر أو] ((( مــا يصــدق عليــه،
َلَ ِزيدَ َّنك ْ

أو ألن مزيــد الفضــل مــن فــروع رفعــة شــأن احلمــد وامــا داللتــه عــى نعامئــه فألنــه

ال جــود أعظــم مــن جــود مــن يعطــي مــن حيمــده ال محــد ًا متطوعــا بــل محــد ًا واجبـ ًا

عليــه والختصــاص الشــكر بمــوىل النعــم ،وامــا داللتــه عــى عظمتــه فألنــه دال
عــى أن قدرتــه ال يتناهــى ابــد ًا بــل كلــا ازداد الشــكر ازدادت النعمةِ .
إن
(ع َبــا َد اهللِ؛ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
س َمد ًا
ـن ك ََج ْريِــة بِا َْلاضـ َ
يـ ِـري بِا ْل َباقـ َ
الدَّ ْهـ َـر َ ْ
ـنَ ،ل َي ُعــو ُد َمــا َقــدْ َو َّل م ْنـ ُهَ ،و َل َي ْب َقــى َ ْ
ِ ِ ِِ
ِ ِ ِ
ِ
(((1
الســا َع ِة
ـور ُهُ ،م َت َظاه َر ٌة َأ ْع َل ُمـ ُهَ .فك ََأ َّنك ُْم بِ َّ
َمــا فيــه .آخـ ُـر َف َعالــه ك ََأ َّوله ،متســابق ٌة ُأ ُمـ ُ
((( الفاحتة .2 /
((( احلجر .9 /
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.170 / 9 :
((( [أو] خرم يف ن.
((( [سور عىل ما ذكره بعضهم أو] خرم يف ن.
((( [عىل احتامل] خرم يف أ.
((( [لزيادة فضله فلقوله عز وجل(( :لئن] خرم يف ن.
((( إبراهيم .7 /
((( [باحلمد الشكر أو] خرم يف ن.
(( ((1متشــاهبة) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد .169/9 :وهنــج البالغــة :صبحــي
الصالــح.169 :
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ـم َحــدْ َو الز ِ
َّاجـ ِـر بِ َشـ ْـولِ ِه) وىل الــيء وتــوىل أي أدبــر ،والرسمــد الدائم الذي
َتْدُ و ُكـ ْ

ال ينقطــع وليــل رسمــد أي طويــل ،وال َفعــال بالفتــح كــا يف بعــض النســخ مصــدر،
مثــلَ :ذهــب َذهابـ ًا ،وبالكــر [كــا يف بعــض النســخ مجــع ِ
فعــل بالكــر]((( ،مثــل:
َ َ َ
قــدح وقـ ِـداح وبئــر وبئــار ،وهــو االســم واملصــدر ف َعــل بالفتــح والضمــر يف أولــه
راجــع اىل الفعــال عــى النســخة األوىل ،وعــى النســخة الثانيــة قيــل اىل الدهــر عــى
حــذف املضــاف أي أفعــال الدهــر ،وحيتمــل الرجــوع اىل اآلخــر وال خيلــو عــن

بعــد ،ويف بعــض النســخ (كأوهلــا) بتأنيــث الضمــر وهــو واضــح عــى النســخة
الثانيــة وتســابق أمــوره تتابــع مصائبــه واالمــة وكل مــا قــدر فيــه كاخليــل املتســابق،
وقــال((( بعــض الشــارحني :ويــروى متشــاهبة أمــوره أي كــا كان مــن قبــل يرفــع
ويضــع ويغنــي((( ويفقــر ويعــدم ((( [ويوجــد فهو كذلــك اآلن وهو من قبيــل ]

((( (((

االســناد اىل الظــرف و [املعــــد]((( والتظاهــر التعــاون [والتســاعد وأعالمــه دالالته

تشــبيه ًا باجلبــل((( الــذي هيتــدي]((( بــه أي [دالالتــه عــى] (((1ســجيته التــي يعامــل
((( [كام يف بعض النسخ مجع ِ
فعل بالكرس] ساقطة من ع.
((( (فقال) يف م.
((( (يعني) يف أ ،ث ،تصحيف.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.171 /9 :
((( (قيل) يف أ ،ر ،حتريف ،ويف ث( :قبل).
((( [ويوجد فهو كذلك اآلن وهو من قبيل] خرم يف ن.
((( [املعد] طمس يف ن.
((( (باحلبل) يف ث ،ع ،تصحيف.
((( [والتساعد وأعالمه دالالته تشبيه ًا باجلبل الذي هيتدي] خرم يف ن.
([ ((1دالالته عىل] خرم يف ن.
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هبــا النــاس قديــ ًا [وحديثــ ًا متعاونــه متعاضــده] ((( وحيتمــل أن [يكــون املــراد
باالعــام]((( الرايــات تشــبيها حلــوادث((( الدهــر ونوازلــه باألفــواج مــن العســكر

يتلــو بعضهــا بعضــ ًا((( [ويعاضــد بعضهــا((( بعضــ ًا] ((( ،ولعلــه أنســب بتســابق

أمــوره [والـــــساعة القيامــة ،واحلدو](((ســوق اإلبــل وحثهــا((( عــى الســر
باحلــداء مثــل غــراب أي الغنــاء هلــا ،وزجــر االبــل [كنــر إذا محلهــا عــى

الرسعــة]((( وعنــف هبــاَ ،
والشــول [بالفتــح مجــع شــائله]( ((1وهــي مــن االبــل

التــي شــال لبنهــا،أي ارتفــع( ((1وكــرت أوالدهــا [فاســتغنت](((1باملاء والــكالء

عــن الرضــاع( ،((1وقيــل[ :الشــول]( ((1التــي مل يبــق يف رضعهــا االشــوال مــن اللبن
أي بقيــة ،فهــي ذات شــول والشــول اإلبــل إذا شــولت فلزقــت بطوهنــا بظهورهــا،

((( [وحديث ًا متعاونه متعاضده] خرم يف ن.
((( [يكون املراد باالعالم] خرم يف ن.
((( (جلوادث) يف م ،تصحيف.
((( [بعض ًا] ساقطة من ر.
((( [بعضها] ساقطة من ن.
((( [ويعاضد بعضها بعض ًا] ساقطة من ع.
((( [والـــساعة القيامة واحلدو] خرم يف ن.
((( (وجثها) يف م ،تصحيف.
((( [كنرص إذا محلها عىل الرسعة] خرم يف ن.
([ ((1بالفتح مجع شائله] خرم يف ن.
( ((1ينظر :الصحاح ،مادة (شول).1742 /5 /9 :
([ ((1فاستغنت] خرم يف ن ،ويف ث( :فاستعنت) تصحيف.
(( ((1الرضا) يف أ ،ع ،حتريف.
([ ((1الشول] خرم يف ن.
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قــال بعــض الشــارحني :وســائق الشــول يعنــف هبــا خللوهــا مــن العشــار(((َ (.ف َم ْن
ــك ِف َْال َلــك ِ
َــر َن ْفســه َ َتــر ِف ال ُّظ ُلــا ِ
ِ ِ (((
تَ ،و ْار َت َب َ
َات؛ َومــدَّ ْت بــه
َشــغ ََل َن ْف َســ ُه بِغ ْ ِ َ ُ َّ
َ
ِ
يء َأ ْع َملِـ ِـه َف َْ
ـار َغا َيـ ُة
َشـ َياطِي ُن ُه ِف ُط ْغ َيانِـ ِـهَ ،و َز َّي َنـ ْ
الســابِق َ
نيَ ،وال َّنـ ُ
ال َّنـ ُة َغا َيـ ُة َّ
ـت َلـ ُه َسـ ِّي َ
ِ
ــن) ،لعــل شــغل النفــس بغــر النفــس تعــرض االنســان حلــال اخللــق
ا ُمل َف ِّرط َ
والتجســس عــن رسائرهــم وذكــر عيوهبــم وارتــكاب أمــور ال تغنيــه(((وال تنفعــه
[كــا قال(عليــه الســام) :وحاســب نفســك]((( قبــل أن حتاســب /ظ  ،/206فـ َّ
ـإن

[غريهــا مــن االنفــس عليهــا حســيب](((غريك ،والغــرض االشــتغال [بمحاســبه

النفــس واالهتامم](((بــرف العمــر ،فــا خلــق االنســان لــه [والكــف]((( عــن

النــاس ،وقــال بعــض الشــارحني :شــغل نفســه بغــر نفســه أي ال يــوايف (النظــر)
حقــه ،ويميــل اىل االهــواء ونــرة االســاف ومذهــب معــن يشــق عليــه فراقــه

(((
(((

وهــذا الوجــه وإن كان أنســب بالتحــر يف الظلــات أي ظلــات الشــبه واجلهــاالت
إالَّ أنــه ال خيلــو عــن بعــد عــن اللفــظ وارتبــك يف األمــر إذا وقــع فيــه ونشــب ومل

يكــد يتخلــص منــه ومنــه ارتبــك الصيــد يف احلبالــة ومــدت بــه شــياطينه أي جــروه
ــم
وجذبــوه أو طولــوا لــه باإلمهــال اشــارة اىل قولــه تعــاىلَ :
﴿وإِ ْخ َو ُانُ ْ
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،172 /9 :ويف م( :العشار).
((( (ومدت شياطينه) يف رشح هنج البالغة :ابن أيب احلديد.169/9 ،
((( (تعينه) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م.
((( [كام قال (عليه السالم) وحاسب نفسك] خرم يف ن.
((( [غريها من االنفس عليها حسيب] خرم يف ن.
((( [بمحاسبه النفس واالهتامم] خرم يف ن.
((( [والكف] خرم يف ن.
((( (النطر) يف ن ،تصحيف.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.172 /9 :
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ِ
ون﴾((( كــا ذكــره بعــض الشــارحني ،قــال:
ــر َ
َي ُمدُّ َ
َــي ُث َّ
ونُ ْم ِف ا ْلغ ِّ
ــم ال ُي ْق ُ

((وروي ((ومــدت لــه شــياطينه)) بالــام))((( ،والطغيــان جمــاوزه [القــدر والعلــو

يف الكفــر واالرساف يف املعــايص والظلــم ،وغايــة الــيء]((( مــداه ومنتهــاه،

والســابقني [أي الذيــن ســبقوا اىل االيــان والطاعــة بعــد ظهــور احلــق أو يف حيــازة

الفضــل]((( والكــال ،أو اىل اجلنــة بحســن األعــال [وفــرط يف االمــر تفريط ـ ًا أي
ٍ
حصــن
قــر وقــدم العجــز فيــه وض ّيعــه]((( (اعلمــوا عبــاد اهلل أن التقــوى دار

عزيـ ٍـز ،والفجــور دار حصــن ذليـ ٍ
ـل ال يمنــع أهلــه وال [حيــرز]((( مــن جلــأ اليــهَ ،اال
وبالتقــوى تقطــع محــة اخلطايــا وباليقــن تــدرك الغايــة القصــوى) ِ
[احلصــن بالكــر

املــكان] ((( ال يقــدر عليــه الرتفاعــه أو ال يوصــل اىل جوفــه [وحصــن كحســن]

(((

حصانــه فهــو حصــن أي [منيــع((( ،قــال بعــض الشــارحني :اقيــم االســم] ( ((1مقام
املصــدر( ،((1أي دار حصانــه عزيــزه( ،((1والعزة خالف الذلة وأصله القوة والشــدة

((( االعراف .202 /
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.172 /9 :
((( [القدر والعلو يف الكفر واالرساف يف املعايص والظلم وغاية اليشء] خرم يف ن.
((( [أي الذيــن ســبقوا اىل االيــان والطاعــة بعــد ظهــور احلــق أو يف حيــازة الفضــل] خــرم يف
ن.
((( [وفرط يف االمر تفريط ًا أي قرص وقدم العجز فيه وض ّيعه] خرم يف ن.
((( [حيرز] خرم يف ن.
((( ِ
[احلصن بالكرس املكان] خرم يف ن.
((( [وحصن كحسن] خرم يف ن.
((( (منع) يف ث ،ر ،حتريف.
([ ((1منيع ،قال بعض الشارحني :اقيم االسم] خرم يف ن.
( ((1رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،172 /9 :وفيه( :فأقام).
(( ((1عريزة) يف أ ،ر ،ن ،تصحيف.
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والغلبــة((( ،وال يمنــع أهلــه أي ال حيميهــم ،وامتنــع فــان بقومــه أي تقــوى هبــم فال

يقــدر عليــه مــن يريــده بــر ،واحــرزه أي حفظــه وكذلــك حــرزه ،وقيــل هــو إبــدال
حلمــة بضــم احلــاء
واألصــل واألصــل حرســه ،وجلــأ إليــه أي اعتصــم بــه ،وا ُ
والتخفيــف الســم ،وإبــرة العقــرب وغــره ،وقــال ابــن االثــر((( :وتطلــق عــى

َّ (((
ـي ،كــرد واهلــاء
اإلبــرة للمجــاورة؛
ألن الســم خيــرج منهــا وأصلهــا محـ ٌـو أو محـ ٌ

عــوض عــن الــواو أو((( اليــاء املحذوفــة ،وقطــع احلمــة عــى الثــاين واضــح ،وعــى
األول قطــع رسيــان ســم((( اخلطايــا يف أبــدان العبــاد بالتقــوى ،كــا َّ
أن الســموم

[تقطــع]

(((

رسياهنــا يف بــدن امللســوع بالرتياقــات عــى مــا ذكــره بعــض

الشــارحني((( ،أو ســلب الســمية والتأثــر عــن اخلطايــا والغايــة القصــوى منتهــى
مراتــب الكــال لــكل أحــد باســتعدادهِ .
(ع َبــا َد اهللِ ،اهللَ اهللَ ِف َأ َعـ ِّز ْالَ ْن ُفـ ِ
ـم،
ـس َع َل ْي ُكـ ْ
يل َْ
ـح ((( َسـبِ َ
ـار ُط ُر َقـ ُهَ :ف ِشـ ْق َو ٌة لَ ِز َمـ ٌة
ـمَ ،فـ َّ
ـإن اهللَ َقــدْ َأ ْو َضـ َ
َو َأ َح ِّب َهــا؛ إِ َل ْي ُكـ ْ
الـ ِّـق َو َأ َنـ َ
َــاءِ ،لَيــا ِم ا ْلب َق ِ
َأو ســعاد ٌة دائِمــ ٌةَ .فتَــزَودوا ِف َأيــا ِم ا ْل َفن ِ
ــاء)) اهلل اهلل أي :راقبــوا اهلل
َ
َّ ُ
َّ
َّ
ْ َ َ َ َ َ
وأعــز األنفــس وأحبهــا عــى االنســان نفســه ،وقــال بعــض الشــارحني :يف الــكالم
اشــارة اىل أن لإلنســان نفوســ ًا متعــددة فهــي باعتبــار مطمئنــه وامــارة بالســوء

ولوامــة وباعتبارهــا عاقلــة وشــهوية وغضبيــة واالشــارة اىل الثــاث االخــرة،
((( (القلبة) يف أ ،حتريف.
((( ينظر :النهاية يف غريب احلديث واالثر.446 /1 :
((( (فأن) يف ع.
((( (و) يف أ ،ث ،ع.
((( [سم] ساقطة من ث( ،ثم) يف ر ،حتريف.
((( [تقطع] خرم يف ن.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.173 /9 :
((( (أوضح لكم سبيل) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.169/9 :
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وأعزهــا النفــس((( العاقلــة إذ هــي الباقيــة بعــد املــوت وهلــا الثــواب وعليهــا العقاب
[وفيهــا الوصيــة((( .وبعــده واضــحِ ،
والشــقوة]((( بالكــر كــا يف النســخ الشــقاوة

(((
الســعادة َ
كالشــقاوة بالفتــح وشــقوة وســعادة مرفوعــان((( عــى اخلربيــة
ضــد]
َ

أي :فعاقبتكــم أو جزاؤكــم شــقاوة أو ســعادة [والــازم غــر املفــارق ،والدائــم

غــر الزائــل وإذا كان البــد مــن أحــد االمريــن]((( فالغفلــة عــن العاقبــة ســفاهة

وجهالــة والتــزود يف أيــام [الغنــاء]((( أخــذ [الــزاد واالســتعداد ملــا بعــد املــوت قــد
ِ
ِ ِ
(((
(((
ُــم بِال َّظ َع ِ
ــى ا َْل ِس ِ
ُــم َع َ
ُــم
َّــا َأ ْنت ْ
ــنَ ،و ُحث ْثت ْ
ــى الــزَّادَ ،و ُأم ْرت ْ
ــر؛ َفإن َ
دللتــم] ( َع َ
ـب و ُقـ ٍ
(((1
ـن
[م َتــى تُأمـ َ
ـوف َل يــدْ ُر َ
السـ ْ ِـر َأ َل َفـ َـا َي ْصنَـ ُـع بِالدُّ ْن َيــا َمـ ْ
ك ََر ْكـ ٍ ُ
ـرون] بِ َّ
ون َ

((( (االنفس) يف أ.
((( رشج هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين ،270 /3 :وفيه ...( :وهي.)...
((( [وفيها الوصية وبعده واضحِ ،
والشقوة] خرم يف ن.
((( [ضد] خرم يف ن.
((( (مزفوعان) يف أ ،تصحيف ،ويف ث( :مرفوعا).
((( [والــازم غــر املفــارق ،والدائــم غــر الزائــل وإذا كان البــد مــن أحــد االمريــن] خــرم يف
ن.
((( [الغناء] خرم يف ن.
((( [الزاد واالستعداد ملا بعد املوت قد دللتم] خرم يف ن.
((( (قــد دللتــم عــى) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد .169/9 :وهنــج البالغــة:
صبحــي الصالــح.276 :
([ ((1متــى تأمــرون] خــرم يف ن( ،متــى يؤمــرون) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد:
 .169/9وهنــج البالغــة :صبحــي الصالــح.276 :
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ُخلِـ َـق [لِ ِ
آلخــر ِة ! َو َل((( ي ْص َنـ ُـع بِا َْلـ ِ
ـن َعـ َّـا َقلِ ٍ
يل [ ُي ْسـ َل ُب ُه َو َت ْب َقــى َع َل ْي ِه]((( َتبِ َع ُت ُه
ـال]((( َمـ ْ
َ
َ
ِ
﴿و َت ـز ََّو ُدوا](((  /وَ /207ف ـإِ َّن
َوح َســا ُب ُه!) املــراد بالــزاد التقــوى [قــال اهلل تعــاىلَ :
ِ
ــوى﴾((([ ،والضعــن الســر]((( واحلــث احلــض
ــر الــزَّاد ال َّت ْق َ
َخ ْ َ
و(التحريض)(((واملــراد بالظعــن واملســر اخلــروج مــن الدنيــا اىل الــدار االخــرة
أي [أنتــم كاملأموريــن]((( ال قــدرة لكــم عــى االقامــة يف الدنيــا وال بــد لكــم مــن

اخلــروج عنهــا ،أو اخلــروج بالقلــوب عــا تشــتهيه((( األنفــس واملســر يف
﴿و َسـ ِ
ـار ُعوا إِ َ ٰل َمغ ِْف َر ٍة ِم ْن َّر ِّبك ُْم﴾(،((1
الدرجــات العــى ،قــال اهلل عــز وجــلَ :
ِ
(((1
(((1
(((1
والركب اســم
وقــال َ ﴿ :ففـ ُّـروا إِ َل اللَِّ﴾ عــى ما ذكره بعض الشــارحني َ ،

مجــع للراكــب والفــرق بينــه وبــن اجلمــع يف افــراد لفظــه بجــوار( ((1تذكــر ضمــره

((( (ومــا) يف ر ،يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد .169/9 :وهنــج البالغــة :صبحــي
الصالــح.276 :
((( [لالخرة وال يصنع باملال] خرم يف ن.
((( [يسلبه وتبقى عليه] خرم يف ن.
((( [قال اهلل تعاىل :وتزودوا] خرم يف ن.
((( البقرة .197 /
((( [الضعن السري] خرم يف ن.
((( (التحريص) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،ن ،تصحيف ،والصواب ما اثبتناه.
((( [أنتم كاملأمورين] خرم يف أ.
((( (تشهيه) يف ن.
( ((1ال عمران .133 /
(( ((1فقال) يف أ ،ع.
( ((1الذاريات .50 /
( ((1ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.270 /3 /9 :
(( ((1بحوار) يف أ ،ن ،ويف ث( :نحوار).
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وتصغــره عــى لفظــه ،ووقــوف مجــع واقــف كركــوع وســجود وشــهود وحضــور،

وذلــك فيــا جــاء مصــدره عــى فعــول أيض ـ ًا ،وال (تــدرون)((( يف بعــض النســخ

عــى صيغــة املخاطــب ،وكذلــك تؤمــرون ،ويف بعضهــا عــى صيغــة الغائــب

(((

وصفــ ًا للمشــبه بــه حتــى يقــاس عليــه [ويف بعــض النســخ] ((( باملســر موضــع

بالســر ،وعــا قليــل أي بعــد قليــل و(عــن) بمعنــى (بعــد) و(مــا) زائــدة وســلبت

زيــد ًا ثوبــه أي اخــذت الثــوب منــه ،والتبعــة ككلمــة مــا يتبــع املــال مــن حــق ،واثــم
(عبــاد اهللِ إ َّنـه َليـ ِ
ِ
ِ
ـن َْ
ـر ٌك َولَ فِيـ َا
ُ ْ َ
وعقوبــة((( ونحــو ذلــكَ َ .
ـس َلــا َو َعــدَ اهللُ مـ َ
الـ ِ ْ
ـر ُمـ َ ْ
ِ
ِ
ـص فِيـ ِـه ْالَ ْعـ َـا ُل َو َي ْك ُثـ ُـر
احـ َـذ ُروا َي ْو َمـ ًا ُت ْف َحـ ُ
ـب .ع َبــا َد اهللِْ ،
ـر َم ْر َغـ ٌ
َنَــي َعنْـ ُه مـ َ
ـن الـ َّ ِّ
ِ
ِ ِ
ـيب((( فِيـ ِـه َالْ ْط َفـ ُ
ـال ).املــرك موضــع أو مصــدر أي ليــس مــا
فيــه ال ِّز ْلـ ـز َُالَ ،وتَشـ ُ
وعــد اهلل مــن الثــواب ممــا ينبغــي للمــــرء تركــه[ ،وليــس لــه عــوض]((( ،وليــس
الــر الــذي هنــي عنــه ممــا ينبغــي أن يرغــب فيــه و [ليســت فيــه مصلحــة وخــر(((،

والفحــص الكشــف والبحــث عــن الــيء ويكثــر يف]((( بعــض النســخ عــى صيغــة
املعلــوم ،ويف [بعضهــا عــى صيغــة املجهــول مــن بــاب االفعــالِ ،
والزلــزال بالكــر
((( (يدرون) يف ث ،ر ،م ،تصحيف.
((( (املخاطب) يف ع ،حتريف.
((( [ويف بعض النسخ] خرم يف ن.
((( (وعفوته) يف أ ،ن.
((( (يشيب) يف ع ،تصحيف.
((( [وليس له عوض] ساقطة من ع.
((( (وحري) يف أ ،تصحيف.
((( [ليســت فيــه مصلحــة وخــر ،والفحــص الكشــف والبحــث عــن الــيء ويكثــر يف] خــرم
يف ن.
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﴿و ُز ْل ِز ُلــوا ِز ْلـز ًَال َشـ ِـديدً ا﴾(((،
كــا يف بعــض]((( النســخ مصــدر((( قــال اهلل تعــاىلَ :

وبالفتــح اســم وهــو [احلركــة الشــديدة واملــراد زلزلــة الســاعة التــي وصفهــا اهلل]
ِ
ش ٌء
بالعظمــة ،قــال عــز وجــلَ ﴿ :يــا َأ ُّ َيــا ال َّنـ ُ
ـم إِ َّن َز ْل َز َل ـ َة َّ
ـاس ا َّت ُقــوا َر َّب ُكـ ْ
الســا َعة َ ْ
ِ
يــم﴾((( أو اضطــراب النــاس وقلقهــم ملشــاهدة األهــوال ومعاينــة األفــزاع،
َعظ ٌ
والشــيب ابيضــاض الشــعر [املســود ،ويقــال :شــاب](((الرجل شــيب ًا وشــيبه
(((

وشــيب احلــزن رأســه وبرأســه وأشــاب [فشــاب وذلك](((الشــيب لشــدة األهــوال

[واالحــزان أو لطول](((املــدة ،قــال بعــض الشــارحني :ذلــك كنايــة عــن شــدة

فإن](((االمــة جممعة(((1عــى َّ
[ذلــك اليــوم َّ
أن االطفــال ال يتغــر حاهلــم يف
ِ
ِ
ِ
ِ
(((1
ـن
ـن َأ ْن ُفس ـك ُْمَ ،و ُع ُيون ـ ًا مـ ْ
ـم َر َصــد ًا مـ ْ
اآلخــرة ( .ا ْع َل ُمــوا  -ع َبــا َد اهللِ َ -أ َّن َع َل ْي ُكـ ْ
ِ
جو ِار ِحكُــم ،وح َّف َ ِ
ُـــرك ُْم
ي ِف ُظ َ
ْ َ ُ
َ َ
ــاظ صــدْ ٍق َ ْ
ُــمَ ،و َعــدَ َد َأ ْن َفاســك ُْمَ ،ل ت َْست ُ
ــون َأ ْع َم َلك ْ
ِ
ـل داجٍ  ،و َل يكِ ُّن ُكـ ِ
ِ
ـن ا ْل َيـ ْـو ِم
ـاب ُذو ِر َتــاجٍ (((1؛ َو َّ
إن َغــد ًا مـ َ
ـم َبـ ٌ
ـم ُظ ْل َم ـ ُة َل ْيـ ٍ َ
ـم من ُْهـ ْ
ْ
َ ُ
من ُْهـ ْ
((( [بعضهــا عــى صيغــة املجهــول مــن بــاب االفعــال ِ
والزلــزال بالكــر كــا يف بعــض] خــرم
يف ن.
((( (املصدر) يف ر.
((( االحزاب .11 /
((( [احلركة الشديدة واملراد زلزلة الساعة التي وصفها اهلل] خرم يف ن.
((( احلج .1 /
((( [املسود ،ويقال :شاب] خرم يف ن.
((( [فشاب وذلك] خرم يف ن.
((( [واالحزان أو لطول] خرم يف ن.
((( [ذلك اليوم َّ
فإن] خرم يف ن.
(( ((1جمتمعة) يف م ،حتريف.
( ((1ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.174 /9 :
(( ((1رناج) يف ر ،تصحيف.
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يــه ،و َيِــيء ا ْل َغــدُ َل ِحقــ ًا بِ ِ
َق ِريــب؛ ي ْذهــب ا ْليــوم بِــا فِ ِ
ــه؛) الرتصــد((( الرتقــب
َ
ُ
ٌ َ َ ُ َ ُْ َ
والرصيــد الســبع الــذي يرصــد ليثــب((( ،والرصــد بالتحريــك القــوم يرصــدون

كاحلــرس((( يســتوي فيــه الواحــد واجلمــع واملؤنــث وربــا قالــوا :أرصــاد ،والعــن

الــــديدبان واجلاســوس واحلمــل عــى البــارصة((( بعيــد والرصــد مــن األنفــس أعم
(((
ـم َأ ْل ِس ـ َنت ُُه ْم
مــن العيــون مــن اجلــوارح وقــال اهلل عــز وجــلَ ﴿ :يـ ْـو َم ت َْشـ َـهدُ َع َل ْي ِهـ ْ
ِ
﴿حتَّــى إِ َذا
ــم َو َأ ْر ُج ُل ُهــم بِ َــا كَانُــوا َي ْع َم ُل َ
ــون﴾((( وقــال ســبحانهَ :
َو َأ ْيدهيِ ْ
(((
وها َش ِ
ــم بِــ َا [كَانُــوا
اء َ
ــم َو ُج ُلو ُد ُه ْ
ــم ُع ُه ْم] َو َأ ْب َص ُار ُه ْ
ــم َس ْ
ــهدَ َع َل ْي ِه ْ
َ
[ما َج ُ
ِِ
ــم َلِ َش ِ
َي ْع َم ُل َ
ــهدْ ت ُْم َع َل ْينَا](((﴾(((1وحفــاظ صــدق أي
ــون]((( * َ
[و َقا ُلــوا ُِل ُلوده ْ
الكــرام الكاتبــون ،واملعنــى أهنــم ح َّفــاظ ال يكذبــون ،أو مــن قبيــل قوهلــم :فــان

رجــل صــدق وصديــق صــدق أي كامــل فيــا اضيــف اىل الصــدق ،ودجــا الليــل إذا
أمتــت ظلمتــه والبــس كل يشءِ ،
والكــن بالكــر الســر واكنــه ســره ،ورتــج البــاب
وارجتــه أي :اغلقــه اغالقـ ًا وثيقـ ًا ،ومنــه ارتــج عــى القــارئ إذا مل يقــدر عــى القــراءة

((( (الرصد) يف م ،حتريف.
((( (ليبث) يف ر ،حتريف.
((( (كاحلرص) يف ع ،حتريف.
((( (النارصة) يف ر ،تصحيف.
((( (اخلوارج) يف أ ،ث ،ع ،حتريف.
((( النور.24 /
((( [ما جاؤها شهد عليهم سمعهم] خرم يف ن ،ويف ع( :حتى اذا جاؤها).
((( [كانوا يعملون] خرم يف ن.
((( [وقالوا :جللودهم مل شهدتم علينا] ساقطة من ث.
( ((1فصلــت  .21 ،20 /ويف أ ،ر ،ع ،م( :حتــى إذا مــا جاؤهــا شــهد عليهــم ســمعهم
وأبصارهــم وجلودهــم بــا كانــوا يعملــون) فصلــت.20:
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وكأنــه منــع منهــا(((ِ ،
والرتــاج بالكــر [البــاب املغلــق وقيــل البــاب العظيــم املغلــق

و](((عليــه بــاب صغــر ،وقــال بعــض الشــارحني( :الرتــاج الغلــق)(((وال ريــب انــه
أنســب إال أين مل أجــده فيــا  /ظ  /207حــرين مــن كتــب اللغــة ( َفــك ََأ َّن ك َُل
ِ
ِ ِ
ْــز َل وحدَ تِ ِ
ِ
ام ٍ ِ
ــن ْالَ ْر ِ
م َّ
ــه َو َ َ
ــن
ــط((( ُح ْف َرتــهَ ،ف َيــا َلــ ُه م ْ
ض َمن ِ َ ْ
ُــم َقــدْ َب َلــغَ م َ
ــرئ منْك ْ
ْ
ــة وم ْف ِ
ٍ
[بي ِ
ٍ
ــت َو ْحــدَ ٍةَ ،ومن ِ ِ
ُــم،
ــرد] ((( ُغ ْر َبــة! َوك ََأ َّن َّ
ْــزل َو ْح َش َ َ َ
َ
َْ
الص ْي َحــ َة َقــدْ َأ َت ْتك ْ
ِ
ـم]((( لِ َف ْصـ ِ
ـل ا ْل َق َضــاء؛) منــزل [الوحــدة القــر](((،
الســا َع َة َقــدْ َغشـ َي ْتك ُْمَ ،
[و َب َر ْز ُتـ ْ
َو َّ

واملحــط يف بعــض النســخ باحلــاء املهملــة أي املنــزل ،يقــال :حــط القــوم أي نزلــوا،

واحلــط ضــد الرفــع [وانحطــاط احلفــرة واضــح ،و]((( يف بعضهــا باخلــاء املعجمــة
[واخلط](((الطريقــة املســتطيلة يف الــيء ،ويقــال :خــط عــى [االرض خطــ ًا أي

اعلــم عالمــة و] ( ((1الغــرض حتقــر ذلــك [املنــزل ،والصيحــة] ( ((1الصــوت
الص ْي َح ـ َة بِ َْ
الـ ِّـق َذلِـ َ
ـك َيـ ْـو ُم
بأقــى الطاقــة ،قــال اهلل عــز وجــلَ ﴿ :يـ ْـو َم َي ْسـ َـم ُع َ
ون َّ
((( ينظر :الصحاح ،مادة (رتج).317 /1 :
((( [الباب املغلق وقيل الباب العظيم املغلق و] خرم يف ن.
((( رشح هنــج البالغــة ،ابــن ميثــم البحــراين[ .268 /9 :ريــب انــه أنســب إال أين ال أجــده
فيــا حــرين مــن كتــب اللغــة فــكان كل امــرئ] خــرم يف ن
((( (فحظ) يف ر ،حتريف.
ٍ
((( [بيت وحدة ومنزل وحشة ومفرد] خرم يف ن.
((( [وبرزتم] خرم يف ن.
((( [الوحدة القرب] خرم يف ن.
((( [وانحطاط احلفرة واضح و] خرم يف ن.
((( [اخلط] خرم يف ن.
([ ((1االرض خط ًا أي اعلم عالمة و] خرم يف ن.
([ ((1املنزل والصيحة] خرم يف ن.
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ِ
ْ
يــع
ُــروجِ ﴾((( ،وقــال ســبحانه﴿ :إِن كَان ْ
ج ٌ
َــت إِلَّ َص ْي َحــ ًة َواحــدَ ًة َفــإِ َذا ُه ْم ِ َ
الـ ُ
ون﴾((( ،وغشــيه يغشــاه إذا جــاءه و(إذا)((( البســه وغشــاه وتغشــيه
َّلدَ ْينَا ُ ْ
ــر َ
م َ ُ

أي غطــاه ،وبــرز كنــر أي خــرج اىل الفضــاء وظهــر بعــد اخلفــاء ،والفصــل القطــع
ُــم ْالَ َباطِ ُ
يــل،
َاح ْ
والفــرق ،والقضــاء احلكــم بــن اخلصمــن (قــد ز َ
ــت َعنْك ْ
ـت ع ْن ُكـ ِ
ـم َْ
َو ْ
ـور
ال َقائِـ ُـقَ ،و َصــدَ ْ
ـم ْالُ ُمـ ُ
رت بِ ُكـ ُ
ـم ا ْلع َلـ ُـلَ ،و ْاس ـت ََح َّقت بِ ُكـ ْ
اض َم َح َّلـ ْ َ ْ
مص ِ
َــروا بِا ْل ِغ َ ِ
اد َر َهــا؛ َفات َِّع ُضــوا بِا ْل ِع َ ِ
ــرَ ،وا ْنت َِف ُعــوا بِالن ُ
ُّــذ ِر) زاح الــيء
َ َ
ــرَ ،وا ْعت ِ ُ

يزيــح أي بعــد وذهــب ،واألباطيــل مجــع باطــل((( ،والقيــاس بواطــل((( ،واملــراد
اآلراء واالهــواء الباطلــة ،وقــال بعــض الشــارحني :أي اهليئــات الباطلــة املمكنــة

الــزوال مــن النفــوس التــي هلــا اســتكامل مــا((( ،واضمحــل الــيء وامضحــل أي:

ذهــب وانحــل واضمحــل الســحاب إذا تقشــع ،والعلــة املــرض الشــاغل،
والســبب ،واملــراد األمــراض النفســانية الداعيــة اىل الباطــل والضــال ،أو

الشــهوات التــي هــي أســباب العصيــان ،أو األعــذار الباطلــة التــي يزعمها االنســان
داعي ـ ًا اىل مــا يرتكبــه مــن اآلثــام ،واســتحقت بكــم أي حقــت ووقعــت اســتفعل

بمعنــى فعــل كقولــك :اســتمر عــى باطلــه أي َمـ َّـر واحلقيقــة مــا يصــر اليــه حــق
االمــر ووجوبــه وبلغــت حقيقــة هــذا أي يقــن شــأنَّه ،واملعنــى لزمتكــم ووقعــت

بكــم مــا وجبــت لكــم باســتحقاقكم [واســتعدادكم باحلــق والصــدور رجــوع
((( سورة ق .42 /
((( يس .53 /
((( (إدا) يف أ ،ث ،ن ،تصحيف.
((( (باطله) يف أ ،ن.
((( (باطل) يف ث.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.272 /3 :
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الشــاربة عــن املــاء]((( وصــدرت بكــم أي أصدركــم ومصادرهــا [أي املصــادر

الالئقــة هبــا والعــرة مــا يعتــره االنســان ليســتدل بــه]((( عــى غــره كأيــام األمــم
[والغــر ِ
ِ
(((
كعنَــب االســم مــن غــرت الــيء فتغــر وغــر]
املاضــن ونحــو ذلــك
الدنيــا االنتقــال مــن الصحــة اىل الســقم والغنــى اىل الفقــر وبالعكــس [ونحــو]

(((

ذلــك واالنــذار االبــاغ ،وال يكــون إالَ يف التخويــف ،وقيــل :أكثــر مــا يســتعمل يف
التخويــف ،واالســم النــذر بضمتــن ،قالــوا :ومنــه قولــه [تعــاىلَ ﴿ :ف َك ْيـ َ
َان
ـف ك َ
َع َذ ِاب ِ]((( َون ُُذر﴾((( أي انذاري((( واالنتفاع بالنذر التصديق [و العمل](((.
خطبة له (عليه السالم)]
[ومن
ٍ

(((

ٍ ِ
ـن َفـ ْ ٍ ِ
ـل َو ُطـ ِ
(((1
[أ ْر َسـ َل ُه َعـ َـى ِحـ ِ
َ
ـن ُْال َمـمَِ ،وانْتِ َق ٍ
الر ُسـ ِ
اض
ـن]
ـول َه ْج َعــة مـ َ
ـرة مـ َ
ُّ
َ
ِ
ـم( ((1بِت ٍَص ِديـ ِـق ا َّلـ ِـذي َبـ َْـن َيدَ ْيـ ِـه َوالنُّـ ِ
ـور ا ُمل ْق َتــدَ ى بِـ ِـه َذلِـ َ
آن
ـك ا ْل ُقـ ْـر ُ
مـ َ
اء ُهـ ْ
ـرمِ؛ َف َج َ
ـن ا ُملـ ْ َ
َف ِ
إن فِ ِيه ِع ْل َم َما َي ْأ ِتَ ،و َْ
ال َ
ديث
ـن َينْطِـ َـق(َ ((1و َلكِ ْن ُا ْخ ُِبك ُْم َعنْـ ُهَ ...أ َل َّ
اسـتَن ُطقو ُه؛ َو َلـ ْ
ْ
((( [واستعدادكم باحلق والصدور رجوع الشاربة عن املاء] خرم يف ن.
((( [أي املصادر الالئقة هبا والعربة ما يعتربه االنسان ليستدل به] خرم يف ن.
((( [والغري كعنب االسم من غريت اليشء فتغري وغري] خرم يف ن.
((( [ونحو] خرم يف ن.
((( [تعاىل :فكيف كان عذايب] خرم يف ن.
((( القمر .30 /
((( (انذراري) يف ر ،ويف م( :اتذراري) ،حتريف.
((( [والعمل] خرم يف ن.
ٍ
خطبة له (عليه السالم)] بياض يف ث.
((( [ومن
([ ((1أرسله عىل حني فرتة من] خرم يف ن.
(( ((1جاءهم) يف ن.
(( ((1تنطق) يف ن.
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ِ
عـ ِ ِ
ـم) ال َفــرة بالفتــح مــا بــن الرســولني مــن
َ
ـم َمــا َب ْي َن ُكـ ْ
ـمَ ،و َن ْظـ َ
ـن ا َملــاض َو َد َو َاء َدائ ُكـ ْ
الزمــان الــذي انقطعــت فيــه الرســالة ،واهلَجعــة املــرة مــن اهلجــوع أي النــوم لي ـ ً
ا

دون النهــار ،والنقــض يف البنــاء واحلبــل وغــره ضــد االبــرام وهــو احــكام الفتــل،

والغــرض بطــان االحــكام بــرك النــاس العمــل هبــا والــذي بــن يديــه الكتــب
الســالفة ومــا جــاء بــه االنبيــاء املاضون(عليهــم الســام) ،والنــور باجلــر معطــوف

عــى الــذي وذلــك خــر مبتــدأ حمــذوف أي هــو ذلــك القــرآن ،أو مبتــدأ [خــره
القــرآن]((( ،قــال بعــض الشــارحني :فــإن قلــت التــوراة واالنجيــل قبلــه (صــى اهلل

عليــه والــه) فكيــف يكــون بــن يديــه؟ قلــت :أحــد جزئــي الصلــة حمــذوف وهــو
املبتــدأ والتقديــر بتصديــق الــذي هــو بــن يديــه وهــو ضمــر القــران أي وبتصديــق

الــذي القــرآن بــن يديــه وحــذف أحــد جزئــي الصلــة هاهنــا مثــل حذفــه يف قولــه
ِ
﴿ت َ ًامــا َع َ
تعــاىلَ :
ــن﴾(((  /و /208يف قــراءة مــن جعلــه اســا
ــى ا َّلــذي َأ ْح َس َ
مرفوعــا ،وأيض ـ ًا فـ َّ
ـإن العــرب تســتعمل((( بــن يديــه بمعنــى (قبــل) قــال تعــاىل:
ي َعـ َـذ ٍ
اب َشـ ِـديد﴾((( انتهــى((( .وال خيفــى مــا يف التوجيــه مــن التكلــف
﴿ َبـ ْ َ
ـن َيــدَ ْ
وعــدم الداعــي اليــه فـ َّ
ـإن اســتعامل اللفــظ فيــا ليــس بحــارض حقيقــة ســواء كان

متقدمـ ًا ،أو متأخــر ًا جتــوز وتنزيــل لــه منزلــة احلــارض الــذي [يتوجــه اليــه االنســان،
ِ
ـن
﴿و ُم َصدِّ ًقــا َلــا [ َبـ َ ْ
وقــد قــال عــز وجــل حكايــة عــن عيســى (عليــه الســام)] (((َ :
((( [خربه القرآن] خرم يف أ.
((( االنعام .154 /
((( (يستعمل) يف أ ،ث ،ع ،تصحيف.
((( سبأ .46 /
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.176 /9 :
((( [يتوجــه اليــه االنســان وقــد قــال عــز وجــل حكايــة عــن عيســى (عليــه الســام)] خــرم
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ي ]((( ِم َن ال َّتـ ْـو َر ِاة﴾((( وعــدم جريــان [هــذا التوجيــه فيــه واضــح ،وحيتمــل أن
َيــدَ َّ

يكــون اســتعامل اللفــظ باعتبــار حضــور الكتــب] ((( املتقدمــة الباعتبــار تقدمهــا

لكنــه بعيــد ،واســتنطقوه أي [اســتفهموا مضامينــه [مــن]((( موضعــه ومــن عنــد
أهلــه] ((( فإ َّنــه ال ينطــق بنفســه ولكنــي أخربكــم عنــه ،أي أنــا أهلــه ودواء دائكــم

أي داء اجلهالــة والضاللــة [أو االعــم]((( ونظــام مــا بينكــم أي اســتقامة أمــور

[معاشــكم بالتــزام قوانينــه املحكمــة]((( وقواعــده املتينــة.

ــت َمــدَ ٍر َو َل َو َب ٍ
[منهــا]((( ([ َف ِعنْــدَ َذلِ َ
ــر َّإل َو َأ ْد َخ َلــ ُه
ــك]((( َل َي ْب َقــى(َ ((1ب ْي ُ
يــه]( ((1نِ ْقمــ ًةَ ،فيومئِ ٍ
[ال َّظ َلمــ ُة تَرحــ ًة ،و َأو َُلــوا فِ ِ
ِ (((1
ــذ َل َي ْب َقــى َُ
الســاء]
َ ْ
َ ْ َ
ــم ِف َّ
[ل ْ
ََْ
َ
ـاذر و َل ِف ْالَر ِ ِ
ِ
َاص)،قــال بعــض الشــارحني[ :ذلــك اشــارة اىل]( ((1ملــك
َعـ ٌ َ
ْ
ضن ٌ
يف ن.
((( [بني يدي] خرم يف ن.
((( املائدة .46 /
((( [هــذا التوجيــه فيــه واضــح وحيتمــل أن يكــون اســتعامل اللفــظ العتبــار حضــور الكتــب]
خــرم يف ن.
((( [من] ساقطة من أ ،ع ،ن.
((( [استفهموا مضامينه موضعه ومن عند أهله] خرم يف ن.
((( [أو االعم] خرم يف ن.
((( [معاشكم بالتزام قوانينه املحكمة] خرم يف ن.
((( [منها] ساقطة من ث.
((( [فعند ذلك] خرم يف ن.
(( ((1اليبفى) يف م ،تصحيف.
([ ((1الظلمة ترحه وأوجلوا فيه] خرم يف ن.
([ ((1هلم يف السامء] خرم يف ن.
(( ((1ذلك اشارة اىل) خرم يف ن.
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بنــي أميــة بعــده((( ،و[املــدر قطــع الطــن]((( اليابــس ،والوبــر الصــوف ،وبيــت املــدر
والتحــة بالفتــح املــرة مــن الــرح بالتحريــك
والوبــر كنايــة عــن البــدو واحلــرَ ،
والنقمــة ِ
ضــد الفــرح ،وأوجلــوا أي أدخلــواِ ،
كفرحــة كــا يف النســخ العقوبــة ويومئــذ

أي بعــد متكــن ظلمهــم وشــدة باســهم ((( والعــاذر الــذي يقبــل العــذر ويرفــع اللــوم،

وتقــول عذرتــه فيــا صنــع كرضبــت أي رفعــت عنــه اللــوم فهــو معــذور ،والغــرض

بعــد بلوغهــم الغايــة يف الظلــم والطغيــان وتناهــي مــدة ملكهــم انقطع عنهــم اآلمهال
مــن اهلل ومل ينرصهــم أحــد مــن أهــل األرض بقضــاء اهلل عــز وجــل.

ِ
ِ
ـم بِ ْالَ ْمـ ِـر َغـ ْ َ ِ ِ َ
َ
ـم؛
ـر ورده(((َ ،و َسـ َينْتَق ُم اهللُ مَّـ ْ
ـن َظ َلـ َ
(أ ْص َف ْي ُتـ ْ
ـر أ ْهلــهَ ،و أ ْو َر ْد ُتُــو ُه َغـ ْ َ
َ
ب؛ ِمــن م َط ِ
اعـ ِم ا ْل َع ْل َقـمَِ ،و َم َشـ ِ
الصـ ْ ِ
ـار ِ
ـر ٍ
َمـ ْـأ َك ً
ـر َوا َْل ِقـ ِـر،
ب َّ
ْ َ
شبـ ًا بِ َمـ ْ َ
ال بِ َمــأك ٍَل؛ َو َم ْ َ
ِ
الــو ِ
فَ ،و ِد َث ِ
ــاس ِشــ َع ِ
ــم َم َطا َيــا َ
َولِ َب ِ
اخلطيئــاتَ ،و ز ََو ِام ُ
ــل
ار َْ ْ
الســ ْيفَ ،وإِن ََّــا ُه ْ
ــار َّ
اآل َثــامِ) اصفيتــه بالــيء أي اثرتــه وخصصتــه بــه واخلطــاب ألوليــاء هــذه الظلمــة
ونارصهيــم ومــن ريض بفعاهلــم ومل جيتهــد يف دفعهــم ،واملــراد باألمــر اخلالفــة

وورد البعــر وغــره املــاء إذا حــره ليــرب دخلــه أو مل يدخلــه وأوردتــه أنــا
واالســم الـ ِـورد بالكــر وقيــل :هــو مصــدر((([ ،وقيــل :هــو املــاء الــذي يــرد عليــه،
واوردمتــوه غــر ورده أي انزلتمــوه عنــد] ((( غــر أهلــه وهــم أهــل البيــت (عليهــم

((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.177 /9 :
((( [املدر قطع الطني] خرم يف ن.
((( (ناسهم) يف ر ،تصحيف.
((( (مــورده) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد .177/9 :وهنــج البالغــة :صبحــي
الصالــح.279 :
((( [وقيل هو مصدر] ساقطة من ر.
((( [وقيل :هو املاء الذي يرد عليه ،واورمتوه غري ورده أي انزلتموه عند] خرم يف ن.
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الســام) ومــأك ً
ال ومرشب ـ ًا منصوبــان بفعــل مقــدار أي [يأكلــون ويرشبــون]((( أو
ِ
(((
ـم﴾
يبدهلــم اهلل ،والبــاء للمقابلــة واملجــازاة كقولــه تعــاىلَ ﴿ :فبِـ َـا َن ْقض ِهــم ِّمي َثا َق ُهـ ْ

مــر ،والصــر ككتــف ،قيــل ومل
مــر أو شــجر ّ
[والعلقــم احلنظــل وكل يشء ّ

يســمع]((( تســكني البــاء إالَّ يف رضورة((( عصــارة((( [شــجر مـ ّـر((( واملقــر ككتــف
الســم أو شــبيه بالصــر]((( وقــال االصمعــي :الصــر((( وقيــلَ :م ِقــر الــيء مــن
ُّ
[والشــعار بالكــر]((( مــا حتــت ِ
ِ
ِ
الدثــار
ــب ،فهــو َم ِقــر أي صــار مــر ًا،
بــاب تَع َ

بالكــر مــن الثيــاب وهــو يــي شــعر اجلســد ،ولكــون اخلــوف يف الباطــن جعــل

[شــعار ًا كــا أن الســيف]( ((1لكونــه يف [الظاهــر جعــل دثــار ًا و]( ،((1ا َملطايــا مجــع
َمطيــة أي البعــر يركــب َمطــاه( ((1أي ظهــره [ذكــر ًا كان أو أنثــى] ( ((1أو الدابــة

متطــوا يف [ســرها أي تــرع أو يمطــي] ( ((1هبــا يف اليــر أي يمــد ،والزاملــة التــي
((( [يأكلون ويرشبون] خرم يف ن.
((( النساء .155 /
مر ،والصرب ككتف ،قيل ومل يسمع] خرم يف ن.
مر أو شجر ّ
((( [والعلقم احلنظل وكل يشء ّ
((( (رصورة) يف أ ،ر ،تصحيف.
((( (عضارة) يف ع ،تصحيف.
((( ينظر :القاموس املحيط.67 / 2 :
السم أو شبيه بالصرب] خرم يف ن.
مر واملقر ككتف ُّ
((( [شجر ّ
((( ذكره اجلوهري ً
نقال عن االصمعي ،ينظر :الصحاح ،مادة (مقر).819 / 2 :
((( [والشعار بالكرس] خرم يف ن.
([ ((1شعار ًا كام أن السيف] لكونه يف [الظاهر جعل دثار ًا و] خرم يف ن.
([ ((1الظاهر جعل دثار ًا و] خرم يف ن.
(( ((1مطاياه) يف ر.
([ ((1ذكر ًا كان أو أنثى] خرم يف ن.
([ ((1سريها أي ترسع أو يمطي] خرم يف ن.
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حتمــل [عليهــا الطعــام]((( واملتــاع((( مــن االبــل((( وغريهــا [فاعلــه] ((( مــن ِ
الز ِمــل
ِ
ِ
ِ
(((
ـن َب ْعـ ِـدي َك ـ َا ُت ْل َفـ ُ
ـظ
ـمَ ،لتَـ ـنْخَ َمن ََّها ُأ َم َّي ـ ُة مـ ْ
ـم َأ ْقسـ ُ
ـم ُثـ َّ
بالكــر أي (احلمــل) ( َف ُأ ْقسـ ُ
ِ
(((
ال ِديــدَ ِ
ـم بِ َط ْع ِم َهــا َأ َبــد ًاَ ،ما َكـ َّـر َْ
ـم((( الرجــل
ان!) نَخـ َ
النُّخَ َامـ ُةَ ،ل ت َُذو ُق َهــاَ ،ولَ َت ْط َعـ ُ
َك َفـ ِـر َح وتنخــم((( أي دفــع النخامــة((( ،وهــي التــي ختــرج مــن خمــرج اخلــاء املعجمــة
أي يدعوهنــا ويلفظوهنــا كــا تلفــظ( ((1النخامــة ،ولعــل التشــبيه باعتبــار االضطرار يف

الدفــع مــع التمكــن يف الباطــن والتضييــع ،وكـ َّـر كمــدَّ  ،أي رجــع وعــاد ،واجلديــدان

واالجــدان الليــل والنهــار ،قــال بعــض الشــارحني :فــإن قلــت :أهنــم قــد ملكــوا

بعــد قيــام الدولــة اهلاشــمية باملغــرب مــدة طويلــة؟  /ظ  / 208قلــت :االعتبــار

بملــك العــراق واحلجــاز ،ومــا عدامهــا مــن األقاليــم النائيــة ال اعتــداد بــه( ((1وينبغــي

التخصيــص بغــر ملــك الســفياين املوعــود بظهــوره قبل قيــام القائــم (عليه الســام).

((( [عليها الطعام] خرم يف ن.
((( (املطاع) يف ر ،حتريف.
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (زمل).310 /11 :
((( [فاعله] خرم يف ن.
((( لسان العرب ،مادة (زمل).312 /11 :
((( [ثــم ال] يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد .177/9 :وهنــج البالغــة :صبحــي
الصالــح.279 :
((( (نحم) يف ر ،ع ،ن ،تصحيف.
((( (تنحم) يف ع ،تصحيف.
((( (النحامة) يف ر ،ن ،تصحيف.
(( ((1يلفظ) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
( ((1ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.178 /9 :
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[ومن خطبة له (عليه السالم)]

(((

ِ
ِ
ِ ِ
ـن
ـمَ ،و َأ َح ْطـ ُ
(و َل َقــدْ َأ ْح َس ـن ُ
ـمَ ،و َأ ْع َت ْقتُكــم مـ ْ
ـت بِ ُجهــدي مـ ْ
َ
ـن َو َرائ ُكـ ْ
ْت ِج َو َار ُكـ ْ
ِ ِ
َ
ـر ا ْل َقـــلِ ِ
ـر،
ِر َبـ ِـق الـ ُّـذ ِل َو َح َلـ ِـق َّ
يلَ ،وإِ ْط َراقـ ًا َعـ َّـا أ ْد َر َكـ ُه ا ْل َبـ َ ُ
الض ْيـمِ؛ ُشـكُر ًا م ِّنــي ل ْلـ ِ ِّ
ِ
ـن ا ُملنْ َكـ ِـر ا ْلكَثِـ ِ
ـر) جــاورت الرجــل جــوار ًا بالكــر كــا يف النســخ
َو َشـ ِـهدَ ُه ا ْل َبــدَ ُن مـ َ

جلهــد بالضــم الطاقــة واالحاطــة مــن الــوراء
وبالضــم أي رصت جــار ًا لــه ،وا ُ
(((
ألن العــدو الغالــب يكــون مــن وراء اهلــاربِ ،
دفــع مــن يريدهــم بــر؛ َّ
والربــق
ِ
ـرى يشــد بــه ال ُبهــم
كَعنَــب مجع((( ِربقــة بالكــر ،وهــي العــروة يف حبــل فيــه عــدة عـ ً
وذلــك احلبــل ِربــق((( بالكــرَ ،
واحل َلــق بالتحريــك [وكعنــب ويوجــدان يف النســخ
مجــع َحلقــة بالفتــح ،والضيــم الظلــم أي] ((( دفعــت عنكــم رش األعــداء اخلارجــة
منكــم [وظلــم بعضكــم عــى بعــض ،واطــرق أي ســكت وارخــى عينيــه ينظــر اىل
األرض وكفــه] ((( (عليــه الســام) عــن هنيهــم عــن تلــك [املنكــرات لعــدم التأثــر

أو الســتلزامه مفســدة أشــد ممــا تضمنــه املنكــرات](((.

((( [ومن خطبة له (عليه السالم)] بياض يف ث.
((( (الريق) يف ث ،تصحيف.
((( (محع) يف م ،تصحيف.
((( ينظر :الصحاح ،مادة (ربق).1480 /4 :
((( [وكعنب ويوجدان يف النسخ مجع خلقة بالفتح والضيم الظلم أي] خرم يف ن.
((( [وظلــم بعضكــم عــى بعــض ،واطــرق أي ســكت وارخــى عينيــه ينظــر اىل االرض وكفــه]
خــرم يف ن.
((( [املنكرات لعدم التأثري أو الستلزامه مفسدة أشد مما تضمنه املنكرات] خرم يف ن.
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خطبة له (عليه السالم)]
[ومن
ٍ

(((

ـي بِ ِع ْلـ ٍم [ويغْفــر بِ ِ
ـان ورحـ ٌة؛ ي ْقـ ِ
ِ
َ
ح ْلـمٍ]
ََ
ـاء َوحك َْمـ ٌةَ ،و ِر َضــا ُه َأ َمـ ٌ َ َ ْ َ َ
(أ ْمـ ُـر ُه َق َضـ ٌ
ِ
ِ
[مــا ُت َعـ ِ
ـك َْ
ـم َلـ َ
ـون
حــد ًا]((( َي ُكـ ُ
ـاف َو َت ْب َتــي؛ َ ْ
ال ْمــدُ َعـ َـى َمــا ت َْأ ُخـ ُـذ َو ُت ْعطــيَ ،و َعـ َـى َ
ال ّل ُهـ َ
ـك ،و َأ ْف َضـ َـل َْ ِ ِ
ـك ،و َأحــب َْ ِ
َأر َض َْ ِ
حــد ًا [ َي ْمــأ َمــا
ال ْمــد إِ َل ْيـ َ َ
ال ْمــد َلـ َ َ َ َّ
ال ْمــد عنْــدَ َك؛ َ ْ
ْ
ـب [ َع ْنـ َ
ـر]((( دو َنـ َ
ـك؛ َْحــد ًا
َخ َل ْقـ َ
ي َجـ ُ
ـت َو َي ْب ُلــغَ َمــا َأ َر ْد َت]((( ْ َ
حــد ًا لَ ْ ُ
ـك َولَ ُي ْقـ ُ َ
َل َينْ َقطِـ ُـع َعــدَ ُد ُه َو َل َي ْفنَــى َمــدَ ُد ُه) قــال بعــض الشــارحني :جيــوز أن يكــون االمــر

(((

[هاهنــا هــو االمــر الفعــي] ((( ال القــويل كــا يقــال :أمــر فــان مســتقيم ،قــال تعــاىل:
ــو َأ ْق َــرب﴾((( ،فيكــون املعنــى أن شــأنه
الســا َعة إِلَّ َك َل ْمــحِ ا ْل َب َص َأ ْو ُه َ
َ
﴿و َمــا َأ ْمــر َّ

تعــاىل ليــس إالَّ أحــد شــيئني ومهــا(( :أن يقــول)) ((وأن يفعــل)) فعــر (عليــه الســام)

عــن ((أن يقــول)) بقولــه(( :قضــاء))؛ ألن القضــاء احلكــم((( ،وعــن ((أن يفعــل))

بقولــه(( :وحكمتــه))؛ َّ
ألن أفعالــه تعــاىل عــى وفــق احلكمــة .وجيــوز أن يكــون أمــره

هــو األمــر القــويل ،وهــو املصــدر مــن أمرتــه بكــذا أمــر ًا ،فيكــون املعنــى أن أوامــره
ـى َر ُّبـ َ
﴿و َقـ َ
ـك َأالَّ َت ْع ُبــدُ و ْا
اجيــاب والــزام بــا فيــه حكمــة ومصلحــة ،قــال اهلل تعــاىلَ :

ٍ
خطبة له (عليه السالم)] بياض يف ث.
((( [ومن
((( [يغفــر بعلــم] خــرم يف ن( ،يعفــو بحلــم) يف رشح هنــج البالغــة ،ابن أيب احلديــد.180/9 :
وهنــج البالغــة :صبحــي الصالح.280 :
((( [ما تعايف وتبتيل محد ًا] خرم يف ن.
((( [يمأل ما خلقت ويبلغ ما أردت] خرم يف ن.
((( [عنك وال يقرص] خرم يف ن.
((( [هاهنا هو االمر الفعيل] خرم يف ن.
((( النحل .77 /
((( (املحكم) يف ع ،حتريف.
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إِالَّ إِ َّيــا ُه﴾((( ،أي أوجــب وألــزم((( ،وال خيفــى أن املناســب عــى الوجــه األول محــل

األمــر عــى املعنــى األعــم أعنــي احلالــة والشــأن كــا قــال َّ
إن شــأنه تعــاىل ليــس إال

أحــد شــيئني إالَّ أن يكــون مــراده باألمــر الفعــي ذلــك املعنــى ،واألمــر فيــه هــن،

وقــال بعضهــم(( :أمــره هــو حكــم قدرتــه االهليــة ،وكونــه قضــاء كونــه حكـ ًا الزم ًا
ال يــرد وكونــه حكمــة كونــه عــى وفــق احلكمــة االهليــة))((( ،واألمــان واألمــن ضد

اخلــوف ولعــل املعنــى ال خــوف عــى مــن ريض ســبحانه عنــه بخــاف مــن ريض

غــره عنــه وامــا كونــه رمحــة فألنــه ســبحانه ال يقترص((( عــى [قــدر]((( االســتحقاق
بــل يعمــل بمقتــى الفضــل والرمحــة ،وقــال بعــض الشــارحني( :رضــاه أمــان
ورمحــة؛ ّ
ألن مــن فــاز بدرجــة الرضــا [فقــد] ((( أمــن [وحصلــت لــه الرمحــة؛

َّ
ألن الرضــا رمحــة وزيــادة)((( (ويقــي((( بعلــم) أي حيكــم] ((( ويفصــل وأصــل

القضــاء [القطــع والفصــل ويكــون بمعنــى االجيــاب وأحــكام العمــل واالمضــاء

وغــر]( ((1ذلــك وأكثــر املعــاين يناســب املقــام [ويغفــر بحلــم أي]( ((1ال عــن عجــز
((( االرساء .23 /
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.181 ،180 /9 :
((( رشح هنج البالغة ،البحراين.277 / 3 :
((( (يفتقر) يف م ،حتريف.
((( [قدر] ساقطة من م.
((( [فقد] خرم يف ن.
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد .181 /9 :وفيه( :ورضاه.)...
((( (تقيض) يف ر ،م ،تصحيف.
((( [وحصلت له الرمحة؛ َّ
ألن الرضا رمحة وزيادة ويقيض بعلم أي حيكم] خرم يف ن.
([ ((1القطــع والفصــل ويكــون بمعنــى االجيــاب وأحــكام العمــل واالمضــاء وغــر] خــرم
يف ن.
(( ((1كنابة) يف ع ،تصحيف.
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وذل بــل مــع القــدرة عــى االنتقــام ومــأ احلمــد مــا خلــق اهلل مبالغــة وكنايــة

(((

ً
ـتكمال
عــن الكثــرة [وال حيجــب عنــك] ((( أي يكــون مقرون ـ ًا باإلخــاص [مسـ
لرشائــط]((( القبــول والقــر احلبــس واملنــع وخــاف [الطــول ،وال يقــر]

(((

(((
دونــك عــى صيغــة [املضــارع املجهــول مــن املجــرد أي ال]
يبــس وال ُيمنــع إذا
ُ

قــرب منــك ،ويف بعــض [النســخ عــى صيغــة املضــارع]((( املعلــوم [أي ال يكــون

قــارص ًا ال يبلغــك و]((( يف بعضهــا ال يقــر عــى صيغــة املعلــوم مــن بــاب التفعيل،

يقــال :قــر واقــر إذا انتهــى وقــر عنــه إذا تركــه وعجــز ،واملــدد بالتحريــك:
ـم ُكنْ ـ َه َع َظ َمتِـ َ
ـك؛ إِ َّل َأ َّنــا/
اجليــش وأمددتــه بمــدد أي اعنتــه وقويتــهَ ( .ف َل ْس ـنَا َن ْع َلـ ُ
ــذ َك ِســ َن ٌة و َل نَــوم؛ َل ي ْنت ِ
ــي َق ُّيــو ٌم؛ َل ت َْأ ُخ ُ
َــه إِ َل ْي َ
ــم َأن َ
ــر،
َ
ــك َن َظ ٌ
ْ ٌ َْ
ْــك َح ٌّ
وَ / 209ن ْع َل ُ
َو َل ْ ُيــدْ َرك َ
اص
ـار َو َأ ْح َص ْيـ َ
ـر َأ ْد َر ْكـ َ
ـت ْالَ ْعـ َـار(((َ ،و َأ َخـ ْـذ َت بِالنَّـ َـو ِ
ـت ْالَ ْب َصـ َ
ْك َبـ َ ٌ
َو ْالَ ْقــدَ ام) القيــوم والقيــام والق َّيــم يف اســائه ســبحانه القائــم بأمــور اخللــق ومدبــر
العــامل يف مجيــع أحوالــه ،وقيــل :القيــوم القائــم بذاتــه املقيــم لغــره وكل قائــم
والســنة بالكــر ِ
بذاتــه [ (((]...ال يكــون إالَّ واجــب الوجــودِ ،
كعــده فتــور يتقــدم

((( [ويغفر بحلم أي] خرم يف ن.
((( [وال حيجب عنك] خرم يف ن.
ً
[مستكمال لرشائط] خرم يف ن.
(((
((( [الطول وال يقرص] خرم يف ن ى.
((( [املضارع املجهول من املجرد أي ال] خرم يف ن.
((( [النسخ عىل صيغة املضارع] خرم يف ن.
((( [أي ال يكون قارص ًا ال يبلغك و] خرم يف ن ،ويف ث( :ال يبلعك) تصحيف.
((( (االعــال) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد .180/9 :وهنــج البالغــة :صبحــي
الصالــح.280 :
((( [املقيم لغريه وكل قائم بذاته] زيادة يف ع.
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النــوم ،وقيــل( :أول النــوم)((( و(النعــاس)((( واهلــاء عــوض عــن الــواو املحذوفــة

واألنســب محــل النظــر عــى العقــي ،واحصــاه أي عــده وقيــل حفظــه وعقلــه

واألظهــر تعلــق العــد باإلعــار باعتبــار األجــزاء والناصيــة (قصــاص الشــعر)
ِ
ِ
ــن
َــرى م ْ
واألخــذ بالنــوايص واألقــدام كنايــة عــن كــال القــدرة َ
(و َمــا ا َّلــذي ن َ
ِ
ِ
ِ
ـن ُقدْ َرتِـ َ
َخ ْل ِقـ َ
ـن َعظِيِـ ِم ُسـ ْل َطانِ َ
ـب
ـب((( َلـ ُه مـ ْ
ـك َو َن ْع َجـ ُ
ك؛ َو َمــا َت َغ َّيـ ُ
ـكَ ،ونَص ُفـ ُه((( مـ ْ
ِ
ـت ُع ُقو ُلنَــا ُدو َن ـ ُهَ ،و َحا َلتْســواتر((( ا ْل ُغ ُيـ ِ
ـوب
ـر ْت َأ ْب َص ُار َنــا َعنْ ـ ُه َوا ْنت ََهـ ْ
َعنَّــا منْ ـ ُه َو َقـ ُ َ
ــم) كلمــة (مــا) لالســتفهام عــى وجــه االســتحقار والعجــب
َب ْي َننَــا َو َب ْينَــ ُه أع َظ ُ
(((
والتعجــب انفعــال النفــس لزيــادة وصــف يف املتعجــب منــه يقــال :عجــب منــه
(((

كفــرح وتعجــب واســتعجب وتغيــب عــى صيغــة التفعــل أي غــاب و [الغيــوب
ِ
ِ
ـم َك ْيـ َ
ـت
ـف َأ َق ْمـ َ
حيتمــل املصــدر واجلمــعَ ( .ف َمـ ْ
ـن َفـ َّـر َغ َق ْل َب ـ ُهَ ،و َأ ْع َمـ َـل ف ْكـ َـر ُه ،ل َي ْع َلـ َ
ـت ِف َْالــو ِ
اء َسـ َـم َواتِ َ
ـف َذ َر ْأ َت َخ ْل َقـ َ
َع ْر َشـ َ
كَ ،و َك ْيـ َ
[و َك ْيـ َ
ـك](((َ ،و َك ْيـ َ
ـف
ـف َع َّل ْقـ َ
َ
ـكَ ،
مــدَ د َت عـ َـى مــو ِر ا َْلـ ِ
ـاء َأ ْر ِضـ َ
ـك] (((؛ َر َجـ َـع َط ْر ُفـ ُه َح ِســر ًا َو َع ْق ُلـ ُه َم ْب ُهــور ًاَ ،و َسـ ْـم ُع ُه
َ ْ َ َ ْ
((( لسان العرب ،مادة(وسن).449 /13 :
((( املصدر نفسه ،مادة(وسن).449 /13 :
((( املصباح املنري( ،الناصية).609 /2 :
((( (تعجب) يف ر ،م ،تصحيف.
((( (تصفه) يف ع ،تصحيف.
((( (ســتور) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد .180/9 :وهنــج البالغــة :صبحــي
الصالــح.280 :
((( [يقال:عجب منه] ساقطة من ر.
((( [الغيــوب حيتمــل املصــدر واجلمــع فمــن فــرغ قلبــه وأعمــل فكــره ليعلــم كيــف أقمــت
عرشــك] خــرم يف ن ،ويف ث(:العيــوب )...تصحيــف.
((( [وكيف علقت يف اهلواء سمواتك وكيف مدت عىل مور املاء أرضك] خرم يف ن.
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ِ
ِ
[حائِــر ًا) ذرأ الــيء كجعــل أي خلقــه وذرأ الــيء]((( كثــره ومنــه
َوال ـ ًاَ ،وف ْكـ ُـر ُه َ
ــق الــيء تعليقــ ًا أي جعلــه معلقــ ًا ،واملــور املــوج،
الذريــة لنســل الثقلــن ،و َع َل َ

ومــار الــيء يمــور [مــورا]((( أي حتــرك وجــاء وذهــب وطــرف البــر [طرفــ ًا

كــرب أي حتــرك] ((( وطــرف العــن نظرهــا و [يطلــق عــى الواحــد]((( وغــره،

أل َّنــه مصــدر ،وقيــل :هــو العــن [وال جيمــع؛ أل َّنــه يف االصــل]((( مصــدر وحــر

بــره [كضـــرب َّ
ـدى ومــا أشــبه ذلــك فهــو حســر
كل وانقطــع مــن]((( طــول مـ ً
ـور ،وهبــره (أي غلبــه)((( ،و ِ ُبـ َـر الرجــل عــى البنــاء للمجهــول إذا انقطــع
وحمسـ ٌ
نفســه مــن اإلعيــاء ،والولــه احلــرة وحــار((( يف أمــره إذا نظــر فلــم هيتـ ِـد لســبيله ويف
بعــض النســخ جائــر ًا باجليــم أي عــادال مائ ـ ً
ا عــن الطريــق.

ِ
ِ ِ
ِ
ـن
[منهــا]((( ( َيدَّ عــي بِ َز ْعمــه َأ َّن ـ ُه َي ْر ُجــوا اهللََ ،كـ َـذ َب وا ْل َعظيــم! َمــا َبا ُل ـ ُه لَ َي َت َبـ ُ َّ
ِ ِ
ف َر َجــاؤُ ُه ِف َع َملِـ ِـه  -إِ َّل َر َج ـ َاء( ((1اهللِ -
ـن َر َجــا ُعـ ِـر َ
َر َجــاؤُ ُه ِف َع َملــه؟ َف ـك ُُّل َمـ ْ
ـول ،وك َُّل َخــو ٍ
ف اهلل َفإ َّنـ ُه َم ْع ُلـ ٌ
ـول) الز ُعم بالضم كام
ف َُم َّقـ ٌـق إلَّ َخـ ْـو َ
ْ
َفإ َّنـ ُه(َ ((1مدْ ُخـ ٌ َ

((( [حائر ًا ذرأ اليشء كجعل أي خلقه وذرأ اليشء] خرم يف ن.
((( [مور ًا] خرم يف ن.
((( [طرف ًا كرضب أي حترك] خرم يف ن.
((( [يطلق عىل الواحد] خرم يف ن.
((( [وال جيمع؛ ألنَّه يف االصل] خرم يف ن.
((( [كضـرب َّ
كل وانقطع من] خرم يف ن.
((( الصحاح ،مادة (هبر).598 /2 :
((( (جاز) يف ر ،تصحيف.
((( [منها] بياض يف ث.
(( ((1بكهنه) يف ر.
ٍ
رجاء إال رجاء اهلل) يف هنج البالغة :صبحي الصالح.281 :
(( ((1وكل
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يف النســخ وبالفتــح قريــب مــن الظــن ،ويقــال :زعمــوا يف حديــث ال ســند لــه وال

ثبــت فيــه ،وال يوثــق ،بــه والــواو للقســم ،والعظيــم مــن اســائه ســبحانه أي الــذي
وج َّ
ــل عــن حــدود العقــول حتــى ال يتصــور االحاطــة بكنهــه
جتــاوز قــدره َ

(((

ومبلــغ علمــه وقدرتــه((( ،والبــال واحلــال والشــأن والدخــل بالتحريــك

(العيــب)((( ،يقــال :دخــل فــان عــى صيغــة املجهــول ،فهــو مدخــول أي معيــوب،

ويقــال هــذا األمــر فيــه دخــل ودغــل بمعنــى ،وحققــت االمــر أي تيقنتــه واملحقــق

مــن الــكالم الرضــن واملعلــول الــذي يتلهــى بــه ويلعــب وكان مــن اهلــزل دون
اجلــد ،قــال اجلوهــري :تعلــل بــه أي تلهــى بــه ،وعــل الــيء فهــو معلــول((( ،وأمــا

العلــة بمعنــى املرض،فــا يقــال :منــه معلــول ،وإنــا يقــال :منــه عليــل عــى مــا

ذكــره الفــروز آبــادي((( وجــوزه بعضهــم وهــو أنســب بمقابلــة املدخــول إالَّ أن

األول أليــق باملحقــق ،ويف هــذا الــكالم نكتــه مل َأر أحــد ًا مــن الشــارحني تفطــن [هلــا

وهــي أنــه (عليــه الســام) أشــعر أوالً أشــعارا خفيــ ًا بكــذب((( القائــل بقولــه:
يدعــى؛ فـ َّ
ـإن]((( االدعــاء كثــر ًا مــا يســتعمل [يف الباطــل ،ثــم ترقــى يف االشــعار

بقولــه بزعمــه؛ فـ َّ
ـإن الزعــم يســتعمل يف االقاويــل الباطلــة]((( واآلراء الفاســدة كــا
((( (اهلل تعاىل فإنه) يف هنج البالغة :صبحي الصالح.281 :
((( ينظر :تفسري أسامء اهلل احلسنى ،الزجاج.46 :
((( لسان العرب ،مادة (دخل).241 /11 :
((( الصحاح ،مادة (علل) ،1774 /5 :وفيه ...( :تلهى به وجتزأ.)...
((( ينظر :القاموس املحيط ،مادة (علل) .21 /4 :وتاج العروس ،مادة (علل).517 /15 :
((( (يكذب) يف م ،تصحيف.
((( [هلــا وهــي أنــه (عليــه الســام) أشــعر أو ال أشــعارا خفيــا بكــذب القاتــل بقولــه يدعــى
فــان] خــرم يف ن.
((( [يف الباطــل ثــم ترقــى يف االشــعار بقولــه بزعمــه َّ
فــإن الزعــم يســتعمل يف االقاويــل
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عرفــت [وقــال تعــاىلَ ﴿ :زعـ ِ
ـن ُي ْب َع ُثــوا(((﴾((( وقــال عــز وجل:
ـن َك َفـ ُـروا َأ ْن َلـ ْ
ـم ا َّلذيـ َ
َ َ
ِ
ـم))((( ،ثــم ترقــى مــن األشــعار اىل الترصيــح /ظ /209
﴿ َت َقا ُلوا َهـ َـذا لَِّ بِ َز ْعم ِهـ ْ

[بأنــه كــذب]((( ،ثــم ترقــى يف الترصيــح اىل احللــف [فاقســم بالعظيــم]((( ،ثــم

ترقــى اىل االســتدالل بتخلــف الــازم واالثــر وهــو أبلــغ مــن حيــث هــو [مــع قطــع
النظــر]((( عــن خصــوص القائــل((( [ففــي الــكالم بيــان الكــذب مــن يدعــي]

(((

اخلــوف والرجــاء بخمــس درجــات كل [الحقــة أبلــغ مــن الســابقة]((( ،ولعــل [مــا

فصلــه (عليــه الســام) يف هــذا الــكالم هــو معنــى اخلــر]( ((1الــذي رواه حممــد بــن

يعقــوب الكلينــي (ريض( ((1اهلل عنــه) يف الــكايف يف بــاب الكــذب عــن أمــر املؤمنني

(عليــه الســام) قال(:إياكــم والكــذب فــإن كل راج طالــب ،وكل خائــف
هــارب)( ،((1وقــد كان ذكــره يف بــاب اخلــوف والرجــاء أنســب ولذكــره يف ذلــك

الباطلة] خرم يف ن.
((( التغابن .7 /
ِ
ين َك َف ُروا َأ ْن َل ْن ُي ْب َع ُثوا﴾] خرم يف ن.
((( [وقال تعاىلَ ﴿ :ز َع َم ا َّلذ َ
((( االنعام .136 /
((( [انه كذب] خرم يف ن.
((( [فاقسم بالعظيم] خرم يف ن.
((( [مع قطع النظر] خرم يف ن.
((( (القاتل) يف م ،حتريف.
((( [ففي الكالم بيان الكذب من يدعي] خرم يف ن.
((( [الحقة أبلغ من السابقة] خرم يف ن.
([ ((1ما فصله عليه السالم يف هذا الكالم هو معنى اخلرب] خرم يف ن.
(( ((1ريص) يف ر ،تصحيف.
( ((1االصول من الكايف.343 /2 :
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البــاب اشــتبه املــرام عــى بعــض االعــام ففــره((( بوجــه ال خيلــو عــن بعــد
ِ
الص ِغـ ِ
وتعســفَ (.ي ْر ُجوا اهللَ ِف ا ْل َكبِـ ِ
ـر؛ َف ُي ْعطِــي ا ْل َع ْبــدَ َمــا َل
ـرَ ،و َي ْر ُجــو ا ْلع َبــا َد ِف َّ
ـال اهللِ جـ َّـل َث َنــاؤُ ه ي َقــر [بِـ ِـه]((( عـ َّا يص َنــع بِعبـ ِ
ُي ْعطِــي الـ َّـر َّب! َفـ َـا َبـ ُ
ـاف
ـاده(((! َأ َتـ ُ
َ ُ ْ ُ
َ
ُ ُ َّ ُ
ـون َل َتــراه لِلرجـ ِ
ـك َلـه ك ِ
ِ
ـاء َم ْو ِضعـ ًا! َوك ََذلِـ َ
إن ُهـ َـو
ـك ْ
َاذبـ ًاَ ،أ ْو َت ُكـ َ
َأ ْن َت ُكـ َ
َ ُ َّ َ
ـون ِف َر َجائـ َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
ـن
َخـ َ
ـن َخ ْوفــه َمــا َل ُي ْعطــي َر َّب ـ ُه؛ َف َج َعـ َـل َخ ْو َف ـ ُه مـ َ
ـن َعبِيــده؛ َأ ْع َطــا ُه مـ ْ
ـاف َع ْبــد ًا مـ ْ
ِ
ِ ِ
ـن َخالِقهــم((( ِضـ َـار ًا َو َو ْعــد ًا) يظهــر مــن الــكالم توبيــخ
ا ْلع َبــاد َن ْقــد ًا(((َ ،و َخ ْو َفـ ُه مـ ْ
العبــد بالعمــل بضــد مــا يقتضيــه احلــال يف رجائــه مــن اهلل ورجائــه مــن العبــاد مــن
وجهــن فـ َّ
ـإن عظمــة شــأنه ســبحانه يقتــي((( أن يبالــغ العبــد يف التوصــل اىل مــا

يرجــو منــه ،ويســعى إضعــاف ســعيه يف الرجــاء مــن العبــاد وكذلك عظــم املطلوب

يف الرجــاء منــه ســبحانه وقــد انعكــس احلــال ،فريجــو ســلطان ًا مث ـ ً
ا ويتوســل اىل
مأمولــه بأنــواع اخلدمــة والشــفاعات ويســرضيه بصنــوف التذلــل واخلضــوع مــع

حقارتــه وحقــارة مــا يؤمــل((( منــه وهكــذا يف اخلــوف وقولــه( :عليــه الســام)
اختــاف أن تكــون يف رجائــك لــه كاذبـ ًا أي اختــاف أن يظهــر لــك كــذب الرجــاء بعــد

((( (يفرسه) يف م ،حتريف.
((( [به] ساقطة من ع.
((( (بــه لعبـ ِ
ـاده) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد .183/9 :وهنــج البالغــة :صبحــي
الصالــح[ .281 :بــه] يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد .183/9 :وهنــج البالغــة:
صبحــي الصالــح281 :
((( (فقدا ً) يف م ،حتريف.
((( (خالقــه) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد .183/9 :وهنــج البالغــة :صبحــي
الصالــح.281 :
((( (يقتيض) يف أ ،ر ،ن ،تصحيف.
((( (مايوصل) يف أ ،ع ،حتريف.
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ذلــك لــــــيالئم قولــه [(عليــه الســام) أو تكــون ال تــراه للرجــاء موضع ـ ًا فتأمــل
والضــار ككتــاب مــا ال يرجــى(((] ((( رجوعــه والضــار [مــن]((( [[العــــدات]

(((

مــا كان ذا تســويف ومــن الديــن مــا كان بــا أجل ،ويف بعض النســخ مــن خالفه]

(((

ضــار ًا بإفــراد الضمــر وهــو حيتمــل الرجــوع اىل اخلائــف واىل مــن خيــاف منــه

[املذكــور وبلفــظ عبــد مــن عبيــده ،والوعــد]((( مصــدر ويكــون اسـ ًـا واملــراد منــه
ِ
ِ
(((
ِ
األمــر الــذي مل يتحقــق وقوعــه (وك ََذلِـ َ
ـر]
ـك َمـ ْ
ـن َع ُظ َمــت الدُّ ْن َيــا [ف َع ْينَــه َو َكـ ُ َ
ِ
ِ
ِ
(((
ـار َع ْبــد ًا] ((( َلــاَ .و َل َقــدْ
َم ْوق ُع َهــا مـ ْ
ـن َق ْلبِــه؛ آ َث َر َهــا َعـ َـى اهللِ ؛ [ َفانْــ َق َط َع إِ َل ْي َهــاَ ،و َصـ َ
ِ
ــه والــه وســ َّلم( ((1ك ٍ
َان ِف [رس ِ
ــك ِف ُْ
(ص َّ
َاف َل َ
ــو ِة
ك َ
ــى اهللَ] (َ ((1ع َل ْي َ
[ال ْس َ
ــول اهللِ َ
َ َ َ
َ ُ
َو َدلِيـ ٌـل َعـ َـى َذ ِّم]( ((1الدُّ ْن َيــا َو َع ْيبِ َهــاَ ،و َك ْثـ َـر ِة َ ِ
ازهيــا َو َم َسـ ِ
ـت
ـاو َئها] (((1؛ إِ ْذ َقبِ َضـ ْ
[م َ
((( (يرجى) يف أ ،تصحيف.
((( [(عليــه الســام) أو تكــون ال تــراه للرجــاء موضعـ ًا فتأمــل والضــار ككتــاب مــا ال يرجى]
خرم يف ن.
((( [من] ساقطة من ع.
((( [العدات] ساقطة من ع ،ويف ث :الغدات) تصحيف.
((( [العــــدات مــا كان ذا تســويف ومــن الديــن مــا كان بــا أجــل ،ويف بعــض النســخ مــن
خالفــه] خــرم يف ن.
((( [املذكور وبلفظ عبد من عبيده ،والوعد] خرم يف ن.
((( [يف عينه وكرب] خرم يف ن ،ويف أ ،ع( :من عينه).
((( (اهلل تعاىل) يف هنج البالغة :صبحي الصالح.282 :
((( [فانـقطع اليها وصار عبد ًا] خرم يف ن.
([ ((1رسول اهلل (صىل اهلل] خرم يف ن.
(( ((1صــى اهلل عليــه وســلم) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد( .185/9 :صــى اهلل
عليــه وآلــه) يف هنــج البالغــة :صبحــي الصالــح.282 :
([ ((1االسوة ودليل عىل ذم] خرم يف ن.
([ ((1جمازهيا ومساوهيا] خرم يف ن.
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ِ
َــت لِغ ِ ِ
ِ
ــن
َعنْــ ُه َأ ْط َرا ُف َهــا َو ُو َّطئ ْ
ــم َم ْ
ي َع ْ
ــن((( َر َضاع َهــاَ ،وز ُِو َ
َــره َأ ْكنَا ُف َهــا َو ُفط َ
ْ
[ز ََخ ِ
ارفِ َهــا]((() التشــبيه يف ترجيــح((( الصغــر عــى الكبــر والوضيــع عــى الرشيف

وكــر املوقــع مصــدر ًا أو حمـ ً
ا كنايــة عــن كــر الواقــع واثرهــا أي اختارهــا وانقطــع

اليهــا أي انقطــع عــن غريهــا متوجهــا راكنـ ًا اليهــا وكاف لــك [أي]((( مــا يكفيــك،

واالســوة بالضــم كام يف النســخ وبالكرس(ال ُقــدوة)((( ،واملخازي((( مجع مـــــخزاة
ُ

(((

وهــي مــا يســــتحيي((( مــن ذكــره لقبحــه ومســاوهيا أي عيوهبــا وقبــض االطــراف

كنايــة عــن املنــع و(وطئــت) بالتشــديد أي هيــأت ،ويف بعــض النســخ و(طئــت)

بالتخفيــف ،يقــال :وطــأت لــك املجلــس((( أي جعلتــه وطيئ ـ ًا وهــو مــن كل يشء
ِ
ـم الصبــي كـ َ ِ
ـر َب أي فصلــه عــن
مــا ســهل وألن ،وأكنــاف الــيء جوانبــه ،و َفطـ َ
الرضــاع ورضــع الصبــي أمــه( ((1كســمع ورضب َرضاع ـ ًا بالفتــح امتــص ثدهيــا،

والزخــرف بالضــم يف األصــل
وزوي أي قبــض وزخارفهــا أي متاعهــا وزينتهــاُ ،
ــت
ْت َثنَّ ْي ُ
(وإِ ْن ِشــئ َ
الذهــب ،وكــال حســن الــيء ومــن األرض ألــوان نباهتــاَ .
((( (عن) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.185/9 :
((( [زخارفها] خرم يف ن.
((( (ترجيع) يف ث ،حتريف.
((( [أي] ساقطة من ر ،م.
((( لسان العرب ،مادة (أسا).35 /14 :
((( (املحاذي) يف ر ،حتريف ويف م( :املجازي) ،تصحيف.
((( (جمزاة) يف ر ،تصحيف ،ويف م( :جمازاة) ،حتريف.
((( (تستحي) يف ر ،تصحيف.
((( (يقال :وطئت يف بعض النسخ ذلك املجلس) يف ر.
(( ((1امه) يف ر ،حتريف.
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ِ
ُ (((
ـت إِ ََّل
(صـ َّـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه َو َس ـ َّل َم) إِذ َي ُقـ
إن َل ِــا َأ ْن َز ْلـ َ
وســى كَليــم اهللِ َ
﴿ر ِّب ِّ
ـول َ :
بِ ُم َ
ِ
ــر َف ِقــر﴾(((؛ واهللِ مــا س َــأ َله إلَّ ُخبــز ًا  /و /210ي ْأ ُك ُلــهِ َ ،
ــن َخ ْ ٍ
َان َي ْــأك ُُل
لنَّــ ُه ك َ
م ْ
ُ
ْ
َ َ َ ُ
َ
ٌ
ـل ُتــرى ِمــن َشـ ِـف ِ
يف ِص َفـ ِ
َب ْق َلـ َة ْالَ ْر ِ
ـاق َب ْطنِـ ِـهِ ُ ،لزَالِـ ِـه
ضَ ،و َل َقــدْ كَا َنـ ْ
ْ
ـر ُة ا ْل َب ْقـ ِ َ
ـت ُخـ ْ َ
ب َْل ِم ِ
ــذ ِ
َوت ََش ُّ
ــه) ثنــاه تثنيــه أي جعلــه اثنــن [واملفعــول االســوة و(مــا) يف (ملــا
أنزلــت) بمعنــى أي يشء [أي]((( ألي يشء أنزلــت مــن قليــل أو]((( كثــر ،والــام
يف(ملــا) دون اىل [لتضمــن معنــى الســؤال ،واخلــر((( يكــون بمعنــى املــال ومــا
ينتفــع بــه ،وفــر يف قولــه تعــاىل﴿ :إِ ْن((( َتـ َـر َك َخ ْيـ َـر ًا﴾((( باملــال[ ،وشــف الثــوب
مــن بــاب فـ َّـر ُشــفوف ًا وشــفيف ًا أي :رق فحكــى ما حتتــه]((( ،وقال بعض الشــارحني:
شــفيفة مــارق منــه((( ،والصفــاق اجللــد األســفل حتــت اجللــد الــذي عليه الشــعر

(((1

وقيــل :جلــد [البطــن كلــه] ( ((1واهلـ ُـزل بالضــم نقيــض الســمن ،والتشــذب التفــرق

((( (حيــث يقــول) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،185/9 :وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالح.282 :
((( القصص .24 /
((( [أي] ساقطة من م.
((( [واملفعــول االســوة و(مــا) يف (ملــا أنزلــت بمعنــى أي يشء أي ال يشء أنزلــت مــن قليــل
أو] خــرم يف ن.
((( (خرب) يف ع ،تصحيف.
((( [لتضمــن معنــى الســؤال ،واخلــر يكــون بمعنــى املــال ومــا ينتفــع بــه ،وفــر يف قولــه
تعــاىل(( :ان] خــرم يف ن.
((( البقرة .180 /
((( [وشف الثوب من باب َّفر شفوف ًا وشفيف ًا أي رق فحكى ما حتته] خرم يف ن.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين ،285 /3 :وفيه( :وشفيفه.)...
( ((1ينظر :لسان العرب ،مادة (صفق).203 /10 :
([ ((1البطن كله] خرم يف ن.
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ــب ا َملز ِ
ــه وســ َّلم) ص ِ
ِ
اح ِ
َام ِ
ــر،
ْت ( َثـ َّلـ ْث ُ
(وإِ ْن ِشــئ َ
ــى اهللُ َع َل ْي َ َ َ َ
ـــت)((( بِــدَ اوو َد َ
َ
(ص َّ
ــوص بِي ِ
الن ِ
َو َق ِ
ــار ِئ َ
ف ُْ
ــل َْ
[أ ْه ِ
ــد ِهَ ،و َي ُق ُ
َان َي ْع َم ُ
ــل َســ َفائِ َ
ــول
[ال
َّــةَ ،ف َل َقــدْ ]((( ك َ
ِ َ
الش ِ
ِ ِ (((
ُــم َيك ِْفينِــي َب ْي َع َهــا؟ َو َي ْ
ــر َص َّ
ــع ِري) [مــن ثمنهــا
ــأك ُُل ُق ْ
ُِل َل َســائه] َ :أ ُّيك ْ
املزامري](((مجــع مزمــار وهــو [االلــه املعروفــة التــي يزمــر فيهــا يقــال]((( :ز ُمــر ُي َز ُمــر
و ُي َز ِمــر بالضــم والكــر وال يــكاد يقــال[ :زامــر بــل زمــار]((( واملــرأة زامــرة وال
يقــال :زمــاره ومزامــر داوود (عليــه الســام) مــا كان يقــرأه مــن الزبــور ورضوب
(((
وســف((( ُ
كمــد أي نســجه والســفيفة املنســوجة ،منــه
اخلــوص
َ
الدعــاءَ ،
واخلُــوص بالضــم ورق النخــل ،ويف بعــض النســخ [شــعري بــدون]((( الــام ،قــال

بعــض الشــارحني(:جيب أن حيمــل الــكالم عــى أنــه رشح حالــة قبــل( ((1أن

يملــك)( ،((1وربــا يؤيــده مــا ذكــره الشــيخ الطربيس(رمحــه اهلل) يف جممــع البيــان يف
ــل ســابِغ ٍ
تفســر قولــه تعــاىل﴿ :و َأ َلنَّــا َلــه َْ ِ
َات﴾( ((1قــال( :أي:
ُ
َ
الديــدَ * َأ ِن ا ْع َم ْ َ
((( (تلثت) يف ر ،ن.
((( [أهل اجلنة فلقد] خرم يف ن.
((( [اخلوص بيده ويقول جللسائه] خرم يف ن.
((( [من ثمنها املزامري] خرم يف ن.
((( [االله املعروفة التي يزمر فيها يقال] خرم يف ن.
((( [زامر بل زمار] خرم يف ن.
((( (صف) يف ر ،حتريف.
((( (احلوض) يف ث ،تصحيف.
((( [شعري بدون] طمس يف ن.
(( ((1قيل) يف م ،تصحيف.
( ((1ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،187 /9 :وفيه (جيب ان حيمل عىل.)...
( ((1سبأ .11-10 /
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دروع((( تامــات ،وإنــا االن اهلل احلديــد لداوود(عليــه الســام)؛ ألنــه أحــب أن

يــأكل مــن كســب يــده ،وكان أول مــن اختذهــا وكان يبيعهــا ويــأكل مــن ثمنهــا،
ويطعــم عيالــه ،ويتصــدق منــه ،وروي عــن الصــادق (عليــه الســام) أنــه قــال( :إن

اهلل أوحــى اىل داوود (عليــه الســام) نعــم العبــد أنــت إالَّ أنــك تــأكل مــن بيــت
املــال ،فبكــى داوود أربعــن صباحـ ًا فــأالن((( اهلل لــه احلديــد ،وكان يعمــل كل يــوم

درعـ ًا فيبعهــا بألــف درهــم ،فعمــل ثالثامئــة وســتني درعـ ًا فباعهــا بثالثامئــة وســتني

الف ـ ًا فاســتغنى عــن بيــت املــال)((( انتهــى .وحيتمــل أن (تكــون)((( ســرته األكل
مــن ثمــن ســفائف اخلــوص((( يف بعــض أيــام ملكــه ،أو يف األربعــن واهلل تعــاىل

يعلــم ثــم إنــه قــد اشــتهر بــن النــاس أن داود (عليــه الســام) كان يتغنــى

(((

بالزبــور((( وغــره وإنــه كان اعطــي مــن طيــب النغــم((( ولــذة ترجيــع القــراءة مــا

كانــت الطيــور ألجلــه تقــع((( عليــه وهــو يف حمرابــه ،والوحــش تســمعه فتدخــل

(((1

بــن النــاس وال (تنفــر)( ((1منهــم الســتغراقها( ((1يف [اللــذة مــن حســن صوتــه

((( (دووع) يف أ ،حتريف.
((( (وأالن) يف ع.
((( ينظر :جممع البيان.200 /8 :
((( (يكون) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
((( (اخلوض) يف ث ،تصحيف.
((( (بتعنى) يف ر ،ويف ن :يتعنى ،تصحيف.
((( (بالربور) يف أ ،تصحيف.
((( (النعم) يف ث ،ن ،تصحيف.
((( (يقع) يف أ ،ع ،م ،تصحيف.
(( ((1فيدخل) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
(( ((1ينفر) يف أ ،ع ،تصحيف.
(( ((1الستغراق) يف ر.
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وذلــك عــى تقديــر الثبــوت ال يــدل عــى جــواز التغنــي واســتامع الغنــاء]((( [يف]

(((

رشعنــا كــا يتوهــم [ومل أجــد يف روايــات االصحاب(((مــا يــدل عــى تغنيــه عليــه
الســام ،ويوجــد يف روايــات العامــة(((] ((( َّ
أن النبــي (صــى اهلل عليــه والــه) ســمع

أبــا موســى يقــرأ فقــال :لقــد [أعطيــت مزمــار ًا مــن مزامــر ال داوود ،قــال ابــن
االثــر]((( :شــبه حســن صوتــه وحــاوة نغمتــه بصــوت املزمــار((( ،وال خيفــى أنــه

وحســن
مــع االغــاض((( عــن عــدم الــــــحجية [ليــس برصيــح يف الغنــاء]((( ُ
الصــوت أعــم مــن الغنــاء واملوجــود [يف رواياتنــا أنــه كان]( ((1إذا قــرأ الزبــور ال
يبقــى حـــــــجر و [ال شــجر وال جبــل]( ((1وال طائــر وال ســبع اال جياوبه وال [ريب

أنــه ال معنــى (ملجاوبــة)( ((1احلجــر]( ((1والشــجر واجلبــل لطيــب [النعمــة وفــر
((( [اللــذة مــن حســن صوتــه وذلــك عــى تقديــر الثبــوت ال يــدل عــى جــواز التغنــي واســتامع
الغنــاء] خــرم يف ن.
((( [يف] ساقطة من أ ،ع ،ن.
((( (العامة) يف ر.
((( (ما يدل عىل تغنيه عليه السالم ،ويوجد يف روايات العامة) ساقطة من ر.
((( [ومل أجــد يف روايــات االصحــاب مــا يــدل عــى تغنيــه عليــه الســام ،ويوجــد يف روايــات
العامــة] خــرم يف ن.
((( [أعطيت مزمار ًا من مزامري ال داود ،قال ابن االثري] خرم يف ن.
((( (املضامر) يف أ ،ع ،حتريف.
((( [ليس برصيح يف الغناء] خرم يف ن.
((( (االضامض) يف ع ،حتريف.
([ ((1يف رواياتنا أنه كان] خرم يف ن.
([ ((1ال شجر وال جبل] خرم يف ن.
(( ((1ملحاوبة) يف أ ،ث ،م ،تصحيف.
([ ((1ريب أنه ال معنى (ملجاوبة)( )9احلجر] خرم يف ن.
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قولــه تعــاىل](((َ ﴿ :يــا ِج َبـ ُ َ
ـر﴾((( بالتســبيح معــه وبالســر معــه
ـال أ ِّو ِب َم َع ـ ُه َوال َّطـ َ ْ

حيــث ســار ،وتســبيح اجلبــل وغــره يمكــن أن يكــون بظهــور الصــوت عــى وجــه

اإلعجــاز وأن يكــون كنايــة عــن تســبيح املالئكــة املوكلــن هبــا ،وأن يكــون نوع ـ ًا

مــن التســبيح ال نفقهــه ،والظاهــر مــن بعــض األخبــار هــو األول واهلل تعــاىل يعلــم.
ِ
ِ
يســى بـ ِ
َان َيت ََو َّســدُ َْ
ال َجـ َـر،
ْت ُق ْلـ ُ
إن ِشـئ َ
الســا ُم)َ ،ف َل َقــدْ ك َ
(و ْ
َ
ـم ( َع َل ْيــه َّ
ـن َم ْر َيـ َ
ـت ِف ع َ

ــوعَ ،و َ ِ
ال َش ِ
اجــ ُه بِال َّل ْي ِ
َان إ َد ُامــ ُه ُْ
ــس َْ
ــر،
ــن(((َ َ،وك َ
س ُ
ال َ
َو /ظ َ /210ي ْل َب ُ
ــل ا ْل َق َم َ
ِ
الشـت ِ
ض َو َمغ ِ
َاء َم َشـ ِ
ـار َق ْالَ ْر ِ
َوظِ َل ُلـ ُه ِف ِّ
ـت ْالّ ْر ُض
يا َنـ ُه َمــا ُت ْنبِـ ُ
َار َ َبــاَ ،و َفاك َه َتـ ُه َو َر ْ َ
لِ ْلبهائِــمِ؛ و َل َتكُــن َلــه زَوجــ ٌة َت ْفتِنُــه ،و َل و َلــدٌ َي ُزنُــه ،و َل ٌ ِ
ــع
ََ
مــال َي ْلفتُــ ُهَ ،و َل َط َم ٌ
ْ ُ َ
ُ َ َ
ْ ُ ْ َ
َ ْ
ِ
اه ،و َخ ِ
اد ُم ـ ُه َيــدَ ا ُه) حيتمــل أن يــراد بالقــول معنــاه الظاهــر أي
َيذ ُّل ـ ُه؛ َدا َّب ُت ـ ُه((( ِر ْج ـ َ ُ َ
ذكــرت حالــه لالقتــداء((( بــه والعــرب جتعــل((( القــول عبــارة عــن ســائر األفعــال،
والوســادة املخــدة وتوســدت الــيء أي اختذتــه وســادة وجعلتــه حتــت رأيس

(وكان إدامــه اجلــوع) وهــو بالكــر مــا يــؤكل مــع اخلبــز أي ال يــأكل مــن اخلبــز مــا

يرفــع اجلــوع ،أو كان قــد يــأكل اخلبــز((( وقــد ال يــأكل فيجــوع ويصــر عليــه وقيــل
مــا كان يــأكل اخلبــز((( إالَّ بعــد جــوع شــديد ،والظِــال بالكــر مجــع ظــل ومــا

((( [النعمة وفرس قوله تعاىل] خرم يف ن.
((( سبأ .10 /
((( (يلبــس اخلشــن ويــأكل اجلشــب) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،185/9 :وهنــج
البالغــة ،صبحي الصالــح.282 :
((( (دايته) يف م ،تصحيف.
((( (لالفتداء) يف ع ،تصحيف.
((( (جيعل) يف ر ،تصحيف.
((( (اخلرب) يف أ ،ر ،ن ،تصحيف.
((( (اخلرب) يف أ ،تصحيف.
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أظللــت مــن ســحاب وغــره وظاللــه((( يف الشــتاء أي ممكنــه مــن الــرد ،والرحيــان

كل نبــت طيــب الرائحــة ،وقيــل ورقــة ونبــت معــروف وتفتنــه كتــرب((( أي تعجبه
وحيزنــه َك ْينُــر((( وحيزنــه عــى صيغــة األفعــال بمعنــى ويوجــدان
وتصــر فتنــه لــهُ ،

يف النســخ [أي حيزنــه االهتــام بأمــره وكونــه عــى غــر مــراده ويلفتــه((( كيــرب أي

يرصفــه عــن التوجــه]((( اىل جنابــه ســبحانه [ودابتــه رجــاه وخادمــه يــداه أي غالبـ ًا

ـإن فيــه أســوة [ملــن
ـأس بنبيــك((( االطيــب االطهــر صــى]((( اهلل عليــه والــه((() ،فـ َّ
(فتـ َ
ِ
ِ ِ
ـص
ـزاء((( ملــن تعــزى .وأحــب]( ((1ا ْلع َبــاد إِ َل اهلل ا ُمل َتـ َـأ ِّس بِ َنبِ ِّيــه( ،((1وا ُمل ْق َتـ ُّ
تأســى ،وعـ ً
ِ ِ
ِ
(((1
[و]
[و َْل ُيع ْر َها](َ ((1ط ْرف ًا َأ ْه َض ُم َأ ْه ِل الدُّ ْن َيا ك َْشــح ًاَ ،
لَ َثـ ِـرهَ .و َق َضـ َـم الدُّ ْن َيــا َق ْضـ ًا(َ ،((1

((( (ظالل) يف ر.
((( (كترصب) يف م ،تصحيف.
((( (كنرص) يف ر.
((( (ويلفيه) يف أ ،ع ،تصحيف.
((( [أي حيزنــه االهتــام بأمــره وكونــه عــى غــر مــراده ويلغيــه كيــرب أي يرصفــه عــن
التوجــه] خــرم يف ن.
((( (نبيك) يف ر.
((( [ودابته رجاله وخادمه يداه أي غالب ًا فتأسى بنبيك االطيب االطهر صىل] خرم يف ن.
((( (صىل اهلل عليه وسلم) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.188 :
((( (غرا ًء) يف ر ،تصحيف.
([ ((1ملن تأسى وعزا ًء ملن تعزى وأحب] خرم يف ن.
(( ((1بنبته) يف أ ،ر تصحيف.
(فضام) يف ر ،تصحيف.
(((1
ً
([ ((1ومل يعرها] خرم يف ن ،ويف ث( :يغرها).
([ ((1و] خرم يف ن.
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َأ ْخَصه ِ
[اقتديــت
ــن الدُّ ْن َيــا َب ْطنــ ًا) تأســيت بــه وائتســيت أي
وتأســيت(((]((( أي
ُ
ُ
ــم م َ
ُ ُ ْ

تعزيــت وتعــزى [أي انتمــى وانتســب]((( واالســم ال َعــزاء((( بالفتــح ،وقــص أثــره
((( ِ
(((
كسـ ِـم َع [كــا يف كثــر
وأقتــص أي [تتبعــه واقتــدى بــه]  ،و َقضـ َـم بالضــاد [املعجمــة] َ
(((1
مــن النســخ أي أكل]((( بأطــراف أســنانه((( ،وقيــل خيتــص بــأكل((( اليابــس
كذلــك والتنويــن يف قضـ ًا [للتقليــل والتحقــر]( ((1أي مل يبالــغ يف تنــاول الدنيــا بــل قنــع

بالبلغــة( ((1والكفــاف ،ويف حديــث أيب ذر( :خيضمــون( ((1ونقضــم واملوعــد اهلل)(،((1
و(اخلضــم)( ((1األكل بــكل الفم لألشــياء الرطبة( ((1وهي أســهل تنـ ً
ـاوال ،والطرف

نظــر العــن ،ومل يعرهــا طرف ـ ًا ،أي مل يعطهــا نظــرة عــى وجــه العاريــة فكيــف بــان
((( (تأسني) يف ر.
وتأسيت] خرم يف ن.
[اقتديت
(((
ُ
ُ
((( [أي انتمى وانتسب] خرم يف ن ،ويف ع( :انتسبت).
((( (الغراء) يف ر ،تصحيف.
((( [تتبعه واقتدى به] خرم يف ن.
((( [املعجمة] خرم يف ن.
((( [كام يف كثري من النسخ أي أكل] خرم يف ن.
((( ينظر :الصحاح ،مادة (قضم).2013 /5 :
((( (يأكل) يف ث ،تصحيف.
( ((1ينظر :لسان العرب ،مادة (قضم).487 /12 :
([ ((1للتقليل والتحقري] خرم يف ن ،ويف أ ،ع( :التعليل).
(( ((1اليلغة) يف أ ،تصحيف.
(( ((1خيصمون) يف ث ،تصحيف.
( ((1أعيان الشيعة ،236 /4 :ويف ع( :خيصمون وتقضم) ،تصحيف.
(( ((1احلصم) يف أ ،ع ،ويف ن( :احلضم) ،تصحيف.
( ((1ينظر :لسان العرب ،مادة (خضم).182 /12 :
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جيعلهــا مطمــح نظــره ،واهلضــم حمركــة انضــام اجلنبــن ومخــص((( البطــن،

والكــــشح مــا بــن اخلــارصة اىل الضلــع اخللــف ،أو اخلــارصة وأهضــم أهــل الدنيــا
ــت ع َلي ِ
(((
ــه الدُّ ْن َيــا َف َأ َبــى َأ ْن
كشــح ًا أي أقلهــم أكالً ،واخلمص(اجلــوع) ( ُع ِر َض ْ َ ْ
ِ
أن اهللُ ُســ ْب َحا َن ُه((( َأ ْبغ َ
ــر ُه،
ــم َّ
َي ْق َب َل َهــاَ ،و َعل َ
ــر َشــ ْيئ ًا َف َح َّق َ
َــض َشــ ْي َئ ًا َف َأ ْبغ ََضــ ُهَ ،و َح َّق َ
ِ
ـن فِي َنــا إِ َّل ُح ُّبـ ـنَا((( َمــا َأ ْب َغـ َ
يم َنــا َمــا
َو َص َّغـ َـر َش ـ ْيئ ًا َف َص َّغـ َـر ُهَ .و َلـ ُـو َل ْ َي ُكـ ْ
ـض اهللُ َو َت ْعظ ُ
ـن َأ ْمـ ِـر اهللِ !((() عرضــت املتــاع عــى
َص َّغـ َـر اهللُ(((َ ،ل َك َفــى بِـ ِـه ِش ـ َقاق ًا هللِ َو َ ُ
مــا َّد ًة َعـ ْ
ذوي الرغبــة((( أي اظهرتــه وابرزتــه [هلــم]((( ليشــريه مــن يريــد ،ويف بعض النســخ

(عرضــت عليــه الدنيــا عرضـ ًا) والــــتنكري للتفخيــم أي عرضــا كامـ ً
ا يعــرف بــه

(((

ـت عرضــت
حقيقتهــا أو عرضـ ًا خفيفـ ًا الســتعالم أنــه هــل يلتفــت اليهــا فلــو التفـ َ
عرضــ ًا تامــ ًا ،وحقــر يف بعــض النســخ بالتخفيــف يف املوضعــن واملعنــى واحــد

((( (محص) يف ث ،ع ،تصحيف.
((( لسان العرب (مخص) 30 /7 :ويف ع( :احلمص) ،تصحيف.
((( (تعاىل) يف رشح هنج البالغة ،البن أيب احلديد.185/9 :
((( (جبن ًا) يف ر ،تصحيف.
((( (مــا أبغــض اهلل ورســوله ،وتعظيمنــا مــا صغــر اهلل ورســوله) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن
أيب احلديــد ،188/9 :وهنــج البالغــة ،صبحــي الصالــح.284 :
((( (شــقاق ًا هلل تعــاىل وحمــادة عــن أمــر اهلل تعــاىل) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد:
.188/9
((( (الرعبة) يف ث ،تصحيف.
((( [هلم] ساقطة من ع.
((( [به] ساقطة من ر.
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ِ
والشــقاق بالكــر واملشــاقة اخلــاف ((( والعــداوة((( واملحــادة ((( [املعــاداة]

(((

واملخالفــة واملنازعــة وهــي مفاعلــه مــن احلــد َّ
كأن كل واحــد منهــا جتــاوز حــده اىل

اآلخــر [والغــرض((( الــذي اشــار (عليــه الســام) اليــه [ (((]...قــد ورد [يف كثــر

مــن االخبــار منهــا مــا رواه ثقــة االســام يف الروضــة عــن أيب جعفــر (عليه الســام)
يف حديــث طويــل انــه قــال]((( :ولقــد أتــاه جربائيــل (عليــه الســام) [بمفاتيــح

خزائــن االرض ثــاث مــرات خيــره مــن غــر أن ينقصــه اهلل تبــارك وتعــاىل ممــا أعــد

لــه شــيئ ًا] ((((وعــن أيب عبــد اهلل (عليــه الســام) إنــه أتــاه عنــد املــوت بمفاتيــح

خزائــن الدنيــا فقال(:هــذه /و /211مفاتيــح خزائــن الدنيــا بعــث هبــا الـــيك ربك

ليكــون لــك مــا أقلــت األرض مــن غــر أن ينقصــك شــيئ ًا ،فقــال رســول اهلل (صــى

((( (احلالف) يف ر ،تصحيف.
((( (الغداوة) يف ث ،تصحيف.
((( (املحاذة) يف ث ،تصحيف.
((( [املعاداة] ساقطة من م ،ويف ث( :املعادة).
((( (العرض) يف أ ،ث ،ع ،ن ،تصحيف.
((( [و] زائدة يف ع.
((( [يف كثــر مــن االخبــار منهــا مــا رواه ثقــة االســام يف الروضــة عــن أيب جعفــر (عليــه
الســام) يف حديــث طويــل انــه قــال] خــرم يف ن.
((( [بمفاتيــح خزائــن االرض ثــاث مــرات خيــره مــن غــر أن ينقصــه اهلل تبــارك وتعــاىل ممــا
أعــد لــه شــيئ ًا] خــرم يف ن.
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ــى اهللُ ع َلي ِ
(ص َّ
ــه َوالــه((()
(و َل َقــدْ ك َ
َان َ
اهلل عليــه والــه) :يف الرفيــق االعىل)(((]((( َ
َ ْ
ِِ
ض ،و َيلِــس ِج ْلســ َة ا ْلعب ِ
(((
ــدَ ،و َ ْ
ي ِص ُ
ــع]
ــف [بِ َيــده َن ْع َلــ ُهَ ،و َي ْر َق ُ
َْ
َي ْــأك ُُل َع َــى ْالَ ْر ِ َ ْ ُ
َ
ِ
ِِ
(((
الــا َر ا ْل َعـ ِ
ـى َبـ ِ
ـون]
ـاب
ف َ
يَ ،و ُيـ ْـر ِد ُ
[خ ْل َفـ ُه؛ َو َي ُكـ ُ
ـار َ
بِ َيــده َث ْو َبـ ُهَ ،و َي ْر َكـ ُ
ِّ
ـب ْ َ
السـ ُـر َعـ َ
ل ْحــدَ ى َأز َْو ِ
ـون [فِيـ ِـه الت ََّص ِ
ل َن ـ ُة ِ ِ
اويـ ُـر]((( َف َي ُقـ ُ
ـولَ :يــا ُف َ
اجـ ِـه [ َغ ِّيبِيـ ِـه َعنِّــي؛
َب ْيتِـ ِـه َف َت ُكـ ُ
ِ
[وز ََخ ِ
ار َف َهــا] ((( َف َأ ْعـ َـر َض َعـ ِ
ـن الدُّ ْن َيــا بِ َق ْلبِـ ِـه،
َفـ ِّ
ـإن إِ َذا َن َظـ ْـر ُت]((( إِ َل ْيــه َذ َكـ ْـر ُت الدُّ نيــا َ
ا يت ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
و َأمـ َ ِ
َّخـ َـذ
ـب ْ
ـب ِزينَتُهــا َعـ ْ
أن]((( تَغيـ َ
ـن َن ْفســه َو َأ َحـ َّ
ـات [ذك َْر َهــا مـ ْ
ـن [ َع ْينــه ل َك ْي ـ َ َ
َ َ
ِ
ِ
ِ
ـن
من َْهــا] (ِ ((1ر َياش ـ ًاَ ،و َل َي ْعتَقدَ َهــا َقـ َـرار ًاَ ،و َل َي ْر ُجـ َـو(َ ((1
فيهــا َم َقام ـ ًاَ ،ف َأ ْخ َر َج َهــا مـ َ
ـن ا ْل َبـ َ ِ
ـن ا ْل َق ْلـ ِ
ـبَ ،و َغ َّي َب َهــا َعـ ِ
ـس َو َأ ْشــخَ َص َها َعـ ِ
النَّ ْفـ ِ
ـض َ
ـرَ ،وك ََذلِـ َ
ـن َأ ْب َغـ َ
[شـ ْيئ ًا
ـك َمـ ْ
((( االصول من الكايف.131 /8 :
((( [والغــرض الــذي اشــار (عليــه الســام) اليــه قــد ورد يف كثــر مــن االخبــار منهــا مــا رواه
ثقــة االســام يف الروضــة عــن أيب جعفــر (عليــه الســام) يف حديــث طويــل انــه قــال ولقــد أتــاه
جربائيــل (عليــه الســام) بمفاتيــح خزائــن االرض ثــاث مــرات خيــره مــن غــر أن ينقصــه
اهلل تبــارك وتعــاىل ممــا أعــد لــه شــيئ ًا ،وعــن أيب عبــد اهلل (عليــه الســام) إنــه أتــاه عنــد املــوت
بمفاتيــح خزائــن الدنيــا فقــال( :هــذه مفاتيــح خزائــن الدنيــا بعــث هبــا الـــيك ربــك ليكــون لــك
مــا أقلــت األرض مــن غــر أن ينقصــك شــيئ ًا ،فقــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه) :يف
الرفيــق االعــى)] بيــاض يف ر ،م.
((( (صىل اهلل عليه وسلم) يف رشح هنج البالغ ،ابن أيب احلديد.188/9 :
((( [بيده نعله ويرقع] خرم يف ن.
((( [خلفه ويكون] خرم يف ن.
((( [فيه التصاوير] خرم يف ن.
((( [غيبيه عني فأين إذا نظرت] خرم يف ن.
((( [وزخارفها] خرم يف ن.
((( [ذكرها من نفسه وأحب أن] خرم يف ن.
([ ((1عينه لكيال يتخذ منها] خرم يف ن.
(( ((1يرحو) يف ث ،تصحيف.
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ـض]((( َأ ْن َي ْن ُظـ َـر إ َل ْيـ ِـهَ ،و َأ ْن ُي ْذ َكـ َـر ِع ْنــدَ ُه) ِ
َأ ْب َغـ َ
اجللســة بالكــر احلالــة التــي يكــون
عليهــا((( اجلالــس وجلســة العبــد أن يضــع قصبتــي ســاقيه عــى األرض ،ويعتمــد
عليهــا بباطــن فخذيــه وهــي التــي يقــال هلــا بالفارســية :دوزانــو وحيتمــل أن يكــون
املــراد اجللســة عــى وجــه التذلــل ال الرتفــع و(األظهــر)((( أن املــراد أنــه []...

(((

(صــى اهلل عليــه والــه) كان جيلــس كذلــك مطلق ـ ًا ال يف حالــة األكل خاصــة وعــى

الوجهــن فيــه داللــة عــى اســتحباب اجللوس كذلــك حالــة األكل وخصــف النعل،
(((
َــع أي
كمن َ
كــرب أي خرزهــا قيــل :وأصلــه الضــم واجلمــع ورقــع الثــوب َ
أصلحــه بالرقعــة ،وأردف الراكــب إذا أركــب أحــدا خلفــهِ ،
والســر بالكــر

احلجــاب والتصويــر والصــورة ،والتمثــال واملثــال واحــد ،وظاهــر كالم أكثــر
اللغويــن والفقهــاء عــدم االختصــاص بــذي الــروح ،وخصهــا مــن أصحابنــا ابــن

إدريــس((( (رمحــه اهلل) ،وقــال يف املصبــاح املنــر( :يف ثوبــه متاثيل أي صــور حيوانات
والريــاش بالكــر والريــش بمعنــى وهــو اللبــاس الفاخــر مثــل ِ
مصــورة)(((ِ ،
احلــرم

واحلــرام واللبــس واللبــاس ،وقيــل الريــش والريــاش املــال واخلصــب واملعــاش،

وال َقــرار بالفتــح مــا قــر فيــه ،وا َمل َقــام بالفتــح كــا يف بعــض النســخ وبالضــم كــا يف

بعضهــا [يكونــان بمعنــى االقامــة واملوضــع وشــخص كمنــع أي ســار يف ارتفــاع أو
((( [شيئ ًا أبغض] ساقطة من ع.
((( (عليه) يف ر.
((( (األطهر) يف ن ،تصحيف.
((( (كان) زائدة يف ر.
((( (رتع) يف ث ،حتريف ،ويف ع( :رفع) ،تصحيف.
((( ينظر :الرسائر ،ابن إدريس.215 /2 :
((( املصباح املنري(،املثل).564 /2 :
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ــى اهللُ ع َلي ِ
[ص َّ
ــه
(و َل َقــدْ ك َ
َان ِف َر ُســول اهلل َ
خــرج((( مــن موضــع اىل موضــع] ((( َ
َ ْ
ـاو ِئ الدُّ ْنيــا وعيوبِــا؛ إ ْذ جـ ِ
ـك َعــى َم َسـ ِ
َوآلـ ِـه((( َمــا َيدُ ُّلـ َ
اصتِـ ِـه،
ـاع ف َيهــا] ((( َمـ َـع َخ َّ
َ َ
َ َ ُُ َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ (((
ــت َعنْــ ُه [ز ََخ ِ
ْــر َم اهللُ
َوز ُِو َي ْ
ار ُف َهــا َم َ
ــر بِ َع ْقلــهَ ]:أك َ
ــر نَاظ ٌ
ــع َعظيــ ِم ُز ْل َفتــهَ ،ف ْل َي ْن ُظ ْ
ـالَ :
ـإن َقـ َ
م َّمــد ًا ((( بِ َذلِـ َ
((أ َها َن ـ ُه)) [ َف َقــدْ ]((( َكـ َـذ َب((( َوا ْل َعظِي ـ ِم(((،
َُ
ـك َأ ْم َأ َها َن ـ ُه َفـ ْ
ـالَ :
ـث َب َسـ َ
إن َقـ َ
ـان](َ ((1غـ َْـر ُه َح ْيـ ُ
ـط الدُّ ْن َيــا َلـ ُه،
ـم َأ َّن اهللَ َقــدْ َأ َهـ َ
َو ْ
((أك َْر َمـ ُه)) [ َف ْل َي ْع َلـ ْ
َّــاس ِمنْــه)[ .اخلاصــة ِضــدَ العامــة و ِ
(((1
ــر َب الن ِ
الــذي
ــن]
َ َ
ُ
[وز ََو َاهــا َع ْ
َ
َأ ْق َ
ــك و َخاصتَــه (صــى اهلل َع َلي ِ
ِ ِ
ْ
ــه َوآلــه) عرتتــه( ((1الطاهــرة
ْ
اختَصصتَــ ُه]( ((1لنَفس َ َ
ُ َ َّ
(صلــوات اهلل عليهــم) [أمجعــن وكلمــة مــع هاهنــا ليســت]( ((1مثلهــا يف قولــه

((( (جزع) يف م ،حتريف.
((( [يكونــان بمعنــى االقامــة واملوضــع وشــخص كمنــع أي ســار يف ارتفــاع أو خــرج مــن
موضــع اىل موضــع] خــرم يف ن.
((( (صىل اهلل عليه وسلم) يف رشح هنج البالغة :ابن أيب احلديد.188/9،
((( [صىل اهلل عليه واله ما يدلك عىل مساوئ الدنيا وعيوهبا إذ جاع فيها] خرم يف ن.
((( [زخارفها مع عظيم زلفته فلينظر ناظر بعقله] خرم يف ن.
((( [صىل اهلل عليه وسلم] يف رشح هنج البالغة :ابن أيب احلديد.188/9،
((( [فقد] خرم يف ن.
((( [كــذب َواهلل] يف رشح هنــج البالغــة :ابــن أيب احلديــد ،188/9 ،وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالح.285 :
((( [باإلفــك العظيــم] يف رشح هنــج البالغــة :ابــن أيب احلديــد ،188/9،وهنــج البالغــة،
صبحــي الصالــح.285 :
([ ((1فليعلم أن اهلل قد أهان] خرم يف ن.
([ ((1وزوارها عن] خرم يف ن.
([ ((1اخلاصة ضد العامة والذي اختصصته] خرم يف ن.
(( ((1عرتة) يف ر ،حتريف.
([ ((1أمجعني وكلمة مع هاهنا ليست] خرم يف ن.
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(عليــه الســام) مــع عظيــم زلفتــه ،وحيتمــل أن يــراد بخاصتــه خصلتــه وحالتــه
املختصــة بــه (صــى اهلل عليــه والــه) مــن القــرب والدرجــة الرفيعــة عنــد اهلل عــز

وجــل ،والزلفــة والزلفــى القربــة واملنزلــة ،ويف بعــض النســخ [أ أكــرم] ((( اهلل بذكــر
ِ
مهــزة االســتفهام وزواهــا أي رصفهــا وقبضهــا ( َفت ََأ َّســى ُمت َ
َــأ ٍ
َــص
س بِنَبِ ِّيــه؛ َوا ْقت َّ
ـج ُم ْو َِلـ ُه؛ َوإِالَّ َفـ َـا َي ْأ َمـ ِ
(صـ َّـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه
ـإن اهللَ َج َعـ َـل ُ َ
ـن َْال َل َكـ َةَ ،فـ َّ
َأ َثـ َـر ُهَ ،و َو َلـ َ
م َّمــد ًا َ
ِ
ِ
ِ
وآلــه)((( ِع َلــا لِلســاع ِةِ ،ومبــر ًا بِ َْ ِ
ــن الدُّ ْن َيــا
ــر َج م َ
ً َّ َ
َ
النَّــةَ ،و ُمنْــذر ًا بِا ْل ُع ُقو َبــة؛ َخ َ
ُ َ ِّ
َخِيص ـ ًاَ ،و َو َر َد ْال ِخـ َـر َة َســلِي ًامَ ،ل ْ َي َضـ ْـع َح َجــر ًا َعـ َـى َح َجـ ٍـر؛ َح َّتــى َمـ َ
ـى لِ َس ـبِيِلِه،
ِ
ـي َر ِّبـ ِـه) الظاهــر أن تأســى ومــا عطــف عليــه أمــر بلفــظ املــايض ،وهــو
َوأجـ َ
ـاب َداعـ َ
كثــر يف كالمه(عليــه الســام) وال يأمــن يف بعــض النســخ بالرفــع عــى وجــه
اإلخبــار وعلـ ًا للســاعة أي :مــا يعــرف بــه الســاعة ،وختــم النبــوة تشــبيه ًا باجلبل

(((

الــذي يســتدل بــه عــى الطريــق وغــره ،أو بالرايــة التــي يتقــدم اجليــش ،واخلميص:

اجلائــع حقيقــة أو /ظ  /211كنايــة عــن عــدم االســتمتاع مــن الدنيــا وســلي ًام أي:

مــن النقــص والعيــب ،ومــى لســبيله أي ســبيل مقصــده وهــو الفــوز((( بلقــاء اهلل،

وحلــول دار الكرامــة وداعــي ربــه امللــك املــوكل بدعــوة النفــوس اىل دار البقــاء أو
ِ
ِ
املــوتَ ( .فــا َأع َظـ ِ
ـم َع َل ْي َنــا بِـ ِـه َس ـ َلف ًا َن َّتبِ ُع ـ ُهَ ،و َقائِــد ًا َن َطـ ُـأ
ـم م َّن ـ َة اهللِ عنْدَ َنــا حـ َ
ـن َأ ْن َعـ َ
َ ْ َ
ـت ِمدْ رعتِيهـ ِـذ ِه ح َّتــى اس ـتَحيي ُ ِ
ِ
ـن َر ِاق ِع َهــاَ ،و َل َقــدْ َقـ َ
ـال ِل
َعق َب ـ ُه! َواهللِ َل َقــدْ َر َّق ْعـ ُ َ َ َ
ت مـ ْ
َ
ْ ْ َْ

((( [أ أكرم] خرم يف ن.
((( (صىل اهلل عليه وسلم) يف رشح هنج البالغة :ابن أيب احلديد.188/9،
((( (باحليل) يف أ ،ويف ث( :باحلمل) ويف ر( :باجليل).
((( (العوز) يف ر ،تصحيف.
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ِ
َقائِـ ٌـلَ :أ َل َت ْنبِ ُذ َهــا((( َع ْنـ َ
[الص َبــاحِ َْي َمــدُ ا ْل َقـ ْـو ُم
ـك! َف ُق ْل ُ
ُب َع ِّنــي(((؛ َفع ْنــدَ َّ
ت:ا ْع ـز ْ
ـرى) ،املنــه يف املقــام حيتمــل((( النعمــة واالعتــداد بالعطيــة وســلف]((( الرجــل
الـ ُّ َ

مــن يتقدمــه مــن االبــاء [والقرابــة وغريهــم ،ونطــا((( عقبــه أي يســلك((( الســبيل

الــذي ســلكه ،وكلــا رفــع قدمــ ًا] ((( نضــع((( القــدم مكاهنــا ،والعقــب مؤخــر
القــدم ،ورفــع((( الثــوب كمنــع كــا يف بعــض النســخ [ور ّقــع بالتشــديد كــا يف]
ِ
واملدرعــة بكــر [امليــم وفتــح]( ((1الــراء ثــوب
بعضهــا أي أصلحــه بالرقــاع

(((1

كالدراعــة ،وال يكــون [إال مــن صــوف ذكــره يف القامــوس]( ((1ومتــدرع أي لبســه
(((1
(((1
ـر
وتنبذهــا كتــرب أي [تطرحهــا والعــزوب] الغيبــة وجــاء َعـ َـز َب [كنَـ َ

((( (تنبدها) يف ث ،ويف ر( :تنيذها) ،تصحيف.
((( (اغرب عني) يف هنج البالغة ،صبحي الصالح.285 :
((( (حتتمل) يف ث ،تصحيف.
ـرى املنــه يف املقــام حيتمــل النعمــة واالعتــداد بالعطيــة وســلف]
((( [الصبــاح حيمــد القــوم الـ ُ
خــرم يف ن.
((( (تطاء) يف ث ،تصحيف.
((( (نسلك) يف ث ،ر ،تصحيف.
((( [والقرابــة وغريهــم ،ونطــا عقبــه أي يســلك الســبيل الــذي ســلكه ،وكلــا رفــع قدم ـ ًا]
خــرم يف ن.
((( (تضع) يف ث ،تصحيف.
((( (ورقع) يف ث ،تصحيف.
([ ((1ور ّقع بالتشديد كام يف] خرم يف ن.
([ ((1امليم وفتح] خرم يف ن.
([ ((1إال من صوف ذكره يف القاموس] خرم ن.
([ ((1تطرحهــا والعــزوب] خــرم يف ن ،ويف أ ،ث ،ر( :الغــروب) ،ويف م( :العــروب)،
تصحيــف.
(( ((1غرب) يف ث ،ر ،تصحيف.
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وض َب ويف النســخ] ((( بضــم العــن((( ويف بعــض النســخ اغــرب [بالغــن
َ َ
(((
(((
َــر الرجــل أي غــاب
ــر َب الرجــل [كن َ
املعجمــة والــراء املهملــة] مــن َغ َ

(((
سى أي عنــد
ـرى كاهلــدى الســر عامــة الليــل يقــال :رسى يــري ُ
وبعد] ،والـ ُ

الصبــاح حيمــد النائــم يف [املنــزل]((( مــن ســار يف الليــل فبلــغ املقصــد ويــذم نفســه

عــى تكاســله ونومــه وكذلــك مــن أخــذه نــوم الغفلــة حيمــد عنــد االنتباه وانكشــاف
ظلمــة الدنيــا وكدوراهتــا مــن ســار يف تلــك الليلــة بالســعي واالجتهــاد يف العبــادة
وحتمل املشاق ويتأسف لفوت الفرصة واخليبة واهلل املستعان.
[ومن خطبة له (عليه السالم)]

(((

ـاب َْال ِ
الــيِ  ،وا ْلِنْهــاجِ ا ْلبـ ِ
ـي ِءَ ،وا ْل ْب َهـ ِ
( َبع َثـ ُه((( بِال ُّنـ ِ
ـاديَ ،وا ْلكِ َتـ ِ
ادي.
ـور ا ُملـ ِ
ـان َْ ِّ َ َ
َ
ُ
ُأس ُت ـه َخــر ُأ ٍ
ـج َر ٍةَ ،أ ْغ َص ُانَــا ُم ْعت َِد َل ـ ُةَ ،وثِ َم ُر َهــا ُمت ََهدِّ َل ـ ٌة،
ـر َشـ َ
سةَ ،و َشـ َ
ـج َر ُت ُه َخـ ْ ُ
ْ َ ُ ُْ ْ َ
ُم ْولِــدُ ُه بِ َم َّك ـ َةَ ،و ِه ْج َر ُت ـ ُه بِ َط ْي َب ـ َةَ ،عـ َـا ِ َبــا ِذ ْكـ ُـر ُهَ ،و ْام َتــدَّ ِ َبــا((( َص ْو ُت ـ ُه) يف بعــض

النســخ ابتعثــه عــى صيغــة االفتعــال موضــع بعثــه ومهــا بمعنــى والنــور املــيء نــور

((( [كنرص ورضب ويف النسخ] خرم يف ن.
((( (الغني) يف ث.
((( [بالغني املعجمة والراء املهملة] خرم يف ن.
((( (عزب) يف ث ،تصحيف.
((( [كنرص الرجل أي غاب وبعد] خرم يف ن.
((( [املنزل] خرم يف ن.
((( [ومن خطبة له (عليه السالم)] بياض يف ث.
((( (ابتعثــه) يف رشح هنــج البالغــة :ابــن أيب احلديــد ،191/9 ،وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.286 :
((( (منهــا) يف رشح هنــج البالغــة :ابــن أيب احلديــد ،191/9 ،وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.286 :
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النبــوة والربهــان اجلــي املعجــزات الباهــرة واآليــات املوضحــة للنبــوة ،واملنهــاج
البــادئ هــو الرشيعــة الظاهــرة والديــن الواضــح والكتــاب اهلــادي ،هــو القــران
املبــن هيــدي للتــي هــي أقــوم واىل اجلنــة وســبل النجــاة ،واالرسة كغرفــة الرهــط

األدنــون ،وشــجرته أي أصلــه واعتــدال أغصاهنــا تقــارب أهــل بيتــه (عليهــم

الســام) يف الفضــل أو عــدم اختالفهــم((( يف األمــور الدينيــة وغريهــا والتهــدل

[التــديل واالســرخاء وهتــدل الثــار عبــارة عــن ثقــل االغصــان وتدليهــا بحمــل]
الثــار الكثــرة وســهولة االنتفــاع هبــاِ ،
واهلجــرة((( بالكــر االســم [مــن هجــرة
(((

هجــر ًا بالفتــح أي تركــه ،وطيبــة كشــيبه وطابــه لغ ـ ًة فيــه اســم ملدينــة الرســول]

(((

(صــى اهلل عليــه والــه) قيــل :وكان اســمها [يثــرب والثــرب الفســاد فنهــى]

(((

(صــى اهلل عليــه والــه) ان تســمى بــه وســاها طيبــة وهــو تأنيــث طيــب بمعنــى
الطيــب [بالتشــديد]((( ،وقيــل هــو مــن الطيــب بمعنــى الطاهــر [خللوصهــا]((( مــن
الــرك ،قــال بعــض الشــارحني :وممــا أكفــر النــاس بــه [يزيــد بــن معاويــة]

(((

((( (أخالقهم) يف م ،حتريف.
((( [التديل واالسرتخاء وهتدل الثامر عبارة عن ثقل االغصان وتدليها بحمل] خرم يف ن.
((( (واهلجر) يف ر.
((( [مــن هجــره هجــرا بالفتــح أي تركــه وطيبــة كشــيبه وطــاب لغــة فيــه اســم ملدينــة الرســول]
خــرم يف ن.
((( [يثرب والثرب الفساد فنهى] خرم يف ن.
((( [بالتشديد] خرم يف ن.
((( [خللوصها] خرم يف ن.
((( [يزيد بن معاوية] خرم يف ن.
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عليهــا اللعنــة انــه ســاها [خبثــة مراغمــة لرســول]((( اهلل (صــى اهلل عليــه والــه)(((،

وعلــو ذكــره (صــى اهلل [عليــه والــه هبــا لقهــره]((( االعــداء بعــد اهلجــرة [وامتــداد
صوتــه هبــا]((( لتمكنــه مــن الدعــوة اجلليــة وزوال اخلــوفَ .
(أ ْر َسـ َل ُه بِ ُح َّجـ ٍـة كَافِ َيـ ٍـة،
ِ
ٍ
ِ ٍ
ِ ٍ
ِ ٍ َ
الشائِـ َـع ا َمل ْج ُهو َل ـ َةَ ،و َق َمـ َـع بِـ ِـه ا ْلبِــدَ َع
َو َم ْوع َظــة َشــاف َيةَ ،و َد ْعـ َـوة ُمت ََلف َيــة .أ ْظ َهـ َـر بِــه َّ َ
ـن بِـ ِـه ْالَح ـكَام ا َمل ْفصو َل ـ َةَ .فمــن يب َت ـ ِغ َغــر ْ ِ
َّ (((
ال ْسـ َـا ِم ِدين ـ ًا َتتَحقـ ُـق
ا َملدْ ُخو َل ـ َةَ ،و َبـ َّ َ
َ ْ َْ
ْ َ ُ
َْ
ِ
ِ
الــز ِْن ال َّط ِو ِ
ــم َك ْب َوتُــ ُهَ ،و َيكــن((( َمآ ُبــ ُه إِ َل ُْ
يــل،
ــم ُع ْر َوتُــ ُهَ ،و َت ْع ُظ ْ
شــ ْق َو ُت ُهَ ،و َتنْ َفص ْ
َوا ْل َعـ َـذ ِ
اب ا ْل َوبِيـ ِ
ـل) تالفــاه أي تدراكــه وتــاىف الدعــوة اســتدراك مــا فســد مــن نظــام
اخللــق والديــن والرشائــع املجهولــة مــا جهلــه النــاس مــن قواعــد الديــن//و

كمنَ َعــه أي رضبــه
 /212ومل يكونــوا هيتــدون اليهــا اال بالدعــوة الباهــرة و َق َم َع ـ َه َ
باملِقمعــة وهــي ِ
كمكنســة العمــود مــن حديــد أو كاملحجــن يــرب بــه رأس
الفيــل((( وخشــبه يــرب هبــا االنســان عــى رأســه ،وقمــع البــدع كنايــة عــن ازالتها

وقلعهــا واملدخولــة املـــعيبة وفصلــت الــيء عــن غــره كرضبــت فصـ ً
ا أي قطعتــه

ونحيتــه ،ومنــه فصــل اخلصومــات((( وهــو احلكــم بــن اخلصمــن وقطعهــا

واالحــكام املفصولــة مــا قطــع ببيانــه (صــى اهلل عليــه والــه) عــن الباطــل أو نحــي

عنــه نحــو مــن قتــل قتيـاً ،أو فصلــه اهلل ســبحانه ،فبعــث رســوله (صــى اهلل عليــه
((( [خبثة مراغمة لرسول] خرم يف ن ،ويف م( :مراغبة).
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.191 /9 :
((( [عليه واله هبا لقهرة] خرم يف ن.
((( [وامتداد صوته هبا] خرم يف ن.
((( (لتحقق) يف ع ،حتريف.
((( (يكون) يف رشح هنج البالغة :ابن أيب احلديد.191/9 ،
((( ينظر :الصحاح ،مادة (قمع).1272 /3 :
((( (احلضومات) يف أ ،ث ،ع ،تصحيف.
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والــه) لبيانــه واالبتغــاء الطلــبِ ،
والشــقوة بالكــر الشــقاوة ،وفصمــه كــرب أي

كــره ،وقيــل :مــن غــر إبانــه فانفصــم والعــروة مــن الكــوز والدلــو املقبــض ،وكَبــا
اجلــواد((( كَبــوة بالفتــح إذا عثــر فوقــع اىل األرض ،واملـــآب املرجــع ،والوبيــل ذو

الوبــال وهو(الشــدة)((( ،والثقــل ،وقــال بعــض [الـــشارحني((( :هــو اهلــاك:
(و َأ َتــوك َُّل عـ َـى اهللِ َتــوك َُّل اإلنَابـ ِـة إِ َليـ ِـه و َأس َ ِ
الس ـبِ َ
يل] ((( (ا ُمل َؤ ِّد َي ـ َة إِ َل َجنَّتِـ ِـه
َ
َ
َ َ
تشــدُ ُه َّ
َ ْ َ ْ ْ
وصي ُكــم ِعبــاد اهلل بِ َت ْقــوى اهللِ و َطاعتِـ ِـهَ ،فأنــا النَّجـ ِ
مـ ِّـل ر ْغبتِـ ِـهُ .أ ِ
ِ
ـاة]
َ
َ َ
َ
ْ َ َ
[ا ْل َقاصــدَ َة إِ َل َ َ َ َ
َّ َ
((( َغــد ًاَ ،وا َملن َْجــا ُة َأ َبــد ًا)؛ التــوكل اظهــار العـــجز((( [واالعتــاد عــى الغــر ،وأنــاب

اىل اهلل أي رجــع ،والســبيل يذكــر ويؤنــث(((] ((( كالطريــق والقصــد اســتقامة

الطريــق ضــد اجلــور ،قــال بعــض الشــارحني :فــإن قلــت :مل َ عــدى [القاصــدة

بـــ(إىل)]((( قلــت :ألهنــا تضمنــت معنــى [االفضــاء( ((1اىل املقصد(،((1والرغبــة
((( (اجلود) يف ر ،حتريف.
((( العني ،مادة (وبل).339 /8 :
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،192 /9 :وفيه( :وهو اهلالك).
((( [الـــشارحني هــو اهلــاك وأتــوكل عــى اهلل تــوكل االنابــة اليــه واسرتشــده الســبيل] خــرم
يف ن.
((( [القاصدة اىل حمل رغبته أوصيكم عباد اهلل بتقوى اهلل وطاعته فأهنا النجاة] خرم يف ن.
((( (العجر) يف ن ـ تصحيف.
((( ينظر :املذكر واملؤنث ،السجستاين ،146 :واملذكر واملؤنث ،ابن التسرتي.81 :
((( [واالعتامد عىل الغري ،وأناب اىل اهلل أي رجع ،والسبيل يذكر ويؤنث] خرم يف ن.
((( [القاصدة بـ(إىل)] خرم يف ن.
(( ((1االقضاء) يف ر ،تصحيف.
( ((1ينظــر :رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،192 /9 :وفيــه...( :ألهنــا ملــا كانــت
قاصــدة تضمنــت.)...
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إرادة(((] ((( الــيء واحلــرص عليــه والطمــع [فيــه وحمــل رغبــة اهلل] ((( جنــة اخللــد؛

ألنــه يرغــب فيهــا [كل أحــد واعتبــار اضافــه املحــل قبــل اعتبــار]((( اضافــة الرغبــة

[وحيتمــل بعيــد ًا أن يــراد]((( بالرغبــة ارادتــه عــز وجــل إياهــا للمحســنني مــن عباده

وأوصــاه ووصــاه أي عهــد اليــه وأمــره والنجــاة اخلــاص واحلمــل للمبالغــة

والتقــوى ســبب النجــاة أو املــراد بالنجــاة الناقــة الرسيعــة التــي تنجــو بمــن ركبهــا
(((
ـب َف َأ ْب َلــغَ ،
(ر َّهـ َ
كــا ذكــره بعــض الشــارحني  ،واملنجــاة حيتمــل املصــدر واملــكان َ
ـم الدُّ ْن َيــا َوان ِْق َطا َع َهــاَ ،وز ََو َالــا َوانْتِ َق َ
ـب َفأ ْس ـ َبغَ َ ،و َو َصـ َ
الــاَ ،ف َأ ْع ِر ُضــوا
َو َر َّغـ َ
ـف َل ُكـ ْ
جب ُكــم فِيهــا لِق َّلـ ِـة مــا يصحب ُكــم ِمنْهــاَ .أ ْقــرب د ٍار ِمــن ســخَ ِ
ط اهللَِ ،و َأ ْب َعدُ َهــا
َ َ ْ َ ُ ْ َ
َعـ َّـا ُي ْع ِ ُ ْ َ
َ ُ َ
ْ َ
ان اهللَِ .فغ ُُّضــوا [ع ْن ُكـ ((( ِ
ِ
(((
ـن َر ْضـ َـو ِ
وم َهــا َو َأ ْشـغ َ
َالا َل ِا َقــد((( َأ ْي َق ْنت ُْم
مـ ْ
ـم] ع َبــا َد اهللِ َغ ُم َ
َ ْ
بِـ ِـه ِمــن فِر ِاقهــا و َتــر ِ
ف َح َال ِ َتــا) الرهبــة اخلــوف والفــزع أي خــوف اهلل عبــاده
ْ َ َ َ َ ُّ
بعذابــه لــو عصــوه ،فأجــاد يف التخويــف ،يقــال :يشء بالــغ أي جيــد واالبــاغ يف
األصــل االيصــال ورغــب أي حرصهــم عــى الطاعــة ،والفــوز بالنعيــم واســبغ أي:
أتــم وأوســع واعجبنــي الــيء إذا أعظــم( ((1موقعــه عنــدك وحتســن يف نظــرك

((( (ازادة) يف أ ،تصحيف.
((( [االفضاء اىل املقصد والرغبة إرادة] خرم يف ن.
((( [فيه وحمل رغبة اهلل] خرم يف ن.
((( [كل أحد واعتبار اضافه املحل قبل اعتبار] خرم يف ن.
((( [وحيتمل بعيد ًا أن يراد] خرم يف ن.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.192 /9 :
((( [عنكم] ساقطة من م.
((( (ملا أيقنتم) يف هنج البالغة :ابن أيب احلديد.192/9 ،
((( (أتقيتم) يف ر ،م حتريف.
(( ((1اذ اغطم) يف ث.
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لوصــف((( كامــل ظننــت فيــه أي ال تفتتنــوا بمتــاع الدنيــا وزخرفهــا؛ ألنــه ال

يصحبكــم مــن الدنيــا إال الكفــن ،وحيتمــل أن يــراد بالقلــة العــدم ،وذلــك النــوع

مــن التعبــر يكــون عــى التنــزل واملامشــاة ،أي لــو ســلمنا أنــه يصحبكــم يشء مــن
الدنيــا فــا ريــب يف قلتــه ويكــون لغــر ذلــك ،ويقــال :فــان قليــل اخلــر أي ال

خــر فيــه ،ويف احلديــث( :إنــه كان يقــل اللغــو)((( قالــوا( :أي ال يلغــو أصـ ًـا)
ـون﴾(((]((( وحيتمــل أن يــراد بالصحبــة
[وبــه فــر قولــه تعــاىلَ ﴿ :ف َقلِ ًيل َّما ُي ْؤ ِمنُـ َ
التمتــع واالنتفــاع بالفعــل [والتعبــر بالصحبــة] ((( للداللــة عــى عــدم اللصــوق
(((

وان التمتــع بمتــاع الدنيــا ليــس يف [درجــة]((( الكــال بــل مــن قبيــل الصحبــة

واملعنــى اعرضــوا عــا تــرون يف الدنيــا مــن االمــوال واملســاكن واحلدائــق وســائر

الزخــارف فيعجبكــم((( ُحســنها وهبجتهــا ألنكــم ال ترزقــون االنتفــاع والتمتــع إالَّ
بقليــل منهــا فأكثر[االمــوال]((( جتمــع للوارثــن وتبنــى املســاكن لقــوم اخريــن وال

يتيــر االنتفــاع بكثــر ممــا يعجــب االنســان وال يــرب االنســان مــن هنــر عــذب
إال بقــدر مــا يرويــه واىل هــذا املعنــى اشــار (عليــه الســام) بقولــه :كــم مــن مؤمــل

((( (لوصل) يف ر ،حتريف.
((( النهاية يف غريب احلديث واالثر.104 /4 :
((( املصدر نفسه.104 /4 :
((( البقرة .88 /
ِ
ِ
((( [وبه فرس قوله تعاىلَ ﴿ :ف َقلي ً
ُون﴾ خرم يف ن.
ل َّما ُي ْؤمن َ
((( [والتعبري بالصحبة] خرم يف ن.
((( يف [درجة] خرم يف ن.
((( (فتعجبكم) يف أ ،تصحيف.
((( [االموال] طمس يف ن.
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مــا ال  /ظ  212يدركــه وبـ ٍ
ـان مــا ال يـــــــسكنه وجامــع((( [مــا ســوف يرتكــه وقــال

بعــض الشــارحني :إنــا قــال لقلــة ذلــك ومل يقــل لعدمــه َّ
ألن الســالكني البــد أن
يســتصحبوا منهــا [شــيئ ًا]((( وهــو مــا يكتســبه((( أحدهــم مــن الكــاالت]((( اىل

اآلخــرة ،لكــن القــدر الــذي [يكتســبه املرتفــون مــن الكــاالت إذا قصــدوا بأمواهلــم

وســائر زينــة]((( احليــاة الدنيــا الوصــول اىل اهلل تعــاىل [قليــل نــزر]((( ومــع ذلــك

فهــم يف غايــة((( اخلطــر مــن [مزلــة]((( القــدم يف كل حركــة وتــرف بخــاف أهــل

القشــف الذيــن [اقتــروا منهــا] ((( عــى مقــدار الــرورة [البدنيــة وهــو كــا

تــرى]( ،((1وغضــه كمــد أي نقصــه( ((1وغــض مــن طرفــه ومن صوتــه [أي خفض،
ِ (((1
ــض [ ِم ْن َص ْوتِ َ
﴿وا ْغ ُض ْ
ــوات]
َــر َاأل ْص َ
قــال اهلل] ( ((1عــز وجــلَ :
ــك إِ َّن َأ ْنك َ

((( (حامع) يف أ ،تصحيف.
((( [شيئ ًا] ساقطة من ع.
((( (يكنسبه) يف ث ،تصحيف.
((( [مــا ســوف يرتكــه قــال بعــض الشــارحني :إنــا قــال لقلــة ذلــك ومل يقــل لعدمــه َّ
ألن
الســالكني البــد أن يســتصحبوا منهــا شــيئ ًا وهــو مــا يكتســبه أحدهــم مــن الكــاالت] خــرم يف ن.
((( [يكتسبه املرتفون من الكامالت إذا قصدوا بأمواهلم وسائر زينة] خرم يف ن.
((( [قليل نزر] خرم يف ن ،ويف م( :يزر) ،تصحيف.
((( (عاية) يف ر ،تصحيف.
((( [مزلة] خرم يف ن ،ويف ث( :مرله) تصحيف.
((( [اقترصوا منها] خرم يف ن.
([ ((1البدنية وهو كام ترى] خرم يف ن.
(( ((1نقضه) يف ع ،تصحيف.
([ ((1أي خفض ،قال اهلل] خرم يف ن.
([ ((1من صوتك إن أنكر االصوات] خرم يف ن.
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ال ِمـ ِ
َل َصـ ْـو ُت َْ
ـر﴾((( ،وقــال اجلوهــري( :وكل [يشء كففته](((فقــد غضضتــه)(((،

ويف بعــض النســخ ،فضعــوا عنكــم ،والوضــع احلــط ووضعــت [الــيء مــن]

(((

يــدي أي تركتــه والتــرف التقلــب ورصفــت الــيء عــن وجهــه فتــرف

وتــرف حــاالت الدنيــا تغريهــا مــن الوجــود اىل العــدم((( والقــوة اىل الضعــف
الش ِ
ــف ِ
وهــا حــذر َّ
يق
اح َذ ُر َ
والغنــى اىل الفقــر والشــباب اىل اهلــرم وغــر ذلــكَ ( .ف ْ
َادحِ  ،واع َتـ ِـروا بِــا َقــدْ ر َأي ُتـ ِ
جــدُّ ا ْل ـك ِ
ـارع ا ْل ُقـ ُـر ِ
النَّاصــحِ َ ،وا ُمل ِ
ـن َم َصـ ِ
ـم،
ـم مـ ْ
َ ْ
ون َق ْب َل ُكـ ْ
َ ْ ْ
َ
ـت َأ ْو َص ُ
ـم َو ِعز ُّه ْم(((،
ـمَ ،وزَا َلـ ْ
َقــدْ َتزَا َي َلـ ْ
ـم َو َأ ْسـ َـا ُع ُه ْمَ ،و َذ َهـ َ
ش ُف ُهـ ْ
ـت َأ ْب َص ُار ُهـ ْ
الـ ْ
ـب َ َ
ِ
ِ
ِ
ــمَ ،ف ُبدِّ ُلــوا بِ ُق ْــر ِ
اج
ب ْالَ ْو َلد َف ْقدَ َهــاَ ،وبِ ُص ْح َبــة األز َْو ْ
َوا ْن َق َط َ
يم ُه ْ
ــم َونَع ُ
ور ُه ْ
س ُ
ــع ُ ُ
ون((() الشــفقة
ُم َف َار َقتَهــاَ ،ل َي َت َف َ
ـاو ُر َ
ـزاو ُر َ
َاسـ ُل َ
اخـ ُـر َ
ون َو َل َيت ََجـ َ
ونَ ،و َل َي َتـ َ
ون َو َل َي َتن َ
اخلــوف وحــرص الناصــح عــى اصــاح حــال املنصــوح ،وهــو شــفيق ومشــفق
ويقــال :شــفق وأشــفق ،وقيــل :ال يقال إالَّ أشــفق ،والنصــح ارادة اخلــر للمنصوح

لــه ،قــال بعــض الشــارحني :أي احذروهــا عــى أنفســكم ألنفســكم كــا حيــذر
الشــفيق الناصــح عــى صاحبــه((( ،والكــدح :الكــد والســعي((( ،ولعــل ذكــر

((( لقامن .19 /
((( [يشء كففته] خرم يف ن.
((( الصحاح ،مادة (غضض).1095 /3 :
((( [اليشء من] طمس يف ن.
((( (العدمه) يف ر.
((( (غزهم) يف ر ،تصحيف.
((( (يتحــاورن) يف هنــج البالغــة :ابــن أيب احلديــد ،192/9 ،وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.287 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،193 /9 :وفيه( :فاحذروها.)...
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (كدح).569 /2 :
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الكــدح لداللــة [عــى أنــه ال يكفــي جمــرد احلــذر]((( بــدون العمــل ،قــال بعــض

الشــارحني :أي املجــد الــكادح لنفســه((( ،وحيتمــل أن يــراد املجد يف اهلــرب الكادح
فيــه ،وا َملــرع موضــع الطــرح عــى األرض((( ،وحيتمــل املصــدر والقــرن كل أمــة

هلكــت فلــم يبــق منهــا أحــد وقيــل :أهــل كل مــدة كان فيــه نبــي((( أو طبقــة مــن

أهــل العلــم ســواء قــل الســنون ،أو كثــرت والتزايــل التبايــن والتفــارق وأوصاهلــم
مفاصلهــم ،ســميت هبــا باعتباريــن ،ويف بعــض النســخ (أســاعهم وأبصارهــم)،

والــرف [العلــو واملجــد ،وقيــل :ال يكــون إال باإلبــاء والعــز خــاف الــذل والقوة
والشــدة] ((( والغلبــة والنعيــم اخلفــض [واملــال والتنعــم الرتفــة والتفاخــر فخــر

بعظهــم عــى بعــض باخلصــال اجلميلــة والتــزاور]((( قصــد بعضهــم بعضــ ًا،
والزيــارة

(((

يف العــرف [قصــد]

(((

املــزور اكرامــ ًا لــه واستئناســ ًا بــه [وال

يتجــاورون(((أي]( ((1ال يكــون بعضهــم جــار البعــض بقــرب ( ((1املنــزل َّ
فــإن

((( [عىل أنه ال يكفي جمرد احلذر] طمس يف ن.
((( قول مترصف به ،ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.292 /3 :
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (رصع).197 /8 :
((( (بني) يف ر ،تصحيف.
((( [العلــق واملجــد ،وقيــل :ال يكــون إال باالبــاء والعــز خــاف الــذل والقــوة والشــدة] خــرم
يف ن.
((( [واملــال والتنعــم الرتفــة والتفاخــر فخــر بعظهــم عــى بعــض باخلصــال اجلميلــة والتــزاور]
خــرم يف أ.
((( (للزيارة) يف ر.
((( (قصد) خرم يف ن.
((( (يتجاوزون) يف ر.
([ ((1وال يتجاورون أي] خرم يف ن.
(( ((1يقرب) يف ر ،تصحيف.
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[جتاورهــم((( بالقبــور]((( يف حكــم التباعــد لعــدم علــم بعضهــم [بحــال]

(((

بعــض بذلــك [كــا قــال (عليــه الســام) :مجيــع] ((( وهم آحــاد وجــره((( [وهـــــــم

أبعــاد ،ويف] ((( بعــض النســخ (ال يتحــاورون)((( [باحلــاء املهملــة أي ال يكلــم وال

خياطــب((( بعضهــم بعضــ ًا و [الظاهــر أن املــراد وصــف]((( االبــدان فــا ينــايف
حمــاورة( ((1االرواح [وتزاورهــم]( ((1كــا يظهــر مــن االخبــار أو املــراد نفــي

املحاورة(((1والـــــتزاور باألبــدان العنرصيــة يف الــرزخ فــا ينــايف وجودمهــا

احـ َـذ ُروا
باألبــدان املثاليــة يف الــرزخ والعنرصيــة يف اجلنــة واملحــاورة( ((1يف النــار ( َف ْ
ــــــ ِع َبــا َد اهللِ ــــــ َحـ َـذ َر ا ْلغَالِـ ِ
األمـ َـر
ـب لِنَ ْف ِسـ ِـه ا َْلانِ ـ ِع لِ َشـ ْـه َوتِ ِه ،النَّاظِـ ِـر بِ َع ْقلِـ ِـه؛ َفـ َّ
ـإن ْ
واضــح وا ْلع َلـ ِ
السـبِ َ
يل َق ْصــدٌ ) الــام يف املوضعــن لتقويــة
َ
ـمَ ،وال َّط ِريـ َـق َجــدَ ٌد َو َّ
ـم َقائـ ٌ
ٌ َ َ َ

((( (حتاورهم) يف ر ،تصحيف.
((( [جتاورهم بالقبور] خرم يف ن.
((( [بحال] خرم يف ن.
((( [كام قال (عليه السالم) مجيع] خرم يف ن.
((( (جيزة) يف ر ،تصحيف.
((( [وهـــــم أبعاد ويف] خرم يف ن.
((( (ال يتجاورون) يف ث ،تصحيف.
((( [باحلاء املهملة أي ال يكلم وال خياطب] خرم يف ن.
((( [الظاهر أن املراد وصف] خرم يف ن.
(( ((1جماورة) يف ر ،م ،تصحيف.
([ ((1وتزاورهم] خرم يف ن.
(( ((1املجاورة) يف ر ،م ،تصحيف.
(( ((1املجاورة) يف م ،تصحيف.
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ـم﴾(((َ ﴿ ،ف َّعـ ٌ
ـال لِــا ُي ِريــدُ ﴾((( ،والعلــم
﴿م َصــدِّ ٌق َِّلــا َم َع ُهـ ْ
العمــل نحــو قولــه تعــاىلُ :

مــا هيتــدي بــه مــن جبــل((( ونحــوه ،واملــراد بــه الرســول (صــى اهلل عليــه والــه)
واألئمــة (عليهــم الســام) أو الدليــل عــى احلــق ملــن أراد االهتــداء ،واجلــدد

بالتحريــك األرض الصلبــة املســتوية ،ويف املثــل مــن (ســلك /و /213اجلــدد آمــن
العثــار)((( والقصــد املعتــدل بــن طــريف االفــراط والتفريــط واســتقامة الطريــق

فاحلمل للمبالغة.

[ومن كالمه (عليه السالم)]((( لبعض أصحابه وقد سأله كيف دفعكم
قومكم عن هذا املقام وأنتم أحق به؟

فقــال((( (يــا أخــا بنِــي َأس ٍ
ــق((( ا ْل َو ِض ِ
ــل ِف َغ ْ ِ
ــن((( ت ُْر ِس َ
ــد؛ إِن َ
ــر َســدَ ٍد؛
َّــك َل َقلِ ُ
َ
َ
ِ ِ
ِ
َو َلـ َ
لم َت فا ْع َلـ ْـم) ال َق َلــق بالتحريــك
ـك َب ْعــدُ ذ َم َام ـ ُة ِّ
الص ْهـ ِـر َو َحـ ُّـق ا َمل ْســأ َلة َو َقــد ْاس ـ َت ْع ْ
االنزعــاج واالضطــراب ِ
والقلــق َككَتِــف الصفــة منــه والوضــن (بطــان منســوج بعضه

((( البقرة .89 /
((( هود .107 /
((( (حبل) يف أ ،ع ،تصحيف.

((( مجهــرة االمثــال ،226 /2 :وجممــع االمثــال ،261 /2 :واالمثــال واحلكــم املســتخرجة
مــن هنــج البالغــة ،حممــد الغــروي.489 :
((( [ومن كالمه (عليه السالم)] بياض يف ث.
((( (فقال (عليه السالم)) يف رشح هنج البالغة :ابن أيب احلديد.194/9 ،
((( (فلق) يف ر ،م ،تصحيف.
((( (الوضعني) يف ث ،حتريف.
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عــى بعــض يشــد بــه الرحــل((( عــى البعــر)((( ،كاحلــزام((( للــرج [وإذا اضطــرب

الوضــن اضطــرب الرحــل((( ومــن عليــه واالرســال االطــاق واالمهــال]

(((

[والســداد االســتقامة والصــواب واملعنــى انــك
والســدد بالتحريــك
َّ
والتوجيــهَّ ،

لســت بــذي ثبــات ومتانــه]((( يف ســؤالك تطلــق لســانك [يف غــر موضعــه وتتكلــم

يف غــر موضــع]((( الــكالم ولعــل ذلــك [لســؤاله]((( يف حمــر املعاندين ومــن يتقيه

أمــر املؤمنــن [[عليــه الســام]((( يف االفصــاح] (((1عــن احلــق أو ألن االمــر [كان
أظهــر مــن أن يكــون حم ـاً]( ((1للســؤالِ ،
والذمامــة بالكــر كــا يف بعــض النســخ

ورصح بــه [الشــارحان( ((1(]((1وصاحــب املصبــاح املنــر([ ((1احلــق واحلرمــة،ويف

((( (الرجل) يف أ ،ث ،ع ،تصحيف.
((( لسان العرب ،مادة (وضن).450 /13 :
((( (كاخلرام) يف أ ،ث ،ع ،تصحيف.
((( (الرجل) يف أ ،ع ،م ،تصحيف.
((( [وإذا اضطــرب الوضــن اضطــرب الرحــل ومــن عليــه واالرســال االطــاق واالمهــال]
خــرم يف ن.
[والســداد االســتقامة والصــواب واملعنــى انــك لســت بــذي ثبــات ومتانــه] خــرم يف ن،
(((
َّ
ويف م( :بــذي ثيــاب).
((( [يف غري موضعه ويتكلم يف غري موضع] خرم يف ن.
((( [لسؤاله] خرم يف ن ،ويف ث( :سؤاله).
((( [عليه السالم] ساقطة من ث ،ع.
([ ((1عليه السالم يف االفصاح] خرم يف ن.
([ ((1كان أظهر من أن يكون ً
حمال] خرم يف ن.
([ ((1الشارحان] خرم يف ن.
( ((1ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.195 /9 :
( ((1ينظر :املصباح املنري.210 /1 :
201

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

بعــض النســخ] ((( بالفتــح ويظهــر مــن كالم صاحــب القامــوس((( انــه [جيــوز

الفتــح والكــر]((( (ويــروى ماتــه الصهــر باملــد والتشــديد وهــو االســم مــن
مــت اليــه كمــد أي توصــل وتوســل بحرمــه أو قرابــه) ِ
والصهــر بالكــر [القـــرابة
وحرمــة اخلتونــة وزوج بنــت الرجــل]((( وزوج أختــه واالختــان أصهــار أيض ـ ًا،

كــذا قــال يف القامــوس((( ،وقــال يف املصبــاح املنــر( :قــال اخلليــل :الصهــر أهــل

بيــت املــرأة)((( قــال :ومــن العــرب مــن جيعــل االمحــاء واالختــان مجيع ـ ًا أصهــار،

وقــال االزهــري (((:الصهــر يشــتمل عــى قرابــات النســاء ذوي املحــارم وذوات
املحــارم كاألبويــن واالخــوة وأوالدهــم واالعــام واالخــوال والعــات واخلــاالت

فهــؤالء اصهــار زوج املــرأة ومــن كان مــن قبــل الــزوج مــن ذوي قرابتــه املحــارم
فهــم اصهــار املــرأة أيضـ ًا ،وقــال ابــن الســكيت :كل مــن كان مــن قبــل الــزوج مــن

أبيــه وأخيــه أو عمــه فهــم االمحــاء ،ومــن كان مــن قبــل املــرأة فهــم االختــان وجيمــع
الــــصنفني((( االصهــار وصاهــرت اليهــم إذا تزوجــت منهــم((( انتهــى مــا حــكاه.

وقــال الشــارح عبــد احلميــد ابــن أيب احلديــد :هــذه الذمامــة؛ َّ
ألن زينب(((1بنت

((( [احلق واحلرمة ويف بعض النسخ] خرم يف ن.
((( ينظر :القاموس املحيط ،مادة (ذمم).116 /4 :
((( [جيوز الفتح والكرس] خرم يف ن.
((( [القـرابة وحرمة اخلتونة وزوج بنت الرجل] خرم يف ن.
((( ينظر :القاموس املحيط ،مادة (صهر).74 /2 :
((( املصباح املنري( ،الصهر).349 /1 :
((( قول مترصف ،ينظر :هتذيب اللغة ،مادة (صهر).107 / 6 :
((( (الصنعني) يف م ،تصحيف.
((( ينظر :املصباح املنري( ،الصهر) ،349 /1 :وفيه ...( :واالخوال واخلاالت.)...
( ((1زينــب بنــت جحــش بــن رئــاب االســدية ،مــن أســد خزيمــة( ،أم املؤمنــن) ،وأمهــا أميمــة
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جحــش زوجــة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه) كانــت أســدية((( ،وشــنع عــى

القطــب الراوندي(رمحــه اهلل) حيــث قــال( :كان أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)

تــزوج يف بنــي أســد)((( ،قــال :ومل نســمع((( أن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)

تــزوج فيهــم((( وفصــل زوجاتــه (عليــه الســام)((( ،وقــال :ليســت واحــدة منهــن

أســدية((( ،وقــال الشــارح ابــن ميثــم :وهــو حمتمــل وال معنــى لإلنــكار اعتــادا عــى
أنــه مل يبلغنــا ذلــك((( واهلل تعــاىل يعلــم .واملســألة الســؤال.

ون بالرسـ ِ
االســتِ ْبدَ ا ُد َع َل ْينَــا ِ َبـ َـذا ا َملقــامَِ ،ون َْح ُن األَ ْع َل ْو َن ن ََســب ًاَ ،و َ
ـول
األشــــدُّ َ َّ ُ
(أمــا ْ
َّ
ِ
(((
(ص َّ
ــو ٍم
ــح ْ
ــوس ُق ْ
ت َع َل ْيهــا ُن ُف ُ
ــر ًة َش َّ
َ
ــى اهللُ َع َل ْيــه َوآلــه) نوطــ ًا ،فإهنــا كانــت َأ َث َ
ـن؛ َو َ
ـم اهللَُ ،و ا َْل ْعـ َـو ُد إ َل ْيـ ِـه ا ْل ِق َي َامـ ِـة((() االســتبداد
ـوس َ
َوســخَ ْ
[آخ ِريـ َ
ت َعنْهــا ُن ُفـ ُ
احل َكـ ُ
بنــت عبــد املطلــب عمــة النبــي (صــى اهلل عليــه والــه وســلم) ،وتكنــى أم احلكيــم ،قديمــة
االســام ومــن املهاجــرات ،كانــت زوجــة زيــد بــن حارثــة ،واســمها (بــرة) طلقهــا زيــد،
فتزوجهــا النبــي (صــى اهلل عليــه والــه وســلم) وســاها (زينــب) ،وهــي أول مــن محــل بالنعــش
مــن موتــى العــرب .ماتــت ســنة (20هـــ) .ينظــر :املعــارف ،136 ،135 :وأنســاب االرشاف:
 ،469 /1وأســد الغابــة ،463 /5 :والــوايف بالوفيــات ،39 /15 :واالعــام.66 /3 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.195 /9 :
((( منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة.123 /2 :
((( (تسمع) يف ع ،تصحيف.
((( قول مترصف به ،ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.195 /9 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.196 ،195 /9 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.196 /9 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.294 /3 :
((( (برســول اهلل صــى اهلل عليــه وســلم) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد،194/9 :
وهنــج البالغــة ،صبحــي الصالــح.288 :
((( (يوم القيامة) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.194/9 :
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باألمــر التفــرد بــه وعــى التضمــن]((( معنــى االســتعالء [والنســب بالتحريــك
والنِســبة بالكــر القرابــة مــن قبــل االب أو االم وقيــل باالختصــاص]((( بــاألب
وناطــه نوطـ ًا أي (علقــه)((( وقــال بعــض الشــارحني :النــوط االلتصــاق((( واإلثــرة

[بالتحريــك االســم مــن قولــك]((( :اســتأثر عــى أصحابــه أي اختــار لنفســه أشــياء

[حســنة ،وتأنيــث]((( الضمــر؛ ألن االســتبداد كان [أثــرهُ ،
والشــح] ((( بالضــم

البخــل واحلــرص وقيــل :أشــد البخــل [وقيــل البخــل مــع احلــرص] ((( ،وقيــل
البخــل يف إفــراد [االمــور وآحادهــا]((( والشــح عــام ،والســخاء اجلــود والكــرم،
[يقال :سخى كسعى ودعا ورسو( ((1( ]((1وريض ،وعن [للمجاوزة أو تضمني

(((1

معنــى]( ((1اإلعــراض ،واملــراد بالقــوم الذيــن شــحوا أهــل الســقيفة وبالذيــن
((( [اخريــن واحلكــم اهلل واملعــود اليــه القيامــة) االســتبداد باألمــر التفــرد بــه وعــى لتضمــن]
خــرم يف ن.
((( [والنســب بالتحريــك والنســبة بالكرس القرابــة من قبــل االب أو االم وقيل باالختصاص]
خرم يف ن.
((( تاج العروس ،مادة (نوط).436 /10 :
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،196 /9 :وفيه( :والنوط.)...
((( [بالتحريك االسم من قولك] خرم يف ن.
((( [حسنة وتأنيث] خرم يف ن.
((( [أثرهُ ،
والشح] خرم يف ن.
((( [وقيل البخل مع احلرص] خرم ن.
((( [االمور واحادها] خرم يف ن.
(( ((1رسر) يف ث.
( ((1والكرم [يقال :سخى كسعى ودعا ورسو] خرم يف ن.
(( ((1بصمني) يف ر ،حريف.
([ ((1للمجاوزة أو تضمني معنى] خرم يف ن.
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ســخوا أهــل البيــت (عليهــم الســام) ،والغــرض االشــعار(((بأهنم مل يميلــوا اىل
االثــرة مــن حيــث أهنــا اثــرة وامــارة وإن كان الــرك يف احلقيقــة لعــدم االنصــار /ظ
 /213وعــدم اســتكامل رشائــط الطلــب كــا قــال (عليــه الســام) (لــوال حضــور

احلــارض ،وقيــام احلجــة بوجــود النــارص ،أللقيــت حبلهــا عــى غارهبــا ولســقيت

آخرهــا بــكأس أوهلــا ،واحلكــم بالتحريــم واحلاكــم منفــذ احلكــم ،واملعــود اليــه
املرجــع ،وكان يف نســخة بعــض الشــارحني( :واملعــود اليــه يــوم القيامــة)((( قــال:

أي الوقــت الــذي يعــود النــاس كلهــم اليــه هــو يــوم القيامــة وروي يــوم بالنصــب
عــى انــه ظــرف((( والعامــل فيــه املعــود عــى أن يكــون مصــدر ًا(((.

ِ ِ
ِ
ـم َ
(و َد ْع َعنْـ َ
ان)،
ـن ِأب ُسـ ْف َي َ
ـب]((( يف ا ْبـ َ
ـك َنَبـ ًا صيـ َ
َ
اخل ْطـ َ
ـح ِف َح َج َراتــه((( َ
[و َه ُلـ َّ

ويف نســخ الشــارحني((( بزيــادة متــام البيــت :ولكــن حديث ـ ًا مــا حديــث الرواحــل

قالــوا :وروي أن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مل يستشــهد إال بصــدره وامتــه
الــرواة ويؤيــده قولــه (عليــه الســام) :وهلــم اخلطــب يف أيب ابــن ســفيان فإنــه

قائــم مقــام املــراع الثــاين ،والبيــت ألمــرئ القيــس وقصتــه أنــه ملــا تنقــل يف أحيــاء
العــرب بعــد قتــل أبيــه نــزل عــى رجــل مــن جديلــة طــي يقــال لــه طريــف بــن

((( [االشعار] ساقطة من ن.
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.194 /9 :
((( (طرف) يف أ ،ث ،تصحيف.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،196 /9 :وفيه (أن الوقت.)...
حديــث الر ِ
واح ِ
ــل) ديــوان أمــرئ
((( البيــت المــرئ القيــس ،وعجــزه (ولكــ ْن حديثــ ًا مــا
ُ َّ
القيــس ،312 :االغــاين  ،66 /9وخزانــة االدب.174 / 10 :
((( [وهلم اخلطب] خرم يف ن.
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.194 /9 :
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مــك فأجــاره واكرمــه ،فمدحــه وأقــام عنــده ،ثــم انــه خــاف أن ال يكــون لــه منــــعه
وعــز؛ ألنــه مل يـ َـر لــه نصيبـ ًا يف اجلبلــن لطــي ومهــا آجــا ٌء وســلمى ،فتحــول ونــزل
عــى [خالــد بــن ســدوس فأغــارت بنــو جديلــة عــى امــرئ القيــس فذهبــوا بابلــه
وهــو يف جــوار خالــد] ((( فلــا اتــاه اخلــر ذكــر [ذلــك جلــاره((( فقــال لــه :اعطنــي
رواحلــك احلــق عليهــا القــوم فــأرد أبلــك ففعــل] ((( فركــب خالــد يف إثــر القــوم

[حتــى أدركهــم ،فقــال :يــا بنــي جديلــة((( اغرتــم عــى إبــل] ((( جــاري ،فقالــوا:

[مــا هــو لــك بجــار]((( فقــال((( :بــى واهلل وهــذه رواحلــه [قالــوا :كذلــك]

(((

قــال :نعــم ،فرجعــوا اليــه [فانزلــوه عنهــن وذهبــوا هبــن] ((( وباالبــل وقيــل :بــل
انطــوى خالــد عــى اإلبــل [فذهــب هبــا فقــال] ( ((1امــرؤ القيــس :و [دع عنــك هنبـ ًا

اىل آخــر القصيــدة]( ((1دع عنــك أي أتــرك ذكــره ،والنهــب الغنيمــة([ ((1واملــراد مــا

((( [خالــد بــن ســدوس فأغــارت بنــو جديلــه عــى امــرئ القيــس فدهبــوا بابلــه وهــو يف جــوار
خالــد] خــرم يف ن.
((( (جلاه) يف ر ،حتريف.
((( [ذلــك جلــاره فقــال لــه :اعطنــي رواحلــك احلــق عليهــا القــوم فــأرد أبلــك ففعــل] خــرم
يف ن.
((( (حديلة) يف ث ،تصحيف.
((( [حتى أدركهم ،فقال :يا بني جديلة اغرتم عىل ابل] خرم يف ن ،ويف ر ،ع( :اعزتم).
((( [ما هو لك بجار] خرم يف ن.
((( (فقاتل) يف ث.
((( [قالوا :كذلك] خرم ف ن.
((( [فانزلوه عنهن وذهبوا هبن] خرم يف ن.
([ ((1فذهب هبا فقال] خرم يف ن.
([ ((1دع عنك هنبا اىل آخر القصيدة دع] خرم يف ن.
(( ((1القيمة) يف ث.
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ينهــب و]((( الصيحــة الصــوت [بأقــى الطاقــة] ((( (واملــراد صيحــة الغــارة((()،
(((
والرواحــل مجــع
[واحلجــرات :النواحــي] مجــع حجــرة كجمــرة ومجــراتَ ،

َراحلــة وهــي الناقــة ،تصلــح ألن [يشــد]((( الرحــل((( عــى ظهرها وانتصــب حديث ًا

بإضــار فعــل أي حدثنــي حديثـ ًا ،أو هــات أو اســمع ،ويــروى حديــث بالرفــع أي

غــريض حديــث فحــذف املبتــدأ ومــا اهباميــة وهــي التــي تقــرن((( بالنكــرة فتزيــده

أي كتــاب ،أوصلــه مؤكــدة كــا يف
اهبام ـ ًا كقولــك :اعطنــي((( كتاب ـ ًا [مــا]((( أيُّ :
ِ
ـم﴾( ،((1وأمــا حديــث الثــاين فقــد ينصــب عــى
قولــه تعــاىلَ ﴿ :فبِـ َـا َن ْقض ِهــم ِّمي َثا َق ُهـ ْ
البــدل مــن األول وقــد يرفــع عــى أن تكــون(( ((1مــا) موصولــة وصلتهــا اجلملــة

(((1

أي الــذي هــو حديــث الرواحــل ،ثــم حــذف صدرهــا كــا حــذف يف قوله تعــاىل﴿ :

((( [واملراد ما ينهب و] خرم يف ن.
((( [بأقىص الطاقة] خرم يف ن.
((( (الغارى) يف ث.
((( [احلجرات النواحي] خرم يف ن.
((( [يشد] طمس يف ن.
((( (الرجل) يف أ ،ث ،ع ،تصحيف.
((( (يقرتن) يف أ ،ث ،ر ،ع ،تصحيف.
((( (أعطى) يف ع ،حتريف.
((( [ما] ساقطة من ر.
( ((1النساء .155 /
(( ((1يكون) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
(( ((1احلملة) يف أ ،ث ،ن ،تصحيف.
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ِ
ـن﴾((( ،أو عىل أن((( تكون((( اســتفهامية بمعنى أي ،واملعنى:
َت َ ًامــا َعـ َـى ا َّلذي َأ ْح َسـ َ

دع ذكــر النهــب املوصــوف؛ ألنــه ليــس بمســتغرب واذكــر أو اســمع حديثـ ًا غريبـ ًا
جديــد ًا أو دع ذكــر النهــب؛ فإنــه معلــوم ولكــن حديــث الرواحــل؛ ألنــه مبهــم((( ال

نــدري((( كيــف هــو ألنــه قيــل أن خالــد ًا هــو الــذي ذهــب بالرواحــل واألول أظهــر
وأنســب باملقــام .و(هلــم) تســتعمل((( الزمـ ًا ومتعديـ ًا فالــازم بمعنــى تعــال ،قــال

اخلليــل :أصلــه (مل) مــن قوهلــم :مل َّ اهلل شــعثه،أي مجعــه كأنــه أراد مل نفســك الينــا أي

امجعهــا وأقــرب منــا ،و(هــا) للتنبيــه وحذفــت األلــف لكثــرة االســتعامل وجعلــت

الكلمتــان واحــدة يســتوي فيهــا الواحــد واجلمــع واملؤنــث يف لغــة أهــل احلجــاز(((،
ِِ
إل ْخ َو ِ ِ
ــن ِ
ــم إِ َل ْينَــا﴾((( وأهــل نجــد يقولــون :هلــا
﴿وا ْل َقائل َ
قــال تعــاىلَ :
ــم َه ُل َّ
ان ْ
ـم ُشـ َـهدَ َاءك ُُم﴾
وهلمــوا [وأمــا املتعديــة فبمعنــى هــات ،قــال اهلل عز وجــلَ :
﴿ه ُلـ َّ

(((

واخلَطــب بالفتــح] ( ((1األمــر الشــديد ينــزل ،واملــراد [باخلطــب االحــوال التــي

((( االنعام  .154 /وقد وردت يف ر( :نامم ًا) ،تصحيف.
((( (اهلل) يف ر ،حتريف.
((( (يكون) يف أ ،ث ،ع ،ويف ر( :نكون) ،تصحيف.
((( (منهم) يف ر ،حتريف.
((( (التدري) يف م ،تصحيف.
((( (يستعمل) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (هلم) ،618 /12 :والصحاح ،مادة (هلم).2060 /5 :
((( االحزاب .18 /
((( االنعام  ،150 /وردت يف م (هلموا شهداءكم).
([ ((1وأمــا املتعديــة فبمعنــى هــات ،قــال اهلل عــز وجــل(( :هلمــوا شــهداءكم)) َ
واخلطــب
بالفتــح] خــرم يف ن.
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أدت اىل أن صــار معاويــة مــع مــا عرفــه النــاس بــه مــن خبــث]((( املولــد((( ودناءتــه

وقــد لعنــه رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه) وأمــه وأبــاه بقولــه :لعــن [اهلل القائــد
ً
معــادال لــه (عليــه الســام) منازعــ ًا يف اخلالفــة وامــرة
والســائق]((( والراكــب

[املؤمنــن](((  /و /214واحلاصــل دع التعجــب مــن ادعــاء [املتقدمــن التقــدم

عــي]((( ووثوهبــم عــى اخلالفــة ،فإنــه وإن كان [عجيبـ ًا مســتغرب ًا إال أنــه] ((( ليــس
يف الغرابــة كقصــة [معاويــة( .فلقــد أضحكنــي] ((( الدهــر بعــد ابــكاءه وال غــرو

واهلل[ ،فيــا لــه خطبـ ًا يســتفرغ]((( العجــب ويكثــر [االود) .قــال بعــض الشــارحني]

((( :يشــر (عليــه الســام) بذلــك اىل مــا كان عندهــم مــن الكآبــة لتقــدم مــن ســلف
عليــه فلــم يقنــع الدهــر لــه بذلــك حتــى جعــل معاويــة نظــر لــه فضحــك (عليــه

الســام) ممــا حيكــم بــه األوقــات ،ويقتضيــه تــرف الدهــر وتقلبــه وذلــك ضحــك

تعجــب واعتبــار وعــى هــذا فاالبــكاء مــن القصــة األوىل واإلضحــاك مــن الثانيــة،
أو مــن املجمــوع وحيتمــل أن يكــون املنشــأ يف كل منهــا كل منهــا أي إذا نظــر العقل

اىل كل مــن األمريــن يتــأمل وحيــزن حزنـ ًا بالغـ ًا ملــا يــرى مــن غلبــة الباطــل وذهــاب
((( [باخلطــب االحــوال التــي أدت اىل أن صــار معاويــة مــع مــا عرفــه النــاس بــه مــن خبــث]
خرم يف ن.
((( (الولد) يف ث ،ويف م( :املولود) حتريف.
((( [اهلل القائد والسائق] خرم يف ن.
((( [املؤمنني] خرم يف ن.
((( [املتقدمني التقدم عيل] خرم يف ن.
((( [عجيب ًا مستغرب ًا إال أنه] خرم يف ن.
((( [معاوية فلقد اضحكني] خرم يف ن.
((( [فيا له خطب ًا يستفرغ] خرم يف ن.
((( [االود .قال بعض الشارحني] خرم يف ن.
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احلــق واضمحاللــه ،ثــم حيملــه التعجــب مــن وقــوع مثــل تلك(((احلــال واشــتباه
األمــر [عــى أهــل الزمــان]((( عــى الضحــك ،فالبــكاء يف كل مــن األمريــن مــن

وجــه والضحــك مــن وجــه ،وحيتمــل أن يكــون األمــران يف الثانية فقط وأمــا األوىل

فمفــروغ عنهــا لقولــه :دع عنــك ،والغرض اإلشــارة اىل شــدة األوىل وغرابــة الثانية
غرابــة توجــب((( اإلبــكاء تــارة واإلضحــاك أخــرى ،وهــو املناســب لقصــة البيــت

املستشــهد بــه فتأمــل ،وال غــرو بالغــن املعجمــة والــراء املهملــة أي(ال عجــب)(((،

قــال بعــض الشــارحني :فرس(عليــه الســام) ذلــك أي نفــي العجــب ،فقــال :فيــا لــه
خطبـ ًا يســتفرغ العجــب أي يســتنفده((( ،ويفنيــه((( ،فصــار العجــب ال عجــب؛ ألن

ذلــك اخلطــب اســتخىل املتعجــب ،فلــم يبــق منــه مــا يطلــق عليــه التعجــب وهــذا

مــن املبالغــة يف املبالغــة ،قــال :ابــن هــاين املغــريب:
امليدان يوم طِ ِ
(((
َف ِ
دت أن ال أعجبا
رادهم
رست يف
قد
بت حتى كِ ُ
عج ُ
ُ
ِ َ

[وقــال بعضهــم((( :وحيتمــل أن يكــون قولــه (عليــه الســام) وال غــرو واهلل

أي إذا نظــر]((( اإلنســان اىل حقيقــة [الدنيــا وتــرف أحواهلــا فيكــون قولــه (عليــه
((( [تلك] ساقطة من ر.
((( [عىل أهل الزمان] ساقطة من ع.
((( (يوجب) يف أ ،ث ،ر ،ع ،ن ،تصحيف.
((( القاموس املحيط.369 /4 :
((( (يستنقده) يف ع ،تصحيف.
((( (ويفينه) يف ر ،ع ،حتريف.
((( البيــت مــن البحــر الكامــل ،مــدح فيــه حممــد جعفــر بــن عــي االندلــي ،وقــد ورد عجــزه:
( َف ِ
ـدت أال أعجبــا) ،ديــوان هانــئ املغــريب.226 :
ـت حتــى ِكـ ُ
عجبـ ُ
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.199 /9 :
((( [وقــال بعضهــم وحيتمــل أن يكــون قولــه (عليــه الســام) وال غــرو واهلل أي إذا نظــر]
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الســام) بعــد ذلــك اســتئناف ًا الســتعظام] ((( هــذا األمــر ،والــام [الم التعجــب
نحــو :يــا للــاء ويــا للدواهــي وخطبــ ًا منصــوب عــى التمييــز ،والضمــر]

(((

مبهــم يفــره اخلطــب وقــد تقــدم[ ،واالود :االعوجــاج ((( ]،وأكثــار االعوجــاج
[لبعــده]((( عــن الطريقــة املســتقيمة جــد ًا.

وع ِ
[مــن ينْب ِ
ــه وســدَّ َف ِ ِ
ِ ِ
(حــاو َل ا ْل َقــوم إ ْطفــاء [ن ِ ِ
(((
ــه،
ــو ِاره ْ َ ُ
َّ
ُــور اهللِ م ْ
َ
ــن] َم ْصباح َ َ
ُْ
َ
ِ
شب ـ ًا وبِيئ ـ ًا ،فـ ْ ِ
ِ
ـن ا ْل َب ْلـ َـوى](((،
[و َعن ُْهـ ْـم َمـ ْ
ـإن ت َْرتَفـ ْـع َعنَّــا َ
َو َجدَ ُحــوا]((( َب ْينــي َو َب ْين َُهـ ْـم ْ ِ َ
م ِض ِ
ًأحِ َله ِ
إن ُتك ِ
ــن ّ
ــق [ َع َ
هــب َن ْف ُس َ
ــرى]((( ﴿ َفــ َ
ــك
ــى َ ْ
احل ِّ
ــهَ ،و ْ
ا ت َْذ ْ
ــم م َ
ْــن األُخْ َ
ْ ُ ْ
ع َلي ِهــم حــر ٍ
ــون﴾((() املــراد بالقــوم مجيــع مــن دخــل يف
ات إِ َّن اهللَ َعلِ ٌيــم بِ َــا َي ْصنَ ُع َ
َ ْ ْ َ ََ

نقــل اخلالفــة عــن أهــل البيــت (عليهــم الســام) مــن املتقدمــن [واملتأخريــن](،((1
واملصبــاح معــدن النــور أي أرادوا اســتئصال نــور اهلل واطفــاءه بالكليــة ،وفــار البئــر
وغــره أي جــاش ،والفــوار مبالغــة فيــه ،وفــوار الينبــوع الثقــب الــذي يفــور املــاء منــه

خرم يف ن.
((( [الدنيــا وتــرف أحواهلــا فيكــون قولــه (عليــه الســام) بعــد ذلــك اســتئناف ًا الســتعظام]
خــرم يف ن.
((( [الم التعجــب نحــو :يــا للــاء ويــا للدواهــي وخطب ـ ًا منصــوب عــى التمييــز والضمــر]
خــرم يف ن.
((( [واالود :االعوجاج] خرم يف ن.
((( [لبعده] خرم يف ن.
((( [نور اهلل من] خرم يف ن.
((( [من ينبوعه وجدحوا] خرم يف ن.
((( [وعنهم حمن البلوى] خرم يف ن.
((( [عىل حمضه وان تكن االخرى] خرم يف ن.
((( فاطر .8 /
([ ((1واملتأخرين] ساقطة من ع.
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بشــدة ،ويف بعــض النســخ ( ُفــواره) بالضــم والتخفيــف ،يقــال :فــار املســك فــوار ًا

[ (((]..وفورانــ ًا((( بالتحريــك أي انتــر رحيــه ،وفــوارة القــدر مــا يفــور مــن

حرهــا ،واألول أظهــر ،واملجــدح كمنــر عــود تســاط بــه االرشبــة وربــا يكــون
ِ
والــرب بالكــر االســم
لــه ثــاث شــعب ،وجدحــوا أي خلطــوا وأفســدوا،
مــن رشبــت وهــو اخلــط مــن املــاء ،والوبــئ((( ذو الوبــاء وهــو املــرض العــام،
والــرب الويب(((الفتنــة [احلاصلــة مــن عــدم انقيادهــم] ((( له(عليــه الســام)

كــاء((( مــزج بســم [مهلــك فــإذا جــدح هــاج وثــار]((( ،والتعبــر بالــرب لداللــة

[عــى انــه يصيــب كل أحــد]((( نصيــب منهــا كاملــاء املنتــاب ،وحمــن البلــوى أي
املحــن التابعــة البتــاء العبــاد وتكليفهــم باتبــاع احلــق وارتفاعهــا بدخوهلــم يف

ربقــة الطاعــة ومتابعــة أمــره (عليــه الســام) ،واالخــرى بقاؤهــم عــى الشــقاق
والنفــاق((( وذهــاب النفــس /ظ  /214اهلــاك وإن تكــن االخــرى أي تثبــت
ـك ع َلي ِهــم حــر ٍ
ات﴾( ((1أي ال
وتوجــدا وإن تكــن موجــودة ﴿ َف َل ت َْذ َهـ ْ
ـب َن ْف ُسـ َ َ ْ ْ َ َ َ

((( [وفور ًا] زائدة يف ع.
((( (وفارانا) يف ر ،حتريف.
((( (الوبيز) يف ر ،حتريف.
((( (الوئي) يف أ ،ن ،حتريف.
((( [احلاصلة من عدم انقيادهم] خرم يف ن.
((( (كامه) يف ر.
((( [مهلك فإذا جدح هاج وثار] خرم يف ن.
((( [عىل انه يصيب كل أحد] خرم يف ن.
((( [والنفاق] ساقطة من ر.
( ((1فاطر .8 /
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هتلــك نفســك للحــرات عــى غ َّيهــم((( وإرصارهــم عــى الباطــل ومجــع احلــرات

للداللــة عــى تضاعــف االغتــام عــى أحواهلــم أو كثــرة مســاوئ أفعاهلــم املقتضيــة
للتلهــف والتأســف واحلــزن وعليهــم ليــس صلــة للحــرة؛ ألن صلــة املصــدر

ال يتقدمــه((( بــل صلــة تذهــب أو بيــان للمتحــر عليــه و[املعنــى ال تغتــم كثــر ًا

لســوء أعامهلــم وســلطان الباطــل؛ ألنــه اهلل عــامل بــا يفعلــون وجيازهيــم]((( بأعامهلــم
أقــول وإن كان [قــد بنــى هــذا الــرح عــى االقتصــار عــى حــل االلفــاظ إال أين
اذكــر يف هــذا املقــام كالمــ ًا] ((( [ ((( ]...ذكــره الشــارح عبــد احلميــد بــن أيب

احلديــد((( [النطوائه](((عــى((( بعــض [الفوائــد ،قــال :وســألت أبــا جعفــر حييى بن

حممــد العلــوي] ((( نقيــب البــرة وقــت قــراءيت عليــه عــن هــذا الــكالم وكان

[عــى]( ((1مــا يذهــب اليــه مــن مذاهــب العلويــة [منصفـ ًا وافــر العقــل]( ((1فقلــت
((( (عيهم) يف ع ،تصحيف.
((( (تتقدمه) يف ث ،ويف م( :اليقدم) حتريف
((( [واملعنــى ال تغتــم كثــر ًا لســوء أعامهلــم وســلطان الباطــل؛ ألنــه اهلل عــامل بــا يفعلــون
وجيازهيــم] خــرم يف ن.
((( [قــد بنــى هــذا الــرح عــى االقتصــار عــى حــل االلفــاظ إال أين اذكــر يف هــذا املقــام كالمـ ًا
يف] خــرم يف ن.
((( [يف] زائدة يف أ ،ع.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.202 – 200 /9 :
((( [النطوائه] خرم يف ن.
((( (عن) يف ر ،م ،حتريف.
((( [الفوائد قال وسألت أبا جعفر حييى بن حممد العلوي] خرم يف ن.
([ ((1عىل] خرم يف ن.
([ ((1منصف ًا وافر العقل] خرم يف ن.
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شــحت عليهــا نفــوس]
لــه :مــن يعنــي (عليــه الســام) [بقولــه كانــت أثــر ًة َّ

(((

قــوم ومــن القــوم الذيــن [عناهــم االســدي]((( بقولــه :كيــف دفعكــم قومكــم

عــن((( [هــذا املقــام؟ هــل املــراد يــوم الســقيفة]((( أو يــوم الشــورى؟ [فقــال:

يقــوم الســقيفة]((( فقلــت :إن نفــي ال تســاحمني أن أنســب اىل الصحابــة عصيــان

الرســول (صــى اهلل عليــه والــه) ودفــع النــص ،فقــال :وأنــا فــا تســاحمني أيض ـ ًا

نفــي أن أنســب الرســول (صــى اهلل عليــه والــه) اىل((( امهــال أمــر االمامــة ،وان

يــرك النــاس ُســدً ى مهملــن وقــد كان ال يغيــب عــن املدينــة إال ويؤمــر عليهــا

أمــر ًا وهــو حــي ليــس بالبعيــد عنهــا فكيــف ال يؤمــر عليهــا وهــو ميــت ال يقــدر

عــى اســتدراك مــا حيــدث ،ثــم قــال :ليــس يشــك أحــد يف َّ
أن رســول (صــى اهلل
عليــه والــه) كان عاقــ ً
ا كامــل العقــل أمــا املســلمون فاعتقادهــم فيــه معلــوم،

وأمــا اليهــود والنصــارى والفالســفة فيزعمــون إنــه حكيــم تــام احلكمــة ســديد

الــرأي اقــام ملــة ،ورشع رشيعــة ،واســتجد ملــك ًا عظي ـ ًا بعقلــه وتدبــره ،وهــذا

الرجــل العاقــل الكامــل كان يعــرف طبــاع العــرب وغرائزهــم وطلبهــم بالثــارات
و(الدخــول)((( ولــو بعــد االزمــان املتطاولــة ،وكان يقتــل الرجــل من القبيلــة ً
رجال

مــن بيــت آخــر فــا يــزال أهــل ذلــك املقتــول وأقاربــه يتطلبــون القتــال ليقتلــوه؛
شحت عليها نفوس] خرم يف ن.
((( [بقوله كانت أثر ًة َّ
((( [عناهم االسدي] خرم يف ن.
((( (من) يف أ ،ع.
((( [هذا املقام؟ هل املراد يوم السقيفة] خرم يف ن.
((( [فقال يقوم السقيفة] خرم يف ن.
((( [اىل] ساقطة من ر.
((( (الذحول) يف ر ،ن ،تصحيف.
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حتــى يدركــوا((( ثأرهــم((( منــه؛ فــإن مل يظفــروا بــه قتلــوا بعــض أقاربــه وأهلــه ،فــإن

مل يظفــروا بأحدهــم قتلــوا واحــد ًا ،أو مجاعــة مــن تلــك القبيلــة بــه ،وإن مل يكونــوا

رهطــه االدنــن .واالســام مل حيــل طباعهــم ،وال غــر هــذه الســجية املركــوزة يف

أخالقهــم ،فكيــف يتوهــم لبيــب[ان هــذا العاقــل الكامــل وتــر العــرب ،وعــى
اخلصــوص قريش ـ ًا ،وســاعده عــى ســفك الدمــاء]((( وإزهــاق [االنفــس وتقلــد

الضغائــن ابــن عمــه االدنــى وصهــره((( ،وهــو يعلــم أنــه ســيموت كــا يمــوت]

(((

النــاس ،ويرتكــه بعــده [وعنــده ابنتــه]((( ،ولــه منهــا ابنــان جيريــان عنــده [جمــرى
ابنــن مــن ظهــره]((( ُحنـ ًـوا عليهــا ،وحمبــة هلــا ،ويعــدل عنــه يف [االمــر بعــده](((،

وال ينــص عليــه وال يســتخلفه[ ،فيحقــن دمــه ودم بنيــه وأهلــه باســتخالفه! أال

يعلــم هــذا العاقــل الكامــل ،أنــه إذا تركــه] ((( وتــرك أهلــه [وبنيــه ُســوق ًة رعيــ ًة
فقــد عــرض دماءهــم]( ((1لإلراقــة بعــده؛ بــل يكــون هــو [(صــى اهلل عليــه والــه)

((( (تدركوا) يف ر ،تصحيف.
((( (أثارهم) يف ث ،م.
((( [ان هــذا العاقــل الكامــل وتــر العــرب ،وعــى اخلصــوص قريش ـ ًا ،وســاعده عــى ســفك
الدمــاء] خــرم يف ن.
((( (وظهره) يف ث.
((( [االنفــس وتقلــد الضغائــن ابــن عمــه االدنــى وصهــره ،وهــو يعلــم أنــه ســيموت كــا
يمــوت] خــرم يف ن.
((( [وعنده ابنته] خرم يف ن.
((( [جمرى ابنني من ظهره] خرم يف ن.
((( [االمر بعده] خرم يف ن.
((( [فيحقــن دمــه ودم بنيــه وأهلــه باســتخالفه! أال يعلــم هــذا العاقــل الكامــل ،أنــه إذا تركــه]
خــرم يف ن.
([ ((1وبنيه ُسوق ًة رعي ًة فقد عرض دماءه] خرم يف ن.
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الــذي]((( [قتلهــم وأشــاط]((( [بدماءهــم؛ ألهنــم ال يعتصمــون بعــده]((( بأمــر

حيميهــم ،وإنــا يكونــون مضغــة لــأكل ،وفريســة للمفــرس ،يتخطفهــم النــاس،
ويبلــغ فيهــم االغــراض! فإمــا إذا جعــل الســلطان فيهــم واألمــر اليهــم؛ فإنَّــه

يكــون عصمهــم وحقــن دمائهــم بالرئاســة التــي يصولــون هبــا ،ويرتــدع النــاس

عنهــم ألجلهــا .ومثــل هــذا معلــوم بالتجربــة .أال تــرى َّ
أن ملــك بغــداد وغريهــا
مــن البــاد لــو قتــل النــاس ووترهــم وأبقــى يف نفوســهم األحقــاد العظيمــة عليــه،

ثــم أمهــل أمــر ولــده وذريتــه  /و /215مــن بعــده ،وفســح هلــم أن يقيمــوا ملــك ًا

مــن عرضهــم ،وواحــد ًا منهــم وجعــل بينــه ســوقه كبعــض العامــة لــكان بنــوة بعــده

قلي ـ ً
ا بقاؤهــم ،رسيع ـ ًا هالكهــم ،ولوثــب عليهــم [ (((]...النــاس ذوو األحقــاد

والــرات((( مــن كل جهــة يقتلوهنــم ويرشدوهنــم كل مــرد ،ولــو أنــه عــن ولــد ًا
حل ِقنَــت دمــاء أهــل
مــن أوالده للملــك ،وقــام خواصــه وخدمــه حولــه بأمــره بعــده ُ
بيتــه ،ومل تطــل يــد أحــد مــن النــاس اليهــم لنامــوس امللــك ،وأهبــة الســلطنة ،وقــوة
الرئاســة ،وحرمــة اإلمــارة! ،أفــرى ذهــب عــن رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه)

هــذا املعنــى ،أم أحــب أن يســتأصل أهلــه وذريتــه مــن بعــده! وأيــن موضــع الشــفقة
عــى فاطمــة العزيــزة((( عنــده احلبيبــة اىل قلبــه ! أتقــول :أحــب أن جيعلهــا كواحــدة

مــن فقــراء املدينــة ،تتكفــف النــاس ،وأن جيعــل عليـ ًا املكــرم املعظــم عنــده ،الــذي

((( [(صىل اهلل عليه [واله) الذي] خرم يف ن.
((( [قتلهم وأشاط] طمس يف ن.
((( [بدماءهم؛ ألهنم ال يعتصمون بعدهم] خرم يف ن.
((( [السالم] زائدة يف ر.
((( (الرتاب) يف م ،تصحيف.
((( (العريزة) يف أ ،ث ،ر ،تصحيف.
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كانــت حالــه معــه معلومــة كأيب هريــرة الــدويس ،وأنــس بــن مالــك االنصــاري(((،

حيكــم األمــراء يف دمــه [وعرضــه ونفســه وولــده ،فــا يســتطيع االمتنــاع ،وعــى

رأســه مائــة ألــف ســيف مســلول يتلظــى أكبــاد]((( أصحاهبــا عليــه ويــودون [أن
يرشبــوا دمــه بأفواههــم ،ويأكلــوا حلمــه بأســيافهم وقــد قتــل أبنائهــم وأخواهنــم]

(((

وآباءهــم وأعاممهــم ،والعهــد مل يطــل ،والقــروح مل تتقــرف((( واجلــروح مل تندمــل!

[فقلــت :لقــد أحســنت فيــا قلــت]((( إالَّ أن لفظــه (عليــه الســام) يــدل عــى أنــه

[نــص عليــه ،أال تــراه يقــول]((( :ونحــن [األعلــون نســب ًا ،واالشــدون]
مل يكــن
َّ
((( أنــس بــن مالــك بــن النــر بــن ضمضــم بــن زيــد بــن حــرام بــن جنــدب بــن عامــر
ابــن غنــم بــن عــدي بــن النجــار بــن ثعلبــة بــن عمــرو بــن اخلــزرج بــن حارثــة االنصــاري
اخلزرجــي النجــاري البــري ،يكنــى أبــا محــزة ،أمــه أم ســليم بنــت ملحــان االنصاريــة امــرأة
(أيب طلحــة) ،وأخــوه الــراء بــن مالــك ،ســمي باســم عمــه أنــس بــن النــر ،أتــت بــه أمــه اىل
الرســول حممــد (صــى اهلل عليــه والــه وســلم) وهــو ابــن ثــان ســنني ،وقيــل عــر ســنني فخــدم
الرســول (صــى اهلل عليــه والــه وســلم) اىل أن قبــض ،ثــم رحــل اىل دمشــق ،ومنهــا اىل البــرة
فــات فيهــا ســنة (93هـــ) وهــو آخــر مــن مــات بالبــرة مــن الصحابــة ،روى عــن الرســول
الكثــر مــن االحاديــث .ينظــر :املعــارف ،310 ،309 :واالســتيعاب ،109 /1 :واالنســاب:
 ،460 ،459 /5وأســد الغابــة  ،127 /1واللبــاب يف هتذيــب االنســاب ،298 /3 :وســر
أعــام النبــاء ،396 ،395 /3 :واالعــام.25 ،24 /2 :
((( [وعرضــه ونفســه وولــده ،فــا يســتطيع االمتنــاع ،وعــى رأســه مائــة ألــف ســيف مســلول
يتلظــى أكبــاد] خــرم يف ن.
((( [أن يرشبــوا دمــه بأفواههــم ،ويأكلــوا حلمــه بأســيافهم وقــد قتــل أبنائهــم وأخواهنــم] خــرم
يف ن.
((( (تتفرق) يف ث ،تصحيف ،ويف ر ،م( :يتقرف) تصحيف.
((( [فقلت :لقد أحسنت فيام قلت] خرم يف ن.
[نص عليه ،أال تراه يقول] خرم يف ن.
((( َّ
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((( بالرســول(صىل اهلل عليــه والــه) [نوطـ ًا ،فجعــل االحتجــاج بالنســب]((( وشــدة
(((
عــي،
القــرب فلــو [كان عليــه نــص لقــال عــوض ذلــك]  :وأنــا املنصــوص َّ

واملخطــوب باســمي [فقــال :انــا اتــاه مــن] ((( حيــث يعلــم ال مــن حيــث جيهــل

[أال تــرى انــه ســأله فقــال]((( :كيــف دفعكــم قومكــم عــن هــذا املقــام وأنتــم أحــق
بــه؟ فهــو إنــا ســأل عــن دفعهــم عنــه وهم أحــق به مــن جهــة اللحمــة [ومل يكــن]

(((

األســدي يتصــور النــص وال يعتقــده ،وال خيطــر ببالــه؛ ألنــه لــو كان هــذا يف نفســه

لقــال لــه :مل دفعــك النــاس عــن هــذا املقــام وقــد نــص عليــك رســول اهلل (صــى

اهلل عليــه والــه) ومل يقــل لــه هــذا ،وإنــا قــال كالمـ ًا عامـ ًا لبنــي هاشــم كافــة ،كيــف
دفعكــم قومكــم عــن هــذا املقــام وأنتــم أحــق بــه؟ أي باعتبــار اهلاشــمية والقربــى،
فأجابــه بجــواب أفــاد قبلــه املعنــى الــذي تعلــق بــه االســدي بعينــه متهيــد ًا للجواب،

فقــال :إنــا فعلــوا ذلــك مــع إ َّنــا أقــرب اىل رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه) مــن

ـي واملخطــوب باســمي
غرينــا ألهنــم اســتأثروا علينــا ،ولــو قــال :أنــا املنصــوص عـ َّ

يف حيــاة رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه) ملــا كان قــد أجابــه؛ ألنــه مــا ســأله :هــل

أنــت منصــوص عليــك أم ال ؟ وهــل نــص رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه)
باخلالفــة عــى أحــد أم ال ؟ وإنــا قــال :مل دفعكــم قومكــم عــن األمــر وأنتــم أقــرب
اىل ينبوعــه ومعدنــه منهــم؟ فأجابــه جواب ـ ًا ينطبــق عــى الســؤال ويالئمــه ،وأيض ـ ًا

((( [األعلون نسب ًا ،واالشدون] خرم يف ن.
((( [نوط ًا ،فجعل االحتجاج بالنسب] خرم يف ن ،ويف ع( :نوح ًا) حتريف.
((( [كان عليه نص لقال عوض ذلك] خرم يف ن ،ويف ع( :عرض ذلك) ،حتريف.
((( [فقال :انام اتاه من] خرم يف ن.
((( [أال ترى انه سأله فقال] خرم يف ن.
((( [ومل يكن] خرم يف ن.
218

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

فلــو أخــذ يــرح لــه بالنــص ،ويعرفــه تفاصيــل باطــن األمــر لنفــر عنــه واهتمــه
ومل يقبــل قولــه ،ومل ينجــذب اىل تصديقــه ،فــكان أوىل األمــور يف حكــم السياســة
وتدبــر النامــوس أن جييــب بــا ال نفــرة منــه وال مطعــن عليــه فيــه انتهــى.

وأقــول ليــس الــكالم خاليــ ًا عــن االشــارة [اىل دفــع النــص((( وعصيــان

الرســول (صــى اهلل عليــه والــه) الــذي اســتبعده الشــارح مــن]((( الصاحبــة ،فــإن

قولــه [(عليــه الســام)( :حــاول القــوم اطفــاء نــور اهلل) رصيــح يف العصيــان
وأهنــم قصــدوا بذلــك]((( حمــادة اهلل ورســوله [(صــى اهلل عليــه والــه)] ((( إال

أهنــم أرادوا بذلــك اصــاح أمــر األمــة وان [أخطــاؤا] ((( يف اجتهادهــم كــا هــو

مذهــب الشــارح((( [وأصحابــه مــن معتزلــة]((( بغــداد وامــا الذاهبــون [اىل اهنــم مل

يقصــدوا]((( إالَّ االصــاح واصابــوا فمناقضــه الــكالم [ملذهبهــم اوضــح مــن أن
ون
حيتــاج اىل البيــان ،ويف كالمــه (عليــه الســام) اشــارة اىل قولــه]((( تعاىلُ ﴿:ي ِريــدُ َ
((( (الناس) يف أ ،ع ،حتريف.
((( [اىل دفــع النــص وعصيــان الرســول (صــى اهلل عليــه والــه) الــذي اســتبعده الشــارح مــن]
خــرم يف ن.
((( [(عليــه الســام) حــاول القــوم اطفــاء نــور اهلل رصيــح يف العصيــان واهنــم قصــدوا بذلــك]
خــرم يف ن.
((( [(صىل اهلل عليه واله)] خرم يف ن.
((( [أخطاؤا] خرم يف ن.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.202 – 200 /9 :
((( [وأصحابه من معتزلة] خرم يف ن.
((( [اىل اهنم مل يقصدوا] خرم يف ن.
((( [ملذهبهــم اوضــح مــن أن حيتــاج اىل بيــان ،ويف كالمــه (عليــه الســام) اشــارة اىل قولــه]
خــرم يف ن.
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ِ
ِ
ِ
(((
ـور ُه /ظ َ / 215و َلـ ْـو َكـ ِـر َه
ـم ُنـ َ
ـم َو َي ْأ َبــى اهلل] إِلَّ َأ ْن ُيتـ َّ
ـور اللَِّ [بِ َأ ْف َواه ِهـ ْ
َأن ُي ْطف ُئــوا ُنـ َ
ِ
ون ] (((﴾ (((.
ــر َ
ا ْلكَاف ُ
[ومن خطبة له (عليه السالم)]

(((

ــيل ا ْل ِو ِ
ــاد ،وســاطِحِ ا ْل ِ ِ
ــق ا ْل ِعب ِ
ِ
م ِص ِ
هــادَ ،و ُم ِس ِ
َ
هــادَ ،و ُ ْ
ــب
َ
(احل ْمــدُ هللِ َخال ِ َ
ِ
ـاد؛ َليــس ِلولِيتِـ ِـه ابتِــداء ،و َل ِلزَلِيتِـ ِـه ا ْن َقضــاء؛ هــو األو ُل َل((( يـز َْل ،وا ْلب ِ
اقــي
النِّجـ ْ َ َّ َّ ْ ٌ َ
َ َ
َّ
ٌ ُ َ َّ ْ َ
ـل َخـ َّـر ْت َل ـ ُه ِْ
بِـ َـا َأ َجـ ٍ
ال َبــا ُهَ ،و َو َّحدَ ْت ـ ُه ِّ
الش ـ َفا ُه) الســاطح الباســط ،يقــال :ســطحه
كمنعــه ،واملِهــاد بالكــر األرض والفــراش ،وقيــل أصلــه الفــراش ،وقــال عــز

(((

وجــلَ :
﴿أ َل ْ ن َْج َعـ ِ
ـل ْالَ ْر َض ِم َهــا ًدا﴾((( أي بســاط ًا ممكنـ ًا للســلوك ،وســال املــاء أي

جــرى واملســيل املجــرى لــه ،والوهــاد مجــع وهــدة وهــي األرض املنخفضة ومســيل
ِ
الوهــاد جمــرى املــاء فيهــا،
واخلصــب بالكــر كثــرة((( العشــب ،واخصــب اهلل
األرض أي جعلهــا كثــرة العشــب والــكالء ،والنِجــاد بالكــر مجــع نجــد بالفتــح

وهــو املرتفــع مــن االرض ،ويف بعــض النســخ مســيل الوهــاد وخمصــب النجــاد

عــى صيغــة التفعيــل فيهــا واملعنــى واحــد واحلمــد باملذكــورات باعتبــار القــدرة
واألنعــام وكونــه تعــاىل ليــس ألوليتــه ابتــداء واضــح؛ ألنــه واجــب الوجــود وأمــا

((( [بأفواههم ويأبى اهلل] خرم يف ن ،ويف ر( :وتأبى).
((( [الكافرون] خرم يف ن.
((( التوبة .32 /
((( [ومن خطبة له (عليه السالم)] بياض يف ث.
((( (حمضب) يف أ ،ع ،تصحيف.
((( (ومل) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.203/9 :
((( النبأ .6 /
((( (كرسة) يف ر ،م ،حتريف.
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أنــه ليــس ألزليتــه أي قدمــه انقضــاء ،فيحتمــل أن يكــون املــراد بــه أنــه ليــس لبقائــه
انقضــاء كــا يفهــم مــن كالم بعــض الشــارحني((( ،وحينئــذ يكــون نفــي االنقضــاء

عــن األزليــة باعتبــار أن االزليــة تســتلزم((( البقــاء؛ ألن مــا ثبــت قدمــه امتنــع عدمه،
أو يكــون املعنــى ليــس لوجــوده األزيل انقضــاء فيكــون قولــه (عليــه الســام)( :هــو
األول مل يــزل ،والباقــي بــا أجــل) تفســر ًا للجملتــن ،وحيتمــل أن يكــون املــراد

نفــي االنقضــاء إذا ذهــب الوهــم اىل جهــة األزل صاعــد ًا فيكــون بيان ًا لنفــي االبتداء

عــن األوليــة وخــر((( كفــر أي ســقط [واجلبهــة مســتوى مــا بــن احلاجبــن اىل

الناصيــة ،والشــفة املخففــة والمهــا حمذوفــه ومــن]((( العــرب مــن جيعلهــا هــا
[ويبنــي عليهــا تصاريــف الكلمــة ،وتقــول((( االصــل شــفهه وجتمــع((( عــى شــفاه،

مثــل كلبــه وكالب ،وعــى شــفهات مثل](((ســجدة وســجدات ،ويقــول :شــفيهة
وكلمتــه مشــافهة واحلــروف الشــفهية ومنهــم مــن [جيعلهــا واو ًا ويقــول]((( األصل

شــفوه ،وجتمــع عــى شــفوات [كشــهوة وشــهوات ويقــول]((( شــفية( ((1وكلمتــه
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.204 /9 :
((( (يستلزم) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
((( (حر) يف ع ،تصحيف.
((( [واجلبهــة مســتوى مــا بــن احلاجبــن اىل الناصيــة والشــفة املخففــة والمهــا حمذوفــه ومــن]
خــرم يف ن.
((( (نقول) يف أ ،ويف ر ،م( :يقول) ،تصحيف.
((( (جيمع) يف ع ،تصحيف.
((( [ويبنــي عليهــا تصاريــف الكلمــة وتقــول االصــل شــفهه وجتمــع عــى شــفاه ،مثــل كلبــه
وكالب ،وعــى شــفهات مثــل] خــرم يف ن.
((( [جيعلها واو ًا ويقول] خرم يف ن.
((( [كشهوة وشهوات ويقول] خرم يف ن.
(( ((1شفيته) يف ث ،ر ،م ،حتريف.
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مشــافاة [واحلــروف الشــفوية]((( ونقــل ابــن فــارس((( القولــن [عــن اخلليــل(((،

وكالمــه (عليــه الســام) يطابــق]((( األول ،وناقــض [اجلوهــري((( فانكــر أن يقال]

((( أصلهــا الــواو ،وقــال :جتمــع [عــى شــفوات وال يكــون الشــفة] ((( إال مــن
اإلنســان[ ،ويقــال يف ذي اخلــف املشــفر]((( ،واجلحفلــة((( يف ذي احلافــر ،واملقمــة

يف ذي [الظلــف]( ،((1واخلطــم واخلرطــوم يف الســباع ،وا َملنـ َـر بفتــح امليــم وكرسها

وفتــح الســن فيهــا يف ذي اجلنــاح الصائــد ،واملنقــار يف غــر الصائــد ،والفنطســة
ِ
ِِ
مــن اخلنزيــر (حــدَّ األَ ْشـ ِ
ـن َشـ َب ِهها َل ُت َقــدِّ ُر ُه َاأل ْوها ُم
ـياء ع ْنــدَ َخ ْلقه َلــا إبا َن ًة َلــا( ((1مـ ْ
َ
َ
اجلــو ِارحِ واألَد ِ
ِ
احلــدُ ِ
ود َو َ
بِ ُ
وات؛ َل ُيقـ ُ
ـر ُب
َ َ
احلـ َـركَات َو َل بِ َ َ
ـال َلـ ُهَ :
((م َتــى)) َو َل ُيـ ْ َ
ِ
َلـه َأمــدٌ بـ((ح ّتــى))؛ ال َّظ ِ
ـن َل ُيقـ ُ
اهـ ُـر َل ُيقـ ُ
ـال(( :فيـ َـا))(((1؟
ـال(( :ممــا))(َ ((1وا ْل َباطـ ُ
ُ َ
((( [واحلروف الشفوية] خرم يف ن.
((( ينظر :معجم مقاييس اللغة ،مادة (شفى).200 / 3 :
((( ينظر :العني ،مادة (شفه).402 / 3 :
((( [عن اخلليل ،وكالمه (عليه السالم) يطابق] خرم يف ن.
((( ينظر :الصحاح ،مادة (شفه).2237 /6 :
((( [اجلوهري فانكر أن يقال] خرم يف ن.
((( [عىل شفوات وال يكون الشفة] خرم يف ن.
((( [ويقال يف ذي اخلف املشفر] خرم يف ن.
((( (احلجفلة) يف م ،تصحيف.
([ ((1الظلف] خرم يف ن.
(( ((1لــه) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،203/9 :وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.290 :
(مــم) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،203/9:وهنــج البالغــة ،صبحــي
(َّ ((1
الصالــح.290 :
(فيــم) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،203/9:وهنــج البالغــة ،صبحــي
(((1
َ
الصالــح.290 :
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َل َشـ َب ٌح َف ُي َت َقـ َّ
ـوب َف ُي ْحـ َـوى) احلــد منتهــى الــيء وحــد األشــياء أي
ـى((( َولَ ْ َ
م ُجـ ٌ

جعــل هلــا حــدود ًا وهنايــات خارجيــة أو عقليــة ،واالبانــة الكشــف واإليضــاح،
وأبانــه الــيء مــن الــيء متيــزه منــهِ ،
والشــبه بالكــر املثــل ،وكذلــك َ
الشــ َبه
بالتحريــك كــا يف بعــض النســخ و(ال ُت ْقــدِّ ُر ُه) عــى صيغــة التفعيــل أي ال جتعــل لــه
ـدره) كتنــر بمعنــاه وجــوارح
مقــدار ًا وهــو مبلــغ الــيء ويف بعــض النســخ (ال تَقـ ُ

اإلنســان اعضــاءه التــي تكتســب يقــال :جــرح كمنــع أي اكتســب ،واألدوات
اآلالت ،وال يقــال لــه :متــى أي ال يســأل عــن مبــدأ وجــوده بــأن يقــال :متــى وجــد

ألزليتــه ،أو ال يســأل عــن زمــان وجــوده؛ ألنــه ال حيويــه زمــان ،واأل َمــد بالتحريــك
ِ
الغايــة ورضب االمــد تعيــن الغايــة،
والظاهر،الواضــح أي املتبــن((( للعقــول

بطــرق املعرفــة ال انــه بــرز مــن يشء ،والباطــن [أي املحتجــب عــن االبصــار
واالوهــام وبكنهــه عــن العقــول وال يقــال ممــا ألنــه ليــس بجسم](((والجســاين

ويكــون [الباطــن يف أســائه تعــاىل بمعنــى العــامل ببواطــن االشــياء لكنــه يف املقــام

خــاف] ((( الظاهــر ،والشــبح بالتحريــك [الشــخص(((وهو كل] (((جســم لــه
ارتفــاع  /و /216وظهــور وســواد اإلنســان تــراه مــن بعيــد ،وتقــى الــيء

((( (فيتفــى) يف أ ،تصحيــف ،و(فيقتــى) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد،203/9:
وهنــج البالغــة ،صبحــي الصالــح.290 :
((( (املتني) يف أ ،ع ،حتريف.
((( [أي املحتجــب عــن االبصــار واالوهــام وبكنهــه عــن العقــول وال يقــال ممــا ألنــه ليــس
بجســم] خــرم يف ن.
((( [الباطــن يف أســائه تعــاىل بمعنــى العــامل ببواطــن االشــياء لكــن يف املقــام خــاف] خــرم
يف ن.
((( (التخص) يف ر ،حتريف.
((( [الشخص وهو كل] خرم يف ن.
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وانقــى أي فنــى [وانــرم ،ولعــل] ((( املــراد ليــس بجســم حتــى [يتطــرق اليــه

الفنــاء و]((( الــزوال واملحجــوب الــذي ســره جســم ،فيكــون الســاتر [حاوي ـ ًا لــه

بوجــه أو]((( يكــون املســتور ممــا [يمكــن أن حيويــه يشء واملحــوى ال يكــون]((( إال
ــياء بِا ْلتِ
األش ِ
ِ
(((
ٍ
َ
ــن ْ
صــاق]((( َو ْل َ َي ْب ُعــدْ َعن َْهــا[]...
جســ ًا ذا
ــر ْب [م َ
مــكان(ل ْ َي ْق ُ
ي َفــى ع َليـ ِـه]((( ِمـ ِ ِ ِ
ٍ
(((
ِ
ـر ٍاقَ ،ل((( ْ َ
ور َل ْف َظـ ٍـةَ ،و َل
ـن ع َبــاده ُشــخُ ُ
ْ
َ ْ
وص َْل َظــة َو َل ُكـ ُـر ُ
[بِا ْفـ َ
ــق ســاجٍ  ،ي َت َفيــؤ ع َلي ِ
ــو ٍةَ ،و َل ا ْنبِ
ــو ٍةِ .ف َل ْي ٍ
ُ
ــه
از ِْد َل ُ
ســاط ُخ ْط َ
ف َر ْب َ
َ َّ َ ْ
ــل َداجٍ َ ،و َل َغ َس ٍ َ
ِ
ـورِ ،ف األ ُفـ ِ
ـول َوا ْل ُكـ ِ
ات ال ُّنـ ِ
ـرورَ ،و َت ْقلِيـ ِ
ـرَ ،و َت ْع ُق ُبـ ُه َّ
ـب األز ِْم َنـ ِـة
الشـ ْـم ُس َذ ُ
ا ْل َق َمـ ُـر ا ُملنـ ُ
و الدُّ ه ِ ِ
ــن إ ْق ِ
بــار َن ٍ
ــلَ ،وإِ ْد ِ
ــار ُمدْ بِ ٍ
ــل ُم ْقبِ ٍ
بــال َل ْي ٍ
ــر) ،لعلــه ملــا كان ســبحانه
ــور؛ م ْ
َ ُ
ـن َأ ْقـ َـر ُب إِ َل ْي ِه ِم ْن َح ْبـ ِ
ـل
﴿ون َْحـ ُ
أقــرب مــن كل يشء [ ((1(]...كــا قــال عــز وجــلَ :
ا ْل َو ِريـ ِـد﴾( ((1نفــى (عليــه الســام) عنــه عــز وجــل القــرب عــى وجــه االلتصــاق
الــذي هــو منتهــى القــرب املــكاين ،أو املــراد مل يقــرب مــن االشــياء قرب ـ ًا متلبس ـ ًا
بااللتصــاق ،إذا بلــغ الكــال كــا هــو شــأن القــرب اجلســاين ،وشــخص البــر

((( [وانرصم ،ولعل] خرم يف ن.
((( حتى [يتطرق اليه الفناء و] خرم يف ن.
((( [حاوي ًا له بوجه أو] خرم يف ن.
((( [يمكن أن حيويه يشء واملحوى ال يكون] خرم يف ن.
((( [من االشياء بالتصاق] خرم يف ن.
((( [عنها] زائدة مكررة يف م.
((( (وال) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.203/9 ،
((( [بافرتاق ال خيفى عليه] خرم يف ن.
((( (شحوص) يف ع ،تصحيف.
([ ((1من كل يشء] زائدة مكررة يف ع ،ن.
( ((1سورة ق .16 /
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شــخوص ًا إذا ارتفــع ويتعــدى بنفســه فيقــال :شــخص الرجــل بــره إذا فتــح
عينيــه ،ال يطــرف ،وربــا تعــدى بالبــاء فيقــال :شــخص الرجــل ببــره فهــو

شــاخص ،وأبصــار شــاخصة ،واللحظــة النظــرة أو خمتــص بمؤخــر العــن ،وهــو
أشــد التفاتــا مــن الشــزر ،والكــرور العود وكــرور اللفظــة تكرر التلفــظ واإلزدالف
(((
والربــوة بالفتــح كــا يف بعــض
القــرب ،يقــال :ازلفــه فازدلــف ،واصلــه ازتلــف َ ،

النســخ وهــو لغــة بنــي متيــم ،وبالضــم كــا يف بعضهــا وهــو االكثــر املــكان املرتفــع،

قــال بعــض الشــارحني( :ازدالف الربــوة تقدمهــا يف النظــر ،فــإن الربــوة أول مــا
تقــع((( يف العــن مــن األرض عنــد مــد البــر)(((َ ،
واخلطــوة بالفتــح كــا يف بعــض
النســخ ،وبالضــم كــا يف بعضهــا مــا بــن القدمــن و [انبســاطها امتدادهــا وســعتها،
والدُ جــى بالضــم الظلمــة ،ويقــال :دجــى الليــل دجــو ًا بالفتــح] ((( و ُد ُجــوا كَعتــوا

أي اظلــم و [الغســق بالتحريــك الظلمــة واشــتدادها أو الظلمــة أول الليــل،

وســجى الليــل]((( يســجو أي ســر بظلمتــه ومنــه تســجية [امليــت إذا] (((غطيتــه
﴿وال َّل ْي ِ
ــجى﴾(((أي ســكن]((( أهلــه ،أو
ــل إِ َذا َس َ
[بثــوب ،وقيــل يف قولــه تعــاىلَ :
((( (أزللف) يف ع ،حتريف.
((( (يقع) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
((( بحار االنوار.307 /4 :
((( [وانبســاطها امتدادهــا وســعتها ،والدُ جــى بالضــم الظلمــة ،ويقــال :دجــى الليــل دجــو ًا
بالفتــح] خــرم يف ن.
((( [الغســق بالتحريــك الظلمــة واشــتدادها أو الظلمــة أول الليــل ،وســجى الليــل] خــرم يف
ن.
((( [امليت إذا] خرم يف ن.
((( الضحى .2 /
((( [بثوب ،وقيل يف قوله تعاىل :والليل إذا سجى أي سكن] خرم يف ن.
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ـجو ًا [إذا ســكنت أمواجــه]((( ،وتفيــأ الظــل أي
ركــد ظالمــه مــن ســجى البحــر ُسـ ُ
تلقــب [ومــال مــن جانــب اىل جانــب] ((( قــال عــز وجــلَ :
[مــا َخ َلـ َـق
﴿أ َو ْل َ َيـ َـر ْوا إِ ٰ َل َ
اهلل ِمــن َش ٍء َي َت َف َّي ُ
ــن ا ْل َي ِم ِ
ــأ ظِ َل ُلــ ُه]((( َع ِ
ــن َو َّ
الشــ َائِ ِل﴾((([ ،والضمــر يف عليــه
ْ
راجــع اىل]((( الغســق أو اىل الليــل والغســق[ ،قــال بعــض الشــارحني :معنــى يتفيــؤ
عليــه]((( يتقلــب((( ذاهبــ ًا و [جائيــ ًا يف حالتــي أخــذه]((( يف الضــوء اىل التبــدر

وأخــذه يف النقــص اىل املحــاق)((( ،وحيتمــل أن يكــون املــراد تقلــب( ((1القمــر

بحركــة مــن جانــب اىل جانــب وســفل اىل علــو وبالعكــس ،وحتويــل الظلمــة مــن
موضــع اىل موضــع .وعقبــت الرجــل كنــرت وعقبتــه بالتشــديد [ويوجــدان يف
النســخ]( ((1أي جئــت بعــده وعــى عقبــه والضمــر راجــع اىل القمــر ،وحيتمــل أن

يعــود اىل الغســق فــإن الشــمس تســوقه( ((1مــن موضــع اىل موضــع ،وكان يف نســخ

((( [إذا سكنت أمواجه] خرم يف ن.
((( [ومال من جانب اىل جانب] خرم يف ن.
((( [ما خلق اهلل من يشء يتفيؤ ظالله] خرم يف ن.
((( النحل .48 /
((( [والضمري يف عليه راجع اىل] خرم يف ن.
((( [قال بعض الشارحني :معنى يتفيؤ] خرم يف ن.
((( (ينقلب) يف ع ،تصحيف.
((( [جائي ًا يف حالتي أخذه] خرم يف ن.
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.205 /9 :
(( ((1نقلب) يف أ ،ن ،تصحيف.
([ ((1ويوجدان يف النسخ] طمس يف ن.
(( ((1يسوقه) يف أ ،ر ،ع ،م ،تصحيف ،ويف ث( :تسوفه) تصحيف.
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الشــارحني((((تعقبه) عــى صيغــة التفعــل ،قالــوا :أي تتعقبــه((( فحــذف أحــدى
ـم ا َْلالئِ َك ـ ُة﴾((( أي تتوافاهــم ،واألفــول الغيبــة(((،
التائــن ،كقولــه تعــاىل﴿ :ت ََو َّف ُ
اهـ ُ
ِ
واألزمنــة بكــر امليــم مجــع
والكــرور العــود كــا َمـ َّـر أي يف الغــروب والطلــوع،
زمــان كمــكان وأمكنــة ويكــون للقلــة والكثــرة فيهــا ،والظــرف أعنــي قولــه مــن

أقبــال متعلــق بتقليــب والغــرض بيــان علمــه تعــاىل بالــــجزئيات وأنــه ال يغــرب
عنــه يشءَ ( .قبـ َـل ك ُِّل َغايـ ٍـة ومــدَّ ٍة وك ُِّل إحص ٍ
(((
اء َو ِعــدَّ ٍة ،ت َ
ون
َعال َع َّم َين َْح ُلـ ُه ا ُمل َحدِّ ُد َ
ْ َ
َ َُ َ
ْ
ـات األَ ْقــدَ ِار و ِنايـ ِ
ِمــن ِص َفـ ِ
ـات األ ْقطـ ِ
ـن األَماكِـ ِ
ـل ا َملســاكِ ِن َو َت َ ُّكـ ِ
ـن َف َ
ـار َوتَأ ُّثـ ِ
احلــدُّ
َ
ْ
ـروب ،و َإل َغـ ِ ِ
ِ ِ ِ
ـوب) ملــا كان ســبحانه مبــدأ للــكل فــكان قبــل كل
ـره َمن ُْسـ ٌ
َل ْلقــه َمـ ْ ُ ُ َ
ْ
غايــة ومــدة واحصــاء وعــدهِ ،
والعــدة /ظ  /216بالكــر اجلامعــة ،تقــول :لفــان
عــدة كتــب ،ويف بعــض النســخ َعــدَ ة بالفتــح وهــي املــرة مــن عددتــه عــد ًا ،وقــد مـ َّـر
الــكالم يف العــد واالحصــاء يف أول رشح اخلطبــة األوىل ،ونحلــه كمنــع أي أعطــاه
مــن [غــر عــوض((( بطيــب((( نفــس ،ونحلــة القــول أي اضــاف ونســب اليــه قـ ً
ـوال

قالــه غــره والتعبــر عــى االول](((؛ ألنــه ســبحانه ليــس لــه [مــا وصفــوه بــه فــكان
((( ينظــر :منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة ،126 /2 :ورشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب
احلديــد ،303 /9 :ورشح هنــج البالغــة ،ابــن ميثــم البحــراين.296 /3 :
((( (يتعقبه) يف أ ،ع ،تصحيف.
((( النساء .97 /
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (أفل).18 / 11 :
((( (املحذرون) يف ر ،ع ،تصحيف.
((( (حوض) يف ث.
((( (يطيب) يف ث.
((( [مــن غــر عــوض بطيــب نفــس ،ونحلــة القــول أي اضــاف ونســب اليــه قـ ً
ـوال قالــه غــره
والتعبــر عــى االول] خــرم يف ن.
227

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

كمــن أعطــى شــيئ ًا مل يكــن لــه ،واملحــددون مثبتــوا احلــدود واالضافــة] ((( يف
صفــات األقــدار [أمــا بيانيــة فاملــراد] ((( وصفــه ســبحانه باملقاديــر إال أنــه ال يالئــم

االضافــة يف االخريتــن((( أو املــراد [باألقــدار]((( [ذوي املقاديــر عــى]((( حــذف

املضــاف [أو نــوع مــن التجــوز]((( ،أو املــراد بصفــات األقــدار مــا يتبــع املقــدار مــن

[االنتهــاء واالنقطــاع]((( والزيــادة و[النقصــان واملســاواة ونحــو ذلــك] (((،
واألقطــار مجــع ُق ُطــر بالضــم ،وهــو [اجلانــب والناحيــة]((( واالضافــة يف هنايــات

[االقطــار ظهــرت مــن]( ((1الســابقة ،والتأثــل التأصــل( ،((1وبيــت مؤثــل أي

معمــور ،وقيــل :أصــل الكلمــة أن يبنــى الــدار باألثــل( ((1وهــو شــجر معــروف،
ولعــل املــراد بتأثــل املســاكن قــدم البيــوت ملجــد االبــاء وعزهــم أو( ((1التمكــن

((( [مــا وصفــوه بــه فــكان كمــن أعطــى شــيئ ًا مل يكــن لــه ،واملحــددون مثبتــوا احلــدود
واالضافــة] خــرم يف ن.
((( [أما بيانية فاملراد] خرم يف ن.
((( (االخريثني) يف أ ،تصحيف.
((( [باالقدار] ساقطة من ع ،ويف ث (املقادير).
((( [ذوي املقادير عىل] خرم يف ن.
((( [أو نوع من التجوز] خرم يف ن.
((( [االنتهاء واالنقطاع] خرم يف ن.
((( [النقصان واملساواة ونحو ذلك] خرم يف ن.
((( [اجلانب والناحية] خرم يف ن .ويف ر( :الناخبة) تصحيف.
([ ((1االقطار ظهرت من] خرم يف ن.
(( ((1التامل) يف ث.
(( ((1شــجر يشــبه الطرفــاء ،إال أنــه أعظــم منــه وأكــرم ،وأجــود عــود ًا ،تســوى بــه االقــداح)
لســان العــرب ،مــادة (أثــل).10 /11 :
(( ((1و) يف ع.
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واالســـتقرار يف املســاكن كــا يســتقر((( أصــل الشــجر يف األرض ،فيكــون متكــن

األماكــن كالتفســر لــه ورضب احلــد اثباتــه وتعينــه ويعــر بالــرب عــن كثــر مــن
األشـ ِ
ِ
ٍ
ـن ُأ ُصـ ٍ
ـن ِ
األفعــالَ .
(ل ْ َ ْ
أوائِـ َـل((( أ َب ِد َّيـ ٍـة؛ َبـ ْـل َخلـ َـق
ـول َأزَل َّيــة َو َل مـ ْ
ـياء مـ ْ
ي ُلـ ِـق ْ َ
[مــا َخلـ َـق]((( َف َأقــام حــدَّ ه ،وصــور مــا صــور َف َأحســن صور َت ـهَ .ليـ ِ
ـي ٍء ِمنْ ـ ُه
َ َّ َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ
َ َ ُ َ َ َّ َ
ـس لـ َ
ــه بِاألَح ِ
اضــن ك َِع ْلم ِ
ات ا َمل ِ
ــة َش ٍء انْتِ َفــاع؛ ِعلمــه بِاألَمــو ِ
امتِنــاع و َل َلــه بِ َطاع ِ
يــاء
َ
ْ
ُ ُ ْ َ
ٌ
َ
ُ
ْ ٌ َ
َ
ْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الس ـ ْف َل) لعــل
السـ َـم َوات ال ُعـ َـى ،كَع ْلمــه بِـ َـا ِف ْال َرضـ َ
ا ْل َباقـ َ
ـن ُّ
ـنَ ،وع ْل ُم ـ ُه بِـ َـا ِف َّ
املــراد باألصــول األزليــة مــا زعمــه بعــض الفالســفة مــن اهليــويل القديمــة ونحــو
ذلــك ،واألَ َبــد بالتحريــك (الدهــر)(((( ،والدائــم والقديــم األزيل)((( رصح بــه يف

القامــوس ،وقيــل :الزمــان الطويــل الــذي ليــس بمحــدود((( ،واملــراد باألوائــل

األبديــة مــا كان مثــاالً لــه ســبحانه حتــى خلــق األشــياء عــى حــذوه ،وحيتمــل أن

يكــون تفســر ،أو تأكيــد ًا لألصــول األزليــة ،ويف بعــض النســخ (بديــة) والبــدي

كــريض األول [أي]((( مــن أوائــل ســابقة عــى اجيــاده وإقامــة حــد األشــياء اتقــان
احلــدود عــى وفــق احلكمــة مــن املقاديــر واإلشــكال ،والنهايــات واآلجــال وصــور

أي أوجــد الصــور وال يســتدعي أن (تكــون)((( املــواد خملوقــة لغــره واالمتنــاع
ضــد االنقيــاد [والتــــساوي يف علمــه ســبحانه بالنســبة اىل االشــياء؛ لكــال علمــه

((( (يستحقر) يف أ ،ع ،حتريف.
((( (وابل) يف ع ،حتريف.
((( [ماخلق] ساقطة من ع.
((( القاموس املحيط ،مادة (األبد).273 /1 :
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (دهر).292 /4 :
((( (بمجدود) يف أ ،ث،ع ،م ،تصحيف.
((( [أي] ساقطة من ع.
((( (يكون) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
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وتســاوي نســبته اليهــا واملراد](((باألرضــن الطبقــات ،أو [القطعــات كــا قيــل

والســطوح((( املحدبــة مــن االرض والســموات الســت دون الســابعة](((؛ ألهنــا ال

يســكن يف ســطحها املحــدب خلــق كــا روي عــن الرضــا (عليــه الســام) يف قولــه
ــق ســبع ســاو ٍ
ِ
ات](((﴾((( ،وحينئــذ يــراد بــا يف
تعــاىل﴿ :اهلل [ا َّلــذي َخ َل َ َ ْ َ َ َ َ
[السمــــــــوات العــى مــا سوى](((الســاكنني ،ومــا كان يف [الــــــسطوح املحدبــة بــه
بــل مــا كان]((( يف األجــواء دفعــ ًا للتداخــل واهلل [تعــاىل يعلم[.منهــا](((َ :أ َُّيــا
ت](َْ ((1الرحــا ِم وم َضاع َف ِ
ــأ ا َملر ِعــى؛ ِف ُظ ُلــ َا ِ
ُ (((
الس ِ
ــات
ا َملخْ ُلــوق]
َُ َ
ْ َ
ــو ُّ
ي َو [ا ُملن َْش ُ ْ ُّ
ًّ
ٍ ِ
ـار .ب ِد ْئـ َ ِ
(((1
ـن طِـ ٍ
ْ
[مكِـ ٍـن َإل َقــدَ ٍر
ـنَ ،و ُو ِض ْعـ َ
ـن ُسـ َـا َلة مـ ْ
ـت مـ ْ
[الَ ْستَـــ ِ ُ
ـت] ِف َقـ َـر ٍار َ
َم ْع ُلومٍ](َ ((1و َأ َج ٍ
ــل َم ْق ُســومٍ) الســوي (العــدل)( ،((1والوســط ورجــل ســوي أي
((( [والتــــساوي يف علمــه ســبحانه بالنســبة اىل االشــياء؛ لكــال علمــه وتســاوي نســبته اليهــا
واملــراد] خــرم يف ن.
((( (الشطوح) يف ث ،تصحيف.
((( [القطعــات كــا قيــل والســطوح املحدبــة مــن االرض والســموات الســت دون املتابعــة]
خــرم يف ن.
((( [الذي خلق سبع سموات] خرم يف ن.
((( الطالق .12 /
((( [السموات العىل ما سوى] خرم يف ن.
((( [الــــسطوح املحدبة به بل ما كان] خرم يف ن.
((( [منها] بياض يف ث.
أيا املخلوق] خرم يف ن.
((( [تعاىل يعلم .منهاّ :
([ ((1املنشأ املرعى يف ظلامت] خرم يف ن.
([ ((1االستــار بدئت من ساللة من طني ووضعت] خرم يف ن.
([ ((1مكني اىل قدر معلوم] خرم يف ن.
( ((1لسان العرب ،مادة (سوا).412 /14 :
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ـع
مســتوي اخللقــة غــر ناقــص ،وأنشــأ اهلل اخللــق أي ابتــدأ خلقهــم ،ون ََشـ َـأ ك ََمنَـ َ
و َكـ ُـر َم أي حــي وريب ،ونشــأ الصبــي أي جــاوز حد الصغر ،وانشــاءه((( اهلل ،وا ُملنشــأ

بضــم امليــم اســم مفعــول مــن انشــاء ،والرعايــة احلفــظ وكل مــن ويل أمــر قــوم ،فهو

راعــي ومــن شــمله حفــظ الراعــي ونظــره ،فهــو مرعــي ومضاعفــات
االستار(االســتار)املضاعفة ،واحلجــب بعضهــا فــوق بعــض ،قــال :أربــاب
الترشيــح الرحــم موضوعــة فيــا بــن املثانــة واملعــي املســتقيم وهــي مربوطــة

برباطــات عــى هيئــة السلســلة وجســمها عصبــي ليمكــن امتدادهــا واتســاعها
وقــت الــوالدة واحلاجــة اىل ذلــك وينضــم إذا اســتغنى وهلــا بطنــان تنتهيــان اىل فــم
واحــد وزائدتــان /و /217تســميان قــرين الرحــم وخلــف هاتــن الزائدتــن بيضتــا

املــرأة ومهــا أصغــر مــن بيضتــي الرجــل واشــد تفرطحــا واملفرطــح العريــض ومنهام
ينصــب منــى املــرأة اىل جتويــف الرحــم ،وللرحــم رقبــة منتهيــة اىل فــرج املــرأة وتلك
الرقبــة مــن املــرأة بمنزلــة الذكــر مــن الرجــل فــإذا امتــزج منــي الرجــل بمنــي املــرأة

يف جتويــف الرحــم كان العلــوق ثــم ينمــي مــن دم الطمــث ويتصــل باجلنــن عــروق
تــأيت اىل الرحــم َف َت ْغـ ُـذوه حتــى يتــم ويكمــل ،فــإذا مل يكتـ ِ
ـف بــا جييئــه مــن تلــك
ُْ
العــروق يتحــرك حــركات قويــة طلبـ ًا للغــذاء فيهتــك أربطــة الرحــم التــي قلنــا أهنــا
عــى هيئــة [السلســلة ويكــون منهــا الــوالدة .وبــدأ اهلل اخللــق وأبدأهــم وابتدأهــم،
والســل]((( بالفتــح اخــراج الــيء [(وانتزاعــه)((( يف رفــق وتــأين،
أي خلقهــم َ

((( (انشاء) يف ث ،ر.
((( [السلســلة ويكــون منهــا الــوالدة وبــدأ اهلل اخللــق وأبدأهــم وابتدأهــم ،أي خلقهــم
والســل] خــرم يف ن.
َ
((( (وانرتاعه) يف أ ،ر ،تصحيف.
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والســالة بالضــم مــا ُأس ـتُل واســتخرج ،وفعالــه للقلــة]((( كقاممــة وكناســة ،قــال
ُ
النْسـ َ ِ
ـن ُسـ َـا َل ٍة]((( ِم ْن طِيـ ٍ
ـم َج َع ْلنَــا ُه
ـان مـ ْ
اهلل [عــز وجــلَ :
ـن * ُثـ َّ
﴿و َل َقــدْ َخ َل ْقنَــا ْ ِ َ
ُن ْط َف ـ ًة فِــي َقـ َـر ٍار َمكِيـ ٍ
ـن﴾((( ،قيــل املــراد [باإلنســان آدم] ((( (عليــه الســام) خلــق
مــن خالصـــة [ســلت مــن بــن الكــدر]((( ،وقيــل :جنــس االنســان ،فإهنــم خلقــوا

[جعلــت نطفــ ًا بعــد أدوار]((( ،وقيــل املــراد [بالطــن آدم (عليــه
مــن ســاالت ُ
الســام)؛ ألنــه خلــق]((( منــه ،والســالة النطفــة ،والضمــر [يف جعلنــاه راجــع اىل
نســله](((عىل حــذف املضــاف [عــى بعــض الوجــوه]((( واىل الســالة عــى بعضهــا،

والتذكــر عــى تأويــل اجلوهــر أو( ((1املســلول أو املــاء (وقــال بعــض الشــارحني:

الــكالم االول آلدم الــذي هــو أصــل البــر والثــاين لــــذريته)( ،((1وقـ َّـر الــيء كفر
ـض قــرار ًا أي ثبــت وســكن ،واملكــن املتمكــن وهــو يف األصــل صفــة للمســتقر
وعـ َّ

وصــف بــه املحــل مبالغــة( ((1كــا عــر عنــه بالقــرار ،أو املــراد متكــن الرحــم يف

والساللة بالضم ما ُأستُل واخرج ،وفعاله للقلة] خرم يف ن.
((( [وانتزاعه يف رفق وتأين ُ
((( [عز وجل :ولقد خلقنا االنسان من ساللة] خرم يف ن.
((( املؤمنون .13 ،12 /
((( [باإلنسان آدم] خرم يف ن.
((( [سلت من بني الكدر] خرم يف ن.
[جعلت نطف ًا بعد أدوار] خرم يف ن.
((( ُ
((( [بالطني آدم (عليه السالم)؛ ألنه خلق] خرم يف ن.
((( [يف جعلناه راجع اىل تسله] خرم يف ن.
((( [عىل بعض الوجوه] خرم يف ن.
(( ((1اىل) يف م ،حتريف.
( ((1رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.208 /9 :
(( ((1املبالغة) يف أ ،ع.
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[مكاهنــا]((( مربوطــة [بالرباطـــات]((( املذكــورة وغريهــا واملعنى يف مســتقر حصني

هــي الرحــم واىل قــدر معلــوم أي مقــدار معــن مــن الزمــان قــدره اهلل للــوالدة،

وقســمه كرضبــه وقســمه بالتشــديد أي جــزاه ،وفرقــه وقســم أمــره أي قــدره
واألجــل املقســوم املــدة املقــدرة حليــاة كل أحــد ،فيكــون الظــرف متعلقـ ًا بمحذوف

أي منتهيـ ًا اىل أجــل [مقســوم]((( كــا ذكــره بعــض الشــارحني((( ،ويمكــن أن يكون
املــراد باألجــل [املـــدة]((( ،فـ َّ
ـإن الوضــع يف الرحــم غايتــه [ابتــداء االجــل أي مــدة

حيــاة الدنيــا]((( ،ويمكــن أن يكــون األجــل [املقســوم تفســر للقــدر املعلــوم]

(((

واهلل تعــاىل [يعلــم] ((( ومفــاد الــكالم قــدرة اخلالــق وعلمــه وحكمتــه ورأفتــه وأرس
ِ ً َ ُ ِ (((
ـور ِف َب ْطـ ِ
ـن ُأ ِّمـ َ
ـر
اإلنســان يف ربقــة القــدرة ومهانتــه وحقارتــه (متُـ َ
ـك َجنينـا ل تـ ُ
دعــاء ،و َل تَســمع نِــدَ اءُ .ثــم ُأ ْخ ِرج َ ِ
ــهدْ َها َو َل ْ َت ْع ِ
ف
ــر ْ
ــن َم َق ِّــر َك َإل َد ٍار َل ْ ت َْش َ
ــت م ْ
ْ
َُ ً َ ْ َ ُ
ً َّ
ِ
ِ
ِِ
ـن َهــدَ َ ِ ِ
ـك ِع ْنــدَ َْ
ـك َو َع ّر َفـ َ
ـن َثــدْ ِي ُأ ِّمـ َ
اجـ ِـة
ال َ
ـر ِار ا ْلغـ َـذاء مـ ْ
ُسـ ُب َل َمنَافع َهــا َف َمـ ْ
اك ال ْجـ َ
مو ِ
ات ِذي َْالي َئـ ِـة؛ و َْالدو ِ
ج ُز ِص َف ِ
ـن َي ْع ِ
وإرا َدتِـ َ
اضـ َـع َط َلبِـ َ
ات؛
!ه ْي َه َ
ات(َّ ((1
ـك َ
ََ
ْ َ ََ
إن َمـ ْ
ـك َ
((( [مكاهنا] خرم يف ن.
((( [بالرباطـات] خرم يف ن.
((( [مقسوم] خرم يف ن.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.208 /9 :
((( [املـدة] خرم يف ن.
((( [ابتداء االجل أي مدة حياة الدنيا] خرم يف ن.
((( [املقسوم تفسري للقدر املعلوم] خرم يف ن.
((( [يعلم] خرم يف ن.
((( (حترب) يف ر ،تصحيف.
(( ((1هيهان) يف ر ،تصحيف.
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ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
َفهــو عـ ِ
(((
ـار
ـن َتن َُاولــه بِ ُحــدُ ود ا َملخْ ُلوقـ َ
ـن ص َفــات َخالقــه أ ْع َج ـزَُ ،ومـ ْ
ُ َ َ ْ
ـن َأقـ َـر ُب ) َمـ َّ
الــيء ك َقـ َ
وجـ َّن
ـال أي (حتــرك)((( أو برسعــة و(اضطــرب وحتــرك)((( يف عــرضَ ،
َك َفـ َّـر أي اســترت واجلنــن الولــد يف البطــن ،فــإذا ولــد ،فهــو منفــوس ،واملحــاورة
اجلــواب ومراجعــة النطــق ،ويقــال :كلمتــه فــا أحــار ايل جوابـ ًا أي مل جيبنــي ودعوته

دعــاء أي ناديتــه وطلبــت اقبالــه ومل تشــهدها أي مل حترضهــا قبــل ذلــك ومل تعلــم
بحاهلــا واالجــرار واإلجــدرار [واالســتجرار والتجريــر واجلــر اجلــذب( ،وعرفك

عنــد احلاجــة مواضــع طلبــك) أي حلمــة الثــدي]((( عــى مــا ذكــره بعــض
الشــارحني((( [واجلمــع باعتبــار أن الطفــل يمتــص مــن غــر ثــدي أمــه أيض ـ ًا أو
عرفــك عنــد احلاجــة]((( اىل كل يشء يف دار الدنيــا مواضــع طلبــك ،ويف بعــض

النســخ (وحــرك عنــد احلاجــة) فاملــراد [بمواضــع الطلــب القــوي واالالت التــي

(((
(((
علــا/ظ /217
هبــا حيصــل اجــرار الغــذاء ،وهيهــات أي بعــد أن حييــط ً

بصفــات خالقــه] ((( الــذي هــو أبعــد االشــياء منــه [لعــدم املجانســة واملشــاهبة

((( (أبعــد) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،207/9 :وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.291 :
((( تاج العروس ،مادة (مور).496 /7 :
((( املصدر نفسه ،مادة (مور).496 /7 :
((( [واالســتجرار والتجريــر واجلــر اجلــذب ،وعرفــك عنــد احلاجــة مواضــع طلبــك أي
حلمــة الثــدي] خــرم يف ن.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.209 /9 :
((( [واجلمــع باعتبــار أن الطفــل يمتــص مــن غــر ثــدي أمــه أيض ـ ًا أو عرفــك عنــد احلاجــة]
خــرم يف ن.
((( (حيصل هبا) يف م.
((( (ان) يف ث.
((( [بمواضــع الطلــب القــوي واالالت التــي هبــا حيصــل اجــرار الغــذاء وهيهــات أي بعــد أن
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وليــس لــه حــدود املخلوقــن مــن ال](((يقــدر عــى وصــف [نفســه مــع أنــه أقــرب

االشــياء اليــه]((( وغــره مــن ذوي [اهليئــة واالدوات]((( املجانــس لــه يف الــذات
[والصفات املتصف بحدود املخلوقني](((.

[ومن كالم له [عليه السالم] ]

((( (((

(ملــا [اجتمــع] ((( النــاس عليــه وشــكوا مــا نقمــوه((( عــى عثــان وســألوه

خماطبتــه عنهــم واســتعتابه هلــم فدخــل عليــه)((( فقــال ((1(]...[ :اجتمــع النــاس

ـت األمــر
عليــه أي مقبلــن مزدمحــن ،ويف بعــض النســخ (اليــه) أي متوجهــن و َن َق ْمـ ُ

ـت أي كرهتــه ونقمــت عــى الرجــل أي عتبــت عليــه ومــا نقمــوه عــى عثــان
َض ْبـ ُ
كَ َ

أحداثــه وبدعــه وخماطبتــه عنهــم أي مــن قبلهــم واســتعتابه هلــم أي أن يطلــب هلــم
ـاس َو َرائِــي َو َقـ ِـد
منــه الرجــوع عــن أحداثــه ،أو الرضــا أي مــا يرضيهــم عنــه (إِ َّن النَّـ َ
حييط علمه بصفات خالقه] خرم يف ن.
((( [لعدم املجانسة واملشاهبة وليس له حدود واملخلوقني من ال] خرم يف ن.
((( [نفسه مع أنه أقرب االشياء اليه] .خرم يف ن.
((( [اهليئة واالدوات] خرم يف ن ،ويف ع( :اهليبة) ،حتريف.
((( [والصفات املتصف بحدود املخلوقني] خرم يف ن.
((( [السالم] خرم يف ن.
((( [ومن كالم له عليه [السالم] بياض يف ث.
((( [اجتمع] خرم يف ن.
((( (مانقمو) يف أ ،ع ،حتريف.
((( (ومــن كالم لــه (عليــه الســام) لعثــان بــن عفــان :قالــوا :ملــا اجتمــع النــاس إىل أمــر
املؤمنــن (عليــه الســام) وشــكوا إليــه مــا نقمــوه عــى عثــان ،وســألوه خماطبتــه واســتعتابه هلم،
فدخــل (عليــه الســام) عــى عثــان :فقــال) يف رشح نــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد.210/9 :
([ ((1اجتمــع النــاس عليــه وشــكوا مــا نقمــوه عــى عثــان وســألوه خماطبتــه عنهــم واســتعتابه
هلــم فدخــل عليــه] زيــادة مكــررة يف ر.
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ْاست َْســ َف ُر ِ
ــك! َمــا َأ ْع ِ
ــم؛ َو َواهللِ َمــا َأ ْد ِري((( َمــا َأ ُق ُ
ــول َل َ
ون َب ْين َ
ف َشــ ْيئ ًا
ــر ُ
َــك َو َب ْين َُه ْ
ـم؛ َمــا َسـ َب ْقن َ
ـك َعـ َـى َأ ْمـ ٍـر َل َت ْع ِر ُفـ ُه! إِ َّنـ َ
َ ْت َه ُلـ ُهَ ،و َل َأ ُد ُّلـ َ
َاك َإل َش ٍء
ـم َمــا َن ْع َلـ ُ
ـك َل َت ْع َلـ ُ
ـت َكــا ر َأي َنــا ،وسـ ِ
َفنُخْ ـ ِـر َك ع ْن ـه و َل َخ َلو َنــا بِـ َ ٍ
ت َكـ َـا
ـم ْع َ
ْ
ُ َ ُ َ
ـيء َف ُن َب ِّل َغ َك ـ ُه؛ َو َقــدْ َر َأ ْيـ َ َ َ ْ َ َ
ْ
ِ
ــمعنَا ،وص ِ
ِ
(((
ــت((( َر ُس َ
ــن
ح ْب َ
ــن َأ ِب ُق َحا َفــ َة َو َل ا ْب ُ
َــا َصح ْبنَــاَ .و َمــا ا ْب ُ
َس ْ َ َ
ــول اهللِ ك َ
ـك َو َأ ْنـ َ َ
ال َّطـ ِ
ـل َ
ـاب بِـ َـأ ْو َل بِ َع َمـ ِ
َْ
إل َر ُسـ ُ
احلـ ِـق((( ِم ْنـ َ
ـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه
ـول اهلل َ
(صـ َّ
ـت أ ْقـ َـر ُب َ
والـ ِـه وسـ َّلم)((( و ِشــيج َة ر ِحـ ٍم ِمنْهـ َا و َقــدْ نِ ْلـ َ ِ
ـن ِص ْهـ ِـر ِه َمــا ْل َ َينَالَ) استســفروين
ـت مـ ْ
ُ َ
َ
َ َ
َ َ َ َ
أي جعلــوين ســفري ًا بينــك ،وبينهــم وهــو الرســول واملصلــح بــن القــوم ومــا أردي
مــا أقــول لــك أي مــن الــكالم النافــع املؤثــر فيــك إذ ال يؤثــر فيــك قــول ومــا أعــرف
شــيئ ًا جتهلــه أي يف قبــح أحداثــك وبدعــك لوضــوح اخلطــأ فيهــا وعــدم خفــا

(((

احلــق فيهــا عــى أحــد وكذلــك القــول [يف قولــه (عليــه الســام) أنــك لتعلــم مــا

نعلــم ومــا بعــده وإنــا خاطبــه (عليــه الســام) عــى وجــه] ((( الرفــق واملالطفــة
إلمتــام [احلجــة وكونــه أبلــغ يف التذكــر والــردع عــن املنكــر كــا قــال عــز وجــل

((( (اذري) يف أ ،م ،تصحيف.
((( (صبحت) يف م ،حتريف.
((( [صىل اهلل عليه وسلم] يف رشح هنج البالغة ،البن أيب احلديد.210/9 :
((( (اخلري) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.210/9 :
((( (صىل اهلل عليه وسلم) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.210/9 :
((( (اخلفا) يف ر.
((( [يف قولــه (عليــه الســام) أنــك لتعلــم مــا نعلــم ومــا بعــده وإنــا خاطبــه (عليــه الســام)
عــى وجــه] خــرم يف ن.
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ملوســى وهــارون]((( (عليهــا الســام)َ (( :ف ُقــولَ َلـ ُه [ َق ْولً َّل ِّينًا َّل َع َّلـ ُه]((( أو خيشــى
وأبــو قحافــة كقاممــة وكناســة والــد أيب بكــر واســمه عثــان بــن عامــر وكونــه أقــرب
[اىل رســول اهلل] ((((صــى اهلل عليــه والــه) منهــا [ألنــه مــن ولــد عبــد منــاف و]

(((

الــواو حيتمــل احلاليــة والعطــف والوشــيجة [عــرق الشــجر واشــتباك]((( القرابــة

[والواشــجة :الرحــم املشــتبكة ويقــال :وشــجت] ((( بــك قرابــة فــان ووشــيجه

(((

نصــب عــى التمييــز [ونلــت كبعــت] ((( وخفــت أي [أصبــت (فــاهلل اهلل يف نفســك
إن ال ُّطــر َق َلو ِ
فأنــك](((واهللِ مــا ُتبــر ِمــن عمــى ،ولَ ُتع َّلـ ِ
ـن َج ْهـ ٍ
اض َح ـ ٌة
ـل؛ َو َّ
ُ َ
ـم مـ ْ
َ َ َ ُ َّ ْ َ ً َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وإِ َّن َأعـ َـام الدِّ يـ ِ ِ
ي
ـم َأ َّن أ ْف َضـ َـل ع َبــا َد اهللِ عنْــدَ اهللِ إِ َمــا ٌم َعــاد ٌل؛ ُهــد َ
َ
ـن َل َقائ َم ـ ٌةَ .فا ْع َلـ ْ
ْ َ
ـر ٌة َلــا َأ ْعـ َـا ٌم،
ومـ ًةَ ،و َأ َمـ َ
ـات بِدْ َعـ ًة َ ْ
م ُهو َلـ ًة؛ َو َّ
إن ُّ
َو َهــدىَ ،ف َأ َقــا َم ُسـ َّن ًة َم ْع ُل َ
الســن ََن َل َنـ ِّ َ
وإِ َّن ا ْلبِــدَ ع َل َظ ِ
ش النَّـ ِ
ـاس ِعنْــدَ اهللِ إِ َمــا ٌم َجائِـ ٌـر َضـ َّـل ُ
وضـ َّـل
اهـ َـر ٌة َلــا َأ ْعـ َـا ٌم؛ َو َّ
ُ
َ
إن َ َّ
ِ ٍ
ْ
َ
تو ُكـ ًة) اهلل اهلل منصــوب بفعــل مقــدر أي
بِـ ِـه َف َأ َمـ َ
ـات ُسـ َّن ًة َمأ ُخــو َذةًَ ،وأ ْح َيــا بدْ َعــة َم ْ ُ
اتــق اهلل وراقــب( ((1اهلل يف شــأن نفســك واحــذر عقــاب اهلل ،واعــام الديــن مــا
((( [احلجــة وكونــه أبلــغ يف التذكــر والــردع عــن املنكــر كــا قــال عــز وجــل ملوســى وهــارون]
خــرم يف ن.
((( ً
[قوال لين ًا لعله يتذكر] خرم يف ن.
((( [اىل رسول اهلل] خرم يف ن.
((( [ألنه من ولد عبد مناف و] خرم يف ن.
((( [عرق الشجر واشتباك] خرم يف ن.
((( [والواشجة الرحم املشتبكة ويقال :وشجت] خرم يف ن.
((( (ووشجه) يف أ ،ع ،ن ،حتريف.
((( [ونلت كبعت] خرم يف ن.
((( [أصبت فاهلل اهلل يف نفسك فأنك] خرم يف ن.
(( ((1ورقب) يف ث ،ويف م( :وراغب) حتريف.
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هيتــدي بــه ،وســنة معلومــة أي معلومــة بالتصديــق بأهنــا احلــق ،وبدعــة جمهولــة أي
غــر مصدقــة بأهنــا حـ ٌـق وأعــام الـــــسنن مــا يــدل عليهــا مــن الكتــاب واالخبــار

أو االئمــة (عليهــم الســام) ،وســنة مأخــوذة أي حقيقــة بــأن تؤخــذ((( ويعمــل هبــا
وشــأهنا األخــذ هبــا كــا أن البدعــة شــأهنا الــرك واالعــراض عنهــا (وإِن سـ ِ
ت
ـم ْع ُ
َ ِّ َ
ِ
ــول :ي ْؤتَــى يــوم ا ْل ِقيام ِ
ِ (((
الائِ ِ
ــة بِ ِاإل َمــا ِم َْ
َر ُس َ
(ص َّ
ــر،
ــول اهللِ َ
َ َْ َ َ
ــى اهللُ َع َل ْيــه َوآلــه) َي ُق ُ ُ
ِ
ِ
ـاذرَ ،في ْل َقــى ِف جهنَّــم(((َ ،فيــدُ ِ
الر َحــى؛
َو َل ْيـ َ
َ َ َ
ـر َو َل َعـ ٌ ُ
ور َّ
ور ف َيهــا َكـ َا َتــدُ ُ
َ ُ
ـس َم َعـ ُه نَصـ ٌ
ُــون إِمــام ه ِ
ــذ ِه ُالْم ِ
ــم َي ْر َتبِ ُ
ــة ا َمل ْقت َ
ُــول! /
ــط ِف َق ْع ِر َهــا َوإِ ِّن َأن ُْشــدُ َك اهللَ َأ ْن((( َتك َ َ َ َ
ُث َّ
َّ
ِ
ِِ
ـح َع َل ْي َهــا ا ْل َق ْتـ ِ
ـل َوا ْل ِق َتـ َ
َان ُي َقـ ُ
ـال
وَ /218فإِ َّن ـ ُه ك َ
ـالُ :ي ْق َتـ ُـل ِف َهــذه ْالُ َّمــة إِ َمــا ٌم َي ْف َتـ ُ
ِ ِ
ِ
ا ُي ْبـ ُ ِ
ون َْ
ور َهــا َع َل ْي َهــاَ ،و َي ُبـ ُّ
ـن فِ َيهــاَ ،فـ َ
الـ َّـق
ـر َ
َإل َيـ ْـو ِم ا ْلق َي َامــة؛ َو َي ْلبِـ ُ
ـث((( ا ْلف َتـ ُ
ـس ُأ ُم َ
ِ
ــن ا ْل َباطِ ِ
ــون فِيهــا َم ْرجــا) ،اجلــور الظلــم،
ــون فِيهــا َم ْوجــ ًاَ ،و َي ْم ُر ُج َ
وج َ
ــل؛ [ َي ُم ُ
م َ
وامليــل عــن احلــق وعذرتــه فيــا صنــع أي] ((( رفعــت عنــه اللــوم [وقبلــت عــذره

ويكــون العــاذر بمعنــى النــارص وربطــه وارتبطــه أي شــده وانشــدك اهلل وبــاهلل]

((( (يؤخذ) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
((( (صىل اهلل عليه وسلم) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.210/9 :
((( (نــار جهنــم) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،210/9 :وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.292 :
((( (أالَّ) يف هنج البالغة ،صبحي الصالح.293 :
((( (ويثبت) يف أ ،ر ،ع ،حتريف.
((( [يموجــون فيهــا موجـ ًا ويمرجــون فيهــا مرجـ ًا ،اجلــور الظلــم ،وامليــل عــن احلــق وعذرتــه
فيــا صنــع أي] خــرم يف ن.
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((( كانــر أي ســألتك واقســمت عليــك [قــال]((( ابــن االثــر :و[تعديتــه]((( اىل

مفعولــن أمــا ألنــه بمنزلــة دعــوت [حيــث قالــوا :نشــدتك]((( اهلل وبــاهلل كــا قالــوا:

دعــوت زيــد ًا وبزيـــــــــد ًا [وألهنــم ضمنــوه]((( معنــى ذكــرت فأمــا [انشــدك بــاهلل

أي عــى]((( صيغــة األفعــال فخطــأ [واملقتــول منصــوب عــى انــه صفــة لالمــام]

(((

أي أن (يكــون)((( ذلــك [االمــام الــذي اخربنــا بــه] ((( ســيقتل والظاهــر أن

املخــر هــو [الرســول (صــى اهلل عليــه]( ((1والــه) وتــرك الترصيــح([ ((1لنــوع مــن

املصلحــة وفاعــل] ( ((1يفتــح ضمــر االمــام والتلبيــس التخليــط والتدليــس ،ويف

بعــض النســخ يلبــس عــى صيغــة األفعــال واملعنــى واحــد ،وبــث( ((1ك ََمــدَّ و َفـ َّـر
ـر و َفـ َـر َق ،ويف النســخ بضــم العــن (وال يبــرون احلــق مــن الباطــل) أي
أي َنـ َ َ

((( [وقبلــت عــذره ويكــون الغــادر بمعنــى النــارص وربطــه وارتبطــه أي شــده وانشــدك اهلل
وبــاهلل] خــرم يف ن.
((( [قال] طمس يف ن.
((( [تعديته] خرم يف ن.
((( [حيث قالوا :نشدتك] خرم يف ن.
((( [وألهنم ضمنوه] خرم يف ن ،ويف ث( :صمنوه) تصحيف.
((( [انشدك باهلل أي عىل] خرم يف ن.
((( [واملقتول منصوب عىل انه صفة لإلمام] خرم يف ن.
((( (تكون) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
((( [االمام الذي اخربنا به] خرم يف ن ،ويف ر( :االمام الذي اخرب بانه).
([ ((1الرسول (صىل اهلل عليه] خرم يف ن.
(( ((1الترصيخ) يف ث ،تصحيف.
([ ((1لنوع من املصلحة وفاعل] خرم يف ن.
(( ((1بت) ر ،ع ،م ،تصحيف.
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(ويمرجــون)
ال يميــزون((( بينهــا ،واملــوج اضطــراب البحــر وامليــل عــن احلــق،
ُ

بضــم العــن كــا ،يف بعــض النســخ أي خيلطــون وحيتمــل أن يكــون مــن مرجــت
الدابــة (أي رعــت((( يف املــرج)((( بالفتــح وهــو (املوضــع تُرعــى فيــه الــدواب)(((،

(((
يمرجــون بفتــح
ويقــال :مرجتهــا مرجـ ًا أي أرســلتها ترعــى  ،ويف بعــض النســخ َ

العــن ،تقــول((( :مــرج((( كفــرح((( أي اختلــط واضطــرب وأمــر مريــج أي خمتلــط
ان َس ِّي َقــ ًة َي ُســو ُق َ
ومنــه اهلــرج واملــرج ،ومــرج((( الديــن أي فســد ( َفـ َ
ك
ا َتكُون ََّن َل ِـ ْـر َو َ
ِ
َح ْيـ ُ
ـنَ ،و َت َقـ ِّ
ـاس
ـي ا ْل ُع ْمـ ِـر فقــال :لــه عثــانَ ((1(:ك ِّلــم ال َّنـ َ
السـ ِّ
ـاء َب ْعــدَ ُجـ َـال ِّ
ـث َشـ َ
ـون ،ح َّتــى َأ ْخــرج إ َلي ِهـ ِ
ـن َمظال ِ ِهمَ .فقـ َ
َان
ـال (عليــه الســام)َ :مــا ك َ
ـم مـ ْ
ِف َأ ْن ُي َؤ ِّج ُلـ ِ َ
ُ َ ْ ْ
ِ ِ
ِ ِ
ـاب َف َأ َج ُل ـ ُه ُو ُصـ ُ
ـول َأ ْمـ ِـر َك إ َل ْيـ ِـه) الســيقة مــا اســتاقه
بِا َْلدي َنــة َفـ َـا َأ َجـ َـل فيــه؛ َو َمــا َغـ َ
وجــال
العــدو مــن الــدواب وقــد كان مــروان مشــر ًا لعثــان يقــوده حيــث أرادَ ،

الســن بالفتــح وكــذا يف النســخ كــره ،يقــالَ :ج َّ
َفــر جــاالً وجاللــه
ــل فــان ك َّ

(((1
جلــال بالضــم :اجلليــل ،كالطــوال
أي(أســن)  ،وقــال بعــض الشــارحني( :ا ُ

((( (متيزون) يف ر ،تصحيف.
((( (رعب) يف أ ،ع ،تصحيف.
((( املصباح املنري( ،مرج).567 /2 :
((( الصحاح ،مادة (مرج).340 /1 :
((( ينظر :املصدر نفسه ،مادة (مرج).341 /1 :
((( (يقول) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
((( (مرح) يف ن ،تصحيف.
((( (كفرج) يف ث ،تصحيف.
((( (مرح) يف أ ،ن ،تصحيف.
(( ((1عثامن ريض اهلل عنه) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.211/9 :
( ((1لسان العرب ،مادة (جلل).117 /11 :
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والطويــل ،أي بعــد الســن اجلليلــة أي العمــر الطويــل((( وتقــي العمــر فنــاؤه،
وا َمل ِ
ظلمــة بفتــح امليــم وكــر الــام مــا يطلبــه املظلــوم عنــد [الظــامل واخلــروج منهــا
اداء احلــق وقــد فصلنــا القــول يف االحــداث بــا ال مزيــد عليــه يف حدائــق]

(((

احلقائــق [ومــن اهلل العصمــة والتأييــد].

[ومن خطبة له (عليه السالم)]((( يذكر فيها عجيب خلقة]((( الطاووس

ات ،وســاكِ ٍن] ((((و ِذي حــرك ٍ
ان ومــو ٍ
[خ ْلق ـ ًا ع ِ ِ
َات،
ـم َ
َ
َ
ـن َح َيـ َـو ٍ َ َ َ
جيب ـ ًا مـ ْ
َ
َ َ
ا ْبتَدَ َع ُهـ ْ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
(((
[صنْ َعتِـ ِـه َو َعظِي ـمِ]((( ُقدْ َرتِـ ِـهَ ،مــا
ـى َلطيــف ُ
[و َأ َقــا َم مـ ْ
َ
ـن] َشــواهد ا ْل َبـ ِّيـــنات َعـ َ
انْقــا َد ْت َل ـ ُه [ا ْل ُع ُقـ ُ
ـت ِف َأ ْس ـ َا ِعنا [ َدلَئِ ُل ـ ُه
ـول ُم ْع َ ِت َف ـ ًة بِـ ِـه] (((َ ،و ُم َس ـ ِّل َم ًة َل ـ ُهَ ،و َن َع َقـ ْ
(((1
َع َ
ــى َو ْحدَ انِ َّيـــتِ ِه] ((( لطــاووس [فاعـــول كالكابــوس واهلاضــوم وتصغــره]
طويــس ،وتطوســت املــرأة [أي تزينــت واحليــوان بالتحريــك]( ((1جنــس احلــي
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،212 /9 :وفيه...( :اجلليل.)...
((( [الظــامل واخلــروج منهــا اداء احلــق وقــد فصلنــا القــول يف االحــداث بــم ال مزيــد عليــه يف
حدائــق] خــرم يف ن.
((( [ومن خطبة له (عليه السالم)] بياض يف ث.
((( [ومــن اهلل العصمــة والتأييــد .ومــن خطبــة لــه (عليــه الســام) يذكــر فيهــا عجيــب خلقــة]
خــرم يف ن.
((( [خلق ًا عجيب ًا من حيوان وموات وساكن] خرم يف ن.
((( [وأقام من] خرم يف ن.
((( [صنعه وعظيم] خرم يف ن.
((( [العقول معرفة به] خرم يف ن.
((( [دالئله عىل وحدانيته] خرم يف ن.
([ ((1فاعـول كالكابوس واهلامنوم وتصغريه] خرم يف ن.
([ ((1أي تزينت واحليوان بالتحريك] خرم يف ن.
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[ويكــون بمعنــى احليــاة واملــوت((( كســحاب]((( مــا ال روح فيــه وأرض مل حتيــي

بعــد والتــي ال مالــك هلــا وســاكن كــــاألرض واجلبــال وذي حــركات كاملــاء والنــار
أي املتحــرك بطبعــه((( أو األعــم وال يــر التداخــل واللطيــف الدقيــق و(مــا)

مفعــول ألقــام ،والضمــر عائــد اىل (مــا) ويف (بــه) و(لــه) راجــع اىل اهلل ،وحيتمــل

أن يعــود اىل مــا ونعقــت أي صاحــت والغــرض االشــعار بوضــوح الدالئــل
متَلِـ ِ
ِ
ـن ُ ْ
ـف
والضمــر يف دالئلــه راجــع اىل اهلل ،وحيتمــل الرجــوع اىل مــا َ
(و َمــا َذ َر َأ مـ ْ
ِ
((( ِ
وق فِ َج ِ
ُصـ َـو ِر ْالّ ْطيـ ِ
األر ِ
ضَ ،و ُخـ ُـر َ
واس
اجهاَ ،و َر َ ِ
ـار [ ]...ا َّلتي َأ ْسـ َكنَها َأخاديــدَ ْ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
َ ِ ٍ ِ ٍ
ِ (((
صفـ ٍـة
َأ ْع َلم َهــا(((؛ مـ ْ
ـن َذوات  /ظ  /218أ ْجن َحــة ُْمتَل َفــة؛ َو َه ْيئــات ُمتَبايِنَــة؛ ُم َّ َ
الــو ا ُمل ْن َف ِســحِ ((( ،وا ْل َف َض ِ
ــخ ِري ،ومر ْف ِر َف ٍ
ِف ِزمــا ِم التَّس ِ
م ِ
ــة بِ َأ ْجن ِ َحتِ َهــا ِف َ َ
ــاء
َ
ــار ِق َْ ِّ
ََُ
ْ
ا ُملنْ َف ِ
ــرج) َذ َر َأ اهلل اخللــق كمنــع أي خلقهــم ،قيــل :وكان الــذرء خمتــص بخلــق
الذريــة ،واألخاديــد مجــع أخــدُ ود بالضــم((( وهــو الشــق يف األرض((( ،والطــر
الــذي يســكن االخــدود كالقطــاِ ،
والفجــاج بالكــر مجــع َفــج بالفتــح وهــو الطريق
الواســع بــن جبلــن( ((1والقــــبج( ((1يســكن الفجــاج ،واألعــام اجلبال ورواســيها

((( (املوات) يف أ ،ث ،ر.
((( [ويكون بمعنى احلياة واملوت كسحاب] خرم يف ن.
((( (يطبعه) يف أ ،تصحيف.
((( [و] زائدة يف أ.
((( (أعالجها) يف أ.
((( ( َذ ِ
ات) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.214/9 ،
((( (املنفسخ) يف أ ،ث ،ع ،م ،تصحيف.
((( (الضم) يف ر ،تصحيف.
((( ينظر :الصحاح ،مادة (خدد).468 /2 :
( ((1ينظر :املصدر نفسه ،مادة (فجج) ،.333 /1 :ويف أ( :حبلني).
(( ((1القبح) يف ث ،تصحيف ،ويف م( :الفج) حتريف.
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ثوابتهــا ،يقــال :رســا الــيء يرســوا أي ثبــت ،والعقبــان والصقــور ونحومهــا

تســكن اجلبــال الراســية ،والترصيــف التقليــب والتحويــل مــن حــال اىل حــال
ومرصفــة منصــوب عــى احلاليــة ،ويف بعــض النســخ جمــرور عــى أنــه صفــة لــذوات

أجنحــة وكذلــك مرفرفــة وزمــه كمــد أي شــده والزمــام ككتــاب مــا يــزم بــه [وزمام
البعــر خطامــه وزمــام التســخري القــدرة الكاملــة ،ورفــرف الطائــر بجناحيــه إذا

بســطهام]((( عنــد الســقوط عــى يشء [حيــوم عليــه ليقــع فوقه وخمــارق اجلــو امكنتها
التــي ختــرق اهلــواء فتدخلهــا واملنفســح الواســع] (((وال َفضــاء بالفتــح املــكان
ِ (((
ـن((([ ،ف]
[الواســع ،وفىض](((املــكان كدعــا أي اتســع( .ك ََّونَــا َب ْعــدَ إ ْذ ْل َ [ َت ُكـ ْ
ـاق م ِ
ِ
ِ
ٍ (((
مت ِ
َعجائِـ ِ
َج َبـ ٍـةَ ،و َم َنـ َـع [ َب ْع َضهــا
فاصـ َـل ْ ُ
ـب ُصـ َـو ٍر ظاهـ َـرة] َ ،و َر َّك َبهــا ِف حقـ ِ َ
[خ ُفوفــ ًا؛ وجع َلــه ي ِ
ِ ((( ِ ِ
ف]((( َدفِيفــ ًا؛ َو
ــد ُّ
الســاء((( ُ
َ َ َ ُ َ
ــم َو ِف َّ
بِع َبا َلــه] َخ ْلقــه َأ ْن َي ْس ُ
يــق صنْعتِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ــى ْ ِ ِ
ن ََســ َق َها َع َ
ــه)؛ ِف
األصابِيــ ِغ بِ َلطيــف] (ُ ((1قدْ َرتــه َو َدق ِ َ َ
[اخت َلف َهــا ِف َ
((( [وزمــام البعــر خطابــه وزمــام التســخري القــدرة الكاملــة ،ورفــرف الطائــر بجناحيــه إذا
بســطهام] خــرم يف ن ،ويف أ ،ع(:بســطها).
((( [حيــوم عليــه ليقــع فوقــه وخمــارق اجلــو امكنتهــا التــي ختــرق اهلــواء فتدخلهــا واملنفســح
الواســع] خــرم يف ن ،ويف ع(:حيــوم عليــه) ،ويف ر ،ع( :املنفســخ).
((( [الواسع ،وفىض]خرم يف ن.
((( (يكن) يف ث ،تصحيف.
((( [يف] ساقطة من م.
ٍ
ٍ
صور ظاهرة] خرم يف ن.
((( [تكن يف عجائب
((( [بعضها بعباله] خرم يف ن.
((( (اهلــواء) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،214/9 :وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.294 :
((( [خفوف ًا وجعله يدف]خرم يف ن.
([ ((1اختالفها يف االصابيغ بلطيف] خرم يف ن ،ويف ع( :االصابيع) ،تصحيف.
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[بعــض النســخ بعــد أن مل تكــن]((( ِ
واحلقــاق بالكــر مجــع ُحــق بالضــم [وهــو
َ
جممــع املفصلــن مــن] ((( االعضــاء واحتجــاب [املفاصــل اســتتارها باللحــم]

(((

واجللــد ونحومهــا ،وع ُبــل الــيء [بالضــم]((( َعبالــه فهــو َع َبــل بالفتــح فيهــا مثــل

َض ُخــم َضخامــة فهــو َضخــم((( وزنـ ًا ومعنــى ،ويســمو أي يعلــو ويف الســاء أي يف

جهــة العلــو ،ويف بعــض النســخ يف اهلــواء واخلُفــوف((( بالضــم رسعــة احلركــة(((،
كمــدَّ (حــرك جناحيــه لطريانــه،
يقــال :خــف اىل العــدو خفوفــ ًا ،ودف الطائــر َ
ومعنــاه رضب هبــا دفيــه ومهــا جنبــاه)((( ،قيــل وذلــك إذا أرسع مشــي ًا((( ورجــاه

عــى وجــه األرض ثــم يســتقل( ((1طريانـ ًا ،ودفيــف الطائــر طريانــه فويــق األرض،
يقــالِ :عقــاب دفــوف ،ودفــت اجلامعــة كفــرت إذا ســارت ســر ًا لينـ ًا كــذا ذكــر يف
املصبــاح املنــر( ،((1ويظهــر مــن كالم بعضهــم أن الفعــل كمــد فيهــا و(يـ ِـدف) يف

النســخ التــي عندنــا بكــر العــن فيكــون( ((1بمعنــى الســر اللــن والنعــام مــن ذلك

ت
ـر ُت أي نظمتهــا ،ون ََســ ْق ُ
النــوع ونســقها أي رتبهــا ،يقــال :ن ََس ـ ْق ُت الــدر كنَـ َ ْ
((( [بعض النسخ بعد أن مل تكن] خرم يف ن.
((( [وهو جممع املفصلني من] خرم يف ن.
((( [املفاصل استتارها باللحم] خرم يف ن ،ويف ث( :املفاصل من االعضاء استتارها باللحم).
((( [بالضم] ساقطة من ع.
((( ينظر :الصحاح ،مادة (عبل).1756 /5 :
((( (احلفوف) يف أ ،ث ،ع ،تصحيف.
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (خفف).81 /9 :
((( املصباح املنري( ،دف).196 /1 :
((( (شيئ ًا) يف ع ،حتريف.
(( ((1يسنقل) يف أ ،تصحيف.
( ((1ينظر :املصباح املنري.196 /1 :
(( ((1فتكون) يف ع ،تصحيف.
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الــكالم أي عطفــت((( بعضــه عــى بعــض ،واالصابيغ(((مجــع أص َبــاغ((( بالفتــح
مجــع ِصبــغ((( بالكــر وهــو اللــون أي جعــل كل منهــا عــى لــون خــاص عــى

ِ
ــب َل ْ ٍ
ــوس ِف َقا َل ِ
ــر
مــا تقتضيــه احلكمــة البالغــة ( َفمن َْهــا َمغ ُْم ٌ
ــون َل َي ُشــو ُب ُه َغ ْ ُ
خ ـا ِ
َلــو ِن مــا ُغ ِمــس فِيـ ِـه ،و ِمنْهــا مغْمــوس ِف َلــو ِن ِصب ـ ٍغ((( َقــدْ ُطــو َق بِ ِ
َف َمــا
ِّ
ْ
ْ
َ َ َ ُ ٌ
َ
ْ َ
صبِــغَ بِ ِ
ــه)َ ،غ َم َســ ُه يف املــاء كرضبــه أي مقلــه واالغتــاس االرمتــاس ،ويف
ُ
الــكالم تشــبيه للطــر بالثــوب الــذي يغمســه الصبــاغ إذا أراد صبغــه،
[وال َقالــب]((( كــا يف النســخ بالفتــح (قالــب اخلــف وغــره)((( كاخلاتــم
والطابــع((( وامــا القالِــب بالكــر فهو(البــر األمحــر)( ،((1وقيــل :جيــوز( ((1يف

(((

األول الفتــح والكــر ،وقــال األزهــري :اخلاتِــم بالكــر الفاعــل ،وبالفتــح مــا
يوضــع عــى الطينــة( ،((1وقــال يف القامــوس :القالــب :البــر األمحــر وكاملثــال

يفــرغ فيــه اجلواهــر وفتــح المــه أكثــر وشــاة [قالــب لــون أي عــى غــر لــون
((( (هطفت) يف أ ،حتريف.
((( (االصابيع) يف ع ،تصحيف.
((( (أصباع) يف أ ،ع ،تصحيف.
((( (صيغ) يف ث.
((( (صبع) يف ر ،تصحيف.
((( [القالب] ساقطة من ع ،ويف أ( :الغالب) ،تصحيف.
((( الصحاح ،مادة (قلب).206 /1 :
((( (كاحلاتم) يف ث.
((( (الطابغ) يف أ ،ع ،حتريف.
( ((1الصحاح ،مادة (قلب).206 /1 :
(( ((1جيور) يف ث.
( ((1ينظر :هتذيب اللغة ،مادة (ختم).313 /7 :
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أمهــا((( ،وقــال :يف النهايــة((( يف حديــث شــعيب وموســى عليهــا] ((( الســام:
لــك مــن غنمــي مــا جــاءت بــه [قالــب لـ ٍ
ـون تفســره يف احلديــث اهنــا جــاءت عــى
غــر الــوان أمهاهتــاَّ ،
كأن لوهنــا قــد انقلــب]((( ومنــه حديــث عــي [عليــه الســام يف

صفــة الطيــور]((( فمنهــا((( مغمــوس يف قالــب لــون ال [يشــوبه](((غري لــون مــا

غمــس فيــه واألظهــر أن الغمــس يف القالــب((( [اللــون /و /219عبــارة عــن]

(((

احاطــة اللــون الواحــد بــه [بجميــع أجزائــه كــا حييط](((1القالــب باألشــياء

املصنوعــة بالصــب فيــه [مــن نحــاس ونحــوه و]( ((1اهلل يعلم ولون صبــغ يف [بعض

النســخ بجــر لــون مضافـ ًا اىل]( ((1صبــغ عــى االضافــة البيانيــة ،ويف بعضهــا باجلــر

[منونـ ًا وصبــغ عــى] ( ((1صيغــة املــايض املجهــول [أي صبــغ ذلــك املغمــوس]

(((1

((( القاموس املحيط ،مادة (قلب) ،119 /1 :وفيه ...( :لون عىل غري لون أمها).
((( النهاية يف غريب احلديث واألثر.97 /4 :
((( [قالــب لــون أي عــى غــر لــون أمهــا ،وقــال :يف النهايــة يف حديــث شــعيب وموســى
عليهــا] خــرم يف ن.
((( [قالــب لـ ٍ
ـون تفســره يف احلديــث اهنــا جــاءت عــى غــر الــوان أمهاهتــا ،كان لوهنــا قــد
انقلــب] خــرم يف ن.
((( [عليه السالم يف صفة الطيور] خرم يف ن.
((( (فيها) يف ث ،ر ،حتريف.
((( [يشوبه] خرم يف ن.
((( (غالب) يف ث.
((( [اللون عبارة عن] خرم يف ن.
([ ((1بجميع أجزائه كام حييط] خرم يف ن ،ويف ر( :بجميع اعضائه).
([ ((1من نحاس ونحوه و]خرم يف ن.
([ ((1النسخ نحو لون مضاف ًا اىل] خرم يف ن.
([ ((1منون ًا وصبغ عىل] خرم يف ن.
([ ((1أي صبغ ذلك املغموس] خرم يف ن.
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والطــوق حــي للعنــق((( وكل مــا اســتدار بــيء وهــذا النــوع كالفواخــت ونحوهــا
ِ
ـاووس؛ ا َّلـ ِـذي َأ َق َامـ ُه ِف َأحكــم((( َت ْع ِديـ ٍ
ـلَ ،ون ََّضــدَ َأ ْل َوا َنـ ُه
ـن َأ ْع َجبِهــا َخ ْلقـ ًا ال َّطـ ُ
(ومـ ْ
َ
ٍ
َ
ش َج َق َص َبـ ُهَ ،و َذ َنـ ٍ
ِف َأ ْح َسـ ِ
ـب َأطـ َ
ـح َب ُه؛ إِ َذا َد َر َج إِ َل األُ ْن َثــى
ـال َم ْسـ َ
ـن َتنْضيــد ،بِ َج َنــاحٍ أ ْ َ
ِ ِ
َنـ َ ِ
ِ اّ (((
ي َعن ََج ـ ُه نُوتِ ُّي ـ ُه((()
ـن َط ِّيـ ِـهَ ،وسـ َـا بِـ ِـه ُمظ ـ
ـى َر ْأســه؛ كَأ َّن ـ ُه َق ْلـ ٌـع َد ِار ٍّ
ـر ُه مـ ْ
َعـ َ
َ
التعديــل التســوية ،ومنــه التعديــل القســمة ،واملــراد اعطــاء كل يشء منــه يف اخللــق

ـر ونضــده بالتشــديد أي
مــا يســتحقه وخلقــه خاليـ ًا مــن نقــص ،ون ََضــدَ متاعــه كنَـ َ َ

جعــل بعضــه فــوق بعــض أي رتــب الوانــه ،وقصــب اجلنــاح غضاريفــه((( وعروقــه

وأرشجهــا أي ركــب بعضهــا يف بعــض كــا يــرج((( العيبــة((( أي يداخــل بــن

كمنَ َعـ ُه جــره عــى وجــه األرض وســحبت(((املرأة
وسـ َ
ـحب ُه َ
أرشاجهــا وهــي عراهــاَ ،
ذيلهــا وســمي الســحاب النســحابه يف اهلــواء ،ودرج أي مشــى وطــوى الصحيفــة

كرمــى ضــد نرشهــا ،وســا كدعــا أي ارتفــع ،وســا بــه أي اعــاه ورفعــه واطــل
عليــه أي ارشفِ ،
والقلــع بالكــر الــراع ،وداري أي منســوب اىل داريــن( ((1وهو
(((

((( (الطريق جىل للفستق) يف ث.
((( (أحسن تعديل) يف رشح هنج البالغة .ابن أيب احلديد.215/9 :
ً
(مطال) يف ث ،ر ،م ،ن ،تصحيف.
(((
((( (نويته) يف أ ،ع ،تصحيف.
((( (غصاريفه) يف ر ،تصحيف.
((( (رشح) يف ث ،ويف ر(:يرشح) تصحيف.
((( (الغيبة) يف م ،تصحيف.
((( (سجت) يف أ ،ع ،تصحيف.
((( (واظل) يف م ،تصحيف.
( ((1منطقــة بالبحريــن جيلــب اليهــا املســك مــن اهلنــد ،والنســبة اليهــا داري ،واملســلمني
اقتحمــوا اىل داريــن البحــر مــع العــاء احلرضمــي فأجــازوا ذلــك اخلليــج ،وقــد فتحــت داريــن
أيــام اخلليفــة أبــو بكــر الصديــق ســنة (12هـــ) .ينظــر :معجــم البلــدان.432 /2 :
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موضــع يف البحــر كان يؤتــى منــه الطيــب مــن اهلنــد وهــي اآلن خــراب ال عــارة هبــا
وال ســكنى وفيهــا أثــار قديمــة والنســبة اليــه؛ ألنــه كان مرســى الســفن يف

ـر ُه أي عطفــه ،وقيــل :هو أن جيــذب((( الراكب
زمانه(عليــه الســام) ،و َعن ََجـ ُه كنَـ َ َ

خطــام((( البعــر فــرده عــى رحليــه((( ،والنُــويت((( بالضــم املــاح ،يقال((:نــات

ينــوت إذا متايــل مــن النعــاس َّ
كأن النــويت يميــل((( الســفينة مــن جانــب اىل
ـال بِ َأ ْلوانِـ ِـه وي ِميــس بِ َزي َفانِـ ِـه((( .ي ْفـ ِ
جانــب))((( ،ولطــف التشــبيه واضــح [ ْ َ
ـي
ي َتـ ُ َ
ََ ُ َ
َ
بِإ ْف َضــاء((( الدِّ ي َكـ ِـة ،ويـ ُـؤر بِمل َِق ِ
ـول ا ُمل ْغتَلِمـ ِـة((( ُأ ِحي ُلـ َ ِ
حــة أر ا ْل ُف ُحـ ِ
(((1
ـن َذلِـ َ
ـك]
ـك مـ ْ
َ
َّ
َ َ ُّ َ
َ
ٍ
[يِ ُ
يــل َع َ
َع َ
ــى َض ِعي ٌفإِ ْســنَا ُد ُه) .اخليــاء التكــر واختــال أي
ــن ُ
ــى ُم َعا َينَــةَ ،ل ك ََم ْ

تكــر واعجــب بنفســه ويميــس أي] ( ((1تبخــر وزاف يزيــف زيفانـ ًا أي [تبخــر يف
((( (نجذب) يف أ ،ع ،تصحيف.
((( (حطام) يف م ،تصحيف.
((( (رجليه) يف ر ،ع ،م ،تصحيف.
((( (النوين) يف ر ،تصحيف.
((( (متيل) يف ر ،م ،تصحيف.
((( لســان العــرب ،مــادة (نــوت) ،101 /2 :ويف أ ،ر ،ع ،م ،ن( :يف النعــاس) ومــا ذكــر ابــن
منظــور هــو الصــواب.
((( (بريقانه) يف ر ،تصحيف.
((( (كإفضــاء) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،215/9 :وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.295 :
((( (املغتلمــة للــراب) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،215/9 :وهنــج البالغــة:
صبحــي الصالــح.296 :
([ ((1خيتــال بألوانــه ويميــس بزيفانــه يفــي بإفضــاء الديكــة ويــؤر بمالقحــة َّأر الفحــول
املغتلمــة ،أحيلــك مــن ذلــك] خــرم يف ن.
ـف اســناده اخليــاء التكــر واختــال أي تكــر واعجــب بنفســه ويميــس
([ ((1حييــل عــى ضعـ ٌ
أي] خــرم يف ن.
248

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

مشــيته]((( ويفــي أي يســفد((( ،ويقــال :أفــى [اىل املــرأة أي جامعهــا ((( أو خــا
هبــا ،والديكــة[ (((]...كقــردة مجــع ِ
[ديــك بالكــر ،ويف بعــض]((( النســخ ،ويف

هنايةابــن [االثــر(( :يفــى كإفضــاء الديكــة))(((] ((( ويــأر كيمــد أر ًا بالفتــح أي

جيامــع [وألقــح الفحــل الناقــة أي أحبلهــا] ((( ،واملالقحــة مفاعلــة [منــه ،وكان يف
نســخ الشــارحني(((] ( ((1بمالقحــه عــى صيغــة اجلمــع [مضافــ ًا إىل الضمــر أي
ِ
ِ
(((1
ـم أي
ـم َك َعلـ َ
بــآالت تناســلة] واعضائه ،والفحــل الذكــر مــن كل حيــوان [و َغلـ َ
اشــتد شــبقه و( ((1اغتلــم البعــر إذا هــاج مــن شــدة شــهوة الــراب ،وقولــه (عليــه
الســام) :الســام) َّأر الفحــول املغتلمــة ليــس يف بعــض النســخ و [حولــت]

(((1

الــرداء نقلــت( ((1كل طــرف اىل موضــع آخــر ،واحلوالــة مأخــوذة مــن هــذا ،وقيــل:

((( [تبخرت يف مشيته] خرم يف ن،ويف ر( :تنجرت) ،ويف م( :يتبخرت) ،حتريف.
((( (يفسد) يف م ،حتريف.
((( [اىل املرأة أي جامعها] خرم يف ن.
((( [و] زائدة يف ث.
((( ِ
[ديك بالكرس ويف بعض] خرم يف ن.
((( النهاية يف غريب احلديث واالثر ،ابن االثري.37 / 1 :
((( [االثري :يفىض كأفضاء الديكة] خرم يف ن.
((( [وألقح الفحل الناقة أي أحبلها] خرم يف ن.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.215 / 9 :
([ ((1منه وكان يف نسخ الشارحني] خرم يف ن.
([ ((1مضاف ًا إىل الضمري أي بآالت تناسلة] خرم يف ن.
([ ((1وغلم كعلم أي اشتد شبقه و] خرم يف ن ،يف املصباح املنري( ،الغالم).452 /2 :
([ ((1حولت] خرم يف ن.
(( ((1نفلت) يف أ ،تصحيف.
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أصــل((( احلوالــة حتويــل هنــر اىل هنــر ،واالحالــة مــن احلوالــة ،وعــى ضعيف اســناده

والسـنَد بالتحريــك((( مــا اســتندت إليــه مــن حائــط ونحــوه،
أي اســناده الضعيــفَ ،

ومنــه إســناد احلديــث أي رفعــه اىل ناقلــه كأنــك((( [جعلتــه]((( مســتند إليــه ،ويف
ـم َأ َّنـ ُه
(و َلـ ْـو ك َ
َان َك َز ْعـ ِم َمـ ْ
بعــض النســخ عــى ضعــف بلفــظ املصــدر مبالغــةَ .
ـن َي ْز ُعـ ُ
ِ ِ
ِ
ـم َذلِـ َ
ـح بِدَ ْم َعـ ٍـة ت َْس ـ َف ُح َها َمدَ ِام ُع ـ ُه َفت َِقـ ُ
ـك؛
ُي ْلقـ ُ
ـي ُج ُفونــهَ ،و َأ َّن ُأ ْن َثــا ُه ُت ْط َعـ ُ
ـف ِف َض َّف َتـ ْ
ِ
ـل ِسـ َـوى((( الدَّ ْمـ ِع ا ُْلنْ َب ِ
ـن لِ َقــاحِ َف ْحـ ٍ
جـ ِ
َان َذلِـ َ
ـم َتبِيـ ُ
ـب
ـس(((؛ َلــا ك َ
ـض َل مـ ْ
ـك بِ َأ ْع َجـ َ
ُثـ َّ
ِ
ـن ُم َطا َع َمـ ِـة ا ْل ُغـ َـر ِ
ـت أي ارقتــه ،والدمــع أي ارســلته
اب!) َس ـ َف ْح ُت الــدم ك ََمنْ ْعـ ُ
مـ ْ
ويف بعــض النســخ (تنشــجها) كتــرب ،يقــال :نشــج القــدر والــــــزق ،أي(:غــا

مــا فيــه حتــى ســمع لــه صــوت)((( ،ولعــل األول أوضــح ،فـ َّ
ـإن الفعــل ليــس متعدي ًا
بنفســه /ظ  /219عــى مــا يف كتــب اللغــة ،وضفتــا جفونــه جانباهــا ،وكذلــك

ضفتــا النهــر والــوادي ،وتطعــم عــى صيغــة التفعــل بحــذف احــدى التائــن،
وبجــس املــاء تبجيسـ ًا فجــره فتبجــس وانبجــس (وتوجــد((( الكلمــة يف النســخ هبــا

أي الدمــع املنفجــر ،قــال بعــض الشــارحني :زعــم قــوم أن اللقــاح يف الطــاووس

بالدمعــة وأمــر املؤمنني(عليــه الســام) مل حيــل ذلك(((.ولكنــه قــال :ليــس بأعجب
((( (أصله) يف أ ،ع ،حتريف.
((( (بالتحريك) يف ر ،تصحيف.
((( (كأنه) يف م ،حتريف.
((( [جعلته] ساقطة من ع ،ويف ر( :جعله) ،ويف م( :جعلت) ،حتريف.
((( (رسى) يف ع ،حتريف.
((( (املنجس) يف ث ،ويف ر ،ع ،م( :املتبجس) ،تصحيف.
((( تاج العروس ،مادة (نشج).499 /3 :
((( (يوجد) يف أ ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
((( قول مترصف به ،ينظر :رشح هنج البالغة.217 /9 :
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مــن مطاعمــه الغــراب ،والعــرب تزعــم َّ
أن الغــراب ال يســفد ،ومــن أمثاهلــم أخفــى
مــن ســفاد الغــراب فيزعمــون َّ
أن اللقــاح مــن املطاعمــة وانتقــال جــزء مــن املــاء

الــذي يف قائضــه الذكــر إىل االنثــى مــن منقــاره ،وأمــا احلكــاء فقـ َّـل أن يصدّ قــوا
بذلــك عــى أهنــم قالــوا يف كتبهــم مــا يقــرب مــن هــذا الــكالم ،قــال ابــن ســينا:
والقبجــة حتبلهــا ريــح هتــب مــن ناحيــة احلجــل الذكــر ،ومــن ســاع صوتــه ،قــال:
والنــوع املســمى مــا القيــا تالصــق بأفواههــا ثــم تشــابك فــذاك ســفادها ،وال خيفــى

أن املثــل املذكــور ال يــدل عــى َّ
َّ
أن الغــراب ال يســفد بل الظاهــر منه أنه يســفد،ولكنه
قلــا يــراه أحــد ،وأمــا كالمــه (عليــه الســام) فالظاهــر منــه أن الطــاووس لقاحــه

بالســفاد لقولــه (عليــه الســام) بمالقحــة ولتعبــره عــن القــول األخــر بالزعــم وأن
ّ
ـال َقصبـه مــدَ ِار ِ
الغــراب باملطاعمــة واهلل تعــاىل يعلــمَ َ .
ـت
ـن فِ َّضـ ٍـة َو َمــا ُأ ْنبِـ َ
ي مـ ْ
َ
(تـ ُ َ َ ُ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ـن َع ِ
جيـ ِ
ـص العقبــان َو فِ َلـ َـذ ال َّز َب ْر َجـ ِـد َفـإِ ْن َشـ َّب ْه َت ُه
ـب َد َاراتــه َو ُش ُموســه َخالـ َ
َع َل ْي َهــا مـ ْ
ِ
ـت جنًــى جنِـ ِ
ِ
اه ْي َت ـ ُه بِا َْل َلبِـ ِ
ـس
ـن ز َْهـ َـرة ك ُِّل َربِي ـ ٍع َو إِ ْن َض َ
ـي مـ ْ
بِـ َـا َأ ْن َب َتــت ْالَ ْر ُض ُق ْلـ َ َ
ُ َ
َفهــو كَم ِ
ــن ،و إِ ْن َشــا َك ْل َته بِ ُْ ِ
ــل َأ ْو ك َُمونِ ِ
ــق َع ْص ِ
ال َل ِ
ش ُْ
ــو
ــي َف ُه َ
ُ
ــب ا ْل َي َم ِ َ
ُ َ َ ْ
ال ِّ
ــو ِّ
ـوص َذ ِ
ات َأ ْلـ َـو ٍ
ـت بِال ُّل َجـ ْ ِ
ـن ا ُْل َك َّلـ ِ
َك ُف ُصـ ٍ
ـل) َخـ َ
ـال الــيء َ
ـاف أي ظنه،
كخـ َ
ان َقــدْ ُن ِّط َقـ ْ
وخالــه خييلــه لغـ ًة فيــه ،ويقــول يف املضــارع للمتكلــم أخــال بكــر اهلمــزة عــى غــر

قيــاس وهــو أكثــر اســتعامالً وبنــو أســد يفتحــون عــى القيــاس((( ،واملــداري بالــدال
املهملــة عــى مــا يف النســخ التــي عندنــا ،ومنهــا نســخ عرضــت عــى األصــل ،وكــذا
يف نســخة الشــارح عبــد احلميــد بــن أيب احلديــد((( ،وهــي مجــع ِمــدرى بكــر امليــم،

قــال ابــن األثــر(( :ا ّملــدرى واملِــدْ راة يشء يعمــل مــن حديــد أو خشــب عــى شــكل
((( ينظر :املصباح املنري.187 / 1 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.218 / 9 :
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ســن مــن أســنان املشــط ،وأطــول منــه يــرح بــه الشــعر املتلبــد ويســتعمله مــن ال
مشــط لــه))((( ،وكان يف نســخة الشــارح ابــن ميثــم بالــذال املعجمــة ،قــال :وهــي

خشــبة ذات أطــراف كأصابــع الكــف ينقــى هبــا الطعــام((( ،والــدّ ارة :هالــة القمــر
ومــا أحــاط بالــيء كالدائــرةِ ،
والعقيــان بالكــر الذهــب اخلالــص((( ،وقيــل مــا
والفلـ َـذ ِ
ينبــت منــه نباتـ ًا(((ِ ،
كعنَــب مجــع فِلــذة بالكــر وهــي القطعــة مــن الذهــب
والفضــة وغريمهــا((( ،وفلــذت لــه مــن الــيء كرضبــت أي قطعــت ،والزبرجــد

((جوهــر معــروف))((( ،قيــل :ويســميه النــاس البلخــش ،وقيــل :هــو
((الزمــرد))((( ،وجنيــت الثمــرة والزهــرة واجتنيتهــا بمعنــى ،واجلنــى فعيــل منــه،

ويف بعــض النســخ (جنــى) كحــى وهــو مــا جينــي مــن الشــجر مــا دام غضـ ًا بمعنى

فعيــل ،ولفظــة الفعــل املجهــول ليســت موجــودة يف بعــض النســخ وزهــرة النبــات

بالفتــح نــوره والواحــدة زهــرة كتمــر ومتــرة ،قالــوا :وال يســمى زهــر ًا حتــى تفتــح،

واملضاهــاة واملشــاكلة واملشــاهبة بمعنــى واســتعامل فاعــل بمعنــى ف َّعــل بالتشــديد
واللبــاس ِ
كثــر ال ســيام يف كالمــه (عليــه الســام)ِ ،
واللبــس بالكرس فيهــا ،وامللبس
واحــد ،والــويش نقــش مــن كل لــون((( ،واملشــى كرمــى املنقــشُ ،
ـرد
واحل َلـ َـل كـ َ ُ

مجــع ُحلــه بالضــم وهــي :أزار ورداء بــرد أو غــره ،وال تكــون ح ّلــه إال مــن ثوبــن
((( النهاية يف غريب احلديث واالثر.115 / 2 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.307 / 3 :
((( ينظر :الصحاح ،مادة (عقا).2433 / 6 :
((( ينظر :معجم مقاييس اللغة ،مادة (عقو).77 / 4 :
((( ينظر :العني ،مادة (فلذ).186 / 8 :
((( الصحاح ،مادة (زبرجد).480 / 2 :
((( العني ،مادة (زبرجد).210 / 6 :
((( ينظر :القاموس املحيط ،مادة (ويش).400 / 4 :
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أو ثــوب لــه بطانــه((( ،و((قــال أبــو عبيــد :احللــل :بــرود اليمــن))((( ويشء أنيــق أي

حســن معجــب ،واملونــق ،مفعــل منــه قلبــت اهلمــزة واو ًا ((( ،وال َعصــب بالفتــح
رضب مــن الــرود(((ُ ،
واحلـ ِّـي بضــم احلــاء وكــر الــام وتشــديد اليــاء مجــع َحــى

بالفتــح ،والتخفيــف وهــو مــا يزيــن بــه مــن مصــوغ املعدنيــات أو  /و/220
احلجــارة ،والفصــوص مجــع فــص كفلــس وفلــوس(( ،وقــال الفــارايب وابــن
الســكيت :وكــر الفــاء رديء))((( ،وقــال الفــروز آبــادي(( :الفــص للخاتــم

مثلثــه والكــر غــر حلــن ،ووهــم اجلوهــري))((( ،ونطقــت باللجــن أي جعلــت

الفضــة كالنطــاق هلــا وهــو ككتــاب شــبه أزار فيــه تكــه تلبســه املــرأة ،وقيــل شــقه

تلبســها املــرأة وتشــد وســطها بحبــل وترســل االعــى اىل االســفل اىل األرض
ِ
اإلكليــل وهــو بالكــر
واالســفل ينجــر عــى األرض ،وك ّلــل فالنــ ًا أي ألبســه
التــاج وشــبه عصابــه يزيــن باجلوهــر((( ،و((ســحاب ُمك َّلــل أي م ّلمــع بالــرق))(((،

وقيــل(( :هــو الــذي حولــه قطــع مــن الســحاب))((( فهــو مكلــل هب ـ ّن ،وروضــة

مكللــة أي حمفوفــة بالنــور ،قــال بعــض الشــارحني :شــبهه (عليــه الســام)

بالفصــوص املختلفــة األلــوان املنطقــة يف الفضــة أي املرصعــة يف صفائــح الفضــة،
((( ينظر :الصحاح ،مادة (حلل).1673 / 4 :
((( املصدر نفسه ،مادة (حلل).1673 / 4 :
((( ينظر :املنصف :ابن جني.38/2 :
((( ينظر :الصحاح ،مادة (عصب).182 / 1 :
((( املصباح املنري ،مادة (فص).474 / 2 :
((( القاموس املحيط ،مادة (فص).311 / 2 :
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (كلل).595 / 11 :
((( املصدر نفسه ،مادة (كلل).596 / 11 :
((( لسان العرب ،مادة (كلل).596 / 11 :
253

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

واملكلــل الــذي جعــل كاإلكليــل((( ،وحاصــل الــكالم إنــه (عليــه الســام) شــبه

قصــب ريشــه بصفائــح مــن فضــة رصعــت بالفصــوص املختلفــة األلــوان فهــي
ِ
كاإلكليــل بذلــك الرتصيــع ،واألظهــر َّ
ـي
أن املك ّلــل وصــف للجــنَ ( .ي ْمــي َمـ ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ا َْلـ ِـرحِ ا ُْلخْ َتـ ِ
س َبالِـ ِـه َو َأ َصابِيـ ِغ
ـح َذ َن َبـ ُه َو َجن َ
ـال َو َيت ََص َّفـ ُ
َاحـ ُه َف ُي َق ْهقـ ُه َضاحــك ًا َلـ َـال ْ
ٍ
ِِ ِ
ـاح ِه َفـإِ َذا رمــى بِبـ ِ ِ
ِو َشـ ِ
ـن َعـ ِ
ـن ْاســتِغَا َثتِ ِه
ـره إِ َل َق َوائمــه َز َقــا ُمغــوالً بِ َصـ ْـوت َيـكَا ُد ُيبِـ ُ
ََ َ َ
ـاد ِق تَوج ِعـ ِـه ِلَ َّن َقوائِم ـه محــس((( َك َقوائِ ـ ِم الدِّ ي َكـ ِـة ِْ
و ي ْشــهدُ بِصـ ِ
الل َِس ـ َّي ِة) َمـ ِـر َح
ٌ
َ َ ُ
َ
َ ُّ
َ َ َ َ
َ
ك َفـ ِـر َح وزن ـ ًا ومعنــى ،فهــو مــرح ككتــف ،وقيــل املــرح أشــد الفــرح ،وقيــل هــو
للنشــاط والتبخــر((( ،واملختــال :ذو اخليــاء وهــو ِ
الكــر واالعجــاب((( ،قيــل:
وســميت اخليــل إلعجاهبــا بنفســها مرحــ ًا((( ،وتصفحــت الكتــاب أي قلبــت

كفــر أي ضحــك ،وقــال :يف ضحكــه قــه
صفحاتــه وهــي وجــوه األوراق وقــه ّ

بالســكون فــإذا كـ ّـرر قيــل :قهقــه قهقهــة((( ،مثــل دحــرج دحرجــة ،واجلــال رقــة
احلســن ،واحلســن يف اخللــق واخللــقِ ،
والسبــال بالكــر القميــص أو كل مــا
ُ
َ
ُ
ُ
يلبــس ،واألصابيــغ مجــع أصبــاغ مجــع صبــغ كــا تقــدمِ ،
والوشــاح ككتــاب يشء
ويرصــع شــبه قــادة تلبســه النســاء((( وزقايــز قــواى صــاح
ينســج مــن أديــم
ّ

وإعــوال أي رفــع صوتــه بالبــكاء والصيــاح ،واســتغاث طلــب النــر والعــون،
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.310 /3 :
((( (مخش) يف أ ،تصحيف.
((( ينظر :الصحاح ،مادة (مرح).404 / 1 :
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (خال).228 /11 :
((( ينظر :املصباح املنري ،مادة (اخليل).186 / 1 :
((( ينظر :القاموس املحيط ،مادة (قهقه).291 / 4 :
((( ينظر :الصحاح ،مادة (وشح).415 / 1 :
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ـع أي تفجــع أو تشــكى ،وقوائمــه محــش((( أي دقــاق ،يقــال(( :رجــل أمحــش
وتوجـ ّ

الســاقني))((( ،والديكــة اخلالســية بالكــر هــي التــي بــن الدجاجــة اهلنديــة

والفارســية ،والولــد بــن أبويــن أبيــض وســوداء ،وأســود وبيضــاء ذكــره يف

العني(((.

يصيــ ٌة َخ ِفيــ ٌة و َلــه ِف مو ِضــ ِع ا ْلعــر ِ
ِِ ِ ِ
(و َقــدْ نَجم ْ ِ
ــن ُظنْ ُب ِ
ف
َّ َ ُ َ ْ
ــت م ْ
َ
ُ ْ
ــوب َســاقه ص َ
َ َ
ـث ب ْطنُـه ك ِ
مـ َـر ُج َعن ُِقـ ِـه ك ْ ِ
ـر ُاء ُم َو َّشــا ٌة َو َ ْ
َص ْبـ ِغ
َال ْب ِريـ ِـق َو َمغ ِْرز َُهــا إِ َل َح ْيـ ُ َ ُ
ُقنْ ُز َعـ ٌة َخـ ْ َ
ا ْل َو ِســم ِة ا ْليمنِيـ ِـة َأ ْو ك ََح ِريــر ٍة م ْل َبسـ ٍـة ِمــرآ ًة َذ َ ِ ٍ
ـم النبــات وغــره ك َق َعــدَ
ْ
َ ُ َ
َ َ َ َّ
ات ص َقــال) ن ََجـ َ
نجومـ ًا أي ظهــر وطلــع ،وال ُظنْ ُبــوب بالضــم حــرف العظــم اليابــس مــن القــدم(((،
الســداة واللحمــة((( ،قــال
والصيصيــة يف األصــل شــوكة احلائــك التــي هبــا ُيسـ ِّـوي ّ

اجلوهــري(( :ومنــه صيصــة الديــك التــي يف رجلــه))((( ،وال ُعــرف بالضــم شــعر

عنــق الفــرس وغــره((( ،وال ُق ُنزعــة بضــم القــاف والــزاي مــا ارتفــع مــن الشــعر،

وقيــل اخلصلــة مــن الشــعر يــرك عــى رأس الصبــي((( ،وموشــاة أي منقشــه،

وا َملخــرج اســم مــكان أي حمــل خــروج عنقــه كمحــل خــروج عنــق االبريــق

فيشــعر بــأن عنقــه كعنــق االبريــق ،أو مصــدر أي خــروج عنقــه كخــروج عنــق

((( (مخش) يف أ ،تصحيف.
((( الصحاح ،مادة (محش).1002 / 3 :
((( العني ،مادة (خلس)  .197 / 4العني ،مادة (خلس) .197 / 4
((( ينظر :العني ،مادة (طنب).165 / 8 :
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (صيص).52 / 7 :
((( الصحاح ،مادة (صيص).1044 / 3 :
((( ينظر :القاموس املحيط ،مادة (عرف) .173 / 3
((( ينظر :الصحاح ،مادة (قزع).1265 / 3 :
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االبريــق ،فاالشــعار أقــوى ،واالبريــق فــاريس معــرب ،وغرزتــه كرضبــت أي:
اثبتــه يف األرض ،و(مغرزهــا) مبتــدأ خــره (كصبــغ الوســمة) و(بطنــه) مبتــدأ
خــره حمــذوف ،أي :مغرزهــا اىل حيــث بطنــه موجــود ًا أو ممتــد ًا ومنتهــى إليــه

كصبــغ الوســمة اليامنيــة وحيــث تضــاف إىل اجلملــة غالبـ ًا وهــي يف املعنــى مضافــة

إىل املصــدر الــذي تضمنتــه اجلملــة ،قالــوا حيــث وان كانــت مضافــة إىل اجلملــة

يف الظاهــر لكــن  /ظ  /220ملــا كانــت يف املعنــى مضافــة إىل املصــدر فإضافتهــا
إليهــا كال اضافــة ،ولــذا بنيــت عــى الضــم كالغايــات عــى االعــرف ،وقــال الشــيخ
ِ
والوســمة
الــريض (رمحــه اهلل) خــذف خــر املبتــدأ الــذي بعــد حيــث غــر قليــل،

بكــر الســن كــا يف بعــض النســخ((( ،وهــي لغــة احلجاز وأفصــح من الســكون(((،
وانكــر االزهــري((( الســكون ،وبالســكون كــا يف بعــض النســخ وجــوزه بعضهــم

نبــت خيتضــب((( بورقــه.

والصقــال ِ
وقيــل :هــو((ورق النيــل))((( ،وقيــل :هو((العظلــم))(((ِ ،
ككتــاب

ـحاذ
ـر أي جـاَّه فهــو مصقــول وصقيل(((،والصيقل(( :شـ َّ
االســم مــن َص َق َلـ ُه كنَـ َ َ
ِ
ـح َم إِلَّ َأ َّنـ ُه َ ُ
ي َّيـ ُـل لِ َك ْثـ َـر ِة َمائِـ ِـه
(و ك ََأ َّنـ ُه ُم َت َل ِّفـ ٌـع بِم ْع َجـ ٍـر َأ ْسـ َ
الســيوف وحالوهــا))َ (((.

((( رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،220 / 9 :رشح هنــج البالغــة ،ابــن ميثــم البحــراين:
.306 / 3
((( املصباح املنري( ،الوسمة).660 / 2 :
((( ينظر :هتذيب اللغة ،مادة (وسم).114 / 13 :
((( (خيتصب) يف أ ،تصحيف.
((( القاموس املحيط ،مادة (وسم).186 / 4 :
((( لسان العرب ،مادة (وسم).637 / 12 :
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (صقل).380 / 11 :
((( املصدر نفسه ،مادة (صقل).380 / 11 :
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ِ
و ِشــدَّ ِة ب ِر ِ
يقـ ِـه َأ َّن ُْ
ـاض َة ُمْت َِز َج ـ ٌة بِـ ِـه َو َمـ َـع َف ْتـ ِـق َسـ ْـم ِع ِه َخـ ٌّ
ـط ك َُم ْس ـتَدَ ِّق
َ
َ
ـر َة ال َّنـ َ
الـ ْ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ـك ي ْأتَلِـ ُـق) ِ
ا ْل َق َلـ ِم ِف َلـ ْـو ِن القحــوان َأ ْب َيـ ُ
اللقاع
ـض َي َقـ ٌـق َف ُهـ َـو بِ َب َياضــه ِف َسـ َـواد َما ُهنَالـ َ َ
ِ
ككتــاب ،وامللحفــة أو الكســاء وكل مــا تتلفــع بــه املــرأة ،وتلفــع الرجــل بالثــوب
إذا اشــتمل بــه وتغطــى ،ويف بعــض النســخ ( ُمتقنــع) واملقنــع واملِقنعــة بكــر امليــم
ككتــاب أوســع منهــا ،واملِعجــر ِ
والقنــاع ِ
فيهــا مــا يقنــع بــه املــرأة رأســهاِ ،
كمنــر

ثــوب أصغــر مــن الــر ّداء تلبس ـ ُه املــرأة((( ،وقــال املطـ ّـرزي :ثــوب كالعصابــة تلفــه

((الســواد،
والســحمة بالضــم
ّ
والســحم بالتحريــك ُّ
املــرأة عــى اســتدارة رأســهاَ ،

واألســحم األســود))((( ،وخيــل لــه كــدا بالبنــاء للمفعــول مــن اخليــال بمعنــى

الوهــم والظــن أي لبــس عليــه وووجــه الوهــم أو الظــن إليــه ،ويف بعــض النســخ
(خييــل) عــى صيغــة املعلــوم فالفاعــل ضمــر املعجــر أو الطــاووس ،والربيــق
اللمعــان ،واســتدق أي صــار دقيقــ ًا وهــو ضــد الغليــظ ،وا ُمل ِ
ســتدق عــى صيغــة
اســم الفاعــل ،ويف بعــض النســخ((( عــى صيغــة اســم املفعــول ،قــال ابــن األثــر:

((اســتدق الدنيــا واجتهــد رأيــك أي احتقرهــا ،واســتصغرها))((( ،وهــو اســتفعل
مــن الــيء الدقيــق الصغــر واملشــبه بــه عــى األول القلــم وعــى الثــاين املرقــوم

ويمكــن أن تكــون((( االضافــة عــى األول إدنــى مالبســة فــإن الرقــم الدقيــق لــه
قحــوان بالضــم البابونــج ،وأبيــض يقــق بالتحريــك ((أي
نســبة اىل القلــم ،واألُ ُ
((( ينظر :العني ،مادة (عجر).222 / 1 :
((( العني ،مادة (سحم).1947 / 5 :
((( ينظــر :رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،220 / 9 :رشح هنــج البالغــة ،ابــن ميثــم
البحــراين.306 / 3 :
((( النهاية يف غريب احلديث واالثر.127 / 2 :
((( (يكون) يف أ ،تصحيف.
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شــديد البيــاض))((( ،يقــال :يـ ّـق كعــض أي أبيــض ،وائتلــق وتألــق أي التمــع.

ـط و ع َله بِ َك ْثــر ِة ِص َقالِ ِه و ب ِر ِ
ِ ِ ٍ
ِ
يقـ ِـه َو َب ِص ِ
يص
َ َ
(و َقـ َّـل ص ْبــغٌ إِ َّل َو َقــدْ َأ َخـ َـذ منْ ُه بِق ْسـ َ َ ُ
َ
َ
ـر ا َْلب ُثو َثـ ِـة َل تُربــا َأم َطــار ربِيـ ٍع و َل ُشــموس َقيـ ٍ
ِ
ِ ِ
ِديب ِ ِ
ـظ)
َ
اجــه َو َر ْونَقــه َف ُهـ َـو ك َْالَزَاهـ ِ ْ
َ
ُ ُ ْ
ْ َ ِّ َ ْ ُ َ
عــا فــان فالنـ ًا أي غلبــه وارتفــع عليــه ،والصقــال اجلــا ،والربيــق اللمعــان كــا
َفــر ((أي بــرق))((( و((ملــع))((( ،والديبــاج ثــوب ســداه وحلمتــه
تقــدم و َب َّ
ــص ك َّ
إبريســم،وقيل هــو معــرب ثــم كثــر حتــى اشــتقت العــرب منــه فقالــوا :دبــج

(((

الغيــث األرض دبجــ ًا إذا ســقاها فانبــت أزهــار ًا خمتلفــة ألنــه اســم للمنقــش

(((

واختلــف يف اليــاء ،فقيــل :زائــدة ووزنــه فيعــال ولــذا جيمــع عــى ديابيــج باليــاء
املثنــاة مــن حتــت بعــد الــدّ ال ،وقيــل أصليــة واألصــل د َّبــاج((( بالتضعيــف فأبــدل

مــن أحــد املضعفــن حــرف العلــة وهلــذا يــرد يف اجلمــع إىل أصلــه فيقــال :ديابيــج

بالبــاء املوحــدة بعــد الــدال((( ،ورونــق الــيء ومــاؤه وحســنه أي أخــذ مــن كل
لــون نصيب ـ ًا وزاد عــى اللــون بالربيــق واللمعــان ،والزهــرة بالفتــح وبالتحريــك

ورب
النبــات ونــوره اجلمــع أزهــار ومجــع اجلمــع أزاهــر ،والبــث النــر والتفريــق ّ
ورب الدّ هــن أي طيبــة ،والقيــظ فصــل
زيــد االمــر أي أصلحــه وقــام بتدبــره ّ

الصيــف وشــده احلــر ،ولعــل اجلمــع يف االمطــار باعتبــار الدفعــات ويف الشــموس
((( الصحاح ،مادة (يقق).1571 / 4 :
((( العني ،مادة (بص).91 / 7 :
((( الصحاح ،مادة (بصص).1030 / 3 :
((( (دبح) يف أ ،تصحيف.
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (دبج).262 / 2 :
((( (دباح) يف أ ،تصحيف.
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (دبج)262 / 2 :
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بتعــدد االرشاق يف األيــام أو باعتبــار َّ
أن الشــمس الطالــع يف كل يــوم فــرد عــى حــدّ ة

الختــاف التأثــر يف نضــج الثــار وتربيــة النبــات باختــاف احلــر والــرد وغــر
ــه و يعــرى ِم ِ ِ ِ
ِ ِ
ذلــك( .و َقــدْ ينْح ِ ِ
َــرى
ْ
ــر م ْ
ــن ِريش َ َ ْ َ
َ َ َ ُ
ــن ل َباســه  /وَ /221ف َي ْســ ُق ُط ت ْ َ
ـان ُثــم يت ََلحـ ُـق ن ِ
ـت ِمــن َقصبِـ ِـه وان ِ
و ينْبـ ُ ِ
َامي ـ ًا
ْح َتـ َ
ـات َأ ْو َر ِاق ْالَ ْغ َصـ ِ َّ َ َ
ـت ت َباع ـ ًا َف َين َْحـ ُّ ْ َ
َ َ ُ
ف َأ ْل َوانِـ ِـه َو َل َي َقـ ُـع َلـ ْـو ٌن ِف َغـ ْ ِ
َح َّتــى َي ُعــو َد ك ََه ْيئَتِـ ِـه َق ْبـ َـل ُس ـ ُقوطِ ِه َل ُ َ
ـف َســالِ َ
يالِـ ُ
ـر
َمكَانِـ ِـه) حتــر وبــر البعــر عــى صيغــة التفعــل أي تيقــط مــن االعيــاء ،ويف بعــض
ـره فانحــر
كض َبــه و َنـ َ َ
النســخ (تنحــر) عــى صيغــة االنفعــال تقــول :حــره َ َ
أي :كشــفه فانكشــف((( وال ُعــرى بالضــم خــاف اللبــس ،تقــول :عــرى يعــرى

َــرى فيهــا لغتــان :وتنــون ،وال تنــون مثــل :علقــى ،فمــن
كــرىض يــرىض(( ،و ت ْ

تــرك رصفهــا يف املعرفــة جعــل ألفهــا ألــف تأنيــث وهــو أجــود وأصلهــا وتــرى
مــن الوتــر وهــو الفــرد ،قــال اهلل تعــاىلُ ﴿ :ثـ َّ َ
ى﴾((( أي واحــد ًا
ـر ٰ
ـم أ ْر َسـ ْلنَا ُر ُسـ َلنَا َتـ ْ َ
بعــد واحــد ومــن نوهنــا جعــل الفهــا ملحقــة)) ذكــره اجلوهــري((( ،وقــال بعــض
الشــارحني(( :تــرى أي شــيئ ًا بعــد يشء وبينهــا فــرة))((( ،وهــذا ممــا يغلــط فيــه

قــوم فيعتقــدون أي تــرى للمواصلــة وااللتصــاق ،وينبــت تباعــ ًا أي ال فــرات
بينهــا وكذلــك حــال الريــش الســاقط ،والتِبــاع بالكــر(( :الــوالء))((( ،وأنحــت

ورق الشــجر أي ســقطت وناميــ ًا أي زايــد ًا ،ويف بعــض النسخ(ســائر) الوانــه،

((( ينظر :الصحاح ،مادة (حرس).629 / 2 :
((( املؤمنون 44 /
((( الصحاح ،مادة (وتر).843 / 2 :
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.222 / 9 :
((( الصحاح ،مادة (تبع).1190 / 3 :
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قــال اجلوهــري(( :ســائر النــاس أي مجيعهــم))((( ،وقــال يف املصبــاح املنــر(( :قــال
األزهــري (((:اتفــق أهــل اللغــة أن ســائر الــيء باقيــة قليـ ًـا كان أو كثري ًا،وقــال

الصنعــاين ســائر النــاس باقيهــم وليــس معنــاه مجيعهــم كــا زعــم مــن قــر يف اللغــة

باعــه وجعلــه بمعنــى اجلميــع مــن حلــن العــوام وال جيــوز أن يكــون مشــتق ًا مــن
ســورة البلــد الختــاف املادتــن))((( فــإن عينــه التــاء ،ولعــل املــراد عــى صحــة
النســخة عــدم خمالقــة لــون الريــش النابــت للباقــي مــن الســوالف ،أو املــراد عــدم
التخالــف بــن األريــاش النابتــة يف األصــل أوضــح.

ِ
ـت َشـعر ًة ِمــن َشـعر ِ
ات َق َصبِـ ِـه َأ َر ْتـ َ
ـر ًة
َ
ـك ُ ْ
حـ َـر ًة َو ْرد َّيـ ًة َو َتـ َ
(و إِ َذا ت ََص َّف ْحـ َ ْ َ ْ َ َ
ـار ًة ُخـ ْ َ
ـف ت َِصـ ُـل إِ َل ِص َفـ ِـة َهـ َـذا َع َمئِـ ُـق ا ْل ِف َطـ ِ
َز َب ْر َج ِد َّيـ ًة َو َأ ْح َيانـ ًا ُص ْفـ َـر ًة عنجديـ ًة َف َك ْيـ َ
ـن َأ ْو
ــل َأجزَائِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ــح ا ْل ُع ُق ِ
ــه َقــدْ
ــو ُال ا ْل َواصف َ
ــن َو َأ َق ُّ ْ
ــول َأ ْو ت َْســ َتنْظ ُم َو ْص َفــ ُه َأ ْق َ
مقلعــ ُه َق َرائ ُ
ِ
ِ
الــورد بالفتــح مــن كل شــجرة
َأ ْع َجــ َز ْالَ ْو َهــا َم َأ ْن تُدْ ِركَــ ُه َو ْالَ ْلســنَ َة َأ ْن تَص َفــ ُه) َ
نورهــا وغلــب عــى احلوجــم أي :الــورد األمحــر((( ،والتــارة احلــن والزمــان،

والعســجد كجعفر((الذهــب))((( ،وال ُعمــق بالضــم وبالفتــح قعــر البئــر ونحوهــا،
والفطــن ِ
ِ
كعنــب مجــع فطنــه بالكــر وهــي احلــذق والعلــم بوجــوه األمــور ،وعامئق

الفطــن األذهــان الثاقبــة ،والقرحيــة أول مــا يســتنبط مــن البئــر((( ،ومنــه قوهلــم:

لفــان قرحيــه جيــدة يــراد اســتنباط العلــم بجــودة الطبــع ،واقرتحــت الــيء أي
((( املصدر نفسه ،مادة (سري)2 :
((( قول مترصف به ،ينظر :هتذيب اللغة ،مادة (سار).47 / 13 :
((( املصباح املنري ،مادة (سار) 299 / 1 :وفيه(( :قاله االزهري.))...
((( ينظر :معجم مقاييس اللغة ،مادة (حجم).141 / 2 :
((( العني ،مادة (عسجد).315 / 2 :
((( ينظر :تاج العروس ،مادة (قرح).170 / 4 :
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ابتدعتــه مــن غــر ســبق مثــال والــواو يف واقــل للحــال وال ريــب ان الشــعرة اقــل

األجــزاء التــي هبــا قــوام احليــوان واملــراد بعجــز األوهــام العجــز عــن وصــف علــل

هــذه األلــوان واختالفهــا واختصــاص كل بموضوعــه وســائر مــا أشــار إليــه (عليــه
الســام) أو العجــز عــن إدراك جزئيــات األوصــاف املذكــورة وترشيــح اهليئــات

الظاهــرة واخلصوصــات اخلفيــة يف خلــو ذلــك احليــوان كــا هــو املناســب لقولــه
ـول عــن وصـ ِ
(عليــه الســام)َ ( .فس ـبح َ ِ
ـف َخ ْلـ ٍـق َجـ َّـا ُه لِ ْل ُع ُيـ ِ
ـون
ان ا َّلــذي َ َبـ َـر ا ْل ُع ُقـ َ َ ْ َ ْ
ُ ْ َ
مــدُ ود ًا مكَون ـ ًا و م َؤ َّلف ـ ًا و َأعج ـ َز ْالَ ْلســن عــن َت ْل ِ
خيـ ِ
ـص ِص َفتِـ ِـه َوال قعــد
َف َأ ْد َر َك ْت ـ ُه َ ْ
ُ َ َ ْ
َ ْ َ
ُ َّ َ ُ
ِبــا عـ ِ ِ ِ ِ
كمنَ َعـ ُه أي غلبــه ،ومنــه قيــل للقمــر الباهــر لظهــوره عــى
َ َ ْ
ـن ت َْأد َيــة َن ْعتــه) َ َبـ َـر ُه َ

الكواكــب ،وجـاّه بالتشــديد أي كشــفه ،وكذلــك جــاه بالتخفيــف كــا يف بعــض

النســخ وكونــه أي أحدثــه وأوجــده وتالــف القــوم أي اجتمعــوا وحتابــوا والــف

بينهــم أي مجعهــم واوقــع األلفــة بينهــم وقعــد هبــا أي أقعدهــا وأعجزهــا والغــرض

الداللــة عــى عجــز العقــول وتنزهيــه ســبحانه عــن نيلهــا /ظ  /221فإهنــا إذا
عجــزت عــن إدراك خملـ ٍ
ـوق ظاهــر للعيــون عــى الصفــات املذكــورة فهــي بالعجــز

عــن إدراكــه ســبحان ُه ووصفــه أخــرى ،وكذلــك االلســن يف تلخيــص صفتــه وتأدية
ان مــن َأدمــج َقوائِــم الـ َّـذر ِة و َْالمجـ ِـة إِ َل مــا َفو َقهــا ِمــن َخ ْلـ ِـق ِْ
الي َتـ ِ
ـان
َ ْ ُ َ ْ
َّ َ َ َ
نعتــه َ
(و ُسـ ْب َح َ َ ْ ْ َ َ َ َ
و األفيلــة! و و َأى عـ َـى َن ْف ِسـ ِـه َأ َّل ي ْض َطـ ِـرب َشـبح ِمَّــا َأو َلـ ِ ِ
وح إِ َّل َو َج َعـ َـل
ـج فيــه الـ ُّـر َ
ْ َ
َ َ ٌ
َ
َ َ
َ
َ
ِ
ِْ
ـاء َغا َي َت ـ ُه) يف بعــض النســخ فســبحان بالفــاء موضــع الــواو،
الـ َـا َم َم ْوعــدَ ُهَ ،و ا ْل َف َنـ َ

َــر دموجــ ًا دخــل يف الــيء واســتحكم فيــه وادجمــه وغــره،
و َد َم َ
ــج الــيء كن َ َ
والــذرة واحــدة الــذر وهــي(( :صغــار النمــل))((( ،ومائــة منهــا زنــة حبــة شــعري،

واهل َ َم َجـ َة بالتحريــك اهلَمــج كذلــك ((وهــو ذبــاب صغــر كالبعــوض يســقط عــى
((( العني ،مادة (ذر).175 / 8 :
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وجــوه الغنــم واحلمــر وأعينهــا)) ،واحليتــان مجــع حــوت ،واألفيلــة مجــع فيــل،
واملعــروف بــن أهــل اللغــة (فِيلــة) ِ
كعنبــه كــا يف بعــض النســخ((( ،وأفيــال وفيــول،

وقــال ابــن الســكيت وال تقــل أفيلــه ،ووأى أي وعــدوا واضطــرب أي حتــرك

والشــبح الشــخص ،واولــج أي ادخــل ،واحلــام ككتــاب قضــاء املــوت وقــدره(((.

ـت بِ َبـ َ ِ
منهــا يف صفــة َ
ـف َلـ َ
ـر َق ْلبِـ َ
وصـ ُ
ـك ِمن َْهــا
اجلنَّــة ( َف َلـ ْـو َر َم ْيـ َ
ـك ن َْحـ َـو َمــا ُي َ
ـار ِ
ِ
ِ
ـن َشـ َـه َو ِاتا َو َل َّذ ِاتــا َو ز ََخـ ِ
ـت َن ْف ُسـ َ
ف
َل َع َز َفـ ْ
ـن َبدَ ائـ ِع َمــا ُأ ْخـ ِـر َج إِ َل الدُّ ْن َيــا مـ ْ
ـك َعـ ْ
َ
َ
ـان ا ْلِسـ ِ
منَاظِ ِرهــا و َل َذ ِه َلـ ْ ِ
اصطِ َفـ ِ
ـج ٍ
ـك
ار ُغ ِّي َبـ ْ
ـاق َأ ْشـ َ
ـت بِا ْلف ْكـ ِـر ِف ْ
َ َ
ـت ُع ُرو ُق َهــا ِف ُك ْث َبـ ِ ْ
َ
يجها و َأ ْفن ِ
ِ
عـ َـى ســو ِ
اح ِل َأ ْنَ ِ
الر ْطـ ِ
ار َهــا َو ِف َت ْعلِيـ ِـق َك َبائِـ ِ
َانَــا
ـب ِف َع َســال ِ َ َ
َ َ َ
ـس ال ُّل ْؤ ُلـ ِـؤ َّ
متَلِ َف ـ ًة ِف ُغ ُلـ ِ
ـك ال ِّثـ َـا ِر ُ ْ
َو ُط ُلــو ِع تِ ْلـ َ
ـف َأك َْم ِم َهــا) ورميــت ببــر قلبــك أي تأملــت

وتفكــرت وعرفــت عــن الــيء كرضبــت أي زهــدت فيــه وانــرف عنــه أو
والزخــرف بالضــم الذهــب ،وكــال حســن الــيء وكل ممـــوه ،وذهــل عــن
مللتــهُ ،

الــيء أي كمنــع أي غفــل عنــه ،وقيــل :تركــه عــى عمــد ،وقيــل نســبه لشــغل،

ويف بعــض النســخ (لذهلــت)((( عــى صيغــة املؤنــث الغائبــة ،فالفاعــل ضمــر
النفــس والعــرض غفلــه االنســان وتركــه بدائــع الدنيــا باالشــتغال((( بالفكــر يف

بدائــع اجلنــة ،والصفــق الــرب يســمع لــه صــوت ،والريــح تصفــق االشــجار
فتصطفــق أي تضطــرب وهتتــز ويــروي يف اصطفــات بالفــاء مــن الصــف أي انتظــام

((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.221 / 9 :
((( ينظر :الصحاح ،مادة (محم).1906 / 5 :
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.223 / 9 :
((( (االستعال) يف أ ،تصحيف.
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أشــجارها يف صــف ،والكثــب((( اجلمــع واالجتــاع والدخــول وانكثــب ((( الرمــل

أي اجتمــع وكل مــا انصــب يف يشء فقــد انكثــب فيــه ومنــه ســمى الكثيــب مــن

الرمــل ألنــه انصــب يف مــكان واجتمــع فيــه واجلمــع الكُثبــان((( بالضــم وهــي تــال
ّ
الرمــلِ ،
والكبائــس مجــع ِكباســه بالكــر وهــي العــذق التــام بشــارخيه ورطبــه(((،
ّ
وال ُعســلوج بالضــم(( :مــاالن وأخــر مــن القضبــان))((( ،ومجعــه عســاليج

كعصفــور وعصافــر ،واألفنــان مجــع فنــن بالتحريــك وهــو الغصــن ،وال ُغلــف
بالضــم كــا يف بعــض النســخ وبضمتــن كــا يف بعضهــا((( مجــع ِغــاف ِ
ككتــاب،
واالكــام مجــع كــم بالكــر وهــو(( :وعــاء ال ّطلــع وغطــاء النّــور))(((.

ـاف عـ َـى ُنز َ ِ
ـف َف َتـ ْـأ ِت عـ َـى منْيـ ِـة ُ ْ ِ
ـر َت َك ُّلـ ٍ
ُْ ِ
ـن َغـ ْ ِ
َّالــا ِف َأ ْفن ِ َيـ ِـة
متَن َيهــا َو ُي َطـ ُ َ
(تنَــى مـ ْ
َ ُ َ
ِ
ِ
ور َهــا بِ ْالَ ْعسـ ِ
ال ُمـ ِ
ُق ُص ِ
ـال ا ُْل َص َّف َقـ ِـة َو ُْ
ـم
ـور ا ُْل َر َّو َقــة َقـ ْـو ٌم َل ْ َت ـزَل ا ْلك ََر َام ـ ُة َت َتـ َـا َدى ِبِـ ْ
َ
َح َّتــى َح ُّلــوا َد َار ا ْل َقـ َـر ِار َو َأ ِمنُــوا ُن ْق َل ـ َة ْالَ ْس ـ َف ِ
ار) جنــى الثمــرة واجتناهــا أي قلعهــا
مــن الغصــن لــأكل ونحــوه وكلفــه تكليف ـ ًا أي أمــره بميثــاق تكلــف أي جتثمــه،
واملنيــة بالضــم االســم مــن متنيــت الــيء إذا اردتــه ،وقيل:التمنــي مأخــوذ مــن
املنــا وهــو القــدر؛ ألن صاحبــه يقــدر حصولــه والطائفــون عــى مــن نــزل اجلنــة

((( (الكبث) يف أ.
((( (وانكبث) يف أ.
((( (الكتبان) يف أ ،تصحيف.
((( ينظر :العني ،مادة (كبس).316 / 5 :
((( الصحاح ،مادة (عسلج).329 / 1 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.223 / 9 :
((( ينظر :الصحاح ،مادة (كمم).2024 / 5 :
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س ِّمــن َّم ِعـ ٍ
اب َو َأ َب ِ
الولــدان املخلــدون ﴿بِ َأ ْكـ َـو ٍ
اريـ َـق َوك َْأ ٍ
ـن﴾((( واألفنيــة مجــع فِنــاء
ِ
ككســاء وهــو مــن الــدار مــا اتســع امامهــا ،وتصفيــق الــراب تقليبــه وحتويلــه مــن
إنــاء إىل إنــاء ليصفــوا واألفنيــة واالعســال املصفقــة املصفــاة كــا قــال عــز وجــل
﴿أنـ ِ
ـن َع َسـ ٍ
ـل ُم َص ًّفــى﴾((( وراق املــاء يــروق أي صفــا وروقتــه
ـار مـ ْ
 /وٌ َ ْ َ :/222

أي صفيتــه وقــوم خــر مبتــدأ حمــذوف أي هــم قــوم ومتــادى فــان إذا دام عــى
فِعلــه ،وحللــت البلــد بالبلــد كمــددت أي :نزلــت بــه وســكنت ،والنقلــة بالضــم

ـول إِ َل مــا يجــم ع َليـ َ ِ
ـك َأيــا ا ُْلس ـت َِم ُع بِا ْل ُو ُصـ ِ
ـن
االنتقالَ (.ف َلـ ْـو َش ـ َغ ْل َ
ـك مـ ْ
َ َْ ُ ُ َ ْ
ْ
ت َق ْل َبـ َ ُّ َ
ملِـ ِ
ـك َشــوق ًا إِ َليهــا و َلتَحم ْلـ َ ِ
تِ ْلـ َ
ـي َهـ َـذا إِ َل
ـك ا َْلنَاظِـ ِـر ا ُْلونِ َقـ ِـة َلز َِه َقـ ْ
ـن َ ْ
ـت مـ ْ
ـت َن ْف ُسـ َ ْ ْ َ َ َ َّ
ـور اســتِعج ًال ِبــا جع َل َنــا اللَُّ و إِيا ُكـ ِ
ـن َي ْسـ َعى بِ َق ْلبِـ ِـه إِ َل َم َنـ ِ
ـاو َر ِة َأ ْهـ ِ
ـاز ِل
َُ
ـم مَّـ ْ
َ َ َ
ـل ا ْل ُق ُبـ ِ ْ ْ َ
مـ َ
َ َّ ْ
ْالَبــر ِار بِر ِ ِ
ـر أي دخــل أو دخــر نعتــه ،وهجــم فالن ـ ًا
ْ َ َ َْ
حتــه) َه َجـ َ
ـم عــى القــوم كنَـ َ َ

ادخلــه يتعــدى وال يتعــدى ،واملنظــر واملنظــرة مــا نظــرت إليــه فأعجبك ،أو ســاءك،
ـت نفســه كمنعــت
وز َه َقـ ْ
واملونقــة املعجبــة ،يقــال :يشء أنيــق أي حســن معجــبَ ،

كــا يف النســخ،وكذلك زهقــت كســمعت أي خرجــت وحتملــت واحتملــت أي:
ارحتلــت ذكــره اجلوهــري((( ،والضمــر يف هبــا راجــع اىل اجلنــة ،ويف بعــض النســخ

(يســعى)((( عــى صيغــة املضــارع ،وبقلبــه متعلــق بســعى وبرمحتــه جيعلنــا وتأويــل

بعــض الشــارحني((( اجلنــة باجلنــة املعقولــة مــن الكلــات الواهيــة املأخــوذة مــن
((( الواقعة .18 /
((( حممد .15 /
((( ينظر :الصحاح ،مادة (زهق).1493 / 4 :
((( رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،223 / 9 :رشح هنــج البالغــة ،ابــن ميثــم البحــراين:
.312 / 3
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.225 / 9 :
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الفالســفة املنكريــن للديــن ورشيعــة ســيد املرســلني صــى اهلل عليــه آلــه الطاهريــن.

األر كناي ـ ٌة عــن النــكاح
ـار بمالحقــة ّ
تفســر بعــض مــا فيهــا مــن الغريــب ،ويـ ّ
يقــال :آر املــرأة يؤرهــا إذا انكحهــا ،وقولــه :كأنــه قلــع دارى عنجــه نوتيــهِ ،
القلــع
ٌ
ُّ
ّ
ِ
الســفينة ،ودارى منســوب اىل داريــن((( وهــي بلــدة عــى البحــر جيلــب منهــا
شاع َّ
الطيــب وعنجــه أي عطفــه يقــال عنجــت الناقــة اعنجهــا عنجـ ًا إذا اعطفتهــا والنؤيت

املــاح ،وقولــه (عليــه الســام) ضفتــي جفونــه ارا َد جانبــي جفونــه والضفتــان
اجلانبــان وقولــه وفلــذ الزبرجــد الفلــذ مجــع فِلــذة وهــي القطعــة وقولــه كبائــس

اللؤلــؤ الرطــب الكباســة ِ
الغـ ِ
األر
ـدوق والعســاليج الغصــون واحدهــا عسـ ٌ
ـلوجّ ،
هــو اجلــاع كــا تقدم(((ومهــا كنايتــان عــن النيــك وهــو احلقيقــة ،والبواقــي كنايــات

كالوطــى والنــكاح واملبــارشة واملالمســة ،واملــراد بالنــكاح الوطــى عــى اإلشــراك
واحلقيقــة أو املجــاز عــى اخلــاف.

ومن خطبة له (عليه السالم)

ِ
ِ
ِ
ـم َو َل َتكُو ُنــوا ك َُج َف ِاة
ـر َأ ْ
ـم بِ َصغ ِري ُكـ ْ
ف َكبِ ُري ُكـ ْ
ـم بِ َكبِ ِري ُكـ ْ
(ل َي َتـ َـأ َّس َصغ ُري ُكـ ْ
ـم َو ْلـ َ ْ
ال ِ
ـون َو َل َعـ ِ
اهلِ َّيـ ِـة َل ِف الدِّ يـ ِ
ـض َب ْيـ ٍ
ـون َك َق ْيـ ِ
َْ
ـون
ـض ِف َأ َداحٍ َي ُكـ ُ
ـن اللَِّ َي ْع ِق ُلـ َ
ـن َي َت َف َّق ُهـ َ
ِ
َس َهــا ِوزْر ًا َو ُ ْ
ش ًا) التــأيس االقتــداء وتــأيس الصغــر بالكبــر ألن
يـ ِـر ُج ح َض ُانَــا َ ّ
كُْ
الرمحــة أو اشــدها وأرقهــا ورأفــة
الكبــر لكثــرة التجربــة احــزم واكيــس والرأفــة ّ
الكبــر بالصغــر؛ َّ
ألن الصغــر مظنــه لضعــف واجلفــاء تــرك الصلــة والــر وغــل

الطبــع والفظاظــة مــن حفــى الثــوب بجفــود إذا اغلــظ والفقــه العلــم بالــيء
((( سبق ذكره يف صحيفة.364 :
((( سبق ذكره يف صحيفة.365 :
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والفهــم لــه وغلــب عــى علــم الديــن لرشفــه والتفقــه التعلــم وال عــن اهلل تعقلــون
ـون) (و َي ْع ِقلـ َ
أي مــا يأمركــم بــه ويف بعــض النســخ((( ( َي َت َف َق ُهـ َ
ـون) عــى صيغــة الغيبــة
بيان ـ ًا حلــال املشــبه هبــم ،وال َقيــض بالفتــح قــرة البيــض العليــا اليابســة((( ،وقيــل
التــي خــرج مــا فيهــا مــن فــرخ أو مــاء ،والبيــض بالفتــح اســم اجلنــس والواحــدة
بيضــة كتمــر ومتــرة واجلمــع بيــوض وبيضــات ،ويف بعــض النســخ كبيــض هيــض

أي كــر ،يقــال :هــاض العظــم هييضــه أي كــره بعــد اجلبــور ،واالداحــي مجــع

االدحــى بالضــم وقــد يكــر وهــو موضــع الــذي تبيــض يف النعامــة((( وتفــرخ
وهــو أقــول مــن دحوت؛ألهنــا تدحــوه برجلهــا أي تبســطه ثــم تبيــض فيه؛والـ ِـوزر
بالكــر اإلثــم والثقــل وحضــن ال ّطائــر بيضــه حضنـ ًا وحضانـ ًا ِ
وحضانــة بالكــر
منهــا ضمــه اىل نفســه حتــت جناحيــه للتفريــخ وحضاهنــا مرفــوع عــى الفاعليــة،

قــال بعــض الشــارحني :شــبههم (عليــه الســام) ببيــض األفاعــي يف األعشــاش،
يظــن((( بيــض القطــا فــا حيــل ملــن رآه أن يكــره؛ ألنــه /ظ  /222يظنــه بيــض

القطــا ،وحضانــه خيــرج رشا؛ ألنــه يفقــص عــن أفعــى((( ،واســتعار لفــظ االداحــي

حتــى لالعشــاش جمــاز ًا؛ ألن االداحــي ال يكــون إال للنعــام ،وعــى هــذا الوجــه

يمكــن أن يــراد باالداحــي معنــاه احلقيقــي ،أي :إذا وجــد قيــض بيــض صغــر يف

أداحــي فاملظنــون أنــه بيــض القطــا؛ لكثــرة القطــا فيكــون كثــره وزر ًا للظــن وخيــرج
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.226 / 9 :225 / 9 :
((( ينظر :الصحاح ،مادة (قيض).1104 / 3 :
((( ينظر :تاج العروس ،مادة (دحى).403 / 14 :
((( (يطن) يف أ.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.226 / 9 :
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حضانــه رش ًا؛ ألنــه بيــض األفعــى يف الواقــع ،وقــال بعضهــم((( :هناهــم (عليــه

الســام) أن يشــبهوا جفــاة اجلاهليــة يف عــدم تفقههــم يف الدّ يــن فيشــبهون إذن
بيــض األفاعــي يف أعشاشــها ،وجــه الشــبه انــه أن كــره كارس ،ثــم لتــأذى احليــوان

بــه وكذلــك هــؤالء ال حيــل ألحــد اذاهــم وإهانتهــم حلرمــة ظاهــر االســام وان
امهلــوا وتركــوا عــى مــا هــم عليــه مــن اجلهــل وقلــة األدب خرجــوا شــياطني وفيــه

أن كــر بيــض األفعــى ال إثــم فيــه إال إذا ظـ َّن أنــه بيــض القطــا ونحــوه ،وال يطلــق
األدحــى عــى عــش األفعــى وغريهــا الختصاصــه بالنعــام.

منهـــا( :ا ْف َت ُقــوا بعــدَ ُأ ْل َفتِ ِهــم و ت ََشـ َّتتُوا عــن َأصلِ ِهــم َف ِمنْهــم ِ
آخـ ٌـذ بِغ ُْصـ ٍ
ـن َأ ْينَـ َـا
ْ َ
َ َْ
َ ْ ْ ْ ُ ْ
ـال َمـ َ
َمـ َ
ـال َم َع ـ ُه َعـ َـى َأ َّن اللََّ َت َعـ َ
ـال َس ـ َي ْج َم ُع ُه ْم رش َيـ ْـو ٍم لِ َبنِــي ُأ َم َّي ـ َة َكـ َـا َ ْتت َِمـ ُـع َق ـز َُع
ال ِريـ ِ
ـح ِ
َْ
ـف ُي َؤ ِّلـ ُ
اب) الضامئــر راجعــة
السـ َ
ـم َ ْ
ـم ُركَامـ ًا َكـ ُـركَا ِم َّ
ي َم ُع ُهـ ْ
ـم ُثـ َّ
ـف اللَُّ َب ْين َُهـ ْ

اىل أصحابــه ومــن يــأيت بعدهــم وتشــتتهم عــن أصلهــم وتفرقهــم وختلفهــم عنــه
وعــن اتبــاع أمــره (عليــه الســام) والغصــن مــن خلفــه (عليــه الســام) مــن ذريــة

الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) أي منهــم مــن يتبــع اإلمــام من أهــل البيــت (عليهم
ّ

الســام) ومنهــم مــن ال يكــون كذلــك واكتفــى عــن ذكــر هــذا القســم بكلمــة مــن

ولعــل يف الــكالم اشــعارا بنــوع مــن النقــص يف متابعــة مــن ثبــت منهــم عــى احلــق
وكلمة(تعــاىل) ليســت يف بعــض النســخ والضمــر يف (جيمعهــم) راجــع اىل اجلميع،

فيجتمعــون كــا جيتمــع قــزع اخلريــف ،وال َقـ َـزع بالتحريــك :القطــع املتفرقــة مــن

الســحاب ،والواحــدة قزعــه كقصــب((( وقصبــه ،وقــال األزهــري(( :وكل يشء
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.315 / 3 :
((( ينظر :العني ،مادة (قزع).132 / 1 :
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الســحاب املرتاكــم أي:
يكــون قطعــ ًا متفرقــة فهــو قــزع))(((،
والــركام بالضــم ّ
ُّ

الكثيــف املجتمع،يقــال :ارتكــم الــيء وتراكــم إذا اجتمــع ،والركــم مجــع يشء(((،
وقــال بعــض الشــارحني(( :وكــذا كان َّ
فــإن الشــيعة اهلاشــمية اجتمعــت عــى

إزالــة ملــك بنــي مــروان مــن كان منهــم ثابتـ ًا عــى والء عــي بــن ايب طالــب (عليــه

الســام) ومــن حــا َد منهــم عــن ذلــك؛ وذلــك يف أواخــر أيــام مــروان احلــار ،عنــد

ظهــور الدعــوة اهلاشــمية))(((.

( ُثــم ي ْف َتــح َُلــم َأبوابـ ًا ي ِســي ُل َ ِ
النَّ َتـ ْ ِ
ـن ُم ْسـ َت َث ِ
ار ِه ْم ك ََسـ ْي ِل َْ
ـن َح ْيـ ُ
ـث َل ْ ت َْسـ َل ْم
ون مـ ْ
َّ َ ُ ْ ْ َ َ
ِ
ٍ
اب َأ ْر ٍ
ض) يف بعض
َع َل ْيـ ِـه قــاد ٌة َو َل ْ َت ْث ُبـ ْ
ـت لــه َأك ََمـ ٌة َو َل ْ َي ُر َّد َسـنَنَ ُه َر ُّص َط ْود َو َل حــدَ ُ
النســخ (ثــم يفتــح هلــم أبواب ـ ًا) واألبــواب وجــوه آرائهــم أو األعــم منهــا وســائر
أســباب الغلبــة عــى األعــداء ،والثــور اهليجــان ،والوثــب والســطوع وهنــوض

القطــا واجلــراد وآثــاره واســتثارة أي هيجــه إىل غــر ذلــك ،واملســتثار املوضــع،

واملــراد خروجهــم باتفــاق وقــوة كســيل عظيــم وســيل اجلنتــن ســيل العــرم الــذي
َان لِ َسـ َبإٍ فِــي
أرســله اهلل عــز وجــل عــى اجلنتــن لســبأ كــا قــال اهلل تعــاىلَ ﴿ :ل َقــدْ ك َ
ِ
ـن َو ِشــم ٍ
َم ْسـكَن ِ ِه ْم َآ َيـ ٌة َجنَّ َتـ ِ
ـن َي ِميـ ٍ
ـم َو ْاشـك ُُروا َلـ ُه َب ْلــدَ ٌة
ال ُك ُلــوا مـ ْ
ـان َعـ ْ
ـن ِرز ِْق َر ِّب ُكـ ْ
َ
ـم
ـم َس ـ ْي َل ا ْل َعـ ِـر ِم َو َبدَّ ْلن ُ
ـم بِ َجنَّ َت ْي ِهـ ْ
َاهـ ْ
ـور * َف َأ ْع َر ُضــوا َف َأ ْر َس ـ ْلنَا َع َل ْي ِهـ ْ
َط ِّي َب ـ ٌة َو َر ٌّب َغ ُفـ ٌ
ـل و َشـ ٍ ِ
ٍ
َجنَّ َت ْيـ ِ
ـن ِســدْ ٍر َقلِيـ ٍ
ـل﴾((((( ،والقــارةُ :
اجلبيــل
ـيء مـ ْ
ـي ُأك ٍُل َخ ْمــط َو َأ ْثـ ٍ َ ْ
ـن َذ َوا َتـ ْ

((( هتذيب اللغة ،مادة (قزع).184 / 1 :
((( ينظر :الصحاح ،مادة (ركم).1936 / 5 :
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.228 / 9 :
((( سبأ .16 ،15 /
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الصغــر املنقطــع عــن اجلبــال والصخــرة العظيمــة))(((َ ،
واألكمــة حمركــة التــل مــن

حجــارة واحــدةً،أو املوضــع يكــون أشــد ارتفاعــا ممــا حولــه وهــو غليــظ ال يبلــغ

أن يكــون حجــر ًا ((( ،والســمت((( بالتحريــك ((الطريــق))((( ،ور ّد طريــق الســيل

ورص البنــاء ُير ّصـ ُه بالضــم أي :الصــق
أن يمنعــه مانــع فيجــري مــن مســيل آخــر،
َّ
بعضــه ببعــض ،وال َطــود بالفتــح اجلبــل ،أو عظيمه،واحلــداب مجــع حدبــة وهــي مــا

أرتفــع مــن األرض والغــرض أهنــم ينهضــون كســيل ال يــرده را ّد وال يمنعــه مانــع.

ض ي ْأ ُخـ ُـذ ِبِـ ِ
(ي َذع ِذعهــم اللَُّ ِف ب ُطـ ِ ِ ِ ِ
ـن
ـم مـ ْ
ُ
ْ
ـم َي ْسـ ُلك ُُه ْم َينَابِيـ َـع ِف ْالَ ْر ِ َ
ـون َأ ْود َيتــه ُثـ َّ
ُ ْ ُُ ُ
ـن لِ َقـ ْـو ٍم  /وِ /223ف ِد َيـ ِ
َقـ ْـو ٍم ُح ُقـ َ
ـن َمــا ِف
ـم اللَِّ َل َي ُذو َبـ َّ
ـوق َقـ ْـو ٍم َو ُي َم ِّكـ ُ
ـار َقـ ْـو ٍم َو ا ْيـ ُ
ِ
ـم َب ْعــدَ العلــق َو الت َّْمكِـ ِ
وب ْالَ ْل َيـ ُة َعـ َـى النَّـ ِ
ـار) ذعــذت الــيء بالذال
ـن َكـ َـا َتـ ُـذ ُ
َأ ْيدهيِـ ْ
املعجمــة والعــن املهملــة أي فرقتــه فتذعــذع ،والـ ّـر واخلــر إذا أذعتــه ،والغــرض
اخافئهــم بــن النــاس يف البــاد ،ثــم اظهارهــم باالعانــة والتأييــد لالنتقــام مــن قــوم

واحقــاق احلقــوق وقمــع الظلمــة ،وذاب الــيء يــذوب ضــد مجــد ،والظاهــر َّ
أن

الضمــر يف أيدهيــم راجــع اىل بنــي أميــة وذوبــان مــا يف أيدهيــم ذهــاب امللــك عنهــم
وســوء حاهلــم ،واألَليــة بالفتــح مــا ركــب العجــز مــن شــحم أو حلــم كــا يكــون

للشــاة ،واجلمــع َأليــات بالتحــرك والتشــبيه اليــان بغــر تــاء.

ـن ت َْو ِهـ ِ
َ
ـن َنـ ْ ِ
ـن ا ْل َباطِـ ِ
ـر َْ
الـ ِّـق َو َل ْ َتِنُــوا َعـ ْ
ـاس َلـ ْـو َل ْ َتتَخَ ا َذ ُلــوا َعـ ْ
(أ ُّ َيــا النَّـ ُ
ـل َل ْ
ي ْطمــع فِي ُكــم مــن َليــس ِم ْث َل ُكــم و َل ي ْقــو مــن َقـ ِـوي ع َلي ُكـ ِ
ـم َم َتــا َه َبنِــي
ْ َ َْ َ َ ْ
ْ َ ْ ْ َ
َ َ ْ
ـم ِ ْت ُتـ ْ
ـم َلكنَّ ُكـ ْ
َ َ ْ ْ

((( القاموس املحيط ،مادة (قار) ،123 / 2 :وفيه ...( :أو الصخرة.)...
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (أكم).21 / 12 :
((( (السنت) يف أ ،حتريف.
((( الصحاح ،مادة (سمت).254 / 1 :
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ِ
إِ ِ
ـن َب ْعـ ِـدي َأ ْض َعاف ـ ًا) اخلــذل واخلــذالن
ـم التِّي ـ ُه مـ ْ
سائيـ َـل َو َل َع ْمـ ِـري َل ُي َض َّع َفـ َّ
ـن َل ُكـ ُ
َْ

تــرك النــرة ،والوهــن الضعــف يف العمــل ،وقــوى عليهــم أي غلــب وتســلط
والتيــه الضــال ،يقــالَ :تــا َه َيتِيـ ُه تَيهـ ًا بالفتــح والكــر ومتاهـ ًا واملتــاه حيتمــل املكان
واملصــدر ،أي :ضللتــم كــا ضلــت بنــو إرسائيــل وقــد روي عــن النبــي (صــى اهلل
عليــه وآلــه وســلم) أنــه قــال :لرتكبــن ســنن مــن كان قبلكــم حــذوا النعــل بالنعــل

ـب لدخلتمــوه ،فقيــل :يــا رســول اهلل
والقــذة بالقــذة حتــى لــو دخلــوا حجــر ضـ ّ

اليهــود والنصــارى ،قــال :فمــن إذ ًا(((واالضعــاف والتضعيــف ويوجــد الكلمــة يف
النســخ عــى الوجهــن ،واملضاعفــة أن يــزاد عــى أصــل الــيء فيجعــل مثلــن أو

أكثــر ذكــره اخلليــل(((.

الـ َّـق َو َر َاء ُظ ُه ِ
ـم َْ
ـم ْالَ ْب َعــدَ َ ،و ا ْع َل ُمــوا
َ
ـم ْالَ ْد َنــى َو َو َص ْل ُتـ ُ
ـم َو َق َط ْع ُتـ ُ
ور ُكـ ْ
(خ َّل ْف ُتـ ُ
ِ
ك بِك ِ
ِ
ِ
ُــم َســ َل َ
ُــم َمئُونَــ َة
ُــم من َْه َ
الر ُســول َو كُفيت ْ
ــاج َّ
ْ
ــي َلك ْ
ُــم الدَّ اع َ
ُــم إِ ِن ا َّت َب ْعت ُ
َأ َّنك ْ
ـاف و َنب ْذ ُتــم ال ِّث ْقـ َـل ا ْل َفـ ِ
ِالعتِسـ ِ
ـن ْالَ ْعنَـ ِ
ـاد َح َعـ ِ
ـاق) خلــف القــوم أثقاهلــم ختليــف
َ َ ُ
ْ َ
أي خ ّلوهــا وراء ظهورهــم وتركوهــا ،والــكالم كالتعليــل لتضعيــف التيــه ،واملــراد

باألدنــى أي :األقــرب نفســه (عليــه الســام) ،واألبعــد مــن اتبعــوه كاخللفــاء
ومعاويــة ،والداعــي اىل احلــق هــو (عليــه الســام) ،واملؤونــة :الثقــل وكفايــة املؤنــة

محلــه عــن الغــر ،واعتســف عــن الطريــق أي :مــال وعــدل أو خبطــه عــى غــر

الصعــب ،واملــراد بالثقــل الفــادح
هدايــة ،ونبذتــم أي :طرحتــم ،والفــادح :الثقيــل ّ

اإلثــم والعــذاب يف اآلخــرة أو األعــم مــن ذلــك وممــا ينــزل هبــم مــن اخلطــوب يف
((( ينظــر :املعجــم الكبــر ،204 /6 :والنهايــة يف غريــب احلديــث واالثــر ،357 /1 :وحممع
الزوائــد ،260 /7 :وكنز العــال.211 /1 :
((( ينظر :العني ،مادة (ضعف).282 / 1 :
270

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

الدنيــا بمخالفتــه (عليــه الســام).
خطبة له (عليه السالم)
ومن
ٍ

ِ
ِ
الـ ْ ِ
ـج َْ
ـن فِيـ ِـه َْ
ـر
(إِ َّن اللََّ تعــاىل َأ ْن ـز ََل كتَاب ـ ًا َهادي ـ ًا َبـ َّ َ
ـر َفخُ ـ ُـذوا َنْـ َ
ـر َو الـ َّ َّ
الـ ْ َ
ِ
ـض ا ْل َف َرائِـ َ
ـر َت ْق ِصــدُ وا ا ْل َف َرائِـ َ
ـض اداءهــا إِ َل اللَِّ
َ ْت َتــدُ وا َو اصدقــوا َعـ ْ
ـن َسـ ْـمت الـ َّ ِّ
ت َُؤدكُــم إِ َل َْ ِ
م ُه ٍ
ــول َو َف َّض َ
ــل ُح ْر َمــ َة ا ُْل ْســلِ ِم َع َ
ــى
ــر َ ْ
النَّــة إِ َّن اللََّ َح َّ
ِّ ْ
ــر َم َح َرامــ ًا َغ ْ َ
ـوق ا ُْلســلِ ِمني ِف مع ِ
ِ ِ
الـ َـر ِم ُك ِّل َهــا َو َشــدَّ بِ ْ ِ
ال ْخـ َـا ِ
ُْ
اق ِد َهــا َفا ُْل ْســلِ ُم
َ َ َ
ص َو الت َّْوحيــد ُح ُقـ َ ْ
ون ِمــن لِســانِ ِه و ي ِ
ِ
ِ
ــد ِه إِ َّل بِ َْ
ــق َو َل َيِ ُّ
ــل َأ َذى ا ُْل ْســلِ ِم إِ َّل بِ َــا
ال ِّ
َم ْ
َ َ
ــن َســل َم ا ُْل ْســل ُم َ ْ َ
ـر َب أي :اعــرض،
وصــدَ َ
ـب) النهــج بالفتــح :الطريــق الواضــحَ ،
َيِـ ُ
ف عنــه كـ َ َ
والســمت :الطريــق والقصــد اســتقامة الطريق،يقــال :قصــد فــان كــرب إذا

رشــد ،والفرائــض مكــرر ًا نصــب عــى االغــراء أي :الزمــوا الفرائــض لتؤديكــم إىل
حلــرم مجــع ُحرمــة ك ُغــرف و ُغرفــة
اجلنــة وغــر جمهــول أي :معلوم ـ ًا للمكلــف ،وا ُ

وهــو اســم مــن االحــرام مثــل :الفرقــة مــن االفــراق ،وروى عــن النبــي (صــى اهلل
عليــه وآلــه) أنــه قــال :حرمــة املســلم فــوق كل حرمــة دمــه وعرضــه ومالــه((( وشــد

احلقــوق باإلخــاص والتوحيــد ربطهــا هبــا وهــو انــه تعــاىل كالتأكيــد لقولــه (عليــه
ِ
ِ
ِ
ـاس
ـم َو ُهـ َـو ا َْلـ ْـو ُت َفـإِ َّن النَّـ َ
الســام) إال باحلــق ( َبــاد ُروا َأ ْمـ َـر ا ْل َع َّامــة َو َخ َّ
اصـ َة َأ َحد ُكـ ْ
ِ
ِ
َأمام ُكــم و إِ َّن الســاع َة َتْدُ و ُكـ ِ
ـم
َّ َ
َ َ ْ َ
ـم مـ ْ
ـم َ َت َّف ُفــوا َت ْل َح ُقــوا َفإِ َّنـ َـا ُينْ َت َظـ ُـر بِ َأ َّول ُكـ ْ
ـن َخ ْلف ُكـ ْ
ْ
ِ
ـم) املبــادرة /ظ  /223املســابقة والعجلــة للوصــول اىل الــيء واملراد الرضا
آخ ُر ُكـ ْ
باملــوت والتهيــؤ لــه واالســتعداد ملــا بعــده ،واملــوت وإن كان يعمــم كل حيــوان إال
((( قــال رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه وســلم)(( :املســلم عــى املســلم حــرام ،دمــه
وعرضــه ومالــه)) مســند أمحــد ،491 /3 :واملعجــم الكبــر ،74 /22 :وجممــع الوزائــد/4 :
 ،172وفتــح البــاري.387 /10 :
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َّ
إن لــه مــع كل أحــد خصوصيــة وكيفيــة خمالفــة حلالــة مــع غــره والنــاس أمامكــم

أي ســبقوكم اىل املــوت ،والــدار االخــرة ،ويف بعــض النســخ (فـ َّ
ـإن البــأس) بالبــاء

املوحــدة واهلمــزة أي الشــدة والعــذاب واملــراد شــدة اآلخــرة وعذاهبــا ،أو شــدائد

الدنيــا وفتنهــا واحلــروب املســتقبلة و(ختففــوا) ،أي :بالقناعــة وتــرك احلــرص عــى
الدنيــا أو مــن محــل اآلثــام والذنــوب ،وحيتمــل أن يكــون التخفيــف كنايــة عــن تــرك

الركــون إىل الدنيــا واختاذهــا دار ممَّــر ال دار مقــر ،ولعلــه أنســب معنــى ،وينتظــر
ّ

بأولكــم وآخركــم ،أي :إنــا ينتظــر ببعــث األولــن ونرشهــم للحســاب جمــيء

الالحقــن حتــى يبعثــوا مجيعــ ًا ،والغــرض األمــر باالســتعداد لذلــك اللحــوق
ِِ
ِ ِِ
ون
ـم َم ْسـئُو ُل َ
والنشــور الــذي جــرى بــه القضــاء( .ا َّت ُقــوا اللََّ ِف ع َبــاده َو بِـ َـاده َفإِ َّن ُكـ ْ
ِ
ِ
َح َّتــى َعـ ِ
ـم َْ
ـر َفخُ ـ ُـذوا
ـن ا ْلبِ َقــا ِع َو ا ْل َب َهائ ـمَِ ،أطي ُعــوا اللََّ َو َل َت ْع ُصــو ُهَ ،و إِ َذا َر َأ ْي ُتـ ُ
الـ ْ َ
ِ
ـر َف َأ ْع ِر ُضــوا َع ْنـ ُه) التقــوى يف العبــاد اتبــاع امــر اهلل يف املعامــات
بِــه َو إِ َذا َر َأ ْي ُتـ ُ
ـم الـ َّ َّ
واالمــور الدائــرة بــن النــاس ويف البــاد القيــام بحــق املقــام والعمــل يف كل مــكان
بــا أمــر بــه ،والبِقــاع ِ
كجبــال مجــع ُبقعــه بالضــم وهــي القطعــة مــن االرض عــى

غــر هيئــة التــي اىل جانبهــا والبهيمــة ذات القوائــم األربــع ،ولــو كانــت يف املــاء،
وقيــل كل حــي ال يميــز ،والســؤال عــن البِقــاع مل اخربتــم هــذه؟ ومل عمرتــم هــذه؟

ومل مل تعبــدوا اهلل فيها،وعــن البهائــم مل امجعتموهــا ؟ ومل أوجعتموهــا ؟ ومل مل تقوموا

بشــأهنا وغايــة حقهــا.

ومن كالم له (عليه السالم) بعدما بويع باخلالفة

وقــال لــه قــوم مــن الصحابــة :لــو عاقبــت قومـ ًا ممــن أجلــب عــى عثــان فقــال
ِ
ـن َك ْيـ َ
ـف ِل بِ ُقـ َّـو ٍة َو
(عليــه الســام)َ ( :يــا إِ ْخ َو َتــا ْه إِ ِّن َل ْسـ ُ
ـت َأ ْج َهـ ُـل َمــا َت ْع َل ُمـ َ
ـون َو َلكـ ْ
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ِ
ِ
ِ
ـم َهـ ُـؤ َل ِء َقــدْ
ا ْل َقـ ْـو ُم ا ُْل ْجلِ ُبـ َ
ـم َو َهــا ُهـ ْ
ـون َعـ َـى َحــدِّ َشـ ْـوكَت ِه ْم َي ْملكُو َن َنــا َو َل ن َْملك ُُهـ ْ
ـت إِ َلي ِهــم َأعراب ُكــم ،و هـ ِ
َثــار ْت معهـ ِ
ـومو َنك ُْم
ـم َي ُسـ ُ
ـم خ َل َل ُكـ ْ
ـمَ ،و ا ْل َت َّفـ ْ ْ ْ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ
ـم ع ْبدَ ا ُن ُكـ ْ
َ َ َُ ْ
ٍ
ِ
ِ
ــاءواَ ،و َه ْ
ش ٍء ت ُِريدُ ونَــ ُه) اجلــزاء يف قوهلــم:
ــل ت َ
َمــا َش ُ
َــر ْو َن َم ْوضعــ ًا ل ُقــدْ َرة َع َــى َ ْ
(لــو عاقبــت) حمــذوف أي لــو عاقبــت لــكان حســن ًا ،واجلبــوا أي :جتمعــوا وتألبــوا
وااللــف يف (يــا أخوتــاه) بــدل مــن يــاء املتكلــم ،واهلــاء الســاكنة للســكت ،وجيــوز

فيهــا الضــم كــا يف بعــض النســخ ،واحلــد منتهــى الــيء ومــن كل يشء حدتــه
وحــد الرجــل بأســه ،والشــوكة شــدة البــأس ،وحــد الســاح ،وثــار الغبــار يثــور

أي :هــاج ،ومنــه قيــل :ثــارت الفتنــة ،وامللــك كنايــة عــن التســلط والقــدرة،
ِ
والعبــدان بالكــر مجــع عبــد ،والتفــت أي :انضمــت وأختلطــت ،واألعــراب:

ســكان الباديــة مــن العــرب والواحــد إعــرايب ،وهــو الــذي يكــون صاحــب نجعــة

وارتيــاد للــكأل ،وقــال األزهــري((( :ســواء كان مــن العــرب أو مــن مواليهــم
ومــن نــزل بــاد الريــف واســتوطن املــدن ممــن ينتمــي اىل العــرب فهــم عــرب وإن

مل يكونــوا فصحــاء ،وهــم خاللكــم ،أي :بينكــم ،وســام فالن ـ ًا األمــر يســومه إذا

كلفــه إيــاه وأكثــر مــا يســتعمل يف العــذاب والــر ،واعتــذاره (عليــه الســام) بعــدم
التمكــن لرعايــة املصالــح وتأليــف القلــوب ال ألنــه كان يف نفســه (عليــه الســام)

االنتقــام مــن املجلبــن((( كــا يــدل عليــه قولــه (عليــه الســام)( :اهلل قتلــه وأنــا
ِ
ِِ ٍ
ِ
ِ
ـن َهـ َـذا
ـاس مـ ْ
معــه)( ،إِ َّن َهـ َـذا ْالَ ْمـ َـر َأ ْمـ ُـر َجاهل َّيــةَ ،و إِ َّن َلـ ُـؤ َلء ا ْل َقـ ْـو ِم َمــا َّد ًة إِ َّن ال َّنـ َ
ْالَ ْمـ ِـر إِ َذا ُحـ ِّـر َك َعـ َـى ُأ ُمـ ٍ
ـور :فِ ْر َق ـ ٌة َتـ َـرى َمــا َتـ َـر ْو َنَ ،و فِ ْر َق ـ ٌة َتـ َـرى َمــا َل َتـ َـر ْو َنَ ،و
ِ
ـوب َم َو ِاق َع َهــا،
ـاس َو َت َقـ َـع ا ْل ُق ُلـ ُ
ـروا َح َّتــى َ ْيــدَ َأ ال َّنـ ُ
ف ْر َقـ ٌة َل َتـ َـرى َهـ َـذا َو َل هــذا َف ْ
اصـ ِ ُ
((( ينظر :هتذيب اللغة ،مادة (عرب).361 ،360 /2 :
((( (املحلبني) يف أ ،تصحيف.
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ــذ ُْ
َو ت ُْؤ َخ َ
ال ُق ُ
ــم َح ًة) املــراد باألمــر املشــار اليــه ماقصــده املجلبــون عــى
ــوق ُم ْس َ
عثــان ،مــن قتلــه عــى مــا ذكــره بعــض الشــارحني((( ،أيَّ :
إن أجالهبــم عليــه مل

يكــن عــن طاعــة اهلل واتبــاع أمــره ،بــل نشــأ عــن احلميــة والعصبيــة كــا هــو شــأن

أهــل اجلاهليــة وال ينافيــه كونــه طاعــة ومطابقـ ًا ألمــر اهلل ســبحانه ،ومل يبــن (عليــه
الســام) حــال األمــر يف الواقــع  /و /224للمصلحــة واقتــر عــى بيــان حــال
نيــة القــوم ،ولعــل املــراد بعضهــم أو أكثرهــم ،وحيتمــل أن يكــون االشــارة اىل
مــا أراده هــؤالء القــوم مــن معاقبــة املجلبــن أي :إنــا محلتكــم العصبيــة عــى مــا

أردتــم دون الطاعــة والقربــة ،ولعــل األنســب بتقســيم الفــرق أن يكــون االشــارة
اىل اجلميــع وهــذا كمنــع أي ســكن ،ووقــع القلــوب مواقعهــا اطمئناهنــا وارتفــاع

الوســاوس عنهــا ،وســمح كمنــع أي أعطــى وجــاد((( ،وقيــل :أي وافــق عــى مــا

أريــد منــه وأســمح لغـ َة فيــه((((( ،وقــال االصمعــي :ســمح ثالثيـ ًا باملــه ،وأســمح
بقيــادة))((( ،والغرض(((أخــذ احلقــوق بســهولة والكلمــة عــى صيغــة الفاعــل.

ِ
ـم بِـ ِـه َأ ْمـ ِـريَ ،و َل َت ْف َع ُلــوا َف ْع َلـ ًة ت َُض ْع ِضـ ُـع
(فأهــدؤا َعنِّــي َو ا ْن ُظـ ُـروا َمــا َذا َي ْأتي ُكـ ْ
ُقـ َّـو ًة َو ت ُْسـ ِـق ُط ُمنَّ ـ ًة َو ُتـ ِ
ـور ُ
ـك ْالَ ْمـ َـر َمــا ْاست َْم َسـ َ
ث َو ْهن ـ ًا َو ِذ َّل ـ ًةَ ،و َس ُأ ْم ِسـ ُ
ـك َو إِ َذا َل ْ
ِ
ِ
ـي) الفعلــة املــرة مــن الفعــل ضعضــع فــان البنــاء أي
َأ ِجــدْ ُبــدّ ًا َفآخـ ُـر الــدَّ َواء ا ْل َكـ ُّ
هدمــه حتــى األرض ،و((ا ُملنَّــة بالضــم :القــوة))((( ،وسأمســك األمر ما استمســك

((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.233 / 9 :
((( ينظر :الصحاح ،مادة (سمح).376 / 1 :
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (سمح).489 / 2 :
((( املصباح املنري( ،سمح).288 / 1 :
((( (العرض) يف أ ،تصحيف.
((( الصحاح ،مادة (منن).2207 / 6 :
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والكــي :إحــراق اجللــد بحديــدة ونحوهــا وآخــر الــداء
أي :أصــر مــا أمكــن،
ّ

ـي أي :عاقبــة أمــر الــداء ومصــر أمــره إىل الكــي إذا مل يــزل بأنــواع املعاجلــات،
الكـ ّ
ويف بعــض النســخ ِ
(فآخــر الــدواء الكــي)((( ،قــال بعــض الشــارحني((( :هــذا مثــل
مشــهور ،ويقــال :آخــر الطــب ،ويغلــط فيــه العامــة ،فتقــول :آخــر الــداء الكــي،
والكــي ليــس مــن الــداء ليكــون آخــره انتهــى .وقــد أخــذه مــن كالم اجلوهــري

(((

والتوجيــه مــا عرفــت ،وقــال :و((ليــس معنــاه :وســأصرب عــن معاقبــة هــؤالء مــا
أمكــن الصــر ،فــإذا مل أجــد ُبــد ًا عاقبتهــم ،ولكنــه كالم قالــه أول مســر طلحــة
والزبــر اىل البــرة ،فإنــه حينئــذ أشــار عليــه قــوم بمعاقبــة املجلبــن فاعتــذر بــا

ذكــر ،ثــم قــال :وسأمســك االمــر مــا استمســك ،أي :أمســك نفــي عــن حماربــة
هــؤالء الناكثــن للبيعــة مــا أمكننــي وأدفع األيــام بمرســلتهم وختويفهــم وانذارهم،
واجتهــد يف ردهــم اىل الطاعــة بالرتغيــب والرتهيــب ،فــإذا مل أجــد ُبــد ًا مــن احلــرب،

ألنــا الغايــة التــي ينتهــي أمر العصــاة إليهــا))(((.
فآخــر الــدَّ واء الكــي ،أي احلــرب؛ َّ
ومن كالم له (عليه السالم) عند مسري أصحاب اجلمل اىل البصرة

ـول ه ِ
اديـ ًا بِكِ َتـ ٍ
(إِ َّن اللََّ َب َعـ َ
ك َعنْـ ُه إِ َّل َهالِ ٌ
ـاب نَاطِـ ٍـق َو َأ ْمـ ٍـر َقائِـ ٍم َل َ ْيلِ ُ
ك،
ـث َر ُسـ ً َ
ِ
ِ
ـظ اللَُّ ِمن َْهــاَ ،و إِ َّن ِف ُس ـ ْل َط ِ
َات إِ َّل َمــا َح ِفـ َ
ان
ـن ا ُْل ْهلِ ـك ُ
َو إِ َّن ا ُْل ْبتَدَ َعــات ا ُْل َش ـ َّب َهات ُهـ َّ
ِ
ِ
ـر ُم َل َّو َمـ ٍـة َو َل ُم ْسـ َتك َْر ٍه ِ َبــا) األمــر القائــم
ـم َف َأ ْع ُطــو ُه َطا َع َت ُكـ ْ
اللَِّ ع ْص َمـ ًة لَ ْم ِر ُكـ ْ
ـم َغـ ْ َ
((( رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،232 / 9 :ورشح هنــج البالغــة ،ابــن ميثــم
البحــراين.321 / 3 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.233 / 9 :
((( ينظر :الصحاح ،مادة (كوى).232 / 9 :
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.234 / 9 :
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املســتقيم الــذي ليــس بــذي عــوج كــا ذكــره بعــض الشــارحني((( أو الظاهــر املبــن

كأنــه ليــس بقاعــد أو ســاقط حتــى خيفــى عــى الناظريــن إليــه و(ال هيلــك عنــه إالَّ

هالــك) ،أي :ال هيلــك عــادالً عنــه إال البالــغ يف اهلــاك كــا ال يقــال :ال يعلــم هــذا

الفــن إالَّ عــامل أي الكامــل يف العلــم ،واملبتدعــات التــي مل يكــن عــى عهــد الرســول

(صــى اهلل عليــه والــه) ومل يــدل عليهــا دليــل عــام أو خــاص ،واملشــبهات أي :التــي

تشــبه الســنن ،وليســت منهــا ،ويف بعــض النســخ (ا ُمل ْش ـ ِّبهات) عــى صيغــة اســم
الفاعــل أي التــي تشــبه عــى النــاس وتلبــس عليهــم أمورهــم ،وروى (املشــتبهات)

عــى صيغــة االفتعــال ،أي امللتبســات ال يعــرف حقهــا من باطلهــا ،ولعل االســتثناء
مــن االهــاك أي :إال مــا حفــظ اهلل منهــا بالتوبــة والتــدارك بصالــح العمــل أو
بعــدم االرتــكاب فيكــون منقطعـ ًا ،والســلطان الــوايل واجلمــع الســاطني واحلجــة
والربهــان وال جيمــع؛ َّ
ألن جمــراه جمــرى املصــدر ،والواليــة والســلطنة ،واملــراد

بســلطان اهلل الــذي فيــه العصمــة أي احلفــظ عــن اخلطــأ أو الذلــة واهلــاك يف الدنيــا
واالخــرة ديــن اهلل أو نفســه (عليــه الســام) واعطــوه طاعتكــم غــر ملومــة أي:
خملصــن غــر ملــوم صاحبهــا بــأن ينســب إىل النفــاق ،ويف بعــض النســخ (غــر

ُم َل َو َّمــة)((( عــى صيغــة التفعيــل والتشــديد للمبالغــة ،وروى غــر ملو َّيــة أي :غــر

معوجــة مــن لويــت العــود إذا عطفتــه.

ان ْ ِ
ـم َأ َبد ًا
ـم ُسـ ْل َط َ
ـن َأ ْو َل َينْ ُق َلـ َّ
((و اللَِّ َل َت ْف َع ُلـ َّ
َ
ـم َل َينْ ُق ُلـ ُه إِ َل ْي ُكـ ْ
ال ْسـ َـامُِ ،ثـ َّ
ـن اللَُّ َعنْ ُكـ ْ

((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.235 / 9 :
((( ينظــر :رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،235 / 9 :ورشح هنــج البالغــة ،ابــن ميثــم
البحــراين.323 / 3 :
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ِ
(((
ـى َســخْ َط ِة
َح َّتــى َيـ َ
ـأزر َالْ ْمـ ُـر إِ َل َغ ِ ْي ُكـ ْ
ـم)) /ظ ( /224إِ َّن َهـ ُـؤلَء َقــدْ َت َا َل ُئــوا َعـ َ
ِ
َ
إِ َمـ َ ِ
ب َمــا َل ْ َأ َخـ ْ
ـم إِ ْن َت َّ ُمــوا َعـ َـى َف َيا َلـ ِـة َهـ َـذا الـ َّـر ْأ ِي
ـف َعـ َـى َ َ
ـم َفإِ َّنُـ ْ
جا َعت ُكـ ْ
ـارت َو َســأ ْص ِ ُ
ِِ
ِ
ني) ارز كــرب أي انقبــض وجتمــع ،وارزت احليــة أي الذت
ا ْن َق َطـ َـع ن َظــا ُم ا ُْل ْســلم َ
بجحرهــا ورجعــت إليــه ،ومــاءه عــى األمــر باهلمــز ســاعده وشــايعه ،ومتالــؤا أي:

والســخطة بالفتــح كراهــة الــيء وعــدم الرضــا
تســاعدوا واجتمعــوا وتعاونــواَ ،
به،وفيالــة الــرأي بالفتــح ضعفــه ،قــال بعــض الشــارحني(((َّ :
إن جعلنــا (حتــى) يف

قولــه (عيلــه الســام)( :حتــى يــأرز األمــر) غايــة لنقــل الســلطان عنهــم أي متعلقـ ًا
بقولــه( :لينقلــن) مل يفهــم منهــا عــود إليهــم ،وإن جعلناهــا مــن عــدم نقلــه إليهــم
فهــم منهــا ذلــك فــإن قلــت :مل قــال (عليــه الســام) ال يرجــع إهلــم أبــد ًا وقــد عــاد

بالدولــة العباســية ،قلــت :اجيــب مــن وجــوه :األولَّ :
إن القــوم الذيــن خاطبهــم

مــن أصحابــه هبــذا اخلطــاب مل ترجــع إليهــم أبــد ًا فـ َّ
ـإن اولئــك بعــد انقضــاء دولــة

بنــي أميــة مل يبــق منهــم أحد،ثــم مل يرجــع مــن أوالده أصــا .الثــاين :إنــه قيــد بالغايــة
فقــال :ال يصــر إليكــم حتــى يصــر يف قــوم آخريــن ،وظاهــر انــه كذلــك بانتقالــه
اىل بنــي أميــة ،الثالــث :قــال بعــض الشــارحني إنــا عــاد؛ ألن الــرط مل يقــع وهــو

عــدم الطاعــة ،فــإن أكثرهــم اطاعــه طاعــة غــر ملومــة وال ســتكره هبا.الرابــع :قــال
قــوم أرادوا بقولــه أبــد ًا املبالغــة كــا تقــول لغريمــك الحبســنه ابــد ًا واملــراد بالقــوم

الذيــن يــارز األمــر إليهــم بنــو اميــة كــا هــو الواقــع وقولــه ان هــؤالء قــد متالــؤا
اشــارة إىل طلحــة والزبــر وعائشــة واتباعهــم واومــئ اىل ان مســرهم لســخطهم

مــن امارتــه ال مــا اظهــروه مــن الطلــب بــدم عثــان انتهــى.
((( (يأرز) يف أ.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.325 / 3 :
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وكــون غايــة للنقــل باعتبــار َّ
أن نقــل الدولــة عــن قــوم يف العــادة بطريــان وهــن

بعــد وهــن وعــى ســبيل التدريــج ويمكــن ان يكــون حتــى بمعنــى كــي التعليلتــه
ــن ِعنْــدَ رس ِ
كــا يف قولــه تعــاىل﴿ :الَ َتن ِْف ُقــو ْا َع َ
ــول اهللِ َحتَّــى َي ْن َف ُضــوا﴾(((،
ــى َم ْ
َ ُ
والظاهــر حينئــذ تعلقهــا بالنقــل وال خيفــى َّ
أن الســؤال إنــا يوجــه عــى تقديــر تعلــق
حتــى ســواء كانــت للغايــة أو للتعليــل بالنقــل كــا َّ
أن اجلــواب الثــاين يســتقيم عــى

تقديــر كوهنــا غايــة لعــدم النقــل.

ِ
ِِ
اء َهــا اللَُّ َع َل ْيـ ِـه فــازدادوا َر َّد ْالُ ُمـ ِ
ـور َعـ َـى
َ
(و إِ َّنـ َـا َط َل ُبــوا َهــذه الدُّ ْن َيــا َح َســد ًا َلـ ْ
ـن َأ َف َ
ـال َو ِســر ِة رسـ ِ
َأ ْد َب ِ
ـم َع َل ْينَــا ا ْل َع َمـ ُـل بِكِ َتـ ِ
ـاب اللَِّ َت َعـ َ
ـول اللَِّ (صــى اهلل عليــه
َ َ ُ
ار َهــا َو َل ُكـ ْ
وآلــه) َو ا ْل ِق َيــا ُم بِ َح ِّقـ ِـه َو النَّ ْعـ ُ
ـش لِ ُسـنَّتِ ِه) الــكالم بيــان لعلــه ســخطهم إلمارتــه وهــي
احلســد عــى الدنيــا واملــراد بمــن افاءهــا اهلل عليــه أهــل البيــت (عليهــم الســام)
قــال اهلل تعــاىلَ :
ـم اللَُّ ِمــن َف ْضلِـ ِـه ۖ َف َقــدْ آ َت ْينَــا َآل
ي ُســدُ َ
ـى َمــا آت ُ
ون النَّـ َ
﴿أ ْم َ ْ
َاهـ ُ
ـاس َعـ َ ٰ
اهيــم ا ْلكِ َتــاب و ِْ
ِ
َاهــم ُّم ْل ـكًا َعظِيـ ًـا﴾((( ،وامللــك العظيــم اخلالفــة
الك َْم ـ َة َوآ َت ْين ُ
َ َ
إِ ْب َر َ
واإلمامــة والنــاس ،وآل إبراهيــم األئمــة (عليهــم الســام) كــا ورد يف اخلــر ،وقال
يف جممــع البيــان يف تفســر العيــايش باســناده عــن ايب الصبــاح الكنــاين ،قــال(( :قــال:

أبــو عبــد اهلل (عليــه الســام) :يــا أبــا الصبــاح نحــن قــوم فــرض اهلل طاعتنــا لنــا
االنفــال ولنــا صفــوا املــال ونحــن الراســخون يف العلــم ونحــن املحســودون الذيــن
قــال اهلل يف كتابــهَ :
ـاس﴾((( اآليــة ،وقــال واملــراد النبــوة واحلكمــة
ي ُســدُ َ
ون النَّـ َ
﴿أ ْم َ ْ

((( املنافقون .7 /
((( النساء .54 /
((( النساء 54 /
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والفهــم والقضــاء وامللــك العظيــم وافــراض الطاعــة انتهــى))((( .والفــي الغنيمــة

واخلــراج ،قــال اجلوهــري(( :تقــول منــه افــاء اهلل عــى املســلمني مــال الكفــار))(((،
(((
ـاء اهلل
((واســتفأت هــذا املــال أي اخذتــه فيأ)) ،وقيــل يف قولــه تعــاىلَ :
﴿مــا َأ َفـ َ
ـى َر ُســولِ ِه﴾((( أي :ر ّده عليــه كأنــه كان يف األصــل لــه لكونــه حقيقـ ًا بــأن يكــون
َعـ َ ٰ
لــه وأصــل الفــي الرجــوع ،وســمي الظــل فيــأ لرجوعــه مــن جانــب اىل جانــب،
وحيتمــل أن يكــون املــراد بمــن افاءهــا اهلل عليــه يف هــذا الــكالم كل مــن أتــاه اهلل
حظ ـ ًا مــن الدنيــا أي شــأن هــؤالء احلســد عــى مــن اعطــاه اهلل الدنيــا ورد األمــور

عــى ادبارهــا كنايــة عــن انتــزاع األمــر منــه (عليــه الســام) كــا انتــزع اوال وفيــه

داللــة  /و /225عــى عــدم اســتحقاق الســابقني ،والســرة الســنّه والطريقــة
والضمــر يف حقــه راجــع اىل الرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) كالضمــر يف ســنته أي

القيــام باحلقــوق التــي أوجبهــا بأمــر اهلل عــز وجــل كــا ذكره بعــض الشــارحني((( أو

ـع أي رفعــه ومنــه قيل
كمنَـ َ
القيــام بحقــه مــن املتابعــة وامتثــال األمــر نعشــه اهلل تعــاىل َ

لرسيــر امليــت :النعــش؛ ألن النــاس يرفعونــه وإذا مل يكــن عليــه ميــت حممــول فهــو
رسيــر ونعــش الســنه تعظيمهــا باإلتبــاع وإجــراء احكامهــا.
كالم له (عليه السالم) كلم به بعض العرب
ومن
ٍ

ِ
ِ
ـل ا ْلبـ ِ
(و َقــدْ َأ ْر َس ـ َل ُه َقـ ْـو ٌم ِمـ ْ َ
ـم
َ
ـرة ََّلــا َقـ ُـر َب (عليــه الســام) من َْهــا ل َي ْع َلـ َ
ـن أ ْهـ ِ َ ْ َ

((( جممع البيان .109 / 3 :وفيه (( ...واملراد بالكتاب.)...
((( الصحاح ،مادة (فيأ).63 / 1 :
((( املصدر نفسه ،مادة (فيأ).63 / 1 :
((( احلرش .7 /
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.326 / 3 :
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ِ
ِ
ـم ِم ْنـ ُه َح ِقي َقـ َة َحالِـ ِـه َمـ َـع َأ ْص َحـ ِ
ال َمـ ِ
ـاب َْ
ـل لِ َتـز َ
ُول ُّ
ـن َلـ ُه
ـن ُن ُفوسـ ِـه ْم َف َبـ َّ َ
الشـ ْب َه ُة مـ ْ
َُلـ ْ
ِ
ِ
ِ
ـم بِـ ِـه َأ َّنـ ُه َعـ َـى َْ
ـال َلـ ُه َبايِـ ْـع َف َقـ َ
ـم َقـ َ
ـال
(عليــه الســام) مـ ْ
الـ ِّـق ُثـ َّ
ـم َمــا َعلـ َ
ـن َأ ْمـ ِـره َم َع ُهـ ْ
ـم َف َقـ َ
إِ ِّن َر ُسـ ُ
ـول َقـ ْـومٍَ ،و َل ُأ ْحـ ِـد ُ
ـال (عليــه الســام):
ث َحدَ ث ـ ًا َح َّتــى َأ ْر ِجـ َـع إِ َل ْي ِهـ ْ
ـاق َط ا ْل َغيـ ِ
ـوك رائِــد ًا َتبت َِغــي َُلــم مسـ ِ
ِ
ـت
ـث َف َر َج ْعـ َ
ْ
أرأيــت َلـ ْـو َأ َّن ا َّلذيـ َ
ْ
ْ َ َ
ـن َو َر َاء َك َب َع ُثـ َ َ
ـش و ا َْلجـ ِ
ِ
ِ
إِ َل ْي ِهـ ْ َ
ـن ا ْل ـك َ ِ
ـاد ِ
ـم َعـ ِ
ـت
ب َمــا ُك ْنـ َ
َل َوا َْلــاء َفخَ ا َل ُفــوا إِ َل ا َْل َعاطـ ِ َ َ
ب َ ُتـ ْ
ـم َو أ ْخ َ ْ
َاركَهــم و ُ َ ِ
َل و ا َْلـ ِ
ـاء َف َقـ َ
َصانِعـ ًا َقـ َ
ـال (عليــه الســام) َف ْامدُ ْد
ـال ُكنْـ ُ
ـم إِ َل ا ْلـك َ ِ َ
ـت ت ِ ُ ْ َ
مال َف ُهـ ْ
ت َأ ْن َأمتَنِــع ِع ْنــدَ ِقيــا ِم ُْ ِ
إِذ ًا َيــدَ َك َف َقـ َ
ـي َف َبا َي ْع ُتـ ُه
الر ُجـ ُـل َفـ َـواللَِّ َمــا ْاسـ َت َط ْع ُ
ْ َ
َ
ـال َّ
ال َّجــة َعـ َ َّ
ـب َْ ِ
ف بِ ُك َل ْيـ ٍ
ـي).
الر ُجـ ُـل ُي ْعـ َـر ُ
ال ْرمـ ِّ
(عليــه الســام) َو َّ

الرجــل
احلــدث بالتحريــك األمــر احلــادث املبتــدع وهــو اســم مــن احــدث ّ

جديد،وأرأيــت بفتــح التــاء وأرأيتــك وأرأيتكــا
احداثــ ًا إذا ابتــدع واتــى بأمــر
َ
وأرأيتكــم بمعنــي أخــرين واخــراين واخــروين ،والرائــد مــن ارســله القــوم ليبــر

هلــم مواضــع الغيــث والــكأل ،وهــو بالتحريــك النبــات والعشــب رطبــه ويابســه،
وأول مــا يظهــر يســمى رطــب ،فــإذا طــال قليـ ً
ا فهــو اخلــا فــإذا طــال فهــو الــكالء

فــإذا يبــس فهــو احلشــيش((( ،واملعاطــش مواضــع العطــش أي األمكنــة التــي ليــس

هلــا مــا واملجــادب األرايض التــي ال ختصــب وال نبــات فيهــا مــن اجلــدب وهــو
وجــرم((( بالفتــح
القحــط واملحــل وخمالفهــم اىل الــكالء واملــاء أي مائــا إليهــا َ

بطنــان يف العــرب أحدمهــا يف قضاعــة واآلخــر يف طيــئ.

ومن كالم له (عليه السالم) ملا عزم على لقاء القوم بصفني
((( ينظر :مبادئ اللغة ،االسكايف.185 :
((( قبيلــة مــن قبائــل اليمــن تعــود نســبتها اىل جــرم بــن ربــان بــن عمــران بــن احلــاف بــن
قضاعــة ،ينظــر :االنســاب ،الســمعاين.47 / 2 :
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ــوف ا َّل ِ
الــو ا َْل ْك ُف ِ
ِ
ــذي َج َع ْلتَــ ُه َم ِغيضــ ًا لِ َّل ْي ِ
ــل
الســ ْقف ا َْل ْر ُفــو ِع َو َْ ِّ
ــم َر َّب َّ
(ال َّل ُه َّ
ِ
َو الن ََّهـ ِ
لشـ ْـم ِ
س َو ا ْل َق َمـ ِـر َو ُ ْ
مـ ًـرى لِ َّ
ـت ُس ـكَّا َن ُه
الس ـ َّي َار ِة َو َج َع ْلـ َ
ـار َو َ ْ
م َت َلف ـ ًا للن ُُّجــو ِم َّ
ـك َل يسـ َـأم َ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ـن ِع َبا َدتِـ َ
ـك) صفــن كســجني موضــع قــرب
ون مـ ْ
س ـ ْبط ًا مـ ْ
ـن َم َلئكَتـ َ َ ْ ُ

الرقــة بشــاطئ الفــرات كانــت بــه الوقعــة العظمــى غــرة صفــر ســنة ســبع وثالثــن
فمــن ثــم احــرز النــاس الســفر يف صفــر ،والســقف املرفــوع الســاء واجلــو اهلــواء
ومــا بــن الســاء واألرض ،وكفــه اي مجعــه وضــم بعضــه إىل بعـ ٍ
ـض وأصلــه الصون
واملنــع ،قــال بعــض الشــارحني(( :اجلــو املكفــوف الســاء أيضــ ًا))((( ،ويمــر يف

كالمــه (عليــه الســام) نحــو هــذا ّ
وان الســاء هــواء جامــد ومــاء جامد،وحيتمــل

أن يكــون املــراد بــه اهلــواء والفضــاء اخلــايل ممــا يمنــع احلركــة بــن الســاوات عــى أن
يكــون الكواكــب متحركــة يف الســاوات كاحليتــان يف املــاء واحلركــة فيــه احلركــة يف
الســاء ،قــال اهلل عــز وجــل﴿ :ك ٌُّل ِف َف َلـ ٍ
ون﴾((( وكفــه حفضــه بالســاء
ـك َي ْس ـ َب ُح َ

عــن االنتشــار ،وقــد ورد عنهــم (عليهــم الســام) يــا مــن كبــس األرض عــى املــاء
وســدّ اهلــواء بالســاء وغــاض املــاء يغيــض غيض ـ ًا أي نضــب وقــل ،قــال بعــض

الشــارحني((( :كونــه مغيضـ ًا لليــل والنهــار؛ ألن الفلــك بحركتــه املســتلزمة حلركــة

الشــمس عــى وجــه األرض يكــون ســبب ًا لغيوبــه الليــل وعــن وجههــا لغيوبــه النهار
فــكان كاملغيــض هلــا وقــال بعضهــم(( :جعلتــه مغيضـ ًا لليــل والنهــار ،أي :غيضــه

هلــا ،وهــي يف األصــل االمجــة جيتمــع إليهــا املــاء ،فيســمى((( غيضــه ونبــت فيهــا
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.240 / 9 :
((( االنبياء .33 /
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.328 / 3 :
((( (فتسمى) يف أ.
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الشــجر كأنــه جعــل الفلــك كالغيضــه والليــل والنهــار كالشــجر النابــت فيهــا))

(((

والظاهــر َّ
أن الغيضــة لــو ســميت /ظ  /225مغيضـ ًا فإنــا هــي ألن تغيــض فيهــا،

وحيتمــل أن يكــون املــراد نقصــان الليــل والنهــار باختــاف الفصــول ،وكــون

الســاء جمــرى للشــمس ،والتقمــر تدويــر حركتهــا بنفســهام كاحليتــان يف املــاء ويقبل
التأويــل لــو تبــن خالفــة واالختــاف الــردد(( ،واخللفــة مصــدر االختــاف))

ذكــره يف العــن((( ،قيــل :وجعــل الليــل والنهــار خلفــه ،أي :هــذا خلــف مــن هــذا،

وهــذا يــأيت خلــف هــذا ،ومعنــاه مــن فاتــه أمــر بالليــل أدركــه بالنهــار وبالعكــس،
ِ
والســبط بالكــر االمــة والقبيلــة وال يســأمون أي ال يميلــون.

ض ا َّلتِــي جعلتهــا َقـ َـرار ًا لِ ْ َ
(و َر َّب َهـ ِـذ ِه ْالَ ْر ِ
ل َنــا ِم َو َمدْ َرج ـ ًا لِ ْل َهـ َـوا ِّم َو ْالَ ْن َعــا ِم
َ
ـال الــرو ِ
ـى ِمَّــا ُيـ َـرى َو َو َر َّب ِْ
اس ا َّلتِــي َج َع ْلت ََهــا لِـ ْ َ
ـأ ْر ِ
ض َأ ْو َتــاد ًا
ال َبـ ِ َّ َ
َو َمــا َل ُ ْ
يـ َ
َو لِ ْلخَ ْلـ ِـق ا ْعتِـ َـاد ًا) َقـ َّـر الــيء َك َفـ َّـر أي اســتقر باملــكان ،واالســم القــرار ،واملــراد
موضــع االســتقرار ،و َد َر َج ك َق َعــدَ أي مشــى واملدرجــة املذهــب واملســلك ،واهلــوام
احلــرات ،وقيــل :مــا لــه ســم يقتل كاحليــة ،وقــال بعض الشــارحني((( :قــال بعض
العلــاء :مــن أراد أن يعــرف حقيقــة قولــه (عليــه الســام)( :ممــا يــرى وممــا ال يــرى)

فليوقــد نــار ًا صغــرة يف فــاة يف ليلــة صيفيــة وينظــر مــا جيتمــع عليهــا مــن غرائــب

أنــواع احليــوان العجيبــة اخللــق مل يشــاهدها هــو وال غــره ،قــال :وأقــول حيتمــل أن
يريــد بقولــه( :ومــا ال يــرى) مــا ليــس مــن شــأنه أن يــرى ،أمــا الصغــرة أو لشــفافية

وكــون اجلبــال أوتــاد ًا لــأرض قــد رشحنــاه مســتويف يف رشح اخلطبــة األوىل مــن
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،240 / 9 :وفيه ( ...غيضه وغيض ًا).
((( العني ،مادة (خلف).268 / 4 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.241 / 9 :
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كتــاب حدائــق احلقائــق .واالعتــاد االتــكاء ،قــال بعــض الشــارحني((( :كوهنــا

للخلــق اعتــاد ًا؛ الهنــم جيعلوهنــا كاملســاكن هلــم فينتفعــون هبــا ويبنــون منــازل إىل

جانبهــا فيقــوم مقــام جــدار قــد اســتغنوا عــن بنيانــه؛ وألهنــا أمهــات العيــون ومنابــع

امليــاه فكانــت اعتــادا للخلــق يف منافعهــم ومصاحلهــم.

ِ
ـم َع َل ْينَــا
(إِ ْن َأ ْظ َه ْر َتنَــا َعـ َـى َعدُ ِّو َنــا َف َجنِّ ْبنَــا ا ْل َب ْغـ َ
ـي َو َســدِّ ْدنَا ل ْل َحـ ِّـق َو إِ ْن َأ ْظ َه ْر َ ُتـ ْ
الشــهاد َة و اع ِصمنَــا ِمـ ِ ِ
ـار َو ا ْلغَائِــر ِعنْــدَ ُن ـز ِ
لذ َمـ ِ
ـن ا َْلانِـ ُـع لِ ِّ
ُول
ـن ا ْلف ْتنَــةَ .أ ْيـ َ
َ
ُ
َف ْار ُز ْقنَــا َّ َ َ َ ْ ْ
ـل ِْ ِ
َْ ِ ِ
ـم َو َْ
ـن َأ ْهـ ِ
ـم ).ظهــرت عــى الرجــل
ال َقائـ ِـق مـ ْ
النَّـ ُة َأ َم َام ُكـ ْ
ـار َو َر َاء ُكـ ْ
ال َفــاظ ا ْل َعـ ُ

غلبتــه وأظهــره اهلل عــى عــدوه أي أظفــره ،وجنبــه إيــاه أي أبعــده عنــه ،والبغــي:
الظلــم والعــدول عــن احلــق واالستطالة،وســدده أي قومــه ووقفــه للســداد أي
الصــواب ،ومــن القــول والعمــل ،ولعــل ســؤال الشــهادة يتضمــن االســتعاذة عــن
اجلــرح البالــغ والتنكيــل والبقــاء بالفــرار والعصمــة مــن الفتنــة االســتعاذة مــن

توهــم ان نرصهــم مــن عنــد اهلل لكوهنــم عــى احلــق ومــن عــدم الرضــا بالقضــاء،
ِ
وذمــار الرجــل بالكــر :كل يشء يلزمــه الدفــع عنــه ،وان ضيعــه لزمــه َ
الذمــر
بالفتــح أي اللــوم((( ،ويكــون بمعنــى احلــث مــع لــوم واســتبطاء ،ومانــع الذمــار
مــن يمنــع العــدو حلفــظ الذمــار ،أو النتفاعــه ،ويقــال له:حامــي الذمــار أيض ـ ًا،

وال َغائــر ذو الغــرة بالفتــح ،واحلقائــق األمــور الشــديدة والنــوازل الثابتــة ويكــون
احلقيقــة بمعنــى مــا حيــق أي جيــب عــى الرجــل أن حيميــهِ ،
واحلفــاظ بالكــر الــذب

عــن املحــارم ،والعــار وراءكــم أي :أن ادبرتــم عــن العــدو وهربتــم أقبلتــم عــى
العــار والعيــب ،كــا َّ
أن اجلنــة أمامكــم لــو اقدمتــم عــى احلــرب أو العــار وراءكــم؛
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.241 / 9 :
((( ينظر :العني ،مادة (ذمر).185 / 8 :
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ألنــه يســوقكم اىل احلــرب كــا َّ
أن اجلنــة تســتقبلكم ،ويف نســخ الشــارحني النــار
وراءكــم واملــال واحــد.

ومن خطبة له (عليه السالم)

ـاء وال ُ
ارض ارض ًا) واملــرارة االخفاء،
ـاء سـ ً
(احلمــد هلل الــذي ال تــورى عنــه سـ ٌ

قــال بعــض الشــارحني((( :لقائــل أن يقــول :ال يتــوارى يشء مــن الســاوات عــن
املدركــن منــا أيضـ ًا ألهنــا شــفافة فــا خيتــص بالبــاري عــز وجــل فينبغــي أن يقــال:
َّ
إن هــذا الــكالم عــى قاعــدة غــر القاعــدة الفلســفية وان الســاوات حتجــب مــا

وراءهــا عــن املدركــن باحلاســة وإهنــا ليســت طباقـ ًا متالصقــه بــل بينهــا خلــق مــن

خلــق اهلل تعــاىل ال يعلمهــم غــره واتبــاع هــذا القــول واعتقــاده أوىل مــن اعتقــاد

أقــوال الفالســفة التــي ال دليــل عليهــا انتهــى .ال خيفــى انــه لــو ثبــت  /و /226أن

ال مــن الســيارات يف فلــك ،وأن الثوابــت يف الثامــن ثبــت َّ
ك ً
أن الســاوات ال حيجــب
مــا رواءهــا عــن االبصــار لكــن الــكالم يف ذلــك والظاهــر مــن قولــه تعــاىل﴿ :إِ َّنــا
َزينَّــا الســاء الدُّ ْنيــا بِ ِزين ٍ
َــة ا ْلك ََواكِ ِ
ــب﴾((( ،فتكــون شــفافة ال حيجــب الكواكــب
َ
َّ
َّ َ
عــن األبصــار وال يلــزم أن يكــون غريهــا شــفافة وظاهــر بعــض األخبــار يؤيــد
مــا ذكــره ،وأمــا تالصــق الســاوات فــا ال دليــل عليــه وتظافــرت األخبــار ببطالنــه
ويمكــن أن يكــون املــراد بعــدم املــواراة احاطــة علمــه ســبحانه بــا يف الســاوات

وأن ُبعــد املســافة بينهــا ال يمنــع علمــه بجميــع مــا فيهــا بخــاف غــره ســبحانه ممــا

يؤثــر يف إدراكــه القــرب والبعــد املــكاين وقــال كالمــه (عليــه الســام) يــدل عــى
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.243 / 9 :
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أن الســاوات كذلــك ومل يـ ِ
اثبــات أرضــن بعضهــا فــوق بعــض كــا َّ
ـأت يف الكتــاب
ٍ ِ
ِ
ـن
العزيــز مــا يــدل عــى هــذا إال قولــه تعــاىل﴿ :ال َّلـ ُه ا َّلــذي َخ َلـ َـق َسـ ْب َع َسـ َـم َاوات َومـ َ
ْالَر ِ ِ
ـن﴾((( وهــو قــول كثــر مــن املســلمني وقــد تــأول
ـن َي َت َنـز َُّل ْالَ ْمـ ُـر َب ْين َُهـ َّ
ض م ْث َل ُهـ َّ
ْ

ذلــك أربــاب املذهــب اآلخــر فقالــوا :إهنــا ســبعة أقاليــم فاملثليــة مــن هــذا الوجــه
ال مــن تعــدد االرضــن يف ذاهتــا ويمكــن أن تنــاول مثــل ذلــك كالم أمــر املؤمنــن

(عليــه الســام) فيقــال :إهنــا وإن كانــت ارضــ ًا واحــدة لكنهــا أقاليــم وأقطــار
خمتلفــة ،وهــي كريــه الشــكل فمــن عــى حــد بــه الكــرة ال يــرى مــن حتتــه ومــن حتتــه
ال يــراه ،ومــن يــراه عــى أحــد جانبيهــا ال يــرى مــن عــى اجلانــب اآلخــر واهلل تعــاىل

يــدرك ذلــك كلــه أمجــع وال حيجــب عنــه يشء منهــا بــيء منهــا انتهــى .والوجــه

يف ذلــك مــا رواه الطــريس (رمحــه اهلل) يف جممــع البيــان((( عــن أيب احلســن (عليــه
الســام) إنــه بســط كفيــه ثــم وضــع اليمنــى ،فقــال :هــذه األرض الدنيــا والســاء

الدنيــا عليهــا قبــة واألرض الثانيــة فــوق الســاء الدنيــا ،والســاء الثانيــة فوقهــا قبــة

واألرض الثالثــة فــوق الســاء الثانيــة والســاء الثالثــة فوقهــا قبــة حتــى ذكــر الرابعــة

واخلامســة والسادســة فقــال واالرض الســابعة فــوق الســاء السادســة والســاء

﴿سـ ْب َع
الســابعة فوقهــا قبــة وعــرش الرمحــن فــوق الســاء الســابعة وهــو قولــه تعــاىلَ :
ات و ِمــن ْالَر ِ ِ
ٍ
ـن﴾((( وإنــا صاحــب األمــر النبــي
ـن َي َتنَـز َُّل ْالَ ْمـ ُـر َب ْين َُهـ َّ
ض م ْث َل ُهـ َّ
َسـ َـا َو َ َ ْ

(صــى اهلل عليــه وآلــه) وهــو عــى وجــه األرض وإنــا ينــزل األمــر مــن فــوق مــن

بــن الســاوات واالرضــن انتهــى .وحينئــذ فجــدب كل كــرة أرض والتــي فوقهــا
((( الطالق .12 /
((( ينظر :جممع البيان.255 / 9 :
((( الطالق .12 /
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ســاء والتــي حتــت اجلميــع ليســت إال ارضـ ًا كــا َّ
أن التــي فــوق اجلميــع ليســت إال

ســاء واألوســاط أرض وســاء باعتباريــن واهلل تعــاىل يعلــم.

ـن َأ ِب َطالِـ ٍ
منـــهاَ :و َقــدْ َقـ َ
ـال َقائِـ ٌـل إِ َّنـ َ
ت:
ـص َف ُق ْل ُ
ـب َل ِريـ ٌ
ـك َعـ َـى َهـ َـذا ْالَ ْمـ ِـر َيا ا ْبـ َ
ـم
ـص َو َأ ْقـ َـر ُب َو إِ َّنـ َـا َط َل ْبـ ُ
ـم َو اللَِّ أحــرص َو َأ ْب َعــدُ َو َأ َنــا َأ َخـ ُّ
ـت َح ّقـ ًا ِل َو َأ ْن ُتـ ْ
َبـ ْـل َأ ْن ُتـ ْ
ال َّج ِة ِف ا َْلـ َ ِ
ـون َب ْينِــي َو َب ْينَـ ُه َو ت ْ ِ
ال ِ ِ
ـإ َْ
ـون َو ْج ِهــي ُدو َنـ ُه َف َلـ َّـا َق َّر ْع ُتـ ُه بِ ُْ
ين
َض ُبـ َ
َ ُتو ُلـ َ
اض َ
ـت َل َيــدْ ِري َمــا ُيِي ُبنِــي بِـ ِـه) قــال بعــض الشــارحني :هــذا الفصــل مــن
ـب ك ََأ َّنـ ُه ُبِـ َ
َهـ َّ
خطبــة يذكــر فيهــا (عليــه الســام) مــا جــرى يــوم الشــورى ،والــذي قــال لــه :ا ّنــك

عــى هــذا األمــر حلريــص هــو ســعد ابــن أيب وقــاص مــع روايتــه فيــه (انــت منــي

بمنزلــة هــارون مــن موســى) وهــذا عجيــب فقــال هلــم :بــل أنتــم واهلل أحــرص
وأبعــد وقــد رواه النــاس كافــة .وقالــت االماميــة هــذا الــكالم يــوم الســقيفة،

والــذي قــال لــه :إنــك حلريــص عــى هــذا األمــر أبــو عبيــدة بــن اجلــراح((( ،وقــرع

ـب
كمنــع أي :دق ،وقرعتــه باملقرعــة رضبتــه هبــا ،واملــا بالتحريــك:
َ
اجلامعة،وهـ َّ
ـب؛ ألنــه كان ال يــدري مــا جييبنــي
كمــدَّ أي انتبــه واســتيقظ ،وروي هـ ّ
مــن نومــه َ
بــه ،ويف بعــض النســخ (هبــت ال يــدري مــا جييبنــي بــه)((( وهــو واضــح.

ــى ُق َر ْي ٍ
يك َع َ
ــم إِ ِّن َأ ْســ َت ْع ِد َ
ــم َق َط ُعــوا َر ِحِــي َو
ــش َو َم ْ
ــم َفإِ َّنُ ْ
ــن َأ َع َانُ ْ
(ال َّل ُه َّ
ِ
ِ
ِ
ـم َقا ُلــواَ :أ َل إِ َّن ِف
ـي َو َأ ْ َ
ج ُعــوا َعـ َـى ُمنَا َز َعتــي َأ ْمــر ًا ُهـ َـو ِل ُثـ َّ
ـم َمن ِْز َلتـ َ
َص َّغـ ُـروا َعظيـ َ
الـ ِّـق َأ ْن ت َْأ ُخـ َـذ ُه َو ِف َْ َ
َْ
َت َكـ ُه) االســتعداء طلــب التقويــة والنــرة تقــول:
الـ ِّـق أ ْن ت ْ ُ
اســتعديت األمــر عــى الظــامل أي طلبــت منــه النــرة واالنتقــام واالســم /ظ

((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.243 / 9 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.243 / 9 :
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 /226العــدوى بالفتــح وهــي املعونــة ،وقطعــوا رمحــي أي مــن رســول اهلل (صــى
اهلل عليــه وآلــه) ،أو منهــم وأمجعــوا عــى منازعتــي أي اتفقــوا أمــر ًا هــو يل أي هــو

حقــي بالنــص ،وتأويــل بعــض الشــارحني((( باألفضليــة باطــل ســخيف ،وتأخــذه

وترتكــه يف النســخ(((عندنا عــى صيغــة اخلطــاب أي ليتهــم أخــذوه معرتفــن بأنــه

حقــي فلــم يفعلــوا كذلــك بــل جعلــوا أخــذي وتركــي إيــاه مــن احلــق ال يرجــح
أحدمهــا عــى اآلخــر ،وقــال بعــض الشــارحني((( :ورى نأخــذه ونرتكــه عــى صيغــة

املتكلــم مــع الغــر قــال وعليــه نســخة الــريض (رمحــه اهلل) ،واملــراد إنــا نتــرف فيــه

كــا نشــاء باألخــذ والــرك دونــك ،وقــال الشــارح عبــد احلميــد بــن أيب احلديــد:
أعلــم إنــه قــد تواتــرت األخبــار عنــه (عليــه الســام) بنحـ ٍـو مــن هــذا القــول ،نحــو

قولــه (عليــه الســام)(( :مــا زلــت مظلوم ـ ًا منــذ قبــض اهلل نبيــه (صــى اهلل عليــه
وآلــه) حتــى يــوم النــاس هــذا)) .وقولــه(( :اللهــم أجــز((( قريش ـ ًا فإهنــا منعتنــي

حقــي وغصبتنــي أمــري)) ،وقولــه(( :فجــزت((( قريش ـ ًا عنــي اجلــوازي؛ فإهنــم

ظلمــوين حقــي واغتصبــوين ســلطان ابــن أمــي)) ،وقولــه(( :وقــد ســمع صارخ ـ ًا
ينــادي :أنــا مظلــوم فقــال(( :هلــم فلنــرخ معـ ًا فــإين مــا زلــت مظلومـ ًا)) ،وقوله:

((وإنــه ليعلــم أن حمــي منهــا حمــل القطــب مــن الرحــى)) ،وقولــه(( :أرى تراثــي

هنب ـ ًا)) ،وقولــه(( :اصغيــا بإنائنــا ومحــا النــاس عــى رقابنــا)) ،وقولــهَّ :
((إن لنــا
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.244 / 9 :
((( ينظــر :رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،243 / 9 :ورشح هنــج البالغــة ،ابــن ميثــم
البحــراين.330 / 3 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.331 / 3 :
((( (أخز) يف :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.244 / 9 :
((( (فجزى) يف :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.244 / 9 :
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(((
السى))،
حقـ ًا إن نُعطـ ُه نأخــذه وإن نمنعــه واال نركــب أعجــاز االبــل وإن طــال ُّ

ـي مدفوعـ ًا عــن حقي عـ َّـا أســتوجبه وأســتحقه((())
وقولــه(( :مــا زلــت مســتأثر ًا عـ َّ
وأصحابنــا حيملــون ذلــك كلــه عــى ادعائــه األمــر باألفضليــة واألحقيــة؛ وهــو
احلــق والصــواب فـ َّ
ـإن محلــه عــى االســتحقاق بالنــص تكفــر أو وتفســيق لوجــه

املهاجريــن واالنصــار؛ ولكــن االمام َيــة والزيد ّيــة محلــوا هــذه األقــوال عــى

ظواهرهــا ،وارتكبــوا هبــا مركب ـ ًا صعب ًا.ولعمــري َّ
إن هــذه األلفــاظ مومهــه مغلبــة

عــى الظــن مــا يقولــه القــوم؛ إال َّ
أن تصفــح األحــوال يبطــل ذلــك الظــن ،ويــدرؤ
ذلــك الوهــم ،قــال :وحدثنــي حييــى بــن ســعيد بن عــي احلنبيل املعــروف بابــن عالية

مــن ســاكني قطفتــا باجلانــب الغــريب((( مــن بغــداد واحــد الشــهود املعدلــن هبــا قال:

كنــت حــارض ًا عنــد الفخــر إســاعيل بــن عــي احلنبــي الفقيــه ،وكان إســاعيل هــذا

مقــدم احلنابلــة ببغــداد يف الفقــه واخلــاف ،وكان يشــتغل بــيء يف علــم املنطــق،
وكان حلــو العبــارة ،وقــد رأيتــه أنــا وحــرت عنــده ،وســمعت كالمــه ،وتــويف

ســنة عــر وســتامئة ،قــال :ابــن عالية:ونحــن عنــده نتحــدث؛ إذ دخــل شــخص
مــن احلنابلــة ،وقــد كان لــه ديــن عــى بعــض أهــل الكوفــة ،فانحــدر إليــه يطالبــه

بــه ،واتفــق أن حــرت زيــارة يــوم الغديــر ،واحلنبــي املذكــور بالكوفــة؛ وجيتمــع
بمشــهد أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مــن اخلالئــق مجــوع عظيمــة ،تتجــاوز حــد
االحصــاء .قــال ابــن عاليــة :فجعــل الشــيخ الفخــر((( يســائل ذلــك الشــخص:ما

((( (بأخده) يف أ ،تصحيف.
((( (استحقه واستجوبه) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.244 / 9 :
((( (العريب) يف أ ،تصحيف.
((( (الفحر) يف أ ،تصحيف.
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فعلــت؟ مــا رأيــت؟ هــل وصــل مالــك إليــك؟ هــل بقــي لــك بقيــة عنــد غريمــك؟

وذلــك الشــخص جياوبــه؛ حتــى قــال لــه :يــا ســيدي لــو شــاهدت يــوم الزيــارة يــوم
الغديــر ،ومــا جيــري عنــد قــر عــي بــن ايب طالــب (عليــه الســام) مــن الفضائــح

وســب الصحابــة جهــار ًا مــن غــر مراقبــة وال خيفــة! فقــال
واألقــوال الشــنيعة
ّ
أي ذنــب هلــم! واهلل مــا جرأهــم عــى ذلــك ،وال فتــح هلــم هــذا البــاب إال
اســاعيلّ :

صاحــب القــر ،فقــال ذلــك الشــخص :ومــن هــو صاحــب القــر؟ ،قــال :عــي بــن
ايب طالــب! قال:يــا ســيدي ،هــو الــذي س ـ َّن هلــم ذلــك ،وع َّلمهــم إيــاه وطرقهــم

إليــه! ،قــال :نعــم واهلل ،قــال :يــا ســيدي فــإن كان حمقـ ًا فــا لنــا نتــوىل فالنــا وفالنــا!

وإن كان مبطـ ً
ا فــا لنــا نتــواله! ينبغــي أن نــرأ إ َّمــا منــه أو منهــا .قــال ابــن عاليــة:

فقــام إســاعيل مرسعـ ًا ،فلبـــس نعليـــه  /و /227وقــال :لعن اهلل إســاعيل الفاعل
بــن فاعــل إن كان يعــرف جــواب هــذه املســألة ،ودخــل دار حرمــه ،وقمنــا نحــن
فانرصفنــا انتهــى((( .وأقــول :إن االماميــة ومــن حــذا حذوهــم إنــا ارتكبــوا ذلــك

املركــب الصعــب ملــا يف أيدهيــم مــن مقامــع النصــوص القاطعــة ومقــارع الرباهــن

الســاطعة التــي تذلــل كل صعــب ،وتــودت كل شــموس ولــو تطــرق التأويــل إىل
كلامتــه (عليــه الســام) يف التظلم،وقــد ذكرنــا منهــا مجلــة كافيــة يف مقدمــة رشح
اخلطبــة الشقشــقية مــن كتــاب حدائــق احلقائــق ،ال نســد بــاب الترصيــح وقــد

اعــرف هــذا الشــارح يف موضــع مــن رشحــه وقــد تقــدم اإلشــارة إليــه بأنــه ثبــت

عــن النبــي (صــى اهلل عليــه وآلــه) إنــه قــال( :احلــق مــع عــي وعــي مــع احلــق يــدور
معــه حيثــا دار)((( وبأنــه (عليــه الســام) معصــوم عــن اخلطــأ يف أقوالــه وأفعالــه

((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.245 ،244 / 9 :
((( ينظر :سنن الرتمذي ،633 /5 :واألمايل ،الطويس.479 :
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َّ
وإن مل يكــن االمــام واجــب العصمــة بزعمــه والذيــن زعمهــم وجــوه الصحابــة ال

ضــر يف تفســيقهم أو تكفريهــم بعــد ورود النصــوص يف ارتدادهــم بعــد رســول
اهلل (صــى اهلل عليــه وآلــه) وقــد روى البخــاري ومســلم((( وغريمهــا((( مــن ثقــات

الصعــب فــا حميــص
حمدثيهــم حديــث احلــوض وغــره ومــن اتقــى ركــوب ذلــك ّ

لــه يف اهلــرب عــا يلــزم القــوم مــن التناقــض إال لبــس النعلــن ودخــول دار احلــرم
كــا فعلــه إســاعيل واهلل هيــدي مــن يشــاء إىل ســواء الســبيل.

ون ُحرمتــه رسـ ِ
ـول اللَِّ (صــى اهلل
يـ ُّـر َ
منهــــا يف ذكــر أصحــاب اجلمــل َفخَ َر ُجــوا َ ُ
َ ُ
ِ
عليــه وآلــه) َكــا ُ َتــر ْالَمـ ُة ِعنْــدَ ِشائِهــا متَوج ِهــن ِبــا إِ َل ا ْلبـ ِ
ها
ـاء ُ َ
َ َ ُ َ ِّ َ َ
َ ُّ َ
ـرة َف َح َب َســا ن َسـ َ
َ ْ َ
ـول اللَِّ (صــى اهلل عليــه وآلــه) َُلــا و لِغ ِ ِ
ـس رسـ ِ
ِف ُب ُي ِ
هــا ِف َج ْي ٍ
ش
َي َ
َ َ ْ
وتِـ َـا َو َأ ْبـ َـرزَا َحبِيـ َ َ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
ـر ُم ْكـ َـر ٍه)
َمــا من ُْهـ ْ
ـم َر ُجـ ٌـل إِ َّل َو َقــدْ أ ْع َطــان ال َّطا َع ـ َة َو َسـ َـم َح ِل بِا ْل َب ْي َعــة َطائع ـ ًا َغـ ْ َ
حرمــة الرجــل بالضــم امرأتــه ومــا حيميــه ،والـ ِ
ـراء بالكــر واملــد وبالقــر مــن
ُ
االضــداد تقــول رشيــت الطعــام ارشيــه أي ملكتــه بالبيع أو بعتــه((( وانكر الكســائي
املــد ،والــكالم حجــة عليــه ،واحلبيــس واملحبــوس أي املمنــوع مــن الــروز واملــراد

ـع أي وافــق عــى مــا أريــد منــه أو حــاد وأعطــى
كمنَـ َ
وسـ َـم َح َ
بــه وباحلرمــة عائشــة َ
واملــراد البيعــة بأشــد الــرىض.

ـال ا ُْلســلِ ِمني و َغ ِي ِهـ ِ
( َف َق ِدمــوا عـ َـى ع ِامـ ِـي ِبــا ،و ُخـز ِ ِ
ـت مـ ِ
ـن َأ ْهلِ َهــا
ـم مـ ْ
َ َ
ُ َ َ
َ َ ْ ْ
ْ
َّان َب ْيـ َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ني إِ َّل َر ُجـ ًـا
ـن ا ُْل ْســلم َ
َف َق َت ُلــوا َطائ َف ـ ًة َصـ ْـر ًا َو َطائ َف ـ ًة َغــدْ ر ًا َفـ َـواللَِّ َلـ ْـو َل ْ ُيصي ُبــوا مـ َ
((( ينظر :صحيح مسلم.123 / 7 :
((( ينظــر :مســند أمجــد ،14 / 3 :وينظــر :املعجــم الكبــر ،65 /3 :وجممــع الزوائــد/9 :
.163 ،162
((( ينظر :الصحاح ،مادة (رشى).2391 / 6 :
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اليـ ِ ِ
ِِ
ِ
ـن لِ َقتْلِـ ِـه بِـ َـا ُجـ ْـر ٍم َجـ َّـر ُه َلـ َّـل ِل َق ْتـ ُـل َذلِـ َ
ـرو ُه
َواحــد ًا ُم ْعتَمديـ َ
ـك َْ ْ
ـش ُك ِّلــه إِ ْذ َحـ َ ُ
ِِ
ِ
ٍ
ـم ُينْكِـ ُـروا َو َل َيدْ َف ُعــوا َعنْـ ُه بِلِ َسـ ٍ
ني
ـن ا ُْل ْســلم َ
ـم َقــدْ َق َت ُلــوا مـ َ
ـان َو َل بِ َيــد َد ْع َمــا َأ َّنُـ ْ
َف َلـ ْ
ْ
ِم ْث َ ِ ِ ِ
ــم) القتــل صــر أن يمســك يشء مــن ذوات
ــل ا ْلعــدَّ ة ا َّلتــي َد َخ ُلــوا ِ َبــا َع َل ْي ِه ْ
الــروح حيــا ،ثــم يرمــي بــيء حتــى يمــوت كــذا قــال ابــن األثــر وغــره ،ثــم قــال:
((وكل مــن قتــل يف غــر معركــة وال حــرب وال خطــأ فإنَّــه مقتــول صــر ًا))(((،

وقــال الشــارحان :قتلــوا طائفــة صــرا أي بعــد األرس((( ،والغــدر نقــض العهــد أي

أعطوهــم األمــان ثــم قتلوهــم ،ويف بعــض النســخ (فــواهلل ْ
إن لــو مل يصيبــوا) ،قــال

بعــض الشــارحني((( :إن) هاهنــا زائــدة ،وجيــوز أن تكــون خمففــة مــن الثقيلــة))(((،
ويف بعــض النســخ (فــو اهلل إن مل يصيبــوا) بكرس اهلمــزة ،واالعتامد االتــكاء االتكال
واملــراد القصــد ويف بعــض النســخ (متعمديــن)((( وهــو أظهــر ،واجلريــرة :الذنــب،

(دع مــا
يقــال :جـ ّـر عــى نفســه وغــره جريــرة جيــر بالضــم والفتــح جـ ّـرا و(مــا) يف ّ

إهنــم) زائــدة أي أتــرك قبلهــم للعــدة واقطــع النظــر عنــه ،والعــدة بالكــر :اجلامعة،

قــال الشــارح ابــن ميثــم :فــإن قلــت املفهــوم مــن هــذا الــكالم تعليــل جــواز قتلــه
(عليــه الســام) لذلــك اجليــش بعــدم إنكارهــم للمنكــر فهــل جيــوز قتــل مــن مل
ينكــر املنكــر قلــت :أجــاب الشــارح عبــد احلميــد بــن أيب احلديــد عنــه ،فقــال :جيــوز

((( النهاية يف غريب احلديث واالثر.8 / 3 :
((( ينظــر :رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،246/ 9 :منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج
البالغــة ،القطــب الراونــدي.158 / 2 :
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.246 / 9 :
((( رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،246 / 9 :ورشح هنــج البالغــة ،ابــن ميثــم
البحــراين.331 / 3 :
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قتلهــم؛ ألهنــم اعتقــدوا ذلــك القتــل مباح ـ ًا كمــن اعتقــد اباحــة الزنــا((( ورشب

اخلمــر واجــاب القطــب الراونــدي رمحــه اهلل بـ َّ
ـأن جــواز قتلهــم لدخوهلــم يف عمــوم
قولــه تعــاىل﴿ :إِنَّــا جــز ِ
ي ِ
ــون اللََّ َو َر ُســو َل ُه َو َي ْســ َع ْو َن ِف ْالَ ْر ِ
ضا/
ار ُب َ
َاء ا َّلذ َ
يــن ُ َ
َ َ ُ
ظ َ /227ف َســا ًدا َأن ُي َق َّت ُلــوا﴾((( اآليــة ،وهــؤالء قــد حاربــوا رســول اهلل (صــى اهلل

عليــه وآلــه) لقولــه( :حربــك يــا عــي حــريب) وســعوا يف األرض بالفســاد واعرتض
املجيــب األول عليــه فقــال :االشــكال إنــا هــو يف التعليــل بعــدم إنــكار املنكــر،

أســد واألول ضعيــف؛
والتعليــل بعمــوم اآليــة ال يدفعــه وأقــول اجلــواب الثــاين ّ

ألن القتــل وإن وجــب عــى مــن اعتقــد اباحــه مــا علــم مــن الديــن رضورة لكــن
هــؤالء كان مجيــع مــا فعلــوه مــن القتــل واخلــروج بالتأويــل وان كان معلــوم

الفســاد فظهــر الفــرق بــن حـ ّـل اخلمــر والزنــا وبــن اعتقــاد هــؤالء مــا فعلــوه وأمــا
االعــراض عــى اجلــواب الثــاين فضعيــف ألن لــه أن يقــولَّ :
إن قتــل املســلم إذا

صــدر عــن بعــض اجليــش ومل ينكــر الباقــون مــع متكنهــم وحضورهــم كان ذلــك
قرينــه دالــه عــى الرضــا مــن مجيعهــم والــرايض بالقتــل رشيــك القاتــل خصوصـ ًا

(((

إذا كان معروفـ ًا بصحبتــه واالحتــاد بــه كاحتــاد بعــض اجليــش ببعــض فــكان خــروج

ذلــك اجليــش عــى االمــام حماربتــه هلل ورســوله (صــى اهلل وآلــه) وســعي ًا يف األرض

بالفســاد وذلــك عــن مقتــى اآليــة انتهــى((( ملخــص كالمــه ويمكــن أن جيــاب

عــن اعرتاضــه عــى اجلــواب األول بـ َّ
ـأن هــؤالء مدعــن لشــبهه مل تكــن مــن الشــبه

((( (الرنا) يف أ ،تصحيف.
((( املائدة .33 /
((( (خضوض ًا) يف أ.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين( .338 ،337 / 3 :النسخ) مكررة يف أ.
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املحتملــة الدارئــه للقتــل؛ ألهنــم خرجــوا عــى االمــام بعــد البيعــة طائعــن غــر
مكرهــن كــا ذكــره (عليــه الســام) مــع َّ
أن االحتــال كاف هلــذا املجيــب ويمكــن
اجلــواب عــن أصــل الســؤال بـ َّ
ـأن التعليــل ليــس بعــدم انــكار املنكــر مطلق ـ ًا بــل

بعــدم انــكار هــذا املنكــر اخلــاص أي قتــل واحــد مــن املســلمني املعاونــن لإلمــام
(عليــه الســام) باخلــروج عليــه ،وربــا يشــعر بذلــك قولــه (عليــه الســام) :حلــل
يل قتــل ذلــك اجليــش ،فــا يلــزم جــواز قتــل كل مــن مل ينكــر منكــر ًا ،وأمــا يف بعــض

املــواد فــا اســتبعاد فيــه إذ اقــام عليــه دليــل ،ولعــل هــذا مــراد القطــب الراونــدي
ِ
ِ
ِ
ـى
(رمحــه اهلل) ،والدليــل مــا ذكــره أو غــر ذلــك كقولــهَ ﴿ :ف َقات ُلــوا ا َّلتــي َت ْبغــي َح َّتـ ٰ
ِ
ــيء إِ َ ٰل َأ ْم ِ
ــر اهلل﴾(((،وظاهــر كالمــه (عليــه الســام) أن مصــداق حــل القتــل
تَف َ
(((

قتلهــم واحــد ًا مــن املســلمني عمــد ًا بــا جــرم وأمــا مــا ذكــره مــن جــواز قتــل
الــرايض بالقتــل؛ ألنــه رشيــك القاتــل فينبغــي ختصيصــه بخصــوص املــادة ويــرد
عــى مــا أجــاب بــه عبــد احلميــد بــن أيب احلديــد((( مثــل مــا أورده عــى القطــب

الراونــدي َّ
بــأن يقــال :االشــكال إنــا هــو يف التعليــل بعــدم انــكار املنكــر ال يف

اســتحالل القتــل ولــو قــدر االســتحالل يف الــكالم بــأن يقــال :املــراد إذ حــروه

مســتحلني فلــم ينكــروا أمكــن أن يقــدر للقطــب الراونــدي إذ حــروه حماربــن،
ولــو أجــاب بــأن احلضــور مــع عــدم االنــكار يســتلزم االســتحالل فــورود املنــع
عليــه واضــح وللقطــب الراونــدي أن يقــول :احلضــور يف جيــش باملســر معهــم

وقــد قتــل بعضهــم واحــد ًا مــن املعاونــن لإلمــام واتباعــه؛ آلنــه مــن شــيعة مــع
((( ينظر :منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة ،القطب الراوندي.158 / 2 :
((( احلجرات .9 /
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.247 / 9 :
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عــدم االنــكار والــذب عنــه حماربتــه هلل ولرســوله (صــى اهلل عليــه وآلــه) ويمكــن أن
يكــون املــراد باحلضــور يف قولــه (عليــه الســام) إذ حــروه احلضــور اخلــاص أي

مــا كان عــى وجــه املعاونــة وإرادة القتــال والبغــي عــى اإلمــام واهلل تعــاىل يعلــم.
ومن خطبة له (عليه السالم)

ِِ ِ
ِ
َِ
حتِـ ِـه َو ن َِذيـ ُـر نِ ْق َمتِـ ِـهَ .
ـاس إِ َّن
(أمـ ُ
(أ ُّ َيــا النَّـ ُ
ـر َر ْ َ
ـن َو ْحيِــه َو َخا َتـ ُ
ـم ُر ُســله َو َبشـ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
َأ َحـ َّـق النَّـ ِ
ب
َب َشــاغ ٌ
ـم بِ َأ ْمـ ِـر اللَِّ فيــه َفإِ ْن َشـغ َ
ـم َع َل ْيــهَ ،و َأ ْع َل ُم ُهـ ْ
ـاس ِ َبـ َـذا ْالَ ْمـ ِـر َأ ْق َو ُاهـ ْ
ِ
ب َفـإِ ْن َأ َبــى ُقوتِـ َـل) صــدر الــكالم تتمه ذكــر الرســول (صىل اهلل عليــه وآله)،
ْاسـ ُت ْعت َ
والنقمــة كفرحــة املكافــأة بالعقوبــة ،وأحــق النــاس باألمــر أي :اخلالفــة الفاضــل
الــذي ال جيــوز تقديــم املفضــول عليــه وال ينعقــد امامــة غــره مــع وجــوده كــا يــدل

عليــه قولــه (عليــه الســام) فــإن أبــى قوتــل ولــو كان كــا ذكــره بعــض الشــارحني
مــن أنــه ((ال منافــاة بــن كونــه أحــق ،وبــن صحــة امامــة غــره))((( ملــا جــاز القتــال

الشــاغب مطلقــ ًا ويدخــل يف القــوة السياســية والتدبــر والشــجاعة  /و،/228

والصــر واحللــم ونحــو ذلــك ويف بعــض النســخ (أعلمهــم)((( بتقديــم امليــم عــى

الــامَ ،
والش ـ َغب بالفتــح هتيــج الــر واســتعتاب الشــاغب طلــب الرجــوع منــه

أو الرضــا بالوعــظ بالقــول اللــن واملراســلة ونحــو ذلــك ويــدل عــى قتالــه لــو مل
ِِ
يرجــع قولــه تعــاىل﴿ :وإِن َطائِ َفت ِ ِ
ــن ا ْق َت َت ُلــوا َف َأ ْصلِ ُحــوا َب ْين َُه َــا ۖ َفــإِن
ــن ا ُْل ْؤمن َ
َــان م َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
(((
ــيء إِ َ ٰل َأ ْم ِ
اهــا َع َ
ــر اللَِّ﴾
َبغ ْ
ــر ٰ
ى َف َقات ُلــوا ا َّلتــي َت ْبغــي َحت ٰ
ــى ْالُ ْخ َ
َــت إِ ْحدَ ُ َ
َّــى تَف َ
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.261 / 9 :
((( رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،261 / 9 :ورشح هنــج البالغــة ،ابــن ميثــم
البحــراين.339 / 3 :
((( احلجرات .9 /
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(و َلعمـ ِـري َلئِــن كَا َنـ ِ
ـت ْ ِ
ال َم َامـ ُة َل َت ْن َع ِقــدُ َح َّتــى حترضوهــا َع َّامـ ُة ال َّنـ ِ
ـاس َفـ َـا إِ َل َذلِـ َ
ـك
ْ
َ َْ
لشـ ِ
ِ
َسـبِ ٌ
ـس لِ َّ
ـاه ِد َأ ْن َي ْر ِجـ َـع َو
يك ُُمـ َ
ـم َل ْيـ َ
ـن َغـ َ
ـون َعـ َـى َمـ ْ
يل َو َلكـ ْ
ـن َأ ْه ُل َهــا َ ْ
ـاب َعن َْهــا ُثـ َّ
ـار َأ َل َو إِ ِّن ُأ َقاتِـ ُـل َر ُج َلـ ْ ِ
َل لِ ْلغَائِـ ِ
ـب َأ ْن َ ْ
آخـ َـر َم َنـ َـع
ـس َلـ ُه َو َ
ـن َر ُجـ ًـا ا َّد َعــى َمــا َل ْيـ َ
ي َتـ َ
ا َّلـ ِـذي َع َل ْيـ ِـه) الغــرض مــن الــكالم الــر ّد عــى املعذريــن مــن اخلارجــن عــن الطاعــة

بعــدم احلضــور وقــت البيعــة والزامهــم بــا جعلــوه اساس ـ ًا خلالفــة املتقدمــن مــن

البيعــة واالختيــار وليــس يف الــكالم تعــرض للنــص داللــة عــى عدمــه كــا تومهــه
بعــض الشــارحني(((،وإنام مل حيتــج (عليــه الســام) بالنــص لعلمــه بعــدم التفاهتــم

إليــه كيــف وقــد نبــذوه وراء ظهورهــم واشــروا بــه ثمن ـ ًا قلي ـ ً
ا بخالفــة أيب بكــر

مــع قــرب العهــد بالرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه) فكيــف يتوقــع منهــم االذعــان به

بعــد متــادي األيــام وقطعهــم بخالفــة املتقدمــن يف ظاهــر فعلهــم ،وال يذهــب عــى
املتتبــع للســر أنــه (عليــه الســام) كان ال يــرح عنــد أكثــر النــاس ببطــان خالفــة
املتقدمــن؛ لتوغلهــم يف زعمهــم الباطــل؛ وإنــا كان يــأيت بالتعريــض ،والكلــات

املحتملــة لبيــان احلــق بقــدر األماكــن (وحيرضهــا) باليــاء املثنــاة مــن حتــت يف بعــض

النســخ((( ،والــذي رصح بــه يف الــكالم عــدم توقــف االختيــار عــى حضــور النــاس

كافــة ال صحــة االختيــار وبنــاء الــكالم عــى االلــزام كــا عرفــت ،واملــراد بأهلهــا
احلاكمــن عــى مــن غــاب أهــل االختيــار يف زعــم القــوم ،أو األئمــة( ،ولك ـ ْن) يف

بعــض النســخ((( خمففــة و(أهلهــا) مرفــوع؛ ألن اخلفيفــة ال تعمــل ،وادعــاء رجــل
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.263 /9 :
((( رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.339 / 3 :
((( رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،261 / 9 :ورشح هنــج البالغــة ،ابــن ميثــم
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مــا ليــس لــه كدعــوى اخلالفــة ومنــع اآلخــر مــا عليــه كاالمتنــاع مــن الطاعــة وأداء
احلقــوق واملقاتلــة بعــد االرصار عــى الشــغب كــا ظهــر.

ِ
ِ
وصي ُكـ ِ
(أ ِ
ُ
ـر َع َو ِاق ِ
ب
ـر َمــا َتـ َـو َ
ْ
اص ا ْلع َبــا ُد بِــه َو َخـ ْ ُ
ـم ع َبــا َد اللَِّ بِ َت ْقـ َـوى اللَِّ َفإِ َّنَــا َخـ ْ ُ
ب بينَ ُكــم و بــن َأهـ ِ ِ ِ
ِ
ْالُمـ ِ ِ
ـاب َْ
ي ِمـ ُـل َهـ َـذا
الـ ْـر ِ َ ْ ْ َ َ ْ َ ْ
ـح َبـ ُ
ـور عنْــدَ اللَِّ َو َقــدْ ُفتـ َ
ـل ا ْلق ْب َلــة َو َل َ ْ
ُ
ـر و ا ْل ِع ْل ـ ِم بِمو ِ
ـم إِ َّل َأ ْهـ ُـل ا ْل َبـ َ ِ
اض ـ ِع َْ
ون بِـ ِـه
الـ ِّـق َف ْام ُضــوا َل ِــا ت ُْؤ َمـ ُـر َ
ـر َو َّ
ََ
الصـ ْ ِ َ
ا ْل َع َلـ َ
َو ِق ُفــوا ِعنْــدَ َمــا ُتن َْهـ ْـو َن َعنْـ ُه َو َل َت ْع َج ُلــوا ِف َأ ْمـ ٍـر َح َّتــى تب َّينــوا َفـإِ َّن َلنَــا َمـ َـع ك ُِّل َأ ْمـ ٍـر
ُتنْكِ ُرو َنـ ُه ِغـ َـر ًا ).عاقبــه كل يشء آخــره والتقــوى خــر مــا يرجــع العبــد بــه اىل ربــه
بــأن كتــب يف صحيفتــه أنــه مــن املتقــن ،وإن كانــت التقــوى مــن عملــه يف الدنيا ،أو
هــي خــر العواقــب أي :خــر مــا ختم بــه العمــل يف الدنيــا أو عاقبتها خــر العواقب
وال حيمــل هــذا العلــم أي ال يعلــم وجــوب قتــال أهــل القبلــة وموقعــه ورشوطــه،
(((
الرايــة ومحــل هــذا العلــم كنايــة عــن
ويف بعــض النســخ (ال َعلــم) بالتحريــك أي ّ

القيــام هبــذا احلــرب الــذي توقــف عنــده مــن مل يكــن عــى بصــرة يف الديــن وثبــات
يف احلــق فاشــتبه عليــه األمــر وتزلــزل بالشــبهة والوســواس ،ونقــل عــن الشــافعي

أنــه قــال(( :لــوال عــي مــا عــرف يشء مــن احــكام أهــل البغــي))((( ،وأمضــوا أي:
اذهبــوا ،ويف بعــض النســخ (قفــوا ملــا تنهــون) عنــه أي عنــد مــا تنهــون عنــه وتبينــت

الــيء أي عرفتــه ورصت منــه عــى يقــن واوضحتــه ،والغــرض((( النهــي عــن

التعجيــل يف العمــل بــا زعمــوه حقـ ًا حتــى يعلمــوه يقينــا أو حتــى يوضحــوا ويبينوا

((( رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،263 / 9 :ورشح هنــج البالغــة ،ابــن ميثــم
البحــراين.339 / 3 :
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.263 / 9 :
((( (العرض) يف أ.
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عقيدهتــم عنــده (عليــه الســام) فيهدهيــم إىل احلــق ويبــن هلــم وجــه خطأهــم ،ويف
بعــض النســخ (تتبينــوا)((( بتائــن والغــر كعنــب االســم /ظ  /228مــن قولــك:

غــرت الــيء فتغــر ،قــال بعــض الشــارحني(( :أي ليســت كعثــان أرص عــى
ارتــكاب مــا هنــى عنــه ،بــل غــر كل مــا ينكــره املســلمون،و يقتــي احلــال والــرع

تغيــره))((( والــكالم عــى هــذا يف قــوة الرشطيــة وال يســتدعي حتقــق املقــدم ،وقــال

بعضهــم :أي أن لنــا مــع كل أمــر تنكرونــه تغيــرا أي :قــوة عــى التغيــر إن مل يكن يف

ذلــك األمــر مصلحــة يف نفــس األمــر وفائــدة أمرهــم بالتبيــن عنــد اســتنكار أمــر أنه
حيتمــل أن ال يكــون مــا اســتنكروه منكــر ًا يف نفــس األمــر فيحكمــون بكونــه منكــر ًا

لعــدم علمهــم بوجهــه ويترسعــون إىل انــكاره بلســان أو يــد فيقعــون يف اخلطــأ (((،
وحيتمــل أن يكــون املــراد أن لنــا مــع كل أمــر تنكرونــه تغــر ًا أي مــا يغــر إنكاركــم
ويمنعكــم عنــه مــن الدالئــل الواضحــة فــا تعجلــوا وأســئلوا حتــى يتبــن لكــم

الدليــل عــى مــا أمرناكــم ،ولعــل كلمــة (مــع) أنســب هبــذا املعنــى وكذلــك لفظــة

(كل) واهلل تعــاىل يعلــم.

ِ
ِِ
َ
ــت
ــون فِ َيهــا َو َأ ْص َب َح ْ
ُــم َتت ََمن َّْو َنَــا َو ت َْر َغ ُب َ
(أ َل َوإِ َّن َهــذه الدُّ ْن َيــا ا َّلتــي َأ ْص َب ْحت ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـم َل ـ ُه َو َل ا َّلـ ِـذي
ـم َل ْي َسـ ْ
ـم ا َّلــذي ُخل ْق ُتـ ْ
ـم َو َل َمن ِْزل ُكـ ُ
ـت بِدَ ِار ُكـ ْ
تعضكــم َو ت ُْرضي ُكـ ْ
ِ
د ِعي ُتــم إِ َليـ ِـه َأ َل و إِنــا َليسـ ْ ِ ٍ
ـي َو إِ ْن َغ َّر ْتك ُْم ِمن َْها
ـم َو َل َت ْب َقـ ْـو َن َع َل ْي َهــا َو هـ َ
ـت بِ َباق َيــة َل ُكـ ْ
َ َّ َ ْ َ
ُ ْ ْ
ور َهــا لِت َْح ِذ ِير َهــا َو َأ ْط َم َع َهــا لِتَخْ ِو ِيف َهــا َو َســابِ ُقوا
ش َهــا َفدَ ُعــوا ُغ ُر َ
َف َقــدْ َح َّذ َر ْت ُكـ ْ
ـم َ َّ

((( رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،263 / 9 :ورشح هنــج البالغــة ،ابــن ميثــم
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ِ
ِ
ِ
ِ
ـم إِ َل ْي َهــا َو ان َ ِ
ـن
ـم َخنـ َ
ـم َعن َْهــا َو َل َي َّنـ َّ
ـن َأ َحدُ ُكـ ْ
ْص ُفــوا بِ ُق ُلوبِ ُكـ ْ
إِ َل الــدَّ ِار ا َّلتــي ُدعي ُتـ ْ
ِ
ي َعنْ ـ ُه ِمن َْهــا) يف ذكــر اغضــاب الدنيــا توبيــخ ألهلهــا بالدنــاءة
ْالَ َمــة َعـ َـى َمــا ز ُِو َ
بالرغبــة يف يشء ال يراعــي حقهــم كــا قــال (عليــه الســام) :رغبتــك يف زاهـ ٍـد فيــك
ذل نفـ ٍ
ـس ذم هلــا بــرك املراقبــة ملــن أحبهــا وغــرور الدنيــا بتزيــن الزخــارف ألهلهــا

واغفاهلــم مــن الفنــاء ،وحتذيرهــا ملــا أراهــم مــن الفنــاء وفــراق األحبــة ونحــو ذلــك،
ِ ٍ ِ
ـن
﴿ســابِ ُقوا إِ َ ٰل َمغْفـ َـرة مـ ْ
والــدار التــي ُدعــي النــاس إليهــا اجلنــة قــال اهلل تعــاىلَ :
السـ َـا ِء َو ْالَ ْر ِ
ـم َو َج َّنـ ٍـة َع ْر ُض َهــا َك َعـ ْـر ِ
ض﴾((( الــــخنني باملعجمــة رضب من
ض َّ
َر ِّب ُكـ ْ
البــكاء دون االنتحــاب((( وأصلــه خــروج الصــوت مــن األنــف ،كاحلنــن باملهملــة

مــن الفــم ،وهــو شــدة البــكاء((( ،والتخصيــص باألمــة؛ الن اخلنــن ،أو احلنــن يف
النســاء ال ســيام يف اإلمــاء أكثــر وأشــد إذ األنفــة متنــع الرجــال واحلرائــر عــن اجلــزع،

وزوى أي قبــض ،ويف بعــض النســخ (مــا زوى عنــه)((( أي عــن أحدكــم وهــو أظهر.

ِ ِ
ــة اللَِّ و ا ُْلحا َف َظ ِ
ــى َطاع ِ
الص ْ ِ
ــة َع َ
ــر َع َ
ــى َمــا
ُــم بِ َّ
َ
َ َ
َ
(و ْاســتَت ُّموا ن ْع َمــ َة اللَِّ َع َل ْيك ْ
ْاسـت َْح َف َظك ُْم ِمـ ْ ِ ِ َ
ـم ت َْضيِيـ ُـع دينكــم يشء مــن دنياكــم َب ْعــدَ
ض ُكـ ْ
ـن كتَابِــه أ َل َو إِ َّنـ ُه َل َي ُ ُّ
ِ ِ
ِح ْفظِ ُكـ ِ ِ ِ
ـم َع َل ْي ِه
ش ٌء َحا َف ْظ ُتـ ْ
ـم َب ْعــدَ ت َْضيِيـ ِع دين ُكـ ْ
ـم َأ َل َو إِ َّنـ ُه َل َينْ َف ُع ُكـ ْ
ـم َقائ َمـ َة دين ُكـ ْ
ْ
ـم َ ْ
ِ
ـم إِ َل َْ
ـر)
ـم َّ
مـ ْ
الـ ِّـق َو َأ َْل َمنَــا َو إِ َّيا ُكـ ُ
ـم َأ َخـ َـذ اللَُّ بِ ُق ُلوبِنَــا َو ُق ُلوبِ ُكـ ْ
ـن َأ ْمـ ِـر ُد ْن َيا ُكـ ْ
الصـ ْ َ
ـر
﴿و ْ
الصــر احلبــس والصــر عــى الطاعــة حبــس النفــس عليهــا قــال اهلل تعــاىلَ :
اصـ ِ ْ
((( احلديد .21 /
((( ينظر :العني ،مادة (خن).142 / 4 :
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (حنن).129 / 13 :
((( ينظــر :رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،263 / 9 :وينظــر :رشح هنــج البالغــة ،ابــن
ميثــم البحــراين.340 / 3 :
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ِ
ِ
ِ
َن ْف َسـ َ
ش﴾(((،وحيتمــل أن يــراد ضــد اجلزع
ـن َيدْ ُعـ َ
ـك َمـ َـع ا َّلذيـ َ
ـون َر َّ ُبـ ْ
ـم بِا ْل َغــدَ اة َوا ْل َع ِّ

أي الصــر عــى النوائــب إطاعــة هلل ورضــا بقضائــه ،واألول أظهــر والصــر عــى

الطاعــة مــن الشــكر املوجــب للمزيــد ويعــر عنــه بالتــام.

[ومن كالمه (عليه السالم)]((( يف معنى طلحة بن عبيد اهلل

ـر ِ
الـ ْـر ِ
ـت َو َمــا ُأ َهــدَّ ُد بِ َْ
ب؛ َو َأ َنــا َعـ َـى َمــا((( َو َعــدَ ِ
ن
( َقــدْ ُكنْـ ُ
بَ ،و َل ُأ َر َّهـ ُ
ـب بِالـ َّ ْ
ِ
ـن النَّـ ْ ِ
ـر؛ َواهللِ َمــا ْاسـ َت ْع َج َل ُمت ََجـ ِّـرد ًا لِل َّط َل ِ
ب بِــدَ م ُع ْث َم َن َّإل ُخوفـ ًا  /و/229
َر ِّب مـ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ـن ِف ا ْل َقـ ْـو ِم َأ ْحـ ِـر ُص َع َل ْيـ ِـه ِمنْـ ُهَ ،فـ َـأ َرا َد َأ ْن
ـب بِدَ مــه ،أل َّنـ ُه َمظنَّ ُتـ ُه؛ َو َل ْ َي ُكـ ْ
ـن َأ ْن ُي َطا َلـ َ
مـ ْ
ـط((( بِـ َا َأج َلـ ِ ِ ِ
ُيغَالِـ َ
الشـ ُّ
ـس((( َْال ْمـ ُـرَ ،و َي َقـ َـع َّ
ـك) املعنــى مــا يعنــى بالــيء
ـب فيــه ل َي ْلبِـ َ
ْ َ
ويــراد أي [يف املقصــود املتعلــق]((( بطلحــة أو يف بيــان مقصــودة [يف الطلــب]

(((

بــدم عثــان والــواو ويف ومــا اهــدد للحــال [وكان تامــة أي خلقــت] ((( ووجــدت
وأنــا عــى [هــذه احلــال والصفــة]((( ،وحيتمــل أن(تكــون)( ((1زائــدة و(تكــون)

(((1

((( الكهف .28 /
((( [ومن كالمه (عليه السالم)] بياض يف ث.
((( (ما قد) يف هنج البالغة ،صبحي الصالح.313 :
((( (خيالط) يف أ ،ويف ر( :يعالط) ،تصحيف.
((( (ليلتبــس) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،3/10 :وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.313 :
((( [يف املقصود املتعلق] خرم يف ن ،ويف ر( :يف املقصود املغلق).
((( [يف الطلب] خرم يف ن.
((( [وكان تامة أي خلقت] خرم يف ن.
((( [هذه احلال والصفة] خرم يف ن.
(( ((1يكون) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
(( ((1يكون) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
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كان [ناقصــة وخربها](((مــا أهــدد كــا يف املثــل لقــد كنــت ومــا أخشــى الذئــب

وجتــرد لألمــر أي جــد فيــه والظــن يســتعمل بمعنــى اليقــن قــال اهلل عــز وجــل:
ِ
ـم﴾((( قالــوا ،ومنــه املظِنــة بكــر الظــاء للمعلــم
ـن َي ُظنُّـ َ
﴿ا َّلذيـ َ
ـون َأ َّنُ ْم ُم َل ُقو َر ِّبِـ ْ

وهــو حيــث يعلــم الــيء( ،وقــال ابــن فــارس :مظنــة الــيء موضعــه ومألفــه)(((،

وقيــل :املوضــع الــذي يظــن كونــه فيــه واملغالطــة((( االيقــاع يف الغلــط واجلــب

القــوم أي جتمعــوا وتألبــوا وليلبــس االمــر بالنصــب أي خيلــط ،ويف بعــض النســخ

(ليلتبــس األمــر) بالرفــع عــى الفاعليــة أي ليشــتبه القاتــل بغــره ووقــوع الشــك

كالتفســر آللتبــاس األمــر ،وحيتمــل أن يكــون املــراد بالشــك الشــبهة يف اخلــروج
(و َواهللِ َمــا َص َنـ َـع ِف َأ ْمـ ِـر ُع ْثـ َـا َن
لطلــب اخلالفــة والســلطنة بالطلــب بــدم عثــان َ
ٍ ِ
ِ ِ
َان َينْ َب ِغــي َلـ ُه
ـم ـــــ َل َقــدْ ك َ
ـان َظالِـ ًا َكـ َـا ك َ
ـن َع َّفـ َ
ـن ك َ
َان ا ْبـ ُ
ـن َثـ َـاثَ :لئـ ْ
َواحــدَ ًة مـ ْ
َان َي ْز ُعـ ُ
َان َينْ َب ِغــي َلـ ُه َأ ْن
ومـ ًا َل َقــدْ ك َ
َأ ْن ُيـ َـو ِاز َر(((َ ،قاتِلِيـ ِـه َأ ْو((( ُينَابِـ َـذ نارصيــه ولئــن ك َ
َان ُم ْظ ُل َ
َان ِف َشـ ٍّ ِ
ـون ِمــن ا ُْلنَهن ِ ِهــن عنْـه ،وا ُملع ِّذ ِريـ ِ ِ
ال ْص َل َتـ ْ ِ
ـن َْ
ـن؛ َل َقــدْ
ـن ك َ
ـك مـ َ
ـن فيــهَ ،ولئـ ْ
َ
يِ ُكـ َ َ ْ َ َ ُ َ َ
ِ ِ
ِ
ك َ ِ
ـن
ـاس َم َعـ ُه َفـ َـا َف َعــل َواحــدَ ًة مـ َ
َان َي ْن َبغــي َلـ ُه َأ ْن َي ْعت َِز َلـ ُهَ ،و َي ْر ُكــدَ َجانبـ ًاَ ،و َيــدَ َع ال َّنـ َ
ف بابـه و َل تَسـ َلم مع ِ
ِ
اذيـ ُـر ُه) عفــان كشــداد علــم الرجــل
ـاء بِ َأ ْمـ ٍـر ِل ْ ُي ْعـ َـر ْ َ ُ ُ َ ْ ْ ْ َ َ
ال َّثـ َـاث؛ َو َجـ َ
ووازره أي محــل عنــه مــا محــل مــن األثقــال ،واملــراد بمــوازرة القاتلــن املحامــاة
((( [ناقصة وخربها] خرم يف ن.
((( البقرة .46 /
((( املصباح املنري.387 /2 :
((( (املخالطة) يف أ ،حتريف.
((( (يوارز) يف أ ،ع ،تصحيف.
((( (وأن) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،3/10 :وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.314:
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عنهــم بعــد قتــل عثــان ونرصهــم ،ونابــذت القــوم أي خالفتهــم ونابذهتــم احلــرب
أي جاهرهتــم هبــا وكاشــفهم إياهــا ،ويف بعــض النســخ (وإن ينابــذه نارصيــه)
وهننهــه عــن األمــر أي كفــه وزجــره فتنهنــه قيــل :وأصلــه هنَّهـ ُه وعذرتــه فيــا صنــع

أي رفعــت عنــه اللــوم ،فهــو معــذور أي غــر ملــوم ،واالســم (املعــذرة) واعذرتــه

لغــة فيــه واعــذر أي أبــدا عــذر ًا وأحــدث ،واملــراد باملعذريــن فيــه مــن يــأيت باملعاذيــر

(((
ـر أي ســكن وثبــت
مــن قبلــه ويصحــح أفعالــه ،واخلصلــة :احلالــة
َ
ور َكــدَ كنَـ َ َ

ومل يعــرف بابــه أي مل يعــرف اولــوا((( األلبــاب ،والعقــول الصائبــة وجهــه ،فيكــون

باطـ ً
ا كــا يــدل [عليــه عــدم ســامته]((( معاذيــره.
خطبة َل ُه َ
(ع َل ْي ِه َّ
الس َلم)]
[ومن
ِ

(((

ِ
(((
ـم ،والت ِ
ـم َمــا ِل
ـون[ ،ا َمل ُ
َّار ُكـ َ
[أيــا الغَافِ ُلـ َ
أخــو ُذ من ُْهـ ْ
ـر ا َمل ْغ ُفــول َعن ُْهـ ْ
ـون] َغـ ُ ْ
َُ
ِ
ِ
ِ
(((
(((
َأ َر ُاكْــم] ((( َع ِ
اح َ ِبــا
َعــم َأ َر َ
ُــم] ن ٌ
ــره َراغبِــن! ك ََأ َّنك ْ
ــن اهللِ َذاهبِــنَ ،وإِ َل [ َغ ِ ْ

((( ينظر :العني ،مادة (خصل).186 /4 :
((( (الو) يف ر ،م ،حتريف.
((( [عليه عدم سالمته] خرم يف ن.
((( [ومن خطبة له (عليه السالم)] بياض يف ث.
((( [اهيــا الغافلــون] خــرم يف ن[ ،أهيــا النــاس] يف رشح هنــج البالغة ،ابــن أيب احلديد،9/10:
وهنــج البالغــة ،صبحــي الصالح.314 :
((( [املأخوذ منهم مايل أراكم] خرم يف ن.
((( (راضني) يف ث ،حتريف.
((( [غريه راغبني كأنكم] خرم يف ن.
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ِ
ِ
(((
ـر ٍ
ف
للمــدَ ى؛((( َل َت ْعـ ِـر ُ
ب َد ِو ٍّ
َســائ ٌم َإل َم ْرعـ ً
ي؛ إِ َّنـ َـا هــي كَا َمل ْع ُلو َفــة ُ
ـى َو ّ ٍب َو َمـ ْ َ
[مــا َذا يــراد] ((( هبــا! إ َذا ُأح ِســن إ َليهــا ْ َت ِســب((( يومهــا دهرهــاِ ،
وش ـ َب َع َها َأ ْم َر َهــا)
ْ َ َْ
ُ َْ َ ََْ َ
َ ُ َ ُ
َ

الظاهــر أن اخلطــاب للمكلفــن كافــه وكوهنــم غافلــن ،أي عــا يــراد هبــم ومنهــم
وغــر مغفــول عنهــم ،أي أن أعامهلــم مكتوبــة حمفوظــة ،وتاركــن أي ملــا أمــروا بــه
ومــا ينفعهــم ومأخــوذ ًا منهــم ،أي بانتقــاص األعــار والقــوى واســتالب األحبــاب
واألمــوال واالوالد والذهــاب عــن اهلل التوجــه اىل غــره واألعــراض عــن جنابــه

تبــارك وتعــاىل ،والنعــم بالتحريــك مجــع((( ال واحــد لــه مــن لفظــه وأكثــر مــا يقــع

عــى اإلبــل ،وقــال أبــو عبيــد :النعــم اجلــال فقــط ويؤنــث ويذكــر وجيمع عــى انعام
ونُعــان بالضــم(((( ،وقيــل :النعــم اإلبــل خاصــة ،واألنعــام ذوات اخلــف والظلــف
وهــي اإلبــل والبقــر والغنــم)((( ،وإن انفــردت البقــر والغنــم مل تســم نعـ ًـا ،وقيل/ :

ظ  /229النعــم اإلبــل والشــاء ،والــرواح املســر أي وقــت كان مــن ليــل أو هنــار،
وخصــه بعضهــم بــا كان يف آخــر النهــار ،أو بعــد الــزوال ورده األكثــر((( ،ويقــال:

راحــت اإلبــل إذا رجعــت مــن املرعــى ،وال يكــون إالَّ بالعــي((( ،وســامت املاشــية
((( (وإ َّنــا) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،9/10،وهنــج البالغــة ،صبحــي الصالح:
.314
((( (للمهدى) يف م ،حتريف.
((( [ما ذا يراد] خرم يف ن.
((( (نحسب) يف م ،تصحيف.
((( (محع) يف م ،تصحيف.
((( ينظر :املصباح املنري( ،النعم).613 /2 :
((( املصباح املنري( ،النعم).614 /2 :
((( (الكثر) يف ر.
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (راح).464 /2 :
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مــن باب(قــال) أي رعــت بنفســها ويتعــدى باهلمــزة ،فيقــال :اســامها راعيهــا(((،

قيــل :ومل يســتعمل اســم املفعــول مــن الرباعــي ،بــل يقــال :اســامها ،فهــي ســائمة
والراعــي مســيم((( ،وقــال بعــض الشــارحني :أي اراح هبــا راعيهــا((( ومل نجــده

(((
يف كالمهــم ،قــال :بعضهــم :شــبههم (عليــه الســام) بالنعــم التــي تتبــع
نعــا
ً
أخــرى ســائمة أي راعيــة(((؛ وإنــا قــال ذلــك ألهنــا إذا اتبعــت أمثاهلــا كان أبلــغ

يف رضب املثــل بجهلهــا مــن التــي يســميها راعي ـ ًا((( ،والــويب باليــاء املشــددة ذو

(((

الوبــاء أي الطاعــون أو كل مــرض عــام ،وأصلــه الوبــئ باهلمــز والــدوي ذو الــداء،
قــال ابــن األثــر(((( :وهــو منســوب اىل ٍ
دو مــن دوي بالكــر يــدوي)((( ،وقــال

يف القامــوس( :الــدواء( ((1مثلثــة :مــا داويــت بــه وبالقــر :املــرض دوي ٍ
دوى
فهــو ٍ
دو)( ،((1وقــال بعــض الشــارحني :األصــل يف الــدوي دوي بالتخفيــف
ولكنــه شــدده [لــازدواج( ،((1وا ُملــدى بالضــم مجــع]( ((1مديــة وهــي الســكني

((( ينظر :املصباح املنري( ،سامت).297 /1 :
((( ينظر :املصدر نفسه( ،سامت).297 /1 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين ،347 /3 :وفيه( :أراح.)...
((( (يتبع) يف أ ،ر ،ع ،م ،تصحيف.
((( (راعيته) يف ر ،م ،تصحيف.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد .10 /10 :ويف ث( :راعيها).
((( (و) يف ع.
((( (االيثر) يف أ ،تصحيف.
((( النهاية يف غريب احلديث واألثر 143 /2 :ويف ر ،م( :دوى).
(( ((1الداء) يف ر ،م ،حتريف.
( ((1القاموس املحيط ،مادة (دنى).329 /4 :
( ((1ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،10 /10 :وفيه( :االصل يف ٍ
(دو).)...
([ ((1لالزدواج وا ُملدى بالضم مجع] خرم يف ن.
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والشــفرة والظاهــر أن الــرط مــن تتمــة الســابق أي [إنــا حتســب أن االحســان
اليهــا إلكرامهــا] ((( كالــذي أنعــم اهلل عليــه عــى وجــه [االســتدراج]((( فيزعــم أنــه

الرتفــاع درجتــه ،والدهــر مــدة احليــاة والزمــان [ (((]...الطويــل ،واألبــد املمــدود

[وحتســب يومهــا دهرهــا أي يظــن((( أن ذلــك] ((( العلــف كــا هــو [حاصــل هلــا يف

هــذا اليــوم حاصــل] ((( هلــا أبــدا [أو]((( ان نظرهــا مقصــور عــى يومهــا وهتتــم بــه

كــا هيتــم العاقــل بمــدة حياتــه وشــبعها أمرهــا أي تظــن انحصــار أمرهــا وشــأهنا
ـر ك َُّل رجـ ٍ ِ
يف ِ
ْت أن ُأ ْخـ َ ِ
ـم
الشــبع وهــو َك َعنَــب ضــد اجلــوع (اهللِ((( َلـ ْـو ِش ـئ ُ
َ ُ
ـل م ْن ُكـ ْ
ـاف َأ ْن َت ْك ُفــروا ِف بِرسـ ِ
ـول اهلل
ـت؛ َو َل ْكــن َأ َخـ ُ
بمخْ َر ِجـ ِـه َو َم ْو ِلـ ِـه َو َجِيـ ِع َشـ ْـأنِ ِه َل َف َع ْلـ ُ
ُ َّ َ ُ
َ
ِ
ِ
اخل ِ ِ
ِ ِ
ِ (((
ـن َذلِـ َ
ـك ِم ْنـ ُهَ .وا َّل ِذي
َ
ـن ُي ْؤمـ ُ
اصــة مَّـ ْ
إل َ َّ
(صـ َّـى اهللُ َع َل ْيــه َوآلــه) َألَ َو ّ
إن ُم ْفضيــه َ
ال ْلـ ِـق ،مــا َأنْطِـ ُـق َّإل ص ِ
واص َط َفــا ُه َعـ َـى َْ
َب َع َثـ ُه بِ َْ
ادقـ ًا) ولــج كوعــد أي دخــل
َ
الـ ِّـقْ ،
َ
والغــرض بيــان االطــاع عــى األمــور الغائبــة بتعليــم اهلل عــز وجــل كــا قال(عليــه

الســام) وإنــا هــو تعلــم مــن ذي علــم والكفــر فيــه برســول اهلل (صــى اهلل عليــه
والــه) الغلــو يف شــأنه وتفضيلــه عــى رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه) بــل ادعــاء

((( [إنام حتسب ان االجسان اليها الكرامها] خرم يف ن.
((( [االستدراج] خرم يف ن.
((( [و] زائدة يف ر.
((( (يطن) يف أ تصحيف.
((( [وحتسب يومها دهرها أي فطن أن ذلك] خرم يف ن.
((( [حاصل هلا يف هذا اليوم حاصل] خرم يف ن.
((( [أو] ساقطة من م.
((( (واهلل) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،9/10 ،وهنــج البالغــة ،صبحــي الصالــح:
.315
((( (صىل اهلل عليه وسلم) يف رشح هنج البالغة :البن أيب احلديد.9/10،
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الربوبيــة فيــه كــا ذكــره بعــض الشــارحني((( ،وقــد ادعــى طائفــة فيــه النبــوة وإنــه

هــو الرســول ،ولكــن امللــك غلــط فيــه وطائفــة إنــه رشيــك الرســول (صــى اهلل

عليــه والــه) ،وادعــى قــوم فيــه احللــول واالحتــاد ومــن أشــعارهم مــن أبيــات:
ومن أهـلك عـاد وثمـود بدواهــيه

ومن قال عىل املنرب يوم ًا وهو راقيه
ومنها:

انام خالق اخلالئق من زعزع

قـد رضـينا به امام ًا ومـــوىل

ومن كلم موسى فوق طور إذ يناديه

سلوين أهيا الناس فحاروا يف مـعانيه
أركان حصن خيرب جذب ًا
وســـجدنا لـه اهلـ ًا وربـ ًا

وحيتمــل أن يكــون املــراد كفرهــم فيــه (عليــه الســام) باســناد التقصــر اىل

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه) يف اظهــار شــأنه وجاللتــه للنــاس ،وقــد روت
اخلاصــة والعامــة عــن النبــي (صــى اهلل عليــه والــه) إنــه قــال( :لــوال أن تقــول

(((

فيــك طوائــف مــن أمتــي مــا قالتــه النصــارى يف عيســى ابــن مريــم لقلــت فيــك

كالمــ ًا ال متــر بمــأ مــن النــاس إالَّ اخــذوا الــراب((( مــن حتــت قدميــك)(((،

وافضــاءه اىل اخلاصــة((( أخبــار مــن يؤمــن منــه التزلــزل((( ببعــض األمــور [الغائبــة

((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.10 /10 :
((( (يقول) يف أ ،ث ،ر ،ن.
((( (الرباب) يف م ،حتريف.
((( االصول من الكايف ،الكليني.57 /8 :
((( (احلاصة) يف ر ،تصحيف.
((( (الزلزلة) يف م ،حتريف.
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إل بِ َذلِـ َ
ـك
وكثــر مــن] ((( ذلــك مذكــور يف كتــب الســر واالخبــارَ .
(و َل َقــدْ َع ِهــدَ ََّ
ِ ِ
ِ
(((
ـن َ ْيلِـ َ
[مــا أ ْب َقــى
ـك َو َمن َْجــي َمـ ْ
[مـ ْ
ـن َين ُْجــوَ ،ومــال] َهـ َـذا َاأل ْمـ ِـر؛ َو َ
ُك ِّلــه َوبِ َم ْهلــك َ
ِ
(((
(((
َ
ُ
َ
ـاس؛ إِ ِّن]
ـى َر ِ
إلَ .أ َ ُّيــا ال َّنـ ُ
ـى [بِــه ََّ
أس إِلَّ أ ْف َر َغ ـ ُه ِف أ ُذ َّين َوأ ْفـ َ
َش ـ ْيئ ًا َي ُمـ ُّـر] َعـ َ
ٍ
ُــم /وَ / 230ع َ
ــن
ُــم َع ْ
ــى َطا َعــة إِ َّل َو َأ ْســبِ ُقك ُْم إ َل ْي َهــاَ ،و َل َأ ْنَاك ْ
َواهللِ َمــا َأ ُح ُّثك ْ
ِ ٍ
ُــم َعن َْهــا) العهــد اىل املــرء يف الــيء التقــدم اليــه فيــه،
َم ْعص َيــة إِ َّل َو َأ َتن َ
َاهــى َق ْب َلك ْ

واملهلــك اهلَــاك أو املوضــع ،والزمــان وهــو يف بعــض النســخ بفتــح العــن ويف
ِ
بعــض النســخ بالكــر وقــد جــاء َه َلـ َ
ـم ،واملــراد باهلــاك
ـر َب و َمنَـ َ
ـع و َعلـ َ
ـك كـ َ َ
أمــا املــوت والقتــل ،أو الضــال والشــقاء((( وكذلــك النجــاة ،واملــراد باألمــر
اخلالفــة ،أو الديــن وملــك االســام ومالــه انتهــاؤه بظهــور القائــم (عليــه الســام)

ومــا يكــون يف آخــر الزمــان ،واالفــراغ يف االذن واالفضــاء كنايــة عــن االخبــار
واالعــام ،وأذين يف بعــض النســخ عــى صيغــة االفــراد ،ويف بعضهــا عــى صيغــة
التثنيــة وتشــديد اليــاء((( واحلــث التحريــض((( ،ويف بعــض النســخ ال أحثكــم بــدل

مــا احثكــم واتناهــى قبلكــم عنهــا أي انتهــي عنهــا واتركهــا ،يقــال :هنــاه هنيــ ًا
فانتهــى وتناهــى.

((( [الغائبة وكثري من] خرم يف ن.
((( [من هيلك ومنجي من ينجو ومال] خرم يف ن.
يمر] خرم يف ن.
((( [ما أبقى شيئ ًا ُّ
((( [به ايل أهيا الناس اين] خرم يف ن.
((( (الشقاء) يف ع ،تصحيف.
((( (الباء) يف ع ،تصحيف.
((( (التحريص) يف أ ،ث ،ر ،ن ،تصحيف.
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[ومن خطبة له (عليه السالم)]

(((

ِ
ِ ِ
ِ
(ا ْنت َِف ُعــوا بِ َب َيـ ِ
ـإن اهللَ َقــدْ
يح ـ َة اهللِ؛ فـ َّ
ـان اهللِ؛ َواتَّع ُظــوا بِ َمواعــظ اهللَِ ،وا ْق َب ُلــوا نَص َ
ــذ((( ع َليكُــم احلجــ َة؛ وبــن َلكُــم َ ِ
ــذر إ ْليِكُــم بِ َ ِ ِ
ــن َاأل ْع ِ
ــال،
َ َ َ َّ
ما َّبــ ُة م َ
اجلل َّيــة َو َأ َخ َ َ ْ ُ َّ
ْ
ْ
َأ ْع ْ َ
ِ (((
َو َم ِ
ـإن َر ُسـ َ
ـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه َوالــه)
كار َهـ ُه؛ لِ َت َّتبِ ُعــوا((( َهـ ِـذ ِه َو ْ َتتَن ِ ُبــوا َهـ ِـذ ِه ،فـ َّ
ـول اهللِ َ
(صـ َّ
الشــهو ِ
اجل َّنـ َة بِا َملـ ِ
ـت َ
كان َي ُق ُ
ات)((() املوعظــة االســم
ـكار ِهَ ،و ُح َّفـ ْ
(:ح َّفـ ْ
َ
ـار بِ َّ َ َ
ول ُ
ـت ال َّنـ َ
مــن الوعــظ وهــو تذكــر مــا يلــن القلــب مــن الثــواب والعقــاب ومــا فيــه زجــر

وختويــف ،والنصيحــة إرادة اخلــر للمنصــوح لــه ،وأعــذر اليكــم أي أبــان وأوضــح

عــذره يف عقابكــم لــو عصيتمــوه وخالفتــم أوامــره ،وفيــه تضمــن معنــى التوجــه
أي اعــذر متوجهـ ًا اليكــم ،واجلليــة احلجــة الواضحــة ،أو املعــذرة وتكــون((( اجلليــة

بمعنــى اخلــر((( اليقــن ،ويف بعــض النســخ (واختــذ) موضــع أخــذ ،وحمابــة مــن

األعــال((( أي مــا أحبــه منهــا ومكارهــه مــا كرهــه ومهــا مصــدران بمعنــى املفعــول،

((( [ومن خطبة له (عليه السالم)] بياض يف ث.
((( (واختــذ) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،14 / 10 :وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.351 :
((( (منهــا لتتبعــوا) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،14 / 10 :وهنــج البالغــة،
صبحــي الصالــح.351 :
((( (صىل اهللُ عليه وسلم) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.14 / 10 :
((( (إن اجلنــة حفــت باملــكاره وإن النــار حفــت بالشــهوات) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب
احلديــد ،14/10:وهنــج البالغــة ،صبحــي الصالــح.316 :
((( (يكون) يف أ ،ث،ع ،ر ،م ،تصحيف.
((( (اخلري) يف ع ،تصحيف.
((( (االعمى) يف ر ،حتريف.
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وحفــه بالــيء أي أحاطــه((( بــه وحــف القــوم بالبيــت أي أطافــوا بــه فهــم حافــون

واحاطــة املــكاره باجلنــة كنايــة عــن عــدم امــكان الوصــول اىل اجلنــة إال((( بتحمــل

مــا كرهــه النفــس مــن املشــاق كــا أن اتبــاع الشــهوات يقــود اىل النــار ،ويف بعــض

النســخ (إن اجلنــة ح َّفــت باملــكاره وإن النــار [ح َّفــت]((( بالشــهوات) ،ويف بعــض
النســخ حجبــت((( موضــع حفــت يف الفقــرة األوىل أي املــكاره حجــاب بــن

االنســان واجلنــة ال يمكــن الوصــول اليهــا إالَّ بعــد هتــك ذلــك احلجــاب ،أو رفعــه

بارتكاهبــا وحتملهــا دون الثانيــة ،إذ ال يقــال :حجــب زيــد عــن احلبــس؛ وإنــا يقــال
ِ
ِ
ش ٌء
(وا ْع َل ُمــوا َأ َّن ـ ُه مــا مـ ْ
فيــا يــراد نحــو :حجــب عــن مأدبــة األمــر َ
ـن طا َعــة اهللِ َ ْ
ٍ ِ
ِ
ٍ
ـن َم ْع ِص َيـ ِـة اهللِ َْش ٌء َّإل َيـ ِ
ـم اهللُ
َّإل [َ (((]...يــأ ِت((( ِف ُكـ َـرهَ ،ومــا مـ ْ
ـأت ِف َشـ ْـه َوة َف َرحـ َ
ـن َشـ ْـه َوتِ ِهَ ،و َق َمـ َـع َهـ َـوى َن ْف ِسـ ِـه ،فإِ َّن َهـ ِـذ ِه النَّ ْفـ َ َ
َر ُجـ ً
ش ٍء َمنْزع ًا،
ا((( َنـز ََع َعـ ْ
ـس أ ْب َعــدُ ْ َ
ِ ٍ
ـوى) يف بعــض النســخ ( ُيــؤيت) يف املوضعــن
َو َّإنــا َل َت ـز َُال َت ْنـ ِـز ُع إِ َل َم ْعص َيــة ِف َهـ ً

بــدل (يــأيت) عــى صيغــة املعلــوم والوجــه واضــح ،والنــزع((( يف األصل((اجلــذب
والقلــع))((( وينــزع فــان اىل وطنــه أي ينجــذب ويميــل اىل الوطــن جلذبــه إيــاه

والـــنزع عــن الــيء قلــع النفــس عنــه وجذبــه اىل غــره ،وال َق ْمــع القهــر واهلــوى
((( (أحاط) يف م ،حتريف.
((( (ال) يف أ ،ع ،حتريف.
((( [حفت] ساقطة من ر.
((( (حجت) يف ث ،م ،حتريف.
((( [إال] مكررة زائدة يف أ[ ،أن] زائدة يف ع.
((( (بأيت) يف ر ،تصحيف ،ويف ع( :اليأيت).
((( (امر ًأ) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.14/10:
((( (النرع) يف ث ،تصحيف.
((( جممع البحرين.396 /4 :
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ِ
ِ
ـن َل
(وا ْع َل ُمــوا ع َبــا َد اهللِ َأ َّن ا ُملؤمـ َ
إرادة النَفــس ،وا َملنــزع حيتمــل املصــدر واملــكان َ
ِ
ا َيـز َُال ز ِ
ـون ِعنْــدَ ُهَ ،فـ َ
َاريـ ًا َع َل ْيهــاَ ،و ُم ْسـتَزيد ًا َلا
ـح((( إلَّ َو َن ْف ُسـ ُه َظنُـ ٌ
ُي ْمــي َو َل ُي ْصبِـ ُ
ِ
ِ
ِ
(((
ـن الدُّ نْيــا َت ْق ِويـ َ
ـض
ـمَ ،وا َملاضـ َ
َالســابِق َ
ـن َأ َم َام ُكــم؛ ُق ِّو ُضــوا((( مـ َ
ني َق ْب َل ُكـ ْ
َفكُو ُنــوا ك َّ
الر ِ
ــي ا َمل ِ
اح ِ
نــاز ِل) الظنــون كصبــور البئــر ال يــدري أفيهــا مــاء َأم
ــلَ ،و َط َو ْوهــا َط َّ
َّ
ال ،وقيــل :القليلــة املــاء ،والظنــون مــن الديــون الــذي ال يــدري أيقضيــه أخــذه أم

ال ،فعــول بمعنــى مفعــول ،والرجــل الضعيــف والقليــل احليلــة واملــراد أن املؤمــن

نفســه متهمــة لديــه دائ ـ ًا ال يعتمــد عليهــا وال يتبعهــا ،أو هــي قليلــة احليلــة عنــده
فيــا يعينهــا ضعيفــة عــن القيــام بــا يــراد منهــا وخلقــت ألجلــه ،وزرى عليــه كرمــى

أي عابــه وعاتبــه  /ظ /230واالســتزادة طلــب املزيــد أي يطلــب((( منهــا املزيــد
ِ
ـون َمــا
ـن ُي ْؤ ُتـ َ
﴿وا َّلذيـ َ
يف العبــادة وإن أتــى بقســط كامــل منهــا قــال اهلل عــز وجــلَ :
ــم َر ِ
ــون﴾((( ،واملــراد بالســابقني األبــرار،
اج ُع َ
ــم إِ َ ٰل َر ِّبِ ْ
ــم َو ِج َلــ ٌة َأ َّنُ ْ
وب ْ
آتَوا َّو ُق ُل ُ ُ

وقوضــت اخلبــاء أي قلعتــه عــن مكانــه وأزلتــه أي قلعــوا خيامهــم عــن الدنيــا ومل

يتخذوهــا موطن ـ ًا بــل جعلوهــا دار ممــر ووطنــوا((( أنفســهم((( عــى تركهــا ،وطــي
ـش ،و َْالـ ِ
ِ
ِ
ـادي
(وا ْع َل ُمــوا َأ َّن َهـ َـذا ا ْل ُقـ ْـر َ
ـح ا َّلــذي َل َي ُغـ ُّ َ
آن ُهـ َـو النَّاصـ ُ
املنــازل قطعهــا َ
ِ
ا َّلـ ِـذي َل ي ِضـ ُّـل ،وا ُملحــدِّ ُ ِ
آن َأ َحــدٌ إِالَّ َقــا َم
ـس َهـ َـذا ا ْل ُقـ ْـر َ
ث ا َّلــذي َل ُي ْكــذ ُبَ ،و َمــا َجا َلـ َ
َ َ
َ
((( (ال يصبح وال يميس) يف هنج البالغة ،صبحي الصالح.316 :
((( (فوضوا) يف ع ،تصحيف.
((( (تقوبض) يف ر ،تصحيف.
((( (طلب) يف أ.
((( املؤمنون .60 /
((( (وطئوا) يف ر ،حتريف.
((( (نفوسهم) يف ث.
309

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

ـان؛ ِزيــاد ٍة ِف هــدى؛ و ُن ْقصـ ٍ ِ
ٍ
ـى) غــش كمــد أي مل
ـان((( مـ ْ
ُ ً َ َ
َع ْنـ ُه بِ ِز َيــا َدةَ ،أ ْو ُن ْق َصـ ٍ َ َ
ـن َعمـ ً

يمحــض النصــح ومل يــرد((( اخلــر((( ،وقيــل :أي أظهــر لــه خــاف ما أضمــر((( ،ومل

يطابــق قلبــه لســانه .واملحــدث الــذي ينقــل احلديــث وهــو مــا ينقــل ويتحــدث بــه
وجمالســة القــرآن قراءتــه والتدبــر فيــه أو جمالســة محلتــه واالســتامع منهــم واســتفادة

معانيــه والزيــادة يف اهلــدى حصــول تصديــق هيتــدي بــه ،والنقصــان يف العمــى
أي اجلهــل زوال اعتقــاد فاســد ومهــا متغايــران والرتديــد ملنــع اخللــو ،وحيتمــل أن

يكــون (أو) بمعنــى (الــواو) كــا ذهــب إليــه الكوفيــون((( ،واألخفــش((( كقولــه:

(لنفــي تقاهــا ،أو عليهــا فجورهــا)((( ،أو((( يكــون مــن عطــف املــرادف عــى
ـن
﴿و َمـ ْ
املــرادف ،عــى مــا ذهــب إليــه ابــن مالكوجعــل مــن ذلــك قولــه تعــاىلَ :
ِ
ـب َخطِي َئ ًة َأ ْو إِ ْثـ ًـا﴾((( ،وفــر غــره [اخلطيئــة]( ((1بالصغــرة ،أو مــا كان ال
َيكْسـ ْ

((( (أو) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،16/10:وهنــج البالغــة ،صبحــي الصالــح:
.316
((( (برد) يف ر ،تصحيف.
((( (اخلرب) يف ع ،تصحيف.
((( (أمهز) يف م ،حتريف.
((( ينظر :مغني الللبيب.85 /1 :
((( (االخفس) يف أ ،تصحيف.
((( البيــت لتوبــة بــن احلمــر ،وصــدر ه( :وقــد زعمــت ليــى بــأين فاجــر) مــن البحــر الطويــل.
االمــايل ،88 /1 :وخزانــة االدب.73 /11 :
((( (و) يف ر ،م.
((( النساء .112 /
([ ((1اخلطيئة] ساقطة من ع.
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عــن عمــد((( واإلثــم بالكبــرة ((( أو مــا كان عــن عمــد(((.

(واع َلمــوا َأ َّنـه َليــس عـ َـى َأحـ ٍـد بعــدَ ا ْل ُقــر َ ِ
ـن َفا َقـ ٍـة؛ َو َل ِلَ َحـ ٍـد َق ْبـ َـل ا ْل ُقـ ْـر ِ
آن
آن مـ ْ
َ َْ
ُ ْ َ َ
ْ
َ ْ ُ
ِمــن ِغنًــى؛ َفاست َْش ـ ُفوه ِمــن َأدوائِ ُكــم واس ـت َِعينُوا بِـ ِـه عـ َـى َلْوائِ ُكــمَ ،فـ َّ ِ ِ ِ
اء
َ
َ
ُ ْ َْ
ْ
ْ
ْ َ ْ
ْ
ـإن فيــه ش ـ َف ً
ِ
ـر الــدَّ ِ
ـن َأ ْكـ َ ِ
اءَ ،و ُهـ َـو ا ْل ُك ْفـ ُـر َوالنِّ َفـ ُ
اسـ َـأ ُلوا اهللَ بِـ ِـه َوت ََو َّج ُهــوا
ـي َو َّ
مـ ْ
الضـ َـا ُل َف ْ
ـاق َوا ْل َغـ ُّ
إِ َل ْيـ ِـه بِ ُح ِّبـ ِـهَ ،و َل ت َْسـ َـأ ُلوا بِـ ِـه َخ ْل َق ـ ُه ،إ َّن ـ ُه َمــا ت ََو َّج ـ َه ا ْل ِع َبــا ُد َإل اهللِ بِ ِم ْثلِـ ِـه) قــال بعــض

الشــارحني :املعنــى ليــس بعــد نــزول القــرآن وبيانــه الواضــح للنــاس حاجــة اىل
بيــان حكــم يف إصــاح معاشــهم ومعادهــم وال ألحــد قبــل نزولــه مــن غنــى :أي
ال غنــى للنفــوس اجلاهلــة((( واألدواء أدواء((( اجلهــل ،وحيتمــل أن يكــون املــراد

ليــس بعــد حمافظتــه والعمــل بــا تضمنــه مــن فاقــه ،وال قبــل الوصــول إليــه مــن
غنــى ،ولعلــه كنايــة عــن كــون فقــده أعظــم((( أنــواع الفاقــة ووجــد [أنــه]((( أكــر

أنــواع الغنــى ،ومثلــه قوهلــم (عليهــم الســام) يف بعــض األدعيــة (اهلــي حاجتــي

حاجتــي التــي أن اعطيتنيهــا مل يــرين مــا منعتنــي وان منعتنيهــا مل ينفعنــي مــا

أعطيتنــي اســألك فــكاك رقبتــي مــن النــار)((( والــأواء( :الشــدة)((( واالحتبــاس،

أي :اســتعينوا بالقــرآن يف دفــع شــدائد اآلخــرة ،أو األعــم منهــا ومــن شــدائد الدنيــا
((( (عهد) يف م ،حتريف.
((( (الكبرية) يف ع.
((( ينظر :جامع البيان ،372 ،371 /5 :والكشاف.563 ،562 /1 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.355 /3 :
((( (دواء) يف أ ،ع ،حتريف.
((( (أغطم) يف ث ،تصحيف.
((( [انه] ساقطة من ر.
((( الصحيفة الصادقية.188 :
((( العني ،مادة (ألي).354 /8 :
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بقراءتــه للمطالــب ،والتــاس الفــرج بربكتــه ،ولعــل مفــاد التعليــل َّ
أن فيــه شــفاء

مــن ســائر األدواء بطريــق أوىل وال تســئلوا بــه خلقــه أي ال جتعــوا تعلمكــم للقــرآن
(وا ْع َل ُمــوا َأ َّن ـ ُه َشــافِ ٌع
وتالوتــه وســيلة اىل القــرب مــن املخلوقــن ونيــل الـــحطام َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ـن
ـن َش ـ َف َع َل ـ ُه ا ْل ُقـ ْـر ُ
آن َيـ ْـو َم ا ْلق َي َامــة ُش ـ ِّف َع فيــهَ ،و َمـ ْ
ُم َش ـ َّف ٌع َو َقائـ ٌـل ُم ّصــدَّ ٌق؛ َو َأ َّن ـ ُه َمـ ْ
ـادي م َنـ ٍ
آن يــوم ا ْل ِقيامـ ِـة صــدّ َق ع َليـ ِـهَ ،فإ َّنـه ي َنـ ِ
ِ
إن ك َُّل
ََ
ـاد َيـ ْـو َم ا ْل ِق َي َامـ ِـةَ :أ َل َّ
مـ َـل بِــه ا ْل ُقـ ْـر ُ َ ْ َ َ َ ُ
ُ
ُ ُ
َ ْ
ث مب َتـ ًـى ِف حرثِـ ِـه وع ِ
حـ ِ ٍ
ِ
اق َبـ ِـة َع َملِـ ِـه َغـ ْـر((( َح َر َثـ ِـة ا ْل ُقـ ْـر ِ
ـن َح َر َثتِـ ِـه
َْ َ َ
ـار ُ ْ
َ
آنَ .فكُو ُنــوا مـ ْ
َ
ْنصحوه عـ َ ِ
ِ
ِ
((( َ ِ ِ
(((
ِ
وات ُمــوا
ـى َر ِّب ُكـ ْ
ـى أ ْن ُفسـك ُْمَّ ،
ـمَ ،و ْاسـَـت ُ ُ َ َ
[َ ]...وأ ْت َباعــهَ ،و ْاسـتَد ُّلو ُه َعـ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ُــم) الشــفاعة الســؤال يف التجــاوز عــن
ُــم؛ َو ْاستَغ ُّشــوا فيــه َأ ْه َو َاءك ْ
َع َل ْيــه َآراءك ْ
ـع فهــو شــافع وشــفيع ،وا ُملشـ ِـفع عــى صيغــة
كمنَـ َ
الذنــوب واجلرائــم ،يقــالَ :شـ َف َع َ
ـع
كمنَـ َ
الفاعــل الــذي يقبــل الشــفاعة ،واملشــفع الــذي تقبــل شــفاعته وحمــل بفــان َ
كــا يف النســخ أي ســعى بــه /و /231اىل الســلطان ،وقــال :عنــده مــا يــره،
واملــراد مــن شــهد عليــه القــرآن عنــد اهلل بســوء واحلــرث الكســب ،ومجــع املــال،

وإثــارة األرض للزراعــة ،وابتــاء كل حــارث حلــوق الــــتبعة ،والوبــال أو مناقشــة
احلســاب لــه بحرثــه غــر حرثــه القــرآن؛ ألهنــم يغفــر هلــم ســيئاهتم وتضاعــف هلــم
حســناهتم ،واســتدلوه أي اختــذوه دليــ ً
ا قائــد ًا ،واســتنصحوه أي اطلبــوا منــه

النصيحــة واختــذوه ناصحـ ًا ،واقبلــوا أوامــره؛ فإنــه ال يريــد بكــم إالَّ اخلــر .واهتمــه

بكــذا أي ظــن بــه مــا نســب إليــه ،واهتمــه يف قولــه أي شــك يف صدقــه أو ظــن بــه

((( (غرب) يف ر ،تصحيف.
((( [القران] زيادة يف ن.
((( (اهنموا) يف ر ،تصحيف.
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الكــذب ،واإلرءاء((( يف النســخ هبمزتــن عــى األصــل ،والغــش ضــد النصــح مــن

الغشــش وهو(املــــرب الكــدر)((( أي :إذا خالفــت القــرآن آراؤكــم وأهواؤكــم؛

ــل ا ْل َع َم َ
فاجعلوهــا متهمــه((( مستغشــه وال تلتفتــوا اليهــا (ا ْل َع َم َ
ــم الن َِّها َيــ َة
ــلُ ،ث َّ
ِ ِ
ِ ِ ِ
(((
ـم
ـرَ ،وا ْلـ َـو َر َع ا ْلـ َـو َر َع! َّ
ـر َّ
ـم َّ
إن َل ُكـ ْ
الن َِّها َيــةَ ،وال ْســت َق َام َة ال ْســت َق َام َة ُ ،ثـ َّ
الصـ َ ْ
الصـ َ ْ
ِ ِ
ِ
((( ِ
إن لِل ْْســ َ
ا ِم
ُــمَ ،و َّ
ُــمَ ،و َّ
ُــم َع َلــ ًاَ ،ف ْ
إن َلك ْ
نَا َيــ ًة َفا ْنت َُهــوا َإل نَا َيتك ْ
اهتَــدُ وا بِ َع َلمك ْ
ِ ِ
ِ
اخرجــوا إِ َل اهللِ ِمَّــا ا ْفـ َـر َض ع َلي ُكـ ِ
ـن
ـن َح ِّقــهَ ،و َبـ َّ َ
َغا َي ـ ًةَ ،فا ْنت َُهــوا إِ َل َغا َيتــه؛ َو ْ ُ ُ
ـم مـ ْ
َ ْ ْ
َ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
َل ُكـ ِ
ـمَ ،و َح ِ
ـم ).العمــل ومــا
جيـ ُ
ـم مـ ْ
ـج َيـ ْـو َم ا ْلق َي َامــة َع ْن ُكـ ْ
ـنَ .و َظائفــهَ ،أ َنــا َشــاهدُ َل ُكـ ْ
ْ
يتلــوه منصــوب عــى اإلغــراء بفعــل مقــدر ،أي :الزمــوا وراعــوا وهنايــة الــيء
بالكــر آخــره وعاقبتــه أي راقبــوا خامتــة أعاملكــم ،وعاقبتهــا ،والـ َـو َرع بالتحريك:

التقــوى والكــف عــن املحــارم( ،وإن لكــم هنايــة) أي :جعــل اهلل ألمركــم عاقبــة

وهــي اجلنــة والرضــوان لــو اطعتمــوه فاعملــوا مــا يوصلكــم اليهــا ،وال َع َلــم

بالتحريــك املنــار واجلبــل هيتــدي بــه ،واملــراد بالعلــم نفســه (عليــه الســام) أو
األعــم منــه ،ومــن الرســول واألئمــة (عليهــم الســام) ،واملــراد بالغايــة النهايــة

الســابقة ،أو العمــل؛ فــإن املطلــوب مــن املســلم العمــل والطاعــة واخرجــوا إىل اهلل

أي اخرجــوا مــن حقــوق اهلل متوجهــن((( وصائريــن إليــه ،والوظيفــة يف األصــل مــا

يقــدر لــك يف اليــوم مــن طعــام ونحــوه ،وكلــا قــدر مــن عمــل وغــره فهــو وظيفــة،
((( (االراء) يف ر ،م ،حتريف.
((( لسان العرب ،مادة (غشش).323 /6 :
((( (منهمة) يف ث ،ر ،تصحيف.
((( (االستقامة) طمس يف ر.
((( (واهتدوا) يف ع.
((( (موجهني) يف أ ،ع ،حتريف.
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واملــراد مــا فرضــه اهلل عــى عبــاده وقــدره يف األيــام والشــهور مــن الصــاة والصيــام

وغــر ذلــك وشــهادته (عليــه الســام) هلــم اشــاره اىل قولــه تعــاىلَ ﴿ :يـ ْـو َم َندْ ُعــو
ِ
ك َُّل ُأ َنـ ٍ
﴿و َن َز ْع َنــا ِمــن ك ُِّل ُأ َّمـ ٍـة َشـ ِـهيدً ا َف ُق ْل َنــا َها ُتــوا
ـم﴾((( ،وقولــه تعــاىلَ :
ـاس بِإِ َمام ِهـ ْ

ـم﴾((( ،واحلجيــج مقيــم احلجــة أي الدليــل والربهــان ،أنــا مقيــم احلجــة من
ُب ْر َها َن ُكـ ْ

قبلكــم ومبــن عذركــم يف أعاملكــم وشــفيع لكــم أو خماصــم ملــن ظلمكــم مــن
ِ
املعانديــن واملخالفـ َ
ـاض]((( َقــدْ
ـن(أ َل َو َّ
إن ا ْل َقــدَ َر َّ
الســابِ َق َقــدْ َو َقـ َـعَ ،وا ْل َق َضـ َ
ـاء [ا َْلـ َ
ـال اهللُ تَعــاىل(((ِ َّ :
ـم بِ ِعــدَ ِة اهللَِ ،و ُح َّجتِـ ِـه؛ َقـ َ
ـن َقا ُلــوا َر ُّب َنــا اهللُ
﴿إن ا َّلذيـ َ
َتـ َـو َّر َد َوإِ ِّن ُم َت َك ِّلـ ٌ
ـم ا َْل َلئِ َكـ ُة َأال((( َ َتا ُفــوا َولَ ْ َت َز ُنــوا َو َأ ْبـ ُ ِ
ـروا بِ َْ
النَّـ ِـة ا َّلتــي
ـم ْاسـ َت َق ُاموا َت َتنَـز َُّل َع َل ْي ِهـ ُ
ُثـ َّ
ون﴾((( .و َقــدْ ُق ْل ُّتــم؛ (رب َنــا اهللُ) َفاس ـت َِقيموا عـ ِ ِ
ـى ِمن َْهــاجِ
ـم تُو َعــدُ َ
ْ َ ُّ
َ
ْ
ُك ْن ُتـ ْ
ـى كتَابِــه َو َعـ َ
ُ َ َ
َأمـ ِـر ِه وعـ َـى ال َّط ِري َقـ ِـة الص َِ
الـ ِـة ِمـ ِ ِ ِ
ـم َل َت ْ ُر ُقــوا ِمن َْهــاَ ،و َل َت ْبت َِد ُعــوا فِ َيها(((،
َّ
ْ َ َ
ْ
ـن ع َبا َدتــهُ ،ثـ َّ
ـإن َأ ْهـ َـل ا ُْلـ ُـر ِ
ـم ِع ْنــدَ اهللِ َيـ ْـو َم ا ْل ِق َيامـ ِـة) ال َقــدَ ر بالتحريــك مــا قضــاه اهلل
َفـ َّ
وق ُم ْن َق َطـ ٌـع ِبِـ ْ

ـر قــدر ًا بالتحريــك ،وقــد
ـر َب و َنـ َ َ
وحكــم بــه مــن األمــور وهــو مصــدر َقــدَ َر كـ َ َ

يســكن ،وتقــول :قــدرت األمــر وقدرتــه بالتشــديد إذا نظــرت فيــه ودبرتــه،
((( اإلرساء .71 /
((( القصص .75 /
((( [املايض] ساقطة من ع.
((( َّ
(جل ذكره) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.21/10:
((( (أن ال) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،21/10 :وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.318 :
((( فصلت .30 /
((( (...وال تبتدعــوا فيهــا ،وال ختالفــوا عنهــا) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد:
 ،21/10وهنــج البالغــة ،صبحــي الصالــح.318 :
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والقضــاء احلكــم واألحــكام [و]((( اإلمضــاء ،قيــل :وأصلــه القطــع والفصــل،

وقــال االزهــري :القضــاء يف اللغــة عــى وجــوه مرجعهــا اىل انقطــاع الــيء ومتامــه
وكلــا أحكــم عملــه أو اتــم((( ،أو ختــم ،أو ُأ ِدي ،أو أوجــب ،أو اعلــم ،أو انفــذ ،أو

امــي ،فقــد قــي((( ،وقــال ابــن االثــر( :القضــاء والقــدر أمــران متالزمــان ال

ينفــك أحدمهــا [عــن]((( اآلخــر؛ َّ
ألن أحدمهــا بمنزلــة االســاس وهــو القــدر،

واآلخــر بمنزلــة البنــاء وهــو القضــاء)((( ،وقــد [ورد يف األخبــار]((( الفــرق

بينهــا((( ،وليــس هــذا املقــام موضــع تفصيلــه /ظ  ،/231واملــراد بالســبق الســبق

يف علــم اهلل وكــذا املــي أي [[ (((]...قــد وقع](((مــا تعلــق بــه العلــم األزيل ،ولعــل

املــراد بالقــدر الســابق خالفتــه (عليــه الســام) ،قــال بعــض الشــارحني :وروي أن

هــذه اخلطبــة مــن أوائــل اخلطــب التــي خطــب هبــا أيــام بويــع بعــد قتــل عثــان(،((1

وبالقضــاء املــايض الفتــن واحلــروب الواقعــة يف زمانــه (عليــه الســام) وبعــده التــي

تدخــل يف الوجــود شــيئ ًا فشــيئ ًا وهــو املعربعنــه بالتــورد ،يقــال :تــورد اخليــل البلــدة

ا قليــ ً
أي دخلتهــا قليــ ً
ا قطعتــه قطعــة أو قتــال الناكثــن والقاســطني واملارقــن

((( [و] ساقطة من أ ،ع.
((( (اثم) يف ع ،تصحيف.
((( ينظر :هتذيب اللغة ،مادة (قىض).211 /9 :
((( [عن] طمس يف ر.
((( النهاية يف غريب احلديث واألثر ،78 /4 :وفيه( :فالقضاء).
((( [ورد يف االخبار] طمس يف ر.
((( ينظر :الفروق اللغوية.422 ،38 :
((( [و] زيادة يف أ ،ع.
((( [قد وقع] طمس يف ر.
( ((1ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،22 /10 :وفيه( :وهذه.)...
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الــذي أخــر بــه الرســول (صــى اهلل عليــه والــه) ،وحيتمــل أن يكــون املــراد

بالقدرالســابق الســاعة ،وبالقضــاء املــايض عالماهتــا مــن الفتــن وغريهــا ،فيكــون
املــراد بالوقــوع القــرب والدنــو ،والعــدة الوعــد واهلــاء عــوض مــن((( الــواو

(((

وعــده اهلل مــا وعــد عبــاده يف اآليــة وحجتــه مــا حيتــج بــه عليهــم بعــد األمــر والنهــي
والدعــوة اىل االســام كــا اشــار اليــه (عليــه الســام) بقولــه( :وقــد قلتــم ربنــا اهلل

فاســتقيموا) ،أو املــراد باحلجــة مــا يأمرهــم بــه يف الكلــات االتيــة وكلــا يبلغــه
الرســول (صــى اهلل عليــه والــه) ،أو اإلمــام فهــو ممــا حيتــج اهلل بــه عــى العبــاد يــوم

القيامــة ،أو املــراد هبــا القــرآن ومــا يســتنبط منــه ،ويف بعــض النســخ (جــل ذكــره)
ِ
يــن َقا ُلــوا َر ُّبنَــا اللَُّ﴾((( أي وحــدوه وصدقــوا((( أنبيــاءه
موضــع (تعــاىل) و﴿ا َّلذ َ
واســتقاموا ،أي عــى كتابــه ومنهــاج أمــره وطاعتــه(،وروي حممــد بــن الفضيــل،

قــال :ســألت أبــا احلســن الرضا(عليــه الســام) عــن االســتقامة ،فقــال :هــي واهلل
(((
ـم ا َْللَئِ َكـ ُة﴾((( ،أي عنــد املــوت،
مــا أنتــم عليــه)  ،واملــال واحــد و﴿ َت َتنَـز َُّل َع َل ْي ِهـ ُ
ِ
ـر بكــذا ك َفـ ِـر َح وزنـ ًا ومعنــى ،ومنــه
كــا روي عــن أيب عبــد اهلل(عليــه الســام) و َبـ َ
أبــر بخــر عــى صيغــة األفعــال أي اســتبرش ورس ،واملنهــاج الطريــق الواضــح،
وال مترقــوا ال خترجــوا وزنــ ًا ومعنــى ،ومنــه حديــث اخلــوارج(( :يمرقــون مــن

((( (عن) يف ع ،حتريف.
((( ينظر :رشح شافية ابن احلاجب.89 / 3 :
((( فصلت  ،30 /ويف أ ،ع( :والدين) ،تصحيف.
((( (وصدفوا) يف ر ،تصحيف.
((( جممع البيان.21 /9 :
((( فصلت .30 /
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الديــن مــروق الســهم مــن الرميــة) ،أي خيرقونــه((( ويتعدونــه((( كــا خيــرق الســهم

الــيء املرمــي بــه وخيــرج منــه والضمــر يف منهــا راجــع اىل الطريقــة الصاحلــة ،أو
األمــور املذكــورة ،وأهــل املــروق منقطــع هبــم أي هــم مقطوعــون عــن الوصــول اىل

املقصــد بإغــواء الشــياطني ونفوســهم األمــارة بالســوء كمــن قطــع عليــه الطريــق
ِ ِ
((( ْ
ـان
اج َع ُلــوا ال ِّل َسـ َ
َص َ
فهــا(((َ ،و ْ
ـم إِ َّيا ُكـ ْ
والبــاء للتعديــةُ ( .ثـ َّ
ـم َو َ ْت ِزيـ َـع َال ْخ ـاَق َوت ْ
ِ
(((
ـوح بِ َصحابِـ ِـهَ ،و اهللِ َمــا
ـإن َهـ َـذا ال ِّل َسـ َ
الر ُجـ ُـل لِ َســا َن ُه؛ َفـ َّ
جـ ٌ
ـان ُ َ
َواحــد ًاَ ،ول َيختــزن َّ
ـن ِمــن ور ِ
إن لِسـ َ ِ
َأ َرى َع ْبــد ًا َيت َِّقــي تقــوى َت ْن َف ُع ـ ُه َح َّتــى َ ْ
اء
يتــزن((( لِ َســا َن ُه؛ َو َّ
ـان ا ُمل ْؤمـ ِ ْ َ َ
ِ
إن َق ْلــب ا ُملنَافِ ِ ِ
َق ْلبِ ِ
ِ ِ ِِ ِ
ــم بِــك ََل ٍم
ــه؛ َو َّ
ــن َو َراء لســانه؛ لَ َّن ا ُمل ْؤم َ
ــق م ْ
َ
ــن إ َذا َأ َرا َد َأ ْن َي َت َك َّل َ
َان َش ًا واراه؛ و ْ ِ
ـم بِــا
َان َخـ ْـر ًا َأ ْبــدَ ا ُهَ ،و ْ
ـإن ك َ
تَدَ َّبـ َـر ُه ِف َن ْف ِسـ ِـه؛ َفـ ْ
إن ك َ ّ َ َ ُ َ
إن ا ُملنافـ َـق َي َتكّلـ ُ
ـال َر ُسـ ُ
َأتــى َعـ َـى لِ َســانِ ِه َل َيــدْ ِري مــا َذا َل ـ ُهَ ،ومــا َذا َع َل ْيـ ِـهَ ،و َل َقــدْ قـ َ
(صـ َّـى اهللُ
ـول اهللِ َ
ِ
ِ
ع َليـ ِـه والــه)((((( :لَ((( يس ـت َِقيم إيـ ُ ٍ
يم َق ْل ُب ـ ُه
َ ْ َ
يم َق ْل ُب ـ ُهَ ،و َل َي ْس ـتَق َ
ـان َع ْبــد َح َّتــى َي ْس ـتَق َ
ُ
َْ
ِ
ِ
ِ
يم لِ َســا ُن ُهَ .ف َمـ ِ
احـ ِـة
الر َ
ـن ْاسـت َ
ـي َّ
ـم َأ ْن َي ْل َقــى اهللَ ُسـ ْب َحا َن ُه َو ُهـ َـو نَقـ ُّ
َطاع منْ ُكـ ْ
َح َّتــى َي ْسـتَق َ
((( (خيرفونه) يف أ ،ع ،تصحيف.
((( (تبعدونه) يف ر ،م ،تصحيف.
((( (هتزيغ) يف ع ،تصحيف.
((( (وترصيفهــا) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،23/10:وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.318 :
((( (ليحــرق) يف ع ،حتريــف ،و(ليخــزن) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد،23/:1،
وهنــج البالغــة ،صبحــي الصالــح.318 :
((( (خيــزن) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،23/10:وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.318 :
((( (صىل اهلل عليه وسلم) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.23/10:
((( (وال) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.23/10:
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ِ
الــم ،ســلِيم ال ِّلسـ ِ ِ
ِ
ِ
ِمـ ِ ِ
ـم(((َ ،ف ْل َي ْف َعـ ْـل)) اهلزيــع
ـن دمــاء ا ُمل ْســل َ
ـان مـ ْ
ْ
ـن َأ ْعراض ِهـ ْ
مني َو َأ ْم َو ْ َ ُ

طائفــة مــن الليــل نحــو ثلثــه أو ربعــه((( ،وهزعــت الــيء هتزيعـ ًا أي كرستــه وفرقته
ودققتــه ،واملهزع(املــدق)((( ،قــال بعــض الشــارحني( :هتزيــع االخالق النفــاق)(((؛

ألن املنافــق يغــر((( أخالقــه وينقلهــا مــن حــال اىل حــال وهــو معنــى ترصيفهــا إذ

(((

املنافــق ال يلــزم خلق ـ ًا واحــد ًا ،بــل يكــون تــارة كاذب ـ ًا ،وتــارة غــادر ًا وتــارة وفي ـ ًا

ومــع الظاملــن ظــامل ومــع أهــل العــدل عــادل ،ولعــل الغــرض التحذيــر عــن تــرك
احلــق واســتعامل األخــاق يف كل مقــام وعنــد كل أحــد بــا يناســب املقــام ويرتضيــه

املخاطــب ،ومــن هــذا شــأنه كأنــه كــر أخالقــه ،وفرقهــا فاســتعمل كل جــزء

(((

مــن كل خلــق يف مقــام ،وذلــك مــن فــروع النفــاق وشــعبه وتــرف األخــاق

تغريهــا ،ويف بعــض النســخ (ترصيفها) /و /232عــى صيغة التفعيــل والتحذير

(((

عــى األول مــن األثــر ،وعــى الثــاين مــن التأثــر ،واختــزان اللســان حفظتــه كــا

ـر واختزنــه إذا احــرزه
حيفــظ اإلنســان مالــه يف اخلزانــة ،يقــالَ :خـ َـز َن املــال كنَـ َ َ
مجوحـ ًا بالضــم ِ
وجاحـ ًا بالكــر فهــو مجوح
ـع ُ
وحفظــهَ َ ،
كمنَـ َ
وجـ َّ
ـح الفــرس براكبــه َ
بالفتــح إذا اســتعىص حتــى اعتــزه وغلبــه ،ولســان املؤمــن [مــن]((( وراء قلبــه أي

((( (أغراضهم) يف ع ،تصحيف.
((( ينظر :الصحاح ،مادة (هزع).1306 /3 :
((( املصدر نفسه ،مادة (هزع) ،1307 /3 :ويف ث( :الدق).
((( رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.359 /3 :
((( (تغري) يف أ ،ع ،تصحيف.
((( (إذا) يف أ ،ع.
((( (جز) يف أ ،ث ،ر.
((( (التعذير) يف م ،حتريف.
((( [من] ساقطة من ر ،م.
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تابــع لعقلــه ومــا اعتقــده ،كــا أن قلــب املنافــق تابــع للســانه فــا يقــدر عــى حفظــه،
وإن كان اعتقــاده عــى خــاف مــا جــرى عــى لســانه ،وأبــداه أي اظهــره وواراه أي

أخفــاه ،وال يــدري مــاذا لــه ومــاذا عليــه أي ال يبــايل بالــرر يف العاقبــة وال يتبــع

النفــع ،والنقــي النظيــف((( ،والراحــة الكــف ،وعــرض الرجــل بالكــر جانــب

الرجــل الــذي يصونــه مــن نفســه وحســبه إن ينتقــص((( ويســلب ،وقيــل :ســواء

كان يف نفســه ،أو ســلفه ،أو مــن يلزمــه أمــره ،وقيــل :موضــع املــدح والــذم منــه ومــا
يفتخــر بــه مــن حســب ورشف ،ومــن اســتطاع ذلــك فليفعــل أي ليبــذل يف ذلــك
جمهــوده وليســع فيــه بقــدر طاقتــه( .واع َلمــوا ِعبــاد اهللِ َأ َّن ا ُمل ْؤ ِمــن يسـت ِ
َح ُّل ا ْل َعــا َم مــا
َ َ
َ َْ
َ ْ ُ

أحــدَ َ
ـاس َل
ث ال َّنـ ُ
ْاس ـت ََح َّل َعام ـ ًا َأ َّو َلَ ،و ُيـ َّـر ُم ا ْل َعــا َم َمــا َحـ َّـر َم َعام ـ ًا َأ َّو َل؛ َو َأ َّن مــا ْ
ِ
ِ
احلـ َـا ُل َمــا َأ َحـ َّـل اهللَُ ،و َْ
ـمَ ،و َلكِــن َ
الـ َـرا ُم َمــا َحـ َّـر َم
ـم َش ـ ْيئ ًا مَّــا ُحـ ِّـر َم َع َل ْي ُكـ ْ
ُيـ ُّـل َل ُكـ ْ

اهللُ) اســتحل الــيء أي اختــذ حــاالً وأول بالفتــح صفــه لعــام ،وال يــرف وحيــرم
الــيء أي جيعلــه حرامـ ًا واملــراد اعتقــاد((( حرمتــه واملــراد َّ
أن مــا ثبــت مــن طريــق

النــص أو ســنة الرســول(صىل اهلل عليــه والــه) ال جيــوز أن ينقــض باالجتهــاد
والقيــاس وال جيــوز نســخ النــص وختصيصــه باالجتهــاد والغــرض((( [مــن]

(((

بيــان َّ
أن مــا أحــدث النــاس ال حيــل شــيئ ًا ردع النــاس عــا عودهــم عثــان مــن
التفضيــل يف العطــاء ونحــو ذلــك مــن األحــداث وكذلــك ســائر االهــواء التــي

ُــم
كانــوا يتبعوهنــا باجتهاداهتــم الباطلــة واقتــداء بالضالــن قبلهــمَ ( .ف َقــدْ َج َّر ْبت ُ
((( (النطيف) يف ر ،تصحيف.
((( (ينتقض) يف أ ،ع ،تصحيف.
((( (اعنقاد) يف ر ،تصحيف.
((( (العرض) يف ث ،تصحيف.
((( [من] ساقطة من ع.
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ِ
ُــمَ ،و ُ ِ
األم َث ُ
ُــم،
ض َب ْ
ــن ك َ
ُــم بِ َم ْ
ض ْســت ُُم َ
َان َق ْب َلك ْ
وهاَ ،و ُوع ْظت ْ
ْالُ ُم َ
ــال َلك ْ
ــت ْ
ــور َو َ َّ
ــر ا ْلو ِ
ِ
(((
اضــحَ ،ف َ
ــن َذلِ َ
ــم َو َل َي ْع َمــى َعــن
صــم َع ْ
األم ِ َ
ــك إالَّ َأ َص ُّ
ــا َي ُّ
ُــم َإل ْ
َو ُدعيت ْ
بْ ،ل ي ْنت َِفــع بِـ ْ ٍ ِ
ِ
َذلِـك َّ
ـن ا ْل ِع َظ ِة؛
َإل((( َأ ْع َمــىَ .و َمـ ْ
ـيء مـ َ
ـن ْل َ َي ْن َف ْعـ ُه اهللُ بِا ْل َبـاَء َوالت ََّجــار ِ َ َ ْ َ
و َأ َت ـ ُاه ال َّت ْق ِصـ ِ
ـاس
ف َمــا َأ ْن َكـ َـرَ ،و ُينْكِـ َـر َمــا َعـ َـر َ
ـن َأ َم ِامـ ِـه؛ َح َّتــى َي ْعـ ِـر َ
ف؛ َفـ َّ
ـإن النَّـ َ
ـر مـ ْ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ـاء
ـس َم َعـ ُه مـ َ
ش َعـ ًةَ ،و ُم ْب َتــد ٌع بِدْ َعـ ًة؛ َل ْيـ َ
ـن اهلل((( ُب ْر َهـ ُان ُسـنَّة َ
،ولَ ض َيـ ُ
َر ُجـ َـانُ :م َّتبِـ ٌـع ْ
حج ٍ
ــة) جربــت األمــر جتريبــ ًا أي اختربتــه مــرة بعــد اخــرى واالســم الـــــتجربة
ُ َّ
ــرب عــى صيغــة
ــرب عــى صيغــة الفاعــل أي عــرف األمــورُ ،
وم َّ
ورجــل ُم ِّ

ســتموها بالتشــديد أي جربتموهــا
ورض
املفعــول أي احكمتــه األمــور
ّ
َّ
واحكمتموهــا ،ويقــالَّ :ضســته احلــروب ترضيســا أي جربتــه واحكمتــه ،ورجــل

ومــرب بمعنــى ،ووعظتــم بمــن كان قبلكــم أي أريتــم واظهــر
ومــرس ُ
ُمــرس ُ

لكــم مــن أحــوال املاضــن مــا فيــه موضــع العــرة واالتعــاظ إن كنتــم تنتفعــون
بالعــر ،واملِثــل يف األصــل بمعنــى النظــر ،يقــالِ :مثــل و ُمثــل [و َمثيــل]((( َ
كشــبه
وشــبه َ
ُ
وشــبيه كــا تقــدم((( ،واملــراد باألمثــال التــي رضهبــا اهلل للنــاس كل حــال ،أو
قصــة ،أو صفــة هلــا شــأن وغرابــة بينهــا اهلل لعبــاده ليعتــروا هبــا واألمــر الواضــح
الطريــق احلــق وقواعــد الرشيعــة ،أو مصــر األمــر واجلنــة والوضــوح باآليــات
واألدلــة وال يضــم عــن ذلــك االَّصــم ،أي ينتفــع((( بــه ويعمــل بمقتضــاه إالَّ مــن

((( (عن) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.25/10:
((( (ذلك إال) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.25/10:
((( (من اهلل سبحانه) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.25/10:
((( [ومثيل] ساقطة من ع.
((( سبق ذكره يف صحيفة.3 :
((( (تنتفع) يف ث ،ويف ن( :ينفع).
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بلــغ الغايــة يف اجلهــل والضــال تقــول مــا جيهــل هــذا األمــر إالَّ جاهــل أي كامــل
اجلهــل والبــاء االســم مــن بــاه اهلل بــر ،أو خــر وابتــاه أي امتحنــه واختــره،

ويف املقــام حيتمــل الــر واألعــم ،والعظــة والوعــظ واحــد كالعــدة والوعــد
واالســم املوعظــة ،وقــال بعض الشــارحني :وحيتمل أن يــراد بالعظــة((( املوعظة(((،

وأتــاه التقصــر مــن أمامــه أي أتــاه التقصــر جهــار ًا كالعــدو الــذي يــأيت مــن غــر
خيفــه ومراقبــة ،أو املــراد أتــاه مــن امامــه ورأه عيانـ ًا وتيقــن بــه ال عــى غفلــة منــه،
ويف بعــض النســخ النقــص موضــع التقصــر ويعــرف [مــا أنكــر]((( أي يتخيــل فيــا

انكــره ومل يعرفــه انــه عرفــه ســاه (عليــه الســام) العرفــان جمــازا ،ويف بعض النســخ
(((
ِ
والشعــة بالكــر [الديــن
وان النــاس /ظ[ /232بالــواو موضــع الفــاء]

كالــرع]((( والرشيعــة مأخــوذ مــن الرشيعــة وهــي مــورد النــاس [لالســتقاء

ســميت]((( بذلــك لوضوحهــا((( [وظهورهــا والبدعــة االســم] ((( مــن االبتــداع

كالرفعــة مــن االرتفــاع والعــرض نفــي الواســطة بــن األمريــن حتــى يظهــر بطــان

إتبــاع كل بدعــة وذكــر احلجــة بعــد الســنة مــن التعميــم بعــد التخصيــص ،أو املــراد
باحلجــة [غــر الســنة مــن]((( أفرادهــا وظاهــر أن مــن تــرك اتبــاع الرشيعــة ليســت

((( (بالغطة) يف ث ،تصحيف.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.
((( [ما أنكر] خرم يف ن.
((( [بالواو موضع الفاء] خرم يف ن.
((( [الدين كالرشع] خرم يف ن.
((( [الستقاء سميت] خرم يف ن.
((( (لوضوعها) يف م ،حتريف.
((( [وظهورها والبدعة االسم] خرم يف ن.
((( [غري السنة من] طمس يف ن.
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ـل َهـ َـذا ا ْل ُقـ ْـر ِ
ـظ َأ َحــد ًا بِ ِم ْثـ ِ
إن((( اهللَ ُسـ ْب َحا َن ُه ْل َ َي ِعـ ْ
آن؛ َفإ َّنـ ُه َح ْبـ ُـل
(و َّ
معــه حجــة أصـاًَ .
ِ
ِ
ـب َو َينَابيـ ُـع ا ْل ِع ْل ـمَِ ،و َمــا لِ ْل َق ْلـ ِ
ـن َوفِيـ ِـه َربيـ ُـع ا ْل َق ْلـ ِ
ـب َجـ َـا ٌء
ـن َو َس ـ َب ُب ُه األمـ ُ
اهللِ ا َملتـ ُ
َغــره مــع َأ َّن ـه َقــدْ َذهــب ا ُملت ََذ ِّكــر َ ِ
(((
ـم
َاسـ َ
َّاسـ َ
َ َ
ُُْ َ َ ُ
ـونَ ،فــإ َذا َر َأ ْي ُتـ ْ
ـون و ا ُمل َتن ُ
ـي الن ُ
ونَ ،و َبقـ َ
ُ
ِ
ِ
ـإن َر ُسـ َ
(صـ َّـى اهللُ َع َل ْيـ ِـه
ذه ُبــوا َعنْـ ُهَ ،فـ َّ
ـول اهللِ َ
ش ًا َف ْا َ
َخـ ْـر ًا َف َأعينُــوا َع َل ْيــه؛ َوإ َذا َر َأ ْي ُتـ ْ
ـم َ ّ
ــل َْ
ــن((( آ َد َم ،ا ْع َم ِ
َان َي ُق ُ
ــرَ ،و َد ِع َِّّ
ــوا ٌد
الــر؛ َفــإ َذا َأن َ
َوالــه)((( ك َ
ــولَ :يــا ا ْب َ
ْــت َج َ
ال َْ
َق ِ
اصــدٌ ) ويف بعــض النســخ (فـ َّ
ـإن اهلل) بالفــاء فلعلــه تعليــل لقولــه (عليــه الســام)
وعظــم اىل آخــره[ ،و]((( الســبب يف األصــل هــو احلبــل الــذي يتوصــل [بــه]

(((

﴿و َت َق َّ
ـت
ط َعـ ْ
اىل املــاء ثــم اســتعري لــكل مــا يتوصــل بــه اىل الــيء ،قــال اهلل تعــاىلَ :
ـن الــيء بالضــم متانــة
اب﴾((( أي الوصــل واملــودات كــا قيــل :و َم ُتـ َّ
ـم األَ ْسـ َب ُ
ِبِـ ُ

اشــتد وقــوي ،واألمــن املأمــون الــذي ال خيــاف عليــه االنفصــام واالنقطــاع،
ِ
واجلــاء بالكــر مصــدر جلــوت الســيف ونحــوه أي كشــفت صــداءه واحلــر

عــى أن أصــل العلــوم اجلاليــة للقلــب يف القــرآن عــى مــا ذكــره بعــض
الشــارحني((( ،أو ألن املــراد باجلــاء ليــس [مطلــق العلــم واالهتــداء]((( بــل

((( (فإن) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.26/10:
((( (أو) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،26/10 :وهنج البالغة ،صبحي الصالح.320 :
((( (صىل اهلل عليه وسلم) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.26/10 :
((( (يابــن) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،26/10:وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.320 :
((( [و] ساقطة من أ ،ث ،ع.
((( [به] ساقطة من ث.
((( البقرة .166 /
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.26 /10 :
((( [مطلق العلم واالهتداء] خرم يف ن ،ويف ث( :مطلبق) حتريف.
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معنــى((( ال حيصــل إال مــن القــرآن هــو (عليــه الســام) أعــرف بــه أو ألن املــراد

[باجلــاء الفــرد الكامــل]((( منــه فالتنويــن للتعظيــم ال للتنكــر) واملتنــايس الــذي

أرى مــن نفســه أنــه نــي أي الذيــن((( يتكلفــون اجلهــل والغفلــة لألغــراض
الدنياويــة ،واألهــواء الباطلــة أي الباقــون بعضهــم كــذا [وبعضهــم كــذا)((( ،ويف

بعــض النســخ (أو املتناســون) بكلمــة ،أو موضــع الــواو أي املعلــوم مــن حاهلــم
أحــد األمريــن ،أو املــراد الرتديــد عــى ســبيل التقســيم وكــون املــراد َّ
أن اجلميــع أمــا

كــذا وإمــا كــذا بعيــد ،وقــال بعــض الشــارحني(((( :وروي [الناســون]((( املتناســون

بــدون الــواو ،ولعــل املعنــى الناســون لبعــض األحــكام املتناســون يف بعضهــا،
ولعــل النســيان هاهنــا يشــمل مطلــق اجلهــل ثــم َّ
إن قولــه (عليــه الســام) مــع أنــه

أن هــذا الــذي ذكــر مــن َّ
حيتمــل أن يتعلــق باجلمــل الســابقة وأن يكــون املــراد َّ
أن يف

القــرآن ربيــع القلــب وينابيــع العلــم وإنــه جيلــو القلــوب مــن أن املتذكريــن للقــرآن

التالــن((( لــه حــق تالوتــه قــد ذهبــوا ومــن بقــى مــن النــاس ال ينتفــع بــه كــا ينبغــي
فكيــف لــو [كانــوا يتذكروهنــم ويعملــون]((( بــا فيــه والظاهــر انــه ليــس متعلق ـ ًا

((( (يعني) يف م ،حتريف.
((( [باجلالء الفرد الكامل] خرم يف ن.
((( (الدين) يف ر ،تصحيف.
((( [وبعــــــــضهم كذا] خرم يف ن.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.27 /10 :
((( [الناسون] ساقطة من م.
((( (القايلني) يف م ،حتريف.
((( [كانوا يتذكروهنم ويعملون] خرم يف ن.
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[باحلكــم الســلبي((( يف قولــه]((( (عليــه الســام) ومــا للقلــب جــاء [غــره وحيتمل

أن يكــون اشــارة]((( اىل مــا يــدل عليــه كثــر مــن أخبارنــا [مــن تطــرق] ((( احلــذف

وبعــض أنــواع التغــر اىل [القــرآن وقــد امجــع] ((( االصحــاب عــى انــه مل يتطــرق
إليــه الزيــادة فاملعنــى َّ
أن هــذا االنتفــاع الــذي ذكــر بالقــرآن مــع أنــه ليــس يف القــرآن

الــذي بــن النــاس مجيــع مــا انــزل عــى وجهــه ،والتالــون لــه يف هــذا العــر أمــا
اجلاهلــون بــه أو املحرفــون لــه لألغــراض الفاســدة وقــد انكــر قــوم مــن أصحابنــا

ومنهــم الســيد األجــل املرتــى (قــدس اهلل روحــه) تطــرق التغيــر إليــه مطلق ـ ًا،

وتفصيــل القــول يف ذلــك ومــا ظفرنــا بــه مــن األخبــار يف رشح اخلطبــة الشقشــقية

مــن كتــاب حدائــق احلقائــق((( ،وحيتمــل أن يتعلــق بقولــه (عليــه الســام) مل يعــظ
أحــدا بمثــل هــذا القــرآن أي قــد وعــظ اهلل بأبلــغ املواعــظ ،وقــد ذهــب املتذكــرون

لــه وبقــى مــن نســيه أو تناســاه ،فاملفــاد توبيــخ الباقــن برتكهــم التذكــر ألبلــغ
املواعــظ املشــتمل عــى الفوائــد املذكــورة واهلل تعــاىل يعلــم والذهــاب عــن الــر

تركــه واالنــكار لــه عــى وجــه املقــرر يف الرشيعــة .واجلــواد الفــرس الســابق اجليــد،

والقاصــد الراشــد غــر املجــاوز /و /333للحــد ال رسيــع يتعــب برسعتــه وال
بطــيء يفــوت الغــرض ببطــؤه َ
ــم َل
(أ َل َو َّ
ــرَ ،و ُظ ْل ٌ
ــم َل ُي ْغ َف ُ
ــم َثالثــ ٌةَ :ف ُظ ْل ٌ
إن ال ُّظ ْل َ
ـم ا َّلـ ِـذي َل ُي ْغ َفـ ُـر؛ َفالـ ِّـر ُك بِــاهللَِ ،قـ َ
ـال اهللُ
ـور َل ُي ْط َلـ ُ
ـبَ ،ف َأمـ ّا ال ُّظ ْلـ ُ
ـم َم ْغ ُفـ ٌ
ـر ُكَ ،و ُظ ْلـ ٌ
ُيـ ْ َ
((( (السلبتي) يف أ.
((( [باحلكم السلبي يف قوله] خرم يف ن.
((( [غريه وحيتمل أن يكون اشارة] خرم يف ن.
((( [من تطرق] خرم يف ن.
((( [القرآن وقد امجع] خرم يف ن.
((( ينظر :خمطوط حدائق احلقائق.334 :
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ِ
ِ
ِ (((
ـم
ُس ـ ْب َحا َن ُه(((َّ :
ـم ا َّلــذي ُي ْغ َفـ ُـرَ ،ف ُظ ْلـ ُ
﴿إن اهللَ لَ َيغْفـ ُـر َأ ْن ُي ْشــ َـر َك بِــه﴾ َ ،و َأ َّمــا ال ُّظ ْلـ ُ
ـض َْالــن ِ
َات ،و َأمــا ا ْل ُّظ ْلــم ا َّلـ ِـذي َل يـ ْـر ُكَ ،ف ُظ ْلـ ِ ِ ِ
ا ْل َع ْبـ ِـد َن ْف ِسـ ُه ِعنْــدَ َب ْعـ ِ
ـم
ُ
َ َّ
ـم ا ْلع َبــاد َب ْعض ِهـ ْ
ُ
ُ َ
ـاك َشـ ِـديدٌ َ ،ليــس [هــو]((( جرحـ ًا بِا ُملــدَ ى ،ولَ ْضبـ ًا بِالســيِ ِ
ِ
ـاص ُه َنـ َ
اط؛
َ
ْ َ ُ َ
َب ْعضـ ًا .ا ْلق َصـ ُ
ِّ
َْ
َ
ـك َم َع ـ ُهَ .فإ َّي ُا ْكــم َو ال َّت َلـ ُّـو َن ِف ِديـ ِ
َو َلكِنَّ ـ ُه َمــا ُي ْس ـت َْصغ َُر َذلِـ َ
جا َع ـ ًة فِي ـ َا
ـن [اهللِ؛ فـ َّ
ـإن]((( َ َ
إن اهللَ سـبحا َنه َل يعـ ِ
تبـ َ ِ
ٍ ِ ِ
الـ ِّـق َخـ ِ
َتكْرهـ َ ِ
ـن ا ْل َباطِـ ِ
ـن َْ
ـط
ـل؛ َو َّ
ُ ْ َ ُ ُْ ْ
ـون مـ َ
ـن ُف ْر َقــة فيــا ُ ُّ
ـر مـ َ
ـون مـ َ
َ ُ
ٌْ
ِ ِ
ِ
ٍ
ـي) عــدم املغفــرة يف األول مــروط [بعــدم
َأ َحــد ًا بِ ُف ْر َقــة َخـ ْـر ًا مَّـ ْ
ـن َمــىَ ،و َل مَّــن َبقـ َ
التوبــة أو بكــون االرتــداد عــن]((( فطــرة بنــاء عــى عــدم قبــول التوبــة [فيــا بينــه وبــن

اهلل عــز وجــل] ((( وكــون [املــراد بعــدم املغفــرة عــدم ســقوط] ((( القتــل بعيــد،
واهلنــات مجــع هنـ ٍـة وأصلهــا [هنــوة] ((( أي يشء يســر واملــراد أمــا الصغائــر قــال [اهلل

ِ
ِ
ُــم َســ ِّيئَاتِك ُْم﴾(،((1
عــز وجــل](((﴿ :إِن ْ َتتَن ُبــوا َك َبائ َــر َمــا ُتن َْه ْ
ــو َن َعنْــ ُه ُن َك ِّف ْــر َعنك ْ
فاملغفــرة بــرط ذلــك االجتنــاب ،أو التوبــة أو الشــفاعة وأمــا األعــم ببعــض

الــروط ،وال يــرك أي يقتــص للمظلــوم مــن الظــامل وبعضهــم يف بعــض النســخ
((( (تعــاىل) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،27/10:وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.320 :
((( النساء.48 /
((( [هو] خرم يف ن.
((( [اهلل َّ
فإن] خرم يف ن.
((( [بعدم التوبة أو يكون االرتداد عن] خرم يف ن.
((( [فيام بينه وبني اهلل عز وجل] خرم يف ن.
((( [املراد بعدم املغفرة عدم سقوط] خرم يف ن.
((( [هنوة] خرم يف ن.
((( [اهلل عز وجل] خرم يف ن.
( ((1النساء .31 /ويف أ ،ع( :ان جيتنبوا) ،ويف ع( :فكفر) ،تصحيف.
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باجلــر محــا للبــدل عــى اللفــظ ،ويف بعضهــا بالرفــع محــا [عــى]((( املحــل،

جلــرح يف بعــض النســخ بالضــم ويف بعضهــا بالفتــح ،واملــدى مجــع ُمديــة
وا ُ

بالضــم فيهــا وهــي الســكني والشــفرة ،والســياط مجــع ســوط ســمي بــه؛ أل َّنــه
خيلــط اللحــم بالــدم وأصلــه أن ختلــط شــيئني يف إنائــك ثــم ترضهبــا بيــدك حتــى
خيتلطــا ويســتصغر أي يعــد صغــرا ،وتلــون فــان أي اختلفــت أخالقــه كأنــه

يقبــل كل حــن لونــ ًا ،قــال بعــض الشــارحني :كنــى بــه (عليــه الســام) عــن
منافقــة بعضهــم لبعــضَّ ،
فــإن ذلــك يســتلزم الفرقــة((( ،وحيتمــل أن يــراد بــه
العمــل بــاآلراء ،واســتلزامه للتفــرق واضــح ،أو اتبــاع األهــواء وهــو أنســب

بقولــه (عليــه الســام) فيــا حتبــون ،وال ُفرقــة بالضــم االســم مــن افــرق القــوم
(وان اهلل ســبحانه مل يعـ ِ
ـط احــد ًا خــر ًا) أي يف الدنيــا ،أو ال يف الدنيــا وال يف اآلخرة

ِ
ِ
ـن ُع ُيـ ِ
ـوب ال َّنـ ِ
ـن َلـ ِـز َم
أيــا ال َّنـ ُ
ـن َش ـ َغ َل ُه َعيِ َب ـ ُه َعـ ْ
ـاسُ ،طو َبــى َلـ ْ
ـاس! َو ُطو َبــى َلـ ْ
( َيــا ُّ َ
طاعـ ِـة ربِـ ِـه ،وبكــى عـ َـى َخطِيئَتِـ ِـهَ ،فـك َ ِ
َب ْي َتـ ُهَ ،و َأك ََل ُقو َتـ ُهَ ،و ْ
ـن َن ْف ِسـ ِـه
َان مـ ْ
َ
ََ
اشـ َتغ ََل بِ َ َ َ
َف ُش ـغ ٍُل ،وال َّنــاس ِمنْــه ِف راح ٍ
ــة) طوبــى قيــل :فعــى مــن الطيــب أي العيــش
ُ َ َ
ُ
َ
الطيــب فلــا ضمــت الطــاء انقلبــت اليــاء واو ًا((( ،وقيــل :طوبــى هلــم أي حســنى،

وقيــل :خــر هلــم ،وقيــل( :اجلنــة باهلنديــة)((( ،وقيل(:اســم شــجرة يف اجلنــة)

(((

((( [عىل] ساقطة من ر.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين ،364 /3 :وفيه( :وكنى عن طائفة.)...
((( (ياء الواو) يف ر ،ويف م( :الواو ياء).
((( تفسري الرازي.51 /19 :
((( العــن ،مــادة (طــاب) ،461 /7 :ومفــردات الفــاظ القــرآن ،528 :والقامــوس املحيــط،
مــادة (طــاب) ،98 /1 :واجلواهــر احلســان يف تفســر القــرآن.369 /3 :
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وهــو الــذي تــدل((( عليــه األخبــار عــن األئمــة األطهــار (عليهــم الســام) ،ويف

بعضهــا أهنــا يف دار عــي (عليــه الســام) ويف دار كل مؤمــن منهــا غصــن ،ويف
بعضهــا أهنــا يف دار النبــي (صــى اهلل عليــه والــه) ،وروى عــن موســى [بــن جعفــر
عليهــا الســام]((( عــن أبيــه عــن آبائــه (عليهــم الســام) أنــه ســئل رســول اهلل

(صــى اهلل عليــه والــه) عــن طوبــى فقــال :شــجرة أصلهــا يف [داري وفرعهــا عــى
(((
[ســئل عنهــا مــرة أخــرى فقــال]((( :يف دار عــي [عليــه
أهــل اجلنــة] ثــم ُ

الســام]((( ،فقيــل لــه يف ذلــك [فقــال :إن داري ودار عــي يف اجلنــة بمــكان
واحــد]((( وشــغله [عيبــه عــن عيــوب النــاس أي]((( اهتــم بأمــر نفســه والنظــر يف

عيوبــه [فكــف عــن تتبــع عيــوب النــاس وعثراهتــم]((( وعــن اغتياهبــم وكشــف

عوراهتــم ،ولــزم بيتــه كعلــم أي مل يفارقــه ،ولعــل املــراد تــرك [اخلــروج إلثــارة

الفتــن وهتيــج]((( الــرور كــا يشــعر بــه قولــه (عليــه الســام) والنــاس منــه يف
راحـ ٍـة وحضــور جمالــس الظلمــة إالَّ لغــرض رشعــي ،وكذلــك موائدهــم وموائــد

أربــاب الدنيــا وطلــب [الفضــول]( ((1ونحــو ذلــك ال تــرك اخلــروج للجهــاد
((( (يدل) يف أ ،ث ،ر ،ع ،م ،ن ،تصحيف.
((( [بن جعفر عليهام السالم] خرم يف ن.
((( [داري وفرعها عىل أهل اجلنة] خرم يف ن.
[سئل عنها مرة أخرى فقال] خرم يف ن.
((( ُ
((( [عليه السالم] ساقطة من أ ،ث ،ع ،ن.
((( [فقال :إن داري ودار عيل يف اجلنة بمكان واحد] خرم يف ن.
((( [عيبه عن عيوب الناس أي] خرم يف ن.
((( [فكف عن تتبع عيوب الناس وعثراهتم] خرم يف ن.
((( [اخلروج إلثارة الفتن وهتيج] خرم يف ن.
([ ((1الفضول] خرم يف ن.
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واحلــج مــع اســتكامل الــروط وكذلــك اجلمعــة ،واجلامعــة وعيــادة املــرىض
والصــاة عــى األمــوات وقضــاء حوائــج /ظ  /333األخــوان ،وزيــارة األقــارب

وســائر املؤمنــن ونحــو ذلــك ،وليــس املــراد مــدح العزلــة مطلقـ ًا كــا زعمــه بعــض
املتصوفــة ،وكذلــك ال حيمــل عــى العمــوم مــا يــدل عــى احلــث عــى املخالطــة،

وليــس املــراد أفضليــة العزلــة مطلق ـ ًا بالنســبة اىل بعــض النــاس كــا توهــم ،فـ َّ
ـإن
ذلك يؤدي اىل سقوط كثري من التكاليف ومن اهلل العصمة والتأييد.
كالم له (عليه السالم)]((( ِف معنى احلكمني
[ومن
ٍ

ي ْع ِ
ـاروا َر ُج َلـ ْ ِ
جعــا ِعنْــدَ
ـم َعـ َـى َأ ِن ْ
جـ َـع َر ْأ ُ
( َف َأ ْ َ
ـن َف َأ َخ ْذ َنــا َع َل ْي ِهــا َأ ْن ُ َ
اختـ ُ
ي َم َلئ ُكـ ْ
ِ
ا ْل ُقـ ْـر ِ
آنَ ،و َل ُيـ ِ
وبــا َت َب َعـ ُهَ ،فتاها َعنْ ُه َو َتـ َـركَا َ
احل َّق
ـاوزَا ُهَ ،و َت ُكـ َ
ـون َأ ْلــــسنَت ُُهام َم َعـ ُه َو ُق ُل ُ ُ
ِ
كان َ
ـاج َر ْأ َ ُيـ ْـا(((؛ َو َقــدْ َس ـ َب َق ْاســتِ َثناؤُ نا
صانِـ ِـه َو َ
اجلـ ْـو ُر هوامهــا َواال ْع ِوجـ ُ
َو ُهــا ُي ْب َ
ِّ َ ُ (((
ـل بِ َ
احل ْكـ ِم بِا ْل َعــدْ ِل َوا ْل َع َمـ ِ
َع َل ْيهــا ِف ُ
ـوء َر ْأ ِيِــاَ ،و َجـ ْـو َر ُحك ِْمهام ،والثـــقة
احلـ ِّـق ُسـ َ
احلـ ِّـق ،و َأتَيــا بِــا َل يعــر ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ـن َم ْع ُكـ ِ
يل َ
ـن خا َلفــا َس ـبِ َ
ـوس
ِف َأ ْيدينــا ِلَ ْن ُفســنا ،حـ َ
ف مـ ْ
َ
ُْ َ
ُ
احلكْــم) يف معنــى احلكمــن أي يف املقصــد املتعلــق هبــا كــا تقــدم واالمجــاع

االتفــاق والعــزم عــى االمــر ،وا َملــأ بالتحريــك اجلامعــة ،وجيعجعــا عنــد القــرآن

ــع القــوم إذا اناخــوا باجلعجــاع وهــي األرض،
أي يقيــا عنــده ،يقــالَ :ج َع َج َ
واجلعجــاع [ (((]...أيضـ ًا (املوضــع الضيــق اخلشــن)((( والتبــع حمركــة التابــع يكون

((( [ومن كال ٍم له (عليه السالم)] بياض يف ث.
((( (دأهبــا) يف رشح مهــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،44/10 :وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.321 :
((( (الثفة) يف ر ،تصحيف.
((( [وهي] زائدة يف ع.
((( الصحاح ،مادة (جعجع).1196 /3 :
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واحــد ًا ومجع ـ ًا وجيمــع عــى اتبــاع وتــاه يتيــه تيه ـ ًا إذا ضــل ،ويكــون بمعنــى حتــر

واهلــوى إرادة النفــس ،ويف بعــض النســخ (دأهبــا) موضــع (رأهيــا) واســتثناؤنا

فاعــل قولــه (عليــه الســام) ســبق ومفعولــه ســوء ،أي االســتثناء ســابق عــى رأهيــا
الباطــل وجورمهــا يف احلكــم ،فــا عــرة بحكمهــا ،واجلــور نقيــض العــدل وامليــل
والضــال والثقــة مــا يعتمــد عليــه وهــو يف األصــل مصــدر قولــك :وثِقــت بــه أثِــق

بالكــر فيهــا((( إذا ائتمنتــه أي نحــن عــى برهــان مــن أمرنــا ال جيــب علينــا اتبــاع

حكمهــا للعلــم ببطالنــه ،ومــا ال يعــرف أي ينكــر وال [يصــدق بــه واملعكــوس
املقلــوب](((.

[ومن خطبة له (عليه السالم)]

(((

ْ
َ
ـان،
َان َو َل َي ِص ُف ـ ُه]((( لِ َسـ ٌ
ي ِويـ ِـه َم ـك ٌ
ـر ُه ز ََمـ ٌ
ـانَ ،
[و َل َ ْ
(ل َي ْش ـ َغ ُل ُه َشــأ ٌنَ ،و َل ُي َغـ ِّ ُ
ـاء ،و َل نُجــوم الســا ِء ،و َل ســو ِاف الريــحِ ِف َاهلــو ِ
ِ
اء،
َل((( َي ْع ـز ُ
َ
ُب((( َعنْ ـ ُه َق ْطـ ِـر((( ا َملـ َ ُ َ َّ َ َ َ َ
ِّ
ـل عـ َـى الص َفــا ،و َل م ِقيـ ُـل الـ َّـذر ِف ال َّلي َلـ ِـة ال َّظ ْلــاء .يع َلــم مسـ ِ
ـاق َط
َّ
ـب الن َّْمـ ِ َ
َو َل َدبِيـ ُ
َ َْ ُ َ َ
ْ
ِّ
َ َ
ْالَور ِاق ،و َخ ِفــي َطــر ِ
ف ْالَ ْحــدَ ِاق) الشــأن اخلطــب واألمــر وال يصفــه لســان أي
َ
َّ ْ
َْ
وصفـ ًا الئقـ ًا بعــز جاللــه ،أو ال يصفــه بكنــه حقيقتــه لعــدم احاطــة العلــم بكنهــه.

((( [بالكرس فيهام] ساقطة من ر.
((( [وال يصدق به واملعكوس املقلوب] خرم يف ن.
((( [ومن خطبة له (عليه السالم)] بياض يف ث.
((( [وال حيويه مكان وال يصفه] خرم يف ن.
((( (وال) يف هنج البالغة ،صبحي الصالح.321 :
((( (يغرب) يف ث ،ر ،م ،تصحيف.
((( (عــدد قطــر) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،46/10:هنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.322 :
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(((
وض َب أي غــاب وخفــي ،ويف بعــض النســخ (وال يعــزب((()
ـر َ َ
و َعـ َـز َب كنَـ َ َ

بالــواو ،وال َقطــر بالفتح(املطــر)((( الواحــدة قطــرة كتمــر ومتــرة ،ويف بعــض النســخ
(عــدد قطــر املــاء) وســفت الريــح الــراب والــورق واليبــس ســفوا أي محلــت
وذرت ،والسايف(والســافياء((( :ريــح حتمــل ترابــ ًا كثــر ًا عــن((( وجهــه األرض

هتجمــه عــى النــاس)((( ،والــراب الــذي حتملــه الريــح أيض ـ ًا ســاف أي مســفي

كــاء دافــق ،و َد َّب النمــل كفــر دبيبــ ًا أي مــي عــى هينــه((( والصفــى مقصــور ًا
الصخــر((( األملــس((( ،والتخصيــص بالصفــى لعــدم التأثــر بالدبيــب [كالــراب

إذ يمكــن يف الــراب ونحــوه ان يعلــم] ( ((1الدبيــب باألثــر ،واملقيــل يف األصــل

القيلولــة ،أو موضعهــا وهــي النومــة [نصــف النهــار ،والــذر صغــار النمــل]

(((1

والواحــدة ذرة( ،((1قيــل :ومائــة منهــا فإنــه زنــة حبــة شــعري( ،((1ومقيــل الــذر

((( (غرب) يف ث ،ر ،م ،تصحيف.
((( (يغرب) يف ث ،م ،تصحيف.
((( الصحاح ،مادة (قطر).795 /2 :
((( (السافياه) يف م ،حتريف.
((( (عىل) يف ر ،م ،حتريف.
((( العني ،مادة (شفي).310 /7 :
((( (هيئته) يف ر ،حتريف.
((( (الصحر) يف ث ،تصحيف.
((( ينظر :هتذيب اللغة ،مادة (صفا) ،248 /12 :ويف م( :االماس) ،حتريف.
([ ((1كالرتاب إذ يمكن يف الرتاب ونحوه ان يعلم] طمس يف ن.
([ ((1نصف النهار والذر صغار النمل] طمس يف ن.
( ((1ينظر :معجم مقايييس اللغة ،مادة (ذر).343 /2 :
( ((1ينظر :القاموس املحيط ،مادة (ذر).34 / 2 :
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نومهــا ،أو موضعــه والظلــاء والظــام بالفتــح ذهــاب [النــور ،وليلــة ظلــاء شــديدة
الظلمــة]((( ومســاقط األوراق مواضــع ســقوطها مــن األرض ،وحيتمــل املصــدر

[وال َطــرف بالفتــح حتريــك اجلفــون يف النظــر]((( ،يقــال :شــخص بــره فــا يطــرف،

واألحــداق مجــع حدقــة بالتحريــك وهــي ســواد العــن وإضافــة الطــرف إليهــا ألهنــا
ول بِـ ِـه ،و َل م ْش ـك ٍ
النظر(و َأ ْشـ َـهدُ َأ َّن َل إل ـ َه َّإل اهللُ َغــر م ْعــدُ ٍ
ُوك فِيـ ِـهَ ،و َل
األصــل يف
َ
َ َ
َْ َ
ٍ
َم ْك ُف ٍ
ــت
ــت نِ َّيتُــ ُهَ ،و َص َف ْ
ــن َصدَ َق ْ
ــور ِدينُــ ُهَ ،و َل َ ْ
م ُحــود َتك ِْوينُــ ُه /وَ /334ش َ
ــها َد َة َم ْ
ا وعديـ ً
ـت َم َو ِازي ُنـ ُه) عــدل بــاهلل أي جعــل لــه مثـ ً
ا وقــد
ـص َي ِقي ُنـ ُه َو َث ُق َلـ ْ
ذخلتــه َوخَ َلـ َ

مـ َّـر يف كالمــه (عليــه الســام) (كــذب العادلــون بــك إذ شــبهوك بأصنامهــم)((( ،و َك َف َر
ـر أي غطــاه وســره وهــو أصــل البــاب ،ويقــال للفــاح :كافــر ألنــه يكفر
الــيء كنَـ َ َ

البــذر أي يســره((( ،قالــوا :والكفــر عــى أربعــة [انحــاء كفــر انــكار]((( بــأن ال يعــرف
اهلل أصــا وال يعــرف بــه ،وكفــر جحــود ككفــر ابليــس يعــرف اهلل بقلبــه وال يقــر

[بلســانه وكفــر عنــاد]((( وهــو أن يعــرف [بقلبــه ويعــرف((( بلســانه]((( وال يديــن

بــه حســد ًا وبغيـ ًا ككفــر أيب جهــل وإرضابــه ،وكفــر نفــاق وهــو أن يقــر بلســانه وال
يعتقــد [بقلبــه]((( ،واجلحــود اإلنــكار مــع العلــم ودخلــة الرجــل بالكــر والضــم

((( [النور وليلة ظلامء شديدة الظلمة] طمس يف ن.
((( [والطرف فتح حتريك اجلفون يف النظر] طمس يف ن.
((( ينظر :صحيفة .197
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (كفر).146 /5 :
((( [انحاء كفر انكار] خرم يف ن.
((( [بلسانه وكفر عناد] خرم يف ن.
((( (يعرف) يف ع ،حتريف.
((( [بقلبه ويعرتف بلسانه] خرم يف ن.
((( [بقلبه] خرم يف ن.
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ويوجــدان يف النســخ باطــن أمــره ،وثقــل امليــزان بخلــوص الشــهادة ،وحســن

األعــال ،واجلمــع باعتبــار تعــدد الــوزن ،وقــد يــراد بامليــزان املقــدار فالوجــه
ِ
ِِ ِ
ِ
ـرحِ
واضح(.و َأ ْشـ َـهدُ َأ َّن ُ َ
م َّمــد ًا َع ْبــدُ ُه َو َر ُســو َل ُه ،ا ُمل ْج َت َبــى مـ ْ
َ
ـن َخ َلئقــهَ ،وا ُمل ْع َتــا ُم لـ َ ْ
ِِ ِ
ـص بِ َع َقائِـ ِ
ـل ك ََر َاماتِـ ِـهَ ،وا ُمل ْص َط َفــى لِك ََرائِـ ِم ِر َسـ َ
ـالتِ ِهَ ،وا ُمل َو َّض َحـ ُة بِـ ِـه
َح َقائقــهَ ،وا ُملخْ َتـ ُّ
ِ ِ
ِ
َ
(والعيمــة
ـب((( ا ْل َع َمــى) االجتبــاء االختيــار(((،
ش ُاط ُْالــدَ ىَ ،وا َمل ْج ُلـ ُّـو بِــة غ ْربِيـ ُ
أَْ
بالكــر :خيــار املــال)((( واعتــام أي أخذهــا وهــو يــؤول إىل االختيــار ،ورشح

حقائقــه أي إيضــاح مــا خفــى مــن حقائــق توحيــده وعدلــه ورشائعــه ،والعقيلــة
(((
شاط الســاعة عالماهتــا
الكريمــة مــن كل يشء  ،وعقائــل الكرامــات أنفســها و َأ َ ْ

واحدهتــا رشط بالتحريــك ،وهبــا ســميت رشط الســلطان؛ ألهنــم جعلــوا ألنفســهم

عالمــات يعرفــون هبــا هكــذا ،قــال أبــو عبيــد ،وحكــي عــن بعــض أهــل اللغــة أنــه

أنكــر هــذا التفســر ،وقــال :أرشاط الســاعة :مــا ينكــره النــاس مــن صغــار أمورهــا
قبــل أن تقــوم الســاعة ورشط الســلطان نخبــة((( أصحابــه [الذيــن يقدمهــم]((( عــى
غريهــم مــن جنــده((( ،واالرشاط مــن االضــداد((( يقــع عــى األرشاف واألرذال،

[والغربيــب االســود احلالــك الشــديد الســواد أي املكشــوف]((( (املكشــوف بــه

((( (عزبيب) يف ر ،ع ،م ،تصحيف.
((( [االختيار] ساقطة من ر.
((( الصحاح ،مادة (عيم).1995 /5 :
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (عقل).463 / 11 :
((( (نجبة) يف م ،تصحيف.
((( [الذين يقدمهم] خرم يف ن.
((( ينظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر.460 /2 :
((( ينظر :ثالث كتب يف االضداد.234 :
((( [والغربيب االسود احلالك الشديد السواد أي] خرم يف ن.
332

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

ظلــم الضــال َ
ــل َلــاَ ،وا ُملخْ لِــدَ إِ َل ْي َهــاَ ،ولَ
ُــر((( ا ُمل َؤ ِّم َ
َّــاسَّ ،
(أ ُّ َيــا الن ُ
إن الدُّ ْن َيــا َتغ ُّ
ِ
َتنْ َفــس [بِمــن نا َفـ ِ
َان َقـ ْـو ٌم
ـم]((( اهللِ مــا ك َ
ـن َغ َلـ َ
ـب َمـ ْ
ـس فيهــاَ ،و َتغْلـ ُ
َ
ُ َ ْ
ـب َع َل ْي َهــاَ .وا ْيـ ُ
ـط ِف َغـ ِّ ِ ٍ ِ
ـم إِالَّ بِ ُذ ُنـ ٍ
ـن َع ْيـ ٍ
َقـ ُّ
ـس
ت ُحوهــا؛ َّ
ـوب ْ
ـض ن ْع َمــة مـ ْ
ألن اهللَ َل ْيـ َ
ـش َف ـز ََال َعن ُْهـ ْ
اج َ َ
ِ
ِ
ِ
ـمَ ،و َتـز ُ
ـم النَّعــمَ ،ف ِز ُعــوا
ـاس حـ َ
بِ َظـ َّـا ٍم ل ْل َعبِيــدَ ،و َلـ ْـو َأ َّن النَّـ َ
ُول َعن ُْهـ ُ
ـم النِّ َقـ ُ
ـن َتنْـ ِـز ُل ِبِـ ُ
وبِــم َلــرد ع َلي ِهــم ك َُّل شـ ِ ٍ
ٍ ِ
ِ
إِ َل ربِـ ِ
ـن نِ َّي ِ
ـح
[و َأ ْص َلـ َ
ـاردَ ،
ـمَ ،و َو َلــه مـ ْ
ـم بِصــدْ ٍق مـ ْ
ـن ُق ُل ِ ْ َ َّ َ ْ ْ
اتِـ ْ
َ ِّ ْ
َُلــم ك ََّل َف ِ
اسـ ٍـد]((() اخلــد إىل الــيء أي ركــن إليــه ومــال ولزمــه ونفــس بالــيء
ْ
كعلــم أي بخــل واملنافســة الرغبــة يف الــيء [النفيــس و]((( االنفــراد بــه ،وقيــل:
الرغبــة فيــه عــى وجــه املبــاراة يف الكــرم واملعنــى َّ
أن الدنيــا ال تبخــل((( ،وال يضــن

ممــن رغــب فيهــا وأحبهــا ،بــل ترتكــه وال تراعــي حقــه ،ويف بعــض النســخ (وال
تنفــس) عــى صيغــة التفعيــل أي:ال تفــرج الكــرب ،والبــاء بمعنى(عــن) وتغلــب
مــن غلــب عليهــا أي مــن أخذهــا بالغلبــة وملكهــا فعــن قريــب تقهــره وهتلكــه،
واحلاصــل أن الدنيــا تعاملكــم معاملــة األعــداء فــا تكونــوا مــن املحبــن هلــا،

وال َغــض((( بالفتــح الطــري النــارض ،والطلــع الناعــم ،وغــض نعمــة أي نعمــة طرية

نــارضة والعيــش احليــاة ومــا يعــاش بــه مــن املــأكل واملــرب ومــا تكــون بــه احليــاة،
واجرتحوهــا أي اكتســبوها وأصلــه االكتســاب باجلــوارح أي االعضــاء ،ويقــال:

كواســب الطــر والســباع جــوارح؛ ألهنــا تكســب بيدهــا ،ويف الــكالم إشــارة إىل
((( (تعز) يف أ ،ع ،تصحيف.
((( [بمن نافس فيها وتغلب من غلب عليها وايم] طمس يف ن.
ٍ
فاسد] طمس يف ن.
((( [وأصلح هلم كل
((( [النفيس و] طمس يف ن.
((( (يبخل) يف أ ،تصحيف ،ويف ث( :بخل) حتريف.
((( (الغص) يف م ،تصحيف.
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َــروا َمــا بِ َأن ُف ِس ِ
ــه ْم﴾((( وقولــه
َــر َمــا بِ َق ْو ٍم َحت َّٰى ُيغ ِّ ُ
قولــه تعــاىل﴿ :إِ َّن اللََّ َل ُيغ ِّ ُ
ــك بِ َ
َ
ــأ َّن اللََّ َل ْ َي ُ
عــز وجــلَٰ ﴿ :ذلِ َ
َــروا
ــى َق ْو ٍم َحت َّٰى ُيغ ِّ ُ
َــرا ِّن ْع َمــ ًة أ ْن َع َم َهــا َع َ ٰ
ــك ُمغ ِّ ً
َمــا بِ َأن ُف ِسـ ِـه ْم﴾((( ،وملــا كان افاضــه النعمــة عــى القــوم باالســتحقاق ،أو اســتعاد
التفضــل كان ســلبها مــن اجلــواد املطلــق عنهــم مــن غــر ذنــب يف عــداد الظلــم/
ظ  /334فلــذا علــل بنفــي الظلــم ،وأمــا املبالغــة فأمــا ألنــه لــو فعــل ذلــك بقــوم

لفعــل بعبــاده قاطبــة؛ َّ
ألن حكمــه يف اجلميــع واحــد ،فيكــون ظالمـ ًا كثــر الظلــم،
وأمــا َّ
﴿[و َأ َّن اللَّ
ألن كثــرة القــوم يقتــي((( كثــرة الظلــم كــا قيــل يف قولــه تعــاىلَ :
ـس بِ َظــاَّ ٍم لِ ْل َعبِيـ ِـد](((﴾((( أن املبالغــة لكثــرة العبيــد ،وأمــا َّ
ألن ســلب النعمــة
َل ْيـ َ
عــن قــوم بعــد تعويدهــم هبــا مــن [غــر ذنــب ظلــم شــديد]((( ،ولعــل احلكــم
خمصــوص((( بــا إذا كان ســلب النعمــة للتعذيــب كــا هــو األغلــب ال لنــوع مــن

اللطــف واقتضــاء املصلحــة التعويــض يف االخــرة ،ويمكــن محــل الــكالم عــى

العمــوم وأن يكــون املــراد [عـــدم الوقــوع بالنســبة اىل قــوم] ((( ال نفــي اجلــواز
واهلل تعــاىل يعلــم ،وفزعــوا إىل رهبــم كفرحــوا أي اســتغاثوا ،والولــه بالتحريــك
احلــزن وذهــاب [العقــل]((( مــن فــرح أو حــزن واحلــرة واخلــوف ،واملــراد

((( الرعد .11 /
((( االنفال .53 /
((( (تقتيض) يف أ ،تصحيف.
((( [وإن اهلل] خرم يف ن.
((( ال عمران .182 /
((( [غري ذنب ظلم شديد] خرم يف ن.
((( (حمصوص) يف ث ،ويف ع( :حمضوص) تصحيف.
((( [عدم الوقوع بالنسبة اىل قوم] خرم يف ن.
((( [العقل خرم يف ن].
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االخــاص والتوجــه التــام بالقلــوب حتــى َّ
كأن العقــول قــد زالــت مــن اخلــوف

وبقيــت احلــرة ،ورشد البعــر كنــر أي نفــر ونــد ،والشــارد الذاهــب الزائــل،

وإصــاح الفاســد هــو رد الشــارد ،أو التوفيــق لألعــال الصاحلــة بعــد اكتســاب
ـت َأمــور م َضـ ْ ِ
ِ
(و ِّإن َلَ ْخ َشــى َع َل ْي ُكـ ْ َ
ـم
اآلثــام َ
ـت م ْل ُتـ ْ
ـرةَ ،و َقــدْ كا َنـ ْ ُ ٌ َ
ـم أ ْن َتكُو ُنــوا ف َفـ ْ َ
فِيهــا مي َلـ ًةُ ،ك ْن ُتــم فِيهــا َغــر((( ْ َ ِ
ـم َل ُسـ َعدَ ُاء.
م ُموديـ َ
ـم إ َّن ُكـ ْ
ـم َأ ْم ُر ُكـ ْ
ـنُ ،ولئــن ُر َّد َع َل ْي ُكـ ْ
ْ
َْ
َْ
ـي َّإل ُ
ـاء َأ ْن َأ ُقـ َ
ـتَ :ع َفــا اهللُ َعـ َّـا َس ـ َل َ
ف) الفــرة مــا
ـول َل ُق ْلـ ُ
اجل ْهــدُ َ ،و َلـ ْـو َأشـ ُ
َو َمــا َعـ َّ
بــن الرســولني مــن رســل اهلل تعــاىل ،ويكــون بمعنــى االنكســار والضعــف ،ولعــل
املــراد :أخشــى عليكــم أن يكــون حالكــم كحــال أهــل اجلاهليــة يف الكفــر والتعبــر

باخلشــية؛ لقــرب حاهلــم مــن حــال هــؤالء ،أو كحاهلــم يف التعصبــات وتــرك احلــق
وامليــل إىل األهــواء الباطلــة ،واألمــور كنايــة عــن تقديــم اخللفــاء عليــه (عليــه

الســام) كــا يــدل عليــه اجلمــع ال اختيــار عثــان يــوم الشــورى فقــط كــا ذكــره
بعــض الشــارحني((( ،وإن كانــت اخلطبــة ممــا خطــب هبــا (عليــه الســام) بعــد قتــل

[عثــان]((( يف أول خالفتــه ،وملتــم أي عــن احلــق وعــن متابعتــي وغــر حمموديــن
ِ
ــو ٍ
ان َك ُف ٍ
ــور﴾((( أي
ــب ك َُّل َخ َّ
أي مذمومــن ونحــوه قولــه تعــاىل﴿ :إِ َّن اللََّ َل ُي ُّ

يبغضهــم ولئــن رد عليكــم أمركــم أي مــا كنتــم عليــه مــن متابعــة احلــق يف أيــام
الرســول (صــى اهلل عليــه والــه) وجهــد يف األمــر جهــد ًا وأجتهــد [أي جــد وبالــغ

((( (عنــدي غــر)يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،48/10:وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.323 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.49 /10 :
((( [عثامن] ساقطة من م.
((( احلج .38 /
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ولــو أشــاء أن أقــول أي يف ميلكــم عــن]((( احلــق وإتباعكــم الباطــل بلفــظ رصيــح
يكشــف عــن [ضاللكــم ومصــر امركــم واتباعكــم اهلــوى واالراء]((( الباطلــة يف

امليــل إىل اخللفــاء لقلــت لكنــي أمســكت عنــه لعــدم [املصلحــة] ((( [يف ذلــك وعفــا

اهلل عــا ســلف]((( ،لعلــه مــن الدعــاء يف خامتــة اخلطبــة كقولــه (عليــه الســام) يف
بعــض خطبــة [غفــر اهلل لنــا] ((( [ولكــم وقولــه أخــذ اهلل بقلوبنــا وقلوبكــم]((( اىل

احلــق ومثلــه الكثــر وهــو مــن الدعــاء املــروط ومــن مجلــة [الــروط] ((( التوبــة

واســتحقاق العفــو واملغفــرة [وليــس]((( املــراد الدعــاء عــى االطــاق للحارضيــن

بالعفــو عــن إتباعهــم اخللفــاء ومــا ســلف مــن ذنوهبــم إذ مــن العلــوم وجــود قــوم

مــن أهــل النفــاق والضالــن يف مجلتهــم ،وحيتمــل أن يكــون اخبــار عــن العفــو
بالــروط ،كقولــه عــز وجــل﴿ :إِ َّن اللََّ َيغ ِْفـ ُـر ُّ
ـوب َجِي ًعــا﴾((( وهــو اقتبــاس
الذ ُنـ َ
ِ
مــن قولــه تعــاىلَ [﴿ :ع َفــا اللَُّ َع َّــا َســ َل َ
ــم اللَُّ ِمنْــ ُه](،((1(﴾((1
ف َو َم ْن َعــا َد َف َينتَق ُ
وفيــه ايــاء إىل انــه تعــاىل ينتقــم مــن املرصيــن عــى اتباعهــم ،وقيــل :جيــوز أن يكــون

((( [أي جد وبالغ ولو أشاء أن أقول أي يف ميلكم عن] طمس يف ن.
((( [ضاللكم ومصري امركم واتباعكم اهلوى واالراء] طمس يف ن.
((( [املصلحة] طمس يف ن.
((( [يف ذلك وعفا اهلل عام سلف] خرم يف ن.
((( [غفر اهلل لنا] طمس يف ن.
((( [ولكم وقوله أخذ اهلل بقلوبنا وقلوبكم] خرم يف ن.
((( [الرشوط] ساقطة من م.
((( [وليس] خرم يف ن.
((( الزمر .53 /
([ ((1عفا اهلل عام] خرم يف ن.
( ((1املائدة .95 /
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املعنــى :لــو أشــاء أن أقــول قــوالً يتضمــن العفــو عــا ســلف منكــم لقــت ،لكنــي ال

أقــول إذ ال موضــع للعفــو((( ،وهــو بعيــد.
[ومن كالم له (عليه السالم)]

(((

(وقــد ســأله ذعلــب اليــاين((( فقــال :هــل رأيــت ربــك يــا أمــر املؤمنــن؟ فقال:
ـون
(عليــه الســام) أفأعبــد مــا ال أرى ،قــال((( :وكيــف تــراه؟ قــال( :لَ تُدْ ِر َكـ ُه ا ْل ُع ُيـ ُ
ِ
(((
إليـ ِ
ـاهدَ ِة ا ْل ِعيـ ِ
ـوب بِح َقائِـ ِـق ا ِ
ـان) ذعلــب كـــــزبرج
ـن تُدْ ِر ُك ـ ُه ا ْل ُقلـ ُ
ـان؛ َو َلكـ َ
بِ ُمشـ َ
علــم الرجــل وهــو يف األصل(الناقــة الرسيعــة)((( ،واليمــن إقليــم معــروف ســمي

بذلــك؛ ألنــه عــى يمــن الكعبــة ،والنســبة إليــه يمنــي عــى القيــاس((( وجــاء يــاين

عــى غــر القيــاس((( ،وعــى هــذا ففــي اليــاء مذهبــان :أحدمهــا وهــو األشــهر

ختفيفهــا ،ويقــال :قــوم يامنيــة ،ويامنيــون مثــل/و  :/335ثامنيــة وثامنــون ،وثانيهــا:
التثقيــل((( وجوزمهــا بعضهــم ،والرؤيــة حـــقيقة يف رؤيــة العــن والقلــب كــا يظهــر

مــن كالم كثــر مــن أهــل اللغــة ،والظاهــر َّ
أن مــراد الســائل األول لكنــه (عليــه

الســام) أجــاب أوالً بحمــل الــكالم عــى معنــى ينبغــي احلمــل عليــه ،ثــم كشــف
((( بحار األنوار.599 / 29 :
((( [ومن كالم له (عليه السالم)]بياض يف ث.
((( (مــن أصحــاب أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ذرب اللســان ،بليــغ يف اخلطــاب ،شــجاع
القلــب) مســتدرك علــم رجــال احلديــث ،عــي الشــاهرودي.377 /3 :
((( (فقال) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،51/10:وهنج صبحي الصالح.324 :
((( (كزبرح) يف م ،تصحيف.
((( الصحاح ،مادة (.127 /1
((( (الفياس) يف أ ،تصحيف.
((( (الفياس) يف أ ،تصحيف.
((( (الثقيل) يف م ،حتريف.
337

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

عــن املــراد وفصــل ونفــى اإلدراك بالعيــون ،ويف بعــض النســخ (ال تــره العيــون)،

ولعلــه (عليــه الســام) مل جيــب أوال بنفــي مــا قصــده الســائل؛ لئــا يتوهــم نقص ـ ًا
يف علمــه (عليــه الســام) ويقينــه بمعبــوده ،واملشــاهدة ِ
(((
والعيــان بالكــر املعاينــة

واإلضافــة للمبالغــة يف دفــع التوهــم والترصيــح الكامــل باملعنــى املنفــي ،واملــراد

بحقائــق اإليــان الدالئــل والتصديقــات اليقينيــة التــي هــي أركان اإليــان ،أو
األنــوار احلاصلــة يف القلــوب بالدالئــل واالفاضــات القدســية ،وقيــل :أي بــا

هــو حــق اإليــان وحقيقتــه ،والغــرض نفــي النقــص عــن اليقــن لعــدم الرؤيــة
احلســية وبيــان كاملــه لوجــود مــا هــو أتــم وأكمــل منهــاَ ( .ق ِريــب ِمــن األَ ْش ِ
ــياء
ٌ َ
َغــر م َل ِمـ ٍ ((( ِ ِ
ِ ٍ (((
ـر ُمبايِـ ٍ
[بر ِو َيـ ٍـةُ ،م ِريــدٌ ]((( بـ َـا هــة
ـم ال َ
ـن؛ ُمتَك ِّلـ ٌ
َْ ُ
ـس َ ،بعيــدٌ منْهــا َغـ َ ْ
ِ
ــف بِ َ ِ
بجارح ٍ
ِ (((
ــف بِ َ
وص ُ
وص َ
ــةَ ،لطِ ٌ
اجلفــاء
صان ٌ
ــر لَ ُي َ
يــف لَ ُي َ
ــع((( لَ ِ َ
اخلفــاء ،كبِ ٌ
ِ ((( ِ
ِ
وصـ ُ
وصـ ُ
الر َّقـ ِـةَ .ت ْع ُنــو ا ْل ُو ُجــو ُه لِ َع َظ َمتِـ ِـه
ـم لَ ُي َ
ـر َل [ ُي َ
ـف بِ ِّ
احلاســة] َرحيـ ٌ
ـف بِ َّ
َبصـ ٌ
ِ
ـن َخما َفتِـ ِـه) اللمــس يف األصــل املــــس [باليــد]((( وقيــل املــس
ـوب مـ ْ
َو ُتــب((( ا ْل ُق ُلـ ُ

((( (احليانة) يف م ،حتريف.
ٍ
مالبس) يف هنج البالغة ،صبحي الصالح.324 :
((( (غري
((( [بروية مريد] خرم يف ن( .بال ٍ
روية) يف هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.51 / 10 :
((( (ال هبمــة) يف هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،51/10 :وهنــج البالغــة ،صبحــي الصالــح:
.324
((( (صابغ) يف ث.
((( (باخلفاء) يف أ ،ع ،تصحيف.
((( [يوصف باحلاسة] خرم يف ن.
((( (توجل) يف ر ،ع ،ن حتريف.
((( [باليد] خرم يف أ.
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[مطلق ـ ًا((( والغــرض أن قربــه ســبحانه] ((( مــن األشــياء ليــس جســاني ًا ينتهــي اىل

املالمســة ،بــل هــو عبــارة عــن [احاطــة]((( علمــه و[قـــــدرته ولطفــه هبــا كــا َّ
أن

بعــده]((( منهــا ليــس بمعنــى االفــراق اجلســاين واملهاجــرة ،بــل هــو عبــارة عــن
تنزهــه عــن نيــل احلــواس واحاطــة العقــول بــه وتقدســه عــن مشــاهبة األشــياء،

والرؤيــة الفكــر والتدبــر ،وقــد جــرت((( عــى األلســنة بغــر مهــز ختفيفـ ًا وهــي مــن
ِ
رؤية)،واهلمــة بالكــر
روأت يف األمــر إذا نظــرت فيــه ،ويف بعــض النســخ (بــا

العــزم الــذي حيــدث يف االنســان لتعقــل مالئمة ،أو منافــرة يف يشء وتنزهه ســبحانه

عنهــا واضح،واجلارحــة العضــو،ويف بعــض النســخ (بــا جارحة)،واللطــف يف
األجســام:الصغر والدقــة ،ومــن شــأن الصغــر والدقيــق اخلفــاء وفيــه ســبحانه

العلــم بدقائــق األمــور،أو الــر بالعبــاد واإلحســان إليهــم بإيصــال املنافــع بلطــف
ورفق،وقيــل الرفــق يف الفعل،والعلــم بدقائــق املصالــح وإيصاهلــا اىل مــن قدرهــا

جلفــاء بالفتــح الغلظــة ،ومنــه َجفــاء
لــه مــن خلقــه واخلَ َفــاء بالفتــح خــاف الظهور،ا َ
البــدو وهــو غلظتهــم وفظاظتهم،والرحــم يف األصــل (الرقــة والتعطف)(((والرقــة

ضــد الغلظــة يف اخللــق واخلُلق،وفيــه ســبحانه التعطــف بالتفضــل واإلحســان.وعنا
يعنــوا إذا خضــع وذل ،والوجــوب يف االصــل (الســقوط والوقــوع)((( ،ووجــب

((( (مطلف ًا) يف أ ،تصحيف.
((( [مطلق ًا والغرض أن قربه سبحانه] خرم يف ن.
((( [احاطة] خرم يف ن.
((( و [قـــدرته ولطفه هبا كام ان بعده] خرم يف ن.
((( (حرت) يف ع ،تصحيف.
((( الصحاح ،مادة (رحم).1929 /5 :
((( لسان العرب ،مادة (وجب).794 /1 :
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القلــب إذا خفــق((( ،ويف بعــض النســخ (توجــل) موضــع((( (جتــب) ،يقــال :وجــل

كفــرح يوجــل وجيــل إذا فــزع ،واملخافــة واخلــوف واحــد.
[ومن كالم له (عليه السالم)]((( يف ذم اصحابه

ِ ِ
ِ
(أمحــدُ اهللَ عـ َـى مــا َقـ َ ِ
ـن فِ ْعـ ٍ
ـم َأ َّيت َُهــا
ـن َأ ْمـ ٍـر َو َقــدَّ َر مـ ْ
ـي مـ ْ
َ َ
ـل؛ َو َعـ َـى ا ْبت َلئــي بِ ُكـ ْ
َ َ
(((
ا ْل ِف ْر َق ـ ُة ا َّلتِــي إ َذا َأ َمـ ْـر ُت َل تُطِـ ْـع؛ َوإ َذا َد َعـ ْـو ُت َل ُ ِ
ـمَ ،وإِ ْن
تـ ْ
ـب ،إِ ْن ُأمهلتــم ُخ ْض ُتـ ْ
ْ
ْ
ــى إِمــا ٍم َطعنْتُــم ،وإِ ْن ُأ ِجبتُــم َإل م َشــا َّقةِ
ُح ِ
ُــمَ ،و ْ
َ ْ َ
ــع الن ُ
اجت ََم َ
إن ْ
ْ ْ ُ
َّــاس َع َ َ
ُــم ُخ ْرت ْ
ور ْبت ْ

ـم) قــد مـ َّـر يشء مــن تفســر القضــاء والقــدر عــن قريــب يف رشح قولــه (عليه
َنك ْ
َص ُتـ ْ

الســام)( :أال وإن القــدر الســابق قــد وقــع ،والقضــاء املــايض قــد تــورد) ،وقــال

بعــض الشــارحني( :األمــر أعــم [مــن]((( أن يكــون ً
فعــا ،و َّملــا كان القــدر هــو
تفصيــل القضــاء واجيــاد األشــياء عــى وفقــه ،قــال :وقــدر مــن فعــل)((( ،واالبتــاء
االمتحــان ويكــون منحــة وحمنــة ،واملــراد املـــــحنة ،ويف بعــض النســخ (وعــى مــا

ابتــاين) ،وا ُملهلــة بالضــم (الســكينة)((( و(الرفــق)((( ،وأمهلــه أي رفــق بــه وآخــره،
ويف بعــض النســخ (أمهلتــم) أي تركتــم وخضتــم أي يف الضالل واألهــواء الباطلة،

((( ينظر :لسان العرب ،مادة (وجب) ،794 /1 :ويف ث( :حقق) تصحيف.
((( (مكان) يف ع ،حتريف.
((( [ومن كالم له (عليه السالم)] بياض يف ث.
((( (أمهلتم) يف رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.54/10:
((( [من] زائدة يف ن ،يقتضيها السياق.
((( رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.376 /3 :
((( لسان العرب ،مادة (مهل).633 /11 :
((( املصدر نفسه ،مادة (مهل).633 /11 :
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وأصــل اخلــوض الدخــول يف املــاء  /ظ  /335أو املــي [فيــه](((((( ،وحتريكــه،

وخرتــم باخلــاء املعجمــة أي ضعفتــم ،واخلور(الضعــف والوهــن)((( ،أو صحتــم
كــا خيــور الثــور ،ومنــه قولــه تعــاىلِ :
﴿ع ْجـ ًـا َج َســدً ا َّل ـ ُه ُخـ َـو ٌار﴾((( ،ويف بعــض
النســخ (جرتــم) باجليــم مــن اجلــور ،وهــو العــدول عــن احلــق (نقيــض العــدل)(((،
وقــال بعــض الشــارحني(( :أي عدلتــم عــن احلــرب فــرار ًا))((( ،وطعــن بالقــول
أي قــدح وعــاب ،وإن أجبتــم أي الدعــوة اىل مشــاقه أي حــرب ،وأصــل املشــاقة

والشــقاق أن يــأيت كل منهــا بــا يشــق عــى صاحبــه ،ويكــون كل منهــا يف شــق

غــر شــق صاحبــه ،ونكصتــم أي رجعتــم اىل وراء وهــو القهقــرى((( ،قــال اهلل عــز
وجــلَ ﴿ :ف َلــا َتــراء ِ
ت ا ْل ِف َئ َتـ ِ
ـى َع ِق َب ْيـ ِـه﴾((( ،ويف بعــض النســخ اجئتــم
ـان َن َكـ َ
َّ َ َ
ـص َعـ َ ٰ
باهلمــزة موضــع البــاء عــى صيغــة املجهــول أي اجلئتــم واضطررتــم ،قــال اهلل عــز
ــذ ِع النَّخْ َل ِ
ــاض إِ َل ِج ْ
اء َهــا ا َْلخَ ُ
ــة))((( ،أي :ال جتيبــون الدعــوة اىل
وجــلَ ﴿ :ف َأ َج َ
احلــرب عــى طــوع منكم فــإذا اضطررتم( ((1إليهــا رجعتم وفررتــم َ
(ل َأ َبــا لِغ ْ َِيك ُْم!
((( [فيه] ساقطة من أ ،ع.
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (خوض).147 /7 :
((( تاج العروس ،مادة (خور).375 /6 :
((( االعراف .148 /
((( العني ،مادة (جور).176 / 6 :
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد ،55 / 10 :ويف ع( :اجلور).
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (نكص).101 /7 :
((( االنفــال  ،48 /وقــد وردت خطــأ يف رشح ابــن كلســتانة ((وملــا تــراآى اجلمعــان نكــص
عــى عقبيــه)) يف أ ،ع ،ن.
((( مريم .23 /
(( ((1اصطررتم) يف أ ،تصحيف.
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ِ
َص ُكــم ،و ِْ ِ
(((
ـن
َمــا َت ْنتَظِـ ُـر َ
ـم! َفـ َـو اهللِ َلئـ ْ
ون بِن ْ ِ ْ َ
ـم! ا َملـ ُـو ْت َأو الـ ُّـذ ُّل َل ُكـ ْ
ال َهــاد َعـ َـى َح ِّق ُكـ ْ
ِ
ـن َبينِــي َو َبينَ ُكــمَ ،و َأنــا لِ ُص ْح َبتِ ُكــم َقـ ٍ
(((
ـال،
ـاء َي ْومــي ـــــ َ
ْ
ْ ْ
[وليأتيننــي] ـــــ َل ُي َف ِّر َقـ َّ ْ
َجـ َ
ـم َغـ ْـر كَثِـ ٍ
ـر) قــال ابــن األثــر يف احلديــث(( :ال أبــا لــك وهــو أكثــر مــا يذكــر
َوبِ ُكـ ْ ُ
يف املــدح أي ال كايف لــك غــر نفســك ،وقــد يذكــر يف معــرض الــذم كــا يقــال :ال

أم لــك ،وقــد يذكــر يف معــرض التعجــب ،ودفع ـ ًا للعــن ،كقوهلــم :هلل درك ،وقــد

يذكــر بمعنــى جــد يف أمــرك وشــمر؛ َّ
ألن مــن لــه أب يتــكل عليــه يف بعــض شــأنه،
وقــد حتــذف الــام ،فيقــال :ال أبــاك بمعنــاه)((( ،وقــال بعــض الشــارحني(( :ال أبــا

لغريكــم دعــاء بالــذل لغريهــم ،وفيــه نــوع تلطــف هلــم ،واألصــل ال أب واأللــف
مزيــدة أمــا الســتثقال تــوايل أربــع حــركات فاشــبعوا الفتحــة فانقلبــت ألفــا ،أو

ألهنــم قصــدوا االضافــة ،وأتــوا بالــام للتأكيــد)((( ،وال خيفــى أن هــذا الوجــه مبني

عــى اســتعامل الكلمــة يف الــذم ،وأمــا عــى االســتعامل يف املدح،فيكــون ذم ـ ًا هلــم

وهــو أنســب بدعــاء املــوت ،أو الــذل هلــم يف تتمــة الــكالم واملــوت والــذل يف أكثــر
النســخ مرفوعــان ،واجلملــة دعائيــة ،قــال بعــض الشــارحني(( :كأ َّنــه رشع داعي ـ ًا

عليهــم بالفنــاء الــكيل ،وهــو املــوت ،ثــم اســتدرك فقــال)( :أو الــذل))؛ ألنــه نظــر
املــوت يف املعنــى))((( ،ولقــد اجـــيب دعــاؤه (عليــه الســام) بالدعــوة الثانيــة ،فـ َّ
ـإن

شــيعته ذلــوا بعــده يف األيــام األمويــة ،ولعــل املــوت هاهنــا يعــم القتــل وكلمــه ،أو

((( (و) يف أ ،ث ،ع ،م.
((( [ليأتيننــي] ســاقطة مــن ث ،ويف م( :لتأتيننــي) تصحيف(،ليأتينــى) يف رشح هنــج البالغــة،
ابــن أيب احلديــد ،54/10:وهنــج البالغــة ،صبحــي الصالــح.325 :
((( النهاية يف غريب احلديث واألثر.19 /1 :
((( رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.377 ،376 /3 :
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.56 /10 :
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لتقســيم القــوم ،وقــد كانــوا مجيعـ ًا بــن ميــت عــى حتــف أنفــه عاجـاً ،أو قتيــل ،أو

ذليــل ،ويف بعــض النســخ منصوبــان عــى تقديــر فعــل أي ارجــو وأطلــب املــوت،
أو الــذل لكــم ،فيكــون دعــا أيضــا أو أتنتظــرون((( املــوت ،أو الــذل لكــم فيكــون

(حتريضـ ًا)((( عــى اجلهــاد قبــل تســلط االعــداء وشــمول الــذل هلــم مــع نــوع تقريع،
وكلمــه لكــم لدفــع توهــم أن املــراد أتنتظــرون املــوت ،أو الــذل لألعــداء ،ولئــن

جــاء يومــي أي اليــوم املعــن ألن القــي اهلل عــز وجــل ،قــال بعــض الشــارحني:

قولــه (عليــه الســام) وليأتيننــي حشــوة لطيفــة بــن الــكالم؛ َّ
ألن لفظــة أن أكثــر مــا
تســتعمل((( [ (((]...ملــا ال يعلــم حصولــه((( ،فأتــى بعدهــا بــا يــرد مــا يقتضيــه أن

مــن الشــك يف اتيــان املــوت وأشــعر بـ َّ
ـأن املوضــع موضــع إذ ًا ،ويمكــن أن يكــون
املــراد :لئــن جــاء يومــي يف أيــام صحبتكــم وقبــل أن يبــدل اهلل يل بكــم قومـ ًا غريكــم

(وليفرقــن) عــى صيغــة املعلــوم مــن بــاب التفعيــل والفاعــل اليــوم ،ويف بعــض
النســخ عــى صيغــة املجهــول والفاعــل هــو اهلل ســبحانه وقــاه يقليــه أي أبغضــه،

والــواو يف (وأنــا لصحبتكــم) قــال للحــال ،وبكــم غــر كثــر أي ليــس يل مــن

اجتامعكــم كثــرة َّ
فــإن فائــدة الكثــرة القــوة يف دفــع األعــداء وملــا مل يرتتــب عــى
ـم ! َأ َمــا
كثرتكــم الفائــدة كانــت يف حكــم العــدم وكان وجودكــم كعدمكــم (هللِ َأ ْن ُتـ ْ
ِ
ِ
ــس َع َجبــ ًا َأ َّن ُم َع ِ
او َيــ َة َيدْ ُعــو ُْ
ال َفــا َة
ــح ُذك ُْم! َأ َو َل ْي َ
ُــمَ ،و َل َح َّيــ ٌة ت َْش َ
د ٌ
يــن َ ْ
ي َم ُعك ْ
ٍ
ٍ
ــى َغ ْ ِ
ال َّطغَــا َم َف َي َّتبِ ُعونَــ ُه َع َ
ُــم ت َِريكَــ ُة
ُــم ـــــ َو َأ ْنت ْ
ــر َم ُعونَــة َو َل َع َطــاءَ ،و َأنَــا َأ ْد ُعوك ْ
((( (أنتظرون) يف ع ،حتريف.
((( (حتريص ًا) يف أ ،ث ،ع ،ن ،تصحيف.
((( (يستعمل) يف أ ،ث ،ع ،م ،تصحيف.
((( [ملا يعلم] زائدة يف م.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.56 /10 :
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ـاس ـــــ إِ َل ا َملعو َنـ ِـة َأو َطائِ َفـ ٍـة ِمــن ا ْلع َطـ ِ
ْال ْسـ َـامِ /وَ /336و َب ِق َّي ـ ُة ال َّنـ ِ
ـون
ـاء َف َت َف َّر ُقـ َ
َ َ
ْ
ُ
ـي!) قــال ابــن األثــر :يف احلديــث (هلل أبــوك) إذا اضيــف الــيء
َعنِّــي َو َ ْتتَلِ ُفـ َ
ـون َعـ َ َّ

اىل عظيــم رشيــف اكتســى عظـ ًا ورشفـ ًا ،كــا قيــل :بيــت اهلل ،وناقــة اهلل ،فــإذا وجــد

مــن الولــد مــا حيســن موقعــه وحيمــد ،قيــل :هلل أبــوك يف معــرض املــدح والتعجــب:

أي أبــوك هلل خالصـ ًا حيــث أنجــب بــك ،وأتــى بمثلــك((( ،وقال بعض الشــارحني:
املــراد بقولــه (عليــه الســام)(( :هلل أنتــم)) هلل عملكــم أو ســعيكم كــا قالــوا :هلل

درك! وهلل أبــوك ،فحــذف املضــاف وأقــام الضمــر املضــاف إليــه مقامــه((( ،والــام

هاهنــا فيهــا معنــى التعجــب[ ،وليــس معنــى التعجــب]((( يف هــذه الــام إالَّ إذا

دخلــت عــى لفظــة اهلل كــا َّ
أن تــاء القســم مل تــأت إالَّ يف اســم اهلل تعــاىل ،ولعــل

الظاهــر يف املقــام أن يكــون املــراد التعجــب عــى ســبيل الــذم ،وحيتمــل املــدح عــى

نــوع مــن التلطــف واملامشــاة وديــن مرفــوع عــى أنــه فاعــل فعــل مقــدر يفــره
املذكــور ،واحلميــة وكــذا املحميــة كــا يف بعــض النســخ اآلنفــة ،والغــرة وشــحذ

الســكني كمنــع أي حــدده ،واجلفــاء الغلظــة ،ومنــه جفــاء البــدو وهــو غلظتهــم
وفظاظتهــم ورجــل((( جـ ٍ
ـاف أي كــز((( غليــظ ،وال َط َغــام بالفتــح أوغــاد النــاس أي

الضعفــاء واالخفــاء العقــول واألرذال ،واملعونــة االســم مــن اســتعانة ووزهنــا
مفعلــة بضــم العــن ،وقيــل :امليــم أصليــة وهــي مأخــوذة مــن املاعــون وهــو اســم

جامــع ملنافــع البيــت كالقــدر والفــأس وغريمهــا ممــا جــرت العــادة باعارتــه ،قــال
((( ينظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر ،19 /1 :وفيه( :ويف احلديث.)...
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.56 /10 :
((( [وليس معنى التعجب] ساقطة من ع.
((( (رحل) يف ث ،تصحيف ،ويف ع( :وجل) حتريف.
((( (كن) يف ع ،حتريف.
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بعــض الشــارحني :معونــة اجلنــد يشء يســر مــن املــال يعطيهــم الــوايل لرتميــم
اســلحتهم واصــاح دواهبــم ويكــون ذلــك خارجـ ًا عــن العطــاء املفــروض شــهر ًا
فشــهر ًا((( ،املؤنــة العيــال وقضــاء الديــون وغــر ذلــك والتـــــريكة يف األصــل بيضــة

النعامــة((( ترتكهــا((( يف جمثمهــا ،واملــراد أنتــم خلــف اإلســام وعــوض األســاف،

والطائفــة القطعــة مــن الــيء والفرقــة مــن النــاس واجلامعــة وأقلهــا ثالثــة ،واملــراد

القــدر املقــرر مــن العطــاء يف الرشيعــة ،ويف بعــض النســخ بوظيفــة((( مــن العطــاء
وهــي مــا يقــدر مــن رزق وطعــام وعمــل وغــر ذلــك ،والظاهــر َّ
أن منشــأ التعجــب

أمــور :أحدهــاَّ :
إن الداعــي هلــم معاويــة مــع علمهــم بأ َّنــه عــى الباطــل وتندســه
بقبائــح ال حتــى مــن خبــث املولــد واقــراف اآلثــام وغــر ذلــك ،والداعــي هلــؤالء
مــن ال يقــدر أحــد عــى احصــاء فضائلــه ،وثانيهــاَّ :
إن املدعــو هنــاك الــــــجفاة
الطغــام مــع خلوهــم غالب ـ ًا عــن احلميــة واملــروة وبعدهــم عــن متابعــة الرشيعــة

بخــاف هــؤالء ،وثالثهــاَّ :
إن أصحــاب معاويــة يتبعونــه عــى غــر معونــة وال

عطــاء وهــؤالء ال جييبونــه((( (عليــه الســام) اىل املعونــة والعطــاء ،قــال بعــض
الشــارحني :فــإن قلــت املشــهور أن معاوية كان يمــد أصحابه باألمــوال والرغائب!

قلــتَّ :
إن معاويــة مل يكــن يعطــي جنــده عــى وجــه املعونــة والعطــاء ،وإنــا كان
يعطــي الرؤســاء األمــوال اجلليلــة يســتعبدهم هبــا وهــؤالء كانــوا يدعــون اتباعهــم

((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.57 /10 :
((( ينظر :تاج العروس ،مادة (ترك).531 /13 :
((( (يرتكها) يف أ ،م ،ويف ع( :برتكها) ،تصحيف.
((( (بوطيفة) يف م ،تصحيف.
((( (الحيبونه) يف أ ،ع ،حتريف.
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اىل متابعــة معاويــة فمنهــم مــن يطيــع محيــة ،ومنهــم مــن يطيــع أليــاد((( وعــوارف

مــن اولئــك الرؤســاء ،ومنهــم مــن يطيــع للطلــب بــدم عثــان ،وأمــا أمــر املؤمنــن
(عليــه الســام) فإ َّنــه كان يقســم بــن الرؤســاء واألتبــاع عىل وجــه املعونــة والعطاء،

وال يــرى ألحــد مــن الرؤســاء واالرشاف فضــ ً
ا عــى غــره ((( ،كــا كان يقســم

رســول اهلل (صــى اهلل عليــه والــه) وكان مــن يقعــد عــن نــره مــن الرؤســاء أكثــر
ـم((( ِمـ ْ َ ِ ِ
ممــن ينــره لذلــك (إِ َّنـ ُه َل َ ْ
ت َض ْو َنـ ُهَ ،ولَ ُســخْ ٌط
يـ ُـر ُج إِ َل ْي ُكـ ْ
ـن أ ْمــري ر ًىض َف ْ َ
ِ
ــون ع َلي ِ
ِ
ٍ
َ
َــاب،
ــه؛ َو َّ
ــو ْتَ .قــدْ َد َار ْســ ُتك ُُم ا ْلكت َ
إل ا َْل ُ
إن َأ َح َّ
َفت َْجتَم ُع َ َ ْ
ــب َمــا أنَــا َلق َ َّ
ات ُتكُــم ِْ
َان
ــو ك َ
ــو ْغ ُتك ُْم َمــا حمجتــم (((َ ،ل ْ
ُــمَ ،و َس َّ
ال َج َ
ُــم َمــا َأ ْنك َْرت ْ
ــاجَ ،و َع َّر ْف ُتك ْ
َو َف َ ْ ُ
ِ
ِ
ِ
ــم َي ْســ َت ْي ِق ُظ! َو َأ ْق ِ
ال ْه ِ
ــن َْ
ْالَ ْع َمــى َي ْل َح ُ
ــم
ــو ٍم م َ
ــر ْب بِ َق ْ
ــل بِــاهللِ َقائدُ ُه ْ
ــظَ ،أ ِو النَّائ ُ
ُم َع ِ
ـن النَّابِ َغـ ِـة) الغــرض مــن الــكالم أنكــم ال تقبلــون قــويل ،وال
ـم ا ْبـ ُ
او َيـ َةَ ،و ُم َؤ ِّد ُ ُبـ ُ
تطيعــون أمــري /ظ  ،/336ســواء كان مــن شــأنه أن ترضــون بــه ،أو تســخطونه،
والســخط بالتحــرك وبالضــم الغضــب والكراهيــة وضــد الرضــا ،وايل متعلــق
ُ

وض َب أي قــرأه ،ودارســتكم(((الكتاب أي
باحلــب ،و َد َر َس الكتــاب كن َ َ
َــره َ َ

ـي ،للتعلــم وفتــح احلاكــم بــن اخلصمــن
قرأتــه عليكــم لتعليمكــم ،أو قرأمتــوه عـ َّ
إذا فصــل بينهــا والفاتــح احلاكــم قــال ابــن عبــاس مــا كنــت ادري مــا قولــه عــز

((( (االياد) يف ع.
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.57 /10 :
((( (البكم) يف ع ،تصحيف.
((( (جمجتــم) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،54/10:وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.326 :
((( (دارسكم) يف م ،حتريف.
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ــن َق ْو ِمنَــا بِ َْ
ــق﴾((( حتــى ســمعت بنــت بــن ذي
ال ِّ
َــح َب ْي َننَــا َو َب ْ َ
﴿ر َّبنَــا ا ْفت ْ
وجــلَ :
يــزن((( تقــول لزوجهــا :تعــال افاحتــك)((( أي أحاكمــك واحلجــاج واملحاجــة

واملجادلــة وأقامــة احلجــة أي الربهــان وفاحتتكم[احلجــاج أي حاكمتكــم]

(((

باملحاجــة((( ،وأقمــت احلجــج عليكــم ومــا أنكرتــم أي مــا جهلتــم وأنكرمتــوه مــن

األحــكام بجهلكــم ،وســاغ الــراب يف احللق يســوغ إذا دخل ســه ً
ال((( وســوغتك

ـج الــراب مــن فيــه كمــد أي رمــاه أي بينــت لكــم
إيــاه أي جعلتــه لــك ســائغ ًا ،و َمـ َّ

مــن األحــكام ،ووعظتكــم حتــى صــار هنيئــ ًا لكــم مــا شــق عليكــم لألهــواء
الباطلــة ،وقــال بعــض الشــارحني :واســتعار وصــف التســويغ امــا إلعطائــه هلــم
العطيــات واألرزاق التــي كانــوا حيرموهنــا مــن يــد غــره لــو كان كمعاويــة ،وإمــا

إلدخالــه العلــوم يف أفــواه أذهاهنــم ،وكذلــك لفــظ املــج أمــا حلرماهنــم مــن يــد
((( االعراف .89 /
((( ســيف بــن ذي يــزن بــن أصبــح بــن مالــك بــن زيــد بــن ســهل بــن عمــرو احلمــري ،مــن
ملــوك العــرب اليامنيــن ،وقيــل اســمه معــد يكــرب ،ولــد ونشــأ يف صنعــاء ،قصــد كــرى
طلبـ ًا ملســاعدة ال محــر الذيــن قتلهــم احلبشــيني بعــد أن رفــض ملــك الــروم مســاعدته ،فبعــث
كــرى معــه نحــو ثــاين مائــة رجــل ملحاربــة االحبــاش ،مكــث ســيف يف امللــك نحــو مخــس
وعرشيــن ســنة أو دون ذلــك ،وقــد قتلــه بقايــا االحبــاش يف صنعــاء ســنة ( 50ق هـــ) ،وهــو
آخــر مــن ملــك اليمــن مــن قحطــان .ينظــر :املعــارف ،638 :ووفيــات االعيــان،36 /6 :
واالعــام.149 /3 :
((( الفائــق يف غريــب احلديــث واالثــر ،6/3 :وينظــر :النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر:
.407 /3
((( (احلجاج اي حاكمتكم] ساقطة من م.
((( (املحاجة) يف ع.
((( وردت يف أ (وساغ الرشاب يسوغ يف احللق إذا دخل ً
سهال).
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غــره ،أو لعــدم العلــوم عــن أذهاهنــم و ُن ُبــو أفهامهــم عنهــا((( ،واللحــظ النظر بشــق

العــن الــذي يــي الصــدغ ،وهــو أشــد التفاتـ ًا مــن الشــزر ،واملالحظــة مفاعلــة منــه،

ولعــل التعبــر باللحــظ للداللــة عــى َّ
أن هــؤالء ال يبــرون بنظــرة غــر تامــة

فكيــف بالتامــة ،أو هــو جمــاز عــن األبصــار وكلمة(لــو) حيتمــل أن تكــون((( للتمنــي

بمعنــى ليــت وهــي ال حتتــاج اىل جــواب كجــواب الــرط ،ولكــن قــد يؤتــى هلــا

بجــواب منصــوب كجــواب ليــت نحــو :لــو تأتنــي فتحدثنــي عىل قــول بعضهــم(((،
أو اجلــزاء حمــذوف أي لنفعكــم ،ولــكان مفيــد ًا ،وأفعــل بــه بلفــظ األمــر مــن

صيغتــي التعجــب واألخــرى مــا أفعلــه أي مــا أقرهبــم مــن اجلهــل ،وبــاهلل متعلــق

باجلهــل ،والقــرب مــن اجلهــل بــاهلل البعــد عــن معرفــة اهلل وثوابــه وعقابــه ،والقــود
نقيــض الســوق ،فهــو مــن أمــام وذلــك مــن خلــف وفيــه تشــبيه للقــوم بالــدواب أو

بالعميــان والتأديــب تعليــم األدب وهــو كل رياضــه حممــودة يـــتخرج هبــا اإلنســان
يف فضيلــة مــن الفضائــل ،ونبــغ الــيء أي ظهــر ومجلــة قائدهــم معاويــة حملهــا

اجلــر صفــة لقــوم وفصــل بــن الصفــة واملوصــوف باجلــار واملجــرور كــا يف قولــه
ــون و ِمــن َأ ِ ِ ِ
ِ
ِ
تعــاىلِ :
عــر ِ
ــر ُدوا َع َ
ــى
اب ُمنَاف ُق َ َ
َ
هــل ا َملدينَــة َم َ
﴿ومَّــن َحو َلكُم م َن األَ َ

ال ِّن َفـ ِ
ـاق﴾((( فمحــل (مــردوا) الرفــع صفــة ملنافقــون وفصــل بينهــا بقولــه تعــاىل:
﴿و ِمــن َأهـ ِ
ـل ا َمل ِدينَـ ِـة﴾((( ،وقيــل :مجلــة مــردوا صفــة لقــوم املحــذوف املقــدر بعــد
َ
االعراب واهلل تعاىل يعلم.

((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين ،378 /3 :وفيه( :استعار.)...
((( (يكون) يف أ ،ث ،ع ،م ،ن ،تصحيف.
((( ينظر :اجلنى الداين يف حروف املعاين.288 :
((( التوبة .101 /
((( التوبة .101 /
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[ومن كالم له (عليه السالم)]

(((

(وقــد أرســل رجــل مــن اصحابــه يعلــم لــه علــم قــو ٍم((( مــن جنــد الكوفــة

مهــوا((( باللحــاق باخلــوارج ،وكانــوا عــى خــوف منــه (عليــه الســام) فلــا عــاد إليــه

الرجــل قــال لــه :آمنــوا فقــــطنوا ،أم جبنــوا فظعنــوا! فقــال الرجــل :بــل ظعنــوا يــا

أمــر املؤمنــن) قــال الشــارح عبــد احلميــد بــن أيب حديــد :قــد ذكرنــا قصــة هــؤالء
عنــد رشحنــا قصــة مصقلــة بــن هبــرة الشــيباين فمــن ارادهــا فلرياجعــه((( ،ويعلــم

لــه عــى صيغــة املجــرد أي يعلــم حتــى خيــره (عليــه الســام) بحاهلــم ،وال َل َحــاق
لــق بــه كســمع وحلقــه أي أدركــه وتبعــه ،و َق َط ـ َن باملــكان ك َق َعــدَ
بالفتــح مصــدر َ َ

وج ُبـ َن الرجــل ك َقـ ُـرب ،فهــو جبــان أي ضعيــف
إذا قــام بــه فهــو قاطــن وقطــن(((َ ،

َــع أي ســار( .فقــال (عليــه
كمن َ
القلــب هيــوب لألشــياء ال يقــدم عليهــا و َظ َعــ َن َ
ـت االْ ِس ـ َّن َة إ َلي ِهــم ،وصبـ ِ
شعـ ِ
ِ
ـت
َ ُ َّ
ـم َكــا َبعــدَ ْت َث ُمــو ُد! َأ َمــا َلـ ْـو ُأ ْ ِ َ
ْ
الســام) ( ُب ْعــد ًا َُلـ ْ
اتِــمَ ،ل َقــدْ ن َِدمــوا عـ َـى مــا ك َ ِ
ـم .إِ َّن َّ
طان ا ْل َيـ ْـو َم َقــدْ
الس ـ ُي ُ
الش ـ ْي َ
َان من ُْهـ ْ
ُ َ َ
وف َعـ َـى َه َام ِ ْ
ُّ
روج ِه ِ
ِ
ٍ (((
ــن
ــم َو
ْاســ َت َف َّل ُه ْمَ ،و ُه َ
ــم م َ
ــم؛ َف َح ْســ ُب ُه ْم بِخُ ِ ْ
خمــل َعن ُْه ْ
َــرئ من ُْه ْ
ــو َغــد ًا ُمت َ ِّ
احلـ ِّـق و ِج ِ
ِ
ُْالــدَ ى ،وارتِ ِ
اح ِه ْم
كاسـ ِـه ْم /وِ /337ف َّ
الضـ َـا ِل َوا ْل َع َمــىَ ،و َصدِّ ه ْم َع ْن َ َ َ
َ ْ
((( [ومن كالم له (عليه السالم)] بياض يف ث.
((( [احــوال قــوم] يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،60/10:وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالح.326 :
((( (قــد مهــوا) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،60/10:وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.326 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.60 /10 :
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (قطن).343 ،342 /13 :
((( (متخــل) يف رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد ،60/10:وهنــج البالغــة ،صبحــي
الصالــح.326 :
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ِف الــــت ِ
ِّيه) ال ُب ْعــد بالضــم (ضــد القرب)((( ،وال َب َعــد بالتحريك(اهلــاك)((( ،والفعل

كح ْســن ،ومــن الثــاين ك َت َعــب ،هــذا مــا يظهــر مــن كالم بعضهــم
مــن األول ُ

(((

ويظهــر مــن كالم غريهــم أن ال ُبعــد بالضــم يكــون بمعنــى ضــد القــرب ،وبمعنــى

اهلــاك ،ولعلــه أنســب بكالمــه (عليــه الســام) وبعــد ًا نصــب عــى املصــدر بفعــل
حمــذوف أي أبعــدوا بعــدً ا ،والــكالم دعــا عليهــم بأحــد املعنــن ،وثمــود غــر
مــروف كــا يف النســخ إذا أريــد منــه الـــقبيلة ،ومــروف إذا أريــد احلــي أو اســم
األب((( ،قيــل ســميت ثمــود لقلــة مائهــا مــن ال َث َمــد بالفتــح وحيــرك وهــو (املــاء

القليــل) ال مــادة لــه((( ،أو مــا يظهــر((( يف الشــتاء ويذهــب يف الصيــف((( وهــم قــوم

صالــح (عليــه الســام) وكانــت مســاكنهم احلجــر بــن احلجــاز والشــام اىل وادي

القــرى ،ورشعــت الرمــاح نحوهــم كمنعــت أي تســددت فهــي شــارعة وشــوارع

ورشعناهــا وأرشعناهــا أي ســددناها وأملناهــا إليهــم ،والصــب يف األصــل إراقــة
املــاء ،ويف الــكالم تشــبيه للــرب املتتابــع املتواتــر بصــب املــاء [واهلامــات مجــع

هامــة وهــي رأس كل يشء]((( واســتفلهم بالفــاء عــى مــا يف أكثــر النســخ والـــفعل

((( الصحاح ،مادة (بعد).448 /2 :
((( املصدر نفسه ،مادة (بعد).448 /2 :
((( ينظر :لسان العرب ،مادة (بعد).91 / 3 :
((( ينظر :رشح الريض عىل الكافية.140 / 1 :
((( ينظر :الصحاح ،مادة (ثمد).451 /2 :
((( (يطهر) يف ث ،تصحيف.
((( ينظر :العني ،مادة (ثمد).20 /8 :
((( [واهلامات مجع هامة وهي رأس كل يشء] خرم يف ن.
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بالفتــح الكــر يف حــد الســيف [تفللــت مضاربــه] ((( أي تكــرت((( ،وفــل القــوم
منهزموهــم ،يقــال :رجــل فــل ،وقــوم فــل ،يســتوي فيــه الواحــد واجلمــعِ ،
والفــل

بالكــر األرض التــي مل متطــر وال نبــات فيهــا((( ،وافــل الرجــل أي ذهــب مالــه،

قــال بعــض الشــارحني :اســتفلهم الشــيطان أي وجدهــم مفلولني فاســتزهلم ،هكذا
فــر((( ويمكــن عنــدي أن يريــد أنــه وجدهــم فـ ًـا ال خــر فيهــم ،والفــل األرض

ال نبــات هبــا ألهنــا مل متطــر ،قــال(( :ويــروى ((اســتفزهم)) أي اســتخفهم))(((،
ويف بعــض النســخ الصحيحــة اســتقلهم بالقــاف ،يقــال :اســتقل الــيء أي محلــه
ورفعــه واســتقله أي عــده قليـاً ،أو وجــده قليـاً ،فاملعنــى محلهــم الشــيطان واقتــدر

عــى التــرف فيهــم فأضلهــم ،أو وجدهــم قليـ ً
ا [فاجــرى]((( عليهــم ،أو وجدهم

ـإن اخلــارج عــن اجلامعــة للشــيطان كــا َّ
مفارقــن للجامعــة فأغواهــم فـ َّ
أن الشــاذ مــن

الغنــم للذئــب ،وقــال بعضهــم(( :ويــروى اســتقبلهم))((( بالبــاء املوحــدة بعــد
القــاف أي أقبــل عليهــم ولقيهــم بالبــر والرضــا وهــو غــد ًا متــرئ منهــم أي اليــوم

الــذي ارشعــت إليهــم االســنة وصبــت الســيوف عــى هاماهتــم ،أو يــوم القيامــة،

أو بعــد مــا أغواهــم وأضلهــم وتــم لــه مــا أراد منهــم ،ويف الكتــاب الكريــم﴿ :
ـال لِإلن َْسـ ِ
الش ـ ْي َط ِ
ك ََم َثـ ِ
ـان ا ْك ُفـ ْـر َف َلـ َّـا َك َفـ َـر َقـ َ
ان إِ ْذ َقـ َ
يء ِم ْنـ َ
ـل َّ
ـاف
ـك إِ ِّن َأ َخـ ُ
ـال إِ ِّن َبـ ِـر ٌ
((( [تفللت مضاربه] خرم يف ن.
((( ينظر :املصباح املنري( :فللت).481 /2 :
((( ينظر :الصحاح ،مادة (فلل).1793 /5 :
((( ينظر :رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.61 /10 :
((( املصدر نفسه.60 /10 :
((( [فاجرتى] خرم يف ن.
((( رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين.380 /3 :
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ِ
ـن﴾((( ،وخــى عنــه وخــى ســبيله أي تركــه والبــاء يف (بخروجهــم)
اللََّ َر َّب ا ْل َعا َلـ َ
زائــدة ،والركــس رد الــيء مقلوبــ ًا (واهلل أركســهم بــا كســبوا) أي ردهــم اىل

كفرهــم ،وارتكــس فــان يف أمــر كان قــد نجــا منــه أي انتكــس ووقــع فيــه ،وصــد
ـع ِجاح ـ ًا بالكــر أي اعتــز فارســه
عنــه صــدودا أي أعــرضَ َ ،
كمنَـ َ
وجـ َ
ـح الفــرس َ
وغلبــه ،والــــتيه املفــازة ،والضــال واجلــاح يف الــــــتيه االفراط والغلــو يف الضالل

الســر عــى االســتواء ،أو عــن الطاعــة يف مفــازة الضــال التــي ال
أو اخلــروج عــن ّ

جــادة هلــا ،وهــذا القــوم أصحــاب [اخلريــت بــن]((( راشــد الناجــي((( أحــد بنــي

ناجيــة وقــد قتلــه أصحــاب معقــل بــن قيــس وســبوا مــن بنــي ناجيــة مــن أظهــر
النرصانـــية وأقــام معــه فاشــراهم مصــــقلة بــن هبــرة الشــيباين واعتقهــم ،ثم هرب

إىل الشــام والقصــة قــد ذكرهــا الشــارح عبــد احلميــد بــن أيب [احلديــد يف رشح قولــه
ِ
(((
الســا َد ِة َو َفــر فِــرار ال َعبيــد)((( تــم
(عليــه الســام)] (ق َّبــح اهلل مصقلــه َف َعـ َـل فعــل ّ
الشــطر [األول مــن كتــاب هبجــة احلدائــق]((( يف رشح كلــات كالم اهلل الناطــق
((( احلرش .16 /
((( [اخلريت] خرم يف ن.
((( صحــايب مــن بنــي ناجيــة ،كان مــن أشــياع االمــام عــي (عليــه الســام) شــهد معــه اجلمــل
وصفــن إذ جــاءه مــن البــرة بثالثامئــة مــن بنــي ناجيــه ،وملــا كان التحكيــم اختلــف مــع االمــام
(عليــه الســام) ســنة 38هـــ ،وخــرج اىل بــاد فــارس ،فســر االمــام (عليــه الســام) معقــل
بــن قيــس لقتالــه ووقعــت معركــة يف االهــواز عــى اثرهــا اهنــزم اخلريــت وقتلــه النعــان بــن
صهبــان ســنة 39هـــ .ينظــر تاريــخ الطــري  ،86 /4والكامــل يف التاريــخ ،ابــن االثــر/3 :
 ،364واالعــام ،303 /2 :وأعيــان الشــيعة.296 /6 :
((( [احلديد يف رشح قوله (عليه السالم)] طمس يف ن.
((( رشح هنج البالغة ،ابن أيب احلديد.94 /3 :
((( [األول من كتاب هبجة احلدائق] طمس يف ن.
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وكان الفــراغ مــن تأليفــه يف تاســع عــر شــهر ربيــع األول مــن شــهور ســنة اثنــي

وتســعني بعــد األلــف مــن اهلجــرة واحلمــد هلل أوالً وأخــر ًا والصــاة عــى ســيد
أنبيائــه حممــد وعرتتــه الطيبــن الطاهريــن املعصومــن.
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