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املقدمة


مقدمة املؤسسة
احلمــد هلل عــى مــا انعــم ولــه الشــكر بــا اهلــم والثنــاء بــا قــدم مــن عمــوم نعــم ابتدأها

وســبوغ آالء اســداها والصــاة والســام عــى خــر اخللــق أمجعــن حممــد وآلــه الطيبــن

الطاهريــن األخيــار.
أما بعد:

مل يــزل كالم مــوىل مــن كان النبــي مــواله ،وأمــر مــن كان املصطفــى نبيــه (صلــوات

اهلل عليهــا وآهلــا) منه ـ ً
ا عذب ـ ًا روي ـ ًا لطــاب العلــم واملعرفــة منــذ أن رشف اهلل الدنيــا

بوجــوده.

ومــن ثــم فــإن الثنــاء عليــه ومدحــه وبيــان خصائــص شــخصيته يف هــذه املقدمــة التــي

تصــدر هبــا البحــث املوســوم بـــ (األفعــال يف اخلطبــة املونقــة لإلمــام عــي (عليــه الســام)
بــن الداللــة املعجيميــة واالســتعامل الوظيفــي) ومــا حظــي بــه كالمــه مــن التوصيــف

لــدى أهــل اللغــة والفصاحــة والداللــة والبيــان كناقــل التمــر إىل هجــر؛ ال ســيام وأن
الباحــث الدكتــور مصطفــى كاظــم شــغيدل قــد عطــر بحثــه هــذا بشــطر مــن ذلــك البيــان
املخصــوص بوصــف كالم أمــر املؤمنني(عليــه الســام).
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الأفعال يف اخلطبة املونقة لأمري امل�ؤمنني (عليه ال�سالم)

ولذا:
مــا نــود أن نقولــه هنــا إن هــذا البحــث القيــم الــذي نــال مــن الباحــث جهــد

ثــاث ســنوات مــا هــو إال رافــد مهــم مــن روافــد اللغــة العربيــة ،كــي ينهــل منــه
الدارســون والباحثــون يف الداللــة املعجميــة ملجموعــة مــن األفعــال بلغــت ()170
فعـاً ،واســتعامالهتا الوظيفيــة ممــا اكتســبت التميــز واالبــداع ،والدقــة يف البيــان وجــودة
التأصيــل واالرجــاع القــرآين للفعــل واعرابــه ،مقدمـ ًا بذلــك مجلــة مــن املنافــع للباحــث

والــدارس؛ وهــو بــذاك قــد بــذل جهــده وعــى اهلل اجــره.

وآخر دعوانا ﴿أن َ
احل ْمدُ هلل َر ِّب ال َعا َلِني﴾

رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة
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قد َم ُة
املُ ِّ

بسم هللا الرمحن الرحيم
َّ
وصــى اهلل عــى خــر خلقــه
احلمــد هلل ا َّلــذي َصدَ َقنــا وعــدَ ُه هــي مقالــة املتَّقــن،
الســام عليــك يــا س ـ ِّيدي يــا َأمــر املؤمنــن،
حممــد وآلــه ال َّطيبــن ال َّطاهريــنَّ ،
َأمجعــن َّ
ورمحــة اهلل وبركاتــه.

ْ
يــأيت كالم َأمــر املؤمنــن عــي بــن َأيب طالــب )عليــه الســام) باملرتبــة الثــَّــالثة

ـي ،وفيــه
والس ـنَّة؛ ففيــه مســحة وطــاوة مــن الــكالم اإلهلـ ّ
مــن اإلعجــاز بعــد القــرآن ُّ

عبقــة ونفحــة مــن الــكالم
يض (رضــوان اهلل
الســ ِّيد َّ
ّ
الشيــف َّ
النبوي_كــا يقــول َّ
الــر ّ
عليــه)(((_ُ ،فأســلوبه عــذب املــورد؛ َ
حممــد ــــ
«ألنــَّــه َنَـ َـل مــن القــرآن ،ومــن ُأســتاذه َّ
َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َس ـ َّل َم ــــ ،وهــو غصــن مــن شــجرة النُّبـ َّـوة تر َّبــى يف وارف ظ ِّلهــا،
الروعــة ،متخـ َّـر األَلفــاظ مــن غــر
فجــاء ُأســلوبه مطبوع ـ ًا ،صــايف الدِّ يباجــة ،شــديد َّ
عمــد؛ هلــذا ســبى املشــاعر ،و َأخــذ باألَلبــاب ،و ُعــدَّ بيانــه بعــد بيــان رســول اهلل ــــ َصـ َّـى
اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َسـ َّل َم»((( .فــكان َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مــن الفصاحــة بمــكان؛
 .1ينظر :منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة (للخوئي).217/1 :
 .2روائــع البيــان يف خطــاب اإلمــام (اجلوانــب البالغيــة واللغويــة يف بيــان أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب
(عليــه الســام)).93 :
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فهــو إمــام الفصحــاء ،وس ـ ِّيد البلغــاء ،ومنــه تع َّلــم النَّــاس اخلطابــة والكتابــة(((.

وتعــدُّ «اخلطبــة ا ُمل ْونِ َقــة»َ ،أو «اخلطبــة اخلاليــة مــن األَلــف»َ ،أو «اخلطبــة الــدُّ َّرة
اليتيمــة» ــــ كــا سـ ْ
ـيأيت بيانــه يف ســبب تســميتها ْ
إن شــاء اهلل تعــاىل ــــ ُأعجوبة مــن َأعاجيبه،

وكل كالمــه معجــب ،قاهلــا يف موضــع التَّنــدُّ ر ــــ كــا سـ ْ
ُّ
ـيأيت بيانــه يف توثيــق نســبتها إِليــه
خللوهــا مــن
(عليــه الســام) ــــ وهــذه اخلطبــة مــع َأنــَّــها قيلــت يف موضــع التَّنــدُّ ر؛ ِّ

األَلــف ،غــر َأنـَّــها مل تكــن خاليــة مــن الفكــر بمختلــف َأبعــاده؛ فــراه (عليــه الســام)
ـم اإلقــرار
يبــد ُأ باحلمــد والثــَّــناء عــى اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،وبيــان صفاتــه و َأفعالــه ،ثــُـ َّ
ِ
ـي اخلاتــم ــــ َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َسـ َّل َم ــــ ،وينتقــل إىل
بالنُّبـ َّـوةَ ،و َو ْصفهــا ،وصفــات النَّبـ ِّ
املوعظــة ،وبيــان حــال اإلنســان املحتـ َـر ،وحــال َألصــق األَشــياء بــه ،ومــا حيصــل عــى
والصــاة عليــه ،وحالــه
امل ِّيــت يف املغتســل بعــد موتــه ،وتشــييعه ،وتســليمه َملـ ْن حيملــهَّ ،
يف القــر ومــا جيــري عليــه ،وحالــه يف النَّــر ،وحالــه إِ ْن كان صاحلــ ًا يف النَّعيــم ،وإِ ْن

ـم يسـ َـأل اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ العفــو واملغفــرة ،ويصــف القــرآن،
كان طاحلـ ًا يف اجلحيــم ،ثــُـ َّ
ـي ــــ َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َسـ َّل َم ــــ ،واالســتعاذة بــاهلل،
وخيتــم اخلطبــة َّ
بالصــاة عــى النَّبـ ِّ
َّــرع إليــه ،واالبتهــال ،واالســتغفارُّ ،
وكل هــذه األُمــور ا َّلتــي ذكرهــا (عليــه
والت ُّ
الســام) بتفصيــل دقيــق ــــ كــا سـ ْ
ـيأيت بيانــه يف تصـ ُّـور َأ َّو ٍّيل عــام لداللــة َأفعــال اخلطبــة،
مفصــل ،وتفصيــل دقيــق ــــ فلــم تكــن اخلطبــة جمـ َّـرد نــزوة
ويف تنــاول األَفعــال بشــكل َّ
وقوتــه يف الفصاحــة والبيــان ،والشـ َّ
ـك يف َأ َّن كتابــة خطبــة
يظهــر فيهــا قدرتــه األَدب َّيــةَّ ،

ختلــو مــن حــرف مــن احلــروف ،فضـ ً
ا عــن حــرف األَلــفُ ،يلقــي بظاللــه عــى اخلطبــة
ـم،
بــيء مــن التَّك ُّلــف ،غــر َأنـَّــنا نجــد َأ َّن اخلطبــة املونقــة مــع ِّ
خلوهــا مــن حــرف مهـ ٍّ
وهــو األَلــف ،بعيــدة عــن التَّك ُّلــف ،فتجــد صفــاء ال َّلفــظ ،ونقــاءه ،وســهولته ،ونجــد

 .1ينظــر :رشح ابــن أيب احلديــد ،49/1 :ورشح هنــج البالغــة البــن أيب احلديــد املعتــزيل رؤيــة اعتزاليــة عــن
اإلمــام عــي (عليــه الســام).7:
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الســاحة ،واجلزالــة ،والقـ َّـوة ،والوضــوح ،فعبــارات َأمــر املؤمنــن (عليــه
يف عبــارات َّ
الســجع،
الرغــم مــن قــر العبــارات ،ووجــود َّ
الســام) طبيع َّيــة بعيــدة التَّك ُّلــف عــى َّ
ـى لــه ومنهجـ ًا ،وال َّطبع َّيــة
وهــذا هــو ُأســلوب القــرآن الكريــم ا َّلــذي اتــَّــخذه اإلمــام منحـ ً

الســجع عينــه
الســجع الــذي جــاء عــى لســانه إِالَّ َّ
َأبعدتــه عــن األَدب املتك َّلــف ،وليــس َّ
ا َّلــذي جــرى عــى لســان األَعــراب و َأهــل البــوادي ،ا َّلــذي ينســاب بــا تك ُّلــف(((.
والســامة،
َأ َّمــا يف املوضــوع واملعنــى ،فتجــد الوضــوح ،واجلــاء ،والدِّ َّقــةَّ ،
والقــرب ،والقـ َّـوة ،وجتــد ــ َأيض ًا ــــ االبتكار ،واجلــدَّ ة ،واالتــِّــساع ،والعمق ُّ
والشــمولية،
والتتيــب ،مسـ ِ
ـتمدّ ًا معينــه مــن القــرآن الكريــم ،وكالم رســول اهلل ــــ َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِ ِه
َّ
حممــد طاهــر درويــش خطــب َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) بقولــه:
َو َس ـ َّل َم ـ ويصــف َّ

«ســاحة يف لفظــه تشــبه ســاحة نفســه ،وســهولة يف عباراتــه تناســب ســهولة طبيعتــه،
فالســجع
وســمو يف غرضــه يشــاكل
َّ
ســمو خلقــه ،و ُأســلوب زاده حســن ًا ووقعــ ًاَّ ،
واالزدواج وال ِّطبــاق واســتواء الفواصــل وتــوازن اجلمــل واإليقــاع املوســيقي وحمــاكاة

القــرآن الكريــم»(((.

وهــذا الكتــاب ُيعنــى بدراســة داللــة َأبنيــة األَفعــال يف اخلطبــة ا ُمل ْونِ َقــة املنســوبة
ألَمــر املؤمنــن عــي بــن َأيب طالــب (عليــه الســام)؛ إِذ امتــازت هــذه اخلطبــة بكثــرة

األَفعــال فيهــا؛ إذ وصلــت إىل ( )170فعــل ،فضــا عـ َّـا جــاء مكـ َّـررا ،وبصيغــة خمتلفــة،
نحـ َ ِ
ـت يف بيــان
و(س ـ َك َن ،ت َُس ـ ِّك ُنَ ،ي ْس ـ ُك ُن) ،وغريهــا؛ ولــذا رشعـ ُ
ـر ُب)َ ،
ـو(:ش َبَ ،يـ ْ َ
داللتهــا ،مســتفيد ًا مــن َأصــوات الكلمــة ،وبنيتهــا ،وتركيبهــا مــع الكلــات األُخــرى يف

ـمت الكتــاب
الســياق ا َّلــذي وردت فيــه ،يف بيــان معنــى الفعــل يف اخلطبــة ،فوسـ ُ
ضمــن ِّ
الُ ْط َبـ ِـة ا ُْل ْونِ َقـ ِـة ألَ ِمـ ْ ِ
بـــ« :األَ ْف َعـ ُ
ـال ِف ْ
ـن الدَّ َل َلـ ِـة ا ُْل ْع َج ِم َّيـ ِـة
ـن (عليــه الســام) َبـ ْ َ
ـر ا ُْل ْؤ ِمنِـ ْ َ
 .1ينظر :املدخل إىل علوم هنج البالغة 32 :و.33
 .2ينظر :اخلطابة يف صدر اإلسالم.34/1 :
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ـت
ـت الكتــاب عــى قســمني ،كان األَ َّول منهــا متهيــدً ا ،ب َّينـ ُ
االســتِ ْع َم ِل ا ْل َوظِ ْي ِف ِّي»،وجعلـ ُ
َو ْ
فيــه تســمية اخلطبــة «ا ُمل ْونِ َقــة» ،مــع توثيــق نســبتها إىل َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)،
ـص اخلطبــة.
ـم ذكـ ُ
و َأعطيـ ُ
ـرت نـ َّ
ـت تصـ ُّـو ًرا َأ َّول ًّيــا عا ًّمــا لداللــة األَفعــال فيهــاُ ،ثـ َّ
َأ َّمــا القســم الثــَّــاين ،فــكان مــن نصيــب األَفعــال ،فكان«دراســة يف داللــة األَفعــال يف

اخلطبــة املونقــة» ،وتــا ذلــك ك َّلــه قائمــة املصــادر واملراجــع.

تناولــت األَفعــال تباعــ ًا ،بحســب ورودهــا يف
وكان منهجــي يف الكتــاب َأنــِّــي
ُ
اخلطبــةَ ،فأضــع للفعــل عنوانــ ًا ،وهــو الفعــل نفســه ،و َأبــدأ ببيــان داللتــه يف ال ُّلغــة،

والصحــاح،
معتمــد ًا يف ذلــك عــى املعجــات ال ُّلغو َّيــة ،كالعــن ،ومعجــم املقاييــسِّ ،
ـم َأذكــر داللــة الفعــل يف اخلطبــة بحســب اســتعامل َأمــر املؤمنــن
ولســان العــرب ،ثــُـ َّ

(عليــه الســام) ،شــافع ًا ذلــك بإعــراب الفعــل ،ومــا يتـَّــصل بــه مــن كلــات.

وقــد انفــرط مــن هــذا املنهــج ــــ َأ ْي :تنــاول األَفعــال تباعـ ًا بحســب وروده يف اخلطبــة
ــــ بعــض األَفعــال التــي تكـ َّـرر ورودهــا يف اخلطبــة َبأكثــر مــن اشــتقاق (صيغــة) ،و َأكثــر
مــن موضــعَ ،فأذكــره يف موضــع واحــد ،و ُأشــر إىل املواضــع التــي وردت فيــه ،و ُأبـ ِّـن
معانيهــا بحســب ذلــك ،نحــو« :تُســ ِّكن قلوبكُــم ،وســ َكن حنينُــه ،وســ َكن يف جنَّتِ ِ
ــه
َ َ َ ُ َ َ
َ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ـر مــن قـ ِ
ـره» ــــ
وسـ َك َن يف َحظــرة فــردوس» ،ونحــوَ :
ب ُق ْربِــهَ ،
ـر عليــه َك َفنُـ ُه ،و ُينْـ َ ُ
«و ُنـ َ
يف ســبيل التَّمثيــل ال احلــر ــــ .

وممَّــا جتــدر اإلشــارة إليــه ثالثــة ُأمــور ،األَ َّولَ :أ َّن الكتــاب ،وإِ ْن كان معني ـ ًا بداللــة
األَفعــال الــواردة يف اخلطبــة املباركــةَ ،ب ْيــدَ َأنــَّــني ــــ يف بعــض األَحيــان ــــ َأرشع يف بيــان

داللــة الكلــات املتــَّــصلة هبــا ــــ َأ ْي :األَفعــال ــــ مــن خــال املعجــات والتَّفاســر؛ لكــي
تتَّضــح داللتهــا ــــ َأ ْي :األَفعــال ــــ ،فلم يقتــر البحث عىل داللــة َأفعال اخلطبــة املباركة،
كقــول َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)« :ت ْ ِ
بم ْق َمـ ٍع ِمـ ْن َحديــد»؛ فإنـَّــني بعــد
َض ُبـ ُه َزبِ ْينَ ُتـُــه َ
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ـت داللــة الفعــل «ترضبــه» كان البــدَّ يل مــن بيــان «زبين ُتــه» ،و«بمقمــع»؛ لتتَّضــح
َأ ْن ب َّينـ ُ

ـي ــــ يف ســبيل التَّمثيــل ال احلــر ــــ .
داللــة الفعــل بشــكل جـ ٍّ

الثــَّــاينَ :أنــَّــني يف منهجيــة البحــث مــع ِّ
كل فعــل َأذكــر مــا قالــه َأصحــاب املعجــات
ـم َأذكــر معنــى الفعــل عنــد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)،
يف بيــان معنــى الفعــل ،ثــُـ َّ

وظاهــر هــذا األَمــر َأ َّن كالم َأصحــاب املعجــات متقــدِّ م عــى كالم َأمــر املؤمنــن (عليــه
الســام) ،وليــس كذلــك؛ بــل َّ
إن طبيعــة املنهــج اقتضــت ذلــك؛ إذ ال خيفــى عــى القــارئ
ال َّلبيــب َأ َّن قــول َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) متقــدِّ م عــى قــول َأصحــاب املعجــات

الزمن َّيــة.
مــن النَّاحيــة َّ

مههــا عــدم وجــود شــارح
الثــَّــالثَ :أ َّن الباحــث واجــه صعوبــات يف البحــث ،كان َأ َّ
للخطبــةَّ ،
وإن مــا َأورده بعــض َمــ ْن نقــل اخلطبــة ال يعــدو نتفــ ًا قليلــة جــدّ ًا لتوضيــح
نــزر يســر مــن كلــات اخلطبــة؛ ممَّــا دعــا الباحــث إىل َأ ْن يســتنطق َأفعــال اخلطبــة؛ ليســر
غورهــا؛ وليصــل إىل املعنــى املــراد للفعــل ،ويرســم هلــا لوحــة متكاملــة ،كــا كانــت هــي

كذلــك.

ومهــا يكــن مــن َأمــرَّ ،
فــإن هــذا الكتــاب اســتغرقت منــي كتابتــه قرابــة ثــاث
ســنوات؛ ملشــاغل احليــاة ،و َأرجــو َأ ْن تكــون بــه فائــدة للباحثــن؛ كونــه معج ًام لـــ( )170

َ ِ
و(ســ َك َن،
مكــررا ،وبصيغــة خمتلفــة،
فعــل ،ســوى مــا جــاء
ــر ُب)َ ،
ًّ
نحــو(:ش َبَ ،ي ْ َ
مهــم مــن روافــد ال ُّلغــة العرب َّيــة ينهــل منــه
ت َُســ ِّك ُنَ ،ي ْســ ُك ُن) ،وغريهــا؛ فهــو رافــد
ٌّ
ـص بعــد القــرآن الكريــم ،وهــو كالم َأمــر
الدَّ ارســون ،وقــد اسـ ُ
ـتندت فيــه إىل َأفصــح نـ ٍّ

املؤمنــن (عليــه الســام) ،فض ـ ً
ا عــن فائدتــه التعليم َّيــة؛ والس ـ َّيام فيــا يتع َّلــق بإعــراب
األَفعــال فيــه ،ومــا اتــَّــصل هبــا.
َأسـ َـأل اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ َأ ْن جيعــل هــذا العمــل خالص ـ ًا لوجهــه الكريــم ،و َأ ْن
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رب العاملــن،
حممــد وآلــه الطاهريــن ،وآخــر دعوانــا َأن احلمــد هلل ِّ
ُيعـ ِّـرف بــه بيننــا وبــن َّ
والســام عليــك يــا س ـ ِّيدي يــا َأمــر املؤمنــن ،ورمحــة اهلل وبركاتــه.
َّ

 .1ت�سمية اخلطبة

املهمــةَ ،أو املناســبات ا َّلتــي قيلــت فيهــا ،و َأخذ
اشــتهرت بعــض اخلطــب بمضامينهــا َّ
املصنِّفــون واألُدبــاء يضعــون هلــا تســميات يم ِّيزوهنــا مــن اخلطــب األُخــرى ،كخطبــة

األَشــباح ،واخل َّفــاش ،والدِّ يبــاج ،والغـ َّـراء ،وغريهــا.
واشتهرت اخلطبة املونقة بتسميات ثالث ،وهي:

األُوىل :ا ُمل ْونِ َقــة ،ووجــه التَّســمية فيهــا َأمــرانَ ،أحدمهــا :ورود كلمــة «مونقــة» يف
ح ُت ـ ُه َجنَّ ـ ٌة
«ر ْ َ
ط َّيــات اخلطبــة يف وصــف اجلنَّــة ،إذ قــال َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)َ :
ِ
ِ
ـم َمْــدُ و َدةٌ».
َع ِر َ
يض ـ ٌة ُم ْون َق ـ ٌةَ ،و ُع ُقو َب ُت ـ ُه َجح ْيـ ٌ

واآلخــرَ :أنــَّــها تُعجــب َمـ ْن يســمعها ،فمعنــى املونقــة :احلســنة املعجبــة .ومــن قمــن
ـص عــى َأ َّن َأمــر املؤمنــن سـ َّـاها املونقــة(((.
ـي نـ َّ
القــول إِ َّن العالَّمــة اخلوئـ ّ
الثــَّــانية :الــدُّ َّرة اليتيمــة ،وال نعلــم َأحــد ًا ع َّلــل تســميتها هبــذا االســم ،ولعـ َّـل ســبب
خللوهــا مــن حــرف األَلــف ،فهــي يتيمــة يف باهبــا؛
تســميتها عــدم وجــود مــا يشــاهبها ِّ
درة يتيمــة ثمينــة.
ولــذا فهــي َّ

الثــَّــالثة :اخلطبــة اخلاليــة مــن األَلــف ،وواضــح َأنــَّــها تفصــح عـ َّـا يف داخلهــا بشــكل
خلوهــا مــن حــرف األَلــف.
مبــارش ،وهــو ُّ

 .1ينظر :منهاج الرباعة يف رشح هنج البالغة.175/1 :
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� .2سند اخلطبة ون�سبتها �إىل �أَمري امل�ؤمنني(عليه ال�سالم)

اخلطبــة املونقــة مــن مشــاهري خطــب َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ،رواهــا مجــع
يض ممَّــن مجــع كالم
غفــر مــن علــاء الفريقــن ،وذكرهــا َأغلــب َمــن اســتدرك عــى الـ َّـر ّ
َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ،فضـ ً
عمــن َأ َّلــف دراســة يف هنــج البالغــة ،ومل َأ َر ــــ فيــا
ا َّ
بصحــة نســبة هــذه اخلطبــة
ـت عليــه مــن مصــادر قديمــة وحديثــة ــــ َم ـ ْن ش ـكَّك
ا َّطلعـ ُ
َّ
إىل َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ،بــل اتــَّــفقت كلمــة ِّ
كل َم ـ ْن يتنــدَّ ر َبأنــواع اخلطــب

عــى هــذه اخلطبــة ،وكوهنــا خاليــة مــن األَلــف ،وبطريقــة املس ـ ِّلم ينســبوهنا إليــه (عليــه
الســام) ،ولعـ َّـل ممَّــا يقـ ِّـوي نســبتها إليــه َأمريــن:
األَ َّول :اتــِّــفاق مجيــع َمـ ْن ذكرهــا عــى نســبتها إىل َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ،ومل
ُيشـكِّك َأحــد يف نســبتها إليــه (عليــه الســام) مــع ندرهتــا يف باهبــا.

ـص ُّ
كل َمـ ْن ذكرهــا
الرضــا (عليــه الســام) ،إذ نـ َّ
الســند إىل اإلمــام ِّ
الثــَّــاين :اتــِّــصال َّ
ـي عــن َأيب صالــح ،و َأبــو جعفــر بــن
الســائب الكلبـ ّ
حممــد َّ
عــى ذلــك« :روى هشــام بــن َّ

ـي
الرضــا عــن آبائــه (عليهــم الســام) َأنــَّــه اجتمــع َأصحــاب النَّبـ ِّ
بابويــه بإســناده عــن ِّ
َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َسـ َّل َم ،فتذاكــروا َأ ّي احلــروف َأدخــل يف الــكالمَ ،فأمجعــوا عــى َأ َّن

األَلــف َأكثــر دخــوالً ،فخطــب (عليــه الســام) هبــذه اخلطبــة ارجتــاالً».

ـيني اخلطيــب ــــ :
الس ـ ِّيد عبــد َّ
الزهــراء احلسـ ّ
ولكــن ممَّــا يؤســف عليــه ــــ كــا يقــول َّ
حممــد َأبــو الفضــل إبراهيــم َّملــا َأرشف عــى طبــع رشح ابــن َأيب احلديــد
« َأ َّن األُســتاذ َّ
وضــع عنوانـ ًا هلــذه اخلطبــة هبــذا ال َّلفــظ (خطبــة منســوبة لإلمــام عــي خاليــة مــن حــرف
األَلــف) ج 140 :19وهــو ْ
وإن ذكــر يف مقدِّ مــة تلــك ال َّطبعــة َأنــَّــه وضــع العناويــن

للفصــل بــن موضوعــات الكتــاب لتتَّضــح معاملــه وتســهل اإلحاطــة بــه ،ولكـ َّن العنــوان
الريــب بالنِّســبة ،ويوهــم َأنــَّــها مــن َو ْضـ ِع َّ
الشــارح؛ إذ ليــس َأكثر
هبــذه ُّ
الصــورة يوجــب َّ
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القـ َّـراء يتص َّفحــون املقدِّ مــات ،مــع َأ َّن مــا يظهــر مــن روايــة ابــن َأيب احلديــد هلــا َأنــَّــه واثــق
بصحتهــا ،ومل يتصنَّــع (عليــه الســام) إنشــاءها ،ولك ـ َّن القض َّيــة يف الواقــع ــــ عــى مــا
َّ
الصحابــة تذاكــروا َأ ّي حــروف اهلجــاء َأدخــل يف
ذكــره الـ ُّـرواة ــــ وهــو َأ َّن مجاعــة مــن َّ

الــكالم؟ َفأمجعــوا عــى األَلــف ،فارجتــل (عليــه الســام) تلــك اخلطبــة ،وال ُيســتك َث ُر عــى
سـ ِّيد الفصحــاء وإمــام البلغــاء َأ ْن يــأيت بمثلهــا .فهــذا واصــل بــن عطــاء َأســقط الـ َّـراء مــن
كالمــه ،و َأخرجهــا مــن حــروف منطقــه ،وال يظهــر عــى كالمــه يشء مــن التَّك ُّلــف ح َّتــى

قــال فيــه بشــار بــن ُبــرد(((:

ت َك َّلــف القـ َ
ـول واألَقــوا ُم قــد هجــروا

فـقــــا َم مـُـرتـجـ ً
ال تـغـلـي بــَـداهـتـــُه
ـب الـ َّـرا َء مل يـشعــــ ْـر بــــه َأحــــدٌ
وجانـ َ

ـك مــن خطـ ِ
وحــَبـَّــروا خـُــطب ًا ناهيـ َ
ـب
ـل الـقــ ِ
ـف باللهـ ِ
كـمـرجــ ِ
ـب
ـن َلــ َّـا حـ َّ

قبل التَّصح ِ
ف واإلغـ ِ
ـراق يف ال َّط ِ
َ
لب
ُّ

()2

صحــة نســبتها
يض اخلطبــة ال يعنــي عــدم َّ
وممَّــا جتــدر اإلشــارة إليــه َأ َّن عــدم ذكــر الـ َّـر ّ

يض نفســه قــال يف خطبــة كتــاب هنــج البالغــة:
إىل َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)؛ فالـ َّـر ّ
«ومــا أ َّدعــي مــع ذلــك َأنــِّــي ُأحيــط َبأقطــار مجيــع كالمــه ريض اهلل عنــه ح َّتــى ال ُ
يشـ َّـذ

ـارص عنــِّــي فــوق الواقــع إ َّيل،
عنــِّــي منــه شــا ٌّذ ،وال ينــدَّ نــا ٌّد ،بــل ال ُأبعــدُ َأ ْن يكــون القـ ُ
(((
ـجع مجاعــة مــن العلــاء،
ـدي»  .وهــو مــا شـ َّ
واحلاصــل يف ربقتــي دون اخلــارج مــن يـ َّ
يض مــا فاتــه ذكــره يف هنــج
وشــحذ مهمهــم ،ودعاهــم إىل َأ ْن يســتدركوا عــى َّ
الــر ّ

البالغة،وســلكوا عــى هنجــه ،ونســجوا عــى منوالــه ،و َأ َّلفــوا عــى غــراره.
ـندتا إىل َأمــر املؤمنــن (عليــه
وإليــك بعــض املصــادر ا َّلتــي ذكــرت اخلطبــة ،و َأسـ ْ َ
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الســام):
رشح ابــن َأيب احلديــد((( ،واملناقــب البــن شــهر آشــوب((( ،وبحــار َاألنــوار(((،

(((
وكفايــة ال َّطالــب((( ،وكنــز العــ َّال((( ،واملصبــاح
الســعادة يف
ّ
للكفعمــي  ،وهنــج َّ

ـدراين(((َّ ،
والذريعــة إىل تصانيــف
مســتدرك هنــج البالغــة((( ،والكوكــب الــدُّ ِّري للامزنـ ّ

ِّ
الشــيعة((( ،واخلرائــج واجلرائــح( ،((1وفضائــل اخلمســة( ،((1ومنهــاج الرباعــة يف
(((1
الصباغــة يف رشح هنــج البالغــة( ،((1وقضــاء َأمــر
رشح هنــج البالغــة  ،وهبــج ُّ

 .1ينظر.140/19 :
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املؤمنــن (عليــه الســام)((( ،وإثبــات اهلــداة((( ،ونــور اإلفهــام((( ،ومســتدرك هنــج

البالغــة (لكاشــف الغطــاء) ((( ،وتصنيــف هنــج البالغــة((( ،واملدخــل إىل علــوم هنــج
البالغــة(((.

 .3ت�ص ُّور �أَ َّويل ٌّعا ٌّم لداللة �أَفعال اخلطبة

قبــل َأن َأرشع يف بيــان داللــة ِّ
ـدت مــن املناســب
كل فعــل مــن َأفعــال اخلطبــة ،وجـ ُ
إن هنــاك َأفعــاالً
َأن ُأقــدِّ م حتــت هــذا العنــوان تصـ ُّـور ًا َأ َّولي ـ ًا لداللــة َأفعــال اخلطبــة؛ إذ َّ

ْ
يتــم املعنــى املــراد بفعــل واحــد َأحيانــ ًا ،بــل
تــأيت جمتمعــ ًة لبيــان داللــة واحــدة ،فــا ّ
ـم بفعلــنَ ،أو ثالثــةَ ،أو َأكثــر إلمتامــه ،فيكــون هــذا العنــوان خارطــة طريــق للقــارئ
يتـ ّ
ضمنهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)
الكريــم؛ ولــذا سـ َـأذكر املطالــب اجلليلــة التــي َّ
خطبتــه ،و َأذكــر قباهلــا َأفعــال تلــك املطالــب ،وهــو اآليت:
11افتتــاح اخلطبــة باحلمــد والثــَّــناء عــى اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،وبيــان صفاتــه و َأفعالــه،
ـدت ،عظمــت ،ســبغت ،ســبقت ،متــت ،نفــذت ،بلغــت ،عدلــت،
باألَفعــال« :محـ ُ
محدتــه ،تنجيــهَ ،ي ْشـ َغ ُل ،نســتعينه ،نسرتشــده ،نســتهديه ،نؤمــن ،نتــوكَّل ،شــهدت،

وحدتــه ،ليــس ،يكــنَّ ،
ــر ،بطــن ،فخــر ،ملــك،
تنــزه ،علــمَ ،ف َس َ
جــلَّ ،
َّفردتــهَّ ،
تفضــل ،يــزول ،يــزل،
فقهــرُ ،عــي ،فغفــرُ ،عبــد ،فشــكر ،حكــم ،فعــدل ،تكـ َّـرمَّ ،
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عر ُفــهَ ،قـ ُـر َبَ ،ف َب ُعــدَ ،و َب ُعــد،
ليــس ،ليــس ،يدركــهُ ،يــط ،عجــز ،يصفــهَ ،ضـ َّـلُ ،ي ِّ
ف َقـ ُـر َب ،جييــب ،يدعــوه ،يــرزق ،حيبــوه».

ِ ِ ِ ِ
وو ْص ِف َهــا ،وصفــات
ـي األَكــرم َصـ َّـى اهللُ َعليــه وآلــه َو َس ـ َّل َمَ ،
22يف اإلقــرار بنبـ َّـوة النبـ ِّ
ـهدت ،بعثــه ،ختــم ،قـ َّـوى ،فوعظ،
ـي َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َسـ َّل َم باألَفعــال« :شـ ُ
النبـ ِّ
نصــح ،ب َّلـ َ
ـغ ،كــدح».

33االنتقــال إىل موعظــة النَّــاس ،باألَفعــال« :وصيتُكــم ،حــرين ،ذكَّرتكــم ،تُس ـكِّن،
ـف ،لتكــن ،ليغتنــم».
تــذرئ ،تنجيكــم ،يذهلكــم ،يبليكــم ،يفــوز ،ثقــلَ ،خـ َّ

44يف بيــان ســبب توجيــه َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) َمــ ْن كان حــارض ًا عنــده يف
الســقمَّ ،
والســعة قبــل الفقــر،
جملســه إىل اغتنــام ِّ
والشــبيبة قبــل اهلــرمَّ ،
الص َّحــة قبــل ُّ
واخللــوة قبــل ُّ
الســفر ،باألَفعــال« :يكــر ،هيــرم ،يمــرض،
الشــغل ،واحلــر قبــل َّ
يســقم ،يم ُّلــهُ ،يعــرض ،يتغـ َّـر ،ينقطــع».

55يف بيــان حــال اإلنســان املحتـ َـر ،باألَفعــال« :قيــلَ ،جــدَّ  ،حــرهَ ،شــخص ،طمــح،
رشــح ،ســكن ،جذبــت».

«الزوجــة ،والقــر،
66بيــان حــال َألصــق األَشــياء باإلنســان امل ِّيــت بعــد موتــه ،وهــيَّ :
والســمع» ،باألَفعــال:
والولــد ،واجلــاه ــــ العــدد ،واجلمــع ــــ َّ
التكــة ،والبــرَّ ،
تفــرقُ ،ق ِّســم ،ذهــب».
«بكتــه ،حفــر ،يتــمَّ ،

77مــا حيصــل عــى اإلنســان امل ِّيــت يف املغتســل بعــد موتــه ،باألَفعــالُ « :غ ِّمــضُ ،مــدِّ د،
ِ
ـجيُ ،ب ِسـ َ
ـم،
ُو ِّجــهُ ،جـ ِّـردُ ،غ ِّســل ،ن ُِّشـ َ
ـفُ ،سـ ِّ
ـرُ ،شــدَّ ُ ،ق ِّمــصُ ،ع ِّمـ َ
ـطُ ،هـ ِّ
ـي َءُ ،نـ َ
ـف».
ُلـ َّ
«و ِّدعُ ،س ِّل َمُ ،حِ َل».
88تشييع امل ِّيت ،وتسليمه ِ َمل ْن حيملهْ َ ،
وح ُل ُه ،باألَفعالُ :
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«ص ِّل».
الصالة عىل امل ِّيت ،بالفعلُ :
َّ 99

الصالة عليه ،بالفعل« :ن ُِق َل».
 110وصف حال امل ِّيت بعد َّ
«ج ِع َل».
 111بيان حال امل ِّيت يف القرب ،بالفعلُ :

 112فيام جيري عىل امل ِّيت بعد جعله يف القرب ،بالفعلني« :هيلُ ،حثِ َي».
 113بيان حال اإلنسان بعد وضعه يف قربه ،بالفعلني« :حت َّقق ،نُيس».

 114حــال َمــ ْن كان مــع ذلــك امل ِّيــت بعــد َأ ْن جيعــل يف رضيــح ملحــود ،بالفعــل:
«رجــع».

 115حال زوج ذلك امل ِّيت بعد َأ ْن يوضع يف قربه ،بالفعل« :تبدَّ ل».

 116بيــان مــا جيــري عــى جســم اإلنســان يف داخــل القــر ،باألَفعــال« :يســعى ،يســيل،
ـح ُق ،ينشــفَ ،يـ ِـر ُّم».
ُيسـ َ
 117بقاء امل ِّيت يف قربه ،بالفعل« :يقيم».

نشُ ،ينْ َف ُخُ ،يدعى».
 118حال اإلنسان يف النَّرش وما بعد املوت ،باألَفعال« :ف ُي َ ُ

 119بيــان موقــف مــن مواقــف البعــث والنُّشــور يف اليــوم اآلخــر ،باألَفعــال:
َّ
تــول».
«بعثرت،ح ِّصلــت ،جــيء،
ُ

 220مــا حيصــل لذلــك اإلنســان ،ا َّلــذي انــرف لِ َف ْصـ ٍ
رب قديــر ،بعبــده خبــر
ـل عنــد ٍّ
بصــر ،بالفعلــن« :تضنيــه ،تنضيــه».

 221حــال اإلنســان املاثــل بــن يــدَ ي امللــك اجل َّبــار العليــم ،باألَفعــال« :يلجمــه ،خيفــره،
قوبــل ،تبـ َّـن ،نطــق ،فشــهدت».
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 222يف هتديد امللكني املوكَّلني بامل ِّيت حني الدَّ فن ،بالفعل« :هيدِّ ده».
 223يف كشــف اخلالــق البصــر عــن ذلــك اإلنســان ّ
ووري ،بالفعــل:
كل مــا ُغ ِّطــي ُ
«كشــف».

 224بيــان الكيف َّيــة ا َّلتــي يؤخــذ هبــا اإلنســان املذنــب إىل النَّــار ،ودخولــه فيهــا ،باألَفعال:
« َفس ِ
لسـ َـلُ ،غ َّلــت ،ســيق ،فورد».
ُ
 225حــال اإلنســان ا َّلــذي ورد جهنَّــم ،باألَفعــال« :ف َظ َّــلُ ،ي َّ
عــذبُ ،يســقى ،تشــوي،
تســلخ ،يرضبــه ،يعــود ،يســتغيث ،فتعــرض ،يســترصخ ،فيلبــث».

 226وصف رشبة احلميم ،بالفعلني« :تشوي ،ت َْس َل ُخ».

 227يف االســتعاذة بــاهلل بعــد بيــان حــال اإلنســان ا َّلــذي ورد جهنَّــم ،باألَفعــال« :نعــوذ،
نسـ َـأله ،ريض ،قبــل».
«زحــزح ،ســكنُ ،خ ِّلــد،
 228يف وصــف َم ـ ْن ُزحـ ِـزح عــن النَّــار ،وحالــه ،باألَفعــالُ :
ــك ،طيــف ،ســكن ،تق َّلــب ،س ِ
ــق َيِ َ ،
َم َل َ
يصــدع ،ليــس،
ش َب ،يــرب ،ليــسَّ ،
ُ
ينــزف».

والرضــا ،بالفعلــن:
 229يف بيــان ســؤال متقــدِّ م مــن اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ العفــو واملغفــرة ِّ
«خــيَ ،حـ َّـذر».

سولت».
 330بيان سبب العقوبة املذكورة يف اخلطبة ،بالفعلني« :جحدَّ ،
ُص ،نزل».
ص ،ن َّ
 331يف وصف القرآن الكريم ،باألَفعالُ « :ق َّ

ـي َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َسـ َّل َم ،واالســتعاذة بــاهلل،
 332ختــام اخلطبــة َّ
بالصــاة عــى النبـ ِّ
ـرع،
«ص َّلــتُ ،عـ ُ
ـرع إليــه ،واالبتهــال واالســتغفار ،باألَفعــالَ :
ـذت ،فليتـ َّ
وال َّتـ ُّ
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ليبتهــل ،فنســتغفر».

ن�ص اخلطبة املونقة:
ُّ .4

(صـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َسـ َّل َم)َ :أ ّي حــروف
تذاكــر قــوم مــن أصحــاب رســول اهلل َ
اهلجــاء َأدخــل يف الــكالم؟ َفأمجعــوا عــى األلــف ،فارجتــل اإلمــام عــي (عليــه الســام)
مــن غــر تر ُّيــث وال تفكــر ،فقــال:

َت
َِ
(ح� ْد ُت َم� ْ�ن َع ُظ َم� ْ
�ت َك ِل َمتُ ُه َونَ ِفذ ْ
حتُ ُهَ ،وَتَّ� ْ
�ت ِمنَّتُ ُهَ ،و َس��بَ َغ ْت نِ ْع َمتُ ُهَ ،و َس��بَ َق ْت َر ْ َ
�ل ِم� ْ�ن
ح� َد ُم ِق�
�ت ُح َّجتُ� ُهِ َ ،
َمش��يئَتُ ُهَ ،وبََل َغ� ْ
ح ْدتُ� ُه َ ْ
ٍّ�ر بِ ُر ُبوبِيَّتِ� ِهُ ،متَ َخ ِّض� ٍ�ع لِ ُع ُ
بو ِديَّتِ� ِهُ ،متَنَ ِّص� ٍ
ُل َع� ْ�ن َفصي َلتِ� ِه
ح� ًة تُْنجي� ِه ،يَ� ْ�و َم يُ ْش� َغ ُل ك ُّ
َخطيئَتِ� ِهُ ،م ْع� َِ
�ل ِم� ْ�ن ربِّ� ِه َر ْ َ
تر ٍف بِتَ ْوحي� ِد ِهُ ،م َؤ ِّم� ٍ

َّل َعل َْي ِهَ ،و َش ِه ْد ُت لَ ُه ُش ُهو َد
َوبَني ِهَ ،ونَ ْس�تَعينُ ُهَ ،ونَ ْس َْت ِش� ُد ُهَ ،ونَ ْستَ ْهدي ِهَ ،ونُ ْؤ ِم ُن بِ ِهَ ،ونَتَ َوك ُ
س لَ ُه َش� ٌ
�ريك
�ص ُمو ِق� ٍ�نَ ،و َف َّر ْدتُ� ُه َت ِ
ُْم ِل� ٍ
فر ْي� َد ُم ْؤ ِم ٍن ُمتَيَ ِّق ٍنَ ،و َو َّح ْدتُ ُه َت ْوحي َد َع ْب ٍد ُم ْذ ِع ٍن ،ل َْي َ
ل يَ ُك ْن لَ ُه َو ِ ٌّ
ظريَ ،ع ِل َم
ْك ِهَ ،و َ ْ
يف ُمل ِ
ل يف ُص ْن ِع ِهَ ،ج َّل َع ْن ُم ٍ
زيرَ ،وَتنَ َّز َه َع ْن ِم ْث ٍل َونَ ٍ
ش�ير َو َو ٍ
برَ ،و َم َل� َ
َرَ ،و ُعبِ َد َف َش� َ�ك َرَ ،و َح َك� َ�م َف َع َد َلَ ،وَت َك َّرم
َف َس�َ َترَ ،وبَ َط� َ�ن َف َخ� ََ
�ك َف َق َه َرَ ،و ُع ِص َي َف َغف َ
ء،
ءَ ،وبَ ْع َد ك ِّ
ءَ ،و ُه َو ق َْب َل ك ِّ
َض َلْ َ ،
َوَتف َّ
ل يَ َز ْل َول ْ
َن يَ ُ
س َك ِم ْث ِل ِه َش ْي ٌ
ُل َش ْي ٍ
ُل َش ْي ٍ
زو َل ،ول َْي َ
ل
س يُ ْد ِر ُك ُه بَ َص ٌرَ ،و َ ْ
َر ٌد بِ ِع َّزتِ ِهُ ،متَ َم ِل ٌك بِ ُق َّوتِ ِهُ ،متَ َق ِّد ٌ
س بِ ُعل ِّ
ُو ِهُ ،متَ َكبٌِّ بِ ُُس��م ِّو ِه ،ل َْي َ
َر ٌّب ُمتَف ِّ
حيمَ ،ع َج َز ِف َو ْص ِف ِه َم ْن
يعَ ،ح ِل ْي ٌم َح ِك ْي ٌمَ ،ر ُؤ ٌ
نيع ،بَصريٌ َس ٌ
ُِي ْط بِ ِه نَ َظ ٌرَ ،ق ِو ٌّى َم ٌ
وف َر ٌ
وه،
يَ ِص ُف� ُهَ ،و َض� َّ
يب َد ْع َو َة َم� ْ�ن يَ ْد ُع ُ
�ل َع� ْ�ن نَ ْعتِ� ِه َم� ْ�ن يُ َع ِّر ُف� ُه ،ق َُر َب َفبَ ُع� َدَ ،وبَ ُع َد َف َق� ُ�ر َبُ ،ي ُ
وه ،ذُو ل ْ
ش َق ِو
وج َع ٍة،
وس��ع ٍةَ ،و ُع ُقوبَ ٍة ُم ِ
َويَ ْر ُز ُق َع ْب َد ُه َو َْيبُ ُ
ٍّىَ ،و َر ْ َ
ح ٍة ُم ََ
ُط ٍف َخفيَ ،وبَ ْط ٍ
موبِ َقةٌَ ،و َش� ِه ْد ُت بِبَ ْع ِث َُم َّم ٍد َع ْب ِد ِه
حتُ� ُه َجنَّ� ٌة َع َ
َر ْ َ
ريض� ٌة ُمونِ َقةٌَ ،و ُع ُقوبَتُ� ُه َج ٌ
حيم َم ْؤ َص َدٌة ُ
ح ًة
َو َرس� ُ�ولِ ِهَ ،و َص ِفيِّ� ِهَ ،و َحبيبِ� ِهَ ،و َخلي ِل� ِه ،بَ َعثَ� ُه 
ني َف� َْ
�ير َع ْص ٍرَ ،ويف ح ِ
يف َخ ِْ
تر ٍة َو ُك ْف ٍر؛ َر ْ َ
وف
َّغ َو َك َد َحَ ،ر ُؤ ٌ
َوى بِ ِه ُح َّجتَ ُهَ ،ف َو َع َظ َونَ َص َحَ ،وبَل َ
لِ َعبي ِد ِهَ ،و ِمنَّ ًة ِلَزي ِد ِهَ ،ختَ َم بِ ِه نُبُ َّوَت ُهَ ،وق َّ
ٍّب
ريمِ ،م ْن َّر
�ي َس� ِ
�ي َر ِض ٌّيَ ،عل َْي ِه َر ْ َ
�ليمَ ،وبَ َر َك� ٌة َوَت ْك ٌ
ح ٌة َوَت ْس� ٌ
بِ� ُ�ك ِّل ُم ْؤ ِم� ٍ�نَ ،ولِ� ٌّ
�خ ٌّيَ ،ز ِك� ٌّ

املقدمة

23

َّرتُ ُك ْم بِ ُس�نَّ ِة
يبَ ،و ّص ْيتُ ُك ْم َم ْع َش� َ�ر َم ْن َح َض َرن 
�ب ُم ٍ
َغف� ُ�و ٍر َرحي� ٍ�م ،قَري� ٍ
ي بِتَ ْق َوى َربِّ ُك ْمَ ،وذَك ْ
وع ُك� ْ�مَ ،وتَ ِقيَّ� ٍة تُنْ ُ
جيك� ْ�م ق َْب َل
ء ُد ُم َ
ُلوبَ ُك� ْ�مَ ،و َخ ْش��يَ ٍة تُ�ذْرى ُ
نَبِيِّ ُك� ْ�مَ ،ف َعل َْي ُك� ْ�م بِ َر ْهبَ� ٍة تُ َس� ِّ�ك ُن ق ُ
يَ� ْ�و ِم يُ ْذ ِهل ُ
ُك� ْ�م َويُْب ِل ْي ُك� ْ�م ،يَ� ْ�و َم يَف� ُ�و ُز في ِه َم� ْ�ن ثَ ُق َل َو ْز ُن َح َس�نَتِ ِهَ ،و َخ َّف َو ْز ُن َس��يِّئَتِ ِهَ ،و ْلتَ ُك ْن
ٍّ
جو ٍعَ ،ولْيَ ْغتَنِ ْم
َم ْس�ئََلتُ ُك ْم َم ْس�َالَ َة ذ
وعَ ،و ُش� ْ�ك ٍر َو ُخش� ُ�و ٍع ،وتَ ْوبَ ٍة َونُ ُز ْو ٍعَ ،ونَ َد ٍم َو ُر ُ
ُل َو ُخ ُض ٍ
ك ُّ
ُل ُم ْغتَنِ� ٍ�م ِمنْ ُك� ْ�م ِص َّحتَ� ُه ق َْب� َ�ل ُس� ْق ِم ِهَ ،و َش��بيبَتَ ُه ق َْب� َ�ل َه َر ِم� ِهَ ،و َس� َ�عتَ ُه ق َْب� َ�ل َف ْق� ِ�ر ِهَ ،و َخل َْوتَ� ُه
ض ويَ ْس� ُق ُم ،ويَُُّل� ُه َطبيبُ ُه،
رمَ ،و يَْ َر ُ
ق َْب� َ�ل ُش� ْغ ِل ِهَ ،و َح َض� َ�ر ُه ق َْب� َ�ل َس�ف ِ
بر َويَ ْه ُ
َر ِه ،ق َْب َل هو يَ ْك� ُُ
ُم ِق ْي َل ُه َو َم ْو ُع ٌ
هو ٌك،
َويُ ْع ِر ُ
ض َعنْ ُه َحبيبُ ُهَ ،ويَتَ َغ َُّي َع ْق ُل ُهَ ،ويَنْ َق ِط ُع ُع ْم ُر ُه ،ث َّ
وك َو ِج ُْس��م ُه َمنْ ُ
ُم َج َّد يف نَ ْز ٍع َشدي ٍدَ ،و َح َض َر ُه ك ُّ
ص بِبَ َص ِر ِهَ ،و َط َم َح بِنَ َظ ِر ِهَ ،و َر َش َح
َريب َوبَعي ٍدَ ،ف َش َخ َ
ُل ق ٍ
ث َّ
َر َق
َجبينُ ُهَ ،و َس َك َن َحنينُ ُهَ ،و ُج ِذبَ ْت نَ ْف ُس ُهَ ،وبَ َكتْ ُه ِع ْر ُس ُهَ ،و ُح ِف َر َر ْم ُس ُهَ ،ويَتِ َم ُو ْل ُد ُهَ ،وتَف َّ
ُس َل
س ُع ُهَ ،و ُغ ِّم َ
ُس َم َ ْ
ج ُع ُهَ ،و َذ َه َب بَ َص ُر ُه َو َ ْ
ض َو ُم ِّد َدَ ،و ُو ِّج َه َو ُج ِّر َدَ ،وغ ِّ
َعنْ ُه َع َد ُد ُهَ ،وق ِّ
�ج َيَ ،وبُ ِس� َ
ص َو ُع ِّم َم،
َونُ ِّش� َ
ُم َ
�فَ ،و ُس� ِّ
�ط لَ ُه َو ُهيِّى َءَ ،ونُ ِش َر َعل َْي ِه َك َفنُ ُهَ ،و ُش َّد ِمنْ ُه َذ َقنُ ُهَ ،وق ِّ
ب�يرَ ،ونُ ِق َل ِم� ْ�ن ُدو ٍر ُم َز ْخ َر َف ٍة،
ِّمَ ،و ُ ِ
َولُ� َّ
�ريرَ ،و ُص ِّل��ي َعل َْي ِه بِتَ ْك ٍ
ح� َ�ل َف� ْ�و َق َس� ٍ
�ف َو ُو ِّد َع َو ُس��ل َ
ْحو ٍدَ ،و َ ْ
ب
ُصو ٍر ُم َشيَّ َد ٍةَ ،و ُح ُج ٍر ُمنَ َّض َد ٍةَ ،ف ُج ِع َل 
صِ،ب ِل ْ ٍ
َوق ُ
ريح َمل ُ
ل ٍد َضيِّ ٍق َم ْر ُص ْو ٍ
يف َض ٍ
َر ُهَ ،ونُ ِس� َ�ي
َمنْ ُض��و ٍدُ ،م َس� َّ�ق ٍف ِ ُبلْم� ُ�و ٍدَ ،و ِه ْي َل َعل َْي� ِه َع ْف ُر ُهَ ،و ُحثِ َي َعل َْي ِه َم َد ُر ُهَ ،فتَ َح َّق َق َحذ ُ
َب،
َخ َُب ُهَ ،و َر َج َع َعنْ ُه َولِيِّ ُه َونَ ِس ْيبُ ُهَ ،وتَبَ َّد َل بِ ِه قَريبُ ُه َو َحبيبُ ُه؛ َو َص ِفيُّ ُه َونَ ِدميُ ُه؛ َف ُه َو َح ْش ُو ق ْ ٍ
ْم ُه،
َب ِهَ ،ويَ ُ
َو َره ُ
دو ُد ق ْ ِ
ني َق ْف ٍر ،يَ ْسعى يف ِج ْس ِم ِه ُ
سيل َصدي ُد ُه ِم ْن َمنْ َخ ِر ِه ،يُ ْس َح ُق بَ َدنُ ُه َو َل ُ

�خ 
يف
َويَنْ ِش� ُ
ين يُنْ َف� ُ
بر ِه ح� َ
بر ِه لِيَ� ْ�و ِم َح ْش� ِ�ر ِهَ ،فيُنْ َش� ُ�ر ِم� ْ�ن َق� ِْ
�ف َد ُم� ُهَ ،ويَ� ِ�ر ُّم َع ْظ ُم� ُهَ ،ويُ ِق ْي� ُ�م ِف َق� ِْ
�رير ُة ُص� ُدو ٍرَ ،وج�ي َء
ُص��و ٍرَ ،ويُ ْدع�ى ِ َب ْش� ٍ�ر َونُ ُش��و ٍرَ ،فثَ� َّ�م بُ ْعثِ� َ�ر ْت قُب� ُ�و ٌرَ ،و ُح ِّص َل� ْ
�ت َس� َ
صري،
بِ� ُ�ك ِّل نَ� ِ
بي َو ِص ِّدي� ٍ�قَ ،و َش��هي ٍد َو ِ
نط ْي� ٍ�قَ ،وتَ� َ�و َّل لِف ْ
ب�ير بَ ٍ
�ل ِعنْ� َد َر ٍّب قَدي� ٌ�ر ،بِ َع ْب� ِد ِه َخ ٍ
َص� ِ
ٍّ
ي
َف َك ْم ِم ْن َز ْف َر ٍة تُ ْضني ِهَ ،و َح ْس َر ٍة تُنْضي ِه ،يف َم ْوق ٍ
هو ٍل َع ِظ ْي ٍمَ ،و َم ْش َه ٍد َج ِل ْي ٍل َج ِس ْي ٍم ،بَ ْ َ
َف َم ُ
ْج ُم ُه َع َر ُق� ُهَ ،و َْي ِف ُر ُه َق َل ُق ُهَ ،ع َْبتُ ُه
يَ� َد ْي َم ِل� ٍ
ليمَ ،فحينئ ٍذ يُل ِ
�ك ك ِ
َر ْي� ٍ�م ،بِ� ُ�ك ِّل َصغري ٍة َوكَبري ٍة َع ٍ
ي
بولَ ٍة ،وق ُْوبِ� َ�ل َص ِحي َفتُ� ُهَ ،وتَبَ َّ َ
�ير َم ْس� ُ�م َ
َغُ ْ�ير َم ْر ُح َ
�ير َم ْق ُ
وع ٍةَ ،و ُح َّجتُ� ُه َغ ُْ
وم� ٍةَ ،و َص ْر َختُ� ُه َغ ُْ
ُل ُع ْض ٍو ِمنْ ُه بِ ُس��و ِء َع َم ِل ِهَ ،ف َش� ِه َد ْت َع ْينُ ُه بِنَ َظ ِر ِهَ ،ويَ ُد ُه بِبَ ْط ِش� ِهَ ،و ِر ْج ُل ُه
َجريرتَ ُهَ ،ونَ َط َق ك ُّ
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ْس َل
نكر َونَ ِكريٌَ ،وك َ
َش َف َعن ُه بَ ِصيٌَْ ،ف ُسل ِ
َِب ْط ِو ِهَ ،و ِج ْل ُد ُه بَِ ِّس ِهَ ،و َف ْر ُج ُه بِل ْ
َم ِس ِهَ ،ويُ َه ِّد ُد ُه ُم ٌ
جي� ُد ُهَ ،وغ َّ
َّب يف
�ت يَ� ُد ُهَ ،وس� َ
ُل� ْ
�ح ٍب َو ِح َّد ٍةَ ،ف� َ�و َر َد َج َهنَّ َم بِ َك ْر ٍب َو ِش� َّ�د ٍةَ ،ف َظ َّل يُ َعذ ُ
�يق بِ َس� ْ
َخ ِج ْل� َد ُه ،يَ ْض ِربُ ُه ِزبينتُ� ُه بَِ ْق َم ٍع
يم ،تَ ْش��و 
َجحي� ٍ�مَ ،ويُ ْس��ق 
ي َو ْج َه� ُهَ ،وتَ ْس�ل ُ
ى ُش� ْ�ربَ ًة ِم� ْ�ن َح ٍ
ض َعنْ� ُه َخ َزنَ ُة َج َهنَّ َم،
ِم� ْ�ن َحدي� ٍدَ ،ويَع� ُ�و ُد ِج ْل� ُد ُه بَ ْع� َد نُ ْض ِج ِه ِِب ْل ٍد َجدي ٍد ،يَ ْس�تَ ُ
غيثَ ،فتُ ْع ِر ُ
ص�يرَ ،ونَ ْس�َألُ ُه َع ْف َو َم ْن
�ث َح ْقبَ� ًة بن� َدم ،نَع� ُ�و ُذ بِ� َ�ر
ٍّب قَدي� ٍ�رِ ،م ْن َش� ِّ�ر ك ِّ
َويَ ْس�تَ ْص ِر ُخَ ،فيَلْبَ� ُ
ُل َم ٍ
َر ِض��ي َعنْ� ُهَ ،و َم ْغ ِف� َ�ر َة َم� ْ�ن َقبِ َل ِمنْ� ُهَ ،ف ُه َو َولِ ُّي َم ْس�َألَتىَ ،و ُمنْ ِج ُح َط ِلبَيتَ ،ف َم� ْ�ن ُز ْح ِز َح َع ْن
ُصو ٍر ُم َش��يَّ َد ٍةَ ،و َمل َ
�ين َو َح َف َد ًة،
ور ِع ْ ٍ
تَ ْعذي� ِ
َك ُح َ
�ب َربِّ� ِهَ ،س� َ�ك َن يف َجنَّتِ� ِه بِ ُق ْربِ� ِهَ ،و ُخ ِّل َد يف ق ُ
�نيم،
�ردوسَ ،وتَ َق َّل��ب 
َوطي� َ
ظ�ير َة ف� ٍ
�ف َعل َْي� ِه بِ ُك� ُؤ ٍ
سَ ،
وس� َ�ك َن َح َ
يف نَعي� ٍ�مَ ،و ُس� ِق َي ِم� ْ�ن تَ ْس� ٍ
ديم لِلحب��و ِر،
�لَْ ،متُوم� ٍة بِِ ْس� ٍ
َو َش� ِ�ر َب ِم� ْ�ن َع ْ ٍ
�ك َو َع ٍ
ب�يرُ .م ْس�تَ ٌ
�بيل ،مَْ ُز ْو َج� ٍة بِ َز َْنبي� ٍ
ْس� ٍ
�ين َسل َ
س
ُم ْس ْ
تش� ِع ٌر لِ ُّ
لس��رو ِر ،يَ ْش� َ�ر ُب ِم ْن ُخ ُو ٍر ،يف َر ْو ٍ
س يُ َص َّد ُع ِم ْن ُش� ْ�ربِ ِهَ ،ول َْي َ
ض ُم ْغ ِد ٍف ،ل َْي َ
َّر نَ ْف َس ُهَ ،وتِل َ
َت
ْك ُع ُقوبَ ُة َم ْن َج َح َد ُمنْ ِشئَ ُهَ ،و َس َّول ْ
يَنْ ِز ُف ،ه ِذ ِه َم ْسَألَ ُة َم ْن َخ ِش َي َربَّ ُهَ ،و َحذ َ
ص،
ُص َو َو ْع ٍظ نُ َّ
ص ق َّ
َو ٌل َف ْص ٌلَ ،و ُح ْك ٌم َع ْد ٌلَ ،خ ُْي ق َ
َص ٍ
لَ ُه نَ ْف ُس� ُه َم ْع ِصيَ َة ُم ْب ِدئِهَ ،ذلِ َك ق ْ
َّت
نيَ ،عل� 
تَنْزي� ٌ
ْب نَ� ِ
�ينَ ،صل ْ
بي ُم ْهتَ ٍد َم ِك ْ ٍ
س ُّمب ٍ
ى َقل ِ
�ل ِم� ْ�ن َحكي� ٍ�م َحي� ٍد ،نَ� َز َل بِ� ِه ُر ُ
وح ُق� ُد ٍ
ٍّ
ُل َرجي� ٍ�مَ ،فلْيَتَ َض� َّ�ر ْع
ْت بِ� َ�ر
ٍّب َرحي� ٍ�مِ ،م� ْ�ن َش� ِّ�ر ك ِّ
َعل َْي� ِه ُر ُس� ٌ
َرٌةُ ،م َك َّر ُم� َ
�ون بَ� َ�ر َرٌةُ ،ع�ذ ُ
�ل َس�ف َ
ي َول ُ
ُمتَ َض ِّر ُع ُك� ْ�مَ ،ولْيَ ْبتَ ِه� ْ�ل ُم ْبتَ ِهل ُ
َك��م).
ُل َم ْرب� ُ�و ٍب ل� 
ُك� ْ�مَ ،فنَ ْس�تَ ْغ ِف ُر َر َّب ك ِّ

َ
ْ
ال
ع
ف
األ
ِدالَل ُة
َ
ِ
ِف
ُ
اخل ْط َبِة املُـ ْوِن َقِة

داللة االفعال يف اخلطبة املونقة

27

َحم ِْد ُتَ ،حم ِْد ُتهُ

حــد ًا إِذا َر َأ ْيت ِمنْ ُه فعــا َم ْ ُمود ًا،
حــدُ ه َ ْ
الرجل َأ ْ َ
ال ْمــدُ  :خــاف الـ َّـذ ِّم ،تقول :محــدْ ُت َّ
َْ
واصطنــع إِ َل ْيــك يــدً ا حتمــد ُه َع َل ْي َهــا ((( .وقــال ابــن فــارس« :احلــاء وامليــم والــدَّ ال كلمـ ٌة
واحــدة ،و َأصـ ٌـل واحــد ،يـ ُّ
حــدُ ه.(((»...
ـدل عــى خــاف الــذ ِّم .يقــال َحِــدْ ُت فالن ـ ًا َأ ْ َ
ــقَ ،حِــدَ ه ،كس ِ
واحلمــدُ ُّ
وم ْ ِمــد ًا
«الشــك ُْر،
حل ِّ
،حد ًا َ
ــم َع ُه َ ْ
ُ َ
جلــزا ُء ،و َقضــا ُء ا َ
والــرىض ،وا َ
ِّ
وحيــدٌ » (((.
حــو ٌد َ
وم ْ َمــدَ ةً ،فهــو َ ُ
وم ْ ِمــدَ ًة َ
وم ْ َمــد ًا َ
َ
ورد الفعــل َ ِ
مرتــن مطابق ـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة ،صــدَّ ر يف املـ َّـرة األُوىل
«حــدَ » يف اخلطبــة َّ
«حِــدْ ُت َمـ ْن
ـر املؤمنــن (عليــه الســام) خطبتــه هبــذا الفعــل ،فقــال (عليــه الســام)َ :
َأمـ ُ
ـدت» فعــل مـ ٍ
الســكون؛ التِّصالــه بضمــر رفــع
ـت ِمنَّ ُت ـ ُه» ،و«محـ ُ
َع ُظ َمـ ْ
ـي عــى ُّ
ـاض مبنـ ٌّ
متحـ ِّـرك ،وهــو ال َّتــاء العائــدة إىل َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)؛ فهــو حيمــد اهلل ــــ تبــارك
(((
(وإِن َت ُعــدُّ و ْا
وتعــاىل ــــ لعظيــم منَّتــه عليــه ،وإحســانه لديــه  ،واهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ـ يقــولَ :
ِ
ِ
ـم)(((.
ن ْع َم ـ َة اللِّ الَ ُ ْت ُص َ
ـور َّرحيـ ٌ
وهــا إِ َّن اهللَ َل َغ ُفـ ٌ
(حِــدَ ) الفعــل املــايض؛ ملــا يف فعــل
واســتعمل َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) صيغــة َ
ـي مــن داللــة النَّفــاذ يف األَمــر ،والفــراغ منــه ((( ،فـ َ
حــدَ ) َأمــر املؤمنــن (عليــه
ـكأ َّن ( ْ َ
املـ ِّ

الســام) هلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ َأمـ ٌـر نافـ ٌـذ ،مفــرو ٌغ منــه ،قديــم؛ لعظيــم منَّتــه ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل
 .1ينظر :مجهرة اللغة .254/1
 .2معجم مقاييس اللغة .79/2
 .3القاموس املحيط .273/1
 .4ينظر :هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة.82/2 :
 .5النحل.18 :
املفصــل 2/7و ،4ورشح شــذور الذهــب  38و ،39وأبنيــة األفعــال يف دعــاء الصباح (دراســة
 .6ينظــر :رشح َّ
ومعجم) 25 :و.26
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ــــ ونفــاذ إحســانه لديــه ،فهــو (عليــه الســام) يتحــدَّ ث عــن حــدثَ ،أو َأمــر حاصــل قبــل
زمــن التَّك ُّلــم.

عــم
واحلمــد هلل تعــاىل هــو «الثــَّــناء عليــه بالفضيلــة ،وهــو َأ ُّ
خــص مــن املــدح و َأ ُّ
الشــكر؛ فـ َّ
مــن ُّ
ـإن املــدح يقــال فيــا يكــون مــن اإلنســان باختيــاره ،وممَّــا يقــال منــه وفيــه

بالتَّســخري ،فقــد ُي ْمــدَ ح اإلنســان بطــول قامتــه وصباحــة وجهــه ،كــا ُي ْمــدَ ح ببــذل مالــه
وســخائه وعلمــه ،واحلمــد يكــون يف الثــَّــاين دون األَ َّولُّ ،
والشــكر ال يقــال إالَّ يف مقابلــة
وكل محــد مــدح ،وليــس ُّ
كل محــد شــكراُّ ،
ـكل شــكر محــد ،وليــس ُّ
نعمــة ،فـ ُّ
كل مــدح

محــد ًا .(((»...

ـكري بــن (احلمــد) ،و(املــدح) بقولــهَّ :
«إن احلمــد ال يكــون
وفـ َّـرق َأبــو هــال العسـ ّ

مضمــن بالفعــل،
إالَّ عــى إحســان ،واهلل حامــد لنفســه عــى إحســانه إىل خلقــه ،فاحلمــد
َّ
الرجــل بإحســانه إىل نفســه
واملــدح يكــون بالفعــل ِّ
والصفــة ،وذلــك مثــل َأ ْن ُي ْمــدَ ح َّ

وإىل غــره ،و َأ ْن يمدحــه بحســن وجهــه ،وطــول قامتــه ،ويمدحــه بصفــات التَّعظيــم
مــن نحــو :قــادر ،وعــامل ،وحكيــم ،وال جيــوز َأ ْن حيمــده عــى ذلــك ،وإ َّنــا حيمــده عــى
إحســان يقــع منــه فقــط»(((.

العســكري ــــ َأيضــ ًا ــــ بــن (احلمــد) ،و(الشــكر) بقولــهَّ :
«إن
وفــرق َأبــو هــال
ّ
َّ

الشــكر هــو االعــراف بالنِّعمــة عــى جهــة التَّعظيــم للمنعــم ،واحلمــد ِّ
الذكــر باجلميــل
ـح عــى النِّعمــة وغــر النِّعمــةُّ ،
والشــكر ال
عــى جهــة التَّعظيــم املذكــور بــه َأيض ـ ًا ،ويصـ ُّ

ـح إالَّ عــى النِّعمــة ،وجيــوز َأ ْن حيمــد اإلنســان نفســه يف ُأمــور مجيلــة ْيأتيهــا ،وال جيــوز
يصـ ُّ
َأ ْن يشــكرها؛ ألَ َّن ُّ
الشــكر جيــري جمــرى قضــاء الدَّ ْيــن ،وال جيــوز َأ ْن يكــون لإلنســان عــى
 .1مفردات ألفاظ القرآن.256 :
 .2الفروق اللغوية .37
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نفســه َد ْيــن ،فاالعتــاد يف ُّ
الشــكر عــى مــا توجبــه النِّعمــة ،ويف احلمــد عــى مــا توجبــه

احلكمــة  .ونقيــض احلمــد الـ َّـذ ُّم إالَّ عــى إســاءة ،ويقــال احلمــد هلل عــى اإلطــاق ،وال
جيــوز َأ ْن يطلــق إالَّ هلل؛ ألَ َّن َّ
كل إحســان فهــو منــه يف الفعــل َأو التَّســبيبَّ ،
والشــاكر هــو

َّ
الذاكــر بحــق املنعــم بالنِّعمــة عــى جهــة التَّعظيــم ،وجيــوز يف صفــة اهلل شــاكر جمــاز ًا،
واملــراد َأنــَّــه جيــازي عــى ال َّطاعــة جــزاء َّ
الشــاكرين عــى النِّعمــة ،ونظــر ذلــك قولــه
تعــاىلَ ( :م ـ ْن َذا ا َّلـ ِـذي ُي ْقـ ِـر ُض اللََّ َق ْرض ـ ًا َح َســن ًا) ((( ،وهــذا تل ُّطــف يف االســتدعاء إىل
ر ...واحلمــد هلل شــكر ًا َأبلــغ مــن قولــك :احلمــد هلل محــد ًا؛ ألَ َّن ذلــك
النَّفقــة يف وجــوه الـ ِّ
للتَّوكيــد ،واألَ َّول لزيــادة معنــى ،وهــو ــــ َأ ْيَ :أمحــده ــــ يف حــال إظهــار نعمــه عليــه»(((.
وبابتــداء َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) خطبتــه بالفعــل (محِــدَ ) يكــون قــد سـ َّن سـنَّة
حســنة ،باالبتــداء باحلمــد؛ ليق ِّلــده َم ـ ْن جــاء مــن بعــده ،حتــى َأصبــح (احلمــد) جــزء ًا
َأصي ـ ً
ا مــن اخلطبــة ،فقيــل عــن اخلطبــة ا َّلتــي ال تبتــدأ باحلمــد «البــراء»(((.

َأ َّمــا املـ َّـرة الثــَّــانية ا َّلتــي ورد فيهــا الفعــل (محِــدَ ) يف اخلطبــة ،فلبيــان كيف َّيــة هــذا احلمد،
(حِــدَ ) مـ ٍ
ـي عــى
حــدَ ُم ِقـ ٍّـر بـِــر ُبوب َّي ِته» ،فالفعــل َ
فقــال (عليــه الســام)« :محد ُتـ ُه َ ْ
ـاض مبنـ ٌّ

الســكون؛ التِّصالــه بضمــر رفــع متحـ ٍّـرك (ال َّتــاء) ،وهــو عائــد إىل َأمــر املؤمنــن (عليــه

ـي يف
ـي يف حمـ ِّـل رفــع فاعــل ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
الســام) وهــو ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

حمـ ِّـل نصــب مفعــول بــه ،وهــو عائــد إىل الـ َّـذات املقدَّ ســة.
** *

 .1البقرة.245 :
 .2الفروق اللغوية  35و.36
 .3ينظر :املدخل إىل علوم هنج البالغة .25
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َع ُظ َمتْ

ـيء ِع َظ ـ ًا فهــو عظيــم ،و َع ُظــم األَمــر َع َظام ـ ًة((( .و َع ُظــم الــيء ِ
«ع َظـ ًـا
َّ ُ
َ
َ
َ ْ ُ
ٌ
َع ُظــم الـ َّ ُ
ـيء و ُم ْع َظ ُمــهَ :سـ َـواء ...ومــا ُي ْعظِ ُمنــي فِ ْع ُلــه  -و َي ْع ُظ ُمنــي َأيضـ ًا
ـم الـ َّ
و َع َظا َمـ ًة ...و َع ْظـ ُ
 َأي :مــا َ ُي ْو ُلنــي»(((.ـم اســتعري لـ ِّ
ـكل كبــر،
ـم الـ َّ
ظم ـ ُهُ ،ثـ َّ
ـر َع ُ
ـيء َأص ُل ـ ُهَ :كـ ُ َ
الراغــب ...« :و َع ُظـ َ
وقــال َّ
ـذاب َيـ ْـو ٍم َعظِيـ ٍم)
ـى .قــالَ ( :عـ َ
ُفأجــري جمــراه حمسوسـ ًا كان َأو معقــوالً ،عينـ ًا كان َأو معنـ ً
ِ
ون َعـ ِ
ـم َيتَســا َء ُل َ
ـن النــَّـ َبإِ ا ْل َعظِيـ ِم)
ـم) [صَ ( ،]67 /عـ َّ
[الزمــرُ ( ،]13 /قـ ْـل ُهـ َـو َن َبـ ٌـأ َعظيـ ٌ
[عــمِ ،]2 -1 /
(م ـ َن ا ْل َق ْر َي َتـ ْ ِ
ـن َعظِي ـ ٍم) [الزخــرف.((( »]31 /
ّ

مــرة واحــدة ،مطابقــ ًا داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ قــال
ــم) يف اخلطبــة َّ
وورد الفعــل ( َع ُظ َ
ـت ِمنـَّـ ُت ُه» ،وصيغــة ( َف ُعـ َـل) ال يكــون
«حِــدْ ُت َمـ ْن َع ُظ َمـ ْ
َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)َ :
مضارعــه إالَّ مضمومـ ًا ،و َأكثــر مــا يكــون يف الغرائــز وال ِّطبــاع واخلصــال ،واشــرطوا يف
ِ (((
هــذا الــوزن َأ ْن يكــون الزمـ ًا ،فـ ْ
ـم) يف اخلطبــة
ـإن ُض ِّمــن معنــى التَّعــدِّ ي ُكــر  .و( َع ُظـ َ
الســاكنة ال حمـ َّـل هلــا مــن
جــاء مبن ّي ـ ًا للمجهــول ،مبن ّي ـ ًا عــى الفتــح ،وال َّتــاء تــاء الت َّْأنيــث َّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
اإلعــراب ،و(منَّ ُتــه) نائــب فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة عائــد إىل
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ومجلــة (عظمــت منَّتــه) صلــة املوصــول ( َم ـ ْن) ال حمـ َّـل هلــا مــن
ـم منَّــة اهلل
اإلعــراب ،و َأراد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) بــه ـ َأي :الفعــل ـ َأ ْن يبـ ِّـن عظيـ َ
 .1ينظر :العني 104/1 :و.105
 .2املحيط يف اللغة  .83/1وينظر :املحكم واملحيط األعظم .224/1
 .3مفردات ألفاظ القرآن.573 :
 .4ينظر :املصباح املنري  ،1065/2وأوزان الفعل ومعانيها 29و.30
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ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،وإحســانه لديــه.
رب العظيــم ا َّلــذي جــاوز قــدره ،وجـ َّـل عــن
ويسـ ِّبح العبــدُ ر َّبــه ،فيقــول« :ســبحان ِّ

حــدود العقــول ح َّتــى ال تُتصـ َّـور اإلحاطــة بكنهــه وحقيقتــه»((( .والعظيــم مــن صفــات

اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ وقيــل( :العظيــم) بمعنــى املع َّظــم ،والعظيــم معنــاه العظيــم َّ
الشــأن،
ـي َأ َّن العظيــم ذو العظمــة واجلــال يف ملكــه
ـريس((( .وذكــر َّ
الز َّجاجـ ّ
وهــذا قــول ال َّطـ ّ

وســلطانه ــــ َعـ َّـز َو َج َّل ــــ (((.

** *

َ�س َب َغتْ

تـ ُّ
«الســن والباء
(سـ َب َغ) يف ال ُّلغــة عــى االتِّســاع وال ُّطــول .قــال ابــن فــارسِّ :
ـدل مــا َّدة َ
والغــن َأصـ ٌـل واحــدٌ  ،يـ ُّ
ـيء وكاملــه»(((.
ـدل عــى متا ِم الـ َّ
والســابغ :الكامــل الــوايف ،ويطلــق عــى ِّ
كل يشء طــال
فالســابغة :الــدِّ رع الواســعةَّ ،
َّ
إىل األَرض.
ـر)ُ ،يقــال :سـ َ
ـم ،واتَّســع،
ـبغ يسـ ُب ُغَ :تـ َّ
والثــُّــاثي املجـ َّـرد يـ ْـأيت الزمـ ًا مــن بــاب ( َنـ َ
وطــال .وســبغ املطــر :دنــا إىل األَرض وام َتــدَّ ((( .وهبــذه الدَّ اللــة جــاء هــذا الفعــل يف
 .1ينظر :لسان العرب .409/12
 .2ينظر :جممع البيان .301/3
 .3ينظــر :اشــتقاق أســاء اهلل (للزجاجــي)  ،111وألفــاظ العقيــدة والرشيعــة يف هنــج البالغــة – دراســة
ومعجــم – (رســالة ماجســتري) .68
 .4مقاييس اللغة .129/3
 .5ينظر :العني  ،348/1وهتذيب اللغة  ،55/5والعباب الزاخر  ،346/1واملصباح املنري .147/4
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اخلطبــة مـ َّـرة واحــد ًة مطابق ـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ قــال َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام):
ـت ،وكملــت ،ومتَّــت ،وفيــه تضمــن
«و َسـ َب َغ ْت نِ ْع َم ُتـ ُه»َ ،أي :امتــدَّ ت ،واتَّســعت ،وطالـ ْ
َ
لقولــه تبــارك وتعــاىل( :و َأس ـب َغ َع َلي ُكــم نِعم ـه َظ ِ
اهـ َـر ًة َو َباطِنَ ـ ًة)(((.
ْ ْ ََ ُ
َ ْ َ
و(ســب َغ ْت) ســبغ :فعــل مـ ٍ
الســاكنة ال
ـي عــى الفتــح ،وال َّتــاء تــاء التَّأنيــث َّ
ـاض مبنـ ٌّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى
حمـ َّـل هلــا مــن اإلعــراب ،و(نعم ُتــه) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة،
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

عائــد إىل اهلل َعـ َّـز َو َجـ َّـل ،ومجلــة (وســبغت نعمتــه) معطوفــة عــى مجلــة (عظمــت منَّتـ ُه).
** *

َ�س َب َقتْ

ـدل مــا َّدة (ســبق) يف ال ُّلغــة عــى التَّقــدُّ م إىل األَشــياءَ ،
تـ ُّ
كأ ْن يتقــدَّ م يشء إىل يشءَ ،أو
يتقــدَّ م يشء عــى يشء (((ُ ،يقــالَ :س ـ َب َق يســبِ ُق ســبق ًا ((( ،واالســتباق :التَّســابق (((.
وقــد ورد هــذا الفعــل (ســبق) يف اخلطبــة مـ َّـر ًة واحــدة للدَّ اللــة عــى املعنــى نفســه؛
ٍ
مــاض
حتُــ ُه» ،فـ(ســبقت) فعــل
«وســ َب َق ْت َر ْ َ
إذ قــال َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)َ :

الســاكنة ال حمـ َّـل هلــا مــن اإلعــراب ،ومضارعــه
ـي عــى الفتــح ،وال َّتــاء تــاء التَّأنيــث َّ
مبنـ ٌّ
(يســبِ ُق)َ ،أي :ســب َق ْت رمحتُــ ُه غض َبــ ُه ((( .و(رمحتُــه) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه
 .1لقامن.20 :
 .2ينظــر :معجــم مقاييــس اللغــة  ،129/3ومجهــرة اللغــة  ،233/2وهتذيــب اللغــة  ،91/2واملصبــاح املنــر
 ،481/5والقامــوس املحيــط .79/3
 .3ينظر :مجهرة اللغة .233/2
 .4ينظر :معجم مقاييس اللغة .129/3
املتهجدين  ،33ومنهاج السعادة يف مستدرك هنج البالغة .82/2
 .5ينظر :مصباح
ّ
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ـم يف
َّ
ـي عــى الضـ ِّ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،عائـ ٍـد إىل اهلل َعـ َّـز َو َجـ َّـل ،ومجلــة (وســبقت رمحتــه) معطوفــة عــى
مجلــة (وســبغت نعم ُتــه).
** *

تــ َ َّمتْ

تـ ُّ
الراغــبَ :
«تَــام
ـم) يف ال ُّلغــة عــى االنتهــاء ،والكــال ،والتَّح ُّقــق .قــال َّ
ـدل مــا َّدة ( َتـ َّ
ـيء :انتهــاؤه إىل حــدٍّ ال حيتــاج إىل يشء خــارج عنــه ،والنَّاقــص :مــا حيتــاج إىل يشء
الـ َّ

خــارج عنــه .ويقــال ذلــك للمعــدود واملمســوح ،تقــول :عــدد تَــا ٌّم وليــل تــا ٌّم» (((،
ـي :التَّميمــةَ ،
كأنــَّــهم يريــدون
ـم وامــر َأة متيمــة :تا َّمــا اخللــق ،ومــن احلـ ِّ
و ُيقــال :رجــل متيـ ٌ
واء ِّ ِ
َأنــَّــها َتــام الــدَّ ِ
(((
الســنة تطلــع فيــه
والشــفاء املطلــوب  ،وليــل ال َّتــامَ :أطــول ليلــة يف َّ
ـم فيهــا القمــر (((.
النُّجــوم ك ُّلهــا .وقيــل :ليلــة ال َّتــام هــي ال َّليلــة ا َّلتــي يتـ ُّ
ـيء:
ـم الـ َّ
ـم األَمـ ُـر ،حت َّقــق ،وتـ َّ
(ضب)ُ ،يقــال :تـ َّ
والفعــل املجـ َّـرد يــأيت مــن بــاب َ َ
كملــت َأجــزاؤه (((.
ـم) يف اخلطبــة مـ َّـر ًة واحــد ًة مطابقـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ قــال َأمري
وورد هــذا الفعــل (تـَـ َّ
ٍ
ماض
املؤمنــن (عليــه الســام)« :ومتَّــت كلم ُتــه»َ ،أ ْي :حت َّققــت ،وكملــت ،فـ«متَّــت» فعل

الســاكنة ال حمـ َّـل هلــا مــن اإلعــراب ،و(كلم ُتــه)
ـي عــى الفتــح ،وال َّتــاء تــاء التَّأنيــث َّ
مبنـ ٌّ
 .1مفردات ألفاظ القرآن.168 :
 .2ينظر :معجم مقاييس اللغة .339/1
 .3ينظر :الصحاح يف اللغة .65/1
 .4ينظر :أبنية األفعال (دراسة لغوية قرآنية) 100و.101
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الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمري
فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،عائـ ٍـد إىل اهلل تبــارك وتعــاىل ،ومجلــة
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
متَّصــل مبنـ ٌّ
(ومتَّــت كلمتــه) معطوفــة عــى مجلــة (وســبقت رمحتــه).
(((

(و َت َّ ْت ك َِل َم ُت َر ِّب َك) .
وقول َأمري املؤمنني (عليه السالم)« :ومتَّت كلمته» فيه تضمني لقوله تبارك وتعاىل َ :

** *

َن َف َذ ْت
تـ ُّ
ـي فيــه .جــاء يف
ـدل مــا َّدة ( َن َفـ َـذ) يف ال ُّلغــة عــى اجلــواز ،واخللــوص يف الـ َّ
ـيء ،واملـ ِّ
ٍ
ِ
ـوزه ُّ
ـاص
جيـ ُ
كل َأ َحــد ليــس بــن قــو ٍم خـ ٍّ
(العــن)« :و َن َفـ ْـذ ُت أي ُجـ ْـز ُت ،وطريـ ٌـق نافـ ٌـذُ :

دون العا َّمــة ،و ُيقــال :هــذا ال َّطريــق ين ُفــذ إىل مــكان كــذا وكــذا ،وفيه من َفـ ٌـذ َأي :جمــاز»(((.
الرميــة َين ُفــذ نفــاذ ًاَ ،و َر َم ْي ُتــه َفأنفذ ُتــه ،ورجـ ٌـل نافــذ يف َأمــره ،وهــو
ـهم مــن َّ
السـ ُ
ونفــذ َّ
(((
ـهم نفــوذ ًا مــن بــاب ( َق َعــد) ونفــاذ ًا،
السـ ُ
املــايض فيــه ،وقــد َن َفـ َـذ َين ُفـ ُـذ نفــاذ ًا  ،و َن َفـ َـذ َّ
الرميــة وخــرج منهــا ،ويتعــدَّ ى باهلمــزة والتَّضعيــف ،و َن َفـ َـذ األَمـ ُـر والقـ ُ
ـول نفــوذ ًا
خــرق َّ

ونفــاذ ًا مــى ،و َأمـ ُـره نافـ ٌـذَ ،أي :مطــاع (((.

وورد هــذا الفعــل ( َن َفـ َـذ) يف اخلطبــة مـ َّـر ًة واحــد ًة مطابقـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ قــال َأمري
املؤمنــن (عليــه الســام)« :و َن َفـ َـذ ْت َمشـ َّي ُت ُه» ،فـ«نفــذت» فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح،
ـاض مبنـ ٌّ
الســاكنة ال حمـ َّـل هلــا مــن اإلعــرابَ ،أ ْي :إرادتــه ماضيــة نافــذة كنفــاذ
وال َّتــاء تــاء التَّأنيــث َّ

 .1األنعام.115 :
 .2العني .153/2
 .3ينظــر :مجهــرة اللغــة  ،378/1وهتذيــب اللغــة  ،63/5والصحــاح يف اللغــة  ،222/2واملحيــط يف اللغــة
.222/2
 .4ينظر :املصباح املنري .404/9
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الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى
الرميــة .و(مشــ َّيتُه) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
الســهم مــن َّ
َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة،
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
عائـ ٍـد إىل اهلل َعـ َّـز َو َجـ َّـل ،ومجلــة (ونفـ َـذت مشـ َّيتُه) معطوفــة عــى مجلــة (ومتَّــت كلمتــه).
** *

َب َل َغتْ َ ،بلَّ َغ

ُّ
تــدل مــا َّدة ( َب َل َ
ــغ) يف ال ُّلغــة عــى الكفايــة ،والوصــول ،واالنتهــاء ،واجلــودة،
ـي ُء يب ُلـ ُ
والغايــة،واإلدراك .ف ُيقــالَ « :ب َلـ َ
ـغ ُب ُلوغ ـ ًا ،و َأ ْب َل ْغ ُتــه إبالغ ـ ًا .وب َّل ْغ ُتــه تبليغ ـ ًا
ـغ الـ َّ
يف الرسـ ِ
ـغَ ،أي :كفايــة .ويشء بالـ ٌ
ـالة ونحوهــا .ويف كــذا َبــا ٌغ و َت َبليـ ٌ
ـغَ ،أي :جيــد»(((.
ِّ
ـيء.
الوصــول إىل الـ َّ
وقــال ابــن فــارس « :البــاء والـاَّم والغــن َأصـ ٌـل واحــد ،وهــو ُ

ـت املـ َ
ـار َف ُة ُبلوغـ ًا بحـ ِّـق املقاربــة .قــال
ـكان ،إذا َو َص ْلـ َ
تقــول َب َل ْغـ ُ
ـت إليــه .وقــد ت َُسـ َّـمى ا ُملشـ َ
اهلل تعــاىلَ ( :فــإِذا ب َل ْغـن َأج َلهـن َف َأم ِسـكُوهن بِمعــر ٍ
وف)((( .ومــن هــذا البــاب قوهلــم هــو
ُ َّ َ ْ ُ
َ َ َ ُ َّ ْ
ـغ و َب ْلـ ٌ
حـ ُـق بِ ْلـ ٌ
ـغَ ،أي :إنــَّــه مــع محاقتــه يبلــغ ما يريــده»(((.
َأ ْ َ

الراغــب« :ال ُب ُلــوغ وال َبــاغ :االنتهــاء إىل َأقــى املقصــد واملنتهــى ،مكانــا كان
وقــال َّ
َأو زمانــاَ ،أو َأمـ ًـرا مــن األُمــور املقــدَّ رة ...وال َبــاغ :الكفايــة»(((.
ـيء يبلــغ بلوغـ ًا :وصــل وانْتهــى .و َأبلغــه ُهـ َـو ،و َب َّلغــه...
وقــال ابــن ســيده« :بلــغ الـ َّ
ـيء :وصــل بِـ ِـه إىل ُمـ َـرادهَ ...وبلــغ النــَّــبت :انْتهــى .وتبالــغ الدِّ بــاغ ِف ْ
اللــد:
وتب َّلــغ بالـ َّ

 .1العني .357/1
 .2الطالق.2 :
 .3معجم مقاييس اللغة .302/1
 .4مفردات ألفاظ القرآن.144 :

36

الأفعال يف اخلطبة املونقة لأمري امل�ؤمنني (عليه ال�سالم)

ِ ِ
ريهــا مــن َّ
رهــاَ ...وا ُْل َبال َغــة:
الشــجرَ :حــان إِ ْد َراك َث َم َ
انـْــتهى فيــه ...و َب َلغــت النخلـ ُةَ ،و َغ َ
َأ ْن تبلــغ مــن ْالَمــر جهــدكَ .و َأ ْم ٌــر َبالِ ٌ
ــغَ :ج ِّيــدٌ َ .ورجــل بليــغ ،و َب ْلــغ ،وبِ ْلــغ :حســن
ِ
ـارة لِ َســانه كُنــه َمــا ِف قلبــه.(((»...
ا ْل ـكَالم فصيحــه ،يبلــغ بِع َبـ َ
وص َ
الــي ُء َي ْب ُل ُ
وقــال ابــن منظــورَ « :ب َ
ــل وا ْنت ََهــى ،و َأ ْب َل َغــه
لــغ َّ
ــغ ُب ُلوغــ ًا و َبالغــ ًاَ :
ـي ِء :وصـ َـل إىل مـ ِ
ُهـ َـو إِ ْبالغ ـ ًا و َب َّل َغــه َت ْب ِليغ ـ ًا ...و َت َب َّلـ َ
ـراده ...ال َبــا ُغَ :مــا ُي َت َب َّلـ ُ
ـغ بِـ ِـه
َ
ُ
ـغ بِالـ َّ ْ
ــك .والبــا ُغِ :
الــي ِء ا َْل ْط ُل ِ
و ُيت ََو َّص ُ
ــوب .وال َبــا ُغَ :مــا َب َل َغ َ
ــت
الكفايــ ُة ...و َب َّل ْغ ُ
َ
ــل إىل َّ ْ
واإلبــا ُغِ :
اإل ْبــا ُغِ ...
الرســال َة .وال َبــا ُغِ :
ُ
ــك ال َّت ْب ِل ُ
يصــالَ ،وك ََذلِ َ
يــغ»(((.
اإل
ِّ
مــر ًة ُأســند الفعــل فيهــا إىل
مرتــن يف اخلطبــةَّ ،
وهبــذا املعنــى ورد الفعــل (بلــغ) َّ
حج ُتــه،
احلجــة؛ إذ قــال َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)« :و َب َل َغـ ْ
ـت ُح َّج ُتـ ُه»َ ،أ ْي :وصلــت َّ
َّ

ـت ،وانتهــت إىل النَّــاس كا َّفــة ،و َأدركتهــم ،هلدايتهــم((( ،والفعــل (بلغــت) مـ ٍ
ـاض
وكفـ ْ
و(حج ُتــه)
الســاكنة ال حمـ َّـل هلــا مــن اإلعــراب،
َّ
ـي عــى الفتــح ،وال َّتــاء تــاء التَّأنيــث َّ
مبنـ ٌّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمري
فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،عائـ ٍـد إىل اهلل َعـ َّـز َو َجـ َّـل ،و(بلــغ) مــن
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
متَّصــل مبنـ ٌّ
(((
ـت ُح َّج ُتــه) معطوفــة عــى مجلــة (ونفـ َـذت مش ـ َّيته).
(و َب َل َغـ ْ
بــاب (قعــد) .ومجلــة َ
املــرة الثــَّــانية ،فقــد َأورده َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) لبيــان صفــة مــن
َأ َّمــا يف َّ

 .1املحكم واملحيط األعظم .434/2
 .2لســان العــرب  .419/8وينظــر هتذيــب اللغــة  ،84/3والصحــاح يف اللغــة  ،53/1وأســاس البالغــة
 ،31/1والقامــوس املحيــط  ،345/2والعبــاب الزاخــر  ،337/1واملصبــاح املنــر  ،368/1وتــاج العروس
.5647/1
 .3ينظــر :مناقــب آل أيب طالــب  ،48/2وقضــاء أمــر املؤمنــن (عليــه الســام)  ،67وكنــز العــال ،221/8
وهنــج الســعادة يف مســتدرك هنــج البالغــة .82/2
 .4ينظر :تاج العروس .5647/1
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ـي َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َسـ َّل َم يف َأداء وظيفــة النبـ َّـوة؛ إذ قــال (عليه الســام):
صفــات النبـ ِّ
« ...و َشـ ِـهدْ ُت بِبعـ ِ
ـث ُم َ َّمـ ٍـد َع ْبـ ِـد ِهَ ...ب َع َثـ ُه ِف َخـ ْ ِ
ـر َعـ ْ ٍ
ـم بِـ ِـه ن ُب َّو َتـ ُهَ ،و َقـ َّـوى بِـ ِـه
َْ
َ
ـرَ ...خ َتـ َ

ُح َّج َت ـ ُهَ ،ف َو َعـ َ
ـحَ ،و َب َّلـ َ
ـغ َو َكــدَ َح.»...
ـظ َون ََصـ َ

َو ُو ُر ْو ُد الفعــل (ب َّلــغ) هبــذه الصيغــة ( َف َّعـ َـل) إ َّنــا جــاء موافقـ ًا املعنــى املــراد يف اخلطبة؛
َف ِز َن ـ ُة ( َفعـ َـل) هلــا معـ ٍ
ـان متعــدِّ دة ذكرهــا العلــاء((( ،منهــا املبالغــة والتَّكثــر((( ــــ وهــو
َّ
َأشــهرها ــــ ،ويـ ُّ
ـدل عــى تكريــر الفعــل وكثــرة القيــام بــه .قــال ابــن جنِّــي« :إ َّنــا ُ ْ
ـر َأ َّن
تـ ِ ُ
الزمــان»((( ،وتـ ُّ
ـدل زنــة ( َف َّعـ َـل) عــى
ـع منــك شــيئ ًا بعــد يشء عــى تطــاول َّ
هــذا فعــل َو َقـ َ
جل ْعـ ِ
ـل َأيض ـ ًا((( ،وهــو َج ْعـ ُـل مفعولــه عــى مــا هــو عليــه ،نحــوُ :سـ َ
ـبحان ا َّلــذي َضـ َّـوء
ا َ

ـر البــرةَ ،أ ْي :جعلهــا َأضــوا ًء ،وكوف ـ ًة ،وبــرةً.
األَضــواء ،و َكـ َّـوف الكوفــة ،و َبـ َّ

يــه وآلِ ِ
ــى اهللُ َع ِل ِ
فيكــون املعنــىَ :أ َّن رســول اهلل َص َّ
ــه َو َســ َّل َم ب َّلــغ رســال َة خالقــه،
ـت ،وانتهــى هبــا إىل النَّــاسَ ،فأدركتهــم ،وكان ذلــك ك ُّلــه منــه َصـ َّـى اهللُ
َفأوصلهــا ،وكفـ ْ
َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َس ـ َّل َم بتكريــر الفعــل ،وكثــرة القيــام بــه.
و(ب َّلــغ) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر مســترت فيــه جــواز ًا ،تقديــره
ـاض مبنـ ٌّ
(هــو) عائــدٌ إىل رســول اهلل َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َس ـ َّل َم  .ومجلــة (وب َّلــغ) معطوفــة عــى
مجلــة (ونصــح).
** *
واملفصل  ،373-372ورشح الشافية.
 .1ينظر :ديوان األدب ،381-380/2
ّ

 .2ينظــر :أدب الكاتــب  ،354ورشح الشــافية  ،92/1وشــذا العــرف يف فــن الــرف  ،21وأوزان الفعــل
ومعانيهــا .82
 .3املنصف .91/1
 .4ينظر :تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد  ،75ورشح الشافية  ،95/1وأوزان الفعل ومعانيها .82
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َعدَ لتْ َ ،عدَ ل

ُّ
واحلق ،واملساواة ،واالعوجاج.
تدل ما َّدة (عَدَ َل) يف ال ُّلغة عىل اإلنصاف،
ِّ

يقــال :عَــدَ َل ي ِ
باحلــق والعــدل((( ،والعــادل املقســط ،وعدلــت
عــد ُلَ ،أ ْي :حيكــم
ِّ
َ
ُ
(((
ـيء ،فهــو ِعدْ ُلــه،
ـيء بالـ َّ
الـ َّ
ـيء إذا ســاوى الـ َّ
ـيء عــدالً ،إذا جعلتــه بوزنــه  ،والـ َّ
وعدلــت بفــان فالنـ ًا ،وهــو ُيعاد ُلــه ،إذا ســاويته بــه ،وتعنــي :احلكــم .فالعــدل :احلكــم
باالســتواء((( ،وعــدل يف القض َّيــة ،فهــو عــادل ،والعديــل الــذي يعادلــك يف الــوزن
والقــدر(((.

الراغــب« :ال َعدَ ا َلـ ُة وا ُمل َعا َد َلـ ُة :لفـ ٌ
ـظ يقتــي معنى املســاواة ،ويســتعمل باعتبار
وقــال َّ
املضايفــة ،والعــدْ ُل ِ
والعــدْ ُل يتقاربــان ،لكــن ال َعــدْ ل يســتعمل فيــا يــدرك بالبصــرة
َ
كاألَحــكامِ ...
والعــدْ ل وال َع ِد ُ
باحلاســة ،كاملوزونــات واملعــدودات
يــل فيــا يــدرك
َّ
واملكيــات ،فال َعــدْ ُل هــو التَّقســيط عــى ســواء»(((.

ِ
ِ
والعــدل هــو « َمــا َقــا َم ِف النُّ ُفـ ِ
ـم ِف
ـوس َأنــَّــه ُم ْســتقيمَ ،و ُهـ َـو ضــدُّ اجلَـ ْـورَ .عــدَ ل احلاكـ ُ
ِ ِ
ِ
ٍ
ٍ
ـم لِ ْل َج ْمـعِ»(((.
اسـ ٌ
ال ْكـ ِم َي ْعــد ُل َعــدْ الً َو ُهـ َـو عــاد ٌل مـ ْن َقـ ْـو ٍم ُعــدُ ول و َعــدْ ل؛ األَخــرة ْ
ُْ
(((

باحلق ،و َيعدل ،وهو َحك ٌَم عَدْ ٌل يف حكمه» .
احلق « ُيقال :هو يقيض ِّ
والعدل احلكم ُّ
 .1ينظر :العني .93/1
 .2ينظر :مجهرة اللغة .355/1
 .3ينظر :معجم مقاييس اللغة .246/4
 .4ينظر :الصحاح يف اللغة .451/1
 .5مفردات ألفاظ القرآن.551 :
 .6لسان العرب .456/14
 .7حتفة األريب بام يف القرآن من الغريب .186
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ـكري بــن (العــدل) و(اإلنصــاف) بقولــهَّ :
«إن اإلنصــاف
وفـ َّـرق َأبــو هــال العسـ ّ
ِ
السـ ِ
ـارق إِذا قطــع قيــل
إِ ْع َطــاء النَّصــفَ ،وا ْلعــدْ ل يكــون ِف َذلــك َو ِف َغــرهَ ،أال تــرى َأ َّن َّ
إنــَّــه عــدل َع َل ْيـ ِـهَ ،وال ُي َقــال إِنــَّــه َأنصــف»(((.

العســكري بــن (العــدل) و(القســط) بقولــهَّ :
ــو
وفــرق َأبــو هــال
قســط ُه َ
ّ
«إن ا ْل ْ
َّ
ا ْلعــدْ ل البــن ال َّظ ِ
اهــرَ ،و ِمنْــه ُسـ ِّـمي ا ْلِ ْك َيــال قســط ًاَ ،وا ْلِيـ َـزان قســط ًا؛ ألَنــَّ ـ ُه يصــور َلــك
ِّ
ا ْلعــدْ ل ِف ا ْلـ َـو ْزن َح َّتــى تـ َـرا ُه َظاهــراَ ،وقــد يكــون مــن ا ْلعــدْ ل َمــا خيفــى.((( »...

ـكري ــــ َأيضـ ًا ــــ بــن (العــدل) و(احلســن) بقولــهْ :
«الســن
وفـ َّـرق َأبــو هــال العسـ ّ
ِ ٍ
ِ
ِ
َمــا ك َ
رضهَ ،وا ْلعــدْ ل حســن ي َت َع َّلــق بنفــع
َان ا ْل َقــادر َع َل ْيــه فعلــهَ ،وال ي َت َع َّلــق بنفــع َواحــد َأو ِّ
الــال حســنَ ،ورشب ا ُْل َبــاح حســن،
رض َغـ ْـره؟َ ،أال تــرى َأنــه ُي َقــال إِ َّن كل ْ َ
زيــد َأو ِّ
ـس َذلِــك بِعــدْ ل»(((.
َو َل ْيـ َ
مــر ًة ُأســند الفعــل فيهــا إىل
مرتــن يف اخلطبــةَّ ،
وهبــذا املعنــى ورد الفعــل (عــدل) َّ
ــت قض ّيتُــ ُه» ،و(عَدَ َلــت)
(القض َّيــة) ،فقــال َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)« :وعَدَ َل ْ

فعــل مـ ٍ
الســاكنة ال حمـ َّـل هلــا مــن اإلعــراب،
ـي عــى الفتــح ،وال َّتــاء تــاء التَّأنيــث َّ
ـاض مبنـ ٌّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف،
و(قض َّي ُتــه) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

ــم يف ِّ
جــر باإلضافــة ،عائــد إىل اهلل تبــارك
واهلــاء ضمــر متَّصــل
مبنــي عــى َّ
حمــل ٍّ
الض ِّ
ٌّ
وتعــاىلَ ،أيَ :أ َّن اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ عـ ٌ
ـادل يف قض َّيتــه ،فهــو كنايــة عــن عــدل اهلل يف حكمــه
ـت ِ
ـت ُح َّج ُت ـ ُه).
قض َّي ُت ـ ُه) معطوفــة عــى مجلــة (و َب َل َغـ ْ
وقضائــه ،ومجلــة (وعَدَ َلـ ْ
املــرة الثــَّــانية ،فقــد قابــل َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) بــن هــذا الفعــل
َأ َّمــا يف َّ

 .1الفروق اللغوية.194 :
 .2املصدر نفسه.194 :
 .3الفروق اللغوية.194 :
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ـم َف َعــدَ َل» ،وسـ ْ
ـيأيت
ـم) ،فقــال (عليــه الســام)َ :
(عــدل) وفعــل آخــر ،وهــو َ
«و َح َكـ َ
(ح َكـ َ
الــكالم ــــ ْ
(حك ََم)َ ،ب ْيــدَ َأنــَّــه ممَّا جتدر اإلشــارة إليه
إن شــاء اهلل تعــاىل ــــ عىل داللــة الفعــل َ

التتيــب باتِّصــالَ ،أ ْي :بــا مهلــة ،وهــو املعـ َّـر عنــه بالتَّعقيــب،
َأ َّن العطــف بالفــاء ُيفيــد َّ
(((
الســبب ْ
إن كان
ــر ُه)  ،وكثــر ًا مــا تقتــي َأيضــ ًا َّ
ــم َأ َماتَــ ُه َف َأ ْق َ َ
نحــو قولــه تعــاىلُ ( :ث َّ
وســى َف َقـ َـى َع َل ْيـ ِـه) ((( .وكــذا هــي احلــال
املعطــوف مجلـ ًة ،نحــو قولــه تعــاىلَ ( :ف َو َكـ َـز ُه ُم َ
ـم) فعــل
ـم َف َعــدَ َل»َ ،
يف اخلطبــة ،إذ قــال َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)َ :
فـ(ح َكـ َ
«وح َكـ َ
مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر مســترت ،تقديــره (هــو) عائــد إىل اهلل تبــارك
ـاض مبنـ ٌّ
ٍ
مبنــي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر
مــاض
وتعــاىل ،والفــاء عاطفــة ،و(عَــدَ َل) فعــل
ٌّ

مســترت ،تقديــره (هــو) عائــد إىل اهلل َعـ َّـز َو َجـ َّـل ،واجلملــة الفعل َّيــة ( َعــدَ َل) معطوفــة عــى

ـم).
اجلملــة الفعل َّيــة َ
(ح َكـ َ

** *

ُتن ِْج ْي ِهُ ،تن ِْج ْي ُكم

ـدل مــا َّدة (ن ََجـ َـو) يف ال ُّلغــة عــى التَّخ ُّلــص مــن ِّ
تـ ُّ
كل خطــر و َأذى .ف ُيقــال :نجــا فـ ٌ
ـان

السعــة نجــا ًء ،فهــو نـ ٍ
ـاج(((َ .ون ََجــا ا َملـ ْـر ُء َين ُْجــو
ـر ينجــو نجــاةً ،ونجــا ينجــو يف ُّ
مــن الـ َّ ِّ
نجيت
مهــه((( .و َأنجــاه من خطـ ٍـر ،و َأ
ُ
ن ََجــا ًة ونجــا ًءَ ،أ ْي :ذهــب ،وانكشــف مــن خطــر يدا ُ

ونجي ُتــه ،إذا ســاعدته يف النَّجــاة مــن َأمـ ٍـر ليس بمقــدوره النَّجــاة منــه((( .وناجيتُه.
غــري َّ
 .1عبس.21 :
 .2القصص .15 :وينظر :حاشية الص ّبان عىل رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك .92/3
 .3ينظر :العني .492/1

 .4ينظر :معجم مقاييس اللغة  ،397/5والصحاح .2501/6
 .5ينظر :الصحاح .2501/6
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َأي :ســاررتُه ،و َأصلــه َأ ْن ختلــو بــه يف نجـ ٍ
ـوة مــن األَرض .وقيــلَ :أص ُلــه مــن النَّجــاة،
ْ
ْ
ـرك مــن َأ ْن ي َّطلــع عليــك(((.
وهــو َأ ْن تعاونــه عــى مــا فيــه
ُ
خالصــهَ .أو َأ ْن تنجــو بـ ِّ
مرتــن يف اخلطبــة ،قرنــه َأمــر املؤمنــن (عليــه
وهبــذا املعنــى ورد الفعــل (نجــى) َّ
بـ(الرمحــة)؛ إذ قــالُ « :م َؤ ِّمـ ٍ
حـ ًة ُتن ِْجيـ ِـه» ،فبعــد َأ ْن
الســام) يف املـ َّـرة األُوىل
ـل ِمـ ْن ر ِّبـ ِـهَ ،ر ْ َ
َّ

َأقـ َّـر َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) بربوب َّيــة اهلل َعـ َّـز َو َجـ َّـل ،واخلضــوع لعبود َّيتــه ،وبعــد
ـر َأ مــن خطيئتــه ،واعــرف بتوحيــدهَ ،أ ِمـ َـل رمح ـ ًة مــن ر ِّبــه ُت ِّلصــه مــن خطــر يــوم
َأ ْن تـ َ َّ
ورشه و َأذاه؛ وهــو يــو ٌم َي ُ
الرجــل :رهطــه
شــغل ك ٌُّل عــن فصيلتــه ،وفصيلــة َّ
القيامــة ِّ
األَدنــون وبنــوه(((.
الض َّمــة املقــدَّ رة عــى اليــاء؛ منــع
و(تنجيــه) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

مــن ظهورهــا الثــِّــقل ،والفاعــل ضمــر مســترت فيــه ،تقديــره (هــي) ،عائــد إىل (رمحــة)،
ٍ
ــم يف ِّ
عائــد إىل (مؤمــل)،
جــر باإلضافــة،
واهلــاء ضمــر متَّصــل
مبنــي عــى َّ
حمــل ٍّ
الض ِّ
ٌّ
ومجلــة (تنجيــه) صفــة لـ(رمحــة).
َأ َّمــا يف املـ َّـرة الثــَّــانية ،فقرنــه (عليــه الســام) بـ(التَّقــوى) يف مقــام وص َّيتــه معــر َمـ ْن
كان حــارض ًا عنــده يف جملســه ــ وسـ ْ
ـيأيت بيانه ْ
إن شــاء اهلل تعــاىل ــ ؛ إذ قال (عليه الســام):
« َف َع َل ْي ُكــم بِ َر ْه َبـ ٍـة ت َُسـ ِّك ُن ُق ُل ْو َب ُكــمَ ،و َخ ْشـ ًي ٍة ُتـ ْـذ ِرى ُء ُد ُم ْو َع ُكــمَ ،وت َِق َّيـ ٍـة ُتن ِْج ْيكُم».
وقــد َأحســن َأمــر املؤمنــن (عليه الســام) حني قــرن الفعــل ( ُتن ِْج ْي ُكــم) بـ(التَّقوى)؛

إن التَّقــوى يف ال ُّلغــة ُّ
إذ َّ
تــدل عــى االجتنــابُ ،يقــال :وقــاه اهلل وقيــ ًا ووقايــة وواقيــ ًة:
 .1ينظــر :مفــردات ألفــاظ القــرآن792 :و .793وينظــر :مجهــرة اللغــة  ،87/2واملحيــط يف اللغــة ،139/2
وتــاج العــروس .8615/1
املتهجديــن ،33وكفايــة الطالــب  ،55وهنــج الســعادة يف
 .2ينظــر :مطالــب الســؤول  ،175ومصبــاح
ّ
مســتدرك هنــج البالغــة .82/2
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(((
ـرهُ ،يقــال:
ـيء ممَّــا يؤذيــه ويـ ُّ
صانــه  .فالتَّقــوى مشــت َّقة مــن الوقايــة ،وهــي حفــظ الـ َّ
ـيء َأقيــه وقاي ـ ًة ووقــاء((( .قــال اهلل تبــارك وتعــاىل َ ( :فو َقــاه اللَُّ س ـي َئ ِ
ات َمــا
وقيـ ُ
ـت الـ َّ
َ ِّ
َ ُ
ً
ـاق بِـ ِ
ـآل فِ ْر َعـ ْـو َن ُســو ُء ا ْل َعـ َـذ ِ
َم َكـ ُـروا َو َحـ َ
اب)(((.

وقــد قــرن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف موضــع آخــر ،يف غــر اخلطبــة ا ُمل ْونِ َقــة
ــــ حمـ ِّـل البحــث ــــ (النَّجــاة) بـ(التَّقــوى)؛ إذ قــال (عليــه الســام)َّ :
«إن تقــوى اهلل ِم ْف َتــاح

اد ،و َذ ِخــر ُة معـ ٍ
ٍ
ـادَ ،و ِع ْتـ ٌـق ِم ـ ْن ك ُِّل َم َل َكـ ٍـةَ ،ون ََجــا ٌة ِم ـ ْن ك ُِّل َه َل َكـ ٍـة»(((.
َْ َ َ
َُســدَ َ

وممَّــا جتــدر اإلشــارة إليــه ــــ هنــا ــــ َأ َّن (التَّقــوى) يف كالم َأمــر املؤمنــن جــاءت مقرتنة
بـ(اخلشــية) يف ســياق واحــد ،إذ قــال (عليــه الســام)َ « :ف َع َل ْي ُكــم َ ...و َخ ْش ـ ًي ٍة ُتـ ْـذ ِرى ُء
ُد ُم ْو َع ُكــمَ ،وت َِق َّيـ ٍـة ُتن ِْج ْي ُكــم » ،وهــو بذلــك حياكــي القــرآن الكريــم حــن قــال اهلل َعـ َّـز
ِ
ِ
وجـ َّـل ( :و ْلي ْخـ َ ِ
ِ
ـم َف ْل َي َّت ُقــوا
َ َ
َ َ
ـم ُذ ِّر َّي ـ ًة ض َعاف ـ ًا َخا ُفــو ْا َع َل ْي ِهـ ْ
ـش ا َّلذي ـ َن َلـ ْـو ت ََر ُكــو ْا م ـ ْن َخ ْلف ِهـ ْ
اللَّ َو ْل َي ُقو ُلــو ْا َقـ ْـوالً َسـ ِـديد ًا) (((.
الض َّمــة املقــدَّ رة عــى اليــاء؛ منــع
و(تنجيكــم) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

مــن ظهورهــا الثــِّــقل ،والفاعــل ضمــر مســترت فيــه ،تقديــره (هــي) ،عائــد إىل (تقيــة)،
مبنــي يف ِّ
حمــل نصــب مفعــول بــه ،ومجلــة (تنجيكــم) صفــة
و(كــم) ضمــر متَّصــل
ٌّ

لـ(تقية).

** *
 .1ينظر :لسان العرب .281/20
 .2ينظر :مفردات ألفاظ القرآن.833 :
 .3غافر.45 :
 .4منهاج الرباعة (للخوئي).200/4 :
 .5النساء.9 :
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َي ْ�ش َغ ُل

«الشــن والغــن والـ َّـام َأصـ ٌـل واحــدٌ ُّ
جــاء يف معجــم مقاييــس ال ُّلغــةِّ :
يــدل عــى

(((
ضــم (((.
خــاف ال َفــراغ . »..وقــد َشــ َغ َله كمنعــهَ ،يشــ َغ ُله َشــ ْغ ًال ،و ُي ُّ

والشـ ْغ ُل :العــارض ا َّلــذي يذهــل اإلنســان ...وقــد ُشـ ِ
«الشـ ْغ ُل ُّ
الراغــبَّ :
ـغ َل
وقــال َّ
وشـ ُغ ٌل َشـ ِ
فهــو َم ْشـ ُغ ٌ
ول ،وال ُيقــالَ :أ ْشـ َغ َلُ ،
ـاغ ٌل»(((.
واســتعمل َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل َ
مــر ًة واحــد ًة يف
«شــ َغ َل» َّ
اخلطبــة :للدَّ اللــة عــى العــارض ا َّلــذي ي ِ
ذهــل ك َُّل إنســان ،وهــو يــوم القيامــة ،ا َّلــذي
ُ
ــل فيــه ُّ
ذه ُ
كل إنســان عــن بنيــه ورهطــه األَدنــن((( ،إذ قــال (عليــه الســام)َ « :يــو َم
ُي َ
ــه وبنِي ِ
ِ ِ ِ
ــه» .و« َي ْشــ َغ ُل» مــن بــاب (منــع) ،وهــو فعــل مضــارع
َي ْشــ َغ ُل ك ٌُّل َعــ ْن َفص ْي َلت َ َ ْ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
مرفــوع؛ لتجـ ُّـرده عــن النَّاصــب واجلــازم ،وعالمــة رفعــه َّ

ـوض
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،والتَّنويــن عـ ٌ
و«ك ٌُّل» فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
عــن اســمَ ،أ ْيُّ :
كل إنســان .ومجلــة ( َيش ـ َغ ُل ك ُُّل )...يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة إىل (يــوم).
** *

َن ْ�س َت ِع ْينُهُ

هــر وال َّظهــر ،واالســتعان ُة طلــب العــونُّ ،
ال َع ُ
وكل يشء اســتعنت بــهَ .أو
ــون ال َّظ ُ
.1معجــم مقاييــس اللغــة  .151 /3وينظــر :مجهــرة اللغــة،488/1 :والصحــاح يف اللغــة ،360/1 :واملحيط
يف اللغــة ،393/1 ،ولســان العــرب ،355/11 :وتاج العــروس .7209/1:
 .2ينظر :القاموس املحيط.116/3 :
 .3مفردات ألفاظ القرآن..457 :
املتهجديــن ،44 :وكفايــة الطالــب ،55 :وهنــج الســعادة يف
 .4ينظــر :مطالــب الســؤول ،175 :ومصبــاح
ّ
مســتدرك هنــج البالغــة.82/2 :
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عــون عــى العبــادة ،وتعاونــوا َأ ْيَ :أ َ
ٌ
عــان بعضهــم
والصــوم
َأعانــك فهــو عونــكَّ .
ِ
اسـ َت َع َ
ان َوإِ ْن مل يكــن ْ َت َتـ ُه
بعضـ ًا((( .وقــد اســتعنتُه ،واسـ ُ
ـتعنت بــه َفأعاننــي َ
«وإِنــَّـ َا ُأعـ َّـل ْ

ـي معتـ ٌّـلَ ،أعنــيَ :أنــَّــه ال ُي َقــال عــان يعــون كقــام يقــوم ألَنــَّ ـ ُه َوإِ ْن مل ُينْطــق بثالث ِّيــه
ثالثـ ٌّ
َفإِنــَّـ ُه ِف حكــم ا َْلنْ ُطــوقَ .و َع ِليـ ِـه َجــا َء َأعــان يعــنَ ،وقــد شــاع اإلعــال ِف َهـ َـذا األَ ْصــل،
َف َلـ َّـا ا َّطــرد اإلعــال ِف َجِيــع َذلِــك َّ
دل َأ َّن ثالث َّيـ ُه َوإِ ْن مل يكــن ُم ْسـ َت ْعمال َفإِنــَّـ ُه ِف حكــم
َذلِــك .(((»...واملســتعان اســم هلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ «باعتبــار َأنــَّــه ال يســتعني َأحد غريه
إالَّ خــاب عــن مــراده؛ فهــو تعــاىل حمـ ُّـل االســتعانة ال غــره»(((.

وممَّــا جتــدر اإلشــارة إليــه ــــ هنــا ــــ َأمــران :األَ َّولَ :أ َّن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)
رشت إىل َأنــَّــه
الســابق ك ِّلــه يف األَفعــال صيغــة (املــايض)،
وكنت قــد َأ ُ
ُ
اســتعمل يف كالمــه َّ
(عليــه الســام) اســتعمل صيغــة َ ِ
ـي مــن داللــة
(حــدْ ُت) بصيغــة املــايض؛ ملــا يف فعــل املـ ِّ
ـم وحصــل قبــل زمــن
النَّفــاذ يف األَمــر ،والفــراغ منــه ،فهــو َأمــر نافــذ ،مفــروغ منــه ،تـ َّ
التَّك ُّلــم(((َ .أ َّمــا يف هــذا الفعــل ومــا بعــده ،وهــو قولــه (عليــه الســام)« :ونســتعينُه،
ونسرتشــدُ ه ،ونســتهديه ،ونؤمــن بــه ،ونتــوكَّل عليــه» نجــده (عليــه الســام) قــد

اســتعمل صيغــة املضــارع؛ ملــا فيــه مــن الدَّ اللــة عــى احلــال واالســتقبال((( ،والتَّجــدُّ د
 .1ينظــر :العــن ،139/1 :وهتذيــب اللغــة ،378/1 :ومعجــم مقاييــس اللغــة 16/4 :و ،120واملحيــط يف
اللغــة ،124/1 :والقامــوس املحيــط ،455/3 :ولســان العــرب ،298/13 :وتــاج العــروس.8116/1 :
 .2املحكم واملحيط األعظم .333/1 :وينظر :لسان العرب ،298/13 :وتاج العروس.8116/1 :
 .3رشح األسامء احلسنى.81 :

(حِدْ ُت) من الكتاب.
 .4ينظر :الفعل َ
 .5ينظــر :الكتــاب ،12/1 :واملقتضــب ،1/2 :واإليضــاح يف علــل النحــو87 :و ،88واجلمــل  ،8وإصــاح
املفصــل5/2 :
اخللــل الواقــع يف اجلمــل ،21 :واملفصــل ،24 :ورشح املفصــل ،6/7 :واإليضــاح يف رشح ّ
و ،6ومهــع اهلوامــع ،7/1 :والفعــل املضــارع داللتــه وع ّلــة إعرابــه وبنائــه (رســالة ماجســتري).52-50 :
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واحلــدوث((( ،فيكــون الفعــل املضــارع مناســب ًا هلــذه َاألفعــال؛ فالعبــد حيتــاج يف ِّ
كل
وقــت ومــكان إىل َأ ْن يســتعني بــاهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،ويسرتشــده ،ويســتهديه ويؤمــن
بــه ،ويتــوكَّل عليــه.

والالَّفــت للنَّظــر َأ َّن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يعــود بعــد هــذه األَفعــال
«و َش ِ
ــه ْو َد ُم ْ ِل ٍ
ــص
ــهدْ ُت َلــ ُه ُش ُ
املضارعــة إىل صيغــة املــايض ،فيقــول (عليــه الســام)َ :
ُم ْو ِقـ ٍ
ـنَ ....و َو َّحدْ ُتـ ُه َو َشـ ِـهدْ ُت بِبِ ْع َثـ ِـة ُم َ َّمـ ٍـد َع ْبـ ِـد ِه»...؛ لداللــة الفعــل عــى املعنــى املــراد،
فهــو (عليــه الســام) يســتعمل َّ
كل لفــظ ملــا يوافــق معنــاه ،وبد َّقــة متناهيــة.
واألَمــر الثــَّــاينَ :أ َّن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) عــدل عــن صيغــة املفــرد يف

«محــدت ...محدتُــه» إىل صيغــة اجلمــع «ونســتعينه ،ونسرتشــدُ ه ،ونســتهديه،
األَفعــال
ُ
ونؤمـ ُن بــه ،ونتــوك َُّل عليــه» ،واألَصــل يف حلــوق النُّــون يف َأ َّول املضــارع املســند إىل مجاعة

املتك ِّلمــن للدَّ اللــة عــى َأ َّن الفعــل صــدر عــن مجاعــة ،ذكــور ًا كانــوا َأم إناثـ ًا ،وقــد وردت
نفســه(((،
يف اســتعامل آخــر ،وذلــك إذا ُأســند الفعــل املضــارع إىل املتك ِّلــم الفــرد املع ِّظــم َ

و َأرى َأ َّن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) عــدل ــــ هنــا ــــ مــن صيغــة املفــرد «محــدت...
محدتــه إلــخ» إىل صيغــة اجلمــع «نســتعينه ،ونسرتشــده إلــخ»؛ ألَ َّن هــذه األَفعــال بصيغــة
والرشــاد،
اجلمــع تتناســب مــع معانيهــا َأنفســها؛ تعظيــ ًا هلــا ،مــن طلــب االســتعانةَّ ،
واهلدايــة ،واإليــان ،والتــوكُّل ،وال يريــد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) بصيغــة اجلمــع

تعظيــم نفســه.

** *
 .1ينظــر :معــاين األبنيــة يف العربيــة ،24 :والتعبــر القــرآين ،24 :وااللتفــات يف القــرآن الكريــم ( ُأطروحــة
دكتــوراه).134 :
 .2ينظر :ارتشاف الرضب.99/1 :
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َن ْ�س َت ِْ�شدُ ُه

ُّ
والصــاح،
«ر َشــدَ » يف ال ُّلغــة عــى االســتقامة ،واهلدايــة ،والدَّ اللــة َّ
تــدل مــا َّدة َ

«الرشــاد خــاف
ـي َّ
والضــال ،جــاء يف ِّ
وإصابــة َّ
الصحــاحَّ :
الصــواب ،وهــي نقيــض الغـ ِّ
ـي ،وقــد َر َشــدَ َي ُ
ور ِشــدَ بالكــر َي ْر َشــدُ َر َشــد ًا ُل َغ ـ ٌة فيــه ... .وال َّطريــق
رشــدُ ُرشــد ًاَ ،
الغـ ِّ
األَ ْر َشــدُ  :نحــو األَ ْقصــد»(((.
ور َشــد ًا ورشــاد ًا:
ـر و َفـ ِـرحُ ،رشــد ًا َ
«ر َشــدَ  ،كنَـ َ
وقــال صاحــب القامــوس املحيــطَ :

والرشــد :االســتقامة عــى طريــق احلـ ِّـق مــع
اهتــدى ،كاسرتشــد .واسرتشــدَ :ط َل َب ـ ُهُّ ...

الــراط ،وا َّلــذي
والرشــيد يف صفــات اهلل تعــاىل :اهلــادي إىل ســواء ِّ
تص ُّلــب فيــهَّ .
(((
والرشــيد يف َأســاء اهلل تعــاىل هــو ا َّلــذي َأرشــدَ اخللــق إىل
َح ُس ـ َن تقديـ ُـره فيــا َقــدَّ ر» َّ ،
مصاحلهــمَ ،أ ْي :هداهــمَّ ،
ودلــم عليهــا ،وقيــل :هــو ا َّلــذي تنســاق تدبرياتــه إىل غاياهتــا

الســداد مــن غــر إشــارة مستشــر وال تســديد مســدِّ د ،واسرتشــده :طلــب
عــى ســبيل َّ
الرشــد(((.
منــه ُّ

«إن ِ
ـكري بــن (اهلدايــة) و(اإلرشــاد) بقولــهَّ :
اإل ْر َشــاد إىل
وفـ َّـرق َأبــو هــال العسـ ّ
ِ
ِ
ـي الت ََّم ُّكــن مــن ا ْل ُو ُصــول إليــهَ ،وقــد
ـيء ُهـ َـو التَّطريــق إليــه ،والتَّبــن َلـ ُهَ .و ْالدَ ا َيــة هـ َ
الـ َّ ْ
ِ
ـالِ :
جــاءت ْ ِ
ـر َ
الدَ ا َيــة للمهتــدي ِف َق ْولــه َت َعـ َ
يم)(((َ ،فذكــر َأنــَّــهم
ْ
اط ا ُْل ْس ـتَق َ
َ َ
(اهد َنــا الـ ِّ َ
دعــوا باهلدايــة ،وهــم مهتــدون ال حمَالــةَ ،ومل جيــئ مثــل َذلِــك ِف ِ
اإل ْر َشــادَ ،و ُي َقــال َأ ْيضـ ًا:
 .1الصحاح يف اللغة .254/1 :وينظر :العني  ،2/2ومجهرة اللغة.331/1 :
 .2ينظــر :القامــوس املحيــط .277/1 :وينظــر :معجــم مقاييــس اللغــة ،327/2 :وتــاج العــروس:
.1985 /1
 .3ينظــر :لســان العــرب .175/3 :وينظــر :معجــم مقاييــس اللغــة ،327/2 :والقامــوس املحيــط،277/1 :
وتاج العــروس.1985/1 :
 .4الفاحتة.6 :
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ـالَ ( :فاهدُ وهــم إِ َل ِ ِ
ال ِحيـ ِم)(((َ ،و َقـ َ
هــداه إِ َل ا َْل ْكـ ُـروهَ ،كـ َـا َقـ َ
ـال اهلل َت َعـ َ
ـال َت َعــا َل:
صاط ْ َ
ْ ُ ْ
َ
ـك َل َعـ َـى ُهــدً ى ُم ْس ـت َِقي ٍم)(((َ ،والْــدى الدَّ ال َلــةَ ،فــإِذا ك َ
(إِنــَّـ َ
َان ُم ْس ـت َِق ًيام َف ُهـ َـو دال َلــة إىل

ــواب ،واإليــان هــدى؛ ألَنــَّــه دال َلــة إىل اجلنَّــةَ ،وقــد ُيقــال :ال َّط ِريــق هــدىَ ،وال
الص َ
َّ
ُيقــالَ :أرشــده إالَّ إِ َل املحبــوب.(((»...
«ر َشــدَ » يف اخلطبــة مـ َّـر ًة واحــد ًة موافق ـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ قــال
وورد هــذا الفعــل َ

«ونسرتشــدُ ُه» ،فهــو عــى صيغــة «اســتفعل» ،ا َّلتــي تـ ُّ
ُ
ـدل
َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام):
ِّ
واالتــاذ(((؛ َفأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)
عــى ال َّطلــب ــــ وهــو َأشــهر معانيهــا ــــ،

الرشــيد
الرشــاد ،ويتَّخــذه ُمرشــد ًا ،فهــو ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ َّ
يطلــب مــن اهلل تبــارك وتعــاىل ــــ َّ
ـراط ،وا َّلــذي َح ُسـ َن تقديــره فيــا َقــدَّ ر و ُيقــدِّ ر ،و ُي ُ
رشــد اخللــق مــا
اهلــادي إىل ســواء الـ ِّ
الســداد؛ فهــو
فيــه مصلحتهــم ،وهدايتُهــم ،وتنســاق تدبريا ُتــه إىل غاياهتــا عــى ســبيل َّ
املد ِّبـ ُـر احلكيــم اخلبــر.

ُ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و«نسرتشــدُ ه» فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
والفاعــل ضمــر مســترت ،تقديــره (نحــن) عائــد إىل َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)،
ـي يف حمـ ِّـل نصــب مفعــول بــه ،عائــد إىل اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ.
واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
ومجلــة (ونسرتشــدُ ه) معطوفــة عــى مجلــة (ونســتعينُه).
** *

 .1الصافات.23 :
 .2احلج.67 :
 .3الفروق اللغوية.172 :
 .4ينظر :الفعل (نستعينه) من الكتاب.
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َن ْ�س َت ْه ِد ْيه

تـ ُّ
ـدل مــا َّدة «هــدي» يف ال ُّلغــة عــى البيــان ،والدَّ اللــة ،والقصــد ،وال َّطريــق ،والتَّقــدُّ م،
ِ
فاه َتــدَ ى .واهلــادي مــن
والتَّوفيــق .جــاء يف (العــن)« :اهلُــدى نقيــض َّ
الضاللــةُ .هــد َي ْ
ٍ
ِّ
الرجــل ُي ْم ِسـكُها فهــي َتديــه ،تتقدَّ مــه.
وسـ ِّـميت العصــا هاديـ ًا؛ ألَ َّن َّ
كل يشءَ :أ َّو ُلـ ُهُ ...
ـت
والدَّ ليـ ُـل ُي َسـ َّـمى هادي ـ ًا ،لتقدُّ مـ ِـه القــو َم هبدايتــه .واهلــادي :ال ُعنُــق والـ َّـر ْأ ُسَ ...هدَ ْيـ ُ
(((
والبيــت
ريــق
الرشــاد ،والدَّ اللــة :وهديتُــه ال َّط َ
َ
لــكَ ،أ ْيَ :ب َّين ُ
ْــت لــك»  .واهلــدى َّ :
عرفتــه ،وهــي لغــة َأهــل احلجــاز ،وغريهــم يقــول :هدي ُتــه إىل الطريــق ،وإىل
هدايــةَ ،أ ْيَّ :
كل شــهر :هاديتهــاُّ ،
الــدَّ ار((( ،وغـ َّـرة ِّ
وكل يشء قــاد شــيئ ًا فهــو هاديه(((،واهلــادي مــن
وعرفهــم طريــق معرفتــه ح َّتــى ُأمــروا بربوب ِّيتــه،
ـر عبــاده َّ
َأســاء اهلل تعــاىل :هــو الــذي بـ َّ َ

وهــدى َّ
كل خملــوق إىل مــا ال ُبــدَّ لــه منــه يف بقائــه ودوام وجــوده(((.

الراغــب« :وهدايــة اهلل تعــاىل لإلنســان عــى َأربعــة َأوجــه :األَ َّول :اهلدايــة
وقــال َّ
ـم بجنســها َّ
ـم
كل مك َّلــف مــن العقــل ،والفطنــة ،واملعــارف َّ
الضور َّيــة ا َّلتــي َأعـ َّ
ا َّلتــي عـ َّ

منهــا َّ
كل يشء بقــدر فيــه حســب احتاملــه ...الثــَّــاين :اهلدايــة ا َّلتــي جعــل للنــاس بدعائــه
ـص بــه مــن
إ َّياهــم عــى َألســنة األَنبيــاء ،وإنــزال القــرآن ...الثــَّــالث :التَّوفيــق الــذي خيتـ ُّ

الرابــع :اهلدايــة يف اآلخــرة إىل اجلنَّــة ...وهــذه اهلدايــات األَربــع مرتتِّبــة ،فـ َّ
ـإن
اهتــدىَّ ...
ـح تكليفــه ،و َمـ ْن مل حتصــل لــه
َمـ ْن مل حتصــل لــه األُوىل ال حتصــل لــه الثــَّــانية ،بــل ال يصـ ُّ
 .1العني.278/1 :
.2ينظــر :الصحــاح يف اللغــة .247/2 :وينظــر :هتذيــب اللغــة ،357/2 :واملحكــم واملحيــط األعظــم:
 ،217/2واملصبــاح املنــر ،10:115 :والقامــوس املحيــط.487/3 :
.3ينظر :املحيط يف اللغة.317/1 :
 .4ينظــر :لســان العــرب .353/15 :وينظــر :معجــم مقاييــس اللغــة ،31/6 :والقامــوس املحيــط:
 ،1733/1وتــاج العــروس.8662/1 :
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الرابــع فقــد حصل له الثــَّــاث
والرابعــة ،و َمـ ْن حصــل لــه َّ
الثــَّــانية ال حتصــل لــه الثــَّــالثة َّ

ـم ينعكــس ،فقــد
ا َّلتــي قبلهــا ،و َمـ ْن حصــل لــه الثــَّــالث فقــد حصــل لــه ال َّلــذان قبلــه ،ثـ َّ
حتصــل األُوىل وال حيصــل لــه الثــَّــاين وال حيصــل الثــَّــالث ،واإلنســان ال يقــدر َأ ْن هيــدي
َأحــد ًا إالَّ بالدُّ عــاء وتعريــف ال ُّطــرق دون ســائر َأنــواع اهلدايــات.(((»...

وتطابقــت داللــة الفعــل «هــدي» يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ جــاء الفعــل
ِ
ـتهديه»،
«هــدي» مـ َّـر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة؛ إذ قــال َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)« :ونسـ
َأ ْي :نطلــب البيــان ،والدَّ اللــة ،والقصــد ،والتَّقــدُّ م ،والتَّوفيــق ،و«نســتهديه» عــى زنــة
ِّ
(اســتفعل) ،ا َّلتــي تـ ُّ
واالتــاذ((( ،و َأمــر املؤمنــن
ـدل عــى ال َّطلــب ــــ وهــو َأشــهرها ــــ،
(عليــه الســام) يطلــب مــن اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ اهلدايــة ،ويتَّخــذه هاديـ ًا؛ فهــو ا َّلــذي

ويعرفهــم طريــق معرفتــه حتــى يقـ ُّـروا بربوب ِّيتــه ،وهيــدي َّ
كل خملــوق إىل مــا
ـر عبــادهِّ ،
ُيبـ ِّ

البــدَّ لــه منــه يف بقائــه ودوام وجــوده.

الض َّمــة املقــدَّ رة عــى اليــاء؛
و(نَســتهديه) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
منــع مــن ظهورهــا الثــِّــقل ،والفاعــل ضمــر مســترت فيــه ،تقديــره (نحــن) عائــد إىل َأمــر
ـي يف حمـ ِّـل نصــب مفعــول بــه ،عائــد
املؤمنــن (عليــه الســام) ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

إىل اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ .ومجلــة (ونســتهديه) معطوفــة عــى مجلــة (ونسرتشــده).
** *

 .1ينظر :مفردات ألفاظ القرآن 835 :و.836
 .2ينظر :الفعل (نستعينه) من الكتاب.
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ُن�ؤْمِنُ
ُّ
تــدل مــا َّدة «آ َمــ َن» يف ال ُّلغــة عــى اإلخــاص ،والتَّصديــق ،والوثــوق ،والتَّســليم.

فاألَمانــة نقيــض اخليانــة ،واإليــان التَّصديــق نفســه((( ،واإليــان :اإلخــاصُ ،يقــال:
َأعطيتــه مــن آ َمـ ِ
ـن مــايلَ ،أ ْي :مــن خالصــه ،وقيــل ،ناقــة َأ ُمــون ،وهــي األَمينــة الوثيقــة،
واإليــان مصــدر آمــن ي ِ
ؤمــ ُن إيامنــ ًا ،فهــو مؤمــن ،ومعنــا ُه :التَّصديــق ،وهــو اعتقــاد
َ َ ُ
وتصديــق بالقلــبْ ،
قــت ،وهــو خــاف الكفــر
ْــت بــاهلل ،فمعنــاه :صدَّ ُ
فــإن قيــل :آ َمن ُ
والنِّفــاق ،فهــو اعتقــاد بالتَّصديــق بالقلــب ،واملؤمــن مــن َأســاء اهلل ــــ تعــاىل ــــ ،وقيــل

آمنــت بــاهلل إيامنــ ًا،
مــن صفاتــه ،وهــو ا َّلــذي يصــدق عبــاده مــا وعدهــم((( ،و ُيقــال:
ُ
ـلمت لــه((( .واإليــان ضــدّ الكفــر ،واإليــان بمعنــى التَّصديــق ضــدّ ه الكــذب،
َأ ْيَ :أسـ ُ

و ُيقــال :آمــن بــه قــو ٌم ،وكـ َّـذب بــه قــو ٌم ،واإليــان الثــِّــقة ،ورجـ ٌـل َأ َمنَ ٌة ل َّلــذي ُيصــدِّ ق ك َُّل
ـيء
مــا يســمع ،وال يكـ ِّـذب بــيء ،وإذا كان يطمئـ ُّن إىل ك ُِّل َأحــد ،ويثــق بــه ،وآمــن بالـ َّ
ـيء(((.
صــدَّ ق ،واإليــان إظهــار اخلضــوع والقبــول بالـ َّ

واإليــان واملؤمــن لفظــان كانــا يـ َّ
ـدلن يف اجلاهل َّيــة عــى التَّصديــق ،فكانــا مســتعملني
بداللتهــا ال ُّلغويــة ،و َأصبحــا بعــد اإلســام ُيطلقــان عــى اإليــان ضــدّ الكفــر ،واملؤمــن

ا َّلــذي هــو غــر الكافــر ،فهــا مــن األَلفــاظ ا َّلتــي تطـ َّـورت يف لغــة القــرآن ،وصــارت
تُطلــق عــى معـ ٍ
ـان غــر املعــاين ا َّلتــي كانــت تـ ُّ
ـدل عليهــا((( ،فاملؤمــن يف اإلســام َم ـ ْن
 .1ينظر :العني .202/2 :وينظر الصحاح يف اللغة ،23/1 :واملحيط يف اللغة.476/2 :
 .2ينظر :هتذيب اللغة.224/5 :
 .3ينظر :املصباح املنري.136/1 :
 .4ينظر :لسان العرب .21/13 :وينظر :أساس البالغة ،200/1 :وتاج العروس.7965/1 :
التطــور اللغــوي التارخيــي ،51-50 :وعلــم
 .5ينظــر :تاريــخ آداب العربيــة 193/1 :و .194وينظــر:
ّ
املفــردات يف إرثنــا اللغــوي ،137 :وتاريــخ آداب العــرب.208/1 :
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آمــن بــاهلل ورســوله(((.
الراغــب :إنــَّــه ُيطلــق لفــظ اإليــان ،و ُيــراد بــه «إذعــان النَّفــس للحـ ِّـق عــى
وقــال َّ
وإقــرار بال ِّلســان،
ســبيل التَّصديــق ،وذلــك باجتــاع ثالثــة َأشــياء :حتقيــق بالقلــب،
ٌ
ومحــل بحســب ذلــك باجلــوارح ....ويقــال ِّ
لــكل واحــد مــن االعتقــاد ،والقــول،
الصالــح :إيــان.(((»...
والصــدق ،والعمــل َّ
ِّ

و«آ َمـ َن» َأصلهــا َأ ْأ َمـ َن عىل زنــة « َأ ْف َعـ َـل» ،توالت مهزتان ،وســكنت الثــَّــانيةُ ،فأبدلت
َألفـ ًا مــن جنــس حركــة اهلمــزة األُوىل ،وهــي الفتحــة ،ويقــال :آمـن ي ِ
ؤم ُن إيامنـ ًا(((.
َ َ ُ
ُ

وقــد اس ـت ِ
ُعم َل هــذا الفعــل «آ َم ـ َن» مـ َّـر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة ،مطابق ـ ًا داللتــه ال ُّلغو َّيــة
«ون ُْؤ ِم ـ ُن بِـ ِـه»َ ،أ ْي :نخلــص،
واالصطالح َّيــة؛ إذ قــال َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)َ :
ونصــدِّ ق ،ونثــق ،ونسـ ِّلم هلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،ونؤمــن بــه ،وكيــف ال وهــو َأ َّول مؤمــن
حممــد َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َس ـ َّل َم .
بعــد الرســول القائــد َّ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و(نؤمــن) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

والفاعــل ضمــر مســترت فيــه وجوبـ ًا ،تقديــره (نحــن) ،و(بــه) البــاء حــرف جـ ٍّـر ،واهلــاء
ـي عــى الكــر يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر بحــرف اجلـ ِّـر ،وهــو عائــدٌ إىل اهلل ــــ تبــارك
ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل (نؤمــن) ،ومجلــة (نؤمــن بــه) معطوفــة عىل
وتعــاىل ــــ واجلـ ُّ
مجلــة (ونســتهديه).

** *
 .1ينظر :دستور العلامء.382/3 :
 .2مفردات ألفاظ القرآن .91 :وينظرّ :
كشاف اصطالحات الفنون.134/1 :
 .3ينظر :الرصف الوايف ،258 :وحمارضات يف علم الرصف.200 :
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َن َت َو َّك ُل

تـ ُّ
«وك ََل» يف ال ُّلغــة عــى التَّســليم ،واالكتفاء ،والثــِّــقة ،وال ُّلجــوء ،واالنقياد.
ـدل مــا َّدة َ
ـح يـ ُّ
ـدل عــى
«وك ََل الــواو والــكاف والـ َّـامَ :أصـ ٌـل صحيـ ٌ
جــاء يف معجــم مقاييــس ال ُّلغــةَ :
اعتـ ِ
ـاد غـ ِ
ـر َك يف َأمــرك ...وال َّتــوكُّل منــه ،وهــو إظهــار ال َع ْجــز يف األَمــر ،واالعتــا ُد عــى
غريك»(((.

الراغــب« :الت َّْو ِكيـ ُـلَ :أ ْن تعتمــد عــى غــرك ،وجتعلــه نائبــا عنــك ...وال َّتـ َـوك ُُّل
وقــال َّ

ـت لـ ُه ،و ُيقــالَ :و َّك ْل ُتـ ُه َف َتـ َـوك ََّل
ـت لفــان بمعنــى :تو َّليـ ُ
يقــال عــى وجهــنُ ،يقــال :ت ََو َّك ْلـ ُ

ـت عليــه بمعنــى :اعتمد ُتــه.((( »....
يل ،وت ََو َّك ْلـ ُ

واملتــوك ُِّل عــى اهلل ا َّلــذي يعلــم َأ َّن اهلل كافــل رزقــه و َأمــره؛ فريكــن إليــه وحــده ،وال
ِ
ووك ََل إِليــه
َــوك ََّل َع َل ْيــه ،واتَّــك ََل است َْســلم إِليــهَ ،
يتــوكَّل عــى غــره ،و ُيقــالَ :وك ََل ،وت َ
ـن ِ
ـان ُفالنـ ًا إِذا اسـ َتكْفاه َأمــره؛ ثِقـ ًة ِ
بكفايتِــه َأو َع ْجــز ًا َعـ ِ
ووك ََّل فـ ٌ
القيــام
األَمـ َـر :سـ َّلمهَ ،
َ
َبأمــر َن ْف ِسـ ِـه((( .والتــوكُّل :هــو إيــكال َاألمــر إىل اهلل عنــد ركــوب الغــار ،بعــد دراســة

ال َّطريــق ،وهــو بمنزلــة طلــب ِّ
الشــفاء مــن اهلل بعــد رجــوع املريــض إىل ال َّطبيب واســتعامل
الــدَّ واء ،وهــو ا َّلــذي يستحســنه العقــل((( .ويعنــي الثــِّــقة بــا عنــد اهلل ،واالســتغناء ع َّم يف
َأيــدي النَّــاس مــن املخلوقــن(((.
والوكيــل يف صفــات اهلل تعــاىل هــو احلافــظ ،والنَّــارص ،واملعــن ،فهــو اســم لــه ــــ
 .1معجم مقاييس اللغة.136/6 :
 .2مفردات ألفاظ القرآن.882 :
 .3ينظر :لسان العرب .734/1 :وينظر :النهاية يف غريب احلديث واألثر.496/5 :
 .4ينظر :حممد يف القرآن.553 :
 .5ينظر :حميط املحيط.2283/2 :
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(((
ـكري
تبــارك وتعــاىل ــــ باعتبــار َأهل َّيتــه إلســام األُمــور إليــه  .وفـ َّـرق َأبــو هــال العسـ ّ
بــن (الوكيــل) يف صفــات اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ وبينــه يف صفــات العبــاد؛ إذ قــالَ ...« :أ َّن
ا ْل َو ِكيــل ِف ِص َفــات اهلل بِ َم ْعنــى ا ُْل َتـ َـو ِّل ا ْل َق ِائــم بتدبــر خلقــه؛ ألَنــَّ ـ ُه َمالـ ٌ
ـك َلُــمَ ،ر ِحيــم
هبــمَ ،و ِف ِص َفــات َغــره إِنــَّـ َـا ي ْعقــد بِالت َّْو ِكيـ ِ
ـل»((( ،فهــو ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ وكيــل اخللــق من
غــر عقــد ،فهــو خالقهــم ورازقهــم.

«وك ََل» مـ َّـر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة للدَّ اللــة عــى معنــاه ال ُّلغــوي؛ إذ
وورد هــذا الفعــل َ
«و َن َتـ َـوك َُّل عليـ ِـه»َ ،أي :نُس ـ ِّل ُم لــه ،ونكتفــي ،ونثــق
قــال َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)َ :

ورب ِّ
كل يشء ومليكــه ،و َمـ ْن يتــوكَّل عليه،
ـي الق ُّيــومُّ ،
بــه ،ونلجـ ُـأ وننقــاد إليــه ،فهــو احلـ ُّ
فإنــَّــه مكفــول األَمــر ك ّلــه ،فــا خيــاف مــن َأ ْن يفوتــه يشء يف الدُّ نيــا واآلخــرة ،فهــو القادر
ا َّلــذي ال يعجــزه يشء ،والعزيــز ا َّلــذي ال يغلبــه َأحــد ،وال يمتنــع عليــه يشء تشــاؤه
مشــيئتُه ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ بمقتــى حكمتــه ،وبيــده األَمــر ك ُّلــه(((.
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و(نتــوكَّل) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

جــر،
والفاعــل ضمــر مســترت فيــه وجوبــ ًا ،تقديــره (نحــن) ،و(عليــه) عــى :حــرف ٍّ
اجلر ،وهــو عائــدٌ إىل اهلل ــ
ـي عــى الكــر يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر بحــرف ِّ
واهلــاء :ضمــر متــَّــصل مبنـ ٌّ

ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل (نتــوكَّل) ،ومجلــة (ونتــوكَّل عليــه)
تبــارك وتعــاىل ــــ واجلـ ُّ

معطوفــة عــى مجلــة (ونؤمــن بــه).

** *
 .1ينظر :رشح األسامء احلسنى.103 :
 .2الفروق اللغوية.70 :
 .3ينظــر :مطالــب الســؤول ،175 :وكنــز العــال ،221/8 :وهنــج الســعادة يف مســتدرك هنــج البالغــة:
.82/2
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َ�ش ِه ْد ُت�َ ،ش ِه ْد ُتَ ،ف َ�شهِدَ ْت

«ش ِ
ُّ
تــدل مــا َّدة َ
ــهدَ » يف ال ُّلغــة عــى احلضــور ،والعلــم باألَمــر ،والتَّبيــن .قــال ابــن
«الشــن واهلــاء والــدَّ ال َأصـ ٌـل يـ ُّ
فــارسَّ :
ـدل عــى حضــور وعلــم وإعــام ،ال خيـ ُـرج يش ٌء
الشــهادة ،جيمــع األُصـ َ
مــن فروعــه عــن ا َّلــذي ذكرنــاه .مــن ذلــك َّ
ـول ا َّلتــي ذكرناهــا مــن

احلضــور ،والعلــم ،واإلعــام .يقــال َشــهد َي ْشـ َـهدُ َشـ َـها َدةً .وا َملشــهد :حمــر النَّــاس...
وشـ ِـهدَ فـ ٌ
َ
ـم ملــن احلـ ُّـق ،وعــى َمـ ْن هــو»(((.
ـان عنــد القــايض ،إذا بـ َّ َ
ـن و َأع َلـ َ
ــهو ُد َّ
الراغــبُّ :
ــها َدةُ :احلضــور مــع املشــاهدة ،إ َّمــا بالبــر،
والش َ
«الش ُ
وقــال َّ
ــها َدةُ :قــول صــادر عــن علــ ٍم َح َص َ
َأو بالبصــرةَّ ...
ــل بمشــاهدة بصــرة َأو
والش َ
بــر.((( »...

والشــهيد مــن َأســاء اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ األَمني يف شــهادته ،وقيــلَّ :
َّ
الشــهيد ا َّلذي

والشــهيد احلــارض(((َّ ،
ال يغيــب عــن علمــه يشءَّ ،
والشــهيد عــى زنــة (فعيــل) ،وهــو مــن
والشــهيد بمعنــى َّ
َأبنيــة املبالغــة مــن (فاعــل) (((َّ ،
الشــاهد ،كــا َأ َّن العليــم بمعنــى العــامل،
فالشــهيد هــو َّ
والشــاهد خــاف الغائــبَّ ،
الراحــمَّ ،
الشــاهد ا َّلــذي
والرحيــم بمعنــى َّ
َّ

َيشـ َـهدُ بــا عايــن وحــر(((َّ ،
والشــاهد :اســم هلل ــــ جـ َّـل وعــا ــــ باعتبــار فعل َّيــة تلــك
الصفــة بالنِّســبة إىل ك ُِّل موجــود(((.
ِّ
 .1معجم مقاييس اللغة .221/3
 .2مفردات ألفاظ القرآن.465 :
 .3ينظر :لسان العرب 238/3 :و ،239وتاج العروس 238/8 :و.239
 .4ينظر :تاج العروس.239/8 :
 .5ينظر :اشتقاق أسامء اهلل.132 :
 .6ينظر :رشح األسامء احلسنى.70 :
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وقيــل :مــا «كان حــارض ًا يف قلــب اإلنســان ،وغلــب عليــه ذكــره؛ فـ ْ
ـإن كان الغالــب

عليــه العلــم ،فهــو شــاهد العلــمْ ،
وإن كان الغالــب عليــه احلـ ّـق ،فهــو شــاهد احلـ ِّـق»(((.
وورد هــذا الفعــل َ
«شـ ِـهدَ » يف اخلطبــة ثــاث مـ َّـرات ،ورد يف املـ َّـرة األُوىل ماضيـ ًا مبن َّيـ ًا
الســكون؛ التــِّــصاله بضمــر رفــع متحـ ِّـركُ ،أســندَ إليــه ،عائــدٌ إىل َأمــر املؤمنــن
عــى ُّ
ـص ُم ْو ِقـ ٍ
«و َشـ ِـهدْ ُت َلـ ُه ُشـ ُـهو َد ُم ْ ِلـ ٍ
ـن» ،فشــهادة َأمــر املؤمنــن
(عليــه الســام) ،إذ قــالَ :
(عليــه الســام) قــول صــادر عــن علــم حصــل بمشــاهدة بــر وبصــرة ،شــهادة بربوب َّيــة
اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،شــهادة خملــص موقــن هبــذا القــول.

الســكون؛ التــِّــصاله بضمــر رفــع
املــرة الثــَّــانية ــــ َأيضــ ًا ــــ مبن َّيــ ًا عــى ُّ
وورد يف َّ
متحـ ِّـركُ ،أســندَ إليــه عائــد إىل َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)ُ ،م ِقـ َّـر ًا فيهــا َأمــر املؤمنــن
ـي األَكــرم ــــ َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َس ـ َّل َم ــــ ،إذ قــال (عليــه
(عليــه الســام) ببعثــة النبـ ِّ
ِ ِ
ِ
ٍ ِ ِ
ِ
الســام)َ :
وحبـِ ْيبـِـ ِـهَ ،و َخ ِل ْي ِلـ ِـهَ ،ب َع َث ُه ِف
ور ُسـ ْـولهَ ،و َصف ِّيهَ ،
«وشـ ِـهدْ ُت بب ْع َثــة ُم َ َّمــد َع ْبــدهَ ،
ـن َفـ ْـر ٍة و ُك ْفــر؛ ر ْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َخـ ْ ِ
ـر َعـ ْ ٍ
ـم بـِـ ِـه نـُـ ُب َّو َت ُهَ ،و َقـ َّـوى
ـر ،ويف حـ ِ َ َ
َ
حـ ًة ل َعبـِـ ْيدهَ ،ومنَّـ ًة َل ِز ْيــدهَ ،خ َتـ َ
بـ ِ
ِــه ُح َّج َت ُه».

َأ َّمــا يف املـ َّـرة الثــَّــالثة ،فــورد مبن َّي ـ ًا عــى الفتــح ،متــَّــص ً
الســاكنة؛ إذ
ال بتــاء التَّأنيــث َّ
قــال َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف بيــان حــال اإلنســان يــوم القيامــة ،يــوم تشــهد
ـر ِمـ ْن َقـ ْ ِ
عليــه جوارحــه بــا ارتكــب مــن معـ ٍ
ـن ُينْ َفـ ُ
ـخ
ـر ِه ِحـ ْ َ
ـاص ،وذنــوب ،وآثــامَ « :ف ُينْـ َ ُ
طو ِهِ ،
ـخ ِ
ِ ْف ُصـ ْـو ٍرَ ...ف َشـ ِـهدَ ْت َع ْينُ ـ ُه بـِ ـنَ َظ ِر ِه ،و َيــدُ ُه بـِ ـ َب ْط ِش ِهَ ،و ِر ْج ُل ـ ُه بـِـ َ
وجلــدُ ُه بـِـ َـم ِّس ِه،
ِ ِ
يـ َـر َأ ْعــدَ ا ُء اللَِّ إِ َل النَّـ ِ
ـار َف ُه ْم
و َف ْر ُجـ ُه بـِـ َل ْمسه» ،وفيــه تضمــن لقولــه ــــ تعــاىل ــ َ :
(و َيـ ْـو َم ُ ْ ُ
وهــا َش ِ
وز ُع َ
ــم بِ َــا
ُي َ
ــون * َحتَّــى إِ َذا َمــا َجا ُء َ
ــم َو ُج ُلو ُد ُه ْ
ــم ُع ُه ْم َو َأ ْب َص ُار ُه ْ
ــم َس ْ
ــهدَ َع َل ْي ِه ْ
ِِ
كَا ُنــوا َي ْع َم ُلـ َ
ـم ِل َ َشـ ِـهدْ ت ُْم َع َل ْينَــا َقا ُلــوا َأ ْن َط َقنَــا اللَُّ ا َّلـ ِـذي َأ ْن َطـ َـق ك َُّل
ـون * َو َقا ُلــوا ِلُ ُلودهـ ْ
 .1التعريفات.164 :
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َ ٍ
ـم َأ َّو َل َمـ َّـر ٍة َوإِ َل ْيـ ِـه ت ُْر َج ُعـ َ
ـون) (((.
شء َو ُهـ َـو َخ َل َق ُكـ ْ
ْ

و« َف َشـ ِـهدَ ْت َع ْينُ ـ ُه بـِ ـنَ َظ ِر ِه» (شــهدت) :فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،وال َّتــاء تــاء
ـاض مبنـ ٌّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
الســاكنة ،و(عينُـ ُه) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
الت َّْأنيــث َّ
ـي يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،و(بنظــره) البــاء:
وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر متــَّــصل مبنـ ٌّ

حــرف جـ ٍّـر ،و(نظــره) :اســم جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،واهلــاء
ـي يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،ومجلــة ( َف َشـ ِـهدَ ْت َع ْينُـ ُه بـِـنَ َظ ِر ِه) معطوفــة
ضمــر متــَّــصل مبنـ ٌّ
عــى مجلــة ( َف ُينــر مــن َقـ ْ ِ
ـن ُينْ َفـ ُ
ـخ يف ُصـ ْـو ٍر).
ـر ِه حـ َ
ُ
** *

َف َّر ْد ُتهُ

الفــرد :مــا كان وحــدهُ ،يقــالَ :فـ َـر َد َيفـ ُـر ُد ،وانفــرد انفــراد ًا ،و َأفردتــه :جعلتــه واحــد ًا،
ـف اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل
بالربوبيــة واألَمــر دون خلقــه((( ،وقيــل :إنــَّــا ُو ِصـ َ
واهلل الفــرد :تفـ َّـرد ُّ

ــــ بالفرد َّيــة؛ «ألَنــَّــه ال خيتلــط باألَشــياء وال يامزجهــا ،بــل هــو مسـ ٍ
ـتغن عنهــا ...وهــو
جـ َّـل وعـ َّـز ال يقــال لــه موافــق ،وال خمالــف هلــا يف جوهــر وال طبيعــة وال قـ َّـوة؛ ألَنــَّــه
خالــق اجلوهــر وال َّطبيعــة والقـ َّـوة ،فهــو ال متَّصــل وال منفصــل عنهــا ،واالتــِّــصال يـ ُّ
ـدل

عــى االنفصــال ،ظهــر لنــا ال يتــَّــصل وال ينفصــل ،بــل هــو الفــرد اخلالــق لـ ِّ
ـكل مــا نالتــه
العقــول مــن هــذا العــامل ،فالفــرد اســم يف َأســائه ،والـ َّـزوج مــن َأســاء املخلوقــن»(((،
وال َفـ ْـر ُدِ :
ـردت بــه((( ،و َفـ َـر َد َ
باألمــر فهــو َفـ ْـر ٌد بــه ،و َفـ ِـر َد
الوتـ ُـر ،وتفـ َّـر ْد ُت بكــذا ،إذا انفـ َ

 .1فصلت.21-19 :
 .2ينظر :العني.115/2 :
 .3ينظر :الزينة يف الكلامت اإلسالمية.47-46/2 :
 .4ينظر :الصحاح يف اللغة.37/2 :
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فهــو َفـ ِـر ٌد بــه و َفـ ِ
ـار ٌد و ُمفـ ِـر ٌد ،وتفـ َّـرد :يذهــب وحــده((( ،وال َفـ ْـر ُد هــو اهلل تعــاىل ،وهــو
الواحــد األَحــد الــذي ال نظــر لــه وال مثــل وال ثــاين(((.
مــر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة عــى زنــة « َف َّع َــل»؛ إذ قــال َأمــر
وورد هــذا الفعــل «فــرد» َّ
ـن ُمت ِْقـ ٍ
«و َّفر ْد ُتـ ُه َت ْف ِر ْيــدَ ُم ْؤ ِمـ ٍ
ـن» .وزنــة « َف َّعـ َـل» مزيــد بتضعيــف
املؤمنــن (عليــه الســام)َ :
العــن ،لــه معـ ٍ
ـان كثــرة ،ذكرها العلــاء((( ،منهــا املبالغــة والتَّكثــر((( ،ــ وهو َأشــهرها ــ،
ويـ ُّ
ـدل عــى تكريــر الفعــل ،وكثــرة القيــام بــه ،وكال املعنيــن وار ٌد يف قــول َأمــر املؤمنــن
(عليــه الســام)َ ،أعنــي :املبالغــة والتَّكثــر ،واجلعــل؛ َفأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)

ُيريــد َأ ْن يقــول :إنــَّــه جيعــل اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ فــرد ًا واحــد ًا ،وإنــَّــا يقــع هــذا الفعــل
الزمــان ،فهــو (عليــه الســام) يفــرده تفريــدَ ِ
مؤمـ ٍ
ـن
منــه شــيئ ًا بعــد يشء ،عــى تطــاول مــن َّ
ُ ِّ ُ
بــهُ ،متقـ ٍ
ـن لــه.

و« َف َّر ْد ُتــه» فعــل مـ ٍ
الســكون؛ التــِّــصاله بضمــر رفــع متحـ ِّـرك وهــو
ـي عــى ُّ
ـاض مبنـ ٌّ
ـي يف حمـ ِّـل رفــع فاعــل ،عائــد إىل َأمــر املؤمنــن (عليــه
ال َّتــاء ،وال َّتــاء ضمــر متــَّــصل مبنـ ٌّ

ـي يف حمـ ِّـل نصــب مفعــول بــه ،عائــد إىل اهلل ــــ جـ َّـل
الســام) ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

(وفردتــه) معطوفــة عــى مجلــة (وشــهدت لــه شــهود خملــص موقــن).
وعـ َّـز ــــ ،ومجلــة َّ
** *
 .1ينظر :املحيط يف اللغة.343/2 :

 .2ينظــر :هتذيــب اللغــة ،448/4 :ولســان العــرب ،331/3 :والقامــوس املحيــط ،390/1 :وتــاج
العــروس.2169-2166/1 :
 .3ينظر :ديوان األدب ،380/2 :واملفصل ،373-372 :ورشح الشافية.92/1 :
 .4ينظــر :أدب الكاتــب ،354 :ورشح الشــافية ،92/:1 :وشــذا العــرف يف فــن الــرف ،21 :وأوزان
الفعــل ومعانيهــا.82 :
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َو َّح ْد ُتهُ

ٌ
ُّ
َّفــردُ ،يقــال:
وو ِحــدٌ
وو َحــدٌ َ
رجــل َأحــدٌ َ
تــدل مــا َّدة «وحــد» يف ال ُّلغــة عــى الت ُّ
ووحــدٌ وو ِحيــدٌ ومتَوحــدَ ،أي :منْ َفـ ِـرد ،واألُنثــى و ِحــدةٌ .ورجـ ٌـل ِ
وحيــدٌ  :ال َأ َحــدَ َم َع ـ ُه
ََ ُ
َ
ٌ
ُ َ ِّ
َ
َ ْ
ْ ُ
ـت وحيــد ًا َفريــد ًا حريــد ًا بِمعنًــى و ِ
يؤنِســه ،و َت ُقـ ُ ِ
ـت َأ ْو َحــدَ ،
احــد ًاَ ،وال ُيقــالَ :ب ِقيـ ُ
َ ْ َ
َ
ـولَ :بقيـ ُ َ
ُ ُ َ
ِ
و َأنــت ت ُِريــدُ َف ْــرد ًاَ ،وقوهلــم :ك َ
َان َر ُجــ ً
َّــاس َوال
توحــد ًاَ ،أيُ :منْفــرد ًا ال ُيالــط النــ َ
ا ُم ِّ
ُيالِ ُســهم(((.
ـيء ا َّلــذي ال جــزء
الراغــب« :الوحــدة :االنفــراد ،والواحــد يف احلقيقــة هــو الـ َّ
وقــال َّ
ـم ُيطلــق عــى ِّ
ـح َأ ْن يوصــف
كل موجــود ح َّتــى إنــَّــه مــا مــن عــدد إالَّ ويصـ ُّ
لــه الب َّتــة ،ثــُـ َّ
ويوصف
والو َحــدُ  :املفــر ُد،
ُ
بــه ،ف ُيقــال :عــرة واحــدة ،ومائــة واحــدة ،و َألـ ٌ
ـف واحــدٌ َ ...

ـر اهلل تعــاىل ،كقــول َّ
الشــاعر(((:
غـ ُ
َع َل ُم ْست َْأنِ ٍ
س َو ِح ِد»(((.

واملختص هبــا ،فلم ُيرشكه
والواحــد مــن صفــات اهلل تعــاىل؛ فهو املتفـ ِّـرد بالوحدان َّيــة،
ُّ
يف هــذا االســم يش ٌء مــن األَعــداد((( ،فــا قديــم ســواه ،وال إلــه ســواه ،فهــو واحــدٌ مــن
حيــث إنــَّــه ليــس لــه رشيــك فيجــري عليــه ُحكــم العــدد ،وتبطــل بــه وحدان َّيتــه ،وذا ُتــه
ذات ال جيــوز عليــه التَّك ُّثــر بغــره ،واإلشــارة فيــه إىل َأنــَّــه ليــس بجوهــر وال عــرض؛ ألَ َّن
ٌ

 .1ينظر :الصحاح يف اللغة.69/2 :
 .2البيت للنابغة ،ينظر :ديوانه ،31 :ومتام البيت:
ّ
النهار بنا يوم اجلليل عىل مستأنس وحد.
كأن رحيل وقد زال
ُ
 .3مفردات ألفاظ القرآن 857 :و.858

 .4ينظر :الزينة يف الكلامت اإلسالمية.47/2 :
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اجلوهــر قــد يتكثــَّــر باالنضــام إىل جوهــر مثلــه ،ويرت َّكــب منهــا جســم((( ،والواحــد من
ـيء َبأنــَّــه واحــد؛ َفأمــَّــا
صفــات اهلل تعــاىل ،ومعنــاهَ :أنــَّــه ال ثــاين ،وجيــوز َأ ْن ينعــت الـ َّ

الشيــف لــه جـ َّـل ثنــاؤه ،فقــول:
« َأحــد» فــا ينعــت بــه غــر اهلل؛ خللــوص هــذا االســم َّ
ووحد ُتــه ،وهــو الواحــد األَحــد(((َ ،
واألحــد بمعنــى واحــد ،وهــو يف
َأ َّحــدْ ُت اهلل تعــاىلَّ :

األَصــل وحد(((.

العســكري يف التَّفريــق بــن (الواحــد) ،و(األَحــد) ،إذ قــال:
و َف َّصــل َأبــو هــال
ّ
«الواحــد :الفــرد ا َّلــذي مل يــزل وحــده ،ومل يكــن معــه آخــر .واألَحــد :الفــرد ا َّلــذي ال
يتجـ َّـز ُأ ،وال يقبــل االنقســام .فالواحــد :هــو املتفـ ِّـرد بالـ َّـذات يف عــدم املثــل .واألَحــد:
التكيــب واألَجــزاء اخلارج َّيــة ِّ
والذهن َّيــة
املتفـ ِّـرد باملعنــى .وقيــل املــراد بالواحــد :نفــي َّ

الشيــك عنــه يف ذاتــه وصفاتــه .وقيــل :الواحد َّيــة :لنفــي
عنــه تعــاىل ،وباألَحــد :نفــي َّ
الصفــات ،واألَحد َّيــة لتفـ ُّـرد الـ َّـذات .و َّملــا مل ينفــك عــن شــأنه تعــاىل َأحدمهــا
املشــاركة يف ِّ

عــن اآلخــر قيــل :الواحــد واألَحــد يف حكم اســم واحــد .وقد ُيفـ َّـرق بينهام يف االســتعامل
ـص بوصــف اهلل
يف وجــوهَ :أحدهــاَ :أ َّن الواحــد يســتعمل وصفــا مطلق ـ ًا ،واألَحــد خيتـ ُّ

(((
ـم مــورد ًا؛ َألنــَّــه ُيطلــق عــى
تعــاىل نحــوُ ( :قـ ْـل ُهـ َـو اللَُّ َأ َحــدٌ )  .الثــَّــاينَ :أ َّن الواحــد َأعـ ُّ
َمـ ْن يعقــل وغــره ،واألَحــد ال يطلــق إالَّ عــى َمـ ْن يعقــل .الثــَّــالثَ :أ َّن الواحــد جيــوز ْ
أن
ُيعــل لــه ثـ ٍ
ـان؛ ألَنــَّــه ال يســتوعب جنســه بخــاف األَحــدَ ،أال تــرى َأنــَّــك لــو قلــت:

فـ ٌ
الرابــعَ :أ َّن الواحــد يدخــل يف
ـان ال يقاومــه واحــد ،جــاز َأ ْن يقاومــه اثنــان ،وال َأكثــرَّ .
احلســاب ،والـ َّـرب ،والعــدد ،والقســمة .واألَحــد يمتنــع دخولــه يف ذلــك .اخلامــس:
 .1ينظر :األسامء والصفات 14 :و.15
 .2ينظر :لسان العرب.70/3 :
 .3ينظرّ :
كشاف اصطالحات الفنون.91/1 :
 .4اإلخالص.1 :
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َأ َّن الواحــد يؤنــَّــث بال َّتــاء ،واألَحــد يســتوي فيــه املذ َّكــر واملؤنــَّــث ،قــال تعــاىل( :ك ََأ َحـ ٍـد
ِ
ِ (((
الســادسَ :أ َّن الواحــد
مـ َن الن َِّســاء)  ،وال جيــوز :كواحــد مــن النِّســاء ،بــل :كواحــدةَّ .

ال يصلــح لإلقــرار واجلمــع ،بخــاف األَحــد فإنــَّــه يصلــح هلــا؛ وهلــذا وصــف باجلمــع
ٍ
ِ
(((
ِ
الســابعَ :أ َّن الواحــد ال مجــع لــه مــن لفظــه،
قولــه تعــاىل( :مـ ْن َأ َحــد َعنْـ ُه َحاج ِزيـ َن) َّ .
وهــو َأحــدون ،وآحــاد»(((.

إن الفــرق بــن الواحــد واألَحــدَّ :
وقيــلَّ :
«إن األَحــد يش ٌء ُبنــي لنفــي مــا ُيذكــر معــه
مــن العــدد ،والواحــد اســم ملفتتــح العــدد ،و َأ َحــدٌ يصلــح يف الــكالم يف موضــع اجلحــود،
وواحــدٌ يف موضــع اإلثبــاتُ ،يقــال :مــا َأتــاين منهــم َأحــدٌ  ،فمعنــاه :ال واحــد َأتــاين وال
اثنــان ،وإذا قلــت :جــاءين منهــم واحــد ،فمعنــاهَ :أنــَّــه مل يأتنــي منهــم اثنــان ،فهــذا حــدُّ

األَحــد مــا مل ُيضــف ،فــإذا ُأضيــف َقـ ُـر َب مــن معنــى الواحــد ،وذلــك َأ َّنــك تقــول :قــال
َأحــد الثــَّــاثة كــذا وكــذا ،و َأنــت تُريــد واحــد ًا مــن الثــَّــاثة ،والواحــد ُبنــي عــى انقطــاع
النَّظــر ،وعــزو املِثــْــل والوحيــد ُبنــي عــى الوحــدة واالنفــراد عــن األَصحــاب مــن
طريــق بينونتــه عنهــم»(((َ ،
الربوبيــة،
فاألحد َّيــة اإلهل َّيــة تعنــي َأ َّن اهلل واحــد ال ثــاين لــه يف ُّ
والصفــات ،ال تركيــب لــه
ـدي الـ َّـذات ِّ
وال ُيــراد هبــا الوحــدة العارضــة؛ ألَ َّن اهلل تعــاىل َأحـ ّ
يف ذاتــه وال وراء ذاتــه((( ،فــاهلل ــــ ســبحانه وتعــاىل ــــ واحــد يف ذاتــه وصفاتــه ،وال رشيك
لــه يف وجــوده ،وال يف َأفعالــه(((.
 .1األحزاب.32 :
 .2احلاقة.47 :
 .3الفروق اللغوية.95 :
 .4ينظر :تاج العروس 2223/1 :و.2224
 .5ينظر :رشح األسامء احلسنى.75 :
 .6ينظر :رسالة التوحيد57 :و.58
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وورد هــذا الفعــل «وحــد» مـ َّـرة واحــد ًة يف اخلطبــة عــى زنــة « َف َّعـ َـل» مطابق ـ ًا داللتــه
«و َو َّحدْ ُتـ ُه ت َْو ِح ْيــدَ َع ْبـ ٍـد ُم ْذ ِعـ ٍ
ـس
ـنَ ،ل ْيـ َ
ال ُّلغويــة؛ إذ قــال َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)َ :
ـك ِ ْف ُم ْل ِكـ ِـهَ ،و َل َي ُك ـ ْن َل ـ ُه َو ٌّيل ِ ْف ُصن ِْعـ ِـهَ ،جـ َّـل َع ـ ْن ُم ِشـ ْ ٍ
َل ـ ُه َ ِ
ش ْيـ ٌ
ـر َو َو ِز ْيـ ٍـرَ ،و َتنَـ َّـز َه َع ـ ْن
ْ
ْــل َونَظِ ْ ٍ
ِمثــ ٍ
ــر» ،ومــن معــاين زنــة « َف َّع َــل» اجلعــل(((َ ،فأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)
بالربوب َّيــة ،فهــو
جعــل اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ واحــد ًا ،توحيــد عبــد مذعــن ،ال ثــاين لــه ُّ
ــــ جـ َّـل وعــا ــــ واحــد يف ذاتــه وصفاتــه ،ال رشيــك لــه يف وجــوده ،وال يف َأفعالــه(((،
و«وو َّحدْ ُتــه» فعــل مـ ٍ
الســكون؛ التِّصالــه بضمــر رفــع متحـ ِّـرك ،وهــو
َ
ـي عــى ُّ
ـاض مبنـ ٌّ
ـي يف حمــل رفــع فاعــل ،عائــد إىل َأمــر املؤمنــن (عليــه
ال َّتــاء ،وال َّتــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
ـي يف حمـ ِّـل نصــب مفعــول بــه ،عائــد إىل اهلل ــــ تبــارك
الســام) ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

(وو َّحدْ ُت ـ ُه) معطوفــة عــى مجلــة (و َف َّر ْد ُت ـ ُه).
وتعــاىل ــــ .ومجلــة َ
** *

َل ْي َ�س

جــاء يف العــن« :ليــس :كلمــة جحــود ،قــال اخلليــل :معنــاه :ال َأيــسَ ،ف ُط ِرحــت
اهلمــزة ،و ُألزقــت َّ
الــام باليــاء ،ودليلــه :قــول العــرب :ائتنــي بــه مــن حيــث َأيــس

وليــس ،ومعنــاه :مــن حيــث هــو ،وال هــو»(((.

ـف ا ْل ِفعــل ا َْلـ ِ
وجعــوا و َأنَّثوا،
ـاض ف َّثنَـ ْـوا َ َ
ـس ترصيـ َ ْ
«وقــد َصفــوا َل ْيـ َ
ـريَ :
وقــال األَزهـ ّ
رصفوهــا ِف ا ُْل ْسـ َت ْقبلَ ،و َقا ُلوا:
َف َقا ُلــواَ :ل ْيــس و َل ْي َســا و َل ْي ُســوا ،و َل ْي َســت املر َأ ُة و َل ْسـ َنَ ،ومل ُي ِّ

 .1ينظر :الفعل ( َف َّردتـُ ُه) من الكتاب.
 .2ينظر :بحار األنوار.160/38 :

 .3العني  .73/2وينظر :مجهرة اللغة.481/1 :
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ـت َأف َعــل ،و َل ْســنا َن ْفعل»(((.
َل ْسـ ُ

وهبــذا املعنــى ــــ َأ ْي :النَّفــي ــــ َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هذا الفعــل «ليس»
يف اخلطبــة يف مواضــع مخســة .جــاء بــه َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف املواضع الثــَّــاثة

األُوىل يف مقــام متجيــد اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،وتعظيمــه ببيــان صفاتــه و َأفعالــه ــــ َعـ َّـز
َو َجـ َّـل؛ إذ قــال (عليــه الســام) يف املوضــع األَ َّول« :ليــس لــه رشيــك».
وقــال يف املوضــع الثــَّــاين« :ليــس كمثلــه يشء» .وهــو اقتبــاس مــن قولــه ــــ َعـ َّـز َو َج َّل
ِ ِ ِ
ش ٌء) (((.
ــــ َ ( :ل ْي َس كَم ْثلــه َ ْ
وقــال يف املوضــع الثــَّــالث« :ليــس يدركــه بــر» ــــ وسـ ْ
ـيأيت الــكالم عــى الفعــل

يدركــه ــــ .

الرابــع واخلامــس ،فجــاء بــه َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف
َأ َّمــا يف املوضعــن َّ

مقــام بيــان النَّعيــم ا َّلــذي يلقــاه َمـ ْن زحــزح عــن تعذيــب ر ِّبــه؛ إذ قــال (عليــه الســام) يف
َأحدمهــا« :ليــس َي َّصــدع».
ْ
وسيأيت بياهنام ــ ْ
إن شاء اهلل تعاىل ــ .
وقال يف اآلخر« :ليس ينزف».
** *

 .1هتذيــب اللغــة .322/4 :وينظــر :الصحــاح يف اللغــة ،155/2 :ولســان العــرب ،210/6 :واملصبــاح
املنــر ،358/8 :ومعجــم األفعــال اجلامــدة.91-85 :
 .2الشورى.11 :
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َي ُك ْنَ ،و ْل َت ُك ْن

قــال ابــن فــارس« :الــكاف والــواو والنُّــون َأصـ ٌـل يـ ُّ
ـدل عــى اإلخبــار عــن حــدوث
يشء ،إمــا يف زمـ ٍ
ـان مـ ٍ
ـاضَ ،أو زمــان راهــن»(((.
َّ
الزمــان ،ويف كثــر مــن وصــف اهلل
عــا مــى مــن َّ
الراغــب« :كان :عبــارة َّ
وقــال َّ
(و َ
ش ٍء َع ِليـ ًا) [األَحــزاب...]40 /
تعــاىل تُنبــئ عــن معنــى األَزل َّيــة ،قــالَ :
كان اللَُّ بِـك ُِّل َ ْ
ـيء متع ِّلقـ ًا بوصــف لــه هــو موجــود فيــه فتنبيـ ٌه عــى َأ َّن
ومــا اسـتُعمل منــه يف جنــس الـ َّ
كان ِ
اإلنْسـ ُ
(و َ
ـان
ذلــك الوصــف الز ٌم لــه ،قليــل االنفــكاك منــه .نحــو قولــه يف اإلنســانَ :
َك ُفــور ًا) [اإلرساء ...]67 /فذلــك تنبيـ ٌه عــى َأ َّن ذلــك الوصــف الز ٌم لــه قليــل االنفكاك

منــه .((( »...والكــون :احلــدث ،وقــد كان يكــون ك َْون ـ ًا وكينون ـ ًة ،والكائنــة :احلادثــة:
وكو َن ـ ُه فتكـ َّـو َن ،و«كان» ترفــع االســم وتنصــب اخلــر،
وكـ َّـون اهللُ األَشــياءَ :أ ْو َجدَ َهــاَّ .
واملصــدر الكــون ِ
الكيــان والكينونــة .وتكــون «كان» زائــدة ،وتا َّمــة بمعنــى «ثبــت» ،كان
اهلل ،وال يشء معــه ،وبمعنــى «حــدث» :إذا كان ِّ
الشــتاءَ ،فأدفئــوين((( ،والكائــن اســم
هلل تعــاىل «باعتبــار قيامــه بذاتــه ،ال بالوجــود ال َّطــارد للعــدم ،وإنــَّــا الوجــود اســم مــن
َأســائه بــه قــوام ِّ
كل موجــود ،وبــه يكــون»(((.
مرتــن مطابقــ ًا داللتــه ال ُّلغويــة ،ذكــره َأمــر
وورد هــذا الفعــل «كان» يف اخلطبــة َّ
املؤمنــن (عليــه الســام) يف املـ َّـرة األُوىل يف مقــام متجيــد اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،وبيــان

ـرف باخللــق ،كيــف يشــاء ومتــى يشــاء ،فهــو الفــرد
صفاتــه ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ و َأنــَّــه ُمتـ ِّ
 .1معجم مقاييس اللغة .148 /5
 .2مفردات ألفاظ القرآن.730 :
 .3ينظر :لسان العرب.366/13 :
 .4اشتقاق أسامء اهلل.138 :
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«وشـ ِـهدْ ُت َلـ ُه ُشـ ُـهو َد ُم ْ ِلـ ٍ
األَحــد ،ال رشيــك لــه يف ملكــه؛ إذ قــال (عليــه الســام)َ :
ـص
ـنَ ،و َو َّحد ُتـ ُه ت َْو ِحيــدَ َع ْبـ ٍـد ُم ْذ ِعـ ٍ
ـن ُمت ِْقـ ٍ
ـنَ ،و َف َّر ْد ُتـ ُه ت ْف ِريــدَ ُم ْؤ ِمـ ٍ
ُم ْو ِقـ ٍ
ـس َلـ ُه َش ْيـ ٌ
ـك يف
ـنَ ،ليـ َ
ُم ْل ِكـ ِـهَ ،
ول َي ُكـ ْن َلـ ُه َو ِ ٌّل يف ُصن ِْعـ ِـه» .و«كان» ــــ هنــا ــــ فعــل مضــارع جمــزوم لدخــول «مل»
الســكون ،وإذا ُجـ ِـز َم الفعــل املضــارع مــن «كان» قيــل:
اجلازمــة عليــه ،وعالمــة جزمــه ُّ
مل َي ُك ـ ْن ،واألَصــلَ :ي ُكـ ُ
الض َّم ـ َة ا َّلتــي عــى النُّــون ،فالتقــى ســاكنان
ـون ،فحـ َ
ـذف اجلــاز ُم َّ

الســاكنني؛ فصــار ال َّلفــظ «مل َي ُكـ ْن»((( ،واســم
«الــواو ،والنُّــون»؛ ُ
فحــذف الــواو اللتقــاء َّ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،و« َلــ ُه» َّ
الــام
«كان» هــو «و ٌّيل» مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

ـار واملجــرور
ـي يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر بحــرف اجلـ ِّـر ،واجلـ ُّ
حــرف جـ ٍّـر ،واهلــاء ضمــر متـَّــصل مبنـ ٌّ
ـتقر»َ ،أو َأنــَّــه
إ َّمــا َأ ْن يكــون متع ِّلقـ ًا بخــر حمــذوف ــــ خــر كان ــــ تقديــره «كائــن» َأو «اسـ َّ
خــر «كان» ،فهــو قســم بر ْأســه ،وليــس مــن قبيــل املفــرد ،وال مــن قبيــل اجلملــة(((.

َأ َّمــا املـ َّـرة الثــَّــانية ا َّلتــي ورد فيهــا الفعــل «كان» ،ففــي مقــام وص َّيــة َأمــر املؤمنــن

(عليــه الســام) معــر َم ـ ْن كان حــارض ًا يف وقــت إلقــاء اخلطبــة بتقــوى اهلل ــــ تبــارك
ِ
ـي األَعظــم ــــ َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َسـ َّل َم ــــ ،والتَّحذيــر مــن
وتعــاىل ــــ ،وتذ ُّكـ ِـر ُسـنَّة النَّبـ ِّ

ـر ِن :بـِـ َت ْق َوى َر ِّب ُكــم،
يــوم القيامــة؛ إذ قــال (عليــه الســام)َ :
«و َص ْي ُت ُكــم َم ْعـ َ َ
ـر َمـ ْن َحـ َ َ
ـسن َِّة نـَبـِـ ِّيكُمَ ...و ْل َت ُكـ ْن َم ْســأ َل ُتكُم َم ْسـ َـأل َة ُذ ٍّل َو ُخ ُضـ ْـوعٍَ ،و ُشـك ٍْر َو ُخ ُشـ ْـوعٍ،
َو َذكَّر ُت ُكــم بـِـ ُ
َوت َْو َبـ ٍـة َو ُنـ ُـز ْوعٍَ ،و َنــدَ ٍم َو ُر ُجــوعٍ».
الســكون« ،مســألتكم»
و«ول َت ُكـ ْن» فعــل مضــارع جمــزوم بــام األَمر ،وعالمــة جزمه ُّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف و«كــم»
اســم «كان» مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـي يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،و«مســألة» خــر «كان» منصــوب ،وعالمة
ضمــر متــَّــصل مبنـ ٌّ
 .1ينظــر :أوضــح املســالك إىل ألفيــة ابــن مالــك 268/1 :و ،269ومنهــج الســالك إىل ألفيــة ابــن مالــك:
.442/1
 .2ينظر :رشح ابن عقيل ،211/1 :وحاشية اخلرضي.96/1 :
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نصبــه الفتحــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،و« ُذ ٍّل» مضــاف إليــه جمــرور ،وعالمة

جــره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،و«خضــوع» الــواو حــرف عطــف ،و«خضــوع»
ِّ

معطــوف جمــرور وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره.
** *

جـ َ َّل

تـ ُّ
والت ُّفــع ،والتَّعظيــم .وقــال
«جـ َّـل» يف ال ُّلغــة عــى اإلكبــار ،والتَّجليــلَّ ،
ـدل مــا َّدة َ
ِ
جلــال بغــر اهلــاء :التَّناهــي يف ذلــكُ ،
ــص
وخ َّ
ــم القــدر ،وا َ
الراغــب« :اجلاللــة :ع َظ ُ
َّ
ال ِ
ــال َو ِ
اإلكْــرا ِم) [الرمحــن ،]27 /ومل يســتعمل يف
بوصــف اهلل تعــاىل ،فقيــلُ ( :ذو ْ َ
غــره ،واجلليــل :العظيــم القــدر .ووص ُفــه تعــاىل بذلــك إ َّمــا خللقــه األَشــياء العظيمــة
املسـ ِّ
ـواس...
ـتدل هبــا عليــهَ ،أو ألَنــَّــه جيـ ُّـل عــن اإلحاطة بــه؛ َأو ألَنــَّــه جيـ ُّـل َأ ْن ُيدرك باحلـ ِّ

جل َلــلُّ :
كل يشء عظيــم»(((.
وا َ

ـي« :اجلــال عظمــة اهلل وكربيــاؤه واســتحقاقه صفــات املــدحُ ،يقــال:
وقــال القرطبـ ّ
ـم ،و َأجلل ُتــه َأ ْيَ :ع َّظم ُتــه ،واجلــال اســم مــن جـ َّـل»(((.
َجـ َّـل الــيءَ :ع ُظـ َ

ـي ُء َ ِ
وج ِليـ ٌـلَ :ع ُظــم ،واألُنثــى
و ُيقــالَ :جـ َّـل الـ َّ
وجالل ـ ًةَ ،و ُهـ َـو َجـ ٌّـل َ
يـ ُّـل َجــاالً َ
ِ
وجاللــة .و َأ َج َّلــهَ :ع َّظمــهُ ،يقــالَ :ج َّ
ــل ُف ٌ
ــان ِف َعينــيَ ،أ ْيَ :ع ُظــم ،و َأ ْج َللتــه
َجليلــة ُ
ِ
(((
وج ُّ
ر َأيتــه َج ِليــ ً
الــيء
ــل
ا نَبيــاً ،و َأ ْج َل ْلتُــه ِف ا َْل ْر َت َبــة ،و َأ ْج َل ْلتُــهَ ،أ ْيَ :ع َّظمتــه ُ ،
َّ

 .1مفردات ألفاظ القرآن.198 :
 .2اجلامع ألحكام القرآن .144/17 :وينظر :فتح القدير.193/5 :
 .3ينظر :لسان العرب.116/11 :
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عظمــه(((.
ُ
بضمهــاُ :م ُ
وجال ُلــه ِّ

«جـ َّـل» يف اخلطبــة مـ َّـر ًة واحــد ًة مطابق ـ ًا داللتــه ال ُّلغويــةَ ،أورده
وجــاء هــذا الفعــل َ

ـر املؤمنــن (عليــه الســام) يف مقــام متجيــد اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،وتعظيمــه؛ إذ قــال
َأمـ ُ
«جـ َّـل َعـ ْن ُم ِشـ ْ ٍ
ـر َو َو ِز ْيـ ٍـر»؛ َأ ْيَ :أنــَّــه ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ َأعظــم ،و َأكرب،
(عليــه الســام)َ :
و َأرفــع مــن َأ ْن يتَّخــذ ُمستشــار ًاَ ،أو وزيــر ًا يف حكمــه؛ فهــو الفــرد الصمــد؛ الــذي ال
حيتــاج إىل َأحــد مــن خلقــه ،واخللــق ك ُّلهــم حمتاجــون إليــه؛ قــال ــــ عـ َّـز مــن قائــل ــــ َ ( :يــا
ِ
ال ِميــدُ ) (((.
َأ ُّ َيــا النــَّـ ُ
ـي ْ َ
ـم ا ْل ُف َقـ َـرا ُء إىل اللَِّ َواللَُّ ُهـ َـو ا ْل َغنـ ُّ
ـاس َأ ْن ُتـ ُ
ـاض ،مضارعــه َ ِ
و«جـ َّـل» فعــل مـ ٍ
«ج َلـ َـل»ُ ،عـ َّـل فيــه بإدغــام
َ
«يـ ُّـل»؛ إذ األَصــل فيــهَ :
الـ َّـام األُوىل يف الثــَّــانية؛ لعــدم جــواز اجتــاع حرفــن متجانســن(((.
و«جـ َّـل» فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر مســترت ،تقديــره (هــو)
َ
ـاض مبنـ ٌّ

عائــد إىل اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ .

** *

 .1ينظر :تاج العروس.6936/1 :
 .2فاطر.15 :
 .3ينظــر :الكتــاب ،467/4 :والكشــف عــن وجــوه القراءات الســبع وعللهــا وحججها ،134/1 :ومشــكل
إعــراب القــرآن ،74/1 :وأرسار العربيــة418 :ورشح الشــافية (للــريض) ،29-25/1 :والدراســات
الصوتيــة عنــد علــاء التجويــد ،391 :وأبــو عثــان املــازين ومذهبــه يف الــرف والنحــو ،151 :واإلدغــام
يف العربيــة ( ُأطروحــة دكتــوراه)،333 :والعلــة الرصفيــة وموقعهــا يف الــدرس اللغــوي احلديث(أطروحــة
دكتــوراه)41:و.42
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َتنـ َ َّز َه

تـ ُّ
ـدل مــا َّدة «نــزه» يف ال ُّلغــة عــى البعــد .فالتَّنـ ُّـزه :التَّباعــد ،واالســم :النُّزهــة ،ومـ ٌ
ـكان
َزاهيـ ًة ،وقــد ن ََزهـ ِ
ِ
رضَ ،و َأ ْرض ن ََزهـ ٌة :بعيــدَ ة عذبــة
ـت األَ ُ
َنـ ِـز ٌه ون َِزيـ ٌهَ ،وقــد َنـ ِـز َه نَزاهـ ًة ون َ َ
نائيــة مــن األَنــداء ،وامليــاه ،والعمــق(((.

وقــال ابــن األَثــرَ « :أ ْصـ ُـل النــَّـ ْـز ِه :ال ُب ْعــدَ .و َتن ِْزي ـ ُه اللَّ َت َعـ َ
ـوز
يـ ُ
ـال :تبعيــدُ ه َعـ َّـا ال َ ُ
َع َليـ ِـه ِم ـن النــَّ ـ َق ِائ ِ ِ
ـثِ ،ف َت ْف ِسـ ِ
ـر ُس ـ ْب َح َ
ال ِديـ ُ
ان اللَُّ ،هـ َـو َتن ِْز ُهي ـ ُهَ ،أ ْي :إِ ْب َعــا ُد ُه
َ
ْ
صَ .ومنْ ـ ُه ْ َ
ِ
ِ
َع ِ
يســ ُه»(((.
الســوءَ ،و َت ْقد ُ
ــن ُّ

ـي ِء ِف َغـ ْ ِ
«وا ْل َعا َّم ـ ُة َي َض ُعـ َ
ـر َم ْو ِض ِعـ ِـه ،و َي ْغ َل ُطـ َ
ـون؛
وجــاء يف لســان العــربَ :
ـون الـ َّ ْ
َنــز ُه ،إِ َذا َخ َر ُجــوا إىل ا ْل َب َســاتِ ِ
نيَ ،ف َي ْج َع ُل َ
َف َي ُقو ُل َ
اخلــروج إىل
َّنــز َه
ــون الت ُّ
ــونَ :خ َر ْجنَــا نت َّ
َ
ـن األَريــاف وا ْلِيـ ِ
ا ْل َب َســاتِ ِ
والريــاضَ ،وإِنــَّــا التَّنـ ُّـز ُه التَّباعــدُ َعـ ِ
ـاه َح ْيـ ُ
ـث ال
َ َ
ني ،واخلُـ َـرِّ ،
ـك ِشـ ُّـق ا ْلب ِ
ـع نـ ٍ
اد َيـ ِـةَ ،و ِمنْـ ُه ِقيـ َـل :فـ ٌ
َي ُكـ ُ
ـاسَ ،و َذلِـ َ
ـان ي َتنَـ َّـز ُه عــن
ـدى َوال َ ْ
َ
جـ ُ
ـون مــا ٌء َوال َنـ ً
يح اللَِّ َعـ َّـز َو َجـ َّـل
األَقــذار ،و ُينَـ ِّـز ُه ن ْف َســه َعن َْهــاَ ،أ ْيُ :يباعــد َن ْف َسـ ُه َعن َْهــا ...والت َِّنزيـ ُه :ت َْســبِ ُ
ـول ا ُْل ْ ِ
وإبعــا ُد ُه َعـ َّـا َي ُقـ ُ
ش ُكـ َ
ـون.(((»...

ومــي« :وقــال ابــن قتيبــة :ذهــب بعــض َأهــل العلــم يف قــول النَّــاس:
وقــال الف ُّي ّ
خرجــوا َي َتن ََّز ُهـ َ
ـون إىل البســاتني ،إنـَّــه غلــط ،وهــو عنــدي ليــس بغلــط؛ ألَ َّن البســاتني

يف ِّ
كل بلــد ،وإنـَّــا تكــون خــارج البلــد ،فــإذا َأراد َأحــد َأ ْن ْيأتيهــا فقــد َأراد البعــد عــن
ُــم كثــر هــذا حتَّــى اســتعملت الن ُّْز َهــ ُة يف اخلــر واجلنــان»(((.
املنــازل و البيــوت ،ثــ َّ

 .1ينظر :الصحاح يف اللغة.204/2 :
 .2النهاية يف غريب احلديث واألثر .105 /5
 .3لسان العرب.548/13 :
 .4املصباح املنري.601/2 :
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وورد هــذا الفعــل «نــزه» يف اخلطبــة مـ َّـر ًة واحــد ًة موافقـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ قــال َأمــر
املؤمنــن (عليــه الســام) يف مقــام متجيــد اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ بتنزهيــه عــن اختــاذ املِثــْــل
ـس
ــــ وهــو املشــارك يف متــام احلقيقيــة؛ ولــذا نفــي عــن اهلل ســبحانه وتعــاىل ،كــا قــالَ ( :ل ْيـ َ
ِ ِ ِ
ش ٌء)((( ،والنَّظــر الــذي هــو مــن جنــس املِثــل(((« ،وتَنـ َّـزه عــن ِم ْثــل ونظــر».
كَم ْثلــه َ ْ

ـكري بــن (املـِثــْـــل) ،و(النَّظــر) بقولــهَّ :
«إن (املثلــن) َمــا
وفـ َّـرق َأبــو هــال العسـ ّ
ِ
تكافــآ ِف َّ
ــو ُمت ََمكِّــن ِمن َْهــا
الــذات ...والنَّظــر َمــا َقابــل نَظــره ِف جنــس َأفعالــهَ ،و ُه َ
ــوي ،وإِ ْن مل يكــن َلــه مثــل كَالمــه ِف النَّحــو َأو كتبــه فِ ِ
ِ
يــهَ ،وال
كالن
ْ
ُ
َّحــوي نَظــر الن َّْح ِ ِّ َ
ِّ
ِ
ـص األَ ْو َصــافَ ،و ُهـ َـو
ُي َقــال الن َّْحـ ِـو ُّي مثــل الن َّْحـ ِـو ِّي؛ ألَ َّن الت ََّمثــُــل يكــون َحقي َقــة ِف َأخـ ِّ
َّ
الــذات»(((.

و«وتَنـ َّـزه» فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر مســترت ،تقديــره (هــو)
ـاض مبنـ ٌّ

عائــد إىل اهلل َعـ َّـز َو َجـ َّـل ،ومجلــة (تنـ َّـزه) معطوفــة عــى مجلــة (جـ َّـل).
** *

َع ِل َم

ِ
ــم ِع ْلــ ًا ،نقيــض اجلَهــل .ورجــل عالَّمــة ،وعــاَّم،
ــم َي ْع َل ُ
جــاء يف (العــن)َ « :عل َ
ـت ِف وص ِفـ ِـه ِ
بالع ْلــم َأيَ :عـ ِ
ـت بخــركَ ،أ ْي :مــا
ـال ٌ ِجــدًّ ا ...ومــا َع ِل ْمـ ُ
وعليــم ...إِ َذا َبا َل ْغـ َ
ْ
َ ْ
شــعرت بــه .و َأعلمتــه بكــذاَ ،أ ْيَ :أ ْش ـ َع ْرتُه ،وع َّلمتــه تعلي ـ ًا»(((.
 .1الشورى.11 :
 .2الفروق اللغوية.189 :
 .3الفروق اللغوية.127 :
 .4العني .152 /2
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ـيء َأ ْع َل ُمـ ُه ِع ْلـ ًا :عرف ُتــه ،و َع َّل َم ُه
والعلــم يف ال ُّلغــة بمعنــى املعرفــةُ ،يقــالَ :ع ِل ْمـ ُ
ـت الـ َّ
ـت و َأ ْف َع ْل ُت)
العلــم و َأ ْع َل َمـ ُه إ َّيــاه فتع َّل َمـ ُهَ ،وفـ َّـرق ِســي َب َو ْيه َبينهـ َـاَ ،ف َق َال« :وقد جيــيء (ف َّعلـ ُ
ٍ
صيتــه فاعـ ً
ـزت إليــه
ا ونحــوه؛ وذلــك :و َّعـ ُ
يف معنــى واحــد مشــركني ،كــا جــاء فيــا َّ
ـزت إليــه ،وخـ َّـر ُت و َأ ْخـ َـر ُت ...وقــد جييئــان مفرتقــن ،مثــل ع َّلم ُتــه و َأ ْع َلم ُتــه،
و َأوعـ ُ
ـت :النِّــداء والتَّصويــت
ـت ،و َأ َّذ ْنـ ُ
ـتَ :أ ْع َل ْمـ ُ
ـت ،و َأ َّذنـ ُ
ـت :آذنـ ُ
ـت ،و َأ ْع َلمـ ُ
ـتَ :أ َّد ْبـ ُ
ف َع َّلمـ ُ
بإعـ ٍ
ـت جمــرى :سـ َّـم ْي ُت و َأ ْسـ َـم ْي ُت»(((.
ـت وآذ ْنـ ُ
ـان ،وبعــض العــرب جيــري َأ َّذنـ ُ
العســكري بــن (العلــم) ،و(املعرفــة) وذلــك يف قولــهَّ :
«إن
وفــرق َأبــو هــال
ّ
َّ
ـيء عـ َّـا ســواه ،والعلــم يكــون جممـ ً
ا
ـص مــن العلــم؛ ألَنــَّــها علــم بعــن الـ َّ
املعرفــة َأخـ ُّ

ومفصــاً»(((.
َّ

ـيء بحقيقتــه ،وذلــك رضبــانَ :أحدمهــا :إدراك
الراغــب« :العلــم :إدراك الـ َّ
وقــال َّ
ـيء بوجــود يشء هــو موجــو ٌد لــهَ ،أو نفــي يشء
ـيء .والثــَّــاين :احلكــم عــى الـ َّ
ذات الـ َّ

منفــي عنــه .فــاألَ َّول هــو املتعــدِّ ي إىل مفعــول واحــد ...والثــَّــاين :املتعــدِّ ي إىل
هــو
ٌّ
ِ
ِ
ـم فقــد
ـي .فالنَّظـ ُّ
ـم مــن وجــه رضبــان :نظـ ٌّ
ـري :مــا إذا ُعلـ َ
مفعولــن ...والع ْلـ ُ
ـري وعمـ ٌّ
كمــل ،نحــو :العلــم بموجــودات العـ َ
ـم إالَّ بـ َـأ ْن يعمــل كالعلــم
ـي :مــا ال يتـ ُّ
ـال .والعمـ ُّ
ـمعي ،و َأ ْع َل ْم ُت ـ ُه و َع َّل ْم ُت ـ ُه يف األَصــل
ـي وسـ ٌّ
بالعبــادات .ومــن وجــه آخــر رضبــان :عقـ ٌّ
ِ
اختــص بــا يكــون
يــم
واحــد ،إالَّ َأ َّن اإلعــام
َّ
َّ
اختــص بــا كان بإخبــار رسيــع ،وال َّت ْعل ُ
بتكريـ ٍـر وتكثـ ٍ
ـر حتــى حيصــل منــه َأثــر يف نفــس ا ُمل َت َع ِّل ـ ِم.((( »...

 .1الكتاب .62/4
 .2الفروق اللغوية.62 :
 .3مفردات ألفاظ القرآن.580 :
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و ُع ِّرف العلم اصطالح ًا َبأنــَّه« :االعتقاد اجلازم املطابق للواقع»(((.

ِ
مــر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة مطابقــ ًا داللتــه ال ُّلغويــة ،قابــل
وورد هــذا الفعــل « َعلــم» َّ
ِ
ـم
ـر» ،فقــال (عليــه الســام)َ « :علـ َ
«سـ َ َ
فيهــا َأمــر املؤمنــن بينــه وبــن فعــل آخــر ،وهــو َ
ـر» ،وسـ ْ
ـيأيت الــكالم ــــ ْ
ـر» ــــ ،وقــد تقــدَّ م
«سـ َ َ
إن شــاء اهلل تعــاىل ــــ عــى داللــة الفعــل َ
َف َسـ َ َ
التتيــب باتِّصــالَ ،أ ْي :بــا مهلــة ،وهــو املعـ َّـر عنــه بالتَّعقيــب،
َأ َّن العطــف بالفــاء يفيــد َّ

الســبب ْ
إن كان املعطــوف مجلــة((( ،وكذا هــي احلال يف اخلطبــة؛ إذ قال
وكثــر ًا مــا تقتــي َّ
ِ
ِ
ـم» فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح،
ـاض مبنـ ٌّ
ـر»؛ فـ« َعلـ َ
ـم َف َسـ َ َ
َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)َ « :علـ َ

والفاعــل ضمــر مســترت ،تقديــره (هــو) عائــد إىل اهلل تبــارك وتعــاىل ،والفــاء عاطفــة،
ـر) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر مســترت ،تقديــره (هــو) عائــد
ـاض مبنـ ٌّ
و(سـ َ َ
َ
ِ
ـم).
ـر) معطوفــة عــى اجلملــة الفعل َّيــة ( َعلـ َ
(سـ َ َ
إىل اهلل َعـ َّـز َو َجـ َّـل ،واجلملــة الفعل َّيــة َ
فــاهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ عــامل بــا كان ،ومــا يكــون قبــل ك َْونِـ ِـه ،وبام يكــون ،و َّملــا يكن،
الســاءَ ،أحــاط علمــه بجميــع
ومــا يكــون ،وال ختفــى عليــه خافيــة ال يف األَرض ،وال يف َّ
ـم اإلمــكان(((.
األَشــياء ،باطنهــا وظاهرهــا ،وخف ِّيهــا وجل ِّيهــا ،علــم َأتـ ّ
** *

 .1التعريفات.199 :

 .2ينظر :الفعل (عَدَ َل) من الكتاب.
 .3ينظر :لسان العرب  ،416/15وتاج العروس .407/8

71

داللة االفعال يف اخلطبة املونقة

َ�س َ َ
ت

ُّ
ــر» يف ال ُّلغــة عــى التَّغطيــة ،واإلخفــاء .جــاء يف (معجــم مقاييــس
«س َ َ
تــدل مــا َّدة َ
ِ
«الســن وال َّتــاء والـ َّـراء كلم ـ ٌة تـ ُّ
ـيء ســر ًا.
ـدل عــى الغطــاء .تقــول :ســرت الـ َّ
ال ُّلغــة)ِّ :
الس ـتَار»(((.
ـرة :مــا اســترتت بــه ،كائن ـ ًا مــا كان ،وكذلــك ِّ
والسـ ْ َ
ُّ

ِ
والســر ،بِا ْل َفت ِ
ْــح:
وس َ
ــره َس ْ
ــر َّ
ــر ًاَ :أخفــاهَّ ...
ــر ًا َ
ــره و َي ْس ُ
الــي َء َي ْس ُ ُ
«س َ َ
و ُيقــالَ :
ــرَ ،أ ْيَ :ت َغ َّطــى .وجاريــ ٌة
فاســت ََت ُه َ
َم ْصــدَ ُر َس َ ْ
ــو ،وت ََس َّ َ
ــره إِذا َغ َّط ْيتــه ْ
الــي َء َأ ْس ُ ُ
ــرت َّ ْ
ــر بِ ِ
ِ
ــه،
ــر ،وت ََس َّ
ــرةٌَ ،أ ْيُ :م َــدَّ َرةٌَ . ...و ُيقــال :اســت ََت ،وان َْس َ
ــرَ :مــا ُس َ
والس ْ ُ
ــرِّ ...
ُم َس َّ َ
ــع َأ ْســتار.(((»...
ال ْم ُ
َو ْ َ
فــرق بينــه وبــن (الغطــاء) بقولــه:
وبــن َأبــو هــال
ّ
(الســر) حــن َّ
العســكري ِّ
َّ
َّ
ال ِائــط واجلبــل،
السـ ْـر َمــا يســرك َعــن َغـ ْـركَ ،وإِ ْن مل يكــن مالصق ـ ًا َلــك ،مثــل ْ َ
«إن ّ

والغطــاء ال يكــون إِالَّ مالصق ـ ًا؛ َأال تــرى َأ َّنــك تَقــول :تسـ َّـرت باحليطــان َوال تَقــول:
تغ َّطيــت باحليطــانَ ،وإِنــَّـ َـا تغ َّطيــت بالثــِّــياب؛ ألَنــَّـ َـها مالصقــة َلــك ،والغشــاء َأ ْي ًضــا ال
يكــون إِالَّ مالصقــ ًا»(((.

ـر» مـ َّـر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة مطابقـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة ،قابــل فيها
«سـ َ َ
وجــاء هــذا الفعــل َ

َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) بينــه وبــن الفعــل «علــم» ،فــاهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــ عــامل بام
ِ
الســاوات وال يف األَرض؛ فهــو
كان ،ومــا يكــون قبــل ك َْونــه ،وال ختفــى عليــه خافيــة يف َّ
املحيــط بجميــع األَشــياء ،باطنهــا وظاهرهــا ،خف ِّيهــا وجل ِّيهــا؛ ولــذا يســر عــى عبــاده،

 .1معجم مقاييس اللغة .102 /3
 .2لســان العــرب  .343/4وينظــر :العــن ،59/2 :ومجهــرة اللغــة ،185/1 :وهتذيــب اللغــة،270/4 :
والصحــاح يف اللغــة ،302/1 :واملحيــط ،254/2:وتــاج العــروس.2921/1:
 .3الفروق اللغوية.238 :
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وهــذا مصــداق مــن مصاديــق رمحــة اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ ؛ فاهلل ــــ تبــارك وتعاىل ــ مــع علمه
ـكل مــا يصــدر عــن عبــاده مــن ذنــوب ومعـ ٍ
بـ ِّ
ـاص ،فهــو يســر عليهــا ،ويغ ِّطيهــا بمنِّــه
الســر.
والسـتَّار ،وحيـ ُّ
ـب َّ
الســاتر َّ
ورمحتــه ،فهــو َّ

** *

َب َطنَ

كل ٍ
ـاف ال َّظهــر ،ك َب ْطـ ِ
الباطــن خــاف ال َّظاهــر .جــاء يف العــن« :ال َب ْطـ ُن يف ِّ
ـن
يشء خـ ُ
ض و َظ ْهرهــا ،وكالباطِـ ِ
األَ ْر ِ
ليج ُت ـ ُه مــن ال َقـ ْـوم الذيــن
الرجــلَ :و َ
ـن وال َّظاهــر ...وبِطان ـ ُة َّ
داخ ُلهــم وي ِ
ي ِ
فــان بطــ َن َأ ْم ِ
ٌ
ــره
داخ ُلونــه يف ُد ْخ ِلــة َأ ْم ِرهــم .((( »...و ُيقــال :و َأ ْف َر َشــنِي
ُ
ُ
مــت
ــت فيــه حتَّــى َع ِل ُ
رسه وعالن َّيتــه((( ،و َت َب َّطنْــت يف َاألمــرَ ،أ ْيَ :د َخ ْل ُ
وظهــرهَ ،أ ْيّ :
باطنَ ـ ُه(((.

ومــن صفــات اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ الباطــن ،قــال الفـ َّـراء« :الباطــن عــى ِّ
كل يشء
عل ـ ًا ،فهــو ســبحانه وتعــاىل العــامل اخلبــر ،ف ُيقــال :بطنــت األَمــرَ ،أ ْي :خربتــه»(((.
ووصــف ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ بالباطــن؛ «ألَنــَّــه نفــى عــن َأ ْن تدركــه اخلالئــق بكيف َّيــةَ ،أو
حييــط بــه َأوهامهــمَ ،أو تبلغــه صفاهتــمَ ،أو تدركــه عقوهلــم ،فلـ َّـا كان هكــذا؛ فقيــل هــو

الباطــن ،والمتناعــه عــن درك املخلوقــن بذاتــه باطن ـ ًا»(((.
 .1العني.103/2 :
 .2ينظر :الصحاح يف اللغة.46/1 :

 .3ينظر :املحيط يف اللغة .325/2 :وينظر :مفردات ألفاظ القرآن ،130 :ولسان العرب.13/2 :
 .4معاين القرآن 49/3 :و.50
 .5الزينة يف الكلامت اإلسالمية 49/2 :و.50
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مــر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة للدَّ اللــة عــى معنــاه ال ُّلغــوي،
وورد هــذا الفعــل « َب َطــ َن» َّ
َأورده َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف مقــام متجيــد اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ وتعظيمــه،

ببيــان صفاتــه ،وجــاء فيهــا فعـ ً
ا ماضيـ ًا جمـ َّـرد ًا مبن ّيــا عــى الفتــح ،إذ قــال (عليه الســام):
«بطــن فخــر» ،والفاعــل ضمــر مســترت ،تقديــره هــو ،عائــد إىل اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ َأ ْي:

َأ َّن اهلل ــــ تعــاىل ــــ عــامل بـ ِّ
ـكل يشء ،حميــط بــه ،ال خيفــى عليــه يشء؛ فهــو امل َّطلــع عــى خفايا
ـر ومــا خيفــى .ومجلــة ( َب َط ـ َن) معطوفــة عــى مجلــة (فســر).
األُمــور ،ويعلــم الـ ِّ َّ
** *

ب
َخ َ َ

تـ ّ
ـدل مــا َّدة َ
ـيء .فاخلبــر العــامل باألَمــر :واخلابــر:
ـر» يف ال ُّلغــة عــى العلــم بالـ َّ
«خـ َ َ
ر ا ُملجـ ِّـر ُبَ ،
ـر ُهَ :أ ْي :علم ُتــه((( .و ُيقــال :مــن َأيــن خــرت هــذا َاألمــر:
ب ُتـ ُه َأ ْخـ َ ُ
وخ ِ ْ
املختـ ُ

َأ ْي :مــن َأيــن علمــت؟(((.

ـر :العلــم باألَشــياء املعلومــة مــن جهــة اخلَـ َـرَ ،
ب ُت ـ ُه ُخـ ْـر ًا
وخ َ ْ
الراغــب« :اخلُـ ْ ُ
وقــال َّ
ِ
ِ
ــر بِــا
ــرة املعرفــة ببواطــن األَمــر ...وقولــه تعــاىلَ :
ــرة ...وقيــل اخل ْ َ
وخ ْ َ
(واللَُّ َخبِ ٌ

َت ْع َم ُلـ َ
ـون) [آل عمــرانَ ،]153 /أ ْي :عــامل َبأخبــار َأعاملكــم ،وقيــل َأ ْي :عــامل ببواطــن
ـم َت ْع َم ُلـ َ
ـون) [املائــدة/
ـم بِــا ُكنْ ُتـ ْ
ـر بمعنــى ُمْـ ِـر ،كقولــهَ ( :ف ُينَ ِّب ُئ ُكـ ْ
ُأموركــم ،وقيــل :خبـ ٌ
ـم) [حممــدَ ( ،]31/قــدْ َن َّب َأ َنــا اللَُّ ِم ـ ْن َأ ْخ ِ
ـم)
 ،]105وقــال تعــاىلَ :
بار ُكـ ْ
بار ُكـ ْ
(و َن ْب ُلـ َـوا َأ ْخ َ
[التوبــةَ ،]94 /أ ْي :مــن َأحوالكــم التــي ن ْ
ــر عنهــا»(((.
ُخ َ ُ
 .1ينظر :العني .321/1 :وينظر :هتذيب اللغة ،484/2 :واملحيط يف اللغة.361/1 :
 .2ينظــر :الصحــاح يف اللغــة ،161/1 :واملحكــم واملحيــط األعظــم ،332/2 :والقامــوس املحيــط:
.488 /8
 .3مفردات ألفاظ القرآن.273 :
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وجــاء يف (لســان العــرب)« :اخلبِــرِ :م ـن َأســاء اللَِّ َعـ َّـز وجـ َّـل ا ْلعـ ِ
ـال ُ بِـ َـا ك َ
َان َو َمــا
َ
َ َ
ْ
َ ُ
مــر مــن بــاب َقت َ
َيك ُ
ُــونَ ...
َــل كــا يف القامــوس واملصبــاحَ ،أ ْي :علمتُــ ُه،
ــر ُت األَ َ
وخ َ ْ
َ
ـر ُه إِذا َع َر ْفت ـ ُه َعـ َـى َح ِقي َقتِـ ِـهَ .و َق ْو ُل ـ ُه تعــاىلَ ( :ف ْس ـ َئ ْل بِـ ِـه َخبِــر ًا) (((،
ـر ُت األَمـ َـر َأ ْخـ ُ ُ
وخـ َ ْ
ـر»(((.
َأي :اسـ َـأل َعنْ ـ ُه َخبِــر ًا َ ْ
يـ ُ ُ

ـكري بــن (اخلــر) ،و(العلــم) بقولــه« :ا ْلفــرق َبــن ا ْلعلــم
وفـ َّـرق َأبــو هــال العسـ ّ
الَـ َـرَ :أ َّن ْ
َو ْ
الَـ َـر ُهـ َـو ا ْلعلــم بكنــه املعلومــات عــى حقائقهــاَ ،ف ِفيـ ِـه معنــى َز ِائــد عــى
ا ْلعلــم.(((»...

وورد هــذا الفعــل َ
ـر» مـ َّـر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة مطابقـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة ،جــاء فيهــا
«خـ َ َ
مقرتن ـ ًا بالفــاء العاطفــة ،بعــد الفعــل « َب َط ـ َن» ،إذ قــال َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام):
الســبب َّية ْ
« َب َط ـ َن َ
إن كان املعطــوف مجل ـ ًة(((،
ـر»  .وقــد تقــدَّ م َأ َّن الفــاء العاطفــة تفيــد َّ
فخـ َ َ
فـ« َب َطـ َن» فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر مســترت ،تقديــره (هــو) عائــد
ـاض مبنـ ٌّ
ـر) فعــل مـ ٍ
إىل اهلل تبــارك وتعــاىل ،والفــاء عاطفــةَ ،
ـي عــى الفتــح ،والفاعــل
ـاض مبنـ ٌّ
و(خـ َ َ

ضمــر مســترت ،تقديــره (هــو) عائــد إىل اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ ،واجلملــة الفعل َّيــة َ
ـر)
(خـ َ َ
معطوفــة عــى اجلملــة الفعل َّيــة ( َب َطــ َن) .فــاهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ عــامل ِّ
بــكل األَشــياء
الســاء وال يف األَرض؛ ولــذا فهــو عــامل ٌ َبأخبــار
وحميــط هبــا ،وال ختفــى عليــه خافيــة يف َّ
َأعــال العبــاد.
** *
 .1الفرقان.59 :
 .2لسان العرب .226/4
 .3الفروق اللغوية .211

 .4ينظر :الفعل (عَدَ َل) من الكتاب.

75

داللة االفعال يف اخلطبة املونقة

َم َل َك

تـ ُّ
ـدل مــا َّدة « َم َلـ َ
ـك» يف ال ُّلغــة عــى َّ
والضبــط .جــاء يف (معجــم مقاييــس ال ُّلغة):
الشــدِّ َّ ،
«امليــم والـ َّـام والــكاف َأصـ ٌـل صحيــح يـ ُّ
وصحــةُ .يقــالَ :أم َلـ َ
ـك
ـيء
ـدل عــى قـ َّـو ٍة يف الـ َّ
َّ
(((
ِ
«واملِ ْلـ ُ
عجينَــه :قـ َّـوى َعجنَــه َ
ـك رضبــانِ :م ْلــك هــو
وشــدَّ ه .و َم َّلكـ ُ
ـت الـ َّ
قوي ُتــه» َ .
ـي َءّ :
ـولِ ،
ـول َأو مل يتـ َّ
ـك َض ْبـ ُ
ـول»((( ،واملِ ْلـ ُ
وم ْلـ ٌ
التم ُّلـ ُ
ـك هــو القـ َّـوة عــى ذلــك ،تـ َّ
ـك وال َّتـ ِّ
ـط

ـرف فيــه باحلكــم ،وا َمل َل َكــة :قـ َّـوة يف النَّفــس َّ
والشــدِّ (((.
الـ َّ
ـيء ا ُمل َتـ َّ

ـرف يف عــامل اإلمــكان ،مســتولي ًا
واملالــك اســم هلل ــــ تعــاىل ــــ باعتبــار انفــراده يف ال َّتـ ُّ
عــى مــا يشــاء وكيــف يريــد ،ال ُيسـ َـأل عـ َّـا يفعــل ،وهــم ُيســألون(((.
ـويس عــى ملك َّيتــه بقولــه« :وجــوب الوجــود يـ ُّ
وقــد اسـ َّ
ـتدل َّ
ـدل عــى
الشــيخ ال ُّطـ ّ
ِِ
ـي عــن الغــر يف ذاتــه وصفاتــهُّ ،
وكل يشء مفتقــر إليــه؛ ألَ َّن
كونــه تعــاىل ملــك ًا؛ ألَنــَّــه غنـ ٌّ

كل مــا عــداه ممكــن إنــَّــا يوجــد بســببه ،ولــه ذات ِّ
َّ
كل يشء؛ ألَنــَّــه مملــوك مفتقــر إليــه يف
ِ
الصفــات الثــَّــاث»(((.
حتقيــق ذاتــه فيكــون َملــك ًا؛ ألَ َّن امللــك هــو املســتجمع هلــذه ِّ

ـك) :احلاكــم يف النَّــاس ،وال َم ِلـ َ
و(ا َل ِلـ ُ
ـك عــى اإلطــاق إالَّ اهلل ــــ تعــاىل ــــ  .و َأ َّمــا
خيتــص
ــف غــره با َمل ِلــك فهــو باإلضافــة إىل طائفــة مع َّينــة مــن النَّــاس(((َ .أ ْي:
َو ْص ُ
ُّ

 .1معجم مقاييس اللغة.281/5 :
 .2مفردات ألفاظ القرآن.774 :
 .3ينظر :عمدة احلفاظ.110/4 :
 .4ينظر :رشح األسامء احلسنى.94 :
 .5كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد.325 :
 .6ينظر :التحرير والتنوير .120 /28
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ــك النــاس ،وال ُيقــالَ :م ِل ُ
بسياســة النَّاطقــن ،وهلــذا ُيقــالَ :م ِل ُ
ــك األَشــياء(((.

وهبــذا املعنــى ورد الفعــل « َم َل َ
مــر املؤمنــن (عليــه
ــك» يف اخلطبــة َّ
مرتــن ،قابــل َأ ُ
الســام) يف املـ َّـرة األُوىل بينــه وبــن فعــل آخــر ،وهــو « َق َهـ َـر» ،ــــ وسـ ْ
ـيأيت الــكالم ــ ْ
إن شــاء
اهلل تعــاىل ــــ بعــد هــذا الفعــل عــى داللــة الفعــل « َق َهـ َـر» ــــ ومــراده (عليــه الســام)َ :أ َّن اهلل

ـرف يف عــامل اإلمــكان ،وهــو املســتويل عــى مــا يشــاء
ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ هــو املالــك ،واملتـ ِّ

وكيــف يشــاء؛ فهــو خالقــه ومد ِّبـ ُـره ،إذ قــال (عليــه الســام)َ « :م َلـ َ
ـك َف َق َهـ َـر».

ـك» فعــل مـ ٍ
و« َم َلـ َ
ـي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر مســترت ،تقديــره (هــو)
ـاض مبنـ ٌّ

عائــد إىل اهلل تبــارك وتعــاىل ،ومجلــة (وملــك) معطوفــة عــى مجلــة (فخــر).

ـر املؤمنــن (عليــه الســام) يف مقــام جــزاء َم ـ ْن
َأ َّمــا يف املـ َّـرة الثــَّــانية ،فقــد َأورده َأمـ ُ
ريض عنــه اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ ،وابتعــد عــن عذابــه ،وهــو ثالــث األَفعــال الثــَّــاثة عــر

«ونَســأ ُله َع ْفـ َـو َمـ ْن
ا َّلتــي ذكرهــا (عليــه الســام) يف هــذا املقــام ،إذ قــال (عليــه الســام)َ :
ِ
وخ ِّلــدَ يف قصـ ٍ
رض َعنْـ ُهَ ...ف َمـ ْن ُزحـ ِـز َح عــن تعذيــب َربـِّــهَ ،سـ َك َن يف جنــَّــتِ ِه بقربـ ِـه ُ
ـور
َ
ـور عـ ٍ
ُم َش ـ َّيدَ ٍة ،و َم َلـ َ
وح َفــدَ ةً».
ـن َ
ـك ُحـ َ
ـك» فعــل مـ ٍ
و« َم َلـ َ
ـي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر مســترت جــواز ًا ،تقديــره
ـاض مبنـ ٌّ
(هــو) عائــد « َمــ ْن ُز ِ
و(حــور) مفعــول بــه منصــوب وعالمــة نصبــه
حــز َح» املتقــدِّ م،
َ
الفتحــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،و(عــن) مضــاف إليــه جمــرور عالمــة
جـ َّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،و(وحفــدة) الــواو حــرف عطــف ،و(حفــدة) اســم

معطــوف عــى (حــور) منصــوب ،وعالمــة نصبــه الفتحــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،ومجلــة
(وخ ِّلــدَ يف قصـ ٍ
(وملــك حــور عــن وحفــدة) معطوفــة عــى مجلــة ُ
ـور ُم َش ـ َّيدَ ٍة).
 .1ينظر :مفردات ألفاظ القرآن.774 :
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** *

َق َه َر

تـ ُّ
ـدل مــا َّدة « َق َهـ َـر» يف ال ُّلغــة عــى الغلبــة ،والعلـ ِّـو .قــال ابــن فــارس« :القــاف واهلــاء

والـ َّـراء كلم ـ ٌة صحيح ـ ٌة تـ ُّ
ـدل عــى َغ َلبــة و ُع ُلـ ٍّـوُ .يقــالَ :ق َهـ َـره َيقهــره َق ْهــر ًا .والقاهــر:
الغالــب .وأ ْق َهــر الر ُجــل ،إذا ُصــر يف حـ ٍ
ـال يـ ُّ
ـعدي:
السـ ّ
ـذل فيهــا .قــال املخ ّبــل َّ
ِّ
َ َّ
ي قد َأ َذ َّل و َأ ْق َهرا»(((.
ي َأ ْن َي ُسو َد ِج َذا ُع ُه َف َأ ْم َسى ُح َص ْ ٌ
َتَنَّى ُح َص ْ ٌ

َعمل يف ِّ
إن «ال َق ْهـ ُـر :الغلبــة والتَّذليــل معـ ًا ،و ُيسـت ُ
الراغــبَّ :
كل واحــد منهــا.
وقــال َّ
قاهــر َفــو َق ِعبـ ِ
ِ
ـاد ِه) [األنعــام.(((»...]18 /
(و ُهـ َـو ا ْل ُ ْ
قــال تعــاىلَ :
ُّ
«املذل املســتعبد
ـري َأ َّن معنــى القهــر مــن لــدن البــارئ ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ هــو
وذكــر ال َّطـ ُّ
خلقــه ،العــايل عليهــم .وإنـَّــا قــال( :فــوق عبــاده)؛ ألَنــَّــه وصــف نفســه ــــ تعــاىل ذكــره
ــــ بقهــره إ َّياهــم .ومــن صفــة ِّ
كل قاهــر شــيئ ًا َأ ْن يكــون مســتعلي ًا عليــه ،فمعنــى الــكالم
إذ ًا :واهلل الغالــب عبــا َده ،املـ ُّ
ـذل هلــم ،العــايل عليهــم بتذليلــه هلــم ،وخلقــه إ َّياهــم ،فهــو

فوقهــم بقهــره إ َّياهــم ،وهــم دونــه»(((.

ـري :واهلل
وقــال ابــن منظــور:
«والقهــار :مــن صفــات اهلل َعـ َّـز َو َجـ َّـل .قــال األَزهـ ُّ
َّ
ورصفهــم عــى مــا َأراد طوع ـ ًا وكره ـ ًا،
القاهــر َّ
القهــار ،قهــر خلقــه بســلطانه وقدرتــهَّ ،
والقهــار للمبالغــة ...و َق َهـ َـره يقهـ ُـر ُه َق ْهــر ًاَ :غ َل َبـ ُه .وتقــولَ :أخذتـُــهم قهــر ًاَ ،أ ْي :مــن غــر
َّ

 .1معجم مقاييس اللغة .836/2
 .2مفردات ألفاظ القرآن.687 :
 .3جامع البيان يف تأويل آي القرآن.161/5 :
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رضاهــم»(((.
واهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ القاهــر؛ الــذي بــادت عنــد ســطوته قــوى اخلالئــق َأمجعــن

«وا َّلــذي يقصــم ظهــور اجلبابــرة ،فيقهرهــم بــاإلذالل واإلهانــة والنَّكبــات ،واهلــاك
ـيء بــا طبــع عليــه بالقــر»(((.
وص ُ
ف الـ َّ
مــن القهــر ،وهــو الغلبــة َ ْ

ـكري بــن (القهــر) و(القــدرة) بقولــهَّ :
«إن القــدرة تكــون
وفـ َّـرق َأبــو هــال العسـ ّ
عــى صغــر املقــدور وكبــره ،والقهــر يـ ُّ
ـدل عــى كبــر املقــدور؛ وهلــذا ُيقــالَ :م ِلـ ٌ
ـك قاهـ ٌـر؛
إذا ُأريــد املبالغــة يف مدحــه بالقــدرة ،وال يقــال يف هــذا املعنــىَ :م ِلـ ٌ
ـادر؛ ألَ َّن إطــاق
ـك قـ ٌ
ـدل عــى عظيــم املقــدور كــا يـ ُّ
قولنــا :قــادر ال يـ ُّ
ـدل عليــه إطــاق قولنــا :قاهــر»(((.

وفـ َّـرق بــن (القهــر) و(الغلبــة) بقولــهَّ :
«إن ا ْل َغ َل َبــة تكــون بِفضــل ا ْل ُقــدْ َرة وبفضــل
وص َار َعـ ُه ،فغ َل َبــه؛ َو َذلِـ َ
اجـ ُه،
ـك لفضــل قدرتــهَ ،وتقــول َح َّ
ا ْلعلــمُ ،يقــالَ :قاتلــه ،فغ َل َبـ ُهَ ،
فغ َل َبـ ُهَ ،
ول َع َبـ ُه َّ
بالشــطرنجَ ،ف َغ َل َبـ ُه ،بِفضــل علمــه وفطنتــهَ ،وال يكــون ا ْل َق ْهــر إِالَّ بِفضــل
اجــه ،فقهــرهَ ،وال تَقــول:
ا ْل ُقــدْ َرة؛ َأال تــرى َأنــَّــك تَقــول نــاواه ،فقهــرهَ ،وال تَقــولَ :ح َّ

قهــره بِفضــل علمــه»(((.

وورد هــذا الفعــل « َق َهـ َـر» مـ َّـر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة مطابقـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة ،جــاء فيهــا
مقرتن ـ ًا بالفــاء العاطفــة ،بعــد الفعــل « َم َلــك» ،إذ قــال َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام):

الســبب َّية ْ
إن كان املعطــوف مجل ـ ًة(((،
« َم َلــك ف َق َهـ َـر» ،وقــد تقــدَّ م َأ َّن الفــاء العاطفــة تفيــد َّ
 .1لسان العرب .120/5
 .2أسامء اهلل احلسنى.43 :
 .3الفروق اللغوية.381 :
 .4املصدر نفسه.389 :

 .5ينظر :الفعل (عَدَ َل) من الكتاب.
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فـ« َم َلــك» فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،والفاعل ضمــر مســترت ،تقديره (هــو) عائد إىل
ـاض مبنـ ٌّ
اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،والفــاء عاطفــة ،و( َق َهـ َـر) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،والفاعل
ـاض مبنـ ٌّ

ضمــر مســترت ،تقديــره (هــو) عائــد إىل اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ ،واجلملــة الفعل َّيــة ( َق َهـ َـر)
كل يشء ،فـ َّ
معطوفــة عــى اجلملــة الفعل َّيــة ( َم َلــك) .فــاهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ قهــر َّ
ـذل هلل
(((
ـرور واآلفــات((( ،فهــو
طوعـ ًا وكرهـ ًا  ،وهــو قـ ٌ
ـادر عــى إيصــال اخلــرات ،و َد ْفـ ِع الـ ُّ

ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ مالــك ِّ
ـار والنَّافــع ،وهــو القاهــر الــذي ختضــع لــه
كل يشء ،وهــو َّ
الضـ ُّ
الكائنــات ،وتـ ُّ
ـذل لــه اجلبابــرة ،وتديــن لــه اخلالئــق ،وتتضــاءل َأمــام عظمتــه وكربيائــه

ـات َأمجــع.
املخلوقـ ُ

** *

ُع ِ�ص َي

تـ ُّ
ـدل مــا َّدة «عــى» يف ال ُّلغــة عــى اخلــروج عــن ال َّطاعــة .جــاء يف (العــن)« :العصــا:

ـى َي ْعــي
مجاعــة اإلســامَ ،ف َم ـ ْن خالفهــم ،فقــد شـ َّـق عصــا املســلمني ...وتقــولَ :عـ َ
ِ
خاصــة إذا عــى ُأ َّمــة يف اتِّباعهــا»(((.
عصيان ـ ًا و َم ْعصيــة .والعــايص :اســم الفصيــل َّ
ـري« :العصيــان :خــاف ال َّطاعــة ،وقد عصــا ُه َيعصيــه َع ْصيـ ًا و َمعصي ًة،
وقــال اجلوهـ ّ
ِ
فهو عـ ٍ
ـي»(((.
ـاص و َعـ ٌّ
ـى ِع ْص َيانـ ًا :إذا خرج عــن ال َّطاعة ،و َأصلــه َأ ْن يتمنـَّــع بِ َع َصا ُه.
الراغــب« :و َعـ َ
وقــال َّ

 .1ينظر :جامع البيان يف تأويل آي القرآن.130/12 :
ّ
والكشاف.321/2 :
 .2ينظر :التفسري الكبري،139/18 :
 .3العني.125/1 :
 .4الصحاح يف اللغة.475/1 :
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(و َم ـ ْن َي ْعـ ِ
ـص اللََّ َو َر ُســو َل ُه) [النســاء/
(و َعــى آ َد ُم َر َّب ـ ُه) [طــهَ ،]121 /
قــال تعــاىلَ :
فيم ـ ْن فــارق اجلامعــة :فـ ٌ
َ
ـان
،]14
(آآلن َو َقــدْ َع َص ْيـ َ
ـت َق ْبـ ُـل) [يونــس . ]91 /ويقــال َ

شـ َّـق ال َع َصــا»(((.

وجاء يف (املصباح املنري)َ « :ع َص العبد مواله َع ْصي ًا من باب رمى و َم ْع ِص َي ًة فهو َع ٍ
اص ،ومجعه ُع َصاةٌ ،وهو

(((
ِ
يضا مبالغةَ ...و َش َّق ُف ٌ
الن ال َع َصا ُي َض ُب مث ً
ال ملفارقة اجلامعة وخمالفتهم. »...
ص َأ ً
َع ٌّ

مر ًة واحد ًة يف اخلطبة للدَّ اللة عىل معناه ال ُّلغوي َأورده َأمري املؤمنني (عليه السالم)
وورد هذا الفعل «عىص» َّ

يف مقام متجيد اهلل ــ تبارك وتعاىل ــ وتعظيمه؛ ببيان صفاته ،وجاء فيها مبن ّي ًا للمجهول ،وقابل َأمري املؤمنني

ْ
وسيأيت الكالم عىل داللته ْ
إن شاء اهلل تعاىل ــ إذ قال (عليه
(عليه السالم) بينه وبني فعل آخر ،وهو « َغ َف َر» ــ

ِ
ص َف َغ َفر».
السالم)ُ « :ع َ

ِ
ٍ
مبني عىل الفتح ،ونائب الفاعل ضمري مسترت ،تقديره (هو) عائد إىل اهلل
ص» فعل
مبني للمجهول ٌّ
ماض ٌّ
فـ« ُع َ

ــ َع َّز َو َج َّل ــ ،ومجلة (وعيص) معطوفة عىل مجلة ( َف َق َهر).

** *

َغ َفرَ ،ن ْ�س َت ْغ ِف ُر

ُّ
والســرُ ،يقــالَ :غ َف َــره :ســره ،و َغ َف َــر
تــدل مــا َّدة « َغ َفــر» يف ال ُّلغــة عــى التَّغطيــةَّ ،
الشـيب ِ
ا َمل َتــاع ِف ِ ِ ِ
باخل َض ِ
ـر ُهَ ،ك ََذلِـ َ
اب:
ـك َغ َفـ َـر َّ ْ َ
َ
وسـ َ َ
الو َعــاء َي ْغفـ ُـره َغ ْفــر ًا ،و َأ ْغ َفـ َـرهَ :أ ْد َخ َلـ ُه َ
َغ َّطــا ُه ،و ُيقــال :ليــس فيهــم غفــرةَ ،أ ْي :ال يغفــرون ذنبـ ًا ،وغفــران ُّ
الذنــوب إنــَّــا يكــون
 .1مفردات ألفاظ القرآن.570 :
 .2املصبــاح املنــر  .200/6وينظــر :هتذيــب اللغــة ،332/1 :ومعجــم مقاييــس اللغــة ،71/4 :واملحيــط
يف اللغــة ،111/1 :واملحكــم واملحيــط األعظــم ،398/1 :ولســان العــرب ،63/15 :وتــاج العــروس:
.8500/1
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بســرها ،وعــدم فضــح مقرتفيهــا بالعقوبــة عليهــا(((.

الراغــب« :ال َغ ْفـ ُـر :إلبــاس مــا يصونــه عــن الدَّ نــس ،ومنــه قيــل :ا ْغ ِفـ ْـر ثوبــك
وقــال َّ
ِ
ــر ُ
ــر ُة مــن اهلل هــو َأ ْن
ان وا َْل ْغف َ
ــر للوســخ ،وال ُغ ْف َ
يف الوعــاء ،واصبــغ ثوبــك؛ فإنَّــه َأ ْغ َف ُ
يمســه العــذاب .قــال تعــاىلُ ( :غ ْفرا َنـ َ
ـك َر َّبنــا) [البقــرة... ]285 /
يصــون العبــد مــن َأ ْن َّ

وقــد ُيقــالَ :غ َفـ َـر َلـ ُه إذا جتــاىف عنــه يف ال َّظاهــرْ ،
ـاف عنــه يف الباطــن ،نحــوُ :قـ ْـل
وإن مل يتجـ َ
لِ َّل ِذيـ َن آ َمنُــوا َي ْغ ِفـ ُـروا لِ َّل ِذيـ َن ال َي ْر ُجـ َ
واالســتِ ْغ َف ُار :طلــب
ـون َأ َّيــا َم اللَِّ) [اجلاثيــة،]14 /
ْ
ذلــك باملقــال والفعــال ...وقيــل :ا ْغ ِفـ ُـروا هــذا األَمـ َـر بِ ُغ ْف َرتِـ ِـهَ ،أ ْي :اســروه بــا جيــب َأ ْن
ـر بــه»(((.
ُيسـ َ َ
ِ
ِ
ـر ُهَ .وك ُُّل
ـرَ ...و َقــدْ َغ َفـ َـره َي ْغف ُره َغ ْفــر ًاَ :سـ َ َ
السـ ْ ُ
وقــال ابــن منظــور« :ال َغ ْفـ ُـر ال َّت ْغط َيـ ُة َو َّ
َ ٍ
الذ ُنـ ِ
ـر َت ُهَ ،ف َقــدْ َغ َف ْرتــه ...وال َغ ْفـ ُـر وا َمل ْغ ِفــرةُ :ال َّت ْغطِ َيـ ُة َعـ َـى ُّ
ـوب والعفـ ُـو َعن َْهــا...
شء َسـ َ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
واسـ َت ْغ َف َر اللَّ ِف َذنْبِــه َول َذنْبِــه بِ َم ْعنًــى ،،ف َغ َفـ َـر َذ ْن َبـ ُه لــه َم ْغفــر ًة و َغ ْفــر ًا و ُغ ْفرانـ ًا»(((.
ْ

الصــادر ِمَّـ ْن حتــت
وجــاء يف (التَّعريفــات)« :واملغفــرة :هــي َأ ْن يســر القــادر القبيــح َّ
إن سـ َـر عيــب سـ ِ
قدرتــه ،ح َّتــى َّ
ـيده خمافـ َة عتابــِــه ال ُيقــالَ :غ َفــر لــه»(((.
َ
إن العبــد ْ َ َ
املــرة األُوىل مقرتنــ ًا بالفــاء
مرتــن يف اخلطبــة ،جــاء يف َّ
ــر» َّ
وورد هــذا الفعــل « َغ َف َ
ِ
ِ
ـي َف َغ َفــر».
ـي» ،إذ قــال َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)ُ « :عـ َ
العاطفــة بعــد الفعــل « ُعـ َ
الســبب َّية ْ
ـي» فعــل
إن كان املعطــوف مجل ـ ًة((( ،فـ« ُعـ َ ِ
وقــد تقــدَّ م َأ َّن الفــاء العاطفــة تفيــد َّ

 .1ينظر :معجم مقاييس اللغة 771 :و.772
 .2مفردات ألفاظ القرآن.609 :
 .3لسان العرب .25/5
 .4التعريفات.123 :

 .5ينظر :الفعل (عَدَ َل) من الكتاب.
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ٍ
مبنــي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمــر مســترت ،تقديــره
مبنــي للمجهــول،
مــاض
ٌّ
ٌّ
(هــو) عائــد إىل اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،و« َغ َفـ َـر» فعــل مـ ٍ
ـي
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

ــز َو َج َّ
ــل ــــ،
عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر مســترت ،تقديــره (هــو) عائــد إىل اهلل ــــ َع َّ
ِ
ــي).
واجلملــة الفعل َّيــة ( َغ َف َ
ــر) معطوفــة عــى اجلملــة الفعل َّيــة ( ُع َ
فمــراد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) َأ َّن اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ مــع خــروج عبــاده

الســاتر لذنوهبــم ،واملتجــاوز عــن خطاياهم وذنوهبــم(((.
عــن طاعتــه ـ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ فهــو َّ

ــريَّ :
الســر مــن اهلل عــى ذنــوب َمــ ْن غفــر لــه،
يقــول ال َّط ّ
«إن الغفــران واملغفــرةِّ :
وصفحــه لــه عــن ه ْتـ ِ
ـك ســره هبــا يف الدُّ نيــا واآلخــرة ،وعفــوه عــن العقوبــة عليــه»(((.
َ

فــاهلل ــــ ســبحانه وتعــاىل ــــ غفــور لذنــوب عبــادهَ ،أ ْي« :يســرها ،ويتجــاوز عنهــا؛
ألَنــَّــه إذا ســرها ،فقــد صفــح عنهــا ،وعفــا ...وهــو متع ِّلــق باملفعــول؛ ألَنــَّــه ال يقــع

ـر و ُيغ َّطــى ،وليســت مــن َأوصــاف املبالغــة يف الـ َّـذات ،إنــَّــا هــي
الســر إالَّ بمســتور ُي ْسـ َ ُ
ِّ
مــن َأوصــاف املبالغــة يف الفعــل»(((.
وقــد ختــم َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) خطبتــه املباركــة ــــ يف املـ َّـرة الثــَّــانية ــــ هبــذا
الفعــل ،إذ قــال (عليــه الســام)َ « :فن َْس ـ َت ْغ ِف ُر َر َّب ك ُِّل َم ْر ُبـ ْـو ٍ
ـم».
ب ِ ْل َو َل ُكـ ْ
ـص العلــاء عــى َأ َّن لِ ِز َنـ ِـة «اســتفعل» معــاين،
و«نســتغفر» عــى زنــة «اســتفعل» ،ونـ َّ
منهــا ال َّطلــب ،وهــو َأشــهرها(((َ ،فأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يطلــب املغفــرة مــن

الســاتر لذنــوب عبــاده؛ بعفــوه ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ـ ،واملتجــاوز
اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ؛ فهــو َّ
املتهجدين ،34 :وكفاية الطالب.56 :
 .1ينظر :مطالب السؤول ،76 :ومصباح
ّ
 .2جامع البيان عن تأويل آي القرآن.152/3 :
 .3اشتقاق أسامء اهلل.151 :
 .4ينظر :الفعل (نستعينه) يف الكتاب.
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الض َّمــة
عــن خطاياهــم وذنوهبــم .و«نســتغفر» فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ال َّظاهــرة عــى آخــره ،والفاعــل ضمــر مســترت ،تقديــره «نحــن» ،عائــد إىل َأمــر املؤمنــن
(عليــه الســام).

** *

ُع ِبدَ

تـ ُّ
ـدل مــا َّدة «عبــد» يف ال ُّلغــة عــى اخلضــوع ،والتَّذ ُّلــل .فالعبــد :اإلنســان حـ ّـر ًا كان َأو
رقيقـ ًا ،و ُيقــالَ :ع َبــدَ َيع ُبــد ِعبــادةً ،وال ُيقــال :إالَّ َلِـ ْن َيع ُبــد اهلل(((.
ـري« :ال َعبــدُ  :اململــوك ،ومجعــهَ :عبِيــد ...و َأ َّمــا َع َبــدَ َيع ُبــدُ ِعبــادة فــا
وقــال اجلوهـ ّ
ـتعبدت فالن ـ ًاَ ،أ ْي:
يقــال إالَّ َلِ ـ ْن يعبــد اهلل .و َت َع َّبــدَ تَع ُّبــد ًاَ ،أ ْي :تفـ َّـر َد بالعبــادة ...واسـ
ُ
ـان فالن ـ ًاَ ،أ ْي :صـ َّـره كالعبــد لــهْ ،
اختذتــه عبــد ًا .و َت َع َّبــدَ فـ ٌ
وإن كان حـ ّـر ًا»(((.

وديــ ُة :إظهــار التَّذ ُّلــلِ ،
ِ
والع َبــا َد ُة َأ ُ
بلــغ منهــا؛ ألَنــَّــها غايــة
الراغــب« :ال ُع ُب َّ
وقــال َّ
التَّذ ُّلــل ،وال يســتح ُّقها إالَّ َمــ ْن لــه غايــة اإلفضــال ،وهــو اهلل تعــاىل ،وهلــذا قــالَ ( :أالَّ
ِ
ر ٌّقَ :عبِيــد ...ومجــع
َت ْع ُبــدُ وا إِال إِ َّيــا ُه) [اإلرساء ...]23 /ومجــع ال َع ْبــد الــذي هــو ُمس ـ َ
العبـ ِ
ِ
ِ
ِ
ـاد؛ وهلــذا قــال:
ـم مــن َ
ال َع ْبــد ا َّلــذي هــو ال َعابِــدُ ع َبــا ٌد ،فال َعبِيــدُ إذا ُأضيــف إىل اهلل َأعـ ُّ
يــد) [ق ،]29 /فنبــه َأنــَّــه ال يظلــم مــن خيتــص بِ ِعبادتِ ِ
ا ٍم لِ ْلعبِ ِ
ــه ،و َمــن
ُّ َ َ
َ ْ
َّ
(ومــا َأنَــا بِ َظــ َّ َ
َ
انتســب إىل غــره مــن ا َّلذيــن تسـ َّـموا بِ َع ْبـ ِـد الشــمس ،و َع ْبـ ِـد الـ َّـات ،ونحــو ذلــك»(((.
وقــال ابــن منظــور « :الع ِ
بود َّيــة اخلُضــوع والـ ُّـذ ُّل .والتَّعبيــد التَّذليــلُ ،يقــال :طريـ ٌـق
ُ

 .1ينظر :العني.95/1 :
 .2الصحاح يف اللغة.503/2 :
 .3مفردات ألفاظ القرآن.542 :
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ُم َع ّبــدٌ  ...والتَّعبيــد االســتعباد ،وهــو َأ ْن يتَّخــذه عبــد ًا ،والعبــادة ال َّطاعــة ،والتَّع ُّبــد:
َّنســك»(((.
الت ُّ

ـكري بــن (العبــادة) و(الطاعــة) بقولــهَّ :
«إن العبــا َدة َغا َيــة
وفـ َّـرق َأبــو هــال العسـ ّ
َحق إِالَّ بغايــة اإلنعــام؛ وهلــذا ال جيــوز َأ ْن يعبــد غــر اهلل َت َع َ
ــال،
تســت ُّ
اخلضــوعَ ،وال ْ
ِ
الو ِاقــع عــى حســب َمــا
ـع املعر َفــة باملعبــود ،وال َّطا َعــة :الفعــل َ
َوال تكــون ا ْلع َبــا َدة إِالَّ َمـ َ
َأ َراده املريــد َمتــى َ
كان املريــد َأعـ َـى ُرت َبــة ِمَّــن يفعــل ذلــك ،وتكــون للخالــق واملخلــوق،
والعبــا َدة ال تكــون إِالَّ للخالــق»(((.

اســم هلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ «باعتبــار كــون متــام املوجــودات مملوكاتــه
واملعبــود
ٌ

باالســتحقاق ال باالتِّفــاق ،فحقيقــة العبــادة انتبــاه النَّفــس ،وتذكُّرهــا هلــذا املعنــى مــع
ـص اهللُ تعــاىل بالعبــادة وحــده ال رشيــك
إدمــان إعاملــه يف مقــام العمــل آنـ ًا فآنـ ًا؛ ولــذا ُخـ َّ
ــك َأالَّ َت ْع ُبــدُ وا إِال إِ َّيــا ُه َوبِا ْل َوالِدَ ْي ِ
ــى َر ُّب َ
ــن إِ ْح َســان ًا)(((» (((.
(و َق َ
لــه ،فقــالَ :
وتطابقــت داللــة الفعــل «عبــد» يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ جــاء الفعــل

« ُعبِــدَ » مـ َّـر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة ،يف مقــام متجيــد اهلل ــ َعـ َّـز َو َج َّل ــــ وتعظيمه؛ ببيــان صفاته
ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،وقابــل فيهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) بينــه وبــن فعــل آخــر،
وهــو «شــكر» ــــ وسـ ْ
ـيأيت الــكالم عــى داللتــه ْ
إن شــاء اهلل تعاىل ــــ ،فقــال (عليه الســام):
« ُعبِــدَ َف َشـك ََر» ،و« ُعبِــدَ » فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعل
ـي للمجهــول مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

ضمــر مســترت ،تقديــره (هــو) عائــد إىل اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ ،ومجلــة ( ُعبِــدَ ) معطوفــة عــى
 .1لسان العرب.271/3 :
 .2الفروق اللغوية.182 :
 .3اإلرساء.23 :
 .4رشح األسامء احلسنى.74 :
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مجلــة ( َفغ َفــر).
** *

َ�ش َك َر

تـ ُّ
ـدل مــا َّدة َ
«شـك ََر» يف ال ُّلغــة عــى الثــَّــناء عىل اإلحســان((( ،وذكــر الفـ َّـراء َأ َّن «العرب
(((
(و ْاش ـك ُُروا ِل
ال تــكاد تقــول :شــكرتك ،وإنــَّــا تقــول :شــكرت لــك»  ،قــال تعــاىلَ :
وال َت ْك ُفــر ِ
ون) ((( ،وهــذه هــي ال ُّلغــة الفصيحــة(((َ ،أمـَّــا شــكرتك فهــي لغــة َأ ُّ
قــل
َ
ُ
فصاحــ ًة(((.
الراغــبُّ :
تصــور النِّعمــة وإظهارهــا ،قيــل :وهــو مقلــوب عــن
«الشــك ُْر:
ُّ
وقــال َّ
الكــرَ ،أ ْي :الكشــف ،و ُيضــا ُّده الكفــر ،وهــو :نســيان النِّعمــة وســرها»(((.
ْ
ــرق بــن (احلمــد) و(الشــكر) ،فقيــلَّ :
الشــكرُّ ،
عــم مــن ُّ
والشــكر
إن احلمــد َأ ُّ
و ُف ِّ

الشــكر ،فقــد يوضــع احلمــد موضــع ُّ
يدخــل حتتــه ،وال يدخــل احلمــد حتــت ُّ
الشــكر،
الرجــل عــى معروفــه وإحســانه ،وال يوضــع ُّ
الشــكر موضــع احلمــد،
ف ُيقــال :محــدت َّ
الرجــل عــى شــجاعته .وروي عــن ثعلــب َأ َّن احلمــد يكــون عــن يــد وعــن
ف ُيقــال :شــكر َّ

 .1ينظر :معجم مقاييس اللغة ،207/3 :ولسان العرب.107/7 :
 .2معاين القرآن.92/1 :
 .3البقرة.152 :
 .4ينظر :إصالح املنطق.194 :
(للفراء) ،92/1 :وإصالح املنطق ،194 :والزاهر.192/1 :
 .5ينظر :معاين القرآن
ّ
 .6مفردات ألفاظ القرآن.461 :
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غــر يــدُّ ،
والشــكر ال يكــون إالَّ عــن يــد(((.
وجــاء يف (الك ِّليــات)ُّ :
ــم :عرفــان اإلحســان ،ومــن اهلل املجــازاة،
«الشــكر َّ
بالض ِّ

والثــَّــناء اجلميــل»(((.

َّ
والشــكور مــن َأســاء اهلل ـــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ؛ ألَنــَّــه يــرىض مــن عبــاده القليــل مــن
العبــادة((( ،وهــو املثيــب عبــاده عــى َأعامهلــم((( ،املجــازي عــى َأقـ ِّـل القليــل منهــا ،وال
يضيــع لديــه ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ عمـ ُـل عامـ ٍ
ـل منهــم ،فهــو شــاكر ذلــك هلــمَ ،أ ْي :مقابــل لــه

باجلــزاء والثــَّــواب ،فهــو ا َّلــذي يشــكر اليســر مــن ال َّطاعــة؛ فيثيــب عليــه الكثــر مــن
الثــَّــواب ،ويعطــي اجلزيــل مــن النِّعمــة(((.

وهــو ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ َّ
الشــكور ،املكــرم ،واملنعــم لعبــاده عــى مــا َأبــدوه مــن األَعــال
ِِ
ِ
ِ
(((
ُور)
ور َشـك ٌ
ـم َو َي ِزيدَ ُه ْم مـ ْن َف ْضله إِنــَّـ ُه َغ ُف ٌ
ور ُهـ ْ
ـم ُأ ُج َ
املرضيــة لــه  ،قــال تعــاىل( :ل ُي َو ِّف َي ُهـ ْ
((( ،فوصفــه ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ َبأنــَّــه شــاكرجماز ،واملــراد َأنــَّــه جيازي عــى ال َّطاعــة جزاء
َّ
الشــاكرين عــى النِّعمــة((( ،وإنــَّــا سـ َّـمى املجــازاة عــى ال َّطاعــة شــكر ًا ،لوجــوهَ :األ َّول:
َأ َّن ال َّلفــظ خــرج خمــرج التَّل ُّطــف للعبــادة؛ مبالغـ ًة يف اإلحســان إليهــم.

 .1ينظر :الفروق اللغوية ،35 :ودقائق العربية 43 :و.35
 .2الك ّليات.217 :

 .3ينظر :الزينة يف الكلامت اإلسالمية.113/2 :
 .4ينظر :الزاهر ،192/1 :وغريب القرآن ،117 :وحتفة األريب.150 :
 .5ينظر :اشتقاق أسامء اهلل.138 :
 .6ينظر :شمس العلوم ،509/2 :واألسامء والصفات.91 :
 .7فاطر.30 :
 .8ينظر :الفروق اللغوية.35 :
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ا لإلنعــام َأو اجلــزاء عليــه؛ سـ ّـمى ّ
الشــكر َّملــا كان مقابـ ً
الثــَّــاينَ :أ َّن ُّ
كل مــا كان جــزاء

شــكر ًا عــى ســبيل التَّشــبيه.

الثــَّــالثَ :
كأنــَّــه ــــ ســبحانه ــــ يقــولَ « :أنــا ْ
ـت غن ّيـ ًا عــن طاعتــك ،إالَّ َأنــِّــي
وإن كنـ ُ
ـح َأ ْن َأنتفــع هبــا ملــا ازداد وقعــه عــى مــا حصــل»(((.
َأجعــل هلــا مــن املوقــع بحيــث لــو صـ َّ
وشكر اهللُ َبأحد معنيني ،إ َّما بالثــَّواب ،وإ َّما بالثــَّناء(((.
َ

وورد هــذا الفعــل َ
«ش ـك ََر» مـ َّـر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة مطابق ـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة ،إذ قــال
َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف مقــام متجيــد اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ وتعظيمــه(((ُ « :عبِدَ

و«ش ـك ََر» فعــل مـ ٍ
َف َش ـك ََر»َ .
ـي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر مســترت ،تقديــره
ـاض مبنـ ٌّ
(هو) عائد إىل اهلل َع َّز َو َج َّل ،ومجلة ( َف َشك ََر) معطوفة عىل اجلملة الفعل َّية ( ُعبِدَ ).
** *

َح َك َم

تـ ُّ
ـم» يف ال ُّلغــة عــى املنــع .جــاء يف (العــن) ...« :احلكمــة مرجعهــا
ـدل مــا َّدة َ
«ح َكـ َ
َــم
حكمتْــ ُه التَّجــارب ،إذا كان حكيــ ًا .و َأ ْحك َ
إىل العــدل ،والعلــم ،واحللــم .و ُيقــالَ :أ َ

ٌ
جــاز
مــرَ :و ُث َ
َــم يف مالــه :إذا َ
واس ْ
ــق .واح َتك َ
ــتحك ََم األَ ُ
فــان عنِّــي كــذاَ ،أ ْيَ :منَ َعــهَ ...
ـم بيننــاَ ...وحكَمــة ال ِّلجــام :مــا َأحـ َ
ـاط
فيــه ُحك ُْمــهَ ...
مرنــاَ :أ ْي :حي ُكـ ُ
وحك َّْمنَــا ُفالن ـ ًا َأ َ

بحنَ َك ْيــه؛ ُسـ ِّـم َي بــه ألنــَّــها متنعــه مــن اجلَـ ْـريُّ ،
وكل يشء َمنَ ْع َتــه مــن ال َفســاد فقــد َحك َْم َتـ ُه
َ

 .1التفسري الكبري 161/4 :و.162
 .2ينظر :البحر املحيط ،458/1 :والتعريفات.112 :
العمل.222/8 :
 .3ينظر :مطالب السؤول ،170 :وكنز ّ
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وحكَّمتــه و َأحك َْم َتــه»(((.
َ

ـم َأصلــه :منــع منعــا إلصــاح ،ومنــه سـ ِّـميت ال ِّلجــامَ :حك ََمــة
الراغــبَ :
«ح َكـ َ
وقــال َّ
ـت هلــا
حلك ََمـ ِـة ،و َأ ْحك َْمت َُهــا :جع ْلـ ُ
وحك َْمـ ُ
الدَّ ا َّبــة ،فقيــلَ :حك َْم ُت ـ ُه َ
ـت الدَّ ا َّبــةَ :منَ ْعت َُهــا با َ

ـيءَ :أ ْن تقــي َبأنــَّــه كــذاَ ،أو ليــس بكــذا ،ســواء َألزمــت ذلــك
حل ْكــم بالـ َّ
َحك ََمــة ...وا ُ
واحلكْمـ ُة :إصابــة احلــق بالعلــم والعقــلِ ،
غــره َأو مل تلزمــهِ ...
فاحلك َْمـ ُة مــن اهلل تعــاىل:
َ
معرفــة األَشــياء ،وإجيادهــا عــى غايــة اإلحــكام ،ومــن اإلنســان :معرفــة املوجــودات،
وفِ ْعــل اخلــرات»(((.

وجــاء يف (لســان العــرب) ...« :قيــل للحاكــم بــن النَّــاس حاكــم ،ألَنــَّــه يمنــع
ـم ُحكـ َ ً
ـا وحكومــة ،وحكــم بينهــم
ال َّظــامل مــن ال ُّظلــم ...وقــد حكــم عليــه باألَمــر َي ُكـ ُ
كذلــك»(((.

الشء يف موضعه»(((.
وقال
«و ْض ُع َّ
اجلرجاين يف معنى (احلكم) اصطالح ًاَ :
ّ

حل َكــم ،واحلكيــم ،واحلاكــم ،ومعــاين هذه األَســاء
ومــن صفــات اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ ا َ
متقاربــة ،وذكــر ابــن األَثــر َأ َّن احلكــم ،واحلكيــم مهــا بمعنــى احلاكــم ،وهــو القــايض،
ِ
ِ
ِ
ــم األَشــياء ف ُيتقنهــا ،فهــو َف ِع ْيــل بمعنــى
فهــو َفع ْيــل بمعنــى َفاعــلَ ،أو هــو الــذي ُيك ُ
ِ
رشعــه يف كتابــه املجيــد
ُم ْفعــل ،فــاهلل ـ تبــارك وتعــاىل ــــ هــو الــذي حيكــم بــن النَّــاس بــا َّ
والشائــع التــي يتمثــَّــلها النَّــاس ،فـ«احلاكــم عنــد بعــض األُصول ِّيــن
مــن األَحــكام َّ
 .1العني.179/1 :
 .2مفردات ألفاظ القرآن 248 :و.249
 .3لســان العــرب ،140/12 :و ينظــر :مجهــرة اللغــة ،292/1 :وهتذيــب اللغــة ،475/1 :واملحيــط يف
اللغــة.175/1 :
 .4التعريفات.124 :
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والفقهــاء هــو اهلل تعــاىل ،واملحكــوم عليــه هــو َم ـ ْن وضــع لــه اخلطــابَ ،أ ْي :املخا َطــب

بالفتــح ،واملحكــوم بــه هــو مــا يتع َّلــق بــه اخلطــاب»((( ،وهبــذا املعنــى ورد هــذا الفعــل
ـم» مـ َّـر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة ،قابــل فيهــا َأمــر املؤمنــن بينــه وبــن فعــل آخــر ،وهــو
َ
«ح َكـ َ
«وحك ََم ف َعــدَ َل»،
« َعــدَ ل» ،ــــ وقــد تقــدَّ م الــكالم عــى داللته ــــ ،إذ قــال (عليــه الســام)َ :
ـم» فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر مســترت ،تقديــره هــو ،عائــدٌ
َ
ـاض مبنـ ٌّ
و«ح َكـ َ

إىل اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ  .ومجلــة (وحكــم) معطوفـ ًة عــى مجلــة (فشــكر).
** *

َت َك َّر َم

يكرم كرم ًا ،فهو كريم(((.
الرجل ُ
كرم َّ
الكرم ضدّ ال ُّلؤمُ ،يقالُ :

وقــال األَزهــري« :الك َِريــم :مــن صفـ ِ
ـات اهلل َعـ َّـز َو َجـ َّـل و َأســائهَ ،و ُهـ َـو الكثــر اخلـ ِ
ـر
ّ
ُ
ُ
اجلــواد املنعــم ِ
املفضـ ُـلَ ...قـ َ
ـت
شء َن َفـ ْ
ُ
ُ
ـال ا ْلفـ َّـراء :العـ َـر ُب َتعــل الكَريــم تَابعــا ل ـك ُِّل َ ْ
ِ
َعنـ ُه فِ ْعـ ً
ـم ،محيــدُ
ـم جامـ ٌ
ـع لـك ُِّل َمــا ُيمــدُ َ ،فــاهلل كريـ ٌ
ا تنْــوي بِــه الـ َّـذ َّم ...والكريــم :اسـ ٌ

الفعــال.(((»...

ف
ش ٌ
وقــال ابــن فــارس« :الــكاف والـ َّـراء وامليــم َأصـ ٌـل صحيــح لــه بابــانَ :أحدمهــا َ َ
ـيء يف ِ
ـرس كريــم،
نفســه ،أو
ٌ
يف الـ َّ
رشف يف ُخ ُلــق مــن األَخــاق ،يقــال رجـ ٌـل كريــم ،وفـ ٌ
ٍ ِ
ـحابَ :أ َتــى بال َغيــث،
السـ ُ
الرجـ ُـل ،إذا َأ َتــى بـ َـأوالد كـ َـرام ...و َكـ ُـرم َّ
ونبــات كريــم .و َأكـ َـر َم َّ
ّ .1
كشاف اصطالحات الفنون.144/7 :
 .2ينظــر :العــن .443/1 :وينظــر :مجهــرة اللغــة ،443/1 :والصحــاح يف اللغــة ،83/2 :واملحكــم واملحيط
األعظــم ،177/3 :ولســان العــرب ،510/12 :واملصبــاح املنــر ،81/8 :والقامــوس املحيــط،1489/1 :
وتــاج العــروس.7874/1 :
 .3هتذيب اللغة .374 /3
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الصفــح عــن ذنـ ِ
ـب ا ُملذنــب .واألَصــل اآلخــر ال َكـ ْـرم ،وهــي
وال َكـ َـرم يف اخلُ ْلــق يقــال هــو َّ
ِ
القالدة.(((»...
ــف اهلل تعــاىل بــه فهــو اســم إلحســانه وإنعامــه
َــر ُم إذا ُو ِص َ
الراغــب« :الك َ
وقــال َّ
ِ
ـف بــه اإلنســان
ـم) [النمــل ،]40 /وإذا ُو ِصـ َ
ـي ك َِريـ ٌ
املتظاهــر ،نحــو قولــهَ ( :فــإِ َّن َر ِّب َغنـ ٌّ

فهــو اســم ل َ
ألخــاق واألَفعــال املحمــودة ا َّلتــي تظهــر منــه ،وال ُيقــال :هــو كريــم ح َّتــى

يظهــر ذلــك منــه»(((.

وجــاء يف (التَّعريفــات)« :الكريــمَ :م ـ ْن يوصــل النَّفــع بــا عــوض ،فالكريــم هــو
إفــادة مــا ينبغــي ال لغــرض؛ َف َم ـ ْن هيــب املــال لعــوض جلب ـ ًا للنفــعَ ،أو خالص ـ ًا عــن

َّ
الــذ ِّم ،فليــس بكريــم»(((.

والكريــم مــن صفــات اهلل ــــ تعــاىل ــــ و َأســائه؛ فهــو ا َّلــذي ال ينفــد عطاؤه وإحســانه،

الصفــوح عــن ذنــوب عبــاده
الصفــوح ،واهلل ــــ َع َّــز َو َج َّــل ــــ هــو الكريــم َّ
والكريــمَّ :
املؤمنــن(((.

مــر ًة واحــد ًة يف اخلطبــةَ ،أورده َأمــر املؤمنــن (عليــه
وجــاء هــذا الفعــل
«تكــرم» َّ
َّ

الســام) لتمجيــد اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ وتعظيمــه ،ببيــان صفاتــه ،إذ قــال (عليــه
وتفضــل» .وممَّــا جتــدر اإلشــارة إليــه ــــ هنــا ــــ َأمــرانَ ،أحدمهــاَ :أ َّن
الســام)« :وتكـ َّـرم
َّ
ٍ
ــل» ،وقــد تقــدَّ م َأ َّن زنــة « َف َّع َ
الفعــل ورد عــى زنــة « َف َّع َ
معــان متعــدِّ دة ذكرهــا
ــل» هلــا
 .1معجم مقاييس اللغة  171 /5و.172
 .2مفردات ألفاظ القرآن.707 :
 .3التعريفات 150 :و.151
 .4ينظر :تأويل مشكل القرآن ،377 :ومعجم مقاييس اللغة.172/5 :
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«تكــرم» ورد بلفــظ
العلــاء ،و َأشــهرها املبالغــة والتَّكثــر((( ،واآلخــرَ :أ َّن الفعــل
َّ
املــايض ،وتقــدَّ م الــكالم عــى مــا يف فعــل املــايض مــن داللــة النَّفــاذ يف األَمــر ،والفــراغ

منــه .فمــراد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)َ :أ َّن َكـ َـر َم اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ كثــر ،ال انقطــاع
لــه؛ فهــو ا َّلــذي ال ينفــد عطــاؤه وإحســانه ،وكرمــه ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ َأمــر نافـ ٌـذ ،قديــم،
فهــو (عليــه الســام) يتحــدَّ ث عــن َأمــر حاصــل نافــذ قبــل زمــن التَّك ُّلــم(((.

«وتكـ َّـرم» فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر مســترت ،تقديــره (هــو)
ـاض مبنـ ٌّ

عائــد إىل اهلل َعـ َّـز َو َجـ َّـل ،ومجلــة (وتكـ َّـرم) معطوفــة عــى مجلــة (فعــدل).
** *

َت َف َّ�ض َل
ُّ
الزيــادة .جــاء يف (العــن) ...« :ال ُفضالــ ُة :مــا
تــدل مــا َّدة «فضــل» يف ال ُّلغــة عــى ِّ
ٍ
كل ٍ
يشء .وال َف ْضلـ ُة :البق َّيــة مــن ِّ
َف َضــل مــن ِّ
والرفعــة يف
كل يشء ...والفضيلــة :الدرجــة ِّ
الفضـ ِ
ـل .وال َت َف ُّضــل :ال َت َطـ ّـول عــى غــرك ،وقــال اهللُ ــــ َجـ َّـل وعـ َّـز ــــُ ( :ي ِريــدُ َأ ْن َي َت َف َّضـ َـل
ـم) ((( معنــاه :يريــد َأ ْن يكـ َ
ـون لــه الفضـ ُـل عليكــم يف ال َقــدْ ر واملنزلــة»(((.
َع َل ْي ُكـ ْ
ـدل عــى زيـ ٍ
والضــاد والـ َّـام َأصـ ٌـل صحيــح ،يـ ُّ
ـادة يف يشء.
وقــال ابــن فــارس «الفــاء َّ

وربــَّــا قالــوا:
الزيــادة واخلــر ...و ُيقــالَ :ف َضـ َـل الـ َّ
مــن ذلــك ال َف ْضــلِّ :
ـي ُء َي ْف ُضــلُ ،

 .1ينظر :الفعل (ب ّلغ) من الكتاب.
املتهجدين ،34 :ومنهاج السعادة يف مستدرك هنج البالغة.84/2 :
 .2ينظر :مصباح
َّ
 .3املؤمنون.24 :

 .4العني.23/2 :
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َف ِضـ َـل َي ْف ُضــل ،وهــي نــادرة» (((.
الزيــادة عــن االقتصــاد ،وذلــك رضبــان :حممــود :كفضــل
الراغــب« :ال َف ْضـ ُـلِّ :
وقــال َّ
العلــم واحللــم ،ومذمــوم :كفضــل الغضــب عــى مــا جيــب َأ ْن يكــون عليــه .وال َف ْضـ ُـل يف

املحمــود َأكثــر اســتعامالً ،وال ُف ُضـ ُ
ـول يف املذمــوم.((( »...

ٌ
ٌ
ــل َي ْف ُض ُ
وجــاء يف (املحيــط يف اللغــة)َ ...« :ف َض َ
ــر،
ورجــل ِم
ــل
فضــال :كثــر اخلَ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـادر»(((.
ـب َيسـ ُ
و ُيقــالَ :فضـ َـل َي ْفضـ ُـل ــــ كقولــكَ :حسـ َ
ـب ــــ نـ ٌ

ـكري بــن (ال َف ْضــل) و(ال َّطــول) بقولــهَّ :
«إن ال َّطــول ُهـ َـو َمــا
وفـ َّـرق َأبــو هــال العسـ ّ
يســتطيل بِـ ِـه اإلنســان عــى َم ـ ْن يقصــد ُه بِـ ِـه ،وال يكــون إِالَّ مــن املتبــوع إىل التَّابِــع ،وال
ُيقــال :بفضــل التَّابِــع عــى املتبــوع َطــول ،و ُيقــالَ :طــال َع َل ْيـ ِـه ،وتطـ َّـول ،و َطـ َّـل َع َل ْيـ ِـه :إِذا
ِ ِ
َسـ َـأ َل ُه َذلِــكَ ...قـ َ
ـال َت َعـ َ
ـم) (((َ ،أيَ :مـ ْن َم َعــه فضــل يســتطيل بِـ ِـه
ـالُ ( :أو ُلــو ال َّطـ ْـول من ُْهـ ْ

عــى عشــرته»(((.

وجــاء هــذا الفعــل « َت َف َّضـ َـل» مـ َّـر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة مطابقـ ًا داللتــه ال ُّلغويــةَ ،أورده

َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) لتمجيــد اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ وتعظيمــه ،ببيــان صفاتــه ،إذ
وتفضــل» .ومــا َأرشت إليــه يف الفعــل «تكـ َّـرم» يصــدق
قــال (عليــه الســام)« :وتكـ َّـرم
َّ
«تفضــل» عــى زنــة « َف َّعـ َـل» ،ا َّلتــي ذكــر العلــاء َأ َّن َأشــهر
عــى هــذا الفعــل؛ إذ ورد الفعــل َّ

 .1معجم مقاييس اللغة .450/4
 .2مفردات ألفاظ القرآن.639 :
 .3املحيــط يف اللغــة .19/2 :وينظــر :مجهــرة اللغــة ،8/2 :وهتذيــب اللغــة ،159/4 :ولســان العــرب:
 ،524/11واملصبــاح املنــر ،216/7 :وتــاج العــروس.7407/1 :
 .4التوبة.86 :
 .5الفروق اللغوية.54 :
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(((
ـي الــدَّ ِّال عــى النَّفــاذ يف َاألمــر(((.
معانيهــا التَّكثــر ،واملبالغــة  ،وهــو بلفــظ املـ ِّ

و«تفضــل» فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر مســترت ،تقديــره (هــو)
َّ
ـاض مبنـ ٌّ

(وتفضــل) معطوفــة عــى مجلــة (وتكـ َّـرم).
عائــد إىل اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،ومجلــة
َّ
** *

َي َزل

تـ ُّ
ـري:
ـدل مــا َّدة «زال ــــ يــزال» يف ال ُّلغــة عــى دوام الـ َّ
ـيء ومالزمتــه .قــال األَزهـ ّ
يربحــه؛ َو ِمنْــه قيــل :ليـ ٌـل زائــل الن ُُّجــوم،
َ
ـيء :إِذا تــرك َعــن َمكَانــه َومل ْ
«و ُيقــالَ :ز َال الـ َّ ْ
إِذا وصــف بال ُّطــول؛ َأي :تلــوح نجومــه َوال تغيــبَ ...و ُيقــالَ :مــا َ
زال َيفعــل َكـ َـذا َو َكـ َـذا،
ِ
ِ
ِ
ـئ َو َمــا ان َفـ َّ
ومضار ُعــه ال َيــزال ،وال
ـك،
َوال يـ َـزال َيف َعــل َكـ َـذاَ ،ك َق ْولــكَ :مــا َبـ ِـر َح َو َمــا َفتـ َ
يتك َّلــم بِـ ِـه إِالَّ بحـ ِ
ـرف نفـ ٍ
ـي»(((.
ُ
ُ
الراغــب« :وقوهلــمَ :مــا َز َال ،وال يــزال ُخ َّصــا بالعبــارة ،و ُأ ْج ِر َيــا جمــرى (كان)
وقــال َّ
(وال َيزا ُلـ َ
ـون
يف رفــع االســم ونصــب اخلــر ...ومعنــا ُه معنــى مــا َب ِر ْحـ ُ
ـت ،وعــى ذلــكَ :
ـن) [هــود ،]118 /وقولــه( :ال َيـ ُ
ـم) [التوبــة.(((»]110 /
ُمْت َِل ِفـ َ
ْيانُـ ُ
ـزال ُبن ُ

وجــاء يف (املحيــط يف ال ُّلغــة) « :و َق ْو ُلــم :مــا َ
زال فـ ٌ
ـان َي ْف َعـ ُـل كــذا ،ومل َيـ َـز ْلُ :يـ َـرا ُد بــه
ِ
َد َوا ُم ذلــكَ .
ـر ْح»(((.
ـي ُءَ َ :تـ َّـر َك عــن َمكانه ،ومل َيـ ْ َ
وزال الـ َّ ْ
 .1ينظر :الفعل (ب ّلغ) من الكتاب.
(محدت) من الكتاب.
 .2ينظر :الفعل
ُ
 .3هتذيب اللغة.377/4 :
 .4مفردات ألفاظ القرآن.388 :
 .5املحيط يف اللغة.305/2 :
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ـم بــه إالَّ بحــرف
ـيَ (« :مــا َز َال) يفعــل كــذا و (ال َأ َز ُال) َأ ْف َع ُل ـ ُه ال ُي َت َك َّلـ ُ
وقــال الف ُّيومـ ّ
ـى.(((»...
النَّفــي ،واملــراد بــه مالزمــة الـ َّ
ـيء و احلــال الدَّ ائمــة ،مثــل مــا َبـ ِـر َح وزنـ ًا ومعنـ ً

ـرح) ،و(مل يـ ْ
ـكري بــن قولنــا( :مل ينفـ َّ
ـزل) بقولــه:
ـك) ،و(مل يـ ْ
وفـ َّـرق َأبــو هــال العسـ ّ
َان ا َْل ْو ُصــوف بِـ ِـه ِ
ـكَ ،و ُهـ َـو يســتعمل يف َمــا ك َ
َّ
ـك يقتــي غــر ًا مل َينْ َفـ ّ
«إن َق ْولنَــا مل َينْ َفـ ّ
الزمــا
ـيء َأو م َقارن ـ ًا َل ـهَ ،أو مشــبه ًا بذلــك عــى مــا ذكر َنــا ،ومل يــرح ي ْق َتـ ِ
ـي َمكَانــا مل يــرح
َ
َ
ُ
َ
ُ
لـ َ ْ
ِ
ـس ك ََذلِــك مل يــزل»(((.
منْـ ُهَ ،و َل ْيـ َ
وجــاء هــذا الفعــل « زال ــــ يــزال» مـ َّـر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة مطابق ـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة،
َأورده َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) لتمجيــد اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ وتعظيمــه ،ببيــان صفــة
مــن صفاتــه ،وهــي ِ
القــدَ م والــدَّ وام؛ إذ قــال (عليــه الســام)َ :
«ل ْ َي َــز ْل ،و َلــ ْن َي ُــز ْو َل،
ـس ك َِم ْث ِلـ ِـه َش ٌءَ ،و ُهـ َـو َق ْبـ َـل ك ُِّل َش ٍءَ ،و َب ْعــدَ ك ُِّل َش ٍء» .ومــراد َأمــر املؤمنــن (عليــه
َو َل ْيـ َ
ـم ال يــزال موجــود ًا(((.
ـم ،دائـ ٌ
الســام)َ :أ َّن اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ قديـ ٌ
رط يف عملهــا َأ ْن تُســبق بنفــي لفظــ ًا َأو
و«زال ــــ يــزال» مــن َأخــوات «كان»ُ ،يشــ َ
تقديــر ًاَ ،أو شــبه نفــي ،وال تســتعمل إالَّ ناقصــة((( ،و«مل يــزل» مل :حــرف نفــي ،وجــزم،

ْ
وحذفــت
وقلــب،
الســكونُ ،
و«يــزل» فعــل مضــارع ناقــص جمــزوم ،وعالمــة جزمــه ُّ
الســاكنني ،و َأصلــه« :مل يـ ْ
ـم
ـزال» ،ثــُـ َّ
الســاكنة ،للتخ ُّلــص مــن التقــاء َّ
األَلــف قبــل الـ َّـام َّ

ُحذفــت األَلــف فصــار« :مل يـ ْ
ـزل»((( ،واســم «زال» حمــذوف تقديــره «هــو» ،عائــدٌ إىل اهلل
 .1املصباح املنري  .131/4وينظر :لسان العرب.313/11 :
 .2الفروق اللغوية.181 :

املتهجديــن ،33 :وهنــج الســعادة يف مســتدرك هنــج البالغــة:
 .3ينظــر :مطالــب الســؤول ،176 :ومصبــاح
ّ
.82/2
 .4ينظر :رشح ابن عقيل 263/1 :و.279
املفصــل ،123/9 :وظاهــرة اجلــزم يف اللغــة العربيــة (رســالة ماجســتري) 276 :و،277
 .5ينظــر :رشح ّ
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ــ تبارك وتعاىل ــ ،واخلرب حمذوف ــ َأيض ًا ــ ،وتقديره «كائن ًا»َ ،أو «موجود ًا».
*

** *

َي ُز ْول

تـ ُّ
ـدل مــا َّدة «زال ــــ يــزول» يف ال ُّلغــة عــى َّ
الذهــاب ،واالســتحالة ،واالضمحــال.

الشــمس كذلــك زالــت َّ
«الــزوال :ذهــاب امللــك .وزوال َّ
الشــمس
جــاء يف (العــن)َّ :
زواالً»(((.

وقــال ابــن فــارس« :الـ َّـزاء والــواو والـ َّـام َأصـ ٌـل واحــد يـ ُّ
ـيء عــن
تنحــي الـ َّ
ـدل عــى ِّ
الســاء َتـ ُـز ُ
مكانــهَ ...
ـيء َز َواالً ،وزالــت َّ
ول ،و ُيقــالَ :أزل ُتــه
وزال الـ َّ
الشــمس عــن كبــد َّ

وزول ُتــه عنــه»(((.
عــن املــكان َّ

ـيء َيـ ُـز ُ
ـار َق َط ِر ْي َق َت ـ ُه جانح ـ ًا عنــه ،وقيــل:
«ز َال الـ َّ
الراغــبَ :
ول َز َواالًَ :فـ َ
وقــال َّ
ِ
وز َّو ْل ُتـ ُه ،قــال( :إِ َّن اللََّ ُي ْم ِسـ ُ
ـاوات َواألَ ْر َض َأ ْن َتـ ُـزوال) [فاطــر...]41 /
السـ
َأ َز ْل ُتـ ُهَ ،
ـك َّ
والـ َّـز َو ُال يقــال يف يشء قــد كان ثابت ـ ًا قبـ ُـل.(((»...

وورد هــذا الفعــل «زال ـــــ يزول» مـ َّـر ًة واحد ًة يف اخلطبــة للدَّ اللة عىل معنــاه ال ُّلغوي،
َأورده َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) تأكيــد ًا للفعــل ا َّلــذي قبلــه ،وهــو قولــه« :مل يـ ْ
ـزل»؛
ِ ِ ِ
إذ قــال (عليــه الســام)َ :
ش ٍء،
«ل ْ َيـ َـز ْلَ ،و َلـ ْن َيـ ُـز ْو َلَ ،و َل ْيـ َ
ش ٌءَ ،و ُهـ َـو َق ْبـ َـل ك ُِّل َ ْ
ـس كَم ْثلــه َ ْ
وبعــدَ ك ُِّل َ ٍ
الصفة
ـم ،مل يــزل موجــود ًا ،مؤكِّد ًا هــذه ِّ
ََْ
ـم ،دائـ ٌ
شء» .فــاهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ قديـ ٌ
ْ
وظاهرة التخفيف يف العربية (دراسة رصفية /صوتية) (رسالة ماجستري).156 :
 .1العني.91/2 :
 .2ينظر :معجم مقاييس اللغة.38/3 :
 .3مفردات ألفاظ القرآن.387 :
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مــن صفــات اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ بقولــه« :لــن يــزول» هــذا الوجــود ،ومعلــوم َأ َّن «لن»
(((
ٍ
ـم ،وال يزول َأبــد ًا .و«لــن» َأداة
َأداة نفــي تفيــد التَّأبيــد  ،فــاهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ بــاق ،ودائـ ٌ
نفــي ونصــب ،و«يـ َ
ـزول» فعــل مضــارع منصــوب وعالمــة نصبــه الفتحــة ال َّظاهــرة عــى

آخــره ،والفاعــل ضمــر مســترت تقديــره «هــو» عائــدٌ إىل اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ  .ومجلــة

(ولــن يــزول) معطوفــة عــى مجلــة (مل يــزل).

** *

ُي ُ
دركه

ُّ
تــدل مــا َّدة « َد َر َك» يف ال ُّلغــة عــى البلــوغ ،وال ِّلحــاق ،واإلحاطــة ،والوصــول إىل
ُ
إدراك احلاجــة وال َّط ِل َبــة ...والــدَّ َركَ :أســفل قعــر
ـيء .جــاء يف (العــن)« :الــدَّ َر ُك:
الـ َّ

ـيء بعضــه عــى بعــض يف
ـيء ...والــدَّ َر ُك :ال َّلحــق مــن التَّبعــة ،والــدِّ َراك :اتِّبــاع الـ َّ
الـ َّ
ِّ
كل يشء ،يطعنــه طعنـ ًا درك ًا متــدارك ًاَ ،أ ْي :تباعـ ًا واحــد ًا إثــر واحــد ،وكذلــك يف جــري
(حتَّــى إِ َذا ا َّد َاركُــوا فِيهــا َجِيعــ ًا) (((َ ،أ ْي:
الفــرس ،وحلاقــه الوحــش .قــال اهلل تعــاىلَ :
آخرهــم َأ َّو َلــم فاجتمعــوا فيهــا»(((.
تداركــواَ ،أدرك ُ
الرجـ َـل إدراك ًا ،إِذا حلقتــه َف ُهـ َـو ُمــدْ َرك ...والــدَّ َرك َأ ْيضا:
وقــال ابــن دريــدَ « :أدركـ ُ
ـت َّ
كل َشء در ُكــه ...ورجــل در ُك ال َّطريـ ِ
ـدة ،إِذا ك َ
َان ال تفوتــه طريــدة...
َ
ََ
َق ْعــر ا ْلبِ ْئــر .وقعــر ِّ ْ َ َ
َو َأ ْد َ
رك الغــا ُم واجلاريـ ُة ،إِذا بلغــا ،إدراك ًا»(((.

املفصــل 16/7 :و ،17ومغنــي اللبيــب ،221/1 :والفعــل املضــارع داللتــه وع ّلــة إعرابــه
 .1ينظــر :رشح ّ
وبنائــه (رســالة ماجســتري).195 :
 .2األعراف.38 :
 .3العني .34/1
 .4مجهرة اللغة.337/1 :
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ٍ
وقال األَ
زهري« :الدَّ ركَ :أسفل ِّ
كالركية وغريها.((( »...
ّ
كل يشء ذي عمق َّ

مشــيت حتَّــى َأدركتــه ...و َأدركتُــه
اجلوهــري« :اإلدراك :ال ُّلحــوقُ ،يقــال:
وقــال
ُ
ّ
ببــريَ ،أ ْي :ر َأيتــه»(((.

الصبــا،
الراغــب« :و َأ ْد َر َك :بلــغ َأقــى َّ
بــي :بلــغ غايــة ِّ
الــيء ،و َأ ْد َر َك َّ
الص ُّ
وقــال َّ
ــر ُق) [يونــس ،]90 /وقولــه( :ال
وذلــك حــن البلــوغ ،قــالَ :
(حتَّــى إِذا َأ ْد َركَــ ُه ا ْل َغ َ

صــار) [األنعــام ،]103 /فمنهــم مــن محــل ذلــك
ــو ُيــدْ ِر ُك األَ ْب
تُدْ ِركُــ ُه األَ ْب
صــار َو ُه َ
َ
ُ
عــى البــر ا َّلــذي هــو اجلارحــة ،ومنهــم مــن محلــه عــى البصــرة»((( .وجــاء يف مناجــاة
اإلمــام زيــن العابديــن (عليــه الســام) املعروفــة بـ«مناجــاة العارفــن»« :إهلــي َقــر ِ
ت
ُ
إدراك ُكنْــهِ
ِ
ــز ِ
األَلســن عــن ب ُلــو ِغ ِ
ت ال ُع ُ
بجاللِ َ
ثنائ َ
قــول عــن
ــك كــا َي ُ
وعج َ
ــكَ ،
ليــق َ
ُ
ُ ُ
َّظــر إىل ســب ِ
ِ
ون الن ِ
حات ِ
وانحــرت األَ
بصــار ُد َ
وجه َ
َجالِ َ
ــك»(((.
ــك،
ُ ُ
ُ

وتطابقــت داللــة الفعــل « ُيدركــه» يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ جــاء الفعــل
«ر ٌّب ُم َت َفـ ِّـر ٌد
«يدركــه» مـ َّـر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة ،إذ قــال َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)َ :
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
بِ ِع َّزتِـ ِـهُ ،مت ََم ِّلـ ٌ
ـر» .ومــا زال
ـر بِ ُسـ ُـم ِّوهَ ،ل ْيـ َ
ـك بِ ُق َّوتــهُ ،م َت َقــدِّ ٌس بِ ُع ُلـ ِّـوهُ ،م َت َكـ ِّ ٌ
ـس ُيدْ ر ُكـ ُه َبـ َ ٌ
كال ُم َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف مقــام بيــان عظمــة اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ ومتجيــده،
فهــو ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ليــس بــيء مــن األَشــياء ،وال بمثلهــا ،بــل هــو موجــدُ ك ُِّل َمـ ْن
يريــدُ إدراكــه ببــره ،و َأنـَّــى ملخلــوق َأ ْن ُيــدرك خالقــه؟! وقــد َض َّلــت العقــول عــن كنــه

 .1هتذيب اللغة.341/3 :
 .2الصحاح يف اللغة.203/1 :
 .3مفردات ألفاظ القرآن .312 :وينظر :لسان العرب ،419/10 :وتاج العروس.6688/1 :
 .4مفاتيح اجلنان.127 :
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ـار)(((.
ـار َو ُهـ َـو ُيــدْ ِر ُك األَ ْب َصـ َ
معرفتــه .قــال ــــ تعــاىل ــــ ( :ال تُدْ ِر ُكـ ُه األَ ْب َصـ ُ

ـر» فيــه تضمــن لقولــه اهلل ــ
وقــول َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)« :ليــس يدركــه َبـ َ ٌ
ـار َو ُهـ َـو ُيــدْ ِر ُك األَ ْب َص َار).
َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ ( :ال تُدْ ِر ُكـ ُه األَ ْب َصـ ُ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و«يدركــه» فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

ـي يف حمـ ِّـل نصــب مفعــول بــه ،عائــد إىل اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ،
واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره.
ــر» فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
و« َب َ ٌ
** *

ُي ِح ْط

يو ُط ُه َح ْوط ًاَ ،وحيط ًة ،وحياط ًة :حفظه ،وت َع َّهده و َأحرزه(((.
ُيقالَ :حا َط ُه َ ُ

ِ
ِ
يــف
الــي ُء ُيطِ ُ
ــو ُاو َوال َّطــا ُء كَل َمــ ٌة َواحــدَ ةٌَ ،و ُه َ
حلــا ُء َوا ْل َ
وقــال ابــن فــارس« :ا َ
ــو َّ ْ
بِالـ ِ
ِ
ِ
ٍ
(((
ـت بــهَ ،أ ْي:
واحتا َطـ ْ
الـ ْـو ُط مـ ْن َحا َطـ ُه َح ْوطـ ًا»  .و َأحا َطــت اخليـ ُـل بفــان ْ
ـيءَ .ف ْ َ
َّ ْ
َأحدقــت بــه (((.

الراغــب« :واإلحاطــة تقــال عــى وجهــنَ :أحدمهــا :يف األَجســام نحــو:
وقــال َّ
َ
ش ٍء ِع ْلــ ًا)
ــت بمــكان كــذا ...والثــَّــاين :يف العلــم نحــو قولــهَ ( :أ
َأ َح ْط ُ
حــاط بِــك ُِّل َ ْ
ـون ُ ِميـ ٌ
[الطــاق ،]12 /وقولــه َعـ َّـز َو َجـ َّـل( :إِ َّن اللََّ بِــا َي ْع َم ُلـ َ
ـط) [آل عمــران]120 /
ـيء عل ـ ًا هــي َأ ْن تعلــم وجــوده وجنســه وقــدره وكيف َّيتــه ،وغرضــه
 ...واإلحاطــة بالـ َّ
 .1األنعام.103 :
 .2ينظر :االشتقاق ،198/1 :ولسان العرب.150/9 :
 .3معجم مقاييس اللغة .120/2
 .4ينظر :الصحاح  ،112/3ولسان العرب.149/9 :
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املقصــود بــه وبإجيــاده ،ومــا يكــون بــه ومنــه ،وذلــك ليــس إالَّ هلل تعــاىل ،وقــال َعـ َّـز َو َج َّل:
(بـ ْـل ك ََّذبــوا بِــا َل ُ ِ
يي ُطــوا بِ ِع ْل ِمـ ِـه) [يونــس ،]39 :فنفــى ذلــك عنهــم»((( .و َأحــاط بــه،
ُ
َ
ْ
َأ ْي :علمــه مــن مجيــع وجوهــه ،ومل يفتــه يشء منــه(((.
ـيء) و(العلــم بــه) بقولــه« :الفــرق
ـكري بــن (اإلحاطــة بالـ َّ
وفـ َّـرق َأبــو هــال العسـ ّ
ـيء مــن حولــه بِـ َـا ُهـ َـو
ـيء َوا ُْل ِحيــط بِـ ِـه َأ َّن أصــل ا ُْل ِحيــط املطيــف بالـ َّ
َبــن ا ْل َعــامل بالـ َّ ْ
يــه مــا َليــس فِ ِ
ِ ِ
ــه يمنَــع َأ ْن خيــرج عنــه مــا ه ِ
ِ
يــه،
ــو منْــ ُهَ ،ويدخــل ف َ ْ َ
َ ُ َ
كالســور الدَّ ائــر َع َل ْي ْ
ُّ
َويكــون مــن قبيــل ا ْلعلــم وقبيــل ا ْل ُقــدْ َرة جمَــاز ًا»(((.
الشء بكامله ظاهر ًا وباطن ًا»(((.
وعرف
اجلرجاين (اإلحاطة) َبأنــَّها« :إدراك َّ
َّ
ّ

«يــط» يف اخلطبــة مـ َّـر ًة واحــدةًَ ،أورده َأمــر املؤمنــن
وهبــذا املعنــى جــاء هــذا الفعــل ُ

(عليــه الســام) يف مقــام بيــان عظمــة اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ومتجيــده؛ إذ قــال (عليــه
الســام)« :ومل ُ ِ
يـ ْ
َفر ٌد
ـط بــه َن َظـ ٌـر» .ومــراده (عليــه الســام)َ :أ َّن اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ ٌّ
رب ُمت ِّ
ـك ِ
َّ ِ
ـر ،ومل
بعزتــهُ ،متم ِّلـ ٌ َّ
بقوتــهُ ،متقــدِّ س بعلـ ِّـوهُ ،متكـ ِّـر بسـ ِّـموه؛ بداللــة «ليــس ُيدر ُكــه بـ ٌ
يـ ْ ِ
ُِ
رؤوف
ـم،
ٌ
ـر سـ ٌ
ـوي منيـ ٌ
ـط بِــه َن َظـ ٌـر»؛ وهلــذا فهــو ــــ تعــاىل ــــ قـ ٌّ
ـم كريـ ٌ
ـميع ،حليـ ٌ
ـع ،بصـ ٌ
وجنســ ُه ،وقــدْ َر ُه،
رحيــم ،و َأنــَّــى ملخلــوق َأ ْن يع َلــم وجــو َد خالقــه ــــ َع َّــز َو َج َّــل ــــ،
َ
ٌ
وك َيف ّي َت ـ ُه ،تعــاىل عـ َّـا يصفــون علـ ّـو ًا كبــر ًا.

و«املحيــط» صفـ ٌة مــن صفــات اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ  .قــال( :اللَُّ ا َّلـ ِـذي َخ َلـ َـق َسـ ْب َع
ســاو ٍ
ات َو ِمــ َن األَ ْر ِ
ــر َب ْين َُهــ َّن لِ َت ْع َل ُمــوا َأ َّن اللََّ َع َ
ش ٍء
ض ِمثــْــ َل ُه َّن َي َتن َّ
َ َ َ
َــز ُل األَ ْم ُ
ــى ك ُِّل َ ْ
 .1مفردات ألفاظ القرآن.265 :
 .2ينظر :أساس البالغة ،99 :ولسان العرب.150/9 :
 .3الفروق اللغوية.75 :
 .4التعريفات.32 :
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ِ
ش ٍء ِع ْلــ ًا) (((َ ،أ ْيَ :أحــاط ِّ
يــر َو َأ َّن اللََّ َقــدْ َأ َح َ
بــكل يشء مــن الك ِّل َّيــات
َقد ٌ
ــاط بِــك ُِّل َ ْ
واجلزئيــات ،ال يعــزب عــن علمــه مثقــال ٍ
الســاوات َأو يف األَرض ،عــامل بجميــع
َّ
ذرة يف َّ
َّ

رب العاملــن ،وال حــول وال
األَشــياء،
وقــادر عــى اإلنشــاء بعــد اإلفنــاء ،فتبــارك اهلل ُّ
ٌ
ـي العظيــم ا َّلــذي ال خيــرج عــن ســيطرته يشء(((.
قـ َّـوة إالَّ بــاهلل املحيــط باألَكــوان ،العـ ِّ

و«مل ُ ِ
يـ ْ
و«يــط» فعــل مضــارع جمــزوم ،وعالمة
ـط» مل :حــرف نفــي ،وجــزم ،وقلــبُ ،
جزمــه الســكونِ ،
الســاكنني،
ُ
الســاكنة؛ للتَّخ ُّلــص مــن التقــاء َّ
وحذ َفــت اليــاء قبــل ال َّطــاء َّ
ُّ
ـط» ،ثــُــم ح ِذ َفــت اليــاء فصــار« :مل ُ ِ
يـ ْ
و َأصلــه« :مل ُييـ ْ
ـط»((( ،و«بــه» البــاء حــرف جـ ٍّـر،
َّ ُ
واهلــاء ضمــر متــَّـ ٍ
ـي يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر بحــرف اجلـ ِّـر ،و« َن َظـ ٌـر» فاعــل مرفــوع ،وعالمة
ـصل مبنـ ٌّ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره .ومجلــة (ومل حيــط بــه نظــر) معطوفــة عــى مجلــة (ليــس
رفعــه َّ
يدركه برص).

** *

َع َج َز

تـ ُّ
الضعــف ا َّلــذي هــو نقيــض القـ َّـوةُ .يقــالَ :ع َجـ َـز
ـدل مــا َّدة « َع َجـ َـز» يف ال ُّلغــة عــى َّ
ــز ُت َعــن َط َلبِ ِ
ــو ِ
ــزين ُف ٌ
ــه وإِدراكــه(((.
ــان إِذا َع َج ْ
عاجــز ضعيــف ،و َأ ْع َج َ
َي ْع ِج ُ
ْ
ــز َف ُه َ
والعجــز خــاف احلــزم ،و ُفـ ٌ
ـم يســتطع الوصــول إِ َل ْيـ ِـه(((.
اجـ َـز ُفالنـ ًا ،إِ َذا َذ َهـ َ
ـان َع َ
ـب َف َلـ ْ
 .1الطالق.12 :
 .2ينظــر :التفســر الكبــر .40/30 :وينظــر :اجلامــع ألحــكام القــرآن ،16/18 :وامليــزان يف تفســر القــرآن:
.56/16
 .3ينظر :الفعل (زال ــ يزال) من الكتاب.
 .4ينظر :العني.48/1 :
 .5ينظر :معجم مقاييس اللغة.232/4 :
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ـيء ،وحصولــه عنــد َعجـ ِـز األَمـ ِـر،
الراغــب ...« :وال َع ْجـ ُـز َأص ُلـ ُه الت ََّأ ُّخـ ُـر عــن الـ َّ
وقــال َّ
الــيء ،وهــو ضــدّ
َأ ْي :مؤخــّــره ...وصــار يف التَّعــارف اســ ًا للقصــور عــن فعــل َّ
القــدرة»(((.

وجــاء هــذا الفعــل «عجــز» يف اخلطبــة مـ َّـر ًة واحــد ًة للدَّ اللــة عــى معنــاه ال ُّلغــوي،
ـر املؤمنــن (عليــه الســام) يف مقــام متجيــد اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،بإضافــة
َأورده َأمـ ُ

العجــز إىل ك ُِّل َمـ ْن ُيريــد بيــان هيئتــه ،وجــاء فيهــا فعـ ً
ا ماضيـ ًا جمـ َّـرد ًا ،مبن ّيـ ًا عــى الفتــح،
ِ ِ
ِ
ـار وجمــرور،
إذ قــال (عليــه الســام)َ « :ع َجـ َـز ِف َو ْصفــه َم ـ ْن َيص ُف ـ ُه» ،و«يف وصفــه» جـ ٌّ
ـي يف حمـ ِّـل رفــع
ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل (عجــز) ،و« َمــن» اســم موصــول مبنـ ٌّ
واجلـ ُّ

فاعــل للفعــل « َع َجـ َـز».

** *

َي ِ�ص ُفهُ
والصــاد
الوصــف :وص ُفــك َّ
الــيء بحليتــه ونعتــه .وقــال ابــن فــارس« :الــواو َّ
ِ
والصفــة :األَمــارة
والفــاءَ :أصــل واحــد ،هــو حتليــة الـ َّ
وو َص ْف ُت ـ ُه َأص ُف ـ ُه َو ْصف ـ ًاِّ .
ـيءَ .

َّ
ـيء يف عــن النَّاظــر :احتمــل َأ ْن يوصــف»(((.
ـيءُ ...يقــال :اتــَّــصف الـ َّ
اللزمــة للـ َّ
وو َص ْف ُتـ ُه َو ْصفـ ًا مــن بــاب َو َعــدَ نعتُّـــه بــا فيــه ،ويقــال هــو ْ
ـف
مأخــوذ مــن قوهلــمَ :و َصـ َ
َ
الثــَّـ ْـو ُب ِ
الصفة إنــَّــا هــي باحلال املنت ِّقلــة ،والنَّعت
ـم ،إذا َأظهــر وبـ َّـن هيئتــه ،ويقال ِّ
اجل ْسـ َ
بــا كان يف َخ ْلـ ٍـق َأو ُخ ُلـ ٍـق مثــل العــدة مــن الوعــد ،واجلمــع صفــات(((.

 .1مفــردات ألفــاظ القــرآن .547 :وينظــر :هتذيــب اللغــة ،100/1 :والصحــاح يف اللغــة ،447/1 :واملحيط
يف اللغــة ،34/1 :ولســان العــرب ،369/5 :واملصبــاح املنــر ،48/6 :وتاج العــروس.3748/1 :
 .2ينظر :العني ،54/2 :واملحيط يف اللغة ،235/2 :والصحاح يف اللغة.281/2 :
 .3ينظــر :املصبــاح املنــر .364/1 :وينظــر :مفــردات ألفــاظ القــرآن ،873 :والعبــاب الزاخــر،32/2 :
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وورد هــذا الفعــل « َيص ُف ـ ُه» يف اخلطبــة مـ َّـر ًة واحــد ًة موافق ـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ قــال

ـر املؤمنــن (عليــه الســام) يف مقــام متجيــد اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،بإضافــة العجــز إىل
َأمـ ُ
ك ُِّل َمـ ْن ُيريــد بيــان هيئتــهَ « :ع َجـ َـز يف َو ْص ِفـ ِـه َمـ ْن َي ِص ُفـ ُه».
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،واهلاء
و« َي ِص ُفـ ُه» فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

ـي يف حمـ ِّـل نصــب مفعــول بــه ،عائــد إىل اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ ،والفاعــل
ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

ضمــر مســترت ،تقديــره (هــو) عائــد إىل « َمـ ْن» ،و« َيص ُفــه» مجلــة صلــة املوصــول ،ال حمـ َّـل

هلــا مــن اإلعــراب.

** *

�ضـَلَّ

تــدل مــا َّدة «ضـ َّ
ُّ
الضيــاع ،وعــدم اهلدايــة ،واجلــواز عــن
َــل» يف ال ُّلغــة عــى َّ
القصــد ،واهلــاك ،واخلفــاء ،والغيــاب ،والعــدول عــن القصــد .جــاء يف
ِ
ـاعُ ،يقــالَ :ضـ َّـل َي ِضـ ُّـل و َي َضـ ُّـل .و َمـ ْن قــالَ :ي ِضـ ُّـل ،قــال يف
(العــن)َ « :ضـ َّـل َيضـ ُّـل إذا ضـ َ
ـت مــكاين إذا
اض َلـ ْـل .وتقــولَ :ض َل ْلـ ُ
اض ِلـ ْـل ،و َمـ ْن قــالَ :ي َضـ ُّـل ،قــال يف األَمــرْ :
األَمــرْ :
ـت َ
ـب .ويقــال ِم ـ ْن
ـره إذا ُأ ْف ِلـ َ
مل هت َتـ ِـد لــه :وضـ َّـل اذا جـ َ
فذ َهـ َ
ـاز عــن ال َق ْصــد .و َأ َضـ َّـل بعـ َ
ـتَ :أ ِضـ ُّـلِ ،
ـب
ومـ ْن َض ِل ْلـ ُ
َض َل ْلـ ُ
ـت َأ َضـ ُّـل ...ورجـ ٌـل ُم َض َّلـ ٌـلَ ،أ ْي :ال يو َّفــق خلــر ،صاحـ ُ
ـات وبطـ ٍ
َغوايـ ٍ
ـاالت .وفــان صاحــب َأضاليـ َـل ،الواحــد ُة ُأض ُلولـ ٌة ،قــال :قــد َتــا َدى يف
َ
ِ
ِ
َأضاليـ ِ
والضا َّل ُة
الضاللــةَّ ...
ـع عــن َّ
ـل اهلَـ َـوىِّ ...
والضل ِّيـ ُـل عــى بنــاء سـكِّري :الــذي ال ُيقلـ ُ
ف َر ُّبــا»(((.
بم ْض َي َعـ ٍـة ال ُيعـ َـر ُ
مــن اإلبِــل :مــا َيب َقــى َ
ولسان العرب ،356/5 :وتاج العروس .6161/1
 .1العني.16/2 :
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«والضــال ضــدّ ْالــدى .وضـ َّـل ِف ْالَمــر ضــاال إِذا مل هيتــد
وجــاء يف (اجلمهــرة):
َّ
للســبيلَ ...وذهــب فــان َض َّلـ ًة إِذا مل ُيــدْ َر َأ ْيـ َن
َلـ ُه .وضـ َّـل ِف األَ ْرض ضــاال إِذا مل هيتــد َّ
ِ
ـي َءَ :أنســي ُت ُه»(((.
وض َل ْلـ ُ
ذهــبَ ...
ـابَ ...
ـيء إِذا َخفــي َو َغـ َ
وضـ َّـل الـ َّ ْ
ـت الـ َّ ْ
«الضــاد والـ َّـام َأصــل صحيــح يـ ُّ
ـدل عــى معنــى واحــد ،وهــو
وقــال ابــن فــارسَّ :

ـيء وذهابــه يف غــر ح ّقــه ...وك ُُّل حائــر عــن القصــد ضـ ٌّ
ـال»(((.
ضيــاع الـ َّ

الــي ُء َضــ َ
وقــال
والضاللــة ضــدّ
اجلوهــريَ :
االًَ ،أ ْي :ضــاع ،وهلــكَّ ...
ّ
«ض َّــل َّ ْ

الرشــاد» (((.
َّ

ـال :العـ ُ
«الضـ ُ
ـدول عــن ال َّطريــق املســتقيم ،ويضــا ُّده اهلدايــة ،قــال
الراغــبَّ :
وقــال َّ
تعــاىلَ ( :ف َمـ ِ
ـن ْاه َتــدى َفإِنــَّــا َ ْي َتـ ِـدي لِنَ ْف ِسـ ِـه َو َمـ ْن َضـ َّـل َفإِنــَّــا َي ِضـ ُّـل َع َل ْيهــا) [اإلرساء/
ـكل عـ ٍ
ـال لـ ِّ
الضـ ُ
ـدول عــن املنهــج ،عمــد ًا كان َأو ســهو ًا ،يســر ًا كان َأو
 ،]15ويقــال َّ

كالض ِ
والضــال ...رضبــانَ :ض ٌ
ــال يف معرفــة اهلل
ــال يف العلــوم النَّظر َّيــةَّ ،
كثــر ًاَّ ...
ووحدانيتــه ،ومعرفــة النُّبــوة ،ونحومهــا املشــار إليهــا بقولــه( :ومـن ي ْك ُفــر بِــاللَِّ وم ِ
الئكَتِ ِه
َّ
َّ
َ َ
َ َ ْ َ ْ
و ُكتُبِـ ِـه ورسـ ِـل ِه وا ْليــو ِم ِ
وضـ ٌ
ـال يف
اآلخـ ِـر َف َقــدْ َضـ َّـل َضــاالً َب ِعيــد ًا) [النســاءَ . ]136 /
َُ ُ َ َ ْ
َ
الشع َّيــة ا َّلتــي هــي العبــادات»(((.
العلــوم العمل َّيــة ،كمعرفــة األَحــكام َّ
الــي ُء َي ِض ُّــل َضــ َ
جــار
االً :إذا
وجــاء يف (املحيــط يف ال ُّلغــة)َ :
َ
ضــاع .وإذا َ
«ض َّــل َّ ْ
ــل عــن ال َقص ِ
وض َّ
ــل و َي َض ُّ
ــل َي ِض ُّ
ــد قيــلَ :ض َّ
الر ُج ُ
ٌ
مــات و َغ َّي َبتْــه
فــانَ :أ ْي
ــل
َ
ــلَ ...
ْ
َّ

 .1مجهرة اللغة .51 /1
 .2معجم مقاييس اللغة.356/3 :
 .3الصحاح يف اللغة.412/1 :
 .4مفــردات ألفــاظ القــرآن 509 :و .510وينظــر :هتذيــب اللغــة 137/4 :و ،138والقامــوس املحيــط:
 ،123/3ولســان العــرب ،390/11 :واملصبــاح املنــر ،351/5 :وتــاج العــروس.1324/1 :
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ِ
ــل املــا ُء يف ال َّل َب ِ
ــروهَ :د َفنُــوه .ومنــهَ :ض َّ
ــي فيــه»(((.
ــنَ :أ ْي َخف َ
األَ ْر ُض .و َأ َض َّلــه قابِ ُ

«ضـ َّـل» مـ َّـر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة للدَّ اللــة عــى معنــاه ال ُّلغــوي ،إذ مــا
وورد هــذا الفعــل َ
زال كال ُم َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف مقــام بيــان حــال َم ـ ْن ُيريــد َأ ْن يصــف هيئــة
«وضـ َّـل يف َن ْعتِـ ِـه َمـ ْن ُي َع ِّر ُفـ ُه»،
اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ وجاللــه ،إذ قــال (عليــه الســام)َ :
فهــو جائــز عــن القصــد ،عـ ٌ
الضيــاع َأقــرب منــه إىل اهلــدى(((.
ـادل عنــه ،وهــو إىل َّ
و«ضـ َّـل» فعــل مـ ٍ
ـار وجمــرور متع ِّلقــان بالفعــل
َ
ـي عــى الفتــح ،و«يف نعتــه» جـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

(وضـ َّـل يف نعتــه)
ـي يف حمـ ِّـل رفــع فاعــل .ومجلــة َ
َ
(ضـ َّـل) ،و« َمــن» اســم موصــول مبنـ ٌّ

معطوفــة عــى مجلــة (عجــز يف وصفــه مــن يصفــه).
** *

ُي َع ِّر ُفهُ

ــت َعر َفــهَ :أيِ :
ــت َع ْر َفــ ُه،
رائ َحتــهَ ،أو ِمــ ْن َأ َص ْب ُ
و َأص ُلــه ِمــ ْن َع َر ْف ُ
ــتَ ،أ ْيَ :أ َص ْب ُ ْ ُ ْ

ـم َمــا َع َر ُفــوا)((( .(((ʇو َع َر َف ـ ُه
َأيَ :خــدَّ ُهُ ،يقــالَ :ع َر ْفـ ُ
ـت كــذا .قــال تعــاىلَ ( :ف َلـ َّـا َجا َء ُهـ ْ
وعرفان ـ ًا ِ
ِ
وعر َف ـ ًة ،وا ُمل ْعـ َ ِ
ـيء :الــدَّ ُّال عليـ ِـه .و َع َّر َفــه بِـ ِـهَ :و َسـ َـم ُه،
ـر ُ
َي ْع ِر ُف ـ ُه َم ْع ِر َف ـ ًة ْ
ف بالـ َّ ْ
اســم ِّ
الــرع
ــرف بالعقــل َأو
و َت َع َّر َفــ ُه املــكان :تأ َّم َلــ ُه((( .واملعــروف:
لــكل فعــل ُي ْع َ
ٌ
َّ
 .1املحيط يف اللغة.189 /2 :
 .2ينظر :مطالب السؤول ،176 :وكفاية الطالب ،56 :وهنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة.84/2 :
 .3البقرة.89 :
 .4ينظــر :مجهــرة اللغــة ،421/1 :وهتذيــب اللغــة ،273/1 :والصحــاح يف اللغــة ،462/1 :واملحيــط يف
اللغــة ،91/1 :ولســان العــرب ،236/9 :واملصبــاح املنــر ،53/2 :وتــاج العــروس.6012/1 :
 .5ينظــر :املحيــط يف اللغــة ،91/1 :والصحــاح يف اللغــة ،462/1 :ولســان العــرب ،236/9 :واملصبــاح
املنــر ،35/2 :وتــاج العــروس.6012/1 :
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ون بِا َْلعــر ِ
وف َو َين َْهـ ْـو َن
ُح ْس ـنُ ُه ،واملنكــر مــا ُين َكـ ُـر هبــا .قــال ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ َ ( :ي ْأ ُمـ ُـر َ ْ ُ
ــن ا ُْلنْك ِ
َع ِ
َــر) ((( (((.
وقــال الراغــب« :ا َملع ِر َفــ ُة ِ
والع ْر َف ُ
خــص
ــان :إدراك َّ
الــيء بتفكُّــر وتد ُّبــر ،وهــو َأ ُّ
ْ
َّ
ف اهللَ ،وال ُيقــال :يعلــم اهلل متعدِّ ي ـ ًا
مــن العلــم ،ويضــا ُّده اإلنــكار ،و ُيقــال :فــان َي ْعـ ِـر ُ
إىل مفعــول واحــدَّ ،ملــا كان َم ْع ِر َفـ ُة البـ ِ
ـر هلل هــي بتد ُّبــر آثــاره دون إدراك ذاتــه ،و ُيقــال:

ف كــذاَّ ،ملــا كانــت ا َمل ْع ِر َف ـ ُة ت ُْس ـ َت ْع َم ُل يف العلــم القــارص
اهلل يعلــم كــذا ،وال ُيقــالَ :ي ْعـ ِـر ُ
ا ُملت ََو َّصـ ِ
ـل بــه بتف ُّكــر ...ويضــا ُّد ا َمل ْع ِر َفـ ُة اإلنــكار ،والعلــم اجلهــل .قــالَ ( :ي ْع ِر ُفـ َ
ـت
ـون نِ ْع َمـ َ
ِ
ونــا) [النحــل.((( »]83 /
ـم ُينْك ُر َ
اللَِّ ثــُـ َّ
املختــص بمعرفــة اهلل ،ومعرفــة
والعــارف يف تعــارف الفالســفة واملتك ِّلمــن :هــو
ُّ
وح ْس ِ
عرفــه كــذا((( .وهبــذا املعنــى ورد الفعــل
ملكوتــهُ ،
ــن معاملتــه تعــاىلُ ،يقــالَّ :

«و َضـ َّـل يف نعتــه
« ُي َع ِّر ُفـ ُه» مـ َّـر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة؛ إذ قــال َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)َ :
َم ـ ْن ُي َع ِّر ُف ـ ُه».

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و« ُي َع ِّر ُفــ ُه» فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

والفاعــل ضمــر مســترت ،تقديــره (هــو) عائــد إىل املوصــول « َمـ ْن» ،واهلــاء ضمــر متّصــل
ـم يف حمـ ِّـل نصــب مفعــول بــه ،عائــدٌ إىل اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ ،واجلملــة
ـي عــى الضـ ِّ
مبنـ ٌّ
« ُي َع ِّر ُف ـ ُه» صلــة املوصــول ،ال حمـ َّـل هلــا مــن اإلعــراب.
** *
 .1آل عمران.104 :
 .2ينظر :مفردات ألفاظ القرآن ،561 :والتعريفات.179 :
 .3مفردات ألفاظ القرآن.561-560 :
 .4ينظر :مفردات ألفاظ القرآن ،561 :والتعريفات.179 :
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َق ُر َب

تـ ُّ
ـيء ،والتَّنــاول .وال ُقـ ْـر ُب
ـدل مــا َّدة « َقـ ُـر َب» يف ال ُّلغــة عــى الدُّ نـ ِّـو ،والوصــول إىل الـ َّ
ـيء ،ومنه االقــراب(((.
َّوصــل إىل الـ َّ
ضــدّ ال ُب ْعــد ،والتَّقـ ُّـرب :التَّدنــّــي ،والت ُّ

ــر ُب ،و َق َّر ْبتُــ ُه
ــر ُب والبعــد يتقابــانُ .يقــالَ :ق ُر ْب ُ
ــت منــه َأ ْق ُ
الراغــب« :ا ْل ُق ْ
وقــال َّ
حلظــوة،
ُأ َق ِّر ُبـ ُه ُق ْربـ ًا و ُق ْر َبانـ ًا ،ويســتعمل ذلــك يف املــكان ،ويف َّ
الزمــان ،ويف النِّســبة ،ويف ا َ
ِ
(وال َت ْق َربــا هـ ِـذ ِه َّ
ـج َرةَ) [البقــرة...]35 :
الشـ َ
والرعايــة ،والقــدرةَ .فم ـ َن األَ َّول ،نحــوَ :
ِّ
َّــاس ِحســابم وهــم ِف َغ ْف َل ٍ
ــر َب لِلنــ ِ
ــة ُم ْع ِر ُض َ
ــون) [األنبيــاء:
ويف َّ
ُُ ْ َ ُ ْ
الزمــان ،نحــو( :ا ْق َ َ
ِ
 ...]1ويف النِّســبة ،نحــوِ َ :
ــم َة ُأو ُلــوا ا ْل ُق ْربــى) [النســاء ...]8 :ويف
ــر ا ْلق ْس َ
(وإذا َح َ َ
احلظــوة( :وال ا َْل ِ
الئ َك ـ ُة ا ُْل َق َّر ُبـ َ
ـت
حـ َ
الرعايــة ،نحــو( :إِ َّن َر ْ َ
َ
ـون) [النســاء ...]172 :ويف ِّ
َ
(ون َْحـ ُن َأ ْقـ َـر ُب إِ َل ْيـ ِـه
ـب ِمـ َن ا ُْل ْح ِســنِ َ
ني) [األعــراف ... ]56 :ويف القــدرة ،نحــوَ :
اللَِّ َق ِريـ ٌ
ـل ا ْلو ِر ِ
ِ
يــد) [ق.(((»]16 :
م ـ ْن َح ْبـ ِ َ
الرجــل :عشــرته األَدنــون ،وقــارب
و ُيقــالَ :أقربــت احلامــل :دنــا وال ُدهــا ،و َأقــارب َّ

ـيء :دانــاه ،وتقــارب َّ
الشــيئان :تدانيا(((.
الـ َّ

نقيــض البع ِ
ــمَ ،ي ْق ُــر ُب ُق ْربــ ًا
وقــال ابــن منظــور« :ال ُق ْــر ُب
الــي ُء ،بِ َّ
ــدَ .ق ُــر َب َّ
ُ ُْ
الض ِّ
ـان و ْ ِ
ِ
ِ
ِ
ـع ِف َذلِـ َ
ـك َسـ َـوا ٌء»(((.
الميـ ُ
و ُق ْربانـ ًا وق ْربانـ ًاَ ،أيَ :دنــاَ ،ف ُهـ َـو قريـ ٌ
ـب ،ا ْل َواحــدُ َواال ْثنَـ َ َ
ـم الـ َّـراء ،يلفظــه بعــض العــرب بكــر الـ َّـراء
وقــد ذكــر َّ
الزبيـ ّ
ـدي َأ َّن الفعــل « َقـ ُـر َب» بضـ ِّ
عــى َأســاس َأ ْن ال فــرق بينهــاْ ،
وإن كان بعضهــم ُيفـ ِّـرق بــن « َقـ ُـر َب» ،و« َقـ َـر َب» ،فــإذا
 .1ينظر :العني ،398/1 :ومجهرة اللغة ،367/1 :وهتذيب اللغة ،216/3 :واملحيط يف اللغة.474/1 :
 .2مفردات ألفاظ القرآن.664-663 :
 .3ينظر :املحكم واملحيط األعظم ،48/3 :واملصباح املنري.353/7 :
 .4لسان العرب.662/1 :
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الــراء ،فمعنــاه :ال تلتبــس بالفعــلْ ،
الــراء ،كان
وإن كان
بضــم َّ
ِّ
ــرب بفتــح َّ
قيــل :ال َت ْق َ
معنــاه :ال َتــدْ ُن(((.

وسـ ُـأرجئ الــكالم عــى معنــى الفعــل « َقـ ُـر َب» يف اخلطبــة بعــد إمتــام املعنــى للفعــل
اآليتَ « :ب ُعــدَ »؛ فكالمهــا متالزمــانَ ،أوردمهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هكــذا:

« َقـ ُـر َب َف َب ُعــدَ َ ،و َب ُعــدَ َف َقـ ُـر َب»؛ يف مقــام متجيــد اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ وتعظيمــه ،ببيــان
صفاتــه ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ .
** *

َب ُعدَ
الراغــب« :ال ُب ْعــد :ضــدّ القــرب ،وليــس هلــا حــدٌّ حمــدود ،وإنــَّــا ذلــك بحســب
قــال َّ
اعتبــار املــكان بغــره ،يقــال ذلــك يف املحســوس ،وهــو األَكثــر ،ويف املعقــول ،نحــو قولــه
(ض ُّلــوا َضــاالً َب ِعيــد ًا) [النســاءُ ...]167 :يقــالَ :ب ُعــدَ  :إذا تباعــد ،وهــو بعيــد،
تعــاىلَ :
ِ
ـن بِ َب ِعيـ ٍـد) [هــود ،]83 :و َب ِعــدَ  :مــات ،وال ُب ْعــد َأكثــر مــا ُيقــال يف
ـي ِم ـ َن ال َّظالِـ َ
َ
(ومــا هـ َ
اهلــاك ،نحــوَ ( :ب ِعــدَ ْت َث ُمــو ُد) [هــود ...]95 :وال َب َعــدُ وال ُب ْعــدُ ُيقــال فيــه ويف ضــدِّ
القــرب»(((.
وقــد فـ َّـرق العلــاء بــن الفعــل « َب ُعــدَ » ،والفعــل « َب ِعــدَ » .ورد يف (تــاج العــروس):
ِ
«والبعــد :ا َملــو ُت ،وا َّلــذي َعـ ِ
الصحــاح
ـر بِــه األَقدمــون َأ َّن ال ُب ْعــد بمعنَــى اهلــاك َكـ َـا ِف ِّ
ْ
ُْ
َّ َ
ِ
ِ
َــر َم)
َو َغــرهَ ،و ُيقــال :إِ َّن ا َّلــذي بمعنَــى اهلــاك إِنَّــا ُه َ
حمركــ ًة ،وفع ُلهــا كـ(ك ُ
ــو ال َب َعــدَّ ،
و( َفـ ِـرح) ،و َظ ِ
اهـ ُـره َأ َّن فِعلهــا َمع ـ ًا مــن ا ْل َبا َبـ ْ ِ
ـس كذلــك؛ فــإِ َّن األَكثـ َـر
ـن با َملعنَيــنَ ،و َل ْيـ َ
َ
 .1ينظر :تاج العروس.842/1 :
 .2مفردات ألفاظ القرآن.133 :
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عــى منْــع ذلــك ،والتَّفر َقـ ِـة بينهــا ،و َأ َّن ا ْلبعــدَ ا َّلــذي هــو ِخــاف ال ُقــربِ ،
الفعــل ِمنْ ـ ُه
ُ َ
ُْ
ْ
َ َ
بالضــم كـ( َكــرم) ،والبعــد ،حمركـ ًة ،ا َّلـ ِـذي هــو اهلــاك ِ
الف ْعــل ِمنْـ ُه َب ِعــدَ بال َكـ ْـر ،ك َفـ ِـرح،
ََ
َّ
ُ َ
َّ ِّ
ُ َ َ
الضــم ِف ِخـ ِ
ِ
و َم ـ ْن َجـ َّـو َز االشـ َ
ـاف ال ُقـ ْـرب ،و َأفصح َّيــة
ـراك فيهـ َـاَ ،أشــار إىل َأفصح َّيــة َّ ِّ
ِ
ِ
وبعضهــم َي ُقــول:
ــرب َبعضهــم َي ُقــولَ ( :ب ِعــدَ )،
ُ
الكــر ِف معنَــى اهلــاكَ ...أ َّن ا ْل َع َ
ِ
ـح َق)َ .ومــن النَّــاس َم ـ ْن َيقــولَ ( :ب ُعــدَ ) ِف ا َْل ـكَان ،و( َب ِعــدَ )
وسـ ُ
(ســح َق َ
( َب ُعــدَ ) ،مثــل َ
ِف اهلَــاك»(((.
ومصدره « ُب ْعد ًا» ،ومعناه ضدّ القرب(((.
و« َب ُعدَ » ،مضار ُعه « َي ْب ُعدُ »،
ُ

ـت احلديــث عــن املعنــى ال ُّلغــوي للفعلــنَ « :قـ ُـر َب» ،و« َب ُعــدَ » ،آيت إىل
متمـ ُ
بعــد َأ ْن َأ ْ
معنامهــا يف اخلطبــة ،لكـ ْن قبــل ذلــك َأقــول :كان للعلــاء كالم عــى مســألة ُقـ ْـرب العبــاد
ِ
الراغــب ...« :وال َّت َقـ ُّـر ُب :التَّحــدِّ ي
مــن الـ َّـذات اإلهل َّيــة املقدَّ ســة ،و ُب ْعدهــم عنهــا؛ إذ قــال َّ
ــوة ،و ُق ْــر ُب اهلل تعــاىل مــن العبــد :هــو باإلفضــال عليــه ،والفيــض ال
بــا يقتــي َح ْظ َ
باملــكان؛ وهلــذا روي « َأ َّن موســى عليــه الســام قــال :إهلــي َأ قريــب َأنــت ُفأناجيــك؟
ـت إليــه ،ولــو َقــدَّ َر ُت لــك
َأم بعيــد ُفأناديــك؟ فقــال :لــو َقــدَّ َر ُت لــك ال ُب ْعــد ملــا انتهيـ َ

(((
َّخصــص بكثــر مــن
ال ُقـ ْـر َب ملــا اقتـ َ
ـدرت عليــه  ...و ُقـ ْـر ُب العبــد مــن اهلل يف احلقيقــة :الت ُّ
ـح َأ ْن يوصــف اهلل تعــاىل هبــاْ ،
وإن مل يكــن وصــف اإلنســان هبــا عــى
الصفــات ا َّلتــي يصـ ُّ
ِّ

والرمحــة والغنــى ،وذلــك
احلــدِّ الــذي يوصــف تعــاىل بــه نحــو :احلكمــة والعلــم واحللــم َّ
يكــون بإزالــة األَوســاخ مــن اجلهــل وال َّطيــش والغضــب ،واحلاجــات البدن َّيــة بقــدر طاقة

ـاين ال َبــدَ ٌّين ،وعــى هــذا ا ْل ُقـ ْـر ِ
والســام
ب ن َّبــه عليــه َّ
البــر ،وذلــك ُقـ ٌ
الصــاة َّ
ـرب روحـ ٌّ
 .1تاج العروس.1131/1 :
 .2ينظر :مفتاح الفالح يف رشح دعاء الصباح.49 :
والدر املنثور.470/1 :
 .3ينظر :املصنّف (البن أيب شيبة)،108/1 :
ّ
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ـت إليــه ذراعـ ًا)(((»(((.
فيــا َذ َكــر عــن اهلل تعــاىل( :مــن َت َقـ َّـر َب إ ّيل شــر ًا َت َق َّر ْبـ ُ

ــر ُب ِّ
بالذكــر والعمــل
وقــال ابــن األَثــر« :املــراد بقــرب العبــد مــن اهلل تعــاىل ال ُق ْ
ــرب َّ
الــذات واملــكان؛ ألَ َّن ذلــك مــن صفــات األَجســام.
َّ
الصالــح ،ال ُق ْ
واهلل يتعــاىل عــن ذلــك ويتقــدَّ س ،واملــراد بقــرب اهلل مــن العبــدُ ،قـ ْـر ُب نعمــه و َألطافه

منــه ،وبـ ّـره وإحســانه إليــه ،وتــرادف مننــه ،وفيــض مواهبه عليــه»(((.

ـي بمقتــى الربهــان ،ال
السـ
ّ
وقــال مــا هــادي َّ
ـبزواري« :واملــراد بال ُب ْعــد :ال ُب ْعــد العقـ ّ

بصحــة رؤيتــه يف
ال ُب ْعــد الــذي قــد جيامــع اإلمــكان ،ففيــه ر ٌّد عــى املشـ ِّبهة ا َّلذيــن يقولــون
َّ

اجلهــة واملــكان ،دنيــا وعقبــى؛ لكونــه عندهــم جسـ ًا ــــ تعــاىل عــن ذلــك علـ ّـو ًا كبــر ًا ــــ،
منزهـ ًا عــن اجلهــة واملــكان»(((.
وعــى األَشــاعرة ا َّلذيــن قالــوا
بصحــة رؤيتــه يف اآلخــرةَّ ،
َّ
(((
(((
(((
املفسيــن.
وإليــه ذهــب ال َّطـ ّ
ـريس  ،والقرطبـ ّ
ـري  ،وال َّطـ ّ
ـي مــن ِّ

الصــدر قــوالً
السـ ِّيد َّ
يتضمــن نقطتــن؛ وذلــك يف
حممــد صــادق َّ
َّ
حممــد َّ
الشــهيد َّ
وقــال َّ

ـرايض ،مفــا ُده :مــا معنــى االقــراب؟ فقــال« :جوابــه:
معــرض اإلجابــة عــن ســؤال افـ
ّ
ـي قــدِّ س
السـ ِّيد ال َّطباطبائـ ّ
املفسيــن ،ومنهــم َّ
َأ َّن لــه معنيــن ،األَ َّول :وهــو مــا عليــه إمجــاع ِّ

الصــاة َأو يف مطلــق ال َّطاعــة،
يت ،بمعنــى قصــد القربــىَ ،أ َّمــا يف َّ
رسه ،وهــو معنــى إثبــا ّ
ُّ
 .1ينظر :صحيح البخاري.384/13 :
 .2مفردات ألفاظ القرآن 664 :و.665
 .3النهاية يف غريب احلديث واألثر .53/4 :وينظر :لسان العرب.662/1 :
 .4رشح دعاء الصباح.50-49 :
 .5ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن.326/30 :
 .6ينظر :جممع البيان.402/10 :
 .7ينظر :اجلامع ألحكام القرآن.128/20 :
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ِ ِ ِِ
ذر :لتكــن ك ٌُّل َأفعالك
ـي ــــ َصـ َّـى اهللُ َعليــه وآله َو َسـ َّل َم ــــ َأنــَّــه قــال ألَيب ٍّ
كــا ورد عــن النَّبـ ِّ
بن َّيــةَ ،أ ْي :بقصــد القربــى؛ فـ َّ
ـورع يكمــن فيــه ذلــك دائـ ًا.
ـإن املتـ ِّ
ـوي مــن اهلل ســبحانه وتعــاىلَ ،أو مــن
يت ،فهــو يقتــي االقــراب املعنـ ّ
الثــَّــاين :ثبــو ّ

الكــال املطلــق ،وهــو حصــول التَّكامــل فعــاً.((( »....

ــر َب» ،و« َب ُعــدَ » يف اخلطبــة جــاءت موافقــة ملــا ذكــره
و َأرى َأ َّن داللــة الفعلــن « َق ُ
ـى لِ ُقـ ْـر ِ
ب العبــاد مــن الـ َّـذات اإلهل َّيــة املقدَّ ســة ،و ُب ْع ِدهــم عنهــا ،ولعـ َّـل
العلــاء مــن معنـ ً

مــا ُيثبــت كالمنــا هــذا َأمــرانَ ،أحدمهــا :قــول َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) نفســه يف
(((
الصبــاح) ،إذ قــال (عليــه الســام)« :يــا َمـ ْن
َأحــد َأدعيتــه املنســوبة إليــه  ،وهــو (دعــاء َّ
ـون ،وبعــدَ َعـن َل َظـ ِ
َقــرب ِمـن َخ َطــر ِ
ات ال ُّظنـ ِ
ـات ال ُع ُيـ ْـو ِن»((( ،فاملــراد مــن ال ُقـ ْـرب هنــا:
َُ
ُ َ ْ
ْ َ
َ
ـكاين؛ الســتحالة ذلــك يف ذاتــه املقدَّ ســة ،ج َّلــت عظم ُتــه ــــ ،قــال
ال ُقـ ْـرب املعنـ ّ
ـوي ،ال املـ ّ
ـي يف بيــان معنــى ال ُقـ ْـرب يف الدُّ عــاءَ « :أ ْيَ :مـ ْن كان قريبـ ًا مــن ال ُّظنــون ا َّلتــي ختطــر
املجلـ ّ
بالقلــوب ،وفيــه إيــاء إىل َأ َّن العلــم بذاتــه وصفاتــه مســتحيل ،وغايــة األَمــر يف هــذا املقــام

هــو ال َّظـ ُّن ،واخلطــرات مجــع خطــرة ،وهــي اخلُطــور»(((.

ـي يف بيــان معنــى ال ُب ْعــد يف الدُّ عــاء« :يلــوح منــه َأ َّن اهلل ــــ تعــاىل ــــ يمكــن
وقــال املجلـ ّ

ـاره بالعــن ،كــا هــو مذهــب املعتزلــة ،يؤ ِّيــدُ ه قولــه( :ال
إدراكــه بالعقــل ،وال يمكــن إبصـ ُ
ـار َو ُهـ َـو ُيــدْ ِر ُك األَ ْب َصــار) [األنعــام ،]103 :والتَّحقيــق َأنــَّــه ال يمكــن َأ ْن
تُدْ ِر ُكـ ُه األَ ْب َصـ ُ
حتــول األَبصــار حــول جنابــه يف مرتبــة إطالقــهْ ،
وإن َأمكــن إبصــاره يف مرتبــة التَّمثــُّــل
 .1ينظر :منّة املنّان.372/1 :
 .2ينظر :ــ يف نسبته ــ :بحار األنوار.151/38 :
 .3املصدر نفسه.150/38 :
 .4بحار األنوار.153/38 :
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والتَّنـ ُّـزل إىل مراتــب ال ُّظهــور ،ومــدارج البــدور»(((.
حممــد كالنرت ــ
وعــى ذلــك يكــون املعنــى العــا ُّم للدُّ عــاء َّ
السـ ِّيد َّ
الشيــف ــــ كام يقــول َّ
ـت بتلــك اخلواطــر ا َّلتــي حييطهــا ال َّظـ ُّن لــدى املؤمنــن ا َّلذين
هــو« :إهلــيَ :أنــت ا َّلــذي َق ُر ْبـ َ

عمــرت قلوهبــم باإليــان ،و ُق ْربــك مــن تلــك القلوب ،إنـَّــا هــو َأثر تلــك اخلطابــات ا َّلتي
تــرد منــك عليهــا ،وقــد ملئــت تلــك القلــوب مــن ح ِّبــك ،وآمنــت بــك إيامن ـ ًا كام ـاً،
ويقين ـ ًا صادق ـ ًا ...إهلــيَ :أنــت َب ُعــدْ َت عــن َأنظــار ا َّلذيــن ليســت هلــم َأعــن البصــرة،
ـت بعيــد ًا عنهــم»(((.
ـب منهــم ،ولسـ َ
و َأ َّمــا ا َّلذيــن هلــم تلــك العيــونَ ،فأ ْنـ َ
ـت قريـ ٌ

واألَمــر اآلخــر :قــول َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) نفســه يف إحــدى خطبــه؛ إذ قــال
ـب ِم َن األَ ْشــياء َغـ ْـر ُم َل ِمـ ٍ
ـسَ ،ب ِع ْيدٌ
(عليــه الســام) يف صفــات اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ َ « :ق ِر ْيـ ٌّ
ِمن َْها َغـ ْـر ُم َب ِايـ ٍ
ـن»(((.
ـب ِمـ َن األَ ْشــياء َغـ ْـر ُم َل ِمـ ٍ
ـس » يـ ُّ
ـدل عــى َأ َّن« :قربــه
فقولــه (عليــه الســام)َ « :ق ِر ْيـ ٌّ
ـوي؛ ألَنــَّــه ــــ ســبحانه ــــ ليــس بجســم ( َفــإِ ِّن
ســبحانه مــن األَشــياء إ َّنــا هــو ُقـ ْـر ٌب معنـ ٌّ
َق ِريــب ُأ ِجيــب د ْعــو َة الــدَّ ا ِع إِ َذا د َعـ ِ
ـان) (((َ ،ف ُق ْر ُبـ ُه منهــا بمعنــى علمــه هبــا ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــ،
َ
ُ َ َ
ٌ
وصــف بالـ َّـزوال ،وإنـَّــا هــو مــازم هلــا َأبد ًا،
و ُقـ ْـر ُب اهلل مــن األَشــياء هــو ُقـ ْـر ٌب َأز ٌّيل ،ال ُي َ
وغــر مفــارق»(((.

.1بحار األنوار.154/38 :
 .2مفتاح الفالح يف رشح دعاء الصباح 48 :و.50
 .3ينظــر :رشح هنــج البالغــة (ابــن أيب احلديــد) ،64/10 :ومنهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة (للخوئي):
.85/14
 .4البقرة.186 :

 .5أبنية املشت ّقات يف هنج البالغة ــ دراسة داللية ــ (رسالة ماجستري).47 :
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وقولــه (عليــه الســام)َ « :ب ِع ْيــدٌ ِمن َْهــا َغـ ْـر ُم َب ِايـ ٍ
ـن » يـ ُّ
ـدل عــى َأ َّنُ « :ب ْعــده ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل
ــــ عــن األَشــياء ،إ َّنــا هــو انتفــاء اجتامعــه معهــا؛ ألَنــَّــه ليــس بجســم ،فــا يطلــق عليــه
البينونــة ،وذلــك كــا يصــدق عــى البعيــد بالوضــع ،يصــدق عــى البعيــد بالـ َّـذات الــذي
ـم َأ ْي ـ َن َمــا ُكنْ ُتــم) ((( ،مــن غــر اجتامعــه ــــ
ال يصـ ُّ
ـح الوضــع واألَ ْي ـ ُن عليــه( ،فهــو َم َع ُكـ ْ

ســبحانه ــــ مــع األَشــياء»(((.

ومهــا يكــن مــن َأمـ ٍـر ،فـ َّ
ـإن املــراد مــن قــول َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)َ « :قـ ُـر َب
َف َب ُعــدَ َ ،و َب ُعــدَ َف َقـ ُـر َب» َأنــَّــه ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ مــع كــال قربــه ،بعيــدٌ عــن حتديــدات
ـرب إلينــا مــن حبــل الوريــد(((.
البرش َّيــة ،ومــع كــال بعــده ،فهــو َأقـ ُ
** *

ُي ِج ْي ُب

ِ
ِ
ـاب ُ ِ
ـبَ .ومــن
ـواب َرديــدُ ا ْلـكَالمَ ،وا ْلف ْعــلَ :أ َجـ َ
جــاء يف (هتذيــب ال ُّلغــة)« :اجلـ ُ
ييـ ُ
َأ ْم َثــال ا ْل َعـ َـربَ :أســا َء َسـ ْـمع ًا َفأ َســا َء جاب ـ ًة (((َ .قـ َ
ـم يقــوم م َقــام
ـال َأ ُبــو َال ْ ْي َثــم :جاب ـ ٌة اسـ ٌ
اســم،
حقيقــي ،واجلابــة
مصــدر
ــو َك َق ْو ِلــمَ :أطعتُــ ُه َطا َعــة ...فاإلجابــة
ا ْلصــدرَ ،و ُه َ
ٌ
ّ
ٌ
ِ
َوك ََذلِـ َ
الهــا يقومــان م َقــا َم ا ْلصــدر »(((.
الــوابَ ،وك ُ َ
ـك ْ َ
ـواب الــكالم :هــو مــا يقطــع اجلــوب؛ فيصــل مــن فــم القائــل
الراغــب« :وجـ ُ
وقــال َّ
 .1احلديد.4 :

 .2أبنية املشت ّقات يف هنج البالغة ــ دراسة داللية ـ (رسالة ماجستري).47 :
 .3ينظر :هنج السعادة يف مستدرك هنج البالغة ،84/2 :وكفاية الطالب.56 :
 .4ينظر :مجهرة األمثال.25/1 :
 .5هتذيــب اللغــة  .57 /4وينظــر :العــن ،493/1 :ومعجــم مقاييــس اللغــة  ،491/1واملحيــط يف اللغــة:
.142/2
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ـص بــا يعــود مــن الــكالم دون املبتــدأ مــن اخلطــاب ،قــال
إىل ســمع املســتمع ،لك ـ ْن ُخـ َّ
تعــاىلَ ( :فــا َ
ـواب َق ْو ِمـ ِـه إِالَّ َأ ْن قا ُلــوا) [النمــل ،]56 :واجلــواب ُيقــال يف مقابلــة
كان َجـ َ
والســؤال عــى رضبــن:
الســؤالُّ ،
ُّ
طلب مقال ،وجوابه املقال.
ُ
وطلب نوال ،وجوابه النَّوال.
ُ

ِ
ِ
ِ
(و َم ـ ْن ال ُ ِ
ـي
ـي اللَِّ) [األَحقــاف ،]31 :وقــالَ :
يـ ْ
ـب داعـ َ
فعــى األَ َّولَ ( :أجي ُبــوا داعـ َ
اللَِّ) [األحقــاف.]32 :

اسـت َِقيام) [يونــسَ ،]89 :أ ْيُ :أعطيتــا
وعــى الثــَّــاين قولــهَ ( :قــدْ ُأ ِجي َبـ ْ
ـت َد ْع َو ُت ُكــا َف ْ
مــا سـ َـألتام.
واالســتجابة قيــل :هــي اإلجابــة ،وحقيقتهــا هــي التَّحـ ِّـري للجــواب والتَّهيــؤ لــه،
لكــن ُعــر بــه عــن اإلجابــة لق َّلــة انفكاكهــا منهــا ،قــال تعــاىل( :اسـت ِ
َجي ُبوا لَِّ َولِلرسـ ِ
ـول)
َّ ُ
ْ
ِّ
(((
ـون َأس ـت ِ
ـم) [غافــر. »]60 :
َج ْ
ب َل ُكـ ْ
[األنفــال ،]24 :وقــال( :ا ْد ُعـ ِ ْ

والســؤال بالعطــاء
ويف َأســاء اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ املجيــب ،وهــو ا َّلــذي ُيقابــل الدُّ عــاء ُّ
ـب َد ْعـ َـو َة الــدَّ ا ِع إِ َذا
ـب ،قــال تعــاىلُ ( :أ ِجيـ ُ
ـاب ُييـ ُ
والقبــول ،وهــو اســم فاعــل مــنَ :أجـ َ
د َع ِ
ــان َف ْل َيســت ِ
ــؤالهَ ،و َقــدْ َأجا َبــه
َجي ُبوا ِل)(((َ ،أ ْي :فليجيبــوين ،تقــولَ :أجا َبــه َعــ ْن ُس َ
َ
ْ
َجاب َلـ ُه .واالســتِجاب ُة
واسـت َ
إِ َجا َبـ ًةَ ،وإِ َجا ًبــاَ ،
واسـتَجا َبهْ ،
واسـت َْج َو َبه ْ
وجوابـ ًاَ ،و َجا َبـ ًةْ ،
ِ
واإلجابـ ُة ،بِ َمعنًــى واحــد ،و ُيقــالَ :مــا َأ ْجـ َـو َد َجوا َبــه!َ ،و ُهـ َـو َأ ْجـ َـو ُد َجوابـ ًا ،ال ُيقــالَ :مــا
ـك َي ُقو ُلـ َ
ـكَ ،وك ََذلِـ َ
َأ ْج َو َبــه ،وال ُهـ َـو َأ ْجـ َـو ُب ِمنْـ َ
ـونَ :أ ْجـ ِـو ْد بِ َجوابـ ِـه!َ ،وال ُيقــالَ :أجـ ِـوب
 .1مفردات ألفاظ القرآن.210 :
 .2البقرة.186 :
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بِـ ِـه» (((.
يتضمــن تقريــره،
اب القــول قــد
وجـ َـو ُ
اب الكتــاب معــروفَ ،
«جـ َـو ُ
ـيَ :
َّ
وقــال الف ُّيومـ ّ
يتضمــن إبطالــه،
نحــو( :نـَـ َع ْم) إذا كان جوابـ ًا لقولــه( :هــل كان كــذا؟)َ ،أو نحــوه ،وقــد
َّ

يســمى جوابــ ًا إالَّ بعــد طلــب ،و َأ َجا َبــ ُه إِ َجا َبــ ًة،
ــات) ،وال
وج َوا َب ٌ
واجلمــع ( َأ ْج ِو َبــ ٌةَ ،
َّ
ٍ
ـاب اهلل دعــاءهَ :قبِ َل ـ ُه...
اب لــه ،إذا دعــاه إىل يشء َفأطــاع ،و َأ َجـ َ
واس ـت ََج َ
و َأ َجـ َ
ـاب قولــه ْ

الســحاب :انكشــف»(((.
وبــا َج ْو ًبــا :قطعهــا ،و(ان َْجـ َ
وجـ َ
َ
ـاب األرض َ ُ
ـاب) َّ
ي َُ

ـكري بني (ال َّطاعــة) و(اإلجابــة) بقولــهَّ :
«إن ال َّطاعــة :موافقة
وفـ َّـرق َأبــو هــال العسـ ّ
اإلرادة احلادثــة إىل الفعــل برغبتــهَ ،أو رهبتــه .واإلجابــة :موافقــة الدَّ اعــي إىل الفعــل مــن

َأجــل َأنــَّــه َد َعــا بــه؛ ولــذا ُيقــالَ :أجــاب اهللُ فالنـ ًا ،وال ُيقــالَ :أطا َعـ ُه ...وال َّطاعــة تكــون
مــن األَدنــى ل َ
ألعــى؛ ألَنــَّــها يف موافقــة اإلرادة الواقعــة موقــع املسـ َـألة ،وال تكــون إجابـ ًة
إالَّ بـ َـأ ْن تُفعــل ملوافقــة الدُّ عــاء باألَمــر ،ومــن َأجلــه»(((.

ـويَ ،أورده
وجــاء هــذا الفعــل ُ
ـب» مـ َّـر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة ،مطابقـ ًا معنــاه ال ُّلغـ ّ
«ييـ ُ
ـر املؤمنــن (عليــه الســام) يف مقــام تعظيمــه هلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ ومتجيــده ،ببيــان صفـ ٍـة
َأمـ ُ
مــن صفاتــه ،يف َأنــَّــه ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ يقبــل دعــوة َم ْن يدعــوه ،إذ قــال (عليه الســام):
«و ُ ِ
ـب َد ْعـ َـو َة َمـ ْن َيدْ ُعـ ْـو ُه» .وإجابــة الدُّ عــاء مــن اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ لعبــاده ُت َعــدُّ وعــد ًا
َ
ي ْيـ ُ
نيوي،
منــه ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،وبشــار ًة للمؤمنني ،ويمكــن َأ ْن تشــتمل عــى الثــَّــواب الدُّ ّ
ــون َأســت ِ
َأو األُ
(و َق َ
ُــم) ((( ،وقــال:
َج ْ
خــروي ،قــال ــــ تعــاىل ــــَ :
ّ
ب َلك ْ
ُــم ا ْد ُع ِ ْ
ــال َر ُّبك ُ
 .1ينظر :لسان العرب ،283/1 :وتاج العروس.367/1 :
 .2املصباح املنري.113 /1 :
 .3الفروق اللغوية.230 :
 .4غافر.60 :
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َجيب ا َّل ِذي ـن آمنُــوا و َع ِم ُلــوا الص ِ ِ
ـم ِم ـ ْن َف ْض ِلـ ِـه) ((( .واســتجابة
َ
(و َي ْس ـت ِ ُ
َ
الــات َو َي ِزيدُ ُهـ ْ
َّ َ
َ َ
ـدري َأنــَّــه قــال :قــال رســول اهلل ــــ َصـ َّـى
الدُّ عــاء َأنــواع ،فقــد ُروي عــن َأيب ســعيد اخلـ ّ
ِ ِ ِ ِ
ـدع بإثــم،
اهللُ َعليــه وآلــه َو َس ـ َّل َم ــــ« :دعــوة املســلم ال ُتــر ُّد إالَّ إلحــدى ثــاث :مــا مل يـ ُ
عجــل لــه يف الدُّ نيــا ،وإ َّمــا َأ ْن ُيدَّ َخـ َـر لــه يف اآلخــرة ،وإ َّمــا َأ ْن
َأو قطيعــة رحــم ،إ َّمــا َأ ْن ُي َّ
الســوء بقــدر مــا دعــا»(((.
ـر َ
ف عنــه مــن ُّ
ُيـ ْ َ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
يــب» فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ُ
و«ي ُ

والفاعــل ضمــر مســترت ،تقديــره «هــو» ،عائــد إىل اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،و«دعــوة»

مفعــول بــه منصــوب ،وعالمــة نصبــه الفتحــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف،
ـي يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،و«يدعــوه» :فعــل مضــارع مرفــوع،
و« َمـ ْن» اســم موصــول مبنـ ٌّ

الض َّمــة املقــدَّ رة عــى الــواو ،والفاعــل ضمــر مســترت ،تقديــره (هــو) عائــد
وعالمــة رفعــه َّ
إىل اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ ،ومجلــة «يدعــوه» صلــة املوصــول ال حمـ َّـل هلــا مــن اإلعــراب.

وممَّــا جتــدر اإلشــارة إليــه َأ َّن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) اســتعمل هــذا الفعــل

يــب» بصيغــة املضــارع؛ ملــا فيــه مــن الدَّ اللــة عــى احلــال واالســتقبال،والتَّجدُّ د
ُ
«ي ُ
واحلــدوث(((؛ فصيغــة املضــارع مناســبة هلــذا الفعــل؛ فيكــون مــراد َأمــر املؤمنــن (عليــه
ـتمرة باســتمرار وجــود الدَّ اعــي ،فــا زال هنــاك داعٍ،
الســام) َ :أ َّن إجابــة الدُّ عــاء مسـ َّ
ـتمرة ،ومتجــدِّ دة باســتمرار الدُّ عــاء
فهــو ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ جييــب دعوتــه ،فاإلجابــة مسـ َّ
وجتــدُّ ده.

** *
 .1الشورى.26 :
 .2ينظر :املوطأ ،172 :وصحيح مسلم ،52/17 :والرتغيب والرتهيب.285/3 :
 .3ينظر :الفعل (نستعينه) من الكتاب.
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َي ْد ُعو ُهُ ،ي ْد َعى

تـ ُّ
والســوق ،واجلمــع.
والرغبــة ،واملســألةَّ ،
ـدل مــا َّدة «دعــا» يف ال ُّلغــة عــى ال َّطلــبَّ ،
جــاء يف (العــن) « :واال ِّدعــاء يف احلرب:االعتــزاء .ومنــه التَّداعي ،تقــول:إ َّيل َأنا فالن...
واال ِّدعــاء َأ ْن تدَّ عــي ح ًّقــا لــك ولغــركُ ،يقــال :ا َّدعــى حقــا َأو باطــا .والتَّداعــيَ :أ ْن

يدعــو القــوم بعضهــم بعضــا ...والدَّ اعيــة :رصيــخ اخليــل يف احلــروب ...وقولــه ــــ َعـ َّـز
َو َجـ َّـل ــــ (تَدْ ُعــو َمـ ْن َأ ْد َبـ َـر َو َتـ َـو َّل)(((ُ ،يقــال :ليــس هــو الدُّ عــاء ،ولكــن دعوهتــا إ َّياهــم:
مــا تفعــل هبــم مــن األَفاعيــل .يعنــي :نــار جهنَّــم .و ُيقــال :تداعــى عليهــم العــدو مــن ِّ
كل
ـبَ :أقبــل .وتدا َعـ ِ
جانـ ٍ
ـت و َت َفـ َّـر َز ْت ...وفـ ٌ
ـت احليطـ ُ
ـان داعــي قــو ٍم وداعيــة
انقاضـ ْ
ـان إذا َّ
قــو ٍم :يدعــو إىل بيعتهــم دعــوة»(((.
(الصحــاح يف ال ُّلغــة)« :الدَّ ْعـ َـو ُة إىل ال َّطعــام بالفتــحُ .يقــال :كنَّــا يف َد ْعـ َـو ِة
وجــاء يف ِّ
ِ
ـدر ،يريــدون الدُّ َعــا َء إىل ال َّطعــام .والدِّ ْعـ َـو ُة
فــان و َمدْ عــاة فــان ،وهــو يف األَصــل مصـ ٌ
واس ـتَدْ َع ْي ُت ُه ،و َد َعـ ْـو ُت اهلل لــه
بالكــر يف النَّســب ...ودعــوت فالنــاَ ،أ ْيِ :ص ْحـ ُ
ـت بــه ْ
وعليــه ُدعــا ًء»(((.
الراغــب « :الدُّ َعــاء كالنّــداء ،إالَّ َأ َّن النِّــداء قــد يقــال بيــاَ ،أو َأيــا ،ونحــو ذلــك
وقــال َّ
ـم إليــه االســم ،والدُّ َعــاء ال يــكاد يقــال إالَّ إذا كان معــه االســم ،نحــو :يا
مــن غــر َأ ْن يضـ َّ
ـان ،وقــد يســتعمل ك ُُّل واحــد منهــا موضــع اآلخــر .قــال تعــاىل( :ك ََمثــَـ ِ
فـ ُ
ـل ا َّلـ ِـذي َين ِْع ُق
بِــا ال َي ْسـ َـم ُع إِال ُدعــا ًء َونِــدا ًء) [البقــرة ،]171 :ويســتعمل اســتعامل التَّســمية ،نحــو:
ســميته ...و َد َع ْوتَــ ُه :إذا َ
ســألته ،وإذا اســتغثته ،قــال تعــاىل:
َد َع ْ
ــو ُت ابنــي زيــد ًاَ ،أ ْيَّ :
 .1املعارج.17 :
 .2العني .132/1
 .3الصحاح يف اللغة .206/1

داللة االفعال يف اخلطبة املونقة

117

ـث عــى قصــده (قـ َ
ـيء :احلـ ُّ
(قا ُلــوا ا ْد ُع َلنــا َر َّبـ َ
ـال
ـك) [البقــرة ...]68 :والدُّ عــا ُء إىل الـ َّ
ِ
ِ
ِ
ــوى :اال ِّدعــاء،
ــب إِ َ َّل مَّــا َيدْ ُعونَنــي إِ َل ْيــه) [يوســف ...]33 :والدَّ ْع َ
ــج ُن َأ َح ُّ
الس ْ
َر ِّب ِّ
قــالَ ( :فــا َ
ـم َب ْأ ُســنا) [األعــراف ،]5 :والدَّ ْعـ َـوى :الدُّ عــاء ،قــال:
كان َد ْع ُ
ـم إِ ْذ جا َء ُهـ ْ
واهـ ْ
ِ
واهـ ِ
ـن [يونــس.(((»]10 :
ال ْمــدُ لَِّ َر ِّب ا ْلعا َلِـ َ
ـم َأن ْ َ
َوآخـ ُـر َد ْع ُ ْ

بالســؤال ،ورغبــت فيــا عنــده مــن اخلــر،
ودعـ ُ
ـوت اهلل َأ ْد ُعــو ُه ُد َعــا ًء :ابتهلــت إليــه ُّ
ود َعــو ُت زيــد ًا ناديتــه ،وطلبــت إقبالــه ،ود َعــا املــؤذن النَّــاس إىل الصــاة؛ فهــو د ِ
اعــي
َ
َّ
َ
َ ْ
اهللِ ،واجلمــع ،و َد َعـ ْـو ُت الولــد زيــد ًا وبزيـ ٍـد :سـ َّـميته هبــذا االســم ،والدِّ ْعـ َـو ُة بالكــر يف
ـيء :متنَّيتــه وطلبتــه لنفــي ،وتَدَ ا َعــى:
النِّســبةُ ،يقــالَ :د َع ْو ُت ـ ُه بابــن زيــد ،وا َّد َع ْيـ ُ
ـت الـ َّ

بالســقوط واالهنــدام ،وتَدَ ا َعــى الكثيــب مــن الرمــل:
البنيــان :تصــدَّ ع مــن جوانبــه ،وآذن ُّ
إذا هيــل فاهنــال ،وتَدَ ا َعــى النَّــاس عــى فــان :تأ َّلبــوا عليــه ،وتَدَ ا َعــوا باألَلقــاب :دعــا

(((
الر ْغ َبـ ُة إىل اهلل تعــاىلَ ،دعــا ُدعــا ًء و َد ْعـ َـوى ،وتَدَ ا َع ْوا
بعضهــم بعضـ ًا بذلــك  .والدُّ عــا ُءَّ :
عليــهَ َ :تمعــوا .ودعــاه :ســا َقه .والنبــي ،صـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه وسـ َّلمِ :
داعــي اهللِ ،و ُي ْط َلـ ُـق
ُّ َ
ُ
َ ُ
َّ ُ
َ َ َ
عــى ا ُملـ َـؤ ِّذ ِن ،وتَدا َعــى ال َعــدُ ُّوَ :أ ْق َبـ َـل (((.

مرتــن يف اخلطبــة ،ورد يف املـ َّـرة األُوىل بمعنــى العبــادة
وقــد جــاء هــذا الفعــل « َد َعــا» َّ
يتوجــه العبــد إىل خالقــه ،ويطلــب منــه قضــاء حاجاتــه((( ،نحــو
املعروفــة ،وهــو َأ ْن َّ
ـس ِ
اإلن َْسـ َ
ض َد َعــا َر َّب ـ ُه ُمنِي ًبــا إِ َل ْيـ ِـه)(((َ .أورده َأمــر
(وإِ َذا َمـ َّ
قولــه ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ َ :
ـان ُ ٌّ
 .1مفردات ألفاظ القرآن 315 :و.316
 .2ينظر :املصباح املنري.228/3 :

 .3ينظــر :القامــوس املحيــط .419/3 :وهتذيــب اللغــة 347/1 :و ،348ومعجــم مقاييس اللغــة،229/2 :
ولســان العــرب ،257/14 :وتاج العــروس.8381/1 :
 .4ينظر :جممع البيان ،501/6 :وبصائر ذوي التمييز.600/2 :
 .5الزمر.8 :
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املؤمنــن (عليــه الســام) لبيــان صفــة مــن صفــات اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ وهــي املجيــب،
ـب َد ْعـ َـو َة
فهــو ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ جييــب دعــاء َم ـ ْن يدعــوه؛ إذ قــال (عليــه الســام)ُ :
«ي ْيـ ُ
ِمـ ْن َيدْ ُعــو ُه» ،فمــراد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) َ :أ َّن إجابــة الدُّ عــاء مــن اهلل ــــ تبــارك

ـتمرة ومتجــدِّ دة باســتمرار وجــود الدَّ اعــي ،فــا زال هنــاك داعٍ ،فهــو
وتعــاىل ــــ لعبــاده مسـ َّ

ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ جييــب دعوته.

الســميع البصــر ،فهــو يصــدر عــن العبــد إىل ربــهَ ،أو مــن رتبــة
والدُّ عــاء َّ
موج ـ ٌه إىل َّ
َأدنــى إىل رتبــة َأعــى مــن رتبــة الدَّ اعــي َأو ال َّطالــب ،فالدُّ عــاء «هــو طلــب املراد مــن الغري؛

الرتبــة ،والبــدَّ مــن اعتبــار الرتبــة ليتم ُّيــز
ش َط َأ ْن يكــون املطلــوب منــه فــوق ال َّطالــب يف ُّ
َْ
فالســؤال َأيضـ ًا طلــب املــراد مــن الغــر»(((.
الســؤال ،وإالَّ ُّ
عــن ُّ
الرتبــة ،فهــا متســاويان مــن ناحيــة
و ُفـ ِّـرق بــن (الدعــاء) و(الســؤال) مــن ناحيــة ُّ

الرتبــة؛ فالدُّ عــاء ال يكــون إالَّ
ال َّطلــب مــن الغــر ،ولك ـ َّن وجــه االختــاف بينهــا هــو ُّ
الســؤال فيكــون بــن شــخصني
الرتبــة األَعــى مــن رتبــة ال َّطلــبَ .أ َّمــا ُّ
يف ال َّطلــب مــن ُّ

الرتبــة َ
والصديــق وصديقه ،والدُّ عــاء يتط َّلب
كأ ْن يكــون بــن األَخ و َأخيــهَّ ،
متســاويني يف ُّ
اسـ ًا ُيدعــى بــه(((.

والدُّ عــاء كــا يقــول د .حســن منديــل« :طقــوس روح َّيــة؛ ذلــك َأنــَّــه مناجــاة بــن

العبــد ور ِّبــه ،إذ جيــد اإلنســان (املتك ِّلــم ــــ املرســل) ر َّبــه مــع حاجاتــه يف حالــة نفس ـ َّية
خاصــة ،حالــة ضعــف ،وبـ ِّ
ـث اهلمــوم ،وفتــح القلــوب ،وهــي احلالــة الطبيع َّيــة لإلنســان
َّ
خاصة
املخلــوق املحتــاج إىل خالقــه ،فهــو اعــراف بالعبود َّيــة ،وهبــذا تكــون لغــة الدُّ عــاء َّ

النفــي لإلنســان (املرســل) ،ونــوع (املتل ّقــي) اخلالــق ،فالعمل َّيــة
بخصــوص الوضــع
ّ
 .1رشح األُصول اخلمسة.485 :
 .2ينظر :أسامء اهلل احلسنى (ابن القيم) ،38 :وبصائر ذوي التمييز.60/2 :
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روح َّيــة خالصــة»(((.

َأ َّمــا املـ َّـرة الثــَّــانية التــي ورد فيهــا الفعــل « َد َعــا» يف اخلطبــة ،فقــد جــاء موافقـ ًا داللتــه
ال ُّلغويــةَ ،أورده َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) لبيــان موقــف مــن مواقــف يــوم القيامــة،

يــوم حيــر اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ العبــاد ،ويســوقهم إىل املوقــف؛ إلظهــار َأعامهلــم للخالئق؛
�ش ْورٍ».
إذ قال (عليه الســام)« :يُ ْد َعى ِ َب ْش� ٍ�ر َونـ�ُ ُ

الض َّمــة املقــدَّ رة
ـي للمجهــول ،مرفــوع وعالمــة رفعــه َّ
و« ُيدعــى» فعــل مضــارع مبنـ ٌّ
عــى األَلــف ،ونائــب الفاعــل ضمــر مســترت تقديــره (هــو) عائــد إىل اإلنســان ،و«بحرش»

البــاء حــرف جـ ٍّـر ،و(حــر) اســم جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
جــره
و«ونشــور» الــواو حــرف عطــف ،و(نشــور) اســم معطــوف جمــرور ،وعالمــة ِّ
ٍ
بحــر ونـ ُ
ُــشور) معطوفــة عــى مجلــة
الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره .ومجلــة ( ُيدْ عــى

(فينــر يف قــره).

الســوق،
وبــن َأبــو هــال
ّ
العســكري (احلــر) بقولــه« :احلــر هــو اجلمــع مــع َّ
َّ
ــن َح ِ ِ
ــث ِف ا َْلدَ ِائ ِ
(وا ْب َع ْ
َّ
اشيــن) (((َ ،أ ْي :ابعــث َمــ ْن جيمــع
والشــاهد قولــه تعــاىلَ :

الســحرة ويســوقهم إليــك ،ومنــه يــوم احلــر؛ ألَ َّن اخللــق ُيمعــون فيــه ،و ُيســاقون إىل
املفصــل :ال يكــون احلــر إالَّ يف املكــروه ،وليــس كــا قــال؛ ألَ َّن
املوقــف ،وقــال صاحــب َّ
�ن َو ْف� ًدا)(((.(((»...
اهلل تعــاىل يقــول( :يَ� ْ�و َم َْن ُش� ُ�ر الُْتَّ ِق� َ
الر ْ َ
ح� ِ
ين إىل َّ

وبـ َّـن معنــى (النُّشــور) بقولــه« :اســم لظهــور املبعوثــن ،وظهــور َأعامهلــم للخالئــق،

 .1اجلانب الروحي يف اللغة العربية.74 :
 .2الشعراء.36 :
 .3مريم.85 :
 .4الفروق اللغوية.117 :
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ـر اهللُ املوتــى
ومنــه قولــك :نــرت اســمك ،ونــرت فضيلــة فــان ،إالَّ َأنــَّــه قيــلَ :أنـ َ
باألَلــف ،ونــرت الفضيلــة والثــَّــوب للفــرق بــن املعنيــن»(((.

ولعـ َّـل معرتضـ ًا يعــرض ،فيقــولَّ :
إن الفعــل ( ُيدعــى) آخــره َألــف ،واخلطبــة ا ُمل ْونِ َقــة
ــــ حمـ ُّـل البحــث ــــ هــي خطبــة خاليــة مــن حــرف األَلــف ،والفعــل ( ُيدعــى) يقــدح هبــذا

إن الفعــل ( ُيدعــى) ْ
األَمــرَ ،فأقــولَّ :
وإن كان آخــره األَلــف ،إالَّ َأ َّن هــذه األَلــف ليســت
َأصل َّيــة ،بــل هــي منقلبــة عــن الــواو ،فتقــول :دعــا ،يدعــو ،دعــوةً.
والقــول نفســه ُيقــال مــع الفعــل (قـ َّـوى) ــــ وسـ ْ
ـيأيت الــكالم عليــه ــــ ،إذ قــال (عليــه
الســام)« :و َقـ َّـوى بِـ ِـه ُح َّج َتـ ُه» ،فالفعــل (قـ َّـوى) ْ
وإن كان آخــره َألفـ ًا ،إالَّ َأ َّن هــذه األَلــف

ليســت َأصل َّيــة ،بــل هــي منقلبــة عــن يــاء ،فتقــول :قــوى يقــوى تقوي ـ ًة ،فوجــود هــذه
األَلــف ال يقــدح باخلطبــة ،كوهنــا خاليــة مــن األَلــف.
نفسـ ُه يقــال مــع الفعــل (يســعى) ــــ وسـ ْ
ـيأيت الــكالم عليــه ــــ ،إذ قــال (عليــه
والقــول ُ
الســام)« :يس ـعى ِف ِجسـ ِ
ـم ِه ُد ْو ُد َق ْ ِ
ــر ِه» ،فالفعــل (يســعى) آخــره َألــف ،إالَّ َأ َّن هــذه
َْ َ ْ ْ
األَلــف ليســت َأصل َّيــة ،بــل هــي منقلبــة عــن اليــاء ،فتقــولَ :س ـ َعى َي ْس ـ َعى َس ـ ْعي ًا.

ـول) ــــ وسـ ْ
نفس ـ ُه يقــال مــع الفعــل (تـ َّ
ـيأيت الــكالم عليــه ــــ ،إذ قــال عليــه
والقــول ُ
ــل ِعنْــدَ َر ٍّب َق ِد ْي ٍ
َــو ّل لِ َف ْص ٍ
َّ
(تــول) آخــره َألــف ،إالَّ َأ َّن هــذه
ــر» ،فالفعــل
«وت َ
الســامَ :

ـول يتـ َّ
األَلــف ليســت َأصل َّيــة ،بــل هــي منقلبــة عــن اليــاء ،فتقــول :تـ َّ
ـول توليــة وتو َّلي ـ ًا.

نفسـ ُه يقــال مــع الفعــل ( ُيســقى) ــــ وسـ ْ
ـيأيت الــكالم عليــه ــــ ،إذ قــال (عليــه
والقــول ُ
ش َبــة ِمـ ْن َحِ ْيـ ٍم» ،فالفعــل ( ُيســقى) آخــره َألــف ،إالَّ َأ َّن هــذه األَلــف
الســام)ُ « :ي ْسـ َقى ُ ْ
ليســت َأصليــة ،بــل هــي منقلبــة عــن اليــاء ،فتقــول :ســقى يســقي ســ ْقي ًا ِ
وســ َقا َي ًة.
َّ
َ
* * *
 .1املصدر نفسه.222 :
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َي ْر ُز ُق

تـ ُّ
ـرز ُق العبــاد رزق ـ ًاَ ،أ ْي:
ـدل مــا َّدة «رزق» يف ال ُّلغــة عــى العطــاءُ .يقــال :رزق اهلل َيـ ُ

اعتمــدوا عليــه(((.

وقــال ابــن فــارس« :الـ َّـراء والــزاء والقــاف ُأ َص ْيـ ٌـل واحــدٌ يـ ُّ
الوقــت،
ـدل عــى َعطــاء َ

ـاؤه ــــ .ويقــال َر َزقــه اهلل
ثــم ُي َمــل عليــه غــر املوقــوت .فالـ ِّـر ْزقَ :عطــاء اهلل ــــ جـ َّـل ثنـ ُ
ِر ْزق ـ ًا»(((.
ـع بــه واجلمــع األَرزاق .والـ ِّـر ْز ُق :العطــاء ،ومصــدر قولــكَ :ر َز َقـ ُه
والـ ِّـر ْز ُق :مــا ُينْ َت َفـ ُ
ـاع يف ال ُّلغــة(((.
اهلل ،وقــد ُي َسـ َّـمى املطــر َر ْزقـ ًا ،وهــو اتِّسـ ٌ

«الــر ْز ُق ُيقــال للعطــاء اجلــاري تــارةً ،دنيو ّيــ ًا كان َأم ُأخرو ّيــ ًا،
الراغــبِّ :
وقــال َّ
الســلطان ِر ْز َق
وللنَّصيــب تــارة ،وملــا يصــل إىل اجلــوف و ُي َت َغـ َّـذى بــه تــارةًُ ،يقــالَ :أعطــى َّ
ــت علــ ًا.(((»...
ور ِز ْق ُ
اجلنــدُ ،
والــرزق بالكــر اســم للمــرزوق،
ــم،
وقــال
ِّ
«ر َز َق اهلل اخللــق َي ْر ُز ُق ُه ْ
الفيومــيَ :
ّ
ــم فهــم
وارت َ
َــز َق القــومَ :أخــذوا َأ ْر َزا َق ُه ْ
واجلمــع (األَ ْر َز ُاق) ،مثــل( :محــل و َأمحــال)ْ ،

ُم ْرت َِز َقــة»(((.

ــهِ ،
َــر :مــا ينْ َت َفــع بِ ِ
وق َ
ــو َمــا َي ُســو ُقه اهللُ إىل
الز
وقــال َّ
يــلُ :ه َ
«الــر ْز ُق ،بالك ْ ِ َ ُ ُ
ّ
بيــديِّ :

 .1ينظر :العني ،384/1 :واملحيط يف اللغة.452/1 :
 .2معجم مقاييس اللغة.319/2 :
 .3ينظر :الصحاح يف اللغة .252/1 :وينظر :مجهرة اللغة.383/1 :
 .4مفردات ألفاظ القرآن.351 :
 .5املصباح املنري.225/1 :
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ــوان لل َّت َغــذيَ ،أي :مــا بِ ِ
احلي ِ
ٌ
مملــوك َي ْأ ُك ُلــه
ــه ِقــوا ُم اجلســ ِم ونَــاؤه ،وعنــدَ ا ُمل ْعت َِز َلــة:
ََ
ْ َ
َــز ِق عــى ِصي َغ ِ
ا ُملســت ِ
ِ
ــة ا َمل ْف ُعــول ...واألَ ُ
َح ُق َفــا َيك ُ
َوعــان:
رزاق ن
ُــون َحرامــ ًا ،كا ُملرت َ
ْ
ـدان ،كاألَ ْقـ ِ
ألبـ ِ
ِ
ـوس ،كا َملعـ ِ
ـوات ،وباطِنَـ ٌة لل ُق ُلـ ِ
ـوب والنُّفـ ِ
ـارف وال ُع ُلــوم .وقـ َ
ـال
ظاهـ َـرة ل َ ْ
بعضهــم :الــر ْز ُق بال َف ْتــح :ا َملصــدَ ر ا ِ ِ
ـي ،وبال َكـ ْ ِ
ـمَ ،وقــد ُر ِز َق اخلَ ْلـ ُـق َر ْزق ـ ًا
َ
االسـ ُ
ـر ْ
حلقيقـ ُّ
ْ ُ َ
َّ
ِ
ِ
الواحــدَ ة ِمنْــ ُه هبــا ًء»(((.
ور ْزقــ ًا ،وا َمل َّــر ُة
و«الـ َّـر ِاز ُق» و«الـ َّـر َّز ُاق» يف صفــة اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،فهــو ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ خالــق

الـ ِّـرزق ومعطيــه ،واملسـ ِّبب لــه ،و ُيقــال :لإلنســان الــذي يصــر ســبب ًا يف وصــول الــرزق،
والــر ُ
ازق ال يقــال إالَّ هلل تعــاىل؛ فهــو خالــق األَرزاق ،ومعطــي اخلالئــق َأرزاقهــا،
َّ

(((
ـص بالـ ِّـرزق ،يــرزق مــا ال يقــدر عــى
وموصلهــا إليهــم  .فهــو ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ املختـ ُّ
ذلــك غــره؛ فهــو األَصــل يف الـ ِّـرزق ،وغــره إنــَّــا يــرزق بتمكــن اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ

لــه؛ ألَ َّن الـ ِّـرزق ك َّلــه مــن جهــة اهلل ــــ تعــاىل ــــ .واملخلــوق ينقــل الـ ِّـرزق مــن يــده إىل يــد
غــره ،ال َأنــَّــه يفعــل الـ ِّـرزق ،واملخلــوق إذا رزق غــره بمشــيئة اهلل ــــ تعاىل ــ فإنــَّــا يرزقه

ـتحق بــه
النتفاعــه بــا يــرزق؛ إ َّمــا ألَجــل َأ ْن خيــرج عــن الواجــب ،وإ َّمــا ألَجــل َأ ْن يسـ َّ

ثنــا ًء ومحــد ًا ،وإ َّمــا لوقوعــه حتــت تأثــر َّ
الشــفقة والعطــف عــى املــرزوق .فالعبــد يــرزق،
ويطلــب العــوضَ ،أ َّمــا احلـ ُّـق ــــ ســبحانه ــــ ،فـ َّ
ـإن كاملــه صفــة ذات َّيــة لــه ،فــا يســتفيد مــن
ٍ
الصــادر عنــه ملحــض اإلحســان .واملخلــوق يــرزق لــو حصــل يف
يشء ...فــكان الـ ِّـرزق َّ
قلبــه إرادة الفعــل ،وتلــك اإلرادة مــن اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ ؛ ولــذا فــا رازق عــى احلقيقــة
كأنــَّــه حتــت ِمنَّــة الــرازقِ ،
إالَّ اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،واملــرزوق َ
ومنَّة الـ َّـرازق ــــ هلل تبارك
َّ
ِ
حتمـ ً
الرازقــن).
ا مــن منَّــة املخلــوق؛ فــكان اهلل (خــر َّ
وتعــاىل ــــ َأســهل ُّ
 .1تاج العروس.6326/1 :
 .2ينظــر :مفــردات ألفــاظ القــرآن ،351 :والنهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر ،30/2 :ولســان العــرب:
.115/10
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ـم َّ
إن املخلــوق إذا رزق ،فليــس ذلــك يعنــي حت ُّقــق الفائــدة ممَّا رزق حتــى ُي َم ِّك َن اهلل
ثــُـ َّ
ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ املـ َ
ـرزوق االنتفــاع ممَّــا رزقَ ،فـ ِـر ْز ُق املخلــوق البــدَّ مــن َأ ْن يكــون مســبوق ًا
بِـ ِـر ْزق اهلل ــــ تعــاىل ــــ ،وملحوق ـ ًا بــه ح َّتــى يكــون االنتفــاع ،عــى حــن َأ َّن ِر ْز َق اجلليــل
القديــر ال حيتــاج إىل ِر ْز ِق غــره(((.

وهبــذا املعنــى ورد هــذا الفعــل «يــرزق» مـ َّـر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة؛ إذ قــال َأمــر املؤمنني
ـم ،وهــي النِّعــم
(عليــه الســام) « :و َيـ ْـر ُز ُق َع ْبــدَ ُه َو َ ْ
ي ُبــو ُه» ،واملــراد بالـ ِّـرزق معنــاه األَعـ ُّ

ال َّظاهر َّيــة ،كاملأكــوالت ،واملرشوبــات ،وامللبوســات ،واملمتلــكات ،واملنكوحــات،
ومــن النِّعــم الباطن َّيــة ،كمح َّبــة اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،و َأوليائــه ،و َأنبيائــه ،وهت ُّيؤ َأســباب

العبــادة ،واإلطاعــة ،وامتثــال َأوامــره ونواهيــه(((.

وإنــَّــا اســتعمل َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) الفعــل «يــرزق» ،ومل يســتعمل فعـ ً
ا

آخــر؛ ملــا يف داللتــه مــن معنــى نبيــل ،وهــو َّ
إن الـ ِّـرزق ال يكــون إالَّ حــاالً ،وهــذا مــا
ـكري حــن فـ َّـرق بــن (الـ ِّـرزق) و(احلــظ) ،إذ قــال« :الفــرق
َأشــار إليــه َأبــو هــال العسـ ّ

بــن الـ ِّـرزق واحلـ ِّ
ـظَ :أ َّن الـ ِّـرزق هــو العطــاء اجلــاري يف احلكــم عــى اإلدرار؛ وهلــذا ُيقــال:
َأرزاق اجلنــد؛ ألَنــَّــها جتــري عــى إدرار ،واحلـ ُّ
ـظ ال يفيــد هــذا املعنــى ،وإنــَّــا يفيــد ارتفــاع
ـم يقطعــه عنــه،
صاحبــه بــه ...قــال بعضهــم :جيــوز َأ ْن جيعــل اهلل للعبــد ح ّظـ ًا يف يشءُ ،ثـ َّ
ويزيلــه مــع حياتــه وبقائــه ،وال جيــوز َأ ْن يقطــع رزقــه مــع إحيائــهُّ ...
وكل مــا خلقــه اهلل

تعــاىل يف األَرض ممَّــا يملــك ،فهــو رزق للعبــاد يف اجلملــة بداللــة قولــه تعــاىلَ :
(خ َلـ َـق
ـم َمــا ِف األَ ْر ِ
ض َجِي ًعــا)(((ْ ،
وإن كان رزقـ ًا هلــم يف اجلملــة ،فتفصيــل قســمته عــى مــا
َل ُكـ ْ
يصــح وجيــوز مــن األَمــاك؛ وال يكــون احلــرام رزقـ ًا؛ ألَ َّن الـ ِّـرزق هــو العطــاء اجلــاري يف

 .1ينظر :التفسري الكبري 58/23 :و.59
 .2ينظر :مفتاح الفالح يف رشح دعاء الصباح.167 :
 .3البقرة.29 :
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احلكــم ،وليــس احلــرام ممَّــا حكــم بــه ،ومــا يفرتســه األَســد ِر ْز ٌق لــه بــرط غلبتــه عليــه،
كــا َأ َّن غنيمــة املرشكــن ِر ْز ٌق لنــا بــرط غلبتنــا عليــه ،واملــرك يملــك مــا يف يــدهَ ،أ َّمــا
إذا غلبنــاه عليــه َب ُطـ َـل ِم ْل ُكــه لــه ،وصــار ِر ْزق ـ ًا لنــا ،وال يكــون الـ ِّـرزق إالَّ حــاالًَ ،فأ َّمــا
قوهلــم ٌ
رزق حــال ،فهــو توكيــد.(((»...
و َأشــار إليــه ــــ َأيضـ ًا ــــ حــن فـ َّـرق بــن (الـ ِّـرزق) و(الغــذاء) ،إذ قــال« :الفــرق بــن
الـ ِّـرزق والغــذاءَ :أ َّن الـ ِّـرزق اســم ملــا يملــك صاحبــه االنتفــاع بــه ،فــا جيــوز منازعتــه

فيــه لكونــه حــاالً لــه ،وجيــوز َأ ْن يكــون مــا يغتذيــه اإلنســان حــاالً وحرام ـ ًا؛ إذ ليــس
ُّ
بالسقــة ،وليســت
كل مــا يغتذيــه اإلنســان رزق ـ ًا لــه؛ َأال تــرى َأنــَّــه جيــوز َأ ْن يغتــذي َّ

للســارق ،ولــو كانــت رزقـ ًا لــه مل ُيــذ َّم عليهــا وعــى النَّفقــة منهــا ،بــل كان
السقــة رزقـ ًا َّ
َّ
حيمــد عــى ذلــك واهلل تعــاىل مــدح املؤمنــن بإنفاقهــم يف قولــه ــــ تعــاىل ــــِ :
ـم
(ومَّــا َر َز ْقن ُ
َ
َاهـ ْ
ُين ِْف ُق َ
ــون)(((»(((.
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و(يــرزق) فعــل مضــارع مرفــوع ,وعالمــة رفعــه َّ

والفاعــل ضمــر مســترت فيه,تقديــره (هــو) عائــد اىل اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ ،و(عبــده) مفعــول
بــه منصــوب ,وعالمــة نصبــه الفتحــة ال َّظاهــرة عــى آخره,وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر
ـم يف حمــل جـ ٍّـر باإلضافــة ,ومجلــة (ويــرزق عبــده) معطوفــة عــى
متصــل مبنــي عــى َّ
الضـ ِّ

مجلة(جييــب دعــوة مــن يدعــوه).

** *

 .1الفروق اللغوية 136 :و.137

وتكررت يف مخس آيات ُأخر.
 .2البقرة،3 :
ّ
 .3الفروق اللغوية.137 :
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َي ْح ُبوه

ُّ
«ي ُبــوه» يف ال ُّلغــة عــى العطــاء بــا َمــ ٍّن وال جــزاء ،واالختصــاص،
تــدل مــا َّدة َ ْ
ي ُبــو قبــل َأ ْن َيقــو َم.
والقــرب ،واتِّصــال األَشــياء ،والدنـ ِّـو .جــاء يف (العــن)َّ :
ـي َ ْ
«الصبـ ُّ
ِ
ِ
الص ْلــب ،وهــو ات ُ
ِّصالــا.
يزحـ ُ
وح َبــت األَضــاع إىل ُّ
ـف َح ْبــو ًاَ .
ي ُبــو إذا ُعقـ َـل؛ َف َ
والبعــر َ ْ
ِ
لم ِ
ٍ
ٍ
بعــض .قــالْ َ :ت ُبــو إىل
بعضهــا إىل
بعضهــا
ببعــض :حبــا ُ
ســاي ِل إذا اتَّصــل ُ
و ُيقــال ل َ
ِ
ِ
ــوه
َأ ْصالبــه َأ ْم ُ
عــاؤ ُهَ ،أ ْي :تتَّصــل ...واحلبــا ُء :عطــا ٌء بــا َمــ ٍّن وال جــزاءَ .ح َب ْوتُــه َأ ْح ُب ُ
ومنــه ُأ ِخـ َـذ ِ
ِحبــاءِ ،
ت املحابــاةُ»(((.
ً
ـي حيبــو َح ْبــو ًا ،إِذا َمشــى عــى َأربــع َورفــع َصــدره...
«حبــا َّ
وقــال ابــن دريــدَ :
الصبـ ُّ
وكل ٍ
دان حـ ٍ
ُّ
الســحاب لدنـ ِّـوه مــن األُفــق وانتصابــه ِف القطــر.
ـي َّ
ـاب ،وبــه ُسـ ِّـمي َحبِـ ُّ
ِ
ِ
الر َ
حلبــو ُة َأ ْيضــ ًا .و َأح َّبــا ُء
ُ
جــل َأ ْح ُبــو ُه حبــا ًء ،إِذا َأ ْعطيتُــه ووص ْلتُــهَ ،وهــي ا ُ
وحبــوت َّ
وخيتصهــم»(((.
ويبوهــم بمو َّدتــه،
ُّ
امللــك :ا َّلذيــن ُيدنيهــم َ ْ
وخاص ُتــه ،واجلمــع َأح َبــا ُء ،مثــل
حل َبـ ُـأ :جليــس امللــك
وجــاء يف (العبــاب َّ
َّ
الزاخــر)« :ا َ
والتكيــب يـ ُّ
ـدل عىل ال ُقــرب»(((.
ســبب و َأســبابَّ ...
وتطابقــت داللــة بنــاء الفعــل «حيبــوه» يف اخلطبــة مــع داللــة مــن دالالتــه ال ُّلغويــة،

وهــي «العطــاء بــا َم ـ ٍّن وال جــزاء»؛ إذ جــاء هــذا الفعــل مـ َّـر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة ،قــال
ي ُبــو ُه» ،ف َع َطــف َأمــر املؤمنــن
فيهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) « :و َيـ ْـر ُز ُق َع ْبــدَ ُه َو َ ْ
(عليــه الســام) هــذا الفعــل «حيبــوه» عــى الفعــل ا َّلــذي قبلــه «يــرزق» ،ومــراده (عليــه
 .1العني ،237/1 :وينظر :املحيط يف اللغة.255/1 :
 .2مجهرة اللغة .70/2 :وينظر :الصحاح يف اللغة ،113/1 :واملحكم واملحيط األعظم.332/3 :
 .3العبــاب الزاخــر .9 /1 :وينظر.:هتذيــب اللغــة ،195/2 :ولســان العــرب ،160/14 :واملصبــاح املنــر:
 ،275/2والقامــوس املحيــط ،1642/1 :وتــاج العــروس8337/1 :
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الســام) َ :أ َّن اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ هــو الـ َّـرازقَ ،أ ْي :املعطــي ،وهــذا العطــاء ال يكــون إالَّ

حــاالً ،وهــو يف الوقــت نفســه حيبــو هــذا العبــد الــذي ُيعطيــه ،فهــو ــــ تبــارك وتعــاىل ــ ال
الغني،
ُيريــد مــن هــذا الـ ِّـرزق احلــال ا ُملعطــى ال جــزا ًء وال شــكور ًا؛ فهــو ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ
ُّ
ـم ا ْل ُف َقـ َـرا ُء إىل
والعبــاد مجيعـ ًا مفتقــرون إليــه .قــال ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ َ ( :يــا َأ ُّ َيــا النَّـ ُ
ـاس َأ ْن ُتـ ُ
ِ
ال ِميــدُ )(((.
ـي ْ َ
اللَِّ َواللَُّ ُهـ َـو ا ْل َغنـ ُّ
وممَّــا جتــدر اإلشــارة إليــه َأ َّن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) اســتعمل هذيــن الفعلــن

«يــرزق ،وحيبــوه» بصيغــة املضــارع؛ ملــا فيــه مــن داللــة عــى احلــدوث والتَّجــدُّ د(((.

فـ ُ
ـتمران ومتجــدِّ دان ،ومــع ذلــك ك ِّلــه ال
ـرزق اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ َ
وحبو ُتــه لعبــاده مسـ َّ
يوجــد منــه ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ َمـ ٌّن وال جــزاء.

الض َّمــة املقــدَّ رة عىل الــواو ،والفاعل
و«يبــو ُه» فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعه َّ
َ

ـي
ضمــر مســترت تقديــره «هــو» ،عائــد إىل اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
ـم يف حمـ ِّـل نصــب مفعــول بــه ،عائــد إىل « َع ْبــدَ ُه» ،ومجلــة (وحيبــوه) معطوفــة
عــى َّ
الضـ ِّ

عــى مجلــة (ويــرزق عبــده).

** *

َب َعثـَهُ

تـ ُّ
ـدل مــا َّدة «بعــث» يف ال ُّلغــة عــى التَّوجيــه ،واإلرســال ،واإلثــارة .جــاء يف (العــن):
ـالَ ،كبعـ ِ
ـثِ :
«ال َب ْعـ ُ
ـر َأرســلتُه وحللــت ِعقا ُلــه،
ـث اهللِ َمـ ْن يف القبــورَ .و َب َع ْثـ ُ
اإلرسـ ُ َ ْ
ـت البعـ َ
َأو كان بــارك ًا َف ِهج ُت ـه ...وبعثتــه مــن نومــه فانبعــثَ ،أيَ :نبه ُتــه ...ويــوم البعـ ِ
ـث :يــو ُم
ُ َْ
ْ َّ
ْ ُ
 .1فاطر.15 :
 .2ينظر :الفعل «نستعينه» من الكتاب.
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القيامــةُّ ...
وكل قــوم ُب ِعثــوا يف َأمـ ٍـر َأو يف َو ْجــه ،فهــم َب ْعـ ٌ
ـث»(((.

مهــاِ :
اإل ْر َســال؛ َك َق ْولــه َت َعـ َ
ـم
ـال( :ثــُـ َّ
والبعــث ِف كَالم ال َعـ َـرب عــى َو ْج َهـ ْـنَ .أحد َ
ِ
ِ ِ
وســى)(((َ ،م ْعنَــا ُهَ :أرســلنَا .وال َب ْعــث :إثــارة بـ ِ
ـار ٍك َأو َقاعــد ،وال َب ْعــث
َب َع ْثنَــا مــن َب ْعدهــم ُّم َ
َأ ْيضـ ًاِ :
اإل ْح َيــاء مــن املــوت(((.
وجــاء يف (معجــم مقاييــس ال ُّلغــة)« :البــاء والعــن والثــَّــاء َأ ٌ
صــل واحــد ،وهــو
ْــت النَّاقــ َة ،إذا َأ َث ْر َتــا»(((.
اإلثــارة ،و ُيقــال :بعثــ ُ

ـكري معنــى (البعــث) حــن فـ َّـرق بــن (البعــث) و(اإلرســال)
وبـ َّـن َأبــو هــال العسـ ّ
اجــة
حل َ
الرجــل إىل اآلخــر َ
بقولــه(« :الفــرق) بــن البعــث واإلرســال َأنــه جيــوز َأ ْن ي ْب َعــث َّ
ِ
ــي تبعثــه إىل ا ْلكتــبَ ،فتَقــول :بعثتــهَ ،وال
خيصــه ُدونــك َودون ا َْل ْب ُعــوث إِ َل ْيــه ك َّ
ُّ
َالصبِ ِّ
تَقــولَ :أ ْرســلت ُه؛ ألَ َّن ِ
راهــا»(((.
جيـ ِـري جم ْ َ
اإل ْر َســال ال يكــون إِالَّ برســالةَ ،و َمــا ْ
ــرق بــن (البعــث) و(اإلنفــاذ) بقولــه:
وبــن معنــى (البعــث) ــــ َأيضــ ًا ــــ حــن َف َّ
َّ
«(ا ْلفــرق) َبــن ا ْل َب ْعــث واإلنفــاذ َأ َّن اإلنفــاذ يكــون محـ ً
ا َوغــر محــل ،والبعــث ال يكــون
يسـ َت ْعمل ِف َمــا يعقــل دون َمــا ال يعقــلَ ،فتَقــول :بعثــت فالنـ ًا بكتــايبَ ،وال جيــوز
محـاًَ ،و ْ
َأ ْن تَقــول :بعثــت كتــايب إِ َل ْيــكَ ،كـ َـا تَقــولَ :أنفــذت كتــايب إليــكَ ،وتقــولَ :أنفــذت إليــك
َجِيــع َمــا ْحت َتــاج إِ َل ْيـ ِـهَ ،وال تَقــول ِف َذلِــك :بعثــتَ ،و َل ِكـ ْن تَقــول :بعثــت إِ َل ْيــك بِ َج ِميـ ِع َمــا

 .1العني .108/1 :وينظر :املحيط يف اللغة.89/1 :
 .2األَ ْع َراف.103 :

 .3ينظر :هتذيب اللغة .269/1 :وينظر :لسان العرب ،116/2 :وتاج العروس.1215/1 :
 .4معجم مقاييس اللغة.251/1 :
 .5الفروق اللغوية.222 :
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ْحت َتــاج إِ َل ْيـ ِـهَ ،فيكــون ا َْل ْعنــى :بعثــت فالنـ ًا بذلــك»(((.

ـت يف بعـ ِ
ـث فـ ٍ
ـىَ ،أ ْيَ :أرســله ،فانبعـ َ
ـانَ ،أ ْي:
ـث .وقوهلــم :كنـ َ َ ْ
وبعثــه وابتعثــه بمعنـ ً
ْــت النَّاقــ َةَ :أ َث ْر ُتــا ،و َب َع َ
يف جيشــه ا َّلــذي ُب ِع َ
َش ُهــم ليــوم
ــث معــه ،و َب َعثــ ُ
ــث املوتــى :ن َ َ
احلســاب ،وا ْن َب َع َ
الســرَ ،أ ْيَ :أرسع(((.
ــث يف َّ

الــيء وتوجيهــهُ ،يقــالَ :ب َع ْثتُــ ُه َفا ْن َب َع َ
ــث،
الراغــبَ « :أصــل ال َب ْعــث :إثــارة َّ
وقــال َّ
ـرَ :أثرتــه وسـ َّـرته ،وقولــه
وخيتلــف البعــث بحســب اختــاف مــا ُع ِّلـ َـق بــهَ ،ف َب َع ْثـ ُ
ـت البعـ َ

ـم اللَُّ) [األَنعــامَ ،]36 :أ ْيُ :يرجهــم ،ويسـ ِّـرهم إىل
ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ َ :
(وا َْل ْوتــى َي ْب َع ُث ُهـ ُ
القيامــة ...فالبعــث رضبــان:

برشي ،كبعث البعري ،وبعث اإلنسان يف حاجة.
ــ
ّ
ــ وإهلي ،وذلك رضبان:
َأحدمهــا :إجيــاد األَعيــان واألَجنــاس واألَنــواع ال عــن َليــس ،وذلــك خيتــص بــه
البــارئ تعــاىل ،ومل يقــدر عليــه َأحــد.
ـص بذلــك بعــض َأوليائــه ،كعيســى صـ َّـى اهلل عليــه
والثــَّــاين :إحيــاء املوتــى ،وقــد خـ َّ
�ث) [الــروم ،]56 :يعنــي:
وسـ َّلم و َأمثالــه ،ومنــه قولــه ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ َ ( :فه��ذا يَ� ْ�و ُم الْبَ ْع� ِ
يــوم احلــر.(((»...

ـث بِـ ِـهَ :أ ْرســل ُه َم َع َغــره ،وال َب ِع ُ
و َب َع ُثــه َي ْب َع ُثــه َب ْعثــاَ :أ ْرســل ُه َوحــده ،و َب َعـ َ
الر ُســول،
يثَّ :
ـث ْ
و َب َعـ َ
ح َلــه عــى فِ ْع ِلـ ِـه ،و َب َعثــه مــن
ـيءَ َ :
النــد َي ْب َع ُث ُهــم َب ْعثــاَّ :
وجههــم ،و َب َعثــه عــى الـ َّ ْ
 .1الفروق اللغوية.222 :
 .2ينظر :الصحاح يف اللغة.47 /1 :
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(((
ـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه
الرســول إىل عبــاده ،وابتعثــهَّ ،
نَومــهَ :أيقظــه  .وبعــث اهلل َّ
وحممــد ــــ َصـ َّ

َو َسـ َّل َم ــــ رســول خــر مبعــوث ،و ُم ْبتَعث(((.

ـي األَكــرم
وذكــر َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل «بعثــه» لبيــان بعثــة النَّبـ ِّ
ــــ صـ َّـى اهلل عليــه وآلــه وسـ ّلم ــــ ،إذ َأقـ َّـر َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) قبــل هــذا الفعــل
ِ
ِِ
ٍ ِ ِ
ِ
هبــذه البعثــة املباركــة بقولــهَ :
وحبِيبـ ِـه،
ور ُســولهَ ،و َص ِّفيــهَ ،
«وشـ ِـهدْ ُت بِبِ ْع َثــة ُم َ َّمــد َع ْبــدهَ ،
َو َخ ِل ِيلـ ِـهَ ،ب َعثــَـ ُه يف َخـ ْ ِ
ـر عـ ٍ
ـهدت»((( ،ا َّلــذي َأ َّقر
ـر» ،وقــد تقــدَّ م بيــان داللــة الفعــل «شـ ُ
فيــه َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هبــذه البعثــة العظيمــة ،وجــاء هبــذا الفعــل « َب َع َث ـ ُه»
وبعــده بفعلــن ،ومهــا« :ختــم ،وقـ َّـوى» لبياهنــا.

وجــاء هــذا الفعــل « َب َع َث ـ ُه» مـ َّـر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة ،موافق ـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة ،وهــي
ـر ،ويف ِحـ ْ ِ
«اإلرســال»؛ إذ قــال َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) َ « :ب َعثــَ ـ ُه يف َخـ ْ ِ
ـر عـ ٍ
ـن
�ث ِفي ِه� ْ�م
ـر ٍة َو ُك ْفـ ٍـرَ ،ر ْ َ
حـ ًة لِ َعبِ ْيـ ِـد ِهَ ،و ِمنَّـ ًة َلِ ِز ْيـ ِـد ِه» ،كقــول اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ( :إِ ْذ بَ َع� َ
َفـ ْ َ
ُس� ِه ْم)((( ،وُ ( :ه َو الَّ ِذي بَ َع َث ِف ا ُ
َر ُس��و ً
ني َر ُس��و ً
ال ِمنْ ُه ْم يَتْلُو َعل َْي ِه ْم آيَاتِ ِه)(((.
ال ِم ْن أَنْف ِ
أل ِّميِّ َ
ومــراده (عليــه الســام)« :بعثــه ...يف حــن فــرة وكفــر» َأنــَّــه «بعــد سـتَّة قــرون مــن

بعثــة املســيح عيســى بــن مريــم ((عليــه الســام)) يف فلســطني رســوالً إىل بنــي إرسائيــل،
ُب ِعـ َ
(صـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َس ـ َّل َم) يف شــبه جزيــرة العــرب ،يف ُأ ّم
حممــد بــن عبــد اهلل َ
ـث َّ
ُقراهــا م َّكــة رســوالً إىل النَّــاس َأمجعــن ،حام ـ ً
والصــاح ،خامتــا هبــا
ا رســالة اهلدايــة َّ
 .1ينظر :املحكم واملحيط األعظم .234/1
 .2ينظر :أساس البالغة.25 :
 .3ينظر :الفعل «شهدت» من الكتاب.
 .4آل عمران.164 :
 .5اجلمعة.2 :
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رشائــع َم ـ ْن تقــدَّ م مــن النَّبيــن؛ لتكــون رشيعــة البــر ،وقانوهنــم إىل يــوم الدِّ يــن»(((.

حـ ًة لعبــاده» فيــه تضمــن لقــول اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل
وقولــه (عليــه الســام) َ « :ب َع َثـ ُهَ ...ر ْ َ
(و َمــا َأ ْر َسـ ْلن َ
ني)(((.
حـ ًة لِ ْل َعا َلِ َ
َاك إِال َر ْ َ
ــــ َ :
و« َب َع َث ـ ُه» فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر مســترت ،تقديــره (هــو)
ـاض مبنـ ٌّ

ـم يف حمـ ِّـل نصــب
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
عائــد إىل اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
ـي األَعظــم ــــ َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َسـ َّل َم ــــ.
مفعــول بــه ،عائــد إىل النبـ ِّ
** *

َخ َت َم

ُّ
الــيء ،وعاقبتــه ،و َأقصــاه ،واالســتيثاق،
تــدل مــا َّدة «ختــم» يف ال ُّلغــة عــى آخــر َّ

والتَّغطيــة ،واملنــع .جــاء يف (العــن)« :اخلا َتــم :مــا يوضــع عــى ال ِّطينــة ،اســم مثــل العـ َ
ـال،
ِ
ـم بــه عــى كتـ ٍ
ـاب .و ُيقــال :هــو اخلَ ْتــم يعنــي :ال ِّطــن الــذي
واخلتــام :ال ِّطــن الــذي ُ ْ
ي َتـ َ
ي َتــم بــهِ .
وختــا ُم الــواديَ :أقصــاه .ويقــر ُأ( :خامت ِـ ُه ِم ْسـ ٌ
ـك)َ ،أ ْيِ :ختامــه ،يعنــي عاقبتــه
ُْ ُ
ِ
ِ
ـم العمــلّ ،
وكل يشء :آخــر ُه»(((.
ريـ ُ
الســورة :آخرهــا .وخاتـ ُ
ـح املســك ...وخاتــة ُّ

«ختَــم َيْتِــمِ ْ ...
رض بال َب ْ
ــذر َحتَّــى
ــار األَ ُ
التَــا ُم َأ ْن ُت َث َ
وجــاء يف (هتذيــب ال ُّلغــة)َ َ :
ُ
ـال الفــراءِ ْ :
ـونَ :خت َُمــوا َع َل ْيـ ِـهَ ...قـ َ
ـم َي ْس ـ ُقوهناَ ...ي ُقو ُلـ َ
ـم
ـر ا ْل َبـ ْـذ ُر َ
والَاتـ ُ
َّ
حتتهــا ،ثـ َّ
َيصـ َ
الاتِــم :االســمِ ،
ِْ
ـم فـ ٌ
واخل َتــا َم :ا َمل ْصــدَ ُرَ ...
ـان
وخ َتـ َ
ْ ُ
وال َتــا ُم :متقاربــان ِف ا َْل ْعنــى ،إِالَّ َأ َّن ْ َ َ
 .1بداية املعرفة.146 :
 .2األنبياء.107 :
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ِ
ال ُقـ ْـر َ
ـم ال َبـ ْـذر :تغطي ُتــه»(((.
آن :إِذا َقــر َأ ُه إىل آخـ ِـرهَ ...أصـ ُـل اخلَ ْتــم :التَّغطي ـ ُة ،وخ ْتـ ُ

وقــال ابــن فــارس « :اخلــاء وال َّتــاء وامليــم َأصـ ٌـل واحــد ،وهــو بلــوغ ِ
ـيء،
آخـ ِـر الـ َّ
ُ
ـت ال َع َمــلَ ،
ـيء،
ُيقــالَ :خت َْمـ ُ
الســورةَ .فأ َّمــا اخلَ ْتــم ،وهــو ال َّطبــع عــى الـ َّ
وختــم القــارئ ُّ
الــي ِء ال يكــون إالَّ بعــد بلــوغ ِ
آخ ِ
ــره...
فذلــك مــن البــاب َأيضــ ًا؛ ألَ َّن ال َّط ْبــع عــى َّ
آخرهــمِ .
ِ
ِ
ٍ
وختــام ِّ
ـروب:
كل مـ
ـم األَنبيــاء؛ ألَنــَّــه ُ
ـي صـ َّـى اهلل عليــه وس ـ َّلم خاتـ ُ
والنبـ ُّ
آخــره .قــال اهلل تعــاىلِ :
ِ
ـك) [املطففــن َ ،]26أ ْيَ :أ َّن آخـ َـر مــا ِ
(ختَا ُم ـ ُه ِم ْسـ ٌ
جيدونــه منــه
ُ
عنــد ُشهبــم إيــاه ِ
رائ َحتــه املســك»(((.
َّ
َ
َ
الــيء :نقيــض افتتحتُــه .وخامتــة
آخــره.
بلغــت
القــرآن:
ــت
ُ
ُ
وخت َْم ُ
واختتمــت َّ
َ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ـم األَنبيــاء ــــ عليهــم الســام
الـ َّ
وحممــد ــــ َصـ َّـى اهللُ َعليــه وآلــه َو َسـ َّل َم ــــ خاتـ ُ
ـيء :آخــرهَّ .
ــ(((.
ـت ،وهو
ـت وطبعـ ُ
ـم وال َّطبــع يقــال عــى وجهــن :مصــدر َخت َْمـ ُ
الراغــب« :اخلَ ْتـ ُ
وقــال َّ
ـيء كنقــش اخلا َتــم وال َّطا َبــع .والثــَّــاين :األَثــر احلاصــل عــن النَّقــش ،و ُيت ََجـ َّـوز
ْتأثــر الـ َّ

ـيء ،واملنــع منــه اعتبــار ًا بــا حيصــل مــن املنــع باخلتــم
بذلــك تــار ًة يف االســتيثاق مــن الـ َّ
عــى الكتــب واألَبــواب ...وتــار ًة يف حتصيــل َأثـ ٍـر عــن يشء اعتبــار ًا بالنَّقــش احلاصــل،
وتــار ًة يعتــر منــه بلــو ُغ ِ
ـت إىل آخــره...
ـت القــرآنَ ،أ ْي :انتهيـ ُ
اآلخـ ِـر ،ومنــه قيــل :ختمـ ُ
ُ َُ
ـم النُّبـ َّـوةَ ،أ ْي :متَّمهــا بمجيئــه .وقولــه ــــ
( َوخ� ََ
�ات النَّبِيَِّ�ين) [األَحــزاب]40 :؛ ألَنــَّــه َخ َتـ َ
َعـ َّـز وجـ َّـل ــــِ :
(ختا ُمـ ُه ِم ْسـ ٌ
ـع.(((»...
ـك) [املطففــن ،]26 :قيــل :مــا خيتــم بــهَ ،أ ْيُ :ي ْط َبـ ُ
َ َ
 .1هتذيب اللغة .274/2
 .2معجم مقاييس اللغة .199/2
 .3ينظر :الصحاح يف اللغة.163/1 :
 .4مفردات ألفاظ القرآن 274 :و.275
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ِ
ِ
ـيء
وقــال ابــن ســيده« :معنــى َختــم ،وطبــع ف ال ُّلغــة َواحــدَ ،و ُهـ َـو التَّغطيــة عــى الـ َّ ْ
ِ
ِ
شءَ ...
ـم ك ُِّل
ـيء َيْتمــه َخ ْتـ ًا :بلــغ آخـ َـره .وخاتـ ُ
واالســتيثاق مــن َأال يدْ خلـ ُه َ ْ
وختــم الـ َّ ْ
وخاتهــمِ :
ِ
وآخــرهِ ...
وخاتتــه :عاقب ُتــه ِ
ِ
آخرهــم ...وخا َتــم ال َفــرس
وخ َتــام ال َقــوم،
شء،
ُ
َ ْ
حل ْلقــة الدُّ نيــا مــن َظ ْبيتيهــا»(((.
األُ ْن َثــى :ا َ

مــر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة مطابقــ ًا داللتــه ال ُّلغويــة،
وقــد جــاء هــذا الفعــل «ختــم» َّ
ـي األَعظــم ــــ َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه
ـر املؤمنــن (عليــه الســام) لبيــان بعثــة النَّبـ ِّ
َأورده َأمـ ُ
ـم بِ ِه
َو َسـ َّل َم ــــ ،وهــو ثــاين األَفعــال ا َّلتــي ذكرهــا يف ذلــك ،إذ قــال (عليــه الســام) َ :
«و َخ َتـ َ
حممد
َّبي األَكــرم َّ
ـم بنبـ َّـوة الن ِّ
نـُـ ُب َّو َت ُه» ،ومــراده (عليــه الســام) َ :أنــَّــه ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ متَّـ َ
ِ ِ ِ ِ
ـي اخلاتــم ــــ َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َسـ َّل َم ــــ
ــــ َصـ َّـى اهللُ َعليــه وآلــه َو َسـ َّل َم ــــ النُّبـ َّـوة ،والنَّبـ ُّ
هــو ا ُملغ ِّطــي عــى َمـ ْن كان قبلــه مــن األَنبيــاء ــــ عليهــم الســام ــــ ،فخاتــم األَنبيــاء :جــاء
آخرهــم ،فك ََأنــَّــه ــــ َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َس ـ َّل َم ــــ غ َّطــى عليهــم ــــ عليهــم الســام ــــ.
َ
فبنبوتــه ــــ َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َسـ َّل َم ــــ ُختمــت رشائــع َمـ ْن تقــدَّ م مــن األَنبيــاء؛ لتكــون
َّ
رشيعــة البــر ،وقانوهنــم إىل يــوم الديــن(((.
ـم بِـ ِـه نـُـ ُب َّو َت ُه» فيــه تضمــن لقــول اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ :
وقولــه (عليــه الســام) َ :
«و َخ َتـ َ
ـن)((( ،وإشــارة إليــه.
ـم النَّبِ ِّيـ َ
َ
(وخا َتـ َ

و«ختــم» فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،و«بــه» البــاء حــرف جـ ٍّـر ،واهلــاء ضمــر
ـاض مبنـ ٌّ
حممــد ــــ َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه
ـي األَعظــم َّ
ـي يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر بحــرف اجلـ ِّـر ،عائــد إىل النَّبـ ِّ
متَّصــل مبنـ ٌّ
و«نبو َتـ ُه» :مفعــول بــه منصــوب ،وعالمــة نصبــه الفتحــة ال َّظاهــرة عــى
وآلِـ ِـه َو َسـ َّل َم ــــ،
َّ
 .1املحكم واملحيط األعظم .325 /2
 .2ينظر :بداية املعرفة.146 :
 .3األحزاب.40 /
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ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

عائــد إىل اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ .

** *

َق َّوى

الضعــف(((« .وال ُقـ َّـوةُ :ال َّطاقــة مــن احلبــل ،ومجعهــا ِقـ ًـوى .ورجـ ٌـل
القـ َّـوة خــاف َّ
رس اخلَ ْل ِ
ــو ًة فهــو َق ِ
ــقَ ...ق ِ
شــديد ال ُّقــوىَ ،أ ْي :شــديدُ َأ ِ
ــوى
ــو َي َّ
ــو ٌّي ،و َت َق َّ
الضعيــف ُق َّ
وقاو ْيتُــ ُه َف َق َو ْيتُــ ُهَ ،أ ْي :غلبتُــه»(((.
مثلــه ،و َق َّو ْيتُــ ُه َأنــا َت ْق ِو َيــ ًةَ ،

الراغــب« :ال ُقـ َّـو ُة تســتعمل تــارة يف معنــى القــدرة ،نحــو قولــه تعــاىلُ ( :خ�ذُوا
وقــال َّ
ـيء ،نحو َأ ْن ُيقــال :النَّوى
م��ا آَت ْينا ُك� ْ�م بِ ُق� َّ�و ٍة) [البقــرة ،]63 :وتــارة للته ُّيــؤ املوجــود يف الـ َّ

ِ ْ ُ ِ ْ (((
ِّ
ـح َأ ْن يكــون منــه ذلــك .ويســتعمل ذلــك يف البــدن
ـئ
بالقـ َّـوة
ومرتشـ ٌ
نخـ ٌـل َ ،أ ْي :مته ِّيـ ٌ
تــارةً ،ويف القلــب ُأخــرى ،ويف املعــاون مــن خــارج تــارةً ،ويف القــدرة اإلهل َّيــة تــارةً.
(وقا ُلــوا َم ـ ْن َأ َشــدُّ ِمنَّــا ُقـ َّـوةً) [فصلــت ...]15 :ويف القلــب،
ففــي البــدن ،نحــو قولــهَ :
ِ ِ
تــاب بِ ُقـ َّـو ٍة [مريــمَ ]12 :أ ْي :بقـ َّـوة قلــب .ويف املعــاون
ييــى ُخــذ ا ْلك َ
نحــو قولــه :يــا َ ْ
ـم ُقـ َّـوةً) [هــود ]80 :قيــل :معنــاه :مــن َأ َت َقـ َّـوى
مــن خــارج ،نحــو قولــهَ ( :لـ ْـو َأ َّن ِل بِ ُكـ ْ

بــه مــن اجلنــد ،ومــا َأتقـ َّـوى بــه مــن املــال ...ويف القــدرة اإلهل َّيــة ،نحــو قولــه( :إِ َّن اللََّ
ـص اهلل تعــاىل بــه مــن القــدرة ،ومــا جعلــه
َقـ ِـو ٌّي َع ِزيـ ٌـز) [املجادلــة ...]21 :فعــا ٌّم فيــا اختـ َّ
ِ
ـم) [هــود ]52 :فقــد َض ِم َن تعــاىل َأ ْن يعطي َّ
كل
للخلــق .وقولــهَ :
ـم ُقـ َّـو ًة إىل ُق َّوت ُكـ ْ
(و َي ِز ْد ُكـ ْ
واحــد منهــم مــن َأنــواع ا ْل ُقـ َـوى َقــدْ َر مــا يســتح ُّقه ...وا ْل ُقـ َّـو ُة ا َّلتــي تســتعمل للتَّه ُّيــؤ َأكثــر
 .1ينظر :العني ،417/1 :والصحاح يف اللغة ،102/2 :واملحيط يف اللغة.8/2 :
 .2الصحاح يف اللغة.102/2 :
 .3أي :يمكنه ْ
أن يصري نخالً.
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َمـ ْن يســتعملها الفالســفة ،ويقولوهنــا عــى وجهــنَ :أحدمهــاَ :أ ْن ُيقــال ملــا كان موجــود ًا
ولكــن ليــس يســتعمل ،ف ُيقــال :فـ ٌ
ـب بالقـ َّـوةَ .أ ْي :معــه املعرفــة بالكتابــة ،لكنــه
ـان كاتـ ٌ

ليــس يســتعمل ،والثــَّــاين :يقــال فـ ٌ
ـان كاتــب بالقـ َّـوة ،وليــس يعنــى بــه َأ َّن معــه العلــم
بالكتابــة ،ولكــن معنــاه :يمكنــه َأ ْن يت َع َّلــم الكتابــة.(((»...

ـوي :ذو
ـوي صفــة مــن صفــات اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ  .وقــد ذكــر َّ
الز َّجاجــي َأ َّن القـ َّ
والقـ ُّ
القـ َّـوة واألَيــد ،و ُيقــال َلِ ـ ْن َأطلــق شــيئ ًا وقــدر عليــه( :قــد قــوي عليــه)َ ،
ولِ ـ ْن مل يقــدر
عليــه( :قــد ضعــف عنــه)(((.

ِ
ـيء و َعــى
و ُفـ ِّـرق بــن (القـ ِّ
ـوي) و(القــادر) بـ َـأ َّن« :ا ْلقــوي ُهـ َـو ا َّلــذي يقــدر َعــى الـ َّ ْ
ِ
ِ
ِ
ـيء إِ َّنــه قــوي
َمــا ُهـ َـو َأكثــر منْ ـ ُه؛ َولَـ َـذا ال جيــوز َأ ْن ُي َقــال ل َّلــذي اســتفرغ قدرتــه ف الـ َّ ْ
َان ِف قدرتــه فضــل لغــره؛ َو ِلَـ َـذا َقـ َ
َع َل ْيـ ِـهَ ،وإنــَّــا ُي َقــال َل ـ ُه :إنــَّــه قــوي َع َل ْيـ ِـه ،إِذا ك َ
ـال
بعضهــم ا ْلقــوي ا ْل َقـ ِ
ـادر ا ْل َعظِيــم َّ
الشـ ْـأن فِيـ َـا يقــدر َع َل ْيـ ِـه»(((.
َ

ُ
مــر املؤمنــن (عليــه
«قــوى» يف اخلطبــة
والفعــل َّ
الفعــل الثــَّــالث الــذي َأورده َأ ُ
ـي األَعظــم ــــ َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه
الســام) بعــد الفعلــن «بعثــه» و«ختــم» لبيــان بعثــة النَّبـ ِّ
«وشـ ِـهدْ ُت بِبِ ْع َثـ ِـة ُم َ َّمـ ٍـد َع ْبـ ِـد ِهَ ...ب َعثــَـ ُه يف َخـ ْ ِ
وآلِـ ِـه َو َسـ َّل َم ــــ ،إذ قــال (عليــه الســام) َ :
ـر
َعـ ْ ٍ
ـم بِـ ِـه نـُ ـ ُب َّو َت ُهَ ،و َقـ َّـوى بِـ ِـه ُح َّج َت ـ ُه».
ـرَ ...خ َتـ َ
مــر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة ،وتطابقــت فيهــا داللــة بنائــه
وورد هــذا الفعــل َّ
«قــوى» َّ
 .1مفــردات ألفــاظ القــرآن 693 :و .694وينظــر :هتذيــب اللغــة ،293/3 :واملحكــم واملحيــط األعظــم:
 ،70/3ولســان العــرب ،206/15 :واملصبــاح املنــر.18/8 :
 .2ينظر :اشتقاق أسامء اهلل.149 :
 .3الفــروق اللغويــة ،299/1 :وينظــر :كتــاب األضــداد (للسجســتاين) ،93 :وكتــاب األضــداد (البــن
الســكّيت).167 :
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مــع داللتــه ال ُّلغويــة ،مشــر ًا فيهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) إىل فائــدة مــن فوائــد
إن ل َ
احلجــة عــى العبــاد؛ إذ َّ
ألنبيــاء اإلهل ِّيــن ــــ فض ـ ً
ا عــن
بعثــة األَنبيــاء ،وهــي تقويــة َّ

ـي لإلنســان ،وتل ِّقــي
تعريــف البــر ،وهدايتهــم إىل ال َّطريــق َّ
الصحيــح للتَّكامــل احلقيقـ ّ
الوحــي وإبالغــه النَّــاس ــــ فوائــد ْ
مهمــة يف جمــال تكامــل البــر ،ومنهــا تقويــة
وتأثــرات َّ
ا ُم َب ِّ ِ
ا َي ُكـ َ
شيـ َن َو ُمن ِْذ ِريـ َن لِ َئـ َّ
(ر ُسـ ً
ـون
َّ
احلجــة عــى العبــاد ،يقــول ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ُ :
لِلنَّـ ِ
الر ُسـ ِ
ـل َوك َ
َان اللَُّ َع ِزيـ ًـزا َح ِكيـ ًـا)((( ،فإ َّنــه ــــ ســبحانه وتعــاىل
ـاس َعـ َـى اللَِّ ُح َّجـ ٌة َب ْعــدَ ُّ
واحلجــة عــى العبــاد؛ وذلــك
ـم البيــان
َّ
ــــ بمقتــى عدلــه ال يعـ ِّـذب َأو يعاقــب ح َّتــى يتـ َّ
الرســل واألَنبيــاء ــــ عليهــم الســام ــــ (((.
بإرســال ُّ

و«قـ َّـوى» فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح املقــدَّ ر عــى األَلــف ،والفاعــل ضمري مســترت
ـاض مبنـ ٌّ

تقديــره (هــو) عائــد إىل اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ ،و«بــه» البــاء حرف جـ ٍّـر ،واهلاء ضمــر متَّصل
و«ح َّج َتـ ُه» مفعــول بــه منصــوب ،وعالمة نصبــه الفتحة
ـي يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر بحــرف اجلـ ِّـرُ ،
مبنـ ٌّ

ـم يف حمـ ِّـل
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،و واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
(و َخت ََم بِـ ِـه نـُـ ُب َّو َت ُه).
جـ ٍّـر باإلضافــة ،ومجلــة (وقـ َّـوى بــه ُح َّج َتـ ُه) معطوفــة عــى مجلــة َ

وتقــدَّ م مــع الفعــل ( ُيدعــى) َأ َّن هــذا الفعــل (قـ َّـوى)ْ ،
وإن كان آخــره َألف ـ ًا ،إالَّ َأ َّن
هــذه األَلــف ليســت َأصل َّيــة ،بــل هــي منقلبــة عــن اليــاء ،فتقــول :قـ َّـوى يقـ ِّـوي تقوي ـ ًة،
فوجــود هــذه األَلــف مــع الفعــل (قـ َّـوى) ال يقــدح باخلطبــة ا ُمل ْونِ َقـ ِـة ــــ حمـ ِّـل البحــث ــــ
كوهنــا خالي ـ ًة مــن األَلــف.
** *

 .1النساء.165 :
 .2ينظر :دروس يف العقيدة اإلسالمية 213 :و ،214ومعارف اإلسالم.35 :
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َو َع َظ

الــواو والعــن وال َّظــاء هلــا داللــة واحــدةُ ،يقــالَ :و َع َظــ ُه َي ِع ُظــ ُه َو ْعظــ ًا َو ِع َظــ ًة
َو َم ْو ِع َظ ـ ًة :ذ َّكــره بــا يلــن قلبــه مــن الثــَّــواب والعقــاب؛ فاتَّعــظ((( .جــاء يف (العــن):
ـظَ :ت َقبـ َـل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الع َظـ َة ،وهــو
«الع َظـ ُة :املوعظــةَ .و َع ْظـ ُ
الرجـ َـل َأع ُظـ ُه ع َظـ ًة و َم ْوع َظــة .وا َّت َعـ َ َّ
ـت َّ
ـر ونحـ َـوه ممَّــا يـ ُّ
ـرق لــه قل ُب ـ ُه»(((.
ـرك إ َّيــاه اخلـ َ
تذكـ ُ

ِ
وهـ َّن
وهـ َّن َو ْاه ُج ُر ُ
والوعــظ إ َّمــا َأ ْن يكــون بالنُّصــح واإلرشــاد((( ،قــال تعــاىلَ ( :فع ُظ ُ
(((
ِف ا َْل َض ِ
وجهــوا النَّصيحــة هلـ َّن ((( .وإ َّمــا بالتَّخويــف من عاقبــة ُاألمور(((،
اجـعِ) َ ،أ ْيِّ :

كقوله ــ تعاىل ــَ ( :ف َج َع ْلنَا َها نَ َكا ً
ني)(((.
ْمتَّ ِق َ
ال ِلَا بَ ْ َ
ي يَ َد ْي َها َو َما َخ ْل َف َها َو َم ْو ِع َظ ًة لِل ُ

َّ
بمهمــة الوعــظ يسـ َّـمى واعظـ ًا ((( ،نحــو قولــه تعــاىل( :قَالُ��وا
والشــخص ا َّلــذي يقــوم َّ
ل َت ُك ْن ِم َن ال َْوا ِع ِظنيَ)(((.
َس َو ٌاء َعل َْينَا أَ َو َع ْظ َت أَ ْم َ ْ
 .1ينظر :معجم مقاييس اللغة ،126/6 :والقاموس املحيط ،400/2 :وتاج العروس.266/5 :
 .2العــن .133/1 :وينظــر :املحيــط يف اللغــة ،116/1 :ولســان العــرب ،466/7 :وتــاج العــروس:
.5084/1
 .3ينظر :جممع البحرين ،4:292 :ومعجم ألفاظ القرآن ،863/2 :ومعجم األلفاظ واألعالم القرآنية.579 :
 .4النساء.34 :
 .5ينظر :جممع البيان.44/3 :
 .6ينظــر :غريــب القــرآن (للسجســتاين) ،171 :وجامــع البيــان ،104/3 :والصحــاح يف اللغــة،1181/3 :
ومفــردات ألفــاظ القــرآن ،876 :وجممــع البيــان ،230/1 :وروح املعــاين.139/11 :
 .7البقرة.166 :
 .8ينظــر :املعجــم الوســيط ،1055/2 :ومعجــم املعــاين ،393 :واأللفــاظ املعـ ّـرة عــن الــكالم يف التعبــر
القــرآين «دراســة دالليــة» (رســالة ماجســتري).95 :
 .9الشعراء.136 :
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ـر املؤمنني
وهبــذه الدَّ اللــة ورد هــذا الفعــل «وعــظ» يف اخلطبة مـ َّـر ًة واحــدةًَ ،أورده َأمـ ُ
ـي األَكــرم ــــ َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َسـ َّل َم ــــ يف َأداء
(عليــه الســام) يف بيــان صفــات النَّبـ ِّ
«و َشـ ِـهدْ ُت ببِ ْع َثـ ِـة ُم َ َّمـ ٍـد َع ْبـ ِـد ِهَ ...ب َعثــَـ ُه
وظيفتــه ،وهــي النُّبـ َّـوة ،إذ قــال (عليــه الســام) َ :
ِ ْف َخـ ْ ِ
ـر َعـ ْ ٍ
ـم بِـ ِـه نـُـ ُب َّو َت ُهَ ،و َقـ َّـوى بِـ ِـه ُح َّج َتـ ُهَ ،ف َو َعـ َ
ـح».
ـظ َون ََصـ َ
ـرَ ...خ َتـ َ
حممــد ــــ َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َس ـ َّل َم ــــ واعظ ـ ًا لـ«:إيقــاظ
ـي القائــد َّ
فإنــَّــا جــاء النَّبـ ُّ

النَّــاس مــن غفلتهــم بلطائــف البيــان ،وحماســن الــكالم؛ لريغبــوا باملعــروف((( ،ويزهدوا
بالذنــوب واآلثــام ...حـ َّ
ُّ
ـث النَّــاس عــى حســنات األَفعــال ،وزجرهــم عــن قبائحهــم
والسـ ِّيئات ا َّلتــي يعرفوهنــا ...وتذكريهــم بــا ينســون َأو يتناســون ...وتليــن
باحلســنات َّ
القلــوب ...وتوعيــة للعواطــف»(((.

و«وعــظ» فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر مســترت ،تقديــره (هــو)،
ـاض مبنـ ٌّ
ـي ــــ َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َس ـ َّل َم ــــ .ومجلــة (فوعــظ) معطوفــة عــى مجلــة
عائــد إىل النَّبـ ِّ

حجتــه).
(وقـ َّـوى بــه َّ

ـي
وممَّــا جتــدر اإلشــارة إليــه َأ َّن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) بعــد َأ ْن بـ َّـن بعثـ َة النَّبـ ِّ
ِ ِ ِِ
قوى) رشع يف بيــان صفاته ــ
األَعظــم ــــ َصـ َّـى اهللُ َعليــه وآله َو َسـ َّل َم ــــ بـ(بعثه ...ختــمَّ ...
َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َسـ َّل َم ــــ يف َأداء وظيفتــه ،وهــي النُّبـ َّـوة ،وكان ممَّــا اســتعان بــه َأفعــال
(و َعـ َ
ـح) ،و( َب َّلـ َ
ـغ) ،و( َكــدَ ح).
ـظ) ،و(ن ََصـ َ
َأربعــة ،وهــيَ :
** *

َن َ�ص َح

ُّ
والصــدق،
ــح) يف ال ُّلغــة عــى اجلــودة ،واخللــوص بالعمــل،
ِّ
تــدل مــا َّدة (ن ََص َ

 .1الصواب :يف املعروف.
 .2حممد يف القرآن.212 :
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واإلحــكام ،والنُّصــح خــاف الغـ ِّ
َصح ُتــك ن ُْصحـ ًا
(الصحــاح يف ال ُّلغــة)« :ن ْ
ـش .جــاء يف ِّ
َصاحــ ًة ...وهــو َّ
ُــم)((( .واالســم:
(و َأن َْص ُ
بالــام َأفصــح .قــال اهلل تعــاىلَ :
ون َ
ــح َلك ْ

ٌ
نقــي
ورجــل
النَّصيحــة .والنَّصيــح :النَّاصــح .وقــوم ن َُص َحــاء.
ُ
ناصــح اجليــبَ ،أ ْيّ :
ـي :النَّاصــح :اخلالــص مــن العســل وغــره ،مثــل النَّاصــعُّ .
وكل
القلــب .قــال األَصمعـ ّ
ــح .وانتصــح فــانَ ،أ ْي :قبــل النَّصيحــة ...ونصحــت ِ
اإل ُ
بــل
ــص فقــد ن ََص َ
يشء َخ َل َ
ـح نُصوح ـ ًاَ ،أ ْيَ :صدَ ق ُت ـ ُه .و َأنصحتُهــا َأنــاَ :أرويتهــا .قــال :ومنــه التَّوبــة
ـرب تنصـ ُ
الـ َ
ـت الثــَّــوبِ :خط ُتـ ُه:
الصادقــة .والنَّصــح بالفتــح :مصــدر قولــك نصحـ ُ
النَّصــوح ،وهــي َّ
ويقــال منــه التَّوبــة النَّصــوح.(((»...
ـح :حتـ ِّـري فعـ ٍ
ـل َأو قــول فيــه صــاح صاحبــه .قــال تعــاىل:
الراغــب« :النُّصـ ُ
وقــال َّ

�ت ل ُ
ني)األعراف...79/
�ون النَّ ِ
َك� ْ�ن َل ُ ِتبُّ� َ
َك� ْ�م َول ِ
اص ِح َ
(لَ َق� ْد أَبَْل ْغتُ ُك� ْ�م ِر َس��الَ َة َربِّ��ي َونَ َص ْح� ُ
ِ
العســل :خالصــهَ ،أو
َاصــح
الــو َّدَ ،أ ْيَ :أخلصتُــه ،ون
وهــو مــن قوهلــم :ن ََص ُ
ُ
حــت لــه ُ
ـت اجللــدَ ِ :خ ْط ُتــه ،والنَّاصــح :اخلَّ َّيــاط ،والنِّصــاح :اخلَ ْيـ ُ
ـط ،وقولــه:
مــن قوهلــم :ن ََص ْحـ ُ
ـاص ،وإ َّمــا
وحــا) التحريــم ،8 /فمــن َأحــد هذيــن؛ إ َّمــا اإلخـ ُ
(تُو ُبــوا إِ َل اللَِّ ت َْو َب ـ ًة ن َُص ً
اإلحــكام» (((.

وتنصحــت
وجــاء يف ( َأســاس البالغــة)« :نصحتــه ونصحــت لــه نصحـ ًا ونصيحــةَّ ،
لــه ...وناصحتــه مناصحــة .وناصــح نفســه يف التَّوبــة إذا َأخلصهــا .واســتنصحته
وانتصحتــه ...ومــن املجــاز هــو ناصــح اجليــب ،ونصــح الغيــب البــاد :جادهــا ووصــل
نبتهــا ،و َأرض منصوحــة .ونصحــت اإلبــل الـ َّـر َّي :صدقتــه ...ونصــح اخلَّ َّيــاط الثــَّــوب،

 .1األعراف.62 :
 .2الصحاح يف اللغة.211/2 :
 .3مفردات ألفاظ القرآن.808 :
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إذا َأنعــم خياطتــه ،ومل يــرك فيــه فت ًقــا ،وال خل ـاً؛ ُش ـ ِّبه ذلــك بالنُّصــح» (((.

مــر ًة واحــدة؛ إذ قــال َأمــر
وهبــذه الدَّ اللــة ورد هــذا الفعــل (نصــح) يف اخلطبــة َّ
ٍ
ِ
«و َش ِ
ــح».
ــهدْ ُت بِبِ ْع َثــة ُم َ َّمــدَ ...ف َو َعــظ َون ََص َ
املؤمنــن (عليــه الســام)َ :

ــح) هــو الفعــل الثــَّــاين ا َّلــذي َأورده َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) لبيــان
و(ن ََص َ
ـي ــــ َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َسـ َّل َم ــــ يف َأداء وظيفتــه ــــ النُّبـ َّـوة ــــ إذ قــال (عليــه
صفــات النَّبـ ِّ
ــرَ ...ختَــم بِ ِ
ــد َعب ِ
ــة ُمَم ٍ
ــهدْ ُت بِبِع َث ِ
ــد ِهَ ...ب َع َثــ ُه ِ ْف َخ ْ ِ
الســام)َ « :و َش ِ
ــر َع ْ ٍ
ــه ُن ُب َّوتَــ ُه،
ْ
ْ
َ
َّ
َو َقـ َّـوى بِـ ِـه ُح َّج َت ـ ُهَ ،ف َو َعـ َ
ـح) مب ِّين ـ ًا الفعــل قبلــه
ـح .»...فجــاء هــذا الفعــل (ن ََصـ َ
ـظ َون ََصـ َ
(وعــظ) ،وتقــدَّ م َأ َّن الوعــظ قــد يكــون بالنُّصــح ،فجــاء ــــ َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َس ـ َّل َم
ــــ واعظـ ًا بالنَّصيحــة احلســنة ،وكان ــــ َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َسـ َّل َم ــــ خملصـ ًا يف وعظــه،
وكان وعظــه حمك ـ ًا ،ليــس فيــه خــرق وال ثلمــة ،ومل يــرك فيــه ــــ َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه
َو َسـ َّل َم ــــ فتقـ ًا ،وال خلـاً.
جمــرد ًا ماضيــ ًا مبن ّيــ ًا عــى الفتــح ،وفاعلــه ضمــر مســترت فيــه
وجــاء هــذا الفعــل َّ
يــه وآلِ ِ
ــى اهللُ َع ِل ِ
جــواز ًا ،تقديــره هــو ،عائــد إىل رســول اهلل ــــ َص َّ
ــه َو َســ َّل َم ــــ ومجلــة
(ونصــح) معطوفــة عــى مجلــة ( َف َو َع َ
ــظ).
** *

َكدَ َح

تـ ُّ
والســعي الــدَّ ؤوب ،واالكتســاب بصعوبــة
ـدل مــا َّدة (كــدح) يف ال ُّلغــة عــى العمــلَّ ،

 .1أســاس البالغــة .475/1 :وينظــر :العــن ،192/1 :وهتذيــب اللغــة ،14/2 :ومعجــم مقاييــس اللغــة:
 ،348/5واملحيــط يف اللغــة ،193/1 :واملخصــص ،340/1 :واملحكــم واملحيــط األعظــم،465/1 :
ولســان العــرب ،615/2 :والقامــوس املحيــط238/1 :و  ،312وتــاج العــروس.1771/1 :
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الســعي .جــاء يف (العــن)« :الكــدح :عمل ٍ
اإلنســان
ومشـ َّقة وعنــاء ،وشــدَّ ة االجتهــاد يف َّ
ـك ك ِ
َاد ٌح إِ َل َر ِّبـ َ
ـر .ويكــدح لنفســه .وقولــه تعــاىل( :إِنــَّـ َ
ـك َكدْ ًحــا) (((،
مــن اخلــر والـ ِّ
حل َجر
َأ ْي :ناصــب ،و َكدْ حـ ًاَ ،أ ْي :نصبـ ًا ...والكــدح :دون الكــدم باألَســنان .والكــدح با َ
واحلافــر) (((.
الرجــل َي ْكــدَ ُح َكدْ حـ ًا ،إذا اكتســب .وكــدح لدنيــاه ،وكدح
وقــال ابــن دريــدَ « :كــدَ ح َّ

آلخرتــه .وتكــدَّ ح جلــده ،إذا ختــدَّ ش .ويف احلديــث« :جيــيء يــوم القيامــة ويف وجهــه
ـض الفحــول» (((.
ُكــدُ وح وخــدوش»((( .ومحــار مكــدَّ ح ،إذا كانــت بــه آثــار مــن عـ ِّ

وجــاء يف «معجــم مقاييــس ال ُّلغــة»( « :كــدح) .الــكاف والــدَّ ال واحلــاءَ ،أ ٌ
صــل
ـح َيــدُ ُّل عــى تأثـ ٍ
ـر يف يشء .يقــال َكدَ حــه و َكدَّ حــه ،إذا َخدَ َشــه .ومحــار ُمكــدَّ ح:
صحيـ ٌ

عض َضتْــ ُه احلُ ُمــر .ومــن هــذا القيــاس َكــدَ ح إذا كســبَ ،يكــدَ ح؛ فهــو كادح»(((.
قــد َّ

ـكري (الكــدح) حــن فـ َّـرق بينــه وبــن (الكســب) بقولــهَّ :
«إن
وبـ َّـن َأبــو هــال العسـ ّ

الكــدح الكســب املؤثــر يف اخلــال كتأثــر الكــدح ،ا َّلــذي هــو اخلــدش يف اجللــد ،وقــال

اهلل تعــاىل( :إَِنَّ��ك كَا ِد ٌح إِ َل َرَبِّ��ك َك ْد ًح��ا َف ُمال ِقي� ِه)((( .وهــو يرجــع إىل شــدَّ ة االجتهــاد يف
 .1االنشقاق/آية .6
 .2العني .177/1 :وينظر :هتذيب اللغة ،470/1 :واملحيط يف اللغة.172/1 :

ِ
ـي َجــا َء
 .3ورد احلديــث بألفــاظ ُأخــرى ،فقــد جــاء يف ســنن الدارقطنــي َ « :28/3مـ ْن َسـ َـأ َل النَّـ َ
ـاس َو ُهـ َـو َغنـ ُّ
ِ
ِ ِ
وح َو ُخــدُ ٌ
وش».
َيـ ْـو َم ا ْلق َيا َمــة َو ِف َو ْج ِهــه ُكــدُ ٌ
 .4مجهــرة اللغــة .253 ،1 :وينظــر :املخصــص ،85/2 :واملحكــم واملحيــط األعظــم ،423/1 :والقامــوس
املحيــط.230/1 :
 .5معجم مقاييس اللغة.135/5 :
 .6اإلنشقاق/اآلية .6
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الســعي واجلمــع ،وفــان يكــدح لدنيــاه ،ويكــدح آلخرتــهَ ،أ ْي :جيتهــد لذلــك» (((.
َّ

والســعي ،واخلــدش ،والكســب.
وجــاء يف ِّ
(الصحــاح يف ال ُّلغــة)« :الكــدح :العمــلَّ ،
ـك ك ِ
َاد ٌح إِ َل َر ِّبـ َ
ُيقــال :وهــو يكــدح يف كــذاَ ،أ ْيَ :ي ُكــدُّ  .وقولــه تعــاىل «إِ َّنـ َ
ـك َكدْ ًحــا) (((،
َأ ْي :تســعى .و َأصابــه يشء؛ فكــدح وجهــه .وبــه كــدح وكــدوحَ ،أ ْي :خــدوش .وقيــل:
الكــدح َأكثــر مــن اخلــدش .وهــو يكــدح لعيالــه ويكتــدحَ ،أ ْي :يكســب هلــم ،والتَّكديح:
التَّخديــش ...وتكــدَّ ح اجللــد :ختــدَّ ش»(((.

وتطابقــت داللــة الفعــل (كــدح) يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ ورد مـ َّـر ًة واحدة،
وهــو آخــر األَفعــال ا َّلتــي جــاء هبــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) لبيــان صفــة مــن
(صـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َسـ َّل َم) يف َأداء وظيفــة ــــ النُّبـ َّـوة ــــ ،وقابــل
ـي األَكــرم َ
صفــات النَّبـ ِّ
بينــه وبــن الفعــل ( َب َّلـ َ
ـغ)((( ،وتقــدَّ م الــكالم عليــه يف الفعــل (بلغــت) مــن الكتــاب ،إذ
قــال (عليــه الســام)َ « :و َشـ ِـهدْ ُت بِبِ ْع َثـ ِـة ُم َ َّمـ ٍـد َع ْبـ ِـد ِهَ ...ب َع َثـ ُه ِ ْف َخـ ْ ِ
ـر َعـ ْ ٍ
ـم بِـ ِـه
ـرَ ...خ َتـ َ
نـُـ ُب َّو َت ُهَ ،و َقـ َّـوى بِـ ِـه ُح َّج َتـ ُهَ ،ف َو َعـ َ
ـح ،و َب َّلـ َ
الرســول األَعظــم ــ
ـظ َون ََصـ َ
ـغ و َكــدَ َح» .فقــد ب َّلــغ َّ
َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َسـ َّل َم ــــ رســالة ر ِّبــه بســعي دؤوب ،جمتهــد ًا يف ذلــك ك ِّلــه ،مــع مــا
القــاه مــن مش ـ َّقة ،وعنــاء ،وصعوبــة.

ٍ
مبنــي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر مســترت فيــه جــواز ًا،
مــاض
و (كــدح) فعــل
ٌّ
تقديــره هــو ،عائــد إىل رســول اهلل ــــ َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َس ـ َّل َم ــــ .ومجلــة (وكــدح)
معطوفــة عــى مجلــة (وبلــغ).
 .1الفروق اللغوية.64 :
 .2اإلنشقاق/اآلية 6
 .3الصحاح يف اللغة .9-10/2 :وينظر :لسان العرب ،569/2 :وتاج العروس.11/22/1 :
 .4ينظر :الفعل (بلغت) من الكتاب.
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َو َ�ص ْي ُت ُكم

تـ ُّ
الصلــة ،والوصــل ،والتَّقــدُّ م إىل الغــر بــا يعمــل
ـدل مــا َّدة (ويص) يف ال ُّلغــة عــى ِّ

ـيء ووصلتــه ســواء .وقــال ذو
بــه مقرتنـ ًا بوعــظ .جــاء يف (هتذيــب ال ُّلغــة)« :وصيــت الـ َّ
الرمــة:
ِّ

ن َِص ال َّل َيل باألَ َّيام حتَّى َصالتنا

مقاسمة َ
الس َف ُر
يش ُّتق َأنصا َفها َّ

(((

ـيء يــي :إذا
ـي :وىص الـ َّ
وفــاة ــــ واصيــة يتَّصــل بفــاة ُأخــرى ...وقــال األَصمعـ ّ

ويص بـ ِّـن
اتَّصــل .ووصــاه غــره يصيــه .وقــال ال َّليــث :الوصــا ُة كالوص َّيــة ...و ُيقــال:
ٌّ
الوصايــة ،والفعــل َأوصيــت ووصيــت إيصــاء ًا وتوصيــة .والوص َّيــة :مــا َأوصيــت بــه،
وسـ ِّـميت وص َّي ـ ًة التِّصاهلــا َبأمــر امل ِّيــت»(((.

اجلوهــريَ « :أوصيــت لــه بــيء ،و َأوصيــت إليــه ،إذا جعلتــه وص َّيــك.
وقــال
ّ
ِ
ووصيتُــه َأيضــ ًا توصيــة بمعنــى .واالســم:
والوصايــ ُة .و َأوصيتُــهَّ ،
واالســم الوصايــ ُة َ

ـيء بكــذا ،إذا
ووصيـ ُ
ـت الـ َّ
الوصــاةُ .وتــواىص القــو ُمَ ،أ ْيَ :أوىص بعضهــم بعض ـ ًاَّ ...
َ
رض إذا اتَّصــل نبتُهــا.
وصلتُــه ...و َأرض واصيــة :متَّصلــة النَّبــات .وقــد َو َصــت األَ ُ
ٍ
واص»(((.
َّبــت ،وإذا اتَّصــل .وهــو نبــت
ور َّبــا قالــوا :تــواىص الن ُ
ُ

وجــاء يف ( َأســاس البالغــة) ...« :ووىص النَّبــت :اتَّصــل وكثــر .و َأرض واصيــة
ووصيــت،
النَّبــات .وواىص البلــد البلــد :و َأصلــه .و َأوصيــت إىل زيــد لعمــرو بكــذا َّ
الــويص وصايتــه،
وهــذا وص ِّيــي ،وهــم َأوصيائــي ،وهــذه وص َّيتــي ووصــايت ،وقبــل
ُّ
«ووىص هبــا إبراهيــم بنيــه»
ـويص .ومــن املجــازُ ( :أوصيــك بتقــوى اهلل)
َّ
وهــي مصــدر الـ ِّ

 .1ديوانه.45 :
 .2هتذيب اللغة.232/4 :
 .3الصحاح يف اللغة.282/2 :
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ِ
ـتوص بفــان خــر ًا»(((.
ره وبـ َـأريض َأ ْن تعمرهــا .واسـ
ووص ِّيــك بفــان َأ ْن ت ـ َّ

ـس بعــد رفعــه ،وا َّتــزن بعــد خ َّفــة ،واتَّصــل،
ـادي« :وىص ،ك ََوعــى خـ َّ
وقــال الفريوزآبـ ّ
ووصــاه
َو َوصــل ،واألَ ُ
ووصــا َء ٌة اتَّصــل نباهتــا ــــ و َأوصــا ُه َّ
ووصــا ٌء َ
ووص َّيــا َ
وصيـ ًا ُ
رض ْ
الوصــاة ِ
ــوص َأيضــ ًا.
توصيــ ًة َع ِهــدَ إليــه .واالســم َ
والوصايــة ،والوص َّيــ ُة ،وهــو ا ُمل َ
والــو ِص ا ُمل ِ
ــوص ،وا ُملــوىص.(((»...
َ ُّ
وهبــذا الفعــل «وصيتكــم» صــدَّ ر َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) (عليــه الســام)
وص َّيتــه يف اخلطبــة ،وورد الفعــل فيهــا موافق ـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة؛ َفأمــر املؤمنــن (عليــه
الســام) يريــد َأ ْن يصــل ،ويوصــل ،ويتقــدَّ م َلِـ ْن حــر يف جملســه وعظـ ًا مقرتنـ ًا بالعمــل
ٍ
«وص َي ُت ُكــم
بــه ،و َأ ّي وعــظ هــذا يصــدر عــن س ـ ِّيد الواعظــن! إذ قــال (عليــه الســام)َ :
ـر ِن :بِ َت ْقـ َـوى َر ِّب ُكــم».
َم ْعـ َ َ
ـر َم ـ ْن َحـ َ َ

فبعــد َأ ْن ابتــد َأ َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) خطبتــه باحلمــد والثــَّــناء عــى اهلل ـ
وملحمــد ــــ َصـ َّـى
بالربوب َّيــة،
َّ
تبــارك وتعــاىل ـ وتنزهيــه ببيــان صفاتــه و َأفعالــه ،شــاهد ًا لــه ُّ
ِ ِ ِ ِ
بالرســالة ،مــع بيــان صفاتــه ــــ َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َسـ َّل َم بــد َأ
اهللُ َعليــه وآلــه َو َسـ َّل َم ــــ ِّ
بتقديــم الوعــظ َلِ ـ ْن حــره يف ذلــك املجلــس.
ٍ
الســكون؛ التِّصالــه بتــاء الفاعــل ،والتَّــاء
مــاض
و (وصيتكــم) فعــل
مبنــي عــى ُّ
ٌّ
ضمــر متَّصــل يف حمـ ِّـل رفــع فاعــل ،عائــد إىل َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ،و(كــم)
ـي يف حمـ ِّـل نصــب مفعــول بــه ،عائــد إىل (معــر مــن حــرين).
ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
** *
 .1أســاس البالغــة .19/2 :وينظــر :العــن ،48/2 :مفــردات ألفــاظ القــرآن ،873 :واملحيــط يف اللغــة:
 ،239/2ولســان العــرب ،294/15 :وتــاج العــروس.8648/1 :
 .2القاموس املحيط485/3 ،
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َح َ�ض َر ِنَ ،ح َ�ض َر ُه

ُّ
تــدل مــا َّدة (حــر) يف ال ُّلغــة عــى القــربُّ ،
والشــهود (املشــاهدة) ،واإلقامــة،

حلـ َـر :خــاف البــدو .واحلــارضة خــاف
وهــو نقيــض ال َغ ْي َبــة .جــاء يف (العــن)« :ا َ
ـي ُء.
ـرةَُ :قـ ُـر َب الـ َّ
الباديــة؛ ألَ َّن َأهــل احلــارضة حــروا األَمصــار والدِّ يــار ...وا َ
حلـ ْ َ
تقــول :كنــت بحــرة الــدَّ ار ...ورضبتــه بحــرة فــان ،وبمحــره َأحس ـ ُن يف هــذا.
ـي إذا حــروا الــدَّ ار ا َّلتــي هبــا جمتمعهــم ،فصــار احلــارض اسـ ًا جامعـ ًا
واحلــارض :هــم احلـ ُّ

كاحلــاج.(((»...
ِّ

ِ
ض بلــد .بإزاء مســكن .و ُيقال:
ـريَ :
وقــال اجلوهـ ّ
الرجــلُ :ق ْر ُبـ ُه وفنــاؤه .وا َ
ـر ُة َّ
«حـ ْ َ
حل ْ ُ
ٍ
ك َّلم ُت ـه بحـ ِ
ٍ
ـرة ُفـ ٍ
ـان وبمحـ ٍ
ـر َأيض ـ ًا خــاف
ُ
ـر مــن فــانَ ،أ ْي :بمشــهد منــه ...وا َ
حلـ َ ُ

السـ ُ
ـجل .واملحــر :املرجــع إىل امليــاه ،وفــان حســن ا َمل ْحـ َـر ،إذا كان
ـرِّ :
البــدو .وا َمل ْحـ َ ُ
ممَّــن يذكــر الغائــب بخــر ...وفــان حــارض بموضــع كــذاَ ،أ ْي :مقيــم بــه .و ُيقــال :عــى

املــاء حــارض ،وهــؤالء قــوم ُح َّضــار ،إذا حــروا امليــاه ...واحلضــور :نقيــض الغيبــة»(((.

ِ
الســكون باحلــر،
حل َضــارة واحل َضــارةُّ :
حلـ َـر :خــاف البــدو ،وا َ
الراغــب« :ا َ
وقــال َّ
ـم ُج ِعـ َـل ذلــك اسـ ًا لشــهادة مــكان َأو إنســان َأو غــره ،فقــال تعــاىل:
كال َبــداوة والبِــداوة ،ثــُـ َّ
ِ
ــب َع َل ْيك ْ ِ
ــت
ــو ُت» البقــرة ...180 /وقــال تعــاىلَ « :مــا َع ِم َل ْ
«كُت َ
ُــم ا َْل ْ
ــر َأ َحدَ ك ُ
ُــم إ َذا َح َ َ
ِ
ٍ
ـاهد ًا معا َين ـ ًا يف حكــم احلــارض عنــده ،وقولــه
ـرا» آل عمــرانَ ،30/أ ْي :مشـ َ
م ـ ْن َخـ ْـر ُمْـ َ ً
ِ
ــن ا ْل َقري ِ
ــاض َة ا ْل َب ْح ِ
ــر» األعــرافَ ،163 /أ ْي:
ــة ا َّلتِــي كَان ْ
َع َّــز َو َج َّــلَ :
«و ْاس َــأ ْل ُ ْم َع ِ ْ َ
َــت َح َ

قربــه.(((»...

 .1العني .188/1 :وينظر :املحيط يف اللغة ،187/1 :واملحكم واملحيط األعظم.452/1 :
 .2الصحاح يف اللغة.134/1 :
 .3مفردات ألفاظ القرآن 241 :و.242
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وجــاء يف ( َأســاس البالغــة)« :حــر فــان ،و َأحرضتــه ،واســتحرضته ،وطلبتــه

َفأحرضنيــه صاحبــه .وهــو مــن حــارضي البلــد ،ومــن احلضــور .وفعلــت كــذا وفــان
حــارض ،وفعلتــه بحرضتــه ،وبمحــره ...وحارضتــه :شــاهدته .وهــو مــن َأهــل

ـري بـ ِّـن احلضــارة ...ومــن املجــاز حرضت
احلــر ،واحلــارضة ،واحلــوارض ،وهــو حـ
ٌّ
ـر ذهنــك .وجاءنــا ونحــن بحــرة الــدَّ ار ،وحــرة املــاء :بقرهبــا...
َّ
الصــاة .و َأحـ ْ
وحــرت األَمــر بخــر ،إذا رأيــت فيــه صوابـ ًا ،وكفيتــه ...وحــر املريــض ،واحتــر:

حــره املــوت»(((.

ِ
ـر
ـر َّ
الرجــل حضــور ًا ،و َأحــر ُه غــر ُه .وحكــى الفـ َّـراء َحـ َ
ويقــال يف الفعــلَ :حـ َ َ
ِ ِ
ــر
بالكــر ،لغــة فيــهُ .يقــالَ :حــرت القــايض اليــو َم امــر َأةٌ .وك ُّلهــم يقــولْ َ :
ي ُ ُ
ِ
(((
ِ
ـر،
َّ
وح َضــار ًة ضــدُّ َغـ َ
ـم ُح ُضــور ًا َ
ـم َ .
بالضـ ِّ
ـر و َعلـ َ
ـاب ،كاحتــر وحتـ َّ
ـر كنَـ َ َ
وحـ َ َ
ـر ُه إ َّيــا ُه(((.
ـر الـ َّ
ـر ُهَ َ ،
ـي َء ،و َأ ْحـ َ َ
ـر ُه ،و َأ ْحـ َ َ
وتـ َّ َ
و ُيعــدَّ ى ،يقــال َحـ َ َ
مرتــن يف اخلطبــةَ ،أورده َأمــر املؤمنــن (عليــه
وهبــذا املعنــى ورد الفعــل (حــر) َّ

ـر َمـ ْن كان قريبـ ًا منــه ،شــاهد ًا مــا يقولــه لــه،
الســام) ــــ يف املـ َّـرة األوىل ــــ يف وص َّيتــه معـ َ
ـر ِن».
إذ قــال (عليــه الســام)َ :
«و َص ْي ُت ُكـ ْ
ـم َم ْعـ َ َ
ـر َم ـ ْن َحـ َ َ
ـر :فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر مســترت فيــه
ـاض مبنـ ٌّ
و(حــرين) َحـ َ َ

جــواز ًا تقديــره هــو ،عائــد إىل (معــر) ،والنُّــون للوقايــة ،ال حمـ َّـل هلــا مــن اإلعــراب،
ـي يف حمـ ِّـل نصــب مفعــول بــه ،عائــد إىل َأمــر املؤمنــن (عليــه
واليــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
الســام) .ومجلــة (حــرين) صلــة املوصــول ،ال حمـ َّـل هلــا مــن اإلعــراب.

 .1أساس البالغة.89/1 :
 .2ينظر :هتذيب اللغة ،500/1 :والصحاح يف اللغة ،134/1 :ولسان العرب.196/4 :
 .3ينظر :املخصص ،477/2 :والقاموس املحيط.386 ،1 :
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َأ َّمــا يف املـ َّـرة الثــَّــانية ،فقــد جــاء بــه أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف مقــام بيانــه
حــال اإلنســان املح َتــر ،وهــو جيــدُّ يف نــزع شــديد ــــ وسـ ْ
ـيأيت الــكالم عليــه ْ
إن شــاء اهلل

تعــاىل ــــ ؛ فيكــون عنــده شــاهد ًا قريبـ ًا ومقيـ ًا ّ
كل قريــب وبعيــد ،إذ قــال (عليــه الســام):
ِ ٍ
«» ُثـ ِ
ِ
ِ
ـر ُه ك َُّل َق ِر ْي ٍ
ب
ـم ق ْيـ َـل ُهـ َـو َم ْو ُعـ ْـو ٌكَ ،وج ْسـ ُـم ُه َمن ُْهـ ْـو ٌك ،ثــُـ َّ
َّ
ـم َجــدَّ ف َنـ ْـز ٍع َشــد ْيدَ ،و َحـ َ َ
َو َب ِع ْيـ ٍـد».
ـر ُه» حــر :فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،والفاعــل ّ
(كل) مرفــوع ،وعالمة
َ
ـاض مبنـ ٌّ
و»حـ َ َ

ـم
ـي عــى َّ
رفعــه َّ
الضـ ِّ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،واهلــاء يف (حــره) ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
يف حمـ ِّـل نصــب مفعــول بــه .ومجلــة (وحــره كل قريــب وبعيــد) معطوفــة عــى مجلــة (ثــم

جــد يف نــزع شــديد).

** *

ذ َّكر ُتكم

ٍ
تـ ُّ
والســهو.
ـدل مــا َّدة (ذكــر) يف ال ُّلغــة عــى معــان ،منهــا :احلفــظ ،وعــدم النِّســيانَّ ،

ـيء تذكــرةً ،وهــو منــي عــى ذكــرِّ ،
جــاء يف (العــن)ِّ :
والذ ْكـ ُـرَ :جـ ْـر ُي
«الذكــر :احلفــظ للـ َّ
ـيء لســانك ،تقــول :جــرى منــه ِذ ْكـ ٌـر»(((.
الـ َّ

وقــال ابــن دريــدِّ :
ـيء َأذكـ ُـره ِذكــر ًا َأو ُذكــر ًا،
«الذكــر :ضــدُّ النِّســيان؛ ذكـ ُ
ـرت الـ َّ
ـم َأعــى ،و َذكَّر ُتــه ِذكــر ًا َحســن ًا .وذكَّر ُتــك اهلل َأ ْن
وهــو منِّــي عــى ِذ ْكـ ٍـر وعــى ُذ ْكـ ٍـرَّ ،
والضـ ُّ

تفعــل كــذا وكــذا كالقســم.(((»...

 .1العــن .437/1 :وينظــر :الصحــاح يف اللغــة ،227/1 :واملحيــط يف اللغــة ،42/2 :واملحكــم واملحيــط
األعظــم ،163/3 :ولســان العــرب ،308/4 :وتــاج العــروس.2867 -2863/1 :
 .2مجهرة اللغة.375/1 :
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الذكــرْ :
إن ِّ
ـكري يف الفــرق بــن (الذكــر) و(العلــم) َّ
«وإن كان
وقــال َأبــو هــال العسـ ّ
رضب ـ ًا مــن العلــم ،فإنــَّــه ال يسـ َّـمى ذكــر ًا إالَّ إذا وقــع بعــد نســيان ،و َأكثــر مــا يكــون يف

ـي بــن
العلــوم َّ
الضور َّيــة ،وال يوصــف اهلل بــه؛ ألَنــَّــه ال يوصــف بالنِّســيان ،وقــال عـ ّ
عيســىِّ :
الســهو.(((»...
الذكــر يضــا ُّد َّ

الراغــبِّ :
«الذ ْكـ ُـر :تــارة يقــال ،ويــراد بــه هيئــة للنَّفــس هبــا يمكــن لإلنســان
وقــال َّ
َأ ْن حيفــظ مــا يقتنيــه مــن املعرفــة ،وهــو كاحلفــظ إالَّ َأ َّن احلفــظ يقــال اعتبــار ًا بإحــرازه،

ِّ
الــيء القلــب َأو القــول؛
ْــر يقــال اعتبــار ًا باســتحضاره ،وتــارة يقــال حلضــور َّ
والذك ُ
الذ ْكــر ِذ ْكــرانِ :ذكــر بالقلــبِ .
ولذلــك قيــلِ :
وذكـ ٌـر بال ِّلســانُّ ،
وكل واحــد منهــا رضبــان:
ٌ
ُ
ِذكـ ٌـر عــن نســيان .وذكــر ال عــن نســيان ،بــل عــن إدامــة احلفــظ»(((.

وجــاء يف ( َأســاس البالغــة)« :ذكرتــه ذكــر ًا وذكــرى .وذكَّرتــه تذكــرة وذكــرى
(((
«و َذ ِّكـ ْـر َفــإِ َّن ِّ
ـيء وتذكرتــه ،واجعلــه يف عــى
ـع ا ُْل ْؤ ِمنِـ َ
الذ ْكـ َـرى َتنْ َفـ ُ
َ
ـن»  .وذكــرت الـ َّ
ذكــرَ ،أ ْي :ال َأنســاه ...واســتذكر بدراســته ،طلــب هبــا احلفــظ»(((.
وهبــذا املعنــى ورد الفعــل ( َذك َّْر ُت ُكــم) يف اخلطبــة مـ َّـر ًة واحــدة ،جــاء بــه َأمــر املؤمنــن
ـي األَعظــم ــ
(عليــه الســام) يف وص َّيتــه َمـ ْن كان حــارض ًا عنــدهُ ،مذ ِّكــر ًا إِ َّياهــم بسـنَّة النَّبـ ِّ
ِ ِ ِ ِ
ـر ِن،
َصـ َّـى اهللُ َعليــه وآلــه َو َسـ َّل َم ــــ ،إذ قــال (عليــه الســام)َ :
«و َص ْي ُت ُكــم َم ْعـ َ َ
ـر َمـ ْن َحـ َ َ
َو َذك َّْر ُت ُكــم بِ ُس ـن َِّة نَبِ ِّيكُم».
و َأحســن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) حــن اســتعمل الفعــل ( َذك َّْر ُت ُكــم) بصيغــة

 .1الفروق اللغوية.241 :
 .2مفردات ألفاظ القرآن.328 :
 .3الذاريات :اآلية .55
 .4أساس البالغة.147/1 :
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( َفعـ َـل)؛ َف ِز َن ـ ُة ( َفعـ َـل) هلــا معـ ٍ
ُّ
ـهرها،ويدل
ـان كثــرة ،منهــا املبالغــة والتَّكثــر ،وهــو َأشـ
َّ
َّ

عــى تكريــر الفعــل ،وكثــرة القيــام بــه ((( ،وهــو مــا يتناســب ومعنــى الفعــل ( َذك َّْر ُت ُكــم)؛
«و َذ ِّكـ ْـر َفــإِ َّن ِّ
ـإن ِّ
فـ َّ
الذ ْكـ َـرى
الذكــر حيتــاج إىل إعــادة ،وكثــرة ،ومبالغــة .قــال اهلل تعــاىلَ :
ـن»(((.
ـع ا ُْل ْؤ ِمنِـ َ
َتنْ َفـ ُ
و( َذك َّْر ُت ُكــم) فعــل مـ ٍ
الســكون؛ التِّصالــه بتــاء الفاعــل ،وتــاء الفاعــل
ـي عــى ُّ
ـاض مبنـ ٌّ
ـم يف حمـ ِّـل رفــع فاعــل ،عائــد إىل َأمــر املؤمنــن (عليــه
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

ـي يف حمـ ِّـل نصــب مفعــول بــه ،عائــد إىل معــر َمـ ْن
الســام) ،و(كــم) ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
كان حــارض ًا عنــد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف جملســه .ومجلــة ( َذك َّْر ُت ُكــم) معطوفــة
(و َص ْي ُت ُكــم).
عــى مجلــة َ

** *

ُت َ�س ِّكنُ �َ ،س َكنَ

تـ ُّ
ـدل مــا َّدة (ســكن) يف ال ُّلغــة عــى اهلــدوء ،واالســتقرار ،والثــَّــبات ،واالســتئناس،

«الســكون:
واالطمئنــان ،وعــدم االنتقــال واالضطــراب واحلركــة .جــاء يف (العــن)ُّ :
الريــح ،وســكن املطــر ،وســكن الغضــب.
ذهــاب احلركــةَ ،أ ْي :ســكت ،ســكنت ِّ
والســكينة :الوديعــة ،والوقــار ،تقــول :وهــو
والس ـكَن :املنــزل ،وهــو ا َمل ْس ـ َك ُن َأيض ـ ًاَّ .
َّ
وديــع وقــور ســاكن ...وســكينة بنــي إرسائيــل :مــا يف التَّابــوت مــن مواريــث األَنبيــاء...

جعلــه اهلل هلــم ســكينة ،ال يفـ ُّـرون عنــه َأبــد ًا ،وتطمئ ـ ُّن قلوهبــم إليــه»(((.
 .1ينظر :الفعل (بلغ) من الكتاب.
 .2الذاريات.55/

 .3العــن .43/1 :وينظــر :مجهــرة اللغــة ،478/1 :واملحكــم واملحيــط األعظــم ،145/3 :ولســان العــرب:
.211/12
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غريه تسكين ًا(((.
الشء سكون ًا:
وسكن َّ
َّ
استقر ،وثبت .وس َّكنَ ُه ُ

ـيء بعــد حتـ ُّـرك ،ويســتعمل يف االســتيطان
«الســكون :ثبــوت الـ َّ
الراغــبُّ :
وقــال َّ
الســفينة :مــا ُي َســ َّك ُن بــه،
وســكَّان َّ
نحــو :ســكن فــان مــكان كــذاَ ،أ ْي :اســتوطنهُ ...

ســمي إلزالتــه حركــة املذبــوح.(((»...
والســكني ِّ
ِّ

املتحرك ،و َأســكنته وسـكَّنته ،وتناســبت حركاته
جــاء يف ( َأســاس البالغــة)« :ســكن
ِّ
وســكناته .وســكنوا الــدَّ ار وســكنوا فيهــا ،و َأســكنتهم الــدَّ ار ،و َأســكنتهم فيهــا ،وهــم

ســكن الــدَّ ار وســاكنتها وســاكنوها وسـكَّاهنا ،وهــي مســكنهم ...ومــن املجــاز .ســكنت

نفــي بعــد االضطــراب ...وســكنت إىل فــان :استأنســت بــه ،وال تســكن نفــي إىل
غــره ،ومــايل ســكنَ ،أ ْيَ :م ـ ْن َأســكن إليــه مــن امــر َأة وال محيــم ،وفــان ســكني مــن
النَّــاس ،ومنــه سـ ِّـميت النَّــار ســكن ًا كــا سـ ِّـميت مؤنســة ...وتركتهــم عــى ســكناهتم :عــى
َأحــوال اســتقامتهم ا َّلتــي كانــوا عليهــا مل ينتقلــوا إىل غريهــا»(((.

وتطابقــت داللــة الفعــل (ســكن) يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ جــاء الفعــل
(ســكن) َأربــع مـ َّـرات يف اخلطبــةَ .أورده َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف املـ َّـرة األُوىل يف
ـر َم ـ ْن
مقــام وصيتــه َمـ ْن كان حــارض ًا عنــده ،إذ قــال (عليــه الســام)َ « :و َص ْي ُت ُكــم َم ْعـ َ َ
ٍ
ِ
ـم».
ـر ِنَ ،و َذك َّْر ُت ُكــم بِ ُس ـنَّة نَبِ ِّي ُكــمَ ،ف َع َل ْي ُكــم بِ َر ْه َبــة ت َُس ـ ِّك ُن ُق َل ْو َب ُكـ ْ
َحـ َ َ

ٍ
جل ْعـ ُـل،
والفعــل (ت َُس ـ ِّك ُن) عــى زنــه ( َف َّعـ َـل) ،وهلــذه ِّ
الصيغــة معــان كثــرة ،منهــا :ا َ
وهــو َج ْعـ ُـل مفعولِــه عــى مــا هــو عليــه ،نحــو :ســبحان ا َّلــذي ضـ َّـوء األَضــواءَ ،أ ْي:
 .1ينظر :الصحاح يف اللغة ،323/1 :واملحيط يف اللغة.30/2 :
 .2مفردات ألفاظ القرآن.417 :
 .3أساس البالغة .223/1 :وينظر :هتذيب اللغة .328/3 :والقاموس املحيط.335/3 :
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(((
ـم)َ ،أ ْي :جتعلهــا ســاكنة.
جعلهــا َأضــوا ًء ؛ فيكــون املعنــى يف اخلطبــة (ت َُس ـ ِّك ُن ُق َل ْو َب ُكـ ْ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و (ت َُســ ِّك ُن) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

والفاعــل ضمــر مســترت فيــه جــواز ًا ،تقديــره (هــي) ،عائــد إىل (برهبــة) ،وقلوبكــم:

مفعــول بــه منصــوب ،وعالمــة نصبــه الفتحــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف،
ـم) صفــة
ـي يف حمـ ِّـل جـ ٍـر باإلضافــة .ومجلــة (ت َُس ـ ِّك ُن ُق َل ْو َب ُكـ ْ
و(كــم) ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

لـــ (برهبــة).

(الرهبــة) يف القــرآن الكريــم جــاءت مســندة إىل
وممَّــا جتــدر اإلشــارة إليــه َأ َّن َّ

الصــدور ،وذلــك يف قولــه ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــََ « :لنْتُ� ْ�م أَ َش� ُّ�د َر ْهبَ� ًة ِف ُص ُدو ِر ِه� ْ�م ِم� َ�ن َّ
اللِ َذلِ� َ
�ك
ُّ
�ون»((( .وقــد حاكــى َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ذلــك بإســناد
بَِأنَّ ُه� ْ�م َق� ْ�و ٌم َل يَ ْف َق ُه� َ
(الرهبــة) إىل القلــوب ا َّلتــي يف الصــدور؛ إذ قــال (عليــه الســام)َ « :فع َليكُــم بِرهب ٍ
ــة
َ َْ
َ ْ
ُّ
َّ
ُــم».
ت َُســ ِّك ُن ُق َل ْو َبك ْ

َأ َّمــا يف املـ َّـرة الثــَّــانية ،فـ َـأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) الفعــل (ســكن) يف بيــان
حــال اإلنســان املح َتــر ــــ وسـ ْ
ـيأيت بيانــه ْ
إن شــاء اهلل تعــاىل ــــ ،إذ قــال (عليــه الســام)« :
ِ ٍ
ُثـ ِ
ِ
ِ
ـر ُه ك َُّل َق ِر ْيـ ٍ
ـب
ـم ق ْيـ َـل ُهـ َـو َم ْو ُعـ ْـو ٌكَ ،وج ْسـ ُـم ُه َمن ُْهـ ْـو ٌك ،ثــُـ َّ
َّ
ـم َجــدَّ ف َنـ ْـز ٍع َشــد ْيدَ ،و َحـ َ َ
ــر ِه ،و َطمــح بِنَ َظ ِ ِ
وب ِعي ٍ
ــدَ ،ف َش َ
ــح َجبِ ْينُــ ُهَ ،و َســ َك َن َحنِ ْينُــ ُه» وهــذه
ــرهَ ،و َر َش َ
ص بِ َب َ ِ َ َ َ
ــخ َ
ََ ْ
اســتعارة لطيفــة اســتعملها َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ،وهــو يريــد َأ ْن يصــف حــال

اإلنســان املح َتــر ،فهــو حــن ُيتـ َـر يطمــح بنظــره ،ويرشــح جبينــه ،وتنقطــع منــه ُّ
كل

الصــوت ا َّلــذي يصــدره يف حــال االحتضــار ،وكنَّــى
حركــة واضطــراب ،ح َّتــى ذلــك َّ
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الصــوت ا َّلــذي تُصــدره النَّاقــة يف نزاعهــا إىل ولدهــا (((.
عنــه باحلنــن ،وهــو َّ

و(ســكن) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،و(حنينُــه) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه
ـاض مبنـ ٌّ

ـم يف
ـي عــى َّ
َّ
الضـ ِّ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
حمـ ِّـل جـ ٍـر باإلضافــة .ومجلــة (ســكن حنينــه) معطوفــة عــى (ورشــح جبينــه).
والرابعــة ،فـ َـأورده َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف مقــام بيــان
َأ َّمــا يف املـ َّـرة الثــَّــالثة َّ
حــال اإلنســان املتن ِّعــم ــــ وسـ ْ
ـيأيت الــكالم عليــه ْ
إن شــاء اهلل تعــاىل ــــ يف جنَّــة اهلل ــــ َعـ َّـز
َو َجـ َّـل ــــ وفردوســه؛ إذ قــال (عليــه الســام)َ « :ف َم ـ ْن ُزحـ ِـز َح َع ـ ْن َت ْع ِذ ْيـ ِ
ـب َر ِّبـ ِـهَ ،س ـ َك َن
ـك ُحـ ْـو َر ِعـ ْ ٍ
ِ ْف َجنَّتـ ِـه بِ ُق ْربِـ ِـهَ ،و ُخ ِّلــدَ ِ ْف ُق ُصـ ْـو ٍر ُم َش ـ َّيدَ ٍةَ ،و َم َلـ َ
ـف َع َل ْيـ ِـه
ـن َو َح َفــدَ ةً ،وطِ ْيـ َ
ِ
ـر َة فِـ ْـر َد ْو ٍ
بِ ُكـ ْـؤ ٍ
س».
وسَ ،و َس ـ َك َن َحظـ ْ َ
ـتقر ،وثبــت ،واطمـ َّ
ـأن ،واســتأنس بجنَّــة اهلل ــــ
َف َم ـ ْن ُز ْحــزح عــن تعذيــب ربــه ،اسـ َّ

َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ وحظــرة فردوســه؛ حيــث كانــت لــه ســكن ًا ،ووطن ـ ًا ،ومســتقر ًا.

ٍ
مبنــي عــى الفتــح (فعــل جــواب
مــاض
و(ســكن يف جنَّتــه بقربــه) ســكن :فعــل
ٌّ

الــرط) ،والفاعــل ضمــر مســترت فيــه جــواز ًا ،تقديــره هــو ،عائــد إىل ( َمــ ْن زحــزح

عــن تعذيــب ربــه) ،و(يف) حــرف جـ ٍّـر ،و(جن َّتــه) اســم جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة

ـي عــى الكــر يف حمـ ِّـل
ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل (ســكن) ،و(بقربــه) البــاء حــرف
جـ ٍـر باإلضافــة ،واجلـ ُّ
جـ ٍّـر ،و(قربــه) اســم جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف،
حمــل ٍ
مبنــي عــى الكــر يف ِّ
جــر باإلضافــة .وهنــا نكتــة لطيفــة
واهلــاء ضمــر متَّصــل
ٌّ
َأشــار إليهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) بقولــه( :بقربــه) ،وهــي َّ
إن اجلنَّــة احلقيق َّيــة

هــي القــرب منــه ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ.

 .1ينظر:العني ،168/1:الصحاح يف اللغة ،152/1:ولسان العرب.128/13:
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و(ســكن حظــرة فــردوس) ســكن :فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر
ـاض مبنـ ٌّ

مســترت فيــه جــواز ًا ،تقديــره هــو ،عائــد إىل ( َمـ ْن زحــزح عــن تعذيــب ربــه) ،و(حظــرة)

مفعــول بــه منصــوب ،وعالمــة نصبــه الفتحــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف،

و(فــردوس) مضــاف إليــه جمــرور ،وعالمــة نصبــه الفتحــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو

مضــاف ،و(فــردوس) مضــاف إليــه جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخره.
ومجلــة (وســكن حظــرة فــردوس) معطوفــة عــى مجلــة (وطيــف عليــه بكــؤوس).
** *

ُت ْذ ِر ُئ

ٍ
تـ ُّ
ـب .فالـ َّـذرو اســم
والصـ ُّ
ـدل مــا َّدة (ذرأ) يف ال ُّلغــة عــى معــان كثــرة ،منهــا :النَّفــضَّ ،
ملــا َذرو ُتــه بمنزلــة النَّفــض ،اســم مــا تن ُف ُضــه مــن الثــَّــمر املتســاقط .والـ َّـذرى :مــا َأ ْذ ِ
رأت
َ ْ
َ
ذرأت الدَّ مــعَ :أ ْذ َري ُتــه (((.
ـن مــن الدَّ مــعَ ،أ ْيَ :ص َّبــتُ ،تــذري إذراء ًا ،و َأ ُ
العـ ُ
مــر ًة واحــدة؛ إذ قــال َأمــر
وهبــذه الدَّ اللــة ورد هــذا الفعــل (تــذرئ) يف اخلطبــة َّ
ٍ
ٍ
ـم»،
ـمَ ،و َخ ْشـ َية ُتـ ْـذ ِر ُئ ُد ُم ْو َع ُكـ ْ
املؤمنــن (عليــه الســام)َ « :ف َع َل ْي ُكــم بِ َر ْه َبــة ت َُسـ ِّك ُن ُق َل ْو َب ُكـ ْ

ـب دموعكــم.
َأ ْي :عليكــم بخشــية تصـ ُّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و(تــذرئ) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

والفاعــل ضمــر مســترت فيــه جــواز ًا ،تقديــره هــي ،عائــد إىل (خشــية) ،و(دموعكــم)

مفعــول بــه منصــوب ،وعالمــة نصبــه الفتحــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف،
حمــل ٍ
مبنــي يف ِّ
جــر باإلضافــة.
و(كــم) ضمــر متَّصــل
ٌّ
 .1ينظر:العــن ،154/2 :ومجهــرة اللغــة ،376/1 :وهتذيــب اللغــة ،66/5 :والصحــاح يف اللغــة:
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ـب الدُّ موع
وممَّــا جتــدر اإلشــارة إليــه ــــ هنا ــــ َأ َّن َأمري املؤمنــن (عليه الســام) َأراد َصـ َّ
املرتبــط بعلـ ٍم ومعرفـ ٍـة بــاهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ؛ ولــذا قــال (عليــه الســام)« :فعليكم...

بخشــية تــذرئ دموعكــم» ،ومل يقــل( :فعليكــم ...بخــوف يــذرىء دموعكــم)؛ إذ َّ
إن

هنــاك فر ًقــا بــن (اخلــوف) و(اخلَشــية) ،فاخلشــية اصطالح ـ ًا« :خــوف يشــوبه تعظيــم،
(((
ـايص
الشبـ ّ
و َأكثــر مــا يكــون ذلــك عــن علــم بــا خيُشــى منــه»  .وفـ َّـرق الدُّ كتــور َأمحــد ّ

الســلف فيــا يتَّصــل
بــن (اخلشــية) و(اخلــوف) بقولــه« :وإذا واصلنــا قراءتنــا يف كتــب َّ
باخلــوف ،وجدنــا مجلــة َألفــاظ متقاربــةْ ،
وإن مل تكــن مرتادفــة ،ومنهــا اخلــوف ،واخلشــية،
والرهبــة ...،وقــد قالــوا يف التَّفرقــة الدَّ قيقــة بينهــاَّ :
إن اخلــوف هــرب مــن حلــول املكــروه
َّ

عنــد استشــعاره ،وهــو لعا َّمــة املؤمنــن ،وصاحبــه يلتجــئ إىل اهلــرب واإلمســاك،
ـص مــن اخلــوف ،وهــي للعلــاء العارفــن بــاهلل املشــار إليهــم بقولــه تعــاىل:
واخلشــية َأخـ ُّ
«إِ َّنــا َي َْشــى اللََّ ِم ـن ِعبـ ِ
ـاد ِه ا ْل ُع َلـ َـا ُء»((( وصاحــب اخلشــية يلتجــئ إىل االعتصــام بــاهلل،
ْ َ
َ
وعــى قــدر العلــم تكــون اخلشــية»(((.
ازي
فاخلشــية هــي خــوف مــن ذات اهلل ســبحانه ،ال مــن عذابــه وعقابــه ،وذهــب الـ َّـر ّ
إىل َأ َّن ختصيــص (اخلشــية) بــاهلل ــــ ســبحانه وتعــاىل ــــ إ َّنــا كان للعظمــة «ألَ َّن اخلشــية

تكــون غالبـ ًا مــن عظــم املخــيْ ،
وإن كان اخلــايش قو ّيـ ًاَ ،أ َّمــا اخلــوف ،فيكــون غالبـ ًا مــن
ضعــف اخلائــفْ ،
وإن كان املخــوف َأمــر ًا يســر ًا»(((.
الرمحــن بــن (اخلشــية) و(اخلــوف) بقوهلــا« :وتفــرق
وفرقــت الدُّ كتــورة عائشــة عبــد َّ
َّ
اخلشــية عــن اخلــوف َبأنــَّــها تكــون عــن يقــن صــادق بعظمــة َمــن نخشــاهَ ...أ َّمــا اخلوف،
 .1مفردات ألفاظ القرآن.213 :
 .2فاطر.28 :
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فيجــوز َأ ْن حيــدث عــن تسـ ُّل ٍ
ط بالقهــر واإلرهــاب»(((.
** *

ُي ْذ ِه ُل ُك ْم

تـ ُّ
والســلو ،والنِّســيان .يقــال َذ َهـ َـل َي ْذ َهـ ُـل،
ـدل مــا َّدة (ذهــل) يف ال ُّلغــة عــى الـ َّـركَّ ،
و َذ ِهـ َـل َي ْذ َهـ ُـل ذهــوالً .وذهــل عــن األَمــر ذهــوالً ،وقــد َأذهلــه األَمــر ،و َأذهلــه عنــه :إذا
نســيه ،وســا عنــه ،وتركــهَّ .
ـيء :تناســاه عــن عمــدَ ،أو يشــغلك
والذ ْهـ ُـل :تــركك الـ َّ

الســلو وطيــب النَّفــس عــن اإللــفُّ .
عنــه شــاغل .وقيــلَّ :
والذهــولُ :ش ـ ْغ ٌل
الذ ْهـ ُـلَّ :
يــورث ُحزن ـ ًا ونســيان ًا .قــال اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــَ « :يـ ْـو َم ت ََر ْو َنَــا ت َْذ َهـ ُـل ك ُُّل ُم ْر ِض َعـ ٍـة َعـ َّـا
ـت»(((َ ،أ ْي تســلو عــن ولدهــا ،فترتكــه لشــدَّ ة القيامــة والفــزع َاألكــر (((.
َأ ْر َض َعـ ْ
ِ
ـم) يف اخلطبــة ،وبعــده
وقــد رشع َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هبــذا الفعــل ( ُي ْذه ُل ُكـ ْ

َأفعــال مخســة يف وصــف يــوم القيامــة ،ومــا جيــري فيــه عــى اإلنســان ،فقــال (عليــه
ٍ
ٍ
ِ ٍ ِ
ـم،
ـمَ ،وتَق َّيــة ُتنْج ْي ُكـ ْ
ـمَ ،و َخ ْشـ َية ُتـ ْـذ ِر ُئ ُد ُم ْو َع ُكـ ْ
الســام)َ « :ف َع َل ْي ُكــم بِ َر ْه َبــة ت َُسـ ِّك ُن ُق َل ْو َب ُكـ ْ
ِ
ـم»َ ،أ ْيَ :أ َّن هــذا اليــوم جيعــل َأنفســكم تســلو عــن ِّ
كل يشء وترتكــه ،وال
َيـ ْـو َم ُي ْذه ُل ُكـ ْ
طيــب هلــا يف ِّ
كل إِ ْلــف؛ إذ إنــَّــها تكــون منرصفــة بك ِّلهــا لذلــك اليــوم؛ لشــدَّ ته وفزعــه.
وقــد َض َّمــن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) بقولــه« :يــوم يذهلكــم» قولــه ــــ تبــارك
 .1اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن األزرق.209 :
 .2احلج.2/
 .3ينظــر :العــن ،1،268 :وهتذيــب اللغــة ،322/2 :والصحــاح يف اللغــة ،398 :ومفــردات ألفــاظ القــرآن:
 ،322واملحيــط يف اللغــة ،304/1 :واملحكــم واملحيــط األعظــم ،189/2 :وأســاس البالغــة،150/1 :
ولســان العــرب ،259/11 :وتــاج العــروس.7078/1 :
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�ل ك ُّ
ُل ُم ْر ِض َع ٍة َع َّم��ا أَ ْر َض َع ْت»(((.
وتعــاىل ــــ «يَ� ْ�و َم تَ َر ْونَ َها تَ ْذ َه� ُ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و(يذهلكــم) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

والفاعــل ضمــر مســترت فيــه جــواز ًا ،تقديــره هــو ،عائــد إىل (يــوم) ،و(كــم) ضمــر
ـي يف حمـ ِّـل نصــب مفعــول بــه .واجلملــة (يذهلكــم) يف حمــل جــر باإلضافــة
متَّصــل مبنـ ٌّ

إىل ال َّظــرف (يــوم).

** *

ُي ْب ِل ْي ُكم

َأصــل مــا َّدة (يبيلكــم) يف ال ُّلغــة مــن البــاءَ ،أو االبتــاء ،وهــو إظهــار اخلــر مــن
ِ
ـي اإلنســان واب ُتــي إذا
ـر ،والعلــم واملعرفــة بكنــه األَشــياء .جــاء يف (العــن)ُ ...« :بـ َ
الـ ِّ
ِ
ـت
ـر ،واهلل ُيبــي العبــد بــاء ًا حســن ًا وبــاء ًا ســيئ ًا .و َأبليـ ُ
امتُحـ َن ...والبــاء يف اخلــر والـ ِّ
ـي بعــده .والبلــوى هــي البل َّيــة،
فالن ـ ًا ُعــذر ًاَ ،أ ْي :ب َّينـ ُ
ـت فيــا بينــي وبينــه مــا ال لــوم عـ َّ
والبلــوى :التَّجربــة ،بلوتــه َأبلــوه بلــو ًا)(((.
الراغــب ...« :وبلوتــه :اختربتــه َ
كأ ِّن َأخلق ُتــه مــن كثــرة اختبــاري لــه ،وقــرئ:
وقــال َّ
�ك تَب ُل��و ك ُّ
« ُهنَالِ� َ
َت» [يونــسَ ،]30/أ ْي :تعــرف حقيقــة مــا عملــت؛
�س َم��ا أَ ْس � َلف ْ
ُل نَ ْف� ٍ

ْ

الغــم بــاء مــن حيــث إنــَّــه يبــي
وســمي
بلــوت فالنــ ًا ،إذا اختربتــه،
ولذلــك قيــل:
ُ
ُّ
ِّ
يتضمــن َأمريــنَ :أحدمهــا تعـ ُّـرف
اجلســم ...وإذا قيــل :ابتــى فــان كــذا و َأبــاه ،فذلــك
َّ

ور َّبــا
حالــه ،والوقــوف عــى مــا ُيهــل مــن َأمــره ،والثــَّــاين ظهــور جودتــه ورداءتــهُ ،
ور َّبــا يقصــد بــه َأحدمهــا ،فــإذا قيــل يف اهلل تعــاىل :بــا كــذا و َأبــاه،
ُقصــد بــه األَمــرانُ ،
 .1احلج.2/
واملخصص.343/1 :
 .2العني .190/2 :وينظر :هتذيب اللغة ،190/5 :واملحيط يف اللغة،460/2 :
ّ
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فليــس املــراد منــه إالَّ ظهــور جودتــه ورداءتــه ،دون التَّعـ ُّـرف حلالــه ،والوقــوف عــى مــا
ُيهــل مــن َأمــره؛ إذ كان اهلل ع ـاَّم الغيــوب ،وعــى هــذا قولــه َعـ َّـز َو َجـ َّـلَ « :وإِ ِذ ابْتََل��ى
�ات َفَأَتَّ ُه َّن»[البقــرة.((()...]124 /
إِبْ َرا ِهي� َ�م َربُّ� ُه بِ َك ِل َم� ٍ

وجــاء يف ( َأســاس البالغــة)« :وبــي فــانَ :أصابتــه بل َّيــة ...وناقــة بلــو ســفر :قــد
الســفر ،و َأبالهــا .وقوهلــمَ :أبليتــه عــذر ًا إذا ب َّينتــه لــه بيان ـ ًا ال لــوم عليــك بعــده،
بالهــا َّ
حقيقتــه جعلتــه باليـ ًا لعــذريَ ،أ ْي :خابــر ًا لــه عاملـ ًا بكنهــه ،وكذلــك َأبليتــه يمينـ ًا ...ومنه
َأبــى يف احلــرب بــاء حســن ًا إذا ظهــر ْبأســه ح َّتــى بــاه النَّــاس ،وخــروه ...وابتليــت

تعرفتــه»(((.
األَمــرَّ :

الرجـ َـل َأ ْب ُلـ ْـو ُه َب ْلــو ًا وبــا ًء .وابتليتــه :اختربتــه،
وجــاء يف (لســان العــرب)َ « :ب َلـ ْـو ُت َّ
و َبــاه َيبلــوه َب ْلـ ًـوا إذا جر َّبــه واختــره ...وقــد ابتلي ُتــه َفأبــاينَ ،أ ْي :اســتخربته َفأخربين...
وابتــاه اهلل ُيبــي العبــد بــاء حســن ًا ،ويبليــه بــاء ســيئ ًا ...واجلمــع باليــا»(((.

وتطابقــت داللــة الفعــل (يبليكــم) يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة ،إذ جــاء الفعــل
ـر ،وهــو ثــاين األَفعــال
(يبليكــم) مـ َّـر ًة واحــدة يف اخلطبــة ،ويف معنــى إظهــار اخلــر والـ َّ ِّ

اخلمســة ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف وصــف يــوم القيامــة ،ومــا
ــر ِن:
جيــري فيــه عــى اإلنســان ،إذ قــال (عليــه الســام)َ :
«و َص ْي ُتك ْ
ُــم َم ْع َ َ
ــر َمــ ْن َح َ َ
ٍ
ِ
ُــمَ ،و َخ ْشــ َي ٍة
بِ َت ْق َ
ُــمَ ،ف َع َل ْيكُــم بِ َر ْه َبــة ت َُســ ِّك ُن ُق َل ْو َبك ْ
ُــم بِ ُســنَّة نَبِ ِّيك ْ
ُــمَ ،و َذك َّْر ُتك ْ
ــوى َر ِّبك ْ
ِ
ِ
ِ ٍ ِ
ت ْ
ُــم».
ُــمَ ،ي ْ
ُــم َو ُي ْبل ْيك ْ
ــو َم ُي ْذه ُلك ْ
ُــمَ ،وتَق َّيــة ُتنْج ْيك ْ
ُــذ ِر ُئ ُد ُم ْو َعك ْ
ـدرة عــى اليــاء؛ منــع
و(يبليكــم) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
الض َّمــة املقـ َّ
 .1مفردات ألفاظ القرآن145 :و .146
 .2أساس البالغة.32/1 :
 .3لسان العرب.83/14 :
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مــن ظهورهــا الثــِّــقل ،والفاعــل ضمــر مســترت فيــه جــواز ًا ،تقديــره هــو ،عائــد إىل (يــوم)
ـي يف حمـ ِّـل نصــب مفعــول بــه .ومجلــة (ويبليكــم) معطوفــة
و(كــم) ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

عــى مجلــة (يذهلكــم).

** *

يفوز
ـر واهلــاكُ .يقــال :فــاز باجلنَّــة ،ونجــا
الفــوز :هــو ال َّظفــر باخلــر ،والنَّجــاة مــن الـ ِّ
َاب»(((َ ،أ ْي :بمنجاة (((.
مــن النَّــار ،وقولــه ــــ َع َّز َو َجـ َّـل ــَ « :ف َل َْت َس��بَنَّ ُه ْم بَِ َف��ا َز ٍة ِم� َ�ن ال َْع�ذ ِ

ـم كثــر ذلــك ح َّتــى صــار ُّ
وقيــلَّ :
كل
إن الفــوز :ضــدّ اهلــاك .و ُيقــال :فــاز يفــوز فــوز ًا ،ثــُـ َّ
َمـ ْن نــال خــر ًا ،فقــد فــاز بــه يفــوز((( .فـ ُّ
ـكل َمـ ْن َأصــاب خــر ًا ،فقــد فــاز بــهَ :أ ْي َأفلــح.
والفــوز :ال َّظفــر ،وفــاز فــان باجلائــزةَ ،أ ْي :ظفــر بـ َـأ ِّي يشء كان (((.

وجــاء يف ( َأســاس البالغــة)« :طوبــى َلِـ ْن فــاز بالثــَّــواب ،وفــاز مــن العقــابَ ،أ ْي:
ظفــر ونجــا .وهــو بمفــازة مــن العــذابَ ،أ ْي :بمنجــاة منــه ...وتقــول :تلــك الفــازة فيهــا
وفــوز املســافر :ركــب املفــازة ،ومــى فيهــا ...وخــرج هلــم
املفــازةَ ،أ ْي :املفلحــةَّ ...

ـره ويصيــب بــه الفــوز ،وتقــول :فــاز
ســهم فائــز :إذا غلــب ،وفــاز بفائــزة ،أي :بــيء ُيـ ُّ
فــان بفائــزة هن َّيــة ،و ُأجيــز بجائــزة ســن َّية)(((.
 .1آل عمران.188:
 .2ينظــر :العــن ،92/2 :وهتذيــب اللغــة ،381/4 :والصحــاح يف اللغــة ،54/2 :واملخصــص،201/3 :
والقامــوس املحيــط.56/2 :
 .3ينظر :مجهرة اللغة.457/1 :
 .4ينظر :املحيط يف اللغة ،306/2 :ومفردات ألفاظ القرآن.548 -647 :
 .5أساس البالغة.360/1 :
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العســكري بــن (الفــوز) و(النَّجــاة) بقولــهَّ :
«إن النَّجــاة هــي
وفــرق َأبــو هــال
ّ
َّ

اخلــاص مــن املكــروه ،والفــوز هــو اخلــاص مــن املكــروه ،والفــوز هــو اخلــاص مــن

املكــروه مــع الوصــول إىل املحبــوب؛ وهلــذا سـ َّـمى اهلل ــ تعــاىل ــــ املؤمنني فائزيــن لنجاهتم

مــن النَّــار ،ونيلهــم اجلنَّــة ،و َّملــا كان الفــوز نيــل املحبــوب قيــل فــاز بطلبتــه ،وقــال تعــاىل:
ـوز َفـ ْـو ًزا َعظِيـ ًـا)(((َ ،أ ْيَ :أنــال اخلــر نيـ ًـا كثــر ًا» (((.
( َيــا َل ْيتَنِــي ُكنْـ ُ
ـم َف َأ ُفـ َ
ـت َم َع ُهـ ْ
ويعــدُّ لفــظ (الفــوز) مــن األَضــداد؛ فاملفــازة :املنجــاة ،واملفــازة :املهلكــة .ومــن
املهلكــة تســميتهم الفــاة :مفــازة؛ ألَنــَّــها مهلكــة؛ وإ َّنــا سـ ِّـميت الفــاة مفــازة تفــاؤالً،
َأو ألَ َّن راكبهــا إذا قطعهــا ،وجاوزهــا ،فــاز (((.

وتطابقــت داللــة الفعــل (يفــوز) يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ جــاء الفعــل
مــر ًة واحــدة يف اخلطبــة ،وهــو ثالــث األَفعــال اخلمســة ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر
(يفــوز)َّ ،

املؤمنــن (عليــه الســام) يف وصــف يــوم القيامــة ،ومــا جيــري فيــه عــى اإلنســان ،إذ
ُــم
ــر ِن :بِ َت ْق َ
قــال (عليــه الســام)َ « :و َص ْي ُتك ْ
ُــمَ ،و َذك َّْر ُتك ْ
ــوى َر ِّبك ْ
ُــم َم ْع َ َ
ــر َمــ ْن َح َ َ
ِ
ِ
ِ
ـمَ ،يـ ْـو َم َي ُفـ ْـو ُز فِ ْيـ ِـه َمـ ْن َث ُقـ َـل َو ْز ُن َح َسـنَتِ ِه،
ـم و ُي ْبل ْي ُكـ ْ
ـمَ ،ف َع َل ْيكُمَ ...يـ ْـو َم ُي ْذه ُل ُكـ ْ
بِ ُسـنَّة نَبِ ِّي ُكـ ْ
ــف َو ْز ُن َســ ِّي َئتِ ِه».
َو َخ َّ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و(يفــوز) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـي عــى الكــر يف حمـ ِّـل جـ ٍـر بحــرف
و(فيــه) يف :حــرف جـ ٍّـر ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل (يفــوز) ،و( َم ـ ْن) اســم موصــول مبنــي عــى
اجلـ ِّـر ،واجلـ ُّ
الســكون يف حمـ ِّـل رفــع فاعــل ،و( َث ُقـ َـل) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،و(وزن) فاعــل
ـاض مبنـ ٌّ
ُّ

 .1النساء.73:
 .2الفروق اللغوية.160 :
 .3ينظــر :األضــداد (لألنبــاري)104 :و  ،105والــروض األنــف ،120/2 :ورشح مقامــات
احلريــري.61 /3 :
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الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،و(حســنته) مضــاف
مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

إليــه جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر
حمــل ٍ
مبنــي عــى الكــر يف ِّ
جــر باإلضافــة .ومجلــة (ثقــل وزن حســنته) صلــة
متَّصــل
ٌّ
املوصــول ال حمـ َّـل هلــا مــن اإلعــراب .ومجلــة (يفــوز فيــه مــن ثقــل وزن حســنته) يف حمــل

جــر باإلضافــة إىل ال َّظــرف (يــوم).

** *

ثـ َ ُقل

ـف ،والثــَّــقيل :ضــدُّ اخلفيــف :جــاء يف ( َأســاس البالغــة)« :ثقــل
الثــِّــقل :ضــدُّ اخلـ ّ
الــيء ثقــاً ،وثقــل احلمــل عــى ظهــره ،و َأثقلــه احلمــل ،ورجــل مثقــل :محــل فــوق
َّ
طاقتــه .ومحلــت الدَّ ابــة ثقلهــا ...ولفــان ثقــل كبــرَ ،أ ْي :متــاع وحشــم ...و َأثقلــت
احلامــل ،وامــر َأة مثقــل .وتثاقــل عــن األَمــر .وا َّثاقــل إىل الدُّ نيــاَ :أخلــد إليهــا ...ومــن

عــي كالمــك ،و َأنــت ثقيــل عــى جلســائك ...و َأثقلــه
املجــاز :ثقــل ســمعي ،وثقــل َّ
املــرض( ...و َأ ْخرجـ ِ
ـت األَ ْر ُض َأ ْث َق َ
الَــا)(((َ ،أ ْي :مــا يف بطنهــا مــن كنــوز و َأمــوات» (((.
َ َ َ

الراغــب« :الثــِّــقل واخل َّفــة متقابــان ،فـ ُّ
يرتجــح عــى مــا يــوزن بــه َأو
ـكل مــا َّ
وقــال َّ
ـم يقــال يف املعــاين ،نحوَ :أثقلـ ُه ال ُغرم
ُيقــدَّ ر بــهُ ،يقــال :هــو ثقيل ،و َأصله يف األَجســام ،ثــُـ َّ
�ون» [الطور.(((»...]40/
والـ ِـوزر .قــال اهلل تعــاىل« :أَ ْم َتس�َألُُم أَ ْجرا َف ُهم ِم ْن َم ْغ��رم ُم ْث َق ُل� َ

ْ

ْ

ً

ْ

ٍَ

وقــد ورد هــذا الفعــل ( َث ُقـ َـل) مـ َّـر ًة واحــدة يف اخلطبــة ،قابــل فيهــا َأمري املؤمنــن (عليه
 .1الزلزلة.2 :
 .2أســاس البالغــة .47/1 :وينظــر :العــن ،394/1 :ومجهــرة اللغــة ،206/1 :وهتذيــب اللغــة،202/3 :
واملخصــص ،167/1 :واملحكــم واملحيــط األعظــم ،38/3 :وتــاج العــروس.6911/1 :
 .3مفردات ألفاظ القرآن173 :و .174
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ـف) ــــ وسـ ْ
ـيأيت الــكالم عليــه ْ
الســام) بينــه وبــن الفعــل َ
إن شــاء اهلل تعــاىل ــــ ،وهــو
(خـ َّ
رابــع األَفعــال اخلمســة ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف وصــف يــوم

ـر َمـ ْن
القيامــة ،ومــا جيــري فيــه عــى اإلنســان ،إذ قــال (عليــه الســام)َ :
«و َص ْي ُت ُكـ ْ
ـم َم ْعـ َ َ
ِ
ِ
ِ
ـم،
ـم و ُي ْبل ْي ُكـ ْ
ـمَ ،ف َع َل ْي ُكــمَ ...يـ ْـو َم ُي ْذه ُل ُكـ ْ
ـم بِ ُسـنَّة نَبِ ِّي ُكـ ْ
ـمَ ،و َذك َّْر ُت ُكـ ْ
ـر ِن :بِ َت ْقـ َـوى َر ِّب ُكـ ْ
َحـ َ َ
ـف َو ْز ُن َسـ ِّي َئتِ ِه».
َيـ ْـو َم َي ُفـ ْـو ُز فِ ْيـ ِـه َمـ ْن َث ُقـ َـل َو ْز ُن َح َسـنَتِ ِهَ ،و َخـ َّ
وتقدَّ م إعرابه مع الفعل (يفوز).
** *

َخ َّف
تـ ُّ
ـف) يف ال ُّلغــة عــى الق َّلــة ،والنَّقــص .واخلفيــف :ضــدُّ الثــَّــقيل .جــاء
ـدل مــا َّدة (خـ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
الرجــلُ :
طيشــه ،وخ َّف ُتــه يف
يف (العــن)« :اخل َّفــة :خ َّف ـ ُة الــوزن ،وخ َّف ـ ُة احلــال .وخ َّف ـ ُة َّ
ـف َ ِ
ـف فــان إذا
ـف ِخ َّفــ ًة فهــو خفيــف ...و َأخـ َّ
يـ ُّ
عملــه .والفعــل مــن ذلــك ك ِّلــه َخـ َّ
ـت حا ُلــهَ ،أ ْيَّ :
الرجــل :قـ َّـل ثق ُلــه يف ســفر َأو حــر»(((.
رق .و َأخـ َّ
َخ َفـ ْ
ـف َّ
ـيء َ ِ
ـف ِخ َّف ـ ًة :صــار َخ ِف ْيف ـ ًاَ .
ـف القــو ُم خفوف ـ ًاَ ،أ ْي :ق ُّلــوا .وقــد
وخـ َّ
يـ ُّ
وخـ َّ
ـف الـ َّ

خ َّفــت زمحتهــم(((.

ِ
والرجــوح يكــون يف اجلســم والعقل
وقــال ابــن ســيده« :اخلَ َّفـ ُة واخل َّفـ ُة :ضــدُّ الثــِّــقل ُّ
ـف َخ َّفـ ًا ِ
ـف َ ِ
وخ َّفـ ًة ،فهــو خفيــف ُ
وخفــاف :وقيــل :اخلفيــف يف اجلســم،
يـ ُّ
والعمــل ،خـ َّ
ـف املطــر:
ـف :خفيــفَ ...خـ َّ
واخلُفــاف يف التَّو ُّقــد والـ ُّـذكاء ،ومجعهــا خفــاف ...ويشء ِخـ ٌّ

 .1العــن .294/1 :مجهــرة اللغــة ،30/1 :وهتذيــب اللغــة ،405/2 :ومفــردات ألفــاظ القــرآن288 :و
 ،289واملخصــص ،465/2 :والعبــاب الزاخــر ،302/10 :وتــاج العــروس.5813/1 :
 .2ينظر :الصحاح يف اللغة.179/1 :
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ـف) مـ َّـر ًة واحــدة يف اخلطبــة ،قابــل فيهــا َأمــر
نقــص ، (((»...وقــد ورد هــذا الفعــل (خـ َّ

املؤمنــن (عليــه الســام) بينــه وبــن الفعــل ( َث ُقـ َـل) ــــ وقــد تقــدَّ م الــكالم عليــه ــــ ،وهــو
خامــس األَفعــال ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف وصــف يــوم القيامــة،
ـر ِن:
ومــا جيــري فيــه عــى اإلنســان ،إذ قــال (عليــه الســام)َ :
«و َص ْي ُت ُكـ ْ
ـم َم ْعـ َ َ
ـر َمـ ْن َحـ َ َ
ِ
ِ
ِ
ـمَ ،يـ ْـو َم َي ُفـ ْـو ُز
ـم و ُي ْبل ْي ُكـ ْ
ـمَ ،ف َع َل ْي ُكــمَ ...يـ ْـو َم ُي ْذه ُل ُكـ ْ
ـم بِ ُسـنَّة نَبِ ِّي ُكـ ْ
ـمَ ،و َذك َّْر ُت ُكـ ْ
بِ َت ْقـ َـوى َر ِّب ُكـ ْ
ـف َو ْز ُن َسـ ِّي َئتِ ِه».
فِ ْيـ ِـه َمـ ْن َث ُقـ َـل َو ْز ُن َح َسـنَتِ ِهَ ،و َخـ َّ

ـف) بــن ثِ ْقـ ِ
ـل
َفأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) قابــل هبذيــن الفعلــن (ثقــل) و(خـ َّ
ــة الســي ِ
احلســنات ،و ِخ َّف ِ
ِ
ئات؛ ليجعلــه معيــار ًا َملــ ْن َأراد ال َّظفــر باخلــر ،وهــو اجلنَّــة،
َّ ِّ
َ
ـر واهلــاك
والقــرب مــن اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،وهــو اجلنَّــة احلقيق َّيــة ،والنَّجــاة مــن الـ ِّ

يف نــار جهنَّــم ،والبعــد عــن اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ يــوم القيامــة.

ـف) فعــل مـ ٍ
َ
ـي عــى الفتــح ،و(وزن) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه
و(خـ َّ
ـاض مبنـ ٌّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،و(ســيئته) مضــاف إليــه جمــرور ،وعالمــة
َّ
مبني عــى الكرس يف
جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،ومضــاف ،واهلــاء ضمــر متَّصــل ٌّ
حمـ ِّـل جـ ٍـر باإلضافــة .ومجلــة َ
ـف وزن ســيئته) معطوفــة عىل مجلــة (ثقل وزن حســنته).
(خـ َّ
** *

ليغتنم

ُّ
بالــيء يف غــر مشــ َّقة(((َ ،أو
تــدل مــا َّدة (غنــم) يف ال ُّلغــة عــى الغايــةَ ،أو الفــوز َّ

(((
ـري« :وا َمل ْغنَــم والغنيمــة بمعنــىُ ،يقــال:
إفــادة يشء مل يملــك مــن قبــل  ،وقــال اجلوهـ ّ

 .1املحكم واملحيط األعظم.270/2 :
 .2ينظر :العني ،358/1 :واملحيط يف اللغة.414/1 :
 .3ينظر :معجم مقاييس اللغة ،397/4 :وعمدة احلفاظ.176/3 :
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ِ
ـم ،و ُغنامــاك َأ ْن تفعــل كــذاَ ،أ ْي :غايتــك وا َّلــذي تتغنَّمــه .و َغن َّْم ُتــه
ـم القــو ُم ُغنْـ ًا بالغـ ِّ
َغنـ َ

تغني ـ ًا ،إذا ن َّفلتــه .وا ْغ َتن ََم ـ ُه و َت َغن ََّم ـ ُه :عــدَّ ه غنيم ـ ًة» (((.

وقــال الراغــب« :ال َغنَــم :معــروف .قــال تعــاىلِ :
ـم
َ
«ومـ َن ا ْل َب َقـ ِـر َوا ْل َغنَـ ِم َح َّر ْمنَــا َع َل ْي ِهـ ْ
ٌ
َّ
ِ
ـم اسـ ُت ْعم َل يف ِّ
كل مظفور
ُشـ ُ
ـم :إصاب ُتــه وال َّظفـ ُـر بــه ،ثــُـ َّ
ـحو َم ُه َم»[األنعام .]146 /وال ُغنْـ ُ
العــدَ ى وغريهــم .قــال تعــاىل« :وا ْع َلمــوا َأ َّنــا َغنِم ُتـ ِ
بــه مــن جهــة ِ
ش ٍء » [األنفــال/
َ ْ ْ
َ ُ
ـم مـ ْن َ ْ
ـم ،ومجعــه مغانــم.(((»...
ـم :مــا ُي ْغنَـ ُ
 ...]41وا َمل ْغنَـ ُ

وتطابقــت داللــة الفعــل (ليغتنــم) يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ جــاء هــذا الفعل
(ليغتنــم) مــر ًة واحــدة يف اخلطبــةَ ،أورده َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف مقــام و ْعـ ِ
ـظ
َ
َّ
ـف
ـم َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) َو ْصـ َ
اإلنســان ،وإرشــاده ،وتوجيهــه ،فبعــد َأ ْن َأتـ َّ
يــو ِم القيامــة ،ومــا جيــري فيــه عــى اإلنســان ،انتقــل (عليــه الســام) إىل و ْعـ ِ
ـظ اإلنســان،
َ
وتوجيهــه يف فعلــنَ ،أحدمهــا( :ولتكــن) ــــ وتقــدَّ م الــكالم عليــه ــــ ،واآلخــر( :ليغتنــم)؛
«و ْل َت ُك ـ ْن َم ْسـ َـأ َل ُتك ُْم َم ْسـ َـأ َل َة ُذ ٍّل َو ُخ ُضـ ْـوعٍَ ،و ُش ـك ٍْر َو ُخ ُشـ ْـوعٍ،
إذ قــال (عليــه الســام)َ :
ِ
ِ
وتَوب ٍ
ُــمِ ،ص َّحتَــ ُه َق ْب َ
ــل ُســ ْق ِم ِه،
ــة َون ُ
ُــز ْوعٍَ ،ونَــدَ ٍم َو ُر ُج ْ
َ َْ
ــم ك ُُّل ُم ْغتَنــ ٍم ُمنْك ْ
ــوعٍَ ،و ْل َي ْغتَن ْ
ِِ
َو َشــبِ ْي َب َت ُه َق ْبـ َـل َه َر ِمـ ِـهَ ،و َس ـ َع َت ُه َق ْبـ َـل َف ْقـ ِـر ِهَ ،
ـر ُه َق ْبـ َـل َس ـ َف ِر ِه».
وخ ْل َو َت ـ ُه َق ْبـ َـل ُش ـ ْغلهَ ،و َحـ َ َ
فمــراد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مــن قولــه( :وليغتنــم ...قبــل ســفره)،

َأ ْي :اجعــل غايتــك الفــوز برضــا اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،والفــوز بقربــه ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل

الســقمَّ ،
وبالســعة قبــل الفقــر ،وباخللــوة قبــل
والشــبيبة قبــل اهلــرم،
ــــ ِّ
َّ
بالصحــة قبــل ُّ
الســفر .والشـ َّ
ُّ
ـك يف َأ َّن الفــوز بالقــرب مــن اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل
الشــغل ،وباحلــر قبــل َّ
 .1الصحــاح يف اللغــة .27/2 :وينظــر :هتذيــب اللغــة ،87/3 :واملحكــم واملحيــط األعظــم،437 ،2 :
ولســان العــرب ،445/12 :ولقامــوس املحيــط ،226/3 :وتــاج العــروس.7841/1 :
 .2مفردات ألفاظ القرآن.615 :
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الصحــة ،ويف اهلــرم َأكثــر منــه يف َّ
الشــبيبة،
الســقم َأكثــر مش ـ َّقة منــه يف ِّ
ــــ وبرضوانــه يف ُّ
وهكــذا دواليــك.

و (ليغتنــم) الـ َّـام الم األَمــر ،و(يغتنــم) فعــل مضــارع جمــزوم بــام األَمــر ،وعالمــة

ُّ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
الســكون،
و(كل) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
جزمــه ُّ

وهــو مضــاف ،و(مغتنــم) مضــاف إليــه جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى
ـي يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر بحــرف
آخــره ،و( منكــم) مــن :حــرف جـ ٍّـر ،و( كــم) ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
اجلـ ِّـر .ومجلــة (وليغتنــم )...معطوفــة عــى مجلــة (ولتكــن مســألتكم.)...
** *

يكرب

جــل ككــرم يك ِ
الر ُ
ُــر ًا
َــر) يف ال ُّلغــة نقيــض َ
ــر ًا ،وك ْ
ْــر ك ْ
ُ َ َ ُُ
َــر َّ
ــر)ُ .يقــال :ك ُ َ
(ص ُغ َ
(ك ُ َ
ِ
الر ُ
الســ ِّن((( .وكــر َاألمــر،
ــر يف ِّ
جــلَ ،أ ْيَ :أ َســ َّن ،والك َ ُ
َــر َّ
ــارةً ،فهــو كبــر ،وك ُ َ
و َك َّب َ

الرجــل يف قــدره ،وكــر يف
عــي ذلــك ،إذا َّ
شــق عليــك .وكــر َّ
وخطــب كبــر ،وكــر َّ
ِ
الرياســة،
السـ ِّنَ ،أو يف ِّ
سـنِّه ،وشــيخ كبــر ،وذو كــر و ُكــر ،وهــو كــر قومــهَ :أكربهــم يف ِّ
َأو يف النَّســب(((.

والصغــر مــن األَســاء املتضايفــة ا َّلتــي تقــال عنــد اعتبــار
الراغــب« :الكبــر َّ
وقــال َّ

فالــيء قــد يكــون صغــر ًا يف جنــب يشء ،وكبــرا يف جنــب غــره،
بعضهــا ببعــض،
َّ
 .1ينظــر :العــن ،44/1 :ومجهــرة اللغــة ،146/1 :وهتذيــب اللغــة 367/3 :و ،368والصحــاح يف اللغــة:

 ،105/2واملحيــط يف اللغــة ،48/2 :واملخصــص ،25/1 :واملحكــم واملحيــط األعظــم ،171/3 :ولســان
العــرب ،125/5 :واملصبــاح املنــر ،33/8 :والقامــوس املحيــط ،496/1 :وتــاج العــروس-3436/1 :
.3439
 .2ينظر :ـساس البالغة.398/1 :
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ويســتعمالن يف الكم َّيــة املتَّصلــة كاألَجســام ،وذلــك كالكثــر والقليــل ،ويف الكم َّيــة

املنفصلــة كالعــدد»(((.

الســ ِّن،
مــر ًة واحــدة يف اخلطبــة للدَّ اللــة عــى الكــر يف ِّ
وورد هــذا الفعــل (يكــر) َّ
وكان هــذا الفعــل (يكــر) وبعــده َأفعــال ســبعة ،وهــي (هيــرم ،يمــرض ،يســقم ،يملــه،
ُيعــرض ،يتغـ َّـر ،ينقطــع) ســب ًبا يف توجيــه َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) معــر َمـ ْن كان
الســقمَّ ،
والســعة
حــارض ًا عنــده يف جملســه إىل اغتنــام ِّ
والشــبيبة قبــل اهلــرمَّ ،
الصحــة قبــل ُّ

قبــل الفقــر ،واخللــوة قبــل ُّ
الســفر؛ إذ قــال (عليــه الســام):
الشــغل ،واحلــر قبــل َّ
ِ
ِ
ـمِ ،ص َّح َت ـ ُه َق ْبـ َـل ُس ـ ْق ِم ِهَ ،و َشــبِ ْي َب َت ُه َق ْبـ َـل َه َر ِمـ ِـهَ ،و َس ـ َع َت ُه َق ْبـ َـل
َ
ـم ك ُُّل ُم ْغتَن ـ ٍم ُمنْ ُكـ ْ
«و ْل َي ْغتَنـ ْ
ِِ
ِ
َف ْقـ ِـر ِهَ ،
ـر َو َ ْيـ َـر ُمَ ،و َي ْمـ ُـر ُض
ـر ُه َق ْبـ َـل َس ـ َف ِرهَ ،ق ْبـ َـل ُهـ َـو َي ْكـ ُ ُ
وخ ْل َو َت ـ ُه َق ْبـ َـل ُش ـ ْغلهَ ،و َحـ َ َ
ِ
ـع ُع ُمـ ُـر ُه».
ـر َع ْق ُل ـ ُهَ ،و َينْ َقطـ ُ
َو َي ْس ـ َق ُمَ ،و َي َم ُّل ـ ُه َطبِ ْي ُب ـ ُهَ ،و ُي ْعـ ِـر ُض َعنْ ـ ُه َحبِ ْي ُب ـ ُهَ ،و َي َت َغـ َّ ُ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
ْــر) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
و( َيك ُ ُ

والفاعــل ضمــر مســترت فيــه جــواز ًا ،تقديــره هــو ،عائــد إىل (هــو) يف قولــه (قبــل هــو

يكــر) .ومجلــة (يكــر) يف حمــل رفــع خــر للمبتــدأ (هــو).
** *

َي ْه َر ُم

ُّ
الســ ِّن ،وبلــوغ الغايــة فيــه،
ــر ُم) يف ال ُّلغــة عــى َأقــى الكــر يف ِّ
(ي َ
تــدل مــا َّدة َ ْ
والضعــفُ .يقــالَ :ه ِ
الســنون ،وهــو ابــن هرمــة ،وابــن
َّ
وهرمتــه ُّ
ــرم هرمــ ًا ومهرمــ ًاَّ ،
الشــيخ .وولــد هلرمـ ٍـة(((َ .
عجــزه :لولــد َّ
السـ ِّن((( .وشــيخ هــرم
واهلـ َـر ُم :بلــوغ الغايــة يف ِّ
 .1مفردات ألفاظ القرآن.696 :
 .2ينظر :العني.271/1 :
 .3ينظر :مجهرة اللغة.447/1 :
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وشــيوخ هرمــى ،وقــد َه ِ
خشــب هرمــي :قديمــة يابســة(((.
ــرم هرمــ ًا ،ومــن املجــاز:
ٌ
ِ
ــب فهــو َه ِ
وه ِ
ــف ،ويتعــدَّ ى باهلمــزة؛ ف ُيقــال:
وض ُع َ
َــر َ
َ
ــرم هرمــ ًا مــن بــاب تَع َ
ــر ٌم ك ِ َ
َأ ْه َر َم ـ ُه ،إذا َأضعفــه(((َ .
هر َم ـ ُة َأقــى الكــرَ ،هـ ِـر َم كفــرح،
حمركــة ،وا َملهـ َـر ُم وا َمل َ
واهلـ َـر ُمَّ ،
فهــو َه ِ
ــر ٌم (((.

(يـ َـر ُم) مـ َّـر ًة واحــدة يف اخلطبــة مطابق ـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة ،وهــي
وجــاء هــذا الفعــل َ ْ
والضعــف .وهــو ثــاين األَفعــال الثــَّــانية ا َّلتي
السـ ِّن ،وبلــوغ الغايــة فيــهَّ ،
َأقــى الكــر يف ِّ
َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف توجيهــه معــر َم ـ ْن كان عنــده يف جملســه إىل

الســقمَّ ،
والســعة قبــل الفقــر ،واخللــوة قبــل
اغتنــام ِّ
والشــبيبة قبــل اهلــرمَّ ،
الصحــة قبــل ُّ
ِ
ِ
ُّ
ـم،
الســفر ،إذ قــال (عليــه الســام)َ :
ـم ك ُُّل ُم ْغتَن ـ ٍم ُمنْ ُكـ ْ
«و ْل َي ْغتَنـ ْ
الشــغل ،واحلــر قبــل َّ
ِص َّح َت ـ ُه َق ْبـ َـل ُس ـ ْق ِم ِهَ ،و َشــبِ ْي َب َت ُه َق ْبـ َـل َه َر ِمـ ِـهَ ،و َس ـ َع َت ُه َق ْبـ َـل َف ْقـ ِـر ِهَ ،
وخ ْل َو َت ـ ُه َق ْبـ َـل ُش ـ ْغ ِل ِه،
ِ
ـر َو َ ْيـ َـر ُم».
ـر ُه َق ْبـ َـل َس ـ َف ِرهَ ،ق ْبـ َـل ُهـ َـو َي ْكـ ُ ُ
َو َحـ َ َ
وقــد قــرن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل (هيــرم) بالفعــل (يكــر)،
السـ ِّن،
وواضــح َأنــَّــه (عليــه الســام) إنــَّــا فعــل ذلــك؛ ألَ َّن َأول َأمــر اإلنســان يكــر يف ِّ
الضعــف يف حالــة (هيــرم).
ح َّتــى يبلــغ َأقــى الكــر فيــه ،وصــوالً إىل حالــة َّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و(هيــرم) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

والفاعــل ضمــر مســترت فيــه جــواز ًا ،تقديــره هــو ،عائــد إىل (هــو) املتقــدِّ م يف قولــه( :قبــل
هــو يكــر وهيــرم) .ومجلــة (وهيــرم) معطوفــة عــى مجــل (يكــر).

 .1ينظــر :هتذيــب اللغــة ،1332/2 :والصحــاح يف اللغــة ،250/2 :واملحيــط يف اللغــة،308/1 :
واملخصــص  ،27/1واملحكــم واملحيــط األعظــم ،196/2 :وأســاس البالغــة ،1/2 :ولســان العــرب:
.706/12
 .2ينظر :املصباح املنري.134/10 :
 .3ينظر :القاموس املحيط.295/3 :
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ي ُر ُ
�ض
َْ
تـ ُّ
الصحــة.
ـدل مــا َّدة (يمــرض) يف ال ُّلغــة عــى َّ
الضعــف ،والنُّقصــان ،واملــرض :ضــدّ ِّ
ُيقــالَ :مـ ِـر َض َي ْمـ َـر ُض َم َرضـ ًا و َم ْرضـ ًا ،فهــو مريــض ،ومــارض ،مــن باب تعــب .و َأصل

الضعــفُّ ،
ـف ،فقــد َمـ ِـرض ،ومنــه قوهلــم :امــر َأة مريضــة األَحلــاظ،
وكل مــا َض ُعـ َ
املــرض َّ
الرجــل يف كالمــه ،إذا َض َّعفــه ،وريــح
ومريضــة النَّظــرَ ،أ ْي :ضعيفــة النَّظــر ،و َم َّــرض َّ
هبوبــا ((( .و َأصــل املــرض النُّقصــان ،ف ُيقــال :بــدن مريــضَ ،أ ْي:
مريضــة إذا َض ُعـ َ
ـف ُ

ناقــص القـ َّـوة ،وقلــب مريــض :ناقــص الدِّ يــن ،ومـ َّـرض فــان يف حاجتــي :إذا نقصــت
حركتــه فيهــا((( .واملــرضُّ :
الصحــة مــن ع َّلــةَ ،أو
كل مــا خــرج بــه اإلنســان عــن حــدِّ ِّ

ـراض(((.
ـرض و َمـ َ
نفــاقَ ،أو تقصــر يف َأمــر ،وقــد مجعــوا مريضـ ًا َمـ َ

الصحــة.
وورد هــذا الفعــل (يمــرض) مـ َّـر ًة واحــدة يف اخلطبــة للدَّ اللــة عــى ضــدِّ ِّ
وهــو ثالــث األَفعــال الثــَّــانية ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف توجيهــه

الســقمَّ ،
والشــبيبة
معــر َمــ ْن كان حــارض ًا عنــده يف جملســه إىل اغتنــام ِّ
الصحــة قبــل ُّ

والســعة قبــل الفقــر ،واخللــوة قبــل ُّ
الســفر؛ إذ قــال
الشــغل ،واحلــر قبــل َّ
قبــل اهلــرمَّ ،
ِ
ِ
ـمِ ،ص َّح َتـ ُه َق ْبـ َـل ُسـ ْق ِم ِهَ ،و َشــبِ ْي َب َت ُه َق ْبـ َـل َه َر ِمـ ِـه،
(عليــه الســام)َ :
ـم ك ُُّل ُم ْغتَنـ ٍم ُمنْ ُكـ ْ
«و ْل َي ْغتَنـ ْ
ِِ
ِ
َو َسـ َع َت ُه َق ْبـ َـل َف ْقـ ِـر ِهَ ،
ـر َو َ ْيـ َـر ُم،
ـر ُه َق ْبـ َـل َسـ َف ِرهَ ،ق ْبـ َـل ُهـ َـو َي ْكـ ُ ُ
وخ ْل َو َتـ ُه َق ْبـ َـل ُشـ ْغلهَ ،و َحـ َ َ

َو َي ْمـ ُـر ُض َو َي ْس ـ ُق ُم».

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و (يمــرض) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

 .1ينظــر :العــن ،22/2 :والصحــاح يف اللغــة ،166/2 :ومفــردات ألفــاظ القــرآن ،765 :واملحيــط يف
اللغــة ،198/2 :وأســاس البالغــة ،144/1 :ولســان العــرب ،231/7 :وتــاج العــروس473/1 :ز.
 .2ينظر :هتذيب اللغة.157/4 :
 .3ينظر :املصباح املنري.439/8 :
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والفاعــل ضمــر مســترت فيــه جــواز ًا ،تقديــره هــو ،عائــد إىل (هــو) املتقــدِّ م مــن قولــه:

(قبــل هــو يكــر وهيــرم) .ومجلــة و(يمــرض) معطوفــة عــى مجلــة (هيــرم).
** *

َي ْ�س ُق ُم

تـ ُّ
ـدل مــا َّدة ( َي ْس ـ ُق ُم) يف ال ُّلغــة عــى مالزمــة املــرضَ ،أو طولــه ُيقــالَ :سـ ِـق َم َي ْس ـ َق ُم
وسـ ُق َم َسـ َق ًام مــن بــاب َكـ ُـر َم كرمـ ًا
وسـ ْق ًام وسـ َقام ًا مــن بــاب تعــب :طــال ُ
مرضــهَ ،
َسـ َق ًامُ ،
والسـ ْق ُم
فهــو ســقيم ،ويتعــدَّ ى باهلمــزة والتَّضعيــف .و َأ ْسـ َق َم ُه اهللُ إســقام ًا فهــو ُم ْسـ َق ٌمُّ .
والســقيم :املريــض ا َّلــذي ثا َب َتـ ُه َسـ َق ُمه ،فلــم يكــد يفار ُقــه(((.
والسـ َقم لغــاتَّ ،
َّ

وجــاء هــذا الفعــل (يســقم) مـ َّـر ًة واحــدة يف اخلطبــة مطابق ـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة ،وهــي
مالزمــة املــرض َأو طولــه .وهــو رابــع األَفعــال الثــَّــانية ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن

الصحــة قبــل
(عليــه الســام) يف إرشــاده معــر َمــ ْن كان عنــده يف جملســه إىل اغتنــام ِّ

والســعة قبــل الفقــر ،واخللــوة قبــل ُّ
الســقمَّ ،
الشــغل ،واحلــر
والشــبيبة قبــل اهلــرمَّ ،
ُّ
ِ
ِ
ـمِ ،ص َّح َتـ ُه َق ْبـ َـل ُسـ ْق ِم ِه،
الســفر ،إذ قــال (عليــه الســام)َ :
ـم ك ُُّل ُم ْغتَنـ ٍم ُمنْ ُكـ ْ
«و ْل َي ْغتَنـ ْ
قبــل َّ
ِِ
َو َشــبِ ْي َب َت ُه َق ْبـ َـل َه َر ِمـ ِـهَ ،و َس ـ َع َت ُه َق ْبـ َـل َف ْقـ ِـر ِهَ ،
ـر ُه َق ْبـ َـل َس ـ َف ِر ِه،
وخ ْل َو َت ـ ُه َق ْبـ َـل ُش ـ ْغلهَ ،و َحـ َ َ
ـر َو َ ْيـ َـر ُمَ ،و َي ْمـ َـر ُض و َي ْس ـ ُق ُم».
َق ْبـ َـل ُهـ َـو َي ْكـ ُ ُ
وقــد قــرن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل (يســقم) بالفعــل (يمــرض)،
وواضــح َأنــَّــه (عليــه الســام) إ َّنــا فعــل ذلــك؛ ألَ َّن املــرض بدايــة ضعــف اإلنســان َأو

 .1ينظــر :العــن ،384/1 :ومجهــرة اللغــة ،475/1 :وهتذيــب اللغــة ،173/3 :والصحــاح يف اللغــة:
 ،321/1ومفــردات القــرآن ،415 :واملحيــط يف اللغــة ،451/1 :واملخصــص،377/3 ،416/1 :
واملحكــم واملحيــط األعظــم ،8/3 :وأســاس البالغــة 221/1 :ولســان العــرب ،288/12 :واملصبــاح
املنــر ،266/4 :والقامــوس املحيــط ،239/2 :وتــاج العــروس.7756/1 :
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ـم تصــل بــه احلــال إىل َأ ْن يكــون هــذا املــرض مالزمـ ًا لــه ،ثابتـ ًا ،وهــي
نقصــان َّ
صحتــه ،ثــُـ َّ

السـ ْق ِم.
حالــة ُّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و(يســقم) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

والفاعــل ضمــر مســترت فيــه جــواز ًا ،تقديــره هــو ،عائــد إىل (هــو) املتقــدِّ م يف قولــه( :قبــل
هــو يكــر وهيــرم) .ومجلــة (يســقم) معطوفــة عــى مجلــة (ويمــرض).
** *

ي ُّلهُ
ََ

تـ ُّ
رم ،واليـ ْـأس؛ فيكــون اإلعــراض
ـدل مــا َّدة (يم ُّلــه)يف ال ُّلغــة عــى َّ
الضجــر ،وال َّت ـ ُّ
نتيجتــه .جــاء يف (العــن) ...« :طريــق ُم َ ٌّــل :قــد س ِ
ــل َك حتَّــى صــار ُم ْع َلــ ًا ...وا َمل َل ُــل
ُ
ــالَ :أ ْن مت َ َّ
وا َمل ُ
ــل شــيئ ًا ،وتُعــرض عنــه» (((.

ـت فيــه َأيضـ ًا َم َلـ ً
ا و َم َّلـ ًة و َم َل َلـ ًة ،إذا سـ ِـئمته.
ـيء بالكــر ،و َم ِل ْلـ ُ
و ُيقــالَ :م ِل ْلـ ُ
ـت الـ َّ
واســتمللتُه كذلــك ،ورجــل َمـ ٌّـل و َم ُلـ ٌ
ـول و َملو َلـ ٌة وذو َم َّلــة .وامــر َأة َملو َلــة ،و َأ َم َّلـ ُه و َأ َمـ َّـل
(((
الســآم ُة ،ورجـ ٌـل َمـ ٌّـلَ ،أ ْيْ :م َ ُلـ ْـو ٌلَ ،أ ْي:
عليــهَ ،أ ْيَ :أ ْسـ َـأ َم ُه  .وا َمل َلـ ُـل وا َمللَلـ ُة وا َملـا َُلَّ :
َض ِجـ ٌـر .ومجـ ٌـل ُمَـ ٌّـل :وهــو النّضــو ا َّلــذي كثــر ركو ُبــه ح َّتــى ُتـ ِـر َك ال ِحـ َـراك بــه ،و ُأ ِمـ َّـل
ـي:
ـيء َم َّل ـ ًةَ :ب ِر ْمـ ُ
عــى فــانَ ،أ ْيُ :شـ َّـق عليــه((( .و َم ِل ْلـ ُ
ـت بــه ،و َأ َم َّلنــي و َأ َمـ َّـل عـ َّ
ـت الـ َّ
فتــور َي ِ
َأبرمنــي((( .وا َمل ُ
عــر ُض لإلنســان مــن كثــرة مــن مزاولــة يشء ،فيوجــب
ــال:
ٌ

 .1العــن .187/2 :وينظــر :هتذيــب اللغــة ،177/5 :وأســاس البالغــة ،452/1 :وتــاج العــروس:
7521/1و .7522
 .2ينظر :مجهرة اللغة ،60/1 :والصحاح يف اللغة.181/2 :
 .3ينظر :املحيط يف اللغة.453/2 :
 .4ينظر :لسان العرب.628/11 :
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الــكالل ،واإلعــراض عنــه(((.
الضجــر،
وتطابقــت داللــة الفعــل (يم ُّلــه) يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة ،وهــيَّ :
رم ،واليـ ْـأس؛ فقــد جــاء مـ َّـر ًة واحــدة يف اخلطبــة ،وهــو خامــس األَفعــال الثــَّــانية
وال َّت ـ ُّ
ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف توجيهــه معــر َمـ ْن كان عنــده يف جملســه

الســقمَّ ،
والســعة قبــل الفقــر ،واخللــوة قبل
إىل اغتنــام ِّ
والشــبيبة قبــل اهلــرمَّ ،
الصحــة قبــل ُّ
ِ
ِ
ُّ
ـم،
الســفر؛ إذ قــال (عليــه الســام)َ :
ـم ك ُُّل ُم ْغتَن ـ ٍم ُمنْ ُكـ ْ
«و ْل َي ْغتَنـ ْ
الشــغل ،واحلــر قبــل َّ
ِص َّح َت ـ ُه َق ْبـ َـل ُس ـ ْق ِم ِهَ ،و َشــبِ ْي َب َت ُه َق ْبـ َـل َه َر ِمـ ِـهَ ،و َس ـ َع َت ُه َق ْبـ َـل َف ْقـ ِـر ِهَ ،
وخ ْل َو َت ـ ُه َق ْبـ َـل ُش ـ ْغ ِل ِه،
ِ
ـر َو َ ْيـ َـر ُمَ ،و َي ْمـ َـر ُض و َي ْس ـ ُق ُمَ ،و َي َم ُّل ـ ُه َطبِ ْي ُب ـ ُه».
ـر ُه َق ْبـ َـل َس ـ َف ِرهَ ،ق ْبـ َـل ُهـ َـو َي ْكـ ُ ُ
َو َحـ َ َ
ـم تصــل بــه
فبعــد َأ ْن يضعــف اإلنســان ،وتنقــص َّ
صحتــه يف حــال (يمــرض) ،ثــُـ َّ
احلــال ســوء ًا إىل َأ ْن يكــون املــرض مالزمـ ًا لــه ،ثابتـ ًا ،وهــي حــال (يســقم)؛ فييـ َـأس منــه
رم ،ويضجــر ،وهــي حــال (يملــه طبيبــه).
حينــذاك طبي ُبــهَ ،أ ْي :يت ـ َّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،واهلــاء
و(يملــه) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

ـم يف حمـ ِّـل نصــب مفعــول بــه ،عائــد إىل (هــو) املتقــدِّ م
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

الض َّمــة
يف قولــه( :قبــل هــو يكــر وهيــرم) .و(طبيبــه) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـي يف حمـ ِّـل جـ ٍـر باإلضافــة.
ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
ومجلــة (ويملــه طبيبــه) معطوفــة عــى مجلــة (ويســقم).
** *

ُي ْع ِر ُ
�ض

تـ ُّ
ـيء ،وجمانبته ،ونســيانه،
الصــدِّ عن الـ َّ
ـدل مــا َّدة ( َأ ْعـ َـر َض ــــ ُي ْعـ ِـر ُض) يف ال ُّلغــة عــى َّ
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ـت بوجهي
عرضـ ُ
ـيءَ ،أ ْي :جانبــه ،وعــدل عنــه ،و َأ ْ
واحليــاد عنــهُ .يقــالَ :أ ْعـ َـر َض عــن الـ َّ
عنــهَ ،أ ْيَ :صــدَ ْد ُت َوحــدْ ُت((( .و َأعــرض ُل ِّبــي عــن كــذا :إذا نســيته ((( .و َأعــرض
ـيء ،إذا والَّه ظهــره (((.
ُي ْعـ ِـر ُض ِمـ ْن َأعــرض عــن الـ َّ

وهبــذا املعنــى ورد الفعــل ( ُي ِ
مــرة َأورده َأمــر املؤمنــن
مرتــن يف اخلطبــةَّ ،
عــر ُض) َّ
(عليــه الســام) ســادس األَفعــال الثــَّــانية ا َّلتــي جــاء هبــا يف مقــام توجيهــه (عليــه
الســقمَّ ،
والشــبيبة قبــل
الســام) معــر َمـ ْن كان جالسـ ًا عنــده إىل اغتنــام ِّ
الصحــة قبــل ُّ

والســعة قبــل الفقــر ،واخللــوة قبــل ُّ
الســفر؛ إذ قــال (عليــه
الشــغل ،واحلــر قبــل َّ
اهلــرمَّ ،
ِ
ِ
ـمِ ،ص َّح َتـ ُه َق ْبـ َـل ُسـ ْق ِم ِهَ ،و َشــبِ ْي َب َت ُه َق ْبـ َـل َه َر ِم ِهَ ،و َسـ َع َت ُه
الســام)َ :
ـم ك ُُّل ُم ْغتَنـ ٍم ُمنْ ُكـ ْ
«و ْل َي ْغتَنـ ْ
ِِ
ِ
َق ْبـ َـل َف ْقـ ِـر ِهَ ،
ـر َو َ ْيـ َـر ُمَ ،و َي ْمـ َـر ُض
ـر ُه َق ْبـ َـل َسـ َف ِرهَ ،ق ْبـ َـل ُهـ َـو َي ْكـ ُ ُ
وخ ْل َو َتـ ُه َق ْبـ َـل ُشـ ْغلهَ ،و َحـ َ َ
و َي ْس ـ ُق ُمَ ،و َي َم ُّل ـ ُه َطبِ ْي ُب ـ ُهَ ،و ُي ْعـ ِـر ُض َعنْ ـ ُه َحبِ ْي ُب ـ ُه» .ومــراده (عليــه الســام)َ :أ َّن اإلنســان
إذا (يمــرض ويســقم) و(يملــه طبيبــه)َ :
ييــأس مــن شــفائه ،وتتعــدَّ ى هــذه احلــال إىل
املقربــن منــه؛ فـــ( ُيعــرض عنــه حبيبــه)َ ،أ ْي :يصــدُّ عنــه ،وجيانبــه ،وحييــد عنــه؛ ملــا يعرفوا
َّ

الســقيم مــن طبيبــه؛ فيعرضــوا عنــه.
مــن حــال ذلــك اإلنســان َّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و(يعــرض) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر بحــرف
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
و«عنه»عــن :حــرف جـ ٍّـر ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

ـار واملجــرور متع ِّلقان
اجلـ ِّـر ،عائــد إىل هــو املتقــدِّ م يف قولــه( :قبــل هــو يكرب وهيــرم) .واجلـ ُّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى
بالفعــل (يعــرض) ،و(حبيبــه) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة.
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

ومجلــة (ويعــرض عنــه حبيبــه) معطوفــة عــى مجلــة (ويملــه طبيبــه).
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ـدرج معانيهــا مــع
وممَّــا جتــدر اإلشــارة إليــه هنــا الدِّ قــة يف إيــراد األَفعــال بحســب تـ ُّ
مالحظــة الفــروق الدَّ قيقــة بــن فعــل وآخــر يف كالم َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)،

ـدرج احلاصــل بــن هــذه األَفعــال ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر
ويبــدو واضح ـ ًا هــذا األَمــر يف ال َّتـ ُّ
املؤمنــن (عليــه الســام) ،ا َّلتــي كانــت ســبب ًا يف توجيهــه (عليــه الســام) معــر َمـ ْن كان

جالســا عنــده ،وهــي (يكــر وهيــرم) ،و(يمــرض ويســقم) ،و(يملــه طبيبــه) ،و(يعــرض
ـم
السـ ِّن ،ح َّتــى يبلــغ َأقىص الكــر فيه (هيرم) ،ثــُـ َّ
عنــه حبيبــه) .فبعــد َأ ْن يكــر اإلنســان يف ِّ

والضعــف ،ح َّتــى تصــل إىل َأنــَّــه (يســقم):
الصح َّيــة بالنَّقــص َّ
(يمــرض)؛ فتبــدأ حالتــه ِّ
رم،
ـم تصــل بــه احلــال إىل َأ َّن طبيبــه ييـ َـأس منــه ،ويتـ َّ
إىل مالزمــة املــرض لــه وثبوتــه ،ثــُـ َّ
املقربــن منــه؛ فــــ( ُيعــرض عنــه حبيبــه)؛ ملــا علمــوا مــن حالــه
ويضجــر ،بــل تتعدَّ اهــا إىل َّ

امليــؤوس منهــا مــن طبيبــه .فــكان (عليــه الســام) يضــع لـ ِّ
ـكل معنــى لفظـ ًا يصــل بــه إىل
حقيقــة ذلــك املعنــى ،ومــراده.

َأ َّمــا يف املـ ِّـرة الثــَّــانية ،فقــد َأورده َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف مقــام بيــان عــذاب
اإلنســان املذنــب يــوم القيامــة ــــ وسـ ْ
ـيأيت بيانــه ْ
إن شــاء اهلل تعــاىل ــــ بعــد َأ ْن يــرد جهنَّــم

بكــرب وشــدَّ ة ،وهــو تاســع األَفعــال األَحــد عــر ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه

الســام) لبيــان حــال ذلــك اإلنســان ،ا َّلــذي ورد جهنَّــم ،إذ قــال (عليــه الســام):
ِ
ِ
ش َب ـ ًة ِم ـ ْن َحِ ْي ـ ٍم ،ت َْشـ ِـوي َو ْج َه ـ ُهَ ،وت َْس ـ َل ُخ ِج ْلــدَ ُه،
« َف َظـ َّـل ُيعـ َّـذ ُب ْف َجح ْي ـ ٍمَ ،و ُي ْس ـ َقى ُ ْ
َي ْ ِ
ض ُبـ ُه َزبِ ْينَ ُتـ ُه بِ َم ْق َمـ ٍع ِمـ ْن َح ِد ْيـ ٍـدَ ،و َي ُعـ ْـو ُد ِج ْلـ ِـد ِه َب ْعــدَ ن ُْض ِجـ ِـه بِ ِج ْلـ ٍـد َج ِد ْيـ ٍـد» ،فحينــذاك
يســتغيث مــن ذلــك ك ِّلــهَ ،ب ْيــدَ َأ َّن َخ َز َنـ َة جهنَّــم حييــدون عنــه ،وجيانبونــه ،ويصــدُّ ون عنه؛
ِ
ـم» ،وتقــدَّ م((( َأ َّن العطــف
إذ قــال (عليــه الســام)َ « :ي ْسـتَغ ْي ُث؛ َف ُت ْعـ ِـر ُض َعنْـ ُه َخ َز َنـ ُة َج َهنَّـ َ
التتيــب باتِّصــالَ ،أ ْي :بــا مهلــة ،وهــو املعـ َّـر عنــه بالتَّعقيــب ،وكثــر ًا مــا
بالفــاء يفيــد َّ
الســبب ْ
إن كان املعطــوف مجلــة ،وكــذا هــي احلــال يف اخلطبــة؛ إذ قــال
تقتــي ــــ َأيضـ ًا ــــ َّ
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ِ
ـم) ،فـ(يســتغيث)
َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)َ ( :ي ْسـتَغ ْي ُث؛ َف ُت ْعـ ِـر ُض َعنْـ ُه َخ َز َنـ ُة َج َهنَّـ َ
ْ
وســيأيت بيانــه ْ
الض َّمــة
ــــ
إن شــاء اهلل تعــاىل ــــ فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ال َّظاهــرة عــى آخــره ،والفاعــل ضمــر مســترت فيــه جــواز ًا ،تقديــره هــو ،والفــاء عاطفــة،

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،و(عنــه)
و(تعــرض) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر بحــرف اجلـ ِّـر،
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
عــن :حــرف جـ ٍّـر ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل (تعــرض) ،و(خزنــة) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه
واجلـ ُّ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،و(جهنَّــم) مضــاف إليــه جمــرور ،وعالمــة
َّ
ـرف ،واجلملــة الفعل َّيــة (تعــرض عنــه
جـ ِّـره الفتحــة بــدل الكــرة؛ ألَنــَّــه ممنــوع مــن الـ َّ

خزنــة جهنــم) معطوفــة عــى اجلملــة الفعل َّيــة (يســتغيث).

ومــن َق ِمـ ْـن القــول َّ
إن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) اســتعمل هذا الفعــل (تعرض)
بزنــة املضــارع ،وتقــدَّ م َأ َّن صيغــة املضــارع ُّ
تــدل عــى التَّجــدُّ د ((( ،وهــو مــا يتناســب

وحــال اإلنســان يف ذلــك املوقــف؛ إذ إنــَّــه تتكـ َّـرر منــه االســتغاثة ،والنُّــرة ،والتَّخليص
الشــدَّ ة ،والنَّقمــة ،والفــكاك مــن َّ
مــن ِّ
الشــدائد ،والتَّفريــج عنــهَ ،ب ْيــدَ َأ َّن خزنــة جهنَّــم
تقابــل هــذا ال َّطلــب املتكـ ِّـرر بإعــراض مماثــل متكـ ِّـرر ،فقــال (عليــه الســام)َ « :ي ْسـت َِغ ْي ُث؛
ـم».
َف ُت ْعـ ِـر ُض َعنْـ ُه َخ َز َنـ ُة َج َهنَّـ َ
** *

ي
َي َت َغ َّ ُ

ُّ
ــر
تــدل مــا َّدة (يتغــر) يف ال ُّلغــة عــى الت ُّ
َّحــول ،والتَّبــدُّ ل ،واالختــاف ُيقــالَ :ت َغ َّ َ
ـي ُء عــن حالــهَ ،أ ْي :حتـ َّـول ،وغـ َّـرهَ :ح َّو َل ـ ُه ،و َبدَّ ل ـ ُهَ ،
كأنــَّــه جعــل غــر مــا كان ،ويف
الـ َّ
 .1ينظر :الفعل (نستعينه) من الكتاب.

داللة االفعال يف اخلطبة املونقة

173

ـك م َغـ ِ
التَّنزيــل العزيــزَ ( :ذلِـ َ
ـروا َمــا
ـرا ن ْع َم ـ ًة َأ ْن َع َم َهــا َعـ َـى َقـ ْـو ٍم َح َّتــى ُي َغـ ِّ ُ
ـك بِـ َـأ َّن اللََّ َل ْ َيـ ُ ُ ِّ ً
بِ َأ ْن ُف ِسـ ِـه ْم)(((َ ،أ ْي :ح َّتــى ُيبدِّ لــوا مــا مــا َأمرهــم اهلل.
حو َلـ ُه ،وتغايــرت األَشــياء :اختلفت،
ـر االســم مــن التَّغـ ُّـر ،وغـ َّـر عليه األَمـ َـرَّ :
وال َغـ ْ ُّ
ِ
ِ
الصالح إىل الفســاد (((.
والغيــار :البــدال ،والغـ َـر :تغـ ُّـر احلــال ،وانتقاهلا مــن َّ
الراغب ...« :والتَّغيري يقال عىل وجهني:
وقال َّ

ـر ُت داري :إذا َبنَ ْيتهــا بنــاء غــر
َأحدمهــا :لتغيــر صــورة الـ َّ
ـيء دون ذاتــهُ .يقــال :غـ َّ ْ

ا َّلــذي كان.

والثــَّــاين :لتبديلــه بغــره .نحــو :غـ َّـر ُت غالمــي ودا َّبتــي :إذا َأبدلتهــا بغريمهــا .نحو:
ِ
ـروا َمــا بِ َأ ْن ُف ِسـ ِـه ْم» [الرعــد.]11/
ـر َمــا بِ َقـ ْـو ٍم َح َّتــى ُي َغـ ِّ ُ
«إ َّن اللََّ َل ُي َغـ ِّ ُ

ـن وخمتلفـ ِ
ـإن ال َغرييـ ِ
ـن َأ َّن الغرييـ ِ
والفــرق بــن َغ ْ َييـ ِ
ـم ،فـ َّ
ـن قــد يكونــان متَّفقــن
ـن َأعـ ُّ
ـزان مهــا َغــر ِ
يف اجلوهــر بخــاف املختلفــن ،فاجلوهــران املتُحيـ ِ
ان وليســا خمتلفــن ،فـ ُّ
ـكل
ِّ
َْ
كل غرييــن ِخال َفـ ِ
خالفــن غــران ،وليــس ُّ
ـن)(((.
وتطابقــت داللــة الفعــل (يتغــر) يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة ،وهــي :التَّحـ ُّـول،
والتَّبــدُّ ل ،واالختــاف؛ فقــد جــاء مـ َّـر ًة واحــدة يف اخلطبــة ،وهــو ســابع األَفعــال الثــَّــانية
ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف إرشــاده معــر َم ـ ْن كان جالس ـ ًا عنــده

الســقمَّ ،
والســعة قبــل الفقــر ،واخللــوة
إىل اغتنــام ِّ
والشــبيبة قبــل اهلــرمَّ ،
الصحــة قبــل ُّ
ِ
قبــل ُّ
ــم ك ُُّل ُم ْغتَنِــ ٍم
الســفر؛ إذ قــال (عليــه الســام)َ :
«و ْل َي ْغتَن ْ
الشــغل ،واحلــر قبــل َّ
 .1األنفال.53 :
 .2ينظر :الصحاح يف اللغة ،29/2 :ولسان العرب ،34/5 :وتاج العروس.3325/1 :
..3مفردات ألفاظ القرآن.691 :
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ـمِ ،ص َّح َت ـ ُه َق ْبـ َـل ُس ـ ْق ِم ِهَ ،و َشــبِ ْي َب َت ُه َق ْبـ َـل َه َر ِمـ ِـهَ ،و َس ـ َع َت ُه َق ْبـ َـل َف ْقـ ِـر ِهَ ،
وخ ْل َو َت ـ ُه َق ْبـ َـل
ُمنْ ُكـ ْ
ِِ
ِ
ـر َو َ ْيـ َـر ُمَ ،و َي ْمـ َـر ُض و َي ْسـ ُق ُمَ ،و َي َم ُّلـ ُه َطبِ ْي ُبـ ُه،
ـر ُه َق ْبـ َـل َسـ َف ِرهَ ،ق ْبـ َـل ُهـ َـو َي ْكـ ُ ُ
ُشـ ْغلهَ ،و َحـ َ َ
ـر َع ْق ُل ـ ُه».
َو ُي ْعـ ِـر ُض َعنْ ـ ُه َحبِ ْي ُب ـ ُهَ ،و َي َت َغـ َّ ُ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و(يتغــر) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
َّ ُ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف،
و(عق ُلــه) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،عائــد إىل (هــو) املتقــدِّ م
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

يف قولــه (قبــل هــو يكــر وهيــرم) .ومجلــة (ويتغــر عقلــه) معطوفــة عــى مجلــة (ويعــرض
عنــه حبيبــه).

** *

َي ْن َق ِط ُع

تـ ُّ
والضعــف ،والنَّقــص،
ـدل مــا َّدة (ينقطــع) يف ال ُّلغــة عــى النَّفــاد ،وانتهــاء الغايــةَّ ،

وذهــاب الوقــت ،والعبــور ،واإلنفصــالُ .يقــالَ :ق َط ْعتُــه َق ْطعــ ًا و َم ْق َطعــ ًا فانقطــع،
ِ
ــع ِّ
كل يشء حيــث
ُ
ــع بفــان :القطــع رجــاؤه ،و ُمنْ َق َط ُ
وقطعــت النــَّــهر ُق ُطوعــ ًا .و ُقط َ
تنتهــي غايتُــهِ .
والق ْط َعــ ُة :طائفــ ٌة مــن ِّ
الــيء :ذهــب وقتــه ،ومنــه
كل يشء .وانقطــع َّ
ِ
ـع بــه :إذا عجــز عــن ســفره مــن
ـع بــه ،فهــو ُمنْ َق َطـ ٌ
قوهلــم :انقطــع الــر ُد واحلـ ُّـر .وان ُقطـ َ
نفقـ ٍـة ذهبــتَ ،أو قامــت عليــه راحل ُتــهَ ،أو َأتــاه َأمـ ٌـر ال يقــدر َأ ْن يتحـ َّـرك معــه .وقيــل :هــو
ِ
ـت راحل ُتــه ،ونفــدَ زاد ُه ومالـ ُه .وتقــول العــرب :فــان
ـع بــه و َع َطبـ ْ
إذا كان ُمســافر ًا َف ُأ ْقطـ َ
ِ
ور َّبــا كان مــن
قطيــع القيــامَ ،أيُ :منقطــع ،إذا َأراد القيــام انقطــع مــن ثقــل َأو ســمنةُ ،
ـع احلـ ِّـق :موضــع التقــاء احلكــم فيــه ،وهــو مــا يفصــل احلـ َّـق مــن
شــدَّ ة ضعفــه .و َم ْق َطـ ُ
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الباطــل((( .وقطعــت النــَّــهر :عربتــه(((.
مــر ًة واحــدة ،وهــو ثامــن
وهبــذه الدَّ اللــة جــاء هــذا الفعــل (ينقطــع) يف اخلطبــة َّ
األَفعــال ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف توجيهــه معــر َمــ ْن كان

الســقمَّ ،
والســعة قبــل الفقــر،
جالسـ ًا عنــده إىل اغتنــام ِّ
والشــبيبة قبــل اهلــرمَّ ،
الصحــة قبــل ُّ
ِ
واخللــوة قبــل ُّ
ــم ك ُُّل
الســفر؛ إذ قــال (عليــه الســام)َ :
«و ْل َي ْغتَن ْ
الشــغل ،واحلــر قبــل َّ
ِ
ـمِ ،ص َّح َت ـ ُه َق ْبـ َـل ُس ـ ْق ِم ِهَ ،و َشــبِ ْي َب َت ُه َق ْبـ َـل َه َر ِمـ ِـهَ ،و َس ـ َع َت ُه َق ْبـ َـل َف ْقـ ِـر ِهَ ،
وخ ْل َو َت ـ ُه
ُم ْغتَن ـ ٍم ُمنْ ُكـ ْ
ِِ
ِ
ـر َو َ ْيـ َـر ُمَ ،و َي ْمـ َـر ُض و َي ْس ـ ُق ُمَ ،و َي َم ُّل ـ ُه
ـر ُه َق ْبـ َـل َس ـ َف ِرهَ ،ق ْبـ َـل ُهـ َـو َي ْكـ ُ ُ
َق ْبـ َـل ُش ـ ْغلهَ ،و َحـ َ َ
ِ
ـع ُع ُمـ ُـر ُه».
ـر َع ْق ُل ـ ُهَ ،و َينْ َقطـ ُ
َطبِ ْي ُب ـ ُهَ ،و ُي ْعـ ِـر ُض َعنْ ـ ُه َحبِ ْي ُب ـ ُهَ ،و َي َت َغـ َّ ُ
وقــد َأحســن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) حــن اســتعمل هــذا الفعــل (ينقطــع)؛

إذ إنــَّــه (عليــه الســام) ســينتقل ــــ ســيعرب ــــ إىل بيــان حــال اإلنســان يف بدايــة املــوت
(االحتضــار) ،فـ َ
ـكأ َّن اإلنســان بانقطــاع عمــرهَ ،أ ْي :انتهائــه ،ونفــاده ،وذهابــه يعــر مــن
حــال إىل حــال ،فهــو ينتقــل مــن حــال (احليــاة) إىل حــال (بدايــة املــوت ــــ االحتضــار)،

وهــذا الفعــل بدايــة االنتقــال إىل حــال (االحتضــار واملــوت) ،فهــو يف هــذه احلــال يف
عــداد املوتــى ،ومنــه نلحــظ دقــة َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف اســتعامله األَفعــال يف

االنتقــال مــن فقــرة إىل ُأخــرى يف اخلطبــة بام يتناســب والفقــرة َّ
اللحقة ،وهكــذا دواليك.
ِ
ِ
ـمِ ،ص َّح َتـ ُه
فالفعــل (ينقطــع) ربــط بــن قولــه (عليــه الســام)َ :
ـم ك ُُّل ُم ْغتَنـ ٍم ُمنْ ُكـ ْ
«و ْل َي ْغتَنـ ْ
ِِ
َق ْبـ َـل ُس ـ ْق ِم ِهَ ،و َشــبِ ْي َب َت ُه َق ْبـ َـل َه َر ِمـ ِـهَ ،و َس ـ َع َت ُه َق ْبـ َـل َف ْقـ ِـر ِهَ ،
ـر ُه
وخ ْل َو َت ـ ُه َق ْبـ َـل ُش ـ ْغلهَ ،و َحـ َ َ
ِ
ـر َو َ ْيـ َـر ُمَ ،و َي ْمـ َـر ُض و َي ْس ـ ُق ُمَ ،و َي َم ُّل ـ ُه َطبِ ْي ُب ـ ُهَ ،و ُي ْعـ ِـر ُض َعنْ ـ ُه
َق ْبـ َـل َس ـ َف ِرهَ ،ق ْبـ َـل ُهـ َـو َي ْكـ ُ ُ
 .1ينظــر :العــن ،24/1 :وهتذيــب اللغــة ،46/1 :والصحــاح يف اللغــة84/2 :و  ،85ومفــردات ألفــاظ
القــرآن677 :و  ،678واملحيــط يف اللغــة ،13/1 :واملخصــص ،135/3 :واملحكــم واملحيــط األعظــم:
 52/1و ،53ولســان العــرب ،276/8 :وتــاج العــروس.5477/1 :
 .2ينظر :معجم مقاييس اللغة ،101/5 :ولسان العرب.276/8 :
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حبِيبـه» ،وقولــه (عليــه الســام)« :ثــُـ ِ
ِ
ـم َجــدَّ
َ ُْ ُ
ـم ق ْيـ َـل ُهـ َـو َم ْو ُعـ ْـو ٌكَ ،وج ْسـ ُـم ُه َمن ُْهـ ْـو ٌك ،ثــُـ َّ
َّ
ِ
ـخص بِبـ ِ ِ
ِف َنـ ْـز ٍع َشـ ِـدي ٍد ،وحـ َـره ك ُُّل َق ِريـ ٍ ِ ٍ
ـح
ـح بِنَ َظـ ِـرهَ ،و َر َشـ َ
ـرهَ ،و َط َمـ َ
ْ
ْ َ َ َ ُ
ْ
ـب َو َبع ْيــدَ ،ف َشـ َ َ َ َ
ـت َن ْف ُس ـ ُه».
َجبِ ْينُ ـ ُهَ ،و َســك َن َحنِ ْينُ ـ ُهَ ،و ُج ِذ َبـ ْ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و(ينقطــع) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف،
و(عمــره) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة .ومجلــة (وينقطــع عمــره)
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

معطوفــة عــى مجلــة (ويتغـ َّـر عقلــه).

** *

ِق ْي َل

ُيقــال :قــال يقــول قــوالً ومقــاالًَ ،أ ْي :تك َّلــم كالمـ ًا خارجـ ًا مــن ال ِّلســان(((،كام قــال
ِ
تعــاىلَ « :قــدْ َق َ ِ
ِ
ـم َمــا كَا ُنــوا َيك ِْسـ ُب َ
ون)(((.
ـم َفـ َـا َأ ْغنَــى َعن ُْهـ ْ
الَــا ا َّلذيـ َن مـ ْن َق ْبل ِهـ ْ
والقــول يف (االصطــاح) :هــو الــكالم ،ويــراد بــه جمموعــة مــن املعــاين ختالــج
النَّفــس اإلنســانية ،ويعــر عنهــا بمجموعــة مــن األَلفــاظ والعبــارات ((( ،كــا يف قولــه
ــــ َعـ َّـز وجـ َّـل ــــ« :إِ ْذ َقا َلـ ِ
ـت ا ْمـ َـر َأ ُة ِع ْمـ َـر َ
ان َر ِّب إِ ِّن َنـ َـذ ْر ُت َلـ َ
ـك َمــا ِف َب ْطنِــي ُمَـ َّـر ًرا َف َت َق َّبـ ْـل
َ َ
ْت ِ
ِ
ِ
يم»(((.
السم ُ
يع ا ْل َعل ُ
منِّي إِن ََّك َأن َ َّ
وقيــل يف الفــرق بينهــا َّ
إن« :إمجــاع النَّــاس عــى َأ ْن يقولــوا :القــرآن كالم اهلل ،وال

 .1ينظر :هتذيب اللغة ،302/9 :ولسان العرب ،572/11 :وجممع البحرين.375/2 :
 .2الزمر.50 :
 .3ينظر :معجم ألفاظ القرآن الكريم ،429/2 :وألفاظ احلياة الثقافية.325 :
 .4آل عمران.35 :
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يقولــون القــرآن :قــول اهلل» (((.
وقــال ابــن منظــور َّ
إن« :الــكالم مــا كان مكتفيـ ًا بنفســه ،وهــو اجلملــة ،والقــول :مــا مل

يكــن مكتفيـ ًا بنفســه ،وهــو جــزء مــن اجلملــة»((( .فهنــاك عالقــة خصــوص وعموم.

وإذا كان الفعــل املبنــي للمجهــول ثالثيـ ًا معتـ َّـل العــن ،نحــو( :قــال) فإنــَّــه سـ ِ
ـم َع يف
ّ
ُ
ُّ
ِ
ـم،
فائــه ثالثــة َأوجــهَ ،أوهلــا :إخــاص الكــر ،ف ُيقــال :ق ْيـ َـل ،والثــَّــاين :إخــاص َّ
الضـ ِّ

ـم والكــر ،وال
فيقــال ُقـ ْـو َل ،والثــَّــالث :اإلشــام ،وهــو اإلتيــان بالفــاء بحركــة بــن َّ
الضـ ِّ

يظهــر ذلــك إالَّ يف ال َّلفــظ ،وال يظهــر يف اخلـ ِّ
ـط(((.

وورد هــذا الفعــل (قيــل) مـ َّـرة واحــدة يف اخلطبــة ،وبعــده َأفعــال ســبعة ،وهــي (جــدَّ ،
بــن فيهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه
حــره ،شــخص ،طمــح ،رشــح ،ســكن ،جذبــت) َّ
ـم ِق ْيـ َـل ُهـ َـو َم ْو ُعـ ْـو ٌك،
الســام) حــال اإلنســان املحتـ َـر ،إذ قــال (عليــه الســام)« :ثــُـ َّ
ِ
احلمــى واملــرض ،وا َّلــذي بالــغ املــرض
َوج ْسـ ُـم ُه َمن ُْهـ ْـو ٌك» .واملوعــوك :ا َّلــذي وعكتــه َّ
يف انحنائــه (((.

ـم) :حــرف عطــف ،و(قيــل) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح،
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ
و( ُثـ َّ

ـي يف حمـ ِّـل رفــع مبتــدأ( ،موعــوك) خــر مرفــوع ،وعالمــة
و(هــو) ضمــر منفصــل مبنـ ٌّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،ومقــول القــول (هــو موعــوك) مــن املبتــدأ واخلــر يف
رفعــه َّ
ـم قيــل موعــوك) معطوفــة عــى مجلــة
حمـ ِّـل رفــع نائــب فاعــل لفعــل (قيــل) .ومجلــة (ثــُـ َّ

(وينقطــع عمــره).

 .1اخلصائص .18/1 :وينظر :النظام القرآين مقدمة يف املنهج اللفظي 64 :ومابعدها.
 .2لسان العرب.522/12 :
 .3ينظر :رشح ابن عقيل.505 -502/1 :
 .4ينظر :هتذيب اللغة ،210/4 :واملصباح املنري.969 :
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َجدَّ

تـ ُّ
(جــدَّ ) يف ال ُّلغــة عــى االجتهــاد يف العمــل ،والعظــم ،واجلــال ،والقــرب،
ـدل مــا َّدة َ
وهــو نقيــض اهلــزل .جــاء يف (العــن) ...« :واجلــدُّ  :نقيــض اهلــزل ،وجــدَّ فـ ٌ
ـان يف َأمــره
ـر ِهَ ،أ ْي :انكمــش عنــه باحلقيقــةِ .
وسـ ْ ِ
جلــدِّ ةُ :جــدة النــَّــهر،
واجلــدَّ ةُ :مصــدر اجلديــد ...وا ُ
َ
واملجــا َّدةُ :ا ُملحا َّقـ ُة يف األَمــر»(((.
َأ ْي :مــا قــرب مــن النــَّــهرُ ...
«و َأ َّن ـ ُه َت َعـ َ
ـال َجــدُّ َر ِّبنَــا»...
ـري« :واجلــدُّ عــى وجــوه ،قــال اهلل تعــاىلَ :
وقــال األَزهـ ّ

قــال الفـ َّـراء ...عــن جماهــد إنــَّــه :جــدُّ ر ِّبنــا :جــال ر ِّبنــا ،وقــال بعضهــم عظمــة ر ِّبنــا،
واجلــدُّ إ َّنــا هــو االجتهــاد يف العمــل ...وقــال ال َّليــثِ :
الســواءِ ...
اجلــدُّ :
ومهــا قريبــان مــن َّ
نقيــض اهلــزلُ .يقــال :جــدَّ فــان يف َأمــره ،إذا كان ذا حقيقــة ومضــاء»(((.

(جــدَّ ) يف اخلطبــة ،مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ جــاء الفعــل
وتطابقــت داللــة الفعــل َ
(جــدَّ ) مـ َّـرة واحــدة يف اخلطبــة ،وهــو ثــاين األَفعــال الثــَّــانية ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن
َ

املحتــر ،و َأراد بــه َأ ْن يصــف مرحلــ ًة مــن
(عليــه الســام) يف بيــان حــال اإلنســان
َ

َّــزع) ،وحقيقــة هــذه العمل َّيــة ،وعظمتهــا،
مراحــل االحتضــار ،وهــي عمليــة (الن ْ
وجالهلــا ،و َن َعت ََهــا (عليــه الســام) َّ
ـم َجــدَّ ِ ْف
بالشــديدة ،إذ قــال (عليــه الســام)« :ثــُـ َّ
َنـ ْـز ٍع َشـ ِـد ْيد» ،فهــذا األَمــر (النَّــزع) ليــس باهلــزل ،وهــو قريــب جــد ًا مــن اإلنســان ،وإن
اعــرى اإلنسـ َ
ـان هــذا النَّــزع ،فهــو ليــس باهلـ ِّـن ،وإنــا هــو َأمـ ٌـر عظيــم ،جليــل ،شــديد ــــ
نسـ َـأل اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ العافيــة ــــ.
و(جــدَّ ) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر
ـم) حــرف عطــفَ ،
ـاض مبنـ ٌّ
و(ثــُـ َّ
 .1العني.456/1 :
 .2هتذيــب اللغــة .430/2 :وينظــر :مجهــرة اللغــة ،20/1 :ومفــردات ألفــاظ القــرآن ،188 :واملحيــط يف
اللغــة ،76/2 :واملخصــص ،256/1 :واملحكــم واملحيــط األعظــم ،226/3 :وأســاس البالغــة،54/1 :
ولســان العــرب ،107/3 :واملصبــاح املنــر.82 -80/2 :
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مســترت فيــه جــواز ًا ،تقديــره هــو ،عائــد إىل (هــو) املتقــدِّ م يف قولــه( :ثــم قيــل هــو

موعــوك) ،و(يف) حــرف جـ ٍّـر( ،نــزع) اســم جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى
جرهــا الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره.
آخــره ،و(شــديد) نعــت (صفــة) جمــرورة ،وعالمــة ِّ
ومجلــة (ثــم جــد يف نــزع شــديد) معطوفــة عــى مجلــة (وجســمه منهــوك).
** *

�ص
َ�ش َخ َ

تـ ُّ
(شـ َ
ـدل مــا َّدة َ
ص) يف ال ُّلغــة عــى االرتفــاع ،وهــو ضــدُّ اهلبــوط .جــاء يف (العــن):
ـخ َ

وشـ َ
وشـ َ
الســاء :ارتفــعَ .
«َ ...
ـخ َصت الكلمــة يف الفــم :إذا مل يقــدر عــى
ـخ َ
ص ببــره إىل َّ
الشــخص ،بـ َّـن َّ
والشــخيص :العظيــم َّ
خفــض صوتــه هبــاَّ .
ـخصت هــذا
الشــخاصة .و َأشـ
ُ
عليــه ،إذا َأعليتــه عليــه»(((.

الرجــل ببــره :إذا َأحــدَّ النَّظــر رافع ـ ًا طرفــه إىل
وقــال ابــن دريــد ...« :وشــخص َّ

وشـ َ
الشــاخص إالَّ كذلــكَ .
الســاء ،وال يكــون َّ
ص مــن مــكان إىل مــكان :إذا ســار يف
ـخ َ
َّ
ارتفــاع ،فـ ْ
ـإن ســار يف انحــدار ،فهــو هابــطُّ ،
والشــخوص :ضــدُّ اهلبــوط»(((.

والصــاد واحــد يـ ُّ
وجــاء يف (معجــم مقاييــس اللغــة)ِّ :
ـدل عــى ارتفاع
«الشــن واخلــاء َّ

الشــخص ،وهــو ســواد اإلنســان إذا ســا َلـ َ
يف يشء .مــن ذلــك َّ
ـم حيمــل
ـك مــن بعــد .ثــُـ َّ
عــى ذلــك ،ف ُيقــال :شــخص مــن بلــد إىل بلــد .وذلــك قياســه .ومنــه َأيض ـ ًا ُشـ ُ
ـخوص
البــر»(((.

 .1العني .299 :وينظر :املخصص ،69/1 :واملحكم واملحيط األعظم.360/3 :
 .2مجهرة اللغة.317/1 :
 .3معجم مقاييس اللغة.197/3 :
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ص بالفتــح شــخوص ًاَ ،أ ْيُ .يقــالَ :ش َ
وش َ
اجلوهــريَ ...« :
ــر ُه،
وقــال
ــخ َ
ــخ َ
ّ
ص َب َ ُ
فهــو شــاخص ،إذا فتــح عينيــه ،وجعــل ال َي ِ
طــرف»(((.

وعــدَّ ه ابــن ســيده مــن َأفعــال املــوت ،وذكــره يف بــاب ( َأفعــال املــوت) ،إذ قــال:
ص َي ْشـ َ
«وقــد َشـ َ
ص شــخوص ًا ،و َأشــخصه صاحبــه ،ومنــه شــخوص البــر عنــد
ـخ ُ
ـخ َ
املــوت»(((.

وش َ
وقــال ابــن منظــورَ ...« :
بــر فــان فهــو شــاخص ،إذا فتــح عينيــه،
ص
ــخ َ
ُ

وجعــل ال يطــرف ،ويف حديــث ذكــر امل ِّيــت إذا َش َ
ص بــره ،شــخوص البــر:
ــخ َ
ارتفــاع األَجفــان إىل فــوق ،وحتديــد النَّظــر وانزعاجــه»(((.
وشـ َ
وشـ َ
ص شــخوص ًا ...ارتفــعَ ،
وجــاء يف (املصبــاح املنــر)َ ...« :
ـر
ـخ َ
ـخ َ
ص البـ ُ
إذا ارتفــع ،ويتعــدَّ ى بنفســه ،ف ُيقــالَ :شـ َ
ـر ُه :إذا فتــح عينيــه ال يطــرف،
ـخ َ
ص َّ
الرجـ ُـل َبـ َ َ

ور َّبــا ُيعــدَّ ى بالبــاء فقيــلَ :شـ َ
الرجـ ُـل ببــره ،فهــو شــاخص»(((.
ـخ َ
ص َّ
ُ

وشـ َ
ـديَ ...« :
ـر ُه
وقــال َّ
ـخ َ
الزبيـ ّ
ص كمنــع شــخوص ًا :ارتفــع .و ُيقــال :شــخص بـ ُ
فهــو شــاخص :إذا فتــح عينيــه ،وجعــل ال يطــرف ،قــال اهلل تعــاىلَ « :فــإِ َذا ِهــي َشـ ِ
ـاخ َص ٌة
َ
ِ
(((
الســاء فلــم يطــرف.
ــروا» شــخص امل ِّيــت بــره :رفعــه إىل َّ
ــار ا َّلذيــ َن َك َف ُ
َأ ْب َص ُ
وشــخص ببــره عنــد املــوت كذلــك ،وهــو جمــاز .و َأبصــار شــاخصة وشــواخص...
وقــال ابــن األَثــر :شــخوص بــر امل ِّيــت :ارتفــاع األَجفــان إىل فــوق ،وحتديــد النَّظــر

 .1الصحاح يف اللغة .349/1 :وينظر :هتذيب اللغة.419/2 :
 .2املخصص .485/1 :وينظر :أساس البالغة ،237/1 :وتاج العروس.1444/1 :
 .3لسان العرب.45/7 :
 .4املصباح املنري.459/4 :
 .5األنبياء.97 :
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وانزعاجــه»(((.
(ش َ
وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل َ
مــرة
ــخ َ
ص) َّ
واحــدة يف اخلطبــة ،وهــو رابــع األَفعــال الثــَّــانية ا َّلتــي جــاء هبــا َأمــر املؤمنــن (عليــه

(فشـ َ
الســام) يف بيــان حــال اإلنســان املحتـ َـر؛ إذ قــال (عليــه الســام)َ :
ص ببرصه).
ـخ َ
فاإلنســان املحتـ َـر ال يقــوى عــى يشء ســوى َأنــَّــه يمــدُّ بــره ارتفاعـ ًا مــن شــدَّ ة الن َّْزعِ،

ـر ُه ،بــل يكتفــي برفعــه إىل َأعىل
ح َّتــى إنــَّــه ال يســتطيع َأ ْن ُ َ
يـ ِّـر َك بــره جانبـ ًا إىل َمـ ْن َحـ َ َ
مــن دون َأ ْن يطــرف.

تر َب ال َْو ْع� ُد َْ
�ار الَّ ِذي� َ�ن
ال� ُّ
�ق َف��إِذَا ِه� َ�ي َش� ِ
وفيــه تضمــن لقولــه تعــاىلَ « :وا ْق� ََ
�اخ َص ٌة أَبْ َص� ُ
ني»(((.
َك َف� ُ�روا يَ��ا َو ْي َلنَ��ا َق� ْد ُكنَّ��ا ِف َغ ْف َل� ٍة ِم ْن َه�ذَا بَ ْل ُكنَّ��ا َظالِِ َ
ٍ
مبنــي عــى الفتــح،
مــاض
و(فشــخص) الفــاء حــرف عطــف ،و(شــخص) فعــل
ٌّ

والفاعــل ضمــر مســترت فيــه جــواز ًا ،تقديــره هــو ،عائــد إىل اإلنســان املحتـ َـر( ،ببــره)

البــاء حــرف جـ ٍّـر ،و(بــره) اســم جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
ـار
ـي عــى الكــر يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،واجلـ ُّ
وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل (شــخص) .ومجلــة (فشــخص ببــره) معطوفــة عــى مجلــة

(وحــره كل قريــب وبعيــد).

** *

َط َم َح

الفعــل (طمــح) مــن بــاب (منــع) ،ولــه معنيــان بحســب تعدِّ يــه إىل معمولــه ،فـ ْ
ـإن
 .1تاج العروس.4462/1 :
 .2األنبياء.97 :
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تعــدَّ ى بنفســه ،فهــو بمعنــى (ارتفــع)ْ ،
وإن تعــدَّ ى بحــرف اجلـ ِّـر (البــاء) ،فهــو بمعنــى
الــيء) .جــاء يف (العــن)« :طمــح الفــرس ر ْأســهَ ،أ ْيَ :ر َف َعــ ُه ...وطمــح
(رمــى إىل َّ
الــيء»(((.
ببــره ،إذا رمــى بــه إىل َّ

وقــال األَ
الــيء ،وفــرس طامــح
ــح فــان ببــره :إذا رمــى بــه إىل َّ
زهــريَ « :ط َم َ
ّ

الرجــل ،وإذا رفعــت برصهــا ُيقــال:
البــر ..وطمحــت بعينيهــا :إذا رمــت ببرصهــا إىل َّ
ـت بــه تطميح ـ ًا»(((.
َط َم َحــت ...وإذا رميــت بــيء يف اهلــواء قلــتَ :ط َّمحـ ُ

وجــاء يف (معجــم مقاييــس ال ُّلغــة)« :ال َّطــاء وامليــم واحلــاء َأصـ ٌـل واحــد يـ ُّ
ـدل عــى

ـيء :عــاُّ .
وكل مرتفــع طامــح .وطمــح ببوله:
علـ ٍّـو يف يشءُ .يقــال :طمــح ببــره إىل الـ َّ
إذا رمــاه يف اهلــواء»(((.

ـح بفتحتــن طموحـ ًا واســترشف
ـح ببــره نحــو الـ َّ
ـيء َي ْط َمـ ُ
ـيَ « :ط َمـ َ
وقــال الف ُّيومـ ّ
لــه ،و َأصلــه قوهلــم :جبــل طامــحَ ،أ ْي :عـ ٍ
ـال مــرف»(((.
ـح ُطموحـ ًا رمى بــه ،يكون يف اإلنســان،
ـح ببــره َي ْط َمـ ُ
وزاد ابــن ســيده ،فقــالَ « :ط َمـ َ

ـيء :طمح بــه»(((.
والفــرسَ :مــدَّ برصه إىل الـ َّ

مــرة واحــدة يف
وقــد َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل (طمــح) َّ

ــح
اجلــر (البــاء) ،إذ قــال (عليــه الســام)َ ( :ط َم َ
اخلطبــة ،واســتعمله متعدِّ يــ ًا بحــرف ِّ
بِنَ َظـ ِـر ِه) ،ومنــه تلحــظ د َّقــة إيــراد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) األَفعــال بحســب مــا
 .1العني .206/1 :وينظر :الصحاح يف اللغة ،430/1 :والقاموس املحيط.224/1 :
 .2هتذيب اللغة.67/2 :
 .3معجم مقاييس اللغة.331/3 :
 .4املصباح املنري .436/5 :وينظر :لسان العرب ،534/2 :وتاج العروس.1688/1 :
 .5املخصص.70/1 :
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والســياق؛ إذ اســتعمل َأمــر املؤمنني(عليــه الســام) قبــل هــذا الفعــل
يقتضيــه املعنــى ِّ

فعــا يـ ُّ
ـدل عــى ارتفــاع بــر اإلنســان املحتـ َـر ،وهــو (شــخص) ،واســتعمل بعــده
وإن كان يـ ُّ
ـيءْ ،
ـدل عــى
هــذا الفعــل (طمــح) متعدِّ يـ ًا بالبــاء ،ومعنــاهَ :أنــَّــه رمــى إىل الـ َّ
االرتفــاع مــن دون حــرف اجلـ ِّـر البــاء ــــ كــا ذكــر َأصحــاب املعجامت ــــ ؛ ألَ َّن (شــخص)
َّ
ـدرج احلاصــل يف حــال اإلنســان
دل عــى اإلرتفــاعَ ،أ َّمــا (طمــح) ،فإنــَّــه يتناســب وال َّتـ ُّ
ـم (طمــح بنظــره)َ ،أ ْي :رمــى بنظــره
املحتـ َـر؛ فـ(شــخص ببــره)َ ،أ ْي :رفــع بــره ،ثــُـ َّ
إىل َم ـ ْن حــره مــن قريـ ٍ
ـب وبعيـ ٍـد.
و(طمــح) خامــس األَفعــال الثــَّــانية ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف

بيــان حــال اإلنســان املحتـ َـر.

ٍ
مبنــي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر مســترت فيــه جــواز ًا،
مــاض
و(طمــح) فعــل
ٌّ

تقديــره هــو ،عائــد إىل اإلنســان املحتـ َـر ،و(بنظــره) البــاء حــرف جـ ٍّـر ،و(نظــره) اســم

جــره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر
جمــرور ،وعالمــة ِّ
ـي عــى الكــر يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة .ومجلــة (وطمــح بنظــره) معطوفــة عــى
متَّصــل مبنـ ٌّ
مجلــة (فشــخص ببــره).

** *

َر َ�ش َح

«رشــح فــان َر ْشــح ًاَ :أ ْي َع ِ
ــح :اســم للعــرق.
جــاء يف (العــن):
والر ْش ُ
َ
ــر َقَّ .
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
والرواشــح :جبــال
وامل ْرشـ َ
والراشــح َّ
ـح ُة :بطانــة حتــت ل ْبــد الـ َّـرج لن َْشــفها العــرقَّ ...
وإن َك ُثـ َـر ُسـ ِّـمي واشـاًْ .
تنــدى َف ُر َّبــا اجتمــع يف ُأصوهلــا مــاء قليــلْ ،
وإن ر َأيتــه كالعــرق
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جيــري خــال احلجــارة ،ســمي ِ
راشــح ًا»(((.
ُ ِّ

ـحان ًا ،إذا خــرج مــن اإلنســانَ ،أو
ور َشـ َ
ـح املــاء وال َعـ َـر ُق َي ْر َشـ ُ
و ُيقــالَ :ر َشـ َ
ـح َر ْشــح ًا َ
الســقاءَ ،أو ِ
القربــة ،وك ُُّل جلـ ٍـد راشـ ٍ
ـح بالعــرق (((.
ِّ
وقــال ابــن فــارس« :الـ َّـراء ِّ
والشــن واحلــاء َأصــل واحــد ،وهــو النَّــدى يبــدو مــن
ـح َبدَ ُن ـ ُه ب َع َر ِقـ ِـه»(((.
الـ َّ
فالرشــح :ال َعـ َـرقُ .يقــالَ :ر َشـ َ
ـيءَّ ،
اسم ذلك ال َع َرق (((.
والر ْش ُحُ :
والر ْش ُح :تندية اجلسد من العرقَّ .
َّ

وتطابقــت داللــة هــذا الفعــل (رشــح) يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ َأورده َأمــر
املؤمنــن (عليــه الســام) مـ َّـرة واحــدة ،وهــو ســادس األَفعــال الثــَّــانية ا َّلتــي جــاء هبــا
ـح
(ور َشـ َ
(عليــه الســام) يف بيــان حــال اإلنســان املحتـ َـر ،إذ قــال (عليــه الســام)َ :
ـح جبـ ِ
ومهمــة مــن عالمــات اإلنســان املحتـ َـر،
ـن اإلنســان عالمـ ٌة بــارزة
َجبِ ْينُـ ُه)َ .و َر َشـ ُ
َّ
وهــو مــا ذكــره َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف حــال احتضــاره ،حــن سـ َـأله ولــده
اإلمــام احلســن (عليــه الســام) عــن ذلــك ــــ َأ ْيَ :ر َشــح جبـ ِ
ـن األَمــر (عليــه الســام) ــــ
ـيَّ ،
إن اإلنســان إذا اقــرب َأج ُلــهَ ،عـ َـر َق جبينُــه (((.
فقــال (عليــه الســام)َ :أ ْي بنـ َّ

 .1العني.186/1 :
 .2ينظــر :مجهــرة اللغــة ،259/1 :والصحــاح يف اللغــة ،254/1 :واملخصــص ،473/3 :والقامــوس
املحيــط.210/1 :
 .3معجم مقاييس اللغة.327/2 :
 .4ينظــر :املحيــط يف اللغــة .184/1 :وينظــر :هتذيــب اللغــة ،495/1 :واملحكــم واملحيــط األعظــم:
 ،448/1ولســان العــرب ،449/2 :واملصبــاح املنــر ،406/3 :والقامــوس املحيــط ،280/1 :وتــاج
العــروس.1590/1 :
 .5بحار األنوار.75/2:
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وقــال اإلمــام الباقــر (عليــه الســام)« :آيــة املؤمــن إذا حــره املــوت ،بيــاض وجهــه

َأشــدُّ مــن بيــاض لونــه ،ويرشــح عــن جبينــه ،ويســيل مــن عينيــه كهيئــة الدُّ مــوع ،فيكــون

ذلــك خــروج نفســه» (((.

و(رشــح) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،و(جبينــه) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه
ـاض مبنـ ٌّ

ـم يف
ـي عــى َّ
َّ
الضـ ِّ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،عائــد إىل اإلنســان املحتـ َـر .مجلــة (ورشــح جبينــه) معطوفــة عــى
مجلــة (وطمــح بنظــره).

** *

ُج ِذ َبتْ

تـ ُّ
ـيَّ ،
والذهاب،
ـدل مــا َّدة َ
(جـ َـذ َب) يف ال ُّلغــة عىل االنتهــاء ،واالنقطــاع ،والبرت ،واملـ ِّ
واالبتعــاد .جــاء يف (العــن) ...« :واجلذ َبــة :ال ُبعد ،وفــان ِمنَّا َج َذ َبـ ٌةَ ،أ ْي :بعيد»(((.
وجـ َـذ َب فــان
ويقــال للنَّاقــة إذا غــرزت ،وذهــب لبنهــا :قــد جذبــت ،فهــي جــاذبَ .
ِ
وج َذ َمـ ُه :إذا قطعــه(((.
حبـ َـل وصالــهَ ،
وجــاء يف (معجــم مقاييــس ال ُّلغــة)« :اجليــم والـ َّـذال والبــاء َأصــل واحــد يـ ُّ
ـدل عــى
ـت املهــر عــن ُأمــه إذا فطم َتــه،
وجذ ْبـ ُ
ـيءُ .يقــال :جذبــت الـ َّ
بــر الـ َّ
ـيء َأجذ ُبــه جذب ـ ًاَ .

ويقــال ناقــة جــاذب ،إذ قـ َّـل لبنُهــا ...ألَنــَّــه إذا قـ َّـل لبنهــا َ
فكأنــَّــها جذبتــه إىل نفســها»(((.
 .1معامل الزلفى يف معارف النشأة األوىل واألخرى.279/1 :
 .2العني.474/1 :
 .3ينظر :هتذيب اللغة.489/3 :
 .4معجم مقاييس اللغة.393/1 :
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وجـ َـذ َب
الريــقَ .
جلـ ْـذ ُب :انقطــاع ِّ
و ُيقــال :جذبــت املهــر عــن ُأمــهَ ،أ ْي :فطمتــه .وا َ
َّ
الــيء :إذا نازعتُــه إ َّيــاه ،والتَّجــاذب :التَّنــازع،
الشــهر :مــى عا َّمتــ ُه ،وجاذبتُــ ُه َّ
الســر(((.
واإلنجــذاب :رسعــة َّ

ـت لبنَهــا مــن رضعهــا،
وجـ ُـذوبَ :ج َذ َبـ ْ
وقــال ابــن ســيده« :وناقــة جاذبــة ،وجــاذبَ ،
ِ
وج َ
ــذب َّ
ذبــا
فذهــب صاعــد ًا ...وقــد َج َذبــت َ ْتــذ ُب ِج َذابــ ًاَ .
الشــا َة والفصيــل َ ْ
ي ُ
ِ
وجـ َـذ َب الن َّْخ َلـ َة
الرضــاعَ ...ج َذ َبــت األُ ُّم َولدَ هــا َ ْتذ ُبــه :فطمتــهَ ...
َج ْذبـ ًا :قطعهــا عــن ِّ
َ ِ
جذبــا ليأك َلــه»(((.
يذ ُ َبــا َج ْذب ـ ًاَ :قطـ َ
ْ
ـع َ
ـيَّ ،
والذهــاب،
وجــاءت هــذه املعــاين ــــ َأ ْي :االنتهــاء ،واالنقطــاع ،والبــر ،واملـ ُّ
ـت نفســه) يف اخلطبــة؛ إذ َأورده َأمــر املؤمنــن
(ج ِذ َبـ ْ
واالبتعــاد ــــ جمتمعــة يف هــذا الفعــل ُ

(عليــه الســام) مـ َّـرة واحــدة ،وهــو ثامــن األَفعــال الثــَّــانية وآخرهــا ،ا َّلتــي َأوردهــا َأمري
املؤمنــن (عليــه الســام) يف بيــان حــال اإلنســان املحتـ َـر .فبعــد َأ ْن قيــل :إنــه موعــوك،
وجــدَّ يف نــزع شــديد ،وحــره ُّ
كل قريــب وبعيــد ،فيشــخص ببــره،
وجســمه منهــوكَ ،
ـم يســكن حنينــه ،فتكــون النَّتيجــة النِّهائ َّيــة َأ ْن تنتهــي
ويطمــح بنظــره ،ويرشــح جبينُــه ،ثــُـ َّ
نفســه ،وتنقطــع ،وتُبـ َـر ،ومتــي ،وتذهــب ،وتبتعــد عــن جســده؛ وقــد َأحســن َأمــر

املؤمنــن (عليــه الســام) يف اختيــار هــذا الفعــل لبيــان هــذه املرحلــة ،وهــي املرحلــة
األَخــرة مــن مراحــل اإلنســان املحتـ َـر؛ فبــه ــــ َأ ْي :الفعــل ــــ اجتمعــت ُّ
كل هــذه املعاين
املناســبة وحــال ذلــك اإلنســان يف تلــك املرحلــة.

وقــد ورد هــذا الفعــل يف اخلطبــة مبن ّيــ ًا للمجهــول ،ومعلــوم َأ َّن حلــذف الفاعــل،
قســمها النَّحو ُّيــون عــى َأغــراض لفظ َّيــة ،ومنهــا:
وإقامــة املفعــول مقامــهَ ،أغراضــ ًا َّ
 .1ينظر :الصحاح يف اللغة.84/1 :
 .2املحكــم واملحيــط األعظــم .280/3 :وينظــر :املخصــص،380/2 :ولســان العــرب،258/1 :
والقامــوس املحيــط ،38/1 :وتــاج العــروس.34/1 :
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اإلجيــاز واالختصــار ،ورعايــة الفاصلــة والتقــارب بــن ِ
الف َقــر .ومعنويــة ،ومنهــا:
والتكيــز عــى احلــدث ،والعلــم بالفاعــل ،واجلهــل بــه ،والتَّنزيــه،
العنايــة باملفعــول بــهَّ ،
والتَّحقــر والتَّوهــن ،والتَّعظيــم ،واإلعــام ُّ
والشــمول ،وعــدم تر ُّتــب الفائــدة مــن ِذ ْكــر

الفاعــل(((.

َّ
الرفيعــة ال يعــدو الغــرض األَول؛ إذ
وإن الغــرض ال َّلفظــي يف النُّصــوص ال ُّلغويــة َّ
إنــَّــه يـ ْـأيت تابع ـ ًا بعــد اســتيفاء متــام ح ِّقــه ((( .وممَّــا جيــدر ِذ ْكـ ُـره َأ َّن الغــرض مــن حــذف

الفاعــل قــد خيتلــف باختــاف حــال ا ُمل ْخـ ِـر وا ُمل ْخـ َـر عنــه ،ومــدى العالقــة بينهــاَ ،أو

مقتــى احلــال ا َّلتــي جتمعهــا .وقــد يكــون حلــذف الفاعــل وبنــاء اجلملــة للمجهــول
غــرض واحــدَ ،أو أكثــر مــن غــرض(((.
ولعـ َّـل مــن قمــن القــول َأن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) َأورد هــذا الفعــل بصيغــة
ـت) ألَمريــن:
(ج ِذ َبـ ْ
املبنــي للمجهــول ،فقــال (عليــه الســام)ُ :
َأحدمهــا :صعوبــة هــذا احلــال ــــ َجـ ْـذب َن ْفـ ِ
ـس اإلنســان ــــ وشــدَّ هتا؛ َأ ْي :تعظيـ ًا هلــذه
الســكرة منهــا أشــدُّ مــن
احلــال ،فقــد ورد يف األَخبــار َأن للمــوت ثالثــة آالف ســكرةَّ ،

بالســيف ((( .قــال َأبــو جعفــر الباقــر (عليــه الســام)َّ ...« :
وإن الكافــر
َألــف رضبــة َّ
لتخــرج نفســه ســي ً
ال مــن شــدقه كزبــد البعــرَ ،أو كــا ختــرج نفــس البعــر» (((.
 .1ينظــر :رشح املفصــل ،70/7 :ورشح ابــن عقيــل ،499/1 :ورشح ابــن الناظــم ،93 :ومعــاين النحــو:
 ،492/2واملبنــي للمجهــول يف التعبــر القــرآين رســالة (ماجســتري) ،32 :واملبنــي للمجهــول يف هنــج البالغــة
(دراســة لغويــة) (رســالة ماجســتري).119 -98 :
 .2ينظر :املبني للمجهول يف التعبري القرآين (رسالة ماجستري).98 :
 .3ينظر :املبني للمجهول يف هنج البالغة (دراسة لغوية) (رسالة ماجستري)89 :و .99
 .4ينظر :معامل الزلفى يف معارف النشأة األوىل واألُخرى.256/1 :
 .5املصدر نفسه.279/1 :
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الصــادق (عليــه الســام)َّ :
«إن امل ِّيــت إذا حــره املــوتَ ،أ ْو َث َقـ ُه ملــك
وعــن اإلمــام َّ

ـتقر» (((.
املــوت ،ولــوال ذلــك مــا اسـ َّ

ويف روايــة ُأخــرى َأنــَّــه إذا احتــر الكافــر «دنــا منــه ملــك املــوت فيقــول :يــا عبــد
ومتســكت بالعصمــة الكــرى يف
اهللَ ،أخــذت فــكاك رهانــك ،و َأخــذت َأمــان براءتــكَّ ،

ـر يــا عــدو اهلل ،بســخط اهلل َعـ َّـز َو َجـ َّـل ،وعذابــه،
احليــاة الدُّ نيــا؟ فيقــول :ال ،فيقــولَ :أبـ ْ
ـم يسـ ُّـل نفســه سـ ًّ
ـم يــوكل
ا عنيفـ ًا ،ثــُـ َّ
والنَّــارَ ،أ َّمــا ا َّلــذي كنــت حتــذر فقــد نــزل بــك ،ثــُـ َّ
بروحــه ثالثامئــة شــيطان ،ك ُّلهــا تبــزق يف وجهــه ،وينــادى بروحــه ،فــإذا وضــع يف قــره،
فتــح لــه بــاب مــن َأبــواب النَّــار ،فيدخــل عليــه مــن فيحهــا وهلبهــا»(((.
اآلخــر :التَّعظيــم مللــك املــوت؛ فقــد جــاء يف َ
هيأتــه َأ َّن «الدُّ نيــا ك ّلهــا بــن يــدي ملــك

الرجــل ،يمــدُّ يــده إىل مــا يشــاء منهــا فيتناولــه ويــأكل .مــلء
املــوت ،كاملائــدة بــن يــدي َّ
الدُّ نيــا ــــ مرشقهــا ومغرهبــا وبحرهــا ّ
وكل ناحيــة منهــا ــــ َأقــرب إىل ملــك املــوت مــن

الرجــل عــى مائــدةَّ ،
وإن معــه َأعوانـ ًا ــــ واهلل َأعلــم بعدَّ هتــم ليــس منهــم ملــك ــــ َأال لــو
َّ
الســبع يف لقمــة واحــدة ،لفعــل.((( » ...
الســاوات واألَرضــن َّ
ُأذن لــه َأ ْن يلتقــم ســبع َّ

يــه وآلِ ِ
ــى اهللُ َع ِل ِ
وجــاء عــن رســول اهلل َص َّ
ــه َو َســ َّل َم« :يــا َأبــا ذرَّ ،ملــا ُأرسي يب إىل
الســاء ،مــررت بملــك جالــس عــى رسيــر مــن نــور عــى ر ْأســه تــاج مــن نــور ،إحــدى
َّ
رجليــه يف املــرق ،واألُخــرى يف املغــرب ،بــن يديــه لــوح ينظــر فيــه والدُّ نيــا ك ُّلهــا بــن

عينيــه ،واخللــق بــن ركبتيــه ،ويــده تبلــغ املــرق واملغــرب ،فقلــت :يــا جربائيــلَ ،م ـ ْن
هــذا؟ فــا ر َأيــت مــن مالئكــة ريب جـ َّـل جال ُلــه َأعظــم خلقـ ًا منــه! قــال :هــذا عزرائيــل،
 .1املصدر نفسه.269/1 :

 .2معامل الزلفى يف معارف النشأة األوىل واألُخرى.277/1 :
 .3املصدر نفسه.256/1 :

189

داللة االفعال يف اخلطبة املونقة

ملــك املــوت.((( » ...

و(جذبــت) ُجـ ِـذ َب :فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،وال َّتــاء :تــاء
ُ
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

الســكون ال حمـ َّـل هلا مــن اإلعراب ،و(نفســه)
ـي عــى ُّ
الســاكنة ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
التَّأنيــث َّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء
نائــب فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة .ومجلــة (وجذبــت نفســه) معطوفــة عــى
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
ضمــر مبنـ ٌّ

مجلــة (وســكن حنينــه).

** *

َب َكتْهُ

ُّ
تــدل مــا َّدة (بكــى) يف ال ُّلغــة عــى البــكاء عــى امل ِّيــت ،ورثائــه .جــاء يف (العــن):
«البــكاء مقصــور وممــدودَ .ب َكــى َي ْب ِكــي ،وباكي ُتــه فبكي ُتــهَ ،أ ْي :كنــت َأبكــى منــه» (((.
ويقــال :بكــى يبكــي بــكاء وبكــى ،فهــو بـ ٍ
ـاك .و َأبــكاهَ :ف َعـ َـل بــه مــا ُيوجــب بــكا َءه.
ُ
ُ
ُ

وبـكَّاه عــى امل ِّيــت تبكيــه :ه َّيجــه للبــكاء .وبــكا ُه ُبــكاء ،وبـكَّاه :بكــى عليــه ،ورثــاه (((.

الصــوت ا َّلــذي يكــون
ـري« :البــكاء ُيمــدُّ ويقــر ،فــإذا مــددت َأردت َّ
وقــال اجلوهـ ّ
ـى.
مــع البــكاء ،وإذا قــرت َأردت الدُّ مــوع وخروجهــا ...وبكي ُتــه وبكيـ ُ
ـت عليــه بمعنـ ً

الرجــل وبكيتــه بالتَّشــديد ،كالمهــا إذا بكيــت عليــه .و َأبكيتــه إذا
ـي :بكيــت َّ
قــال األَصمعـ ّ
ـى.
صنعــت مــا يبكيــه .وباكي ُتــه فبكي ُتـ ُه ،إذا كنــت َأبكــى منــه ...واســتبكيته و َأبكي ُتــه بمعنـ ً
 .1املصدر نفسه.256/1 :
 .2العني.453/1 :
 .3ينظــر :هتذيــب اللغــة ،418/3 :واملخصــص ،195/3 :واملحكــم واملحيــط األعظــم ،205/3 :ولســان
العــرب ،182/14 :واملصبــاح املنــر ،358/1 :والقامــوس املحيــط.398/3 :
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وتباكــى :تك َّلــف البــكاء» (((.
خمــري« :بكــى عــى امل ِّيــت ،وبــكاه ،وبكــى لــه ،وبكــي عليــه ،وبــكاه.
الز
وقــال َّ
ّ
وفعلــت بــه مــا أبــكاه ،وبــكاه ...واســتبكيته فبكــى ،وباكيتــه فبكيتــه :كنــت َأبكــى

منــه»(((.

مــرة واحــدة يف اخلطبــة ،جــاء
وورد هــذا الفعــل (بكــى) مطابقــ ًا داللتــه ال ُّلغويــة َّ
بــه َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) لبيــان حــال امــر َأة ذلــك اإلنســان املحتـ َـر ،ا َّلــذي
ـت َن ْفســه ،وبكَتـه ِعرسـه»ِ .
ِ
والعـ ْـرس:
«ج ِذ َبـ ْ
«وجذ َبـ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ ُ
ـت نفسـ ُه»؛ إذ قــال (عليــه الســام)ُ :
ُ
الرجــل (((.
امــر َأة َّ
و(بكتــه) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح املقــدَّ ر عــى األَلــف؛ منــع مــن ظهــور الت ُّ
َّعذر،
ـاض مبنـ ٌّ

الســكون ،ال حمـ َّـل لــه مــن اإلعــراب،
ـي عــى ُّ
الســاكنة ،ضمــر مبنـ ٌّ
وال َّتــاء :تــاء التَّأنيــث َّ

ــم يف ِّ
حمــل نصــب مفعــول بــه ،عائــد إىل (مــن
واهلــاء :ضمــر متَّصــل
مبنــي عــى َّ
الض ِّ
ٌّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
جذبــت نفســه) ،وعرســه :فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،عائــد إىل
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

(مــن جذبــت نفســه) .ومجلــة (وبكتــه عرســه) معطوفــة عــى مجلــة (وجذبــت نفســه).
** *

ُح ِف َر
 .1الصحاح يف اللغة.358/1 :
 .2أساس البالغة .30/1 :وينظر :معجم مقاييس اللغة ،226/1 :واملحيط يف اللغة.69/2 :
 .3ينظــر :العــن ،76/1 :ومجهــرة اللغــة ،388/1 :وهتذيــب اللغــة ،177/1 :ومعجــم مقاييــس اللغــة:
214/4و  ،215والصحــاح يف اللغــة ،457/1 :واملحيــط يف اللغــة ،61/1 :ولســان العــرب،143/6 :
وتــاج العــروس4016/1 :و .40017
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جــاء يف (العــن)« :ا ِ
حل َفــر :اســم املــكان ا َّلــذي ُح ِفـ َـر
حلفــرة يف األَرض ،وا َ
ـرةُ :ا ُ
َ
حلفـ ْ َ
كخنــدق َأو بئــر ...والبئــر إذا كانــت فــوق قدرهــا ُسـ ِّـميت َح َفــر ًا ،وحفــر ًا ،وحفــرة...
» (((.

رض َأ ِ
حف ُرهــا َح ْفــر ًا .واملوضــع املحفــور :احلفــر،
ــر :مصــدر حفــرت األَ َ
حل ْف ُ
وا َ
الــيء املحفــورَ :ح َفــر(((.
حلفــرة .ومــا ُأخــرج مــن ُّ
الــراب مــن َّ
وا ُ

رض واحتفرهتــا .واحلُ ْفـ َـرةُ :واحــدة احلُ َفر .واسـت َْح َف َر
«ح َفـ ْـر ُت األَ َ
ـريَ :
وقــال اجلوهـ ّ
ي َفــر .واحلَ َفـ ُـر بالتَّحريــك :الـ ُّـراب ُيســتخرج من احلفــرة» (((.
ـهر :حــال لــه َأ ْن ُ ْ
النــَّـ ُ

ي ِفـ ُـر ُه َح ْفــر ًا ،واحتفــره :ن َّقــاه ،كــا حيفــر األَرض باحلديــدة .واســم
وح َفـ َـر الـ َّ
َ
ـي َء َ ْ
ِ
ــر :البئــر املوســعة فــوق قدرهــا .واحلَ َفــر:
ــرة واحلَفــرة واحلَ ُفــر .واحلَ َف ُ
ا ُملح َت َفــر :احلُ ْف َ
ـيء املحفــور .واجلمــع مــن ِّ
ـار ،و َأحافــر مجــع
الـ ُّـراب املخــرج مــن الـ َّ
كل ذلــك َأ ْح َفـ ٌ
ِ
ِ
ِ
ي َت َف ُــر بــه (((.
ــار :املســحاة ونحوهــا ممَّــا ُ ْ
اجلمــع .وامل ْح َفــر ُة وامل ْح َف ُــر وامل ْح َف ُ
وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل (حفــر) مـ َّـرة واحــدة

يف اخلطبــة ،جــاء بــه (عليــه الســام) مبن ّي ـ ًا للمجهــول؛ لبيــان مــا حيصــل عــى اإلنســان
ي َفـ َـر لــه حفــر ٌة ليــودع
امل ِّيــت .فبعــد َأ ْن (جذبــت نفســه) ،و(بكتــه عرســه)ُ ،ي َبــا َدر إىل َأ ْن ُ ْ
فيهــا.

 .1العــن ،213/1 :وينظــر :هتذيــب اللغــة ،100/2 :واملحيــط يف اللغــة ،221/1 :واملصبــاح املنــر:
.416/2
 .2ينظر :مجهرة اللغة.262/1:
 .3الصحاح يف اللغة.137/1:
 .4ينظــر :املحكــم واملحيــط األعظم،22/2:ولســان العرب،204/4:والقامــوس املحيط،483/1:وتــاج
العــروس2710/1:ـ .2713
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قســمها النَّحو ُّيــون عــى
وتقــدم َأ َّن حلــذف الفاعــل ،وإقامــة املفعــول مقامــه َأغراضــا َّ

(((
تكيــز عــى احلــدث ،واجلهــل
َأغــراض لفظ َّيــة ،ومعنو َّيــة  ،ومــن َاألغــراض املعنو َّيــة :ال َّ
«ح ِفـ َـر
بالفاعــل ،وكال هذيــن الغرضــن متح ِّقــق يف قــول َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)ُ :
َر ْم ُســه»؛ َفأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) َأراد َأ ْن يركِّــز عــى وصــف حــال اإلنســان

ـم
امل ِّيــت فيــا خيـ ُّ
الرمــس لــه ،وحالــه يف تلــك احلفــرة ،ويف الوقــت نفســه ال ُي ْع َلـ ُ
ـص حفــر َّ
َم ـ ْن ســيقوم بتلــك العمل َّيــة ــــ َأ ْي :عمل َّيــة احلفــر ــــ ؛ فالفاعــل املجهــول ،إالَّ َأ َّن األَمــر
متح ِّقــق ال حمالــة.

وجديــر ِّ
(الرمــس) حــن قــال« :حفــر
بالذكــر َأ َّن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ذكــر َّ
ِ
رمســه» ،وقيــلَّ :
ــي عليــه ،وقــد رمســناه
الرمــسُّ :
الــراب ،ورمــس القــر :مــا ُحث َ
إن َّ
والرمــس :تــراب حتملــه الـ َّـزرع فرتمــس بــه اآلثــارَ ،أ ْي :تعفوهــاُّ .
وكل يشء
بالـ ُّـرابَّ ،
اب ،فهــو مرمــوس(((.
ُينْ َثـ ُـر عليــه الـ ُّـر ُ

ـس امل ِّيــت .قيــل :إذا كان القــر قدومـ ًا مــع األَرض؛
ـس :تَدفــن اآلثــار كــا ُي ْر َمـ ُ
وت َْر ُمـ ُ
الرجــل يف األَرض رمس ـ ًاَ ،أ ْي:
فهــو رمــسَ ،أ ْي :مســتوي ًا مــع وجــه األَرض .ورمسـ ُ
ـت َّ
يت عليــه األَرض(((.
دفن ُتــه ،وسـ َّـو ُ

والســن َأصــل واحــد تـ ُّ
ـدل عــى
وجــاء يف (معجــم مقاييــس ال ُّلغــة)« :الـ َّـراء وامليــم ِّ

الــراب؛ فتدفــن
الروامــس :ا َّلتــي تُثــر ُّ
فالرمــسُّ :
والريــاح َّ
الــرابِّ .
تغطيــة ،وســرَّ .
الرجـ َـل ،و َأرمسـتُه:
ـت عــى فــان اخلــر؛ إذا كتمتــه إ َّيــاه .ورمسـ ُ
اآلثــار .و ُيقــال :رمسـ ُ
ـت َّ

 .1ينظر :الفعل (جذبت) من الكتاب.
 .2ينظر :العني ،63/2 :وهتذيب اللغة ،284/4 :واملحيط يف اللغة.261/2 :
 .3ينظر :هتذيب اللغة.284/4 :
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دفن ُتــه»(((.
الروامــس؛
الريــاح َّ
والرمــس :مصــدر َر َم ْسـتُه َأ ْر ُم ُســه َر ْمسـ ًا :إذا دفنتــه ،وبــه سـ ِّـميت ِّ
َّ
ِ
ـم كثــر ذلــك يف كالمهــم ،فسـ ِّـمي القــر َر ْمس ـ ًا،
ألَنــَّــها ت َْر ُمـ ُ
ـس اآلثــارَ ،أ ْي :تَدْ فن َُهــا ،ثــُـ َّ

والرمــس َأيض ـ ًا :تــراب القــر ،وهــو يف األَصــل مصــدر.
ور ُمـ ْـوسَّ .
واجلمــع َأرمــاس ُ
الرمــس،
وا َمل ْر َمــس:
ُ
موضــع القــر .وقيــل :إذا كان القــر مدمومــ ًا مــع األَرض فهــو َّ
الســاء ،فــا يقــال لــه
َأ ْي :مســتوي ًا مــع وجــه األَرض ،فــإذا رفــع عــن وجــه األَرض يف َّ

َر ْمس(((.

و(حفــر) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،و(رمســه) نائــب فاعــل
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء :ضمــر
مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،عائــد إىل َمـ ْن (جذبــت نفســه) .ومجلــة
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
متَّصــل مبنـ ٌّ

(وحفــر رمســه) معطوفــة عــى مجلــة (بكتــه عرســه).
** *

َي ِت َم

تـ ُّ
ـف يف ذلــك ،فقيــلَّ :
ـدل مــا ًّدة (يتــم) يف ال ُّلغــة عــى مــوت األَبْ ،
إن اليتيــم يف
واخت ُِلـ َ
النَّــاس َمـ ْن مــات َأبــوه ،وغــر النَّــاس ِمـ ْن ِق َبــل األُ ِّم ،وقيــل :ا َّلــذي يمــوت َأحــد والديــه.
ِ
يتمــه اهلل» (((.
ـم ُي ْتـ ًا ،و َأ َ
ـم َي ْت َتـ ُ
جــاء يف (العــن)« :ال ُيقــال :يتيــم إالَّ بفقــدان األَب ،و َيتـ َ
ِ
ـم َي ْتـ ًا و َي َتـ ًا ،إذا
ـم َّ
ـي َي ْي َتـ ُ
الصبـ ُّ
ـم :االســم ،وال َيتــم املصــدرَ ،يتـ َ
وقــال ابــن دريــد« :ال ُي ْتـ ُ

 .1معجم مقاييس اللغة.363/2 :
 .2ينظر :العباب الزاخر ،119/1 :ولسان العرب.101/6 :
 .3العني .142/2 :وينظر :املحيط يف اللغة.384/2 :
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صــار يتي ـ ًا .و َأيتمــه اهلل إيتام ـ ًا .واليتيــم :الفــرد ،وبــه سـ ِّـمي ا َّلــذي يمــوت َأحــد والديــه
يتيـ ًاَ ،
كأنــَّــه ُأ ْفـ ِـر َد .واليتيــم مــن النَّــاس ا َّلــذي قــد مــات َأبــوه ،ومــن البهائــم :ا َّلــذي قــد

ماتــت ُأ ُّمــه» (((.

بضــم اليــاء
وجــاء يف (املصبــاح املنــر)َ « :يتِيــم َي ْيتَــم مــن بــايب تعــب وقــرب ُيتْــ ًا
ِّ
وفتحهــا ،لكــن ال ُي ْتــم يف النَّــاس مــن قبــل األَب ،ف ُيقــال :صغــر يتيــم ،واجلمــع َأيتــام
ويتَامــى ،وصغــرة يتيمــة ،ومجعهــا يتَامــى ،ويف غــر النَّــاس مــن قبــل األُم ،و َأيت ِ
َمــت
ِّ ْ
َ
َ َ
ِ
ِ
(((
ــع عــن
ــم ،صــار َأوالدهــا يتامــى»  .فاليتيــم :هــو َمــ ْن ُقط َ
املــر َأ ُة َأيتامــا؛ فهــي ُموت ٌ
والديــه بعــد موهتــا ،فصــار فــرد ًاَ ،
فكأنــَّــه ُأ ْفـ ِـرد.

ِ
ـم) مـ َّـر ًة واحــدة يف اخلطبــة
وقــد َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل ( َيتـ َ
َلِ ـ ْن مــات يف النَّــاس َأبــوه؛ بداللــة قولــه (عليــه الســام) املتقــدِّ م «بكتــه ِع ْر ُســه»َ ،أ ْي:
ـرت ــــ ؛ َفأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) َأراد َأ ْن يبـ ِّـن حــال َأبنــاء
بكتــه زوجتــه ــــ كــا ذكـ ُ

ذلــك امل ِّيــت ،فاألَبنــاء مــات َأبوهــم ،و ُأ ْفـ ِـر ُدوا؛ َفأصبحــوا َأيتامـ ًا بعــده.

و(يتــم) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،و(ولــده) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه
ـاض مبنـ ٌّ

ـم يف
ـي عــى َّ
َّ
الضـ ِّ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

(جذبــت نفســه) .ومجلــة (ويتــم ولــده) معطوفــة عــى
حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،عائــد إىل َمـ ْن ُ
مجلــة (وحفــر رمســه).

** *

 .1مجهــرة اللغــة .196/1 :وينظــر :هتذيــب اللغــة ،29/5 :ومعجــم مقاييــس اللغــة ،118/6 :والصحــاح
يف اللغــة.298/2 :
 .2املصباح املنري.476/1:وينظر:لسان العرب،645/12:وتاج العروس.1513/1:
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َت َف َّر َق

تـ ُّ
ـدل مــا َّدة (تفــرق) يف ال ُّلغــة عــى املباينــة .جــاء يف (العــن)« :ال َفــرق :تفريـ ٌـق بــن
وتفــار َق القــو ُم وافرتقــواَ ،أ ْي :فــارق بعضهــم
ويتفرقــا.
شــيئني فرقــ ًا حتَّــى يفرتقــا
َ
َّ

بعض ـ ًا ...وال ُف ْرقــة مصــدر االفــراق ...وال ُفرقــانُّ :
كل كتــاب ُأنــزل ،بــه فــرق اهلل بــن
احلــق والباطــل ...ويــوم الفرقــان يــوم بــدر و ُأحــد ،فــرق اهلل بــن احلــق والباطــل» (((.
كل شــيئني فصلــت بينهــا ،قــد فرقتهــا فرقــ ًاُّ ،
والفــرقُّ :
ــرق
وكل ناحيــة منهــا َف ْ

وفريــق (((.

وجــاء يف (معجــم مقاييــس ال ُّلغــة)« :الفــاء والـ َّـراء والقــاف ُأ َص ْيــل واحــد صحيــح

يـ ُّ
ـدل عــى متييــز وتزييــل بــن شــيئني .ومــن ذلــك الفــرق :فــرق َّ
الش ـ ْعرُ .يقــال :فرقتــه
َف َرق ـ ًا» (((.

الش ِ
ــت بــن َّ
الــيء
وقــال
اجلوهــريَ « :ف َر ْق ُ
ــر ُق َف ْرقــ ًا و ُف ْرقانــ ًا .و َف َّرقــت َّ
ّ
ــيئني َأ ْف ُ
َت ْف ِريق ـ ًا و َت ْف ِر َق ـ ًة ،فانفــرق وافــرق وتفـ َّـرق ...وال ُفرقــان :القــرآنُّ ،
وكل مــا ُفـ ِّـرق بــه بــن
احلــق والباطــل ،فهــو ُف ْرقــان ...وا َمل ْفـ َـرق وا َمل ْفـ ِـر ُق :وســط الــر ْأس ،وهــو ا َّلــذي ُي ْفـ َـر ُق
فيــه َّ
الشــعر ،وكذلــك َم ْفـ ِـر ُق ال َّطريــق و َم ْف َر ُق ـ ُه ،للموضــع ا َّلــذي يتش ـ َّعب منــه طريـ ٌـق
آخــر»(((.

ـيء ُمفارق ـ ًة ،وفراق ـ ًاَ :با َينَ ـ ُه .واالســم :ال ُفرقــة .وتفــارق القــوم :فــارق
وفــارق الـ َّ
 .1العني .396/1 :وينظر :املحيط يف اللغة.473/1 :
 .2ينظر :مجهرة اللغة.434/1 :
 .3معجم مقاييس اللغة.392/4 :
 .4الصحــاح يف اللغــة .41/2 :وينظــر :هتذيــب اللغــة ،211/3 :ولســان العــرب ،299/1 :واملصبــاح
املنــر ،176 ،7 :والقامــوس املحيــط ،1183 ،1 :وتــاج العــروس6539/1 :و .6540
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بعضهــم بعض ـ ًا ،وفــارق فــان امر َأتــه مفارق ـ ًة وفِراق ـ ًاَ :با َينَهــا .والفــرق :الفصــل بــن
َّ
الشــيئني ،ومجعــه :فــروق(((.

وبمعنــى (املباينــة) َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل (تفــرق) مـ َّـر ًة

«و َت َفـ َّـر َق َعنْ ـ ُه َعــدَ ُد ُه»؛ كنايــة عــن ذهــاب
واحــدة يف اخلطبــة؛ إذ قــال (عليــه الســام)َ :

جــاه اإلنســان امل ِّيــت (ومــن جذبــت نفســه) ،فبموتــه يذهــب مجيــع َمــ ْن كان جمتمعــ ًا
ـب لــه ِصدْ قـ ًاَ ،أو َت َ ُّلقـ ًا؛ فـ ُّ
ـكل يشء انتهــى بمــوت
حلـ َّ
حولــه ،ســواء يف ذلــك َمـ ْن ُي ْظ ِهـ ُـر ا ُ
ـم منــه ،وهــو مــا مجعــه ذلــك اإلنســان امل ِّيــت ،وقــد
ذلــك اإلنســانَ ،و ُتـ ِـر َك ملــا هــو َأهـ ُّ
ذكــره َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) بعــد هــذا الفعــل مبــارشة ،فقــال (عليــه الســام):
ج ُعـ ُه» ،وسـ ْ
ـيأيت احلديــث عنــه ــــ ْ
إن شــاء اهلل تعــاىل ــــ.
ـم َ ْ
«و ُق ِّسـ َ

و(تفــرق) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،و(عنــه) عــن :حــرف جـ ٍّـر ،واهلــاء :ضمــر
ـاض مبنـ ٌّ

ـم يف حمـ ِّـل جـ ًّـر بحــرف اجلـ ِّـر ،عائــد إىل َم ـ ْن (جذبــت نفســه)،
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
متَّصــل مبنـ ٌّ
ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل (تفــرق) ،و (عــدده) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه
واجلـ ُّ

ـم
ـي عــى َّ
َّ
الضـ ِّ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
يف ِّ
جــر باإلضافــة ،عائــد إىل َمــ ْن (جذبــت نفســه) .ومجلــة (تفــرق عنــه عــدده )
حمــل ٍّ

معطوفــة عــى مجلــة (ويتــم ولــده).

** *

ُق ِّ�س َم

تـ ُّ
ـدل مــا َّدة (قســم) يف ال ُّلغــة عــى التَّجزئــة ،والتَّشــطري ،والتَّفريــق ،واإلبعــاد ،والفرز.
ِ
ِ
ــم ُة مصــدر االقتســام،
ــم َق ْســ ًا ،والق ْس َ
ــم َي ْقس ُ
ــم مصــدر َق َس َ
جــاء يف (العــن)« :ال َق ْس ُ
 .1ينظر :املحكم واملحيط األعظم.47/3:
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ـم بينهــم ِق ْسـ َـم ًة» (((.
ويقــال َأيض ـ ًاَ :ق َسـ َ

ـيء،
وتقســموا الـ َّ
وقــال ابــن ســيده« :قســم الـ َّ
وقســمه :جـ َّـز َأهَّ ...
ـي يقســمه قسـ ًاَّ ،
قســموه بينهــم ...وقاســمته املــالَ :أخــذت منــه ِق ْسـ َـم َك ،و َأخــذ
واقتســموه ،وتقاســموهَّ :

قســمه .وقســيمك :ا َّلــذي يقاســمك َأرضـ ًا َأو دار ًا َأو مــاالً بينــك وبينــه ...وهــذا قســيم
وقســمهمَّ :فرقهــم قســ ًا هنــا وقســ ًا
هــذاَ ،أ ْي :شــطره ...وقســمهم الدهــر يقســمهم َّ

مفرقــة مب َّعــدة»(((.
هنــا .ونــوى قســومَّ :

وجــاء يف (املصبــاح املنــر)َ « :ق َسـ ْـمتُه َق ْسـ ًا مــن بــاب رضب فرز ُتــه َأجــزاء ًا فانقســم،
ِ
وقســام مبالغــة» (((.
ـم مثــل مســجد ،والفاعــل قاســمَّ ،
واملوضــع َم ْقسـ ٌ
ـم) يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ َأورده َأمــر
وتطابقــت داللــة هــذا الفعــل ( ُق ِّسـ َ

ج ُع ُه».
ـم َ ْ
املؤمنــن (عليــه الســام) مـ َّـر ًة واحدة يف اخلطبــة ،إذ قال (عليه الســام)َ :
«و ُق ِّسـ َ
قلت ــــ ؛ ليف ِّكــروا ،ويقرتبــوا ،ويصــروا إىل ما
فيتفـ َّـرق َمـ ْن كان حــول ذلــك امل ِّيــت ــــ كــا ُ
فيجزؤنــه ،ويشــطرونه،
ـم منــه ،وهــو مــا مجعــه ذلــك اإلنســان امل ِّيــت ــــ َّ
التكــة ــــِّ ،
هــو َأهـ ُّ

ويفرقونــه ،ويفرزونــه ،ويب ِّعدونــه عنــه بتقاســمهم إ َّيــاه فيــا بينهــم.
ِّ

وقــد جــاء َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هبــذا الفعــل مبن ّيـ ًا للمجهــول ،وتقــدَّ م َأ َّن
حلــذف الفاعــل ،وإقامــة املفعــول مقامــه َأغراض ـ ًا لفظ َّيــة ومعنو َّيــة ((( ،ومــن املعنويــة:

 .1العــن .383/1 :وينظــر :هتذيــب اللغــة ،171/3 :والصحــاح يف اللغــة ،77/2 :واملحيــط يف اللغــة:
.451/1
 .2املحكــم واملحيــط األعظم.7/3:وينظر:معجــم مقاييــس اللغة،73/5:ولســان العرب،478/13:وتــاج
العــروس.7885/1:
 .3املصباح املنري.399/7:
 .4ينظر :الفعل (جذبت) من الكتاب.
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التكيــز عــى احلــدث ،وهــو مــا ابتغــاه َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مــع هــذا الفعــل؛
َّ
فـ َـأراد (عليــه الســام) َأ ْن يبـ ِّـن َأ َّن مــا جيمعــه ذلــك اإلنســان امل ِّيــت صائــر إىل التَّجزئــة،
الو َر َثــة هــم َمــ ْن يقــوم
والتَّشــطري ،والتَّفريــق ،والفــرز ،واإلبعــاد عنــه ،وواضــح َأ َّن َ

بذلــك.

و(قســم) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،و(مجعــه) نائــب فاعــل
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء :ضمــر
مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،عائــد إىل (مــن جذبــت نفســه) .ومجلــة
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
متَّصــل مبنـ ٌّ

(وقســتم مجعــه) معطوفــة عــى مجلــة (تفــرق عنــه عــدده).
** *

َذهَ َب

تـ ُّ
والســر ،واملــرور .جــاء يف (العني):
ـدل مــا َّدة (ذهــب) يف ال ُّلغــة عىل الـ َّـزوال،
وامليضَّ ،
ِّ

والذهــوب ،لغتــان ،مصــدر ذهبــت ،وا َمل ْذ َهــب :يكــون مصــدر ًا َّ
والذهــاب ُّ
«َّ ...
كالذهــاب،
الزمــان» (((َّ .
ـب
ويكــون اسـ ًا للموضــع ،ويكــون وقتـ ًا مــن َّ
الســرُ ،يقــالَ :ذ َهـ َ
والذهــابَّ :
ِ
ـوب ،وذهــب بــه ،و َأ ْذ َه َبـ ُهَ :أزالــه (((.
ـب و َذهـ ٌ
ـب َذهابـ ًا و ُذهوبـ ًا ،فهــو ذاهـ ٌ
َي ْذ َهـ ُ
ّ
ـب َذ َهابـ ًا بالفتــح ،ويكــر مصــدر
الســر ،واملــرور ،وذهــب كمنــع َي ْذ َهـ ُ
والذهــابَّ :

ـايس مســتعمل ،ومذهب ـ ًا ،فهــو ذاهــب و َذهــوب كصبــور:
ـاعي ،و ُذهوب ـ ًا َّ
بالضـ ِّ
سـ ٌّ
ـم قيـ ٌّ
ســارَ ،أو َمـ َّـر (((.
 .1العني .368/1 :وينظر :هتذيب اللغة ،322/2 :واملحيط يف اللغة304/1 :و .305
 .2ينظر :املحكم واملحيط األعظم.189/2 :
 .3ينظر :لسان العرب ،393/1 :وتاج العروس.499/1 :
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ـي َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل (ذهــب)
وبمعنــى الـ َّـزوال ،واملـ ِّ

ـر ُه َو َسـ ْـم ُع ُه» .وجــاء يف
«و َذ َهـ َ
مـ َّـر ًة واحــدة يف اخلطبــة؛ إذ قــال (عليــه الســام)َ :
ـب َبـ َ ُ
آخــر األَفعــال ا َّلتــي َأوردهــا (عليــه الســام) يف بيــان حــال َأ ْلصـ ِـق األَشـ ِ
ـياء باإلنســان
َ
(الزوجــة ،والقــر ،والولــد ،واجلــاه ـ العــدد ـ ،واجلمــع ــــ
امل ِّيــت بعــد موتــه ،وهــيَّ :
عرسـ ُهَ ،و ُح ِفـ َـر َر ْم ُسـ ُه،
َّ
والســمع) ،إذ قــال (عليــه الســام)َ :
«و َب َك ْتـ ُه ُ
التكــة ــــ ،والبــرَّ ،
ِ
ـر ُه َو َسـ ْـم ُع ُه».
ـم َ ْ
ج ُع ـ ُهَ ،و َذ َهـ َ
ـم ِو ْلــدُ ُهَ ،و َت َفـ َّـر َق َعنْ ـ ُه َعــدَ ُد ُهَ ،و ُق ِّسـ ُ
َو َيتـ َ
ـب َبـ َ ُ
و(ذهــب) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،و(بــره) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه
ـاض مبنـ ٌّ

ـم يف
ـي عــى َّ
َّ
الضـ ِّ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء :ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،عائــد إىل (مــن جذبــت نفســه) ،و(ســمعه) الــواو حــرف عطــف،

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى
و(ســمعه) اســم معطــوف عــى (بــره) مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة،
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء :ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

عائــد إىل (مــن جذبــت نفســه) .ومجلــة (وذهــب بــره وســمعه) معطوفــة عــى مجلــة

(وقســم مجعــه).

** *

ُغ ِّم َ
�ض

ـض) يف ال ُّلغــة عــى معـ ٍ
تـ ُّ
ـان ،منهــا :إغــاق العينــن بإطبــاق اجلفنــن.
ـدل مــا َّدة ( ُغ ِّمـ َ
ـض :مــا تطامــن مــن األَرض ،ومجعــهُ :غمــوضِ ...
والغـ َـاض:
جــاء يف (العــن)« :ال َغ ْمـ ُ
ُ
ـت ...وال َغ ْم َضة:
ـت وال َأ ْغ َم ْضـ ُ
النَّــومُ ،يقــال :مــا ُذقــت ُغ ْمضـ ًا ،وال ِغ َمضـ ًا .ومــا َغ َّم ْضـ ُ
ـض ُغ ُموضـ ًا ،و َأمــر
التَّغافــل عــن األَشــياء .ودار غامضــة :غــر شــارعة .و َغ َم َضـ ْ
ـت َت ْغ ُمـ ُ
الرجــال :الفاتــر عــن احلملــة ...وال ُغموض:
غامــضَ ،غ َمـ َ
ـض ُغ ُم ْوضـ ًا .والغامــض مــن ِّ
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بطــون األَوديــة» (((.
ـض املــكان بالفتــح
ـري« :الغامــض مــن األَرض :املطمئ ـ ُّن .وقــد َغ َمـ َ
وقــال اجلوهـ ّ

ـض ،واجلمع
موض ًة و َغ َم َضـ ًة .ومكان َغ ْمـ ٌ
ـم ُغ َ
ـض َّ
ـض ُغ ُموضـ ًا .وكذلــك َغ ُمـ َ
َي ْغ ُمـ ُ
بالضـ ِّ
ُغ ُمــوض وأ ْغـ َـا ٌض ....وهــو َأشــدُّ غــور ًا .والغامــض مــن الــكالم :خــاف الواضــح،
إغامضهــا ...و ُيقــال:
ـض ُغ ُم ْو َضـ ًة ،و َغ َّم ْض ُتـ ُه َأنــا تغميضـ ًا .وتغميــض العــن:
ُ
وقــد َغ ُمـ َ
ـم ،وال تغميضـ ًا وال َت ْغ َمضـ ًاَ ،أ ْي :مــا
مــا اكتحلــت َغامضـ ًا وال ِغامضـ ًا وال ُغمضـ ًا َّ
بالضـ ِّ
ـت ،ومــا اغتمضــت عينــاي» (((.
نِ ْمـ ُ

ـض ،وال َغــاضِ ،
والغــاض ،والتَّغــاض ،والتَّغميــض ،واإلغــاض :النَّــوم،
فال ُغ َّمـ ُ
َ
ــض
ــض امل ِّيــت ،و َغ َّم ْضتَــ ُه ،و َغ َّم َ
ــض َط ْر َفــ ُه َعنِّــيَ ،و َغ َّم َضــ ُهَ :أغلقــه .و ُأ ْغ ِم َ
و َأ ْغ َم َ
طبقــت
وغم ْضتُهــا َت ْغ ِم ْيضــ ًاَ :أ
ــت
ُ
عليــهَ :أغلــق عينيــه((( .و َأ ْغ َم ْض ُ
العــن إغامضــ ًاَّ ،
َ
األَجفــان(((.
ـض) يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ ُأورد بمعنــى
وتطابقــت داللــة الفعــل ( ُغ ِّمـ َ
مــر ًة واحــدة يف اخلطبــة ،وهــو َأول األَفعــال ا َّلتــي
(إغــاق العــن بإغــاض اجلفنــن) َّ

َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف بيــان مــا حيصــل عــى اإلنســان امل ِّيــت يف
ـض
املغتســل بعــد موتــهَ ،ف ُي َبـ َ
ـض عينــاه ،إذ قــال (عليــه الســام)« :و ُغ ِّمـ َ
ـاش بـ َـأ ْن ُت ْغ َمـ َ
ِ
ـج َي َو ُب ِسـ َ
ُش َع َل ْيـ ِـه َك َفنُـ ُه،
و ُمــدِّ َدَ ،و ُو ِّجـ َه َو ُجـ ِّـر َدَ ،و ُغ ِّسـ َـل َون ُِّشـ َ
وسـ ِّ
ـط َلـ ُهَ ،و ُهـ ِّ
ـفُ ،
ـي َء َون َ
 .1العني.346/1 :
 .2الصحــاح يف اللغــة .26/2 :وينظــر :هتذيــب اللغــة ،49/3 :ومعجــم مقاييــس اللغــة،217/4 :
واملخصــص ،482/3 :واملحكــم واملحيــط األعظــم ،401/2 :ولســان العــرب ،199/7 :والقامــوس
املحيــط ،196/2 :وتــاج العــروس.4689 -4687/1 :
 .3ينظر :املحكم واملحيط األعظم.401/2 :
 .4ينظر :املصباح النري.82/7 :
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ِ
ـف».
ـمَ ،و ُلـ َّ
َو ُشــدَّ منْ ـ ُه َذ ْقنُ ـ ُهَ ،و ُق ِّمـ َ
ـص و ُع ِّمـ َ
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ـتحب للم ِّيت
وقــد ورد يف ( َأحــكام االحتضــار) يف رســائل الفقهــاء العمل َّيــة َأنــَّــه ُيسـ ُّ

ـض عينــاه ،و ُيطبـ َـق فــوه ،و ُيشــدَّ حليــاه (((.
َأ ْن تُغمـ َ

ومــا قيــل يف الفعــل (جذبــت نفســه) يقــال ــــ هنــا ــــ مــع الفعــل ( ُغ ِّمــض) يف بنائــه
التكيــز عــى احلــدث ،وهــو
للمجهــول ،فقــد بنــي للمجهــول ألَمريــنَ .أحدمهــاَّ :
اســتحباب إغــاض َع ْينَــي امل ِّيــت ،وهــي حالــة تدعــو إىل الت ََّأ ُّمــل وإنعــام النَّظر؛ فاإلنســان
ال يقــوى عــى َأ ِّي يشء ،ح َّتــى إغــاق عينيــه ،ممَّــا يـ ُّ
ـدل عــى عجــزه ،وانعــدام قـ َّـوة ْتأثــره

عــى جســده؛ فهــو ال يملــك ذلــك ــ َأصـ ً
ا ــــ .واآلخــرَ :أنــَّــه ال ُي ْع َل ُم َمـ ْن ســيغلق عينيه،

ولكنــَّــه سيحدث.

إن هــذا الفعــل ورد عــى زنــة ( ُف ِّع َ
ومــن قمــن القــول َّ
ــل) ،وقــد تقــدَّ م َأ َّن هلــذه

الصيغــة معــاين متعــدِّ دة ،ذكرهــا العلــاء ،ومنهــا :اجلَ ْعـ ُـل((( :وهــو َج ْعـ ُـل مفعولــه عــى
ِّ
ـر البــرة،
مــا هــو عليــه ،نحــو :ســبحان ا َّلــذي ضـ َّـوء األَضــواء ،وكـ َّـوف الكوفــة ،وبـ َّ
ـض)َ ،أ ْي:
َأ ْي :جعلهــا َأضــواء ،وكوفــة ،وبــرة .وهــذا املعنــى وارد مــع الفعــل ( ُغ ِّمـ َ
ـض العينــن.
ُج ِعـ َـل امل ِّيـ ُ
ـت ُمغمـ َ
و( ُغ ِّمــض) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمري
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

مســترت فيــه جــواز ًا ،تقديــره ،هــو ،عائــد إىل (مــن جذبــت نفســه) .ومجلــة ( ُغ ِّمــض)

معطوفــة عــى مجلــة (وذهــب بــره وســمعه).

** *
 .1ينظــر :منهــاج الصاحلــن (للخوئــي) ،72 :وموجــز الفتاوى املســتنبطة (للغــروي) ،91 :ومنهــج الصاحلني
(للســيد الصــدر) ،67 :وأحــكام العبادات (للمدريس) ،133 :وســبل الســام (لليعقــويب).104 :
 .2ينظر :الفعل ( َف َّردتُه) من الكتاب.
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ُم ِّد َد

ُّ
تــدل مــا َّدة ( ُمــدِّ َد) يف ال ُّلغــة عــى اجلــذب ،واملطــل ،والبســط .جــاء يف (العــن):

«ا َملــدُّ  :اجلــذب ...و َمــدَّ النــَّــهر ،وامتــدَّ احلبـ ُـل ...واملــادةُّ :
كل يشء يكــون مــدد ًا لغــره...
الســقاء ،وكذلــك ُّ
كل يشء يبقــى فيــه شــبه ا َملــدِّ  ،واالمتــداد يف ال ُّطــول،
والتَّمــدُّ د كتمــدُّ د ِّ
الســرَ ،أ ْي :طــال» (((.
وامتــدَّ هبــم َّ
وقــال ابــن فــارس« :امليــم والــدَّ ال َأصــل واحــد ُّ
جــر يشء يف طــول،
يــدل عــى ِّ

واتِّصــال يشء بــيء يف اســتطالة» (((.

وا َملــدُّ  :اجلــذب ،وا َمل ْطـ ُـلَ ،مــدَّ ُه َي ُمــدُّ ُه َمــدّ ًا ،و َمــدَّ بـ ِـه فامتــدَّ  ،ومــدَّ َد ُه فتمــدَّ َدَ ،
وتَدَّ ْد َنــا ُه
بيننــا َمدَ ْدنــا ُه (((.

بيــدي« :املــدُّ  :ال َب ْس ُ
ــط .قــال ال ِّلحيــاين :مــدَّ اهللُ األَرض مــدّ ًا :بســطها
الز
وقــال َّ
ّ
ِ
وسـ ِّـو َي ْت ...ا َملــدُّ  :اجلــذب،
وسـ َّـواها .وقولــه تعــاىلَ :
«وإِ َذا ْالَ ْر ُض ُمــدَّ ْت» َأ ْيُ :بسـ َط ْت ُ
َ
الــيء َمــدّ ًا :جذبتُــه ،قــال ابــن الق َّطــاع .املــدُّ  :ا َمل ْط ُ
ــل ،وقــال املصنِّــف يف
و َمــدَ ْد ُت َّ
البصائــرَ :أصـ ُـل املــدِّ جـ ُّـر يشء يف طــول ،واتِّصــال يشء بــيء يف اســتطالةَ ،مــدَّ ه َي ُمــدُّ ُه
َمــدّ ًا ،مــدَّ بــه فامتــدَّ .((( »...

مــر ًة واحــدة يف اخلطبــة مطابقــ ًا داللتــه ال ُّلغويــة ،وهــو
وورد هــذا الفعــل ( ُمــدِّ د) َّ
ثــاين األَفعــال ا َّلتــي جــاء هبــا َأمــر املؤمنــن يف بيــان مــا حيصــل عــى اإلنســان امل ِّيــت يف

 .1العــن .113/2 :وينظــر :مجهــرة اللغــة ،35/1 :وهتذيــب اللغــة ،443/4 :والصحــاح يف اللغــة:
 ،162/2واملحيــط يف اللغــة.340/2 :
 .2معجم مقاييس اللغة.216/5 :
 .3ينظر :لسان العرب.396/3 :
 .4تاج العروس2268/1 :و .2269
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يـ َـذب و ُي ْم َطــل و ُي ْب َســط؛ إذ قــال
ـاش بإغــاض عينيــهْ ُ ،
املغتســل بعــد موتــه ،فبعــد َأ ْن ُي َبـ َ َ
ـج َي َو ُب ِسـ َ
ـط
ـض و ُمــدِّ َدَ ،و ُو ِّج ـ َه َو ُجـ ِّـر َدَ ،و ُغ ِّسـ َـل َون ُِّشـ َ
(عليــه الســام)« :و ُغ ِّمـ َ
وسـ ِّ
ـفُ ،
ِ
ِ
ِ
ـف».
ـمَ ،و ُلـ َّ
ُش َع َل ْيــه َك َفنُ ـ ُهَ ،و ُشــدَّ منْ ـ ُه َذ ْقنُ ـ ُهَ ،و ُق ِّمـ َ
ـص و ُع ِّمـ َ
َل ـ ُهَ ،و ُهـ ِّ
ـي َء َون َ
ســتحب
الرســائل العمل َّيــة للفقهــاء َأنــَّــه ُي
ُّ
وقــد ورد يف ( َأحــكام االحتضــار) يف َّ
للم ِّيــت بعــد َأ ْن تُغمــض عينــاه ،و ُيطبــق فــوه ،و ُيشــدَّ حليــاهُ ،يبــا َدر إىل َأ ْن ُتــدَّ يــداه إىل

جانبــه ،وســاقاه (((.

ومــا قيــل يف الفعــل (جذبــت نفســه) يقــال ــــ هنــا ــــ مــع الفعــل ( ُمــدِّ َد) يف بنائــه
التكيــز عــى احلــدث ،وهــو
للمجهــول؛ فقــد بنــي للمجهــول ألَمريــنَ .أحدمهــاَّ :

ـم َم ْن ســيقوم بذلك ،ولكنــَّــه
اســتحباب مــدِّ يــدَ ي امل ِّيــت ورج َليــه ،واآلخــرَ :أنــَّــه ال ُي ْع َلـ ُ
حاصــل ال حمالــة.

و( ُمــدِّ َد) :فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمــر
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

مســترت فيــه جــواز ًا ،تقديــره هــو ،عائــد إىل (مــن جذبــت نفســه) .ومجلــة ( ُمــدِّ َد) معطوفــة

ـض).
عــى مجلــة ( ُغ ِّمـ َ

** *

ُو ِّجهَ

«الو ْجــ ُهُ :مســتق َبل ِّ
كل يشء .واجلهــة :النَّحــوُ .يقــالَ :أخــذت
جــاء يف (العــن)َ :
جهــة كــذاَ ،أي :نحــوهِ ...
والو ْج َهــ ُة :القبلــة وشــبهها يف ِّ
خــذت
كل يشء اســتقبلتَه و َأ
َ

والو َجــا ُه
َّوجــه :الفعــل الـ َّـازمُ .
توجهــوا إليــك ،يعنــي :و َّلــوا وجوههــم إليــك .والت ُّ
فيــهَّ .
 .1ينظــر :منهــاج الصاحلــن (للخوئــي)72 :و  ،73وموجــز الفتــاوى املســتنبطة (للغــروي) ،91 :ومنهــج
الصاحلــن (للســيد الصــدر) ،67 :وأحــكام العبــادات (للمــدريس) ،1333 :وســبل الســام (لليعقــويب):
.104
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والت َُّجــا ُه :مــا اســتقبل يش ٌء شــيئ ًا .تقــول :دار فــان ُتاه دار فــان .واملواجهة :اســتقبا ُلك
الرجـ َـل بــكالمَ ،أو وجــه» (((.
َّ

و ُيقــال :دور بنــي فــان تواجــه دور بنــي فــانَ ،أ ْي :تقابلهــا ،وهــي املواجهــة،
ِ
والوجــاه(((.
خمــري« :واجهتــه مواجهــ ًة ووجاهــ ًا .وداري جتــاه داره ،وتعــدت
الز
وقــال َّ
ّ

ووجهــت
ـم والكــر فيهــا...
وجاهــك وجتاهــك َّ
ووجهــتَّ ...
وتوجهــت إليــه َّ
َّ
بالضـ ِّ
وو ِّجــه األَعمــى
إليــه رســوالً.
وتوجــه جهــة كــذا ووجهــة كــذا ،وجعلتــه وجه ـ ًة يلُ ...
َّ
واملريــض وامل ِّيــتُ :ج ِع َ
وجهــ ُه نحــو القبلــة» (((.
ــل ُ
(و ِّجــه) مـ َّـر ًة واحــدة
وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل ُ
يف اخلطبــة ،جــاء فيهــا مبن ّي ـ ًا للمجهــول ،عــى زنــة ( ُف ِّعـ َـل) ،وهــو ثالــث األَفعــال ا َّلتــي
َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف بيــان مــا حيصــل عــى اإلنســان امل ِّيــت يف
ـاش بإغــاض عينيــهُ ،تَــدُّ يــداه ورجــاه ،و ُي َو َّجــه إىل
املغتســل بعــد موتــه ،فبعــد َأ ْن ُي َبـ َ

ـف،
ـض و ُمــدِّ َدَ ،و ُو ِّج ـ َه َو ُجـ ِّـر َدَ ،و ُغ ِّسـ َـل َون ُِّشـ َ
القبلــة ،إذ قــال (عليــه الســام)« :و ُغ ِّمـ َ
ِ
ِ
ِ
ــج َي َو ُب ِس َ
ــم،
ُش َع َل ْيــه َك َفنُــ ُهَ ،و ُشــدَّ منْــ ُه َذ ْقنُــ ُهَ ،و ُق ِّم َ
وس ِّ
ــص و ُع ِّم َ
ــط َلــ ُهَ ،و ُه ِّ
ُ
ــي َء َون َ
ــف».
َو ُل َّ
ـتحب للم ِّيت
وقــد ورد يف ( َأحــكام االحتضــار) يف رســائل الفقهــاء العمل َّيــة َأنــَّــه ُيسـ ُّ
بعــد َأ ْن تُغمــض عينــاه ،و ُيطبــق فــوه ،و ُيشــدَّ حليــاهُ ،
وتــدَّ يــداه إىل جانبــه ،ورجــاهَ ،أ ْن
 .1العــن .275/1 :وينظــر :هتذيــب اللغــة ،348/2 :والصحــاح يف اللغــة ،268/2 :واملخصــص،54/1 :
واملحكــم واملحيــط األعظــم ،226/2 :ولســان العــرب.487/13 :
 .2ينظر :مجهرة اللغة.250/1 :
 .3أساس البالغة.11/2 :
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وجــه إىل القبلــة بوضعــه بصــورة ،لــو جلــس َأضحــى وجهــه تلقــاء القبلــة(((.
ُي َّ
(و ِّجــه) يف بنائــه
(جذبــت نفســه) يقــال ــــ ههنــا ــــ مــع الفعــل ُ
ومــا قيــل يف الفعــل ُ
التكيــز عــى احلــدث ،وهــو
للمجهــول؛ فقــد ُبنــي للمجهــول ألَمريــنَ .أحدمهــاَّ :
ـم َمـ ْن ســيقوم بذلــك ،ولكنــَّــه
اســتحباب توجيــه امل ِّيــت إىل القبلــة ،واآلخــرَ :أنــَّــه ال ُي ْع َلـ ُ
ســيحدث.

ا عــن ذلــك ،فـ َّ
فضـ ً
(و ِّجــه) ورد عــى زنــة ( ُف ِّعـ َـل) ــ كــا تقــدَّ م ــ وســبق َأ ْن
ـإن الفعــل ُ

الصيغــة معــاين متعــدِّ دة ،ذكرهــا العلــاء ،ومنهــاَ :
ـت ((( َّ
ـى
قلـ ُ
إن هلــذه ِّ
اجل ْعـ ُـل ،وهــو معنـ ً
متوجهـ ًا إىل القبلــة.
ـت
(و ِّجــه)َ ،أ ْيُ :ج ِعـ َـل امل ِّيـ ُ
ِّ
وار ٌد مــع الفعــل ُ
(و ِّجــه) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمــر
و ُ
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

(و ِّجــه) معطوفــة
مســترت فيــه جــواز ًا تقديــره هــو ،عائــد إىل ( َمــن جذبــت نفســه) ،ومجلــة ُ
عــى مجلــة ( ُمــدِّ َد).

** *

ُج ِّرد

تـ ُّ
جلـ َـر ُد:
(جـ ِّـرد) يف ال ُّلغــة عــى التَّعريــة مــن الـ َّ
ـدل مــا َّدة ُ
ـيء .جــاء يف (العــن)« :ا َ
ـتَ :أرض جــرداء ،ومــكان َأجــرد،
ـت بــه قلـ َ
فضــاء ال نبــات فيــه ،اســم للفضــاء ،فــإذا نعـ َّ

وج َردهــا القحــط جتريــد ًا .ورجــل َأجــرد :ال شــعر عــى جســده...
وقــد َجـ ِـر َدت َجـ َـرد ًاَ ،
الســنبلة مــن
وا ُملجـ َّـرد :ا َّلــذي َأجــرد ُه النَّــاس فرتكــوه يف مــكان واحــد ...وإذا خرجــت ُّ
 .1ينظــر :منهــاج الصاحلــن (للخوئــي) ،77 :وموجــز الفتاوى املســتنبطة (للغــروي) ،96 :ومنهــج الصاحلني
(للســيد الصــدر) ،67 :وأحــكام العبادات (للمدريس) ،133 :وســبل الســام (لليعقــويب).104 :
 .2ينظر :الفعل َف َّردته من الكتاب.
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ــرد عنهــا خوصهــا كــا ُي ُ
قشــأ
جتــردت ...واجلريــدة :ســعفة رطبــة ُج ِّ
لفائفهــا ،قيــلَّ :
الـ ُ
ـورق عــن القضيــب» (((.

وجريــدُ النَّخــل :ا َّلــذي ُيــرد عنــه اخلــوصُّ .
قشتــه عــن يشء ،فقــد
وكل يشء َّ

تعــرى(((.
جردتــه عنــه،
الرجــل :إذا َّ
وجتــرد َّ
َّ
َّ

ـيء
ـدو ظاهـ ِـر الـ َّ
وقــال ابــن فــارس« :اجليــم والـ َّـراء والــدَّ ال َأصــل واحــد ،وهــو ُبـ ُّ

الرجل
ـم حيمــل عليــه غــره ممَّــا يشــاركه يف معنــاهُ .يقــال :جتـ َّـرد َّ
حيــث ال يســره ســاتر .ثــُـ َّ
ف النخــل ،والواحــدة
مــن ثيابــه يتجـ َّـرد جتـ ُّـرد ًا .قــال بعــض َأهــل ال ُّلغــة :اجلريــد َس ـ َع ُ

ــميت بذلــك ألَنــَّــه قــد ُج ِ
ــرد :الفضــاء
ــر َد عنهــا خوصهــا .واألَرض اجلَ َ
جريــدة؛ ُس ِّ
ــمي بذلــك لــروزه وظهــورهَ ،أ ْن ال يســره يشء» (((.
الواســع؛ ُس ِّ
ـيءَ ،يـ ُـر ُد ُه َجـ ْـرد ًا:
وجـ َـرد الـ َّ
و ُيقــالَ :جـ َـرد الـ َّ
وجـ َّـر َد ُه :قـ َّـرهَ .
ـيء َيــر ُد ُه َجـ ْـرد ًاَ ،
نــزع عنــه َّ
الشــعر ،وكذلــك َجـ َّـر َد ُه .وقــد َجـ ِـر َد ،وانجــرد .واجلَـ َـرد مــن األَرض :مــاال
ينبــت .وقــد َجـ ِـر َدت َجـ َـرد ًاَ .و َردهــا القحــط .وســنة جــارود :مقحطــة .ورجــل جــارود:
مشــؤوم منــه َ
ـر قو َمــه ،ورجــل َأجــرد :ال شــعر عليــه ،وخــدٌّ َأجــرد كذلــك،
كأنــَّــه ُي َقـ ِّ ُ
وجتـ َّـرد مــن ثوبــه ،وانجــرد :تعـ َّـرى (((.

الســيف مــن غمــده،
وقــال َّ
ـريَ :
الزخمـ ّ
«جـ َّـرده مــن ثيابــه ...ومــن املجــازُ :جـ ِّـرد َّ
 .1العــن .470/1 :وينظــر :هتذيــب اللغــة ،473/3 :والصحــاح يف اللغــة ،86/1 :واملحيــط يف اللغــة:
 ،97/2ولســان العــرب ،115/3 :واملصبــاح املنــر ،89/6 :والقامــوس املحيــط ،265/1 :وتــاج
العــروس1921/1 :و .1922
 .2ينظر :مجهرة اللغة.216/1 :
 .3معجم مقاييس اللغة.403/1 :
 .4ينظر :املحكم واملحيط األعظم.263/3 :
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وســيف ُمـ َّـرد ،كقوهلــم :ســيف عريــان ،ورجــل َأجــرد :ال شــعر عــى جســده ...ورضبــه
بجريــدةَ ،أ ْي :ســعفة ُجـ ِّـردت مــن اخلــوص.((( » ...
ــرد) يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ َأورده َأمــر
وتطابقــت داللــة الفعــل ُ
(ج ِّ

املؤمنــن (عليــه الســام) مـ َّـر ًة واحــدة ،جــاء فيهــا مبن ّيـ ًا للمجهــول ،وعــى زنــة ( ُف ِّعـ َـل)،
وهــو رابــع األَفعــال ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف بيــان مــا حيصــل
عــى اإلنســان امل ِّيــت يف املغتســل بعــد موتــه ،فبعــد َأ ْن ُي َبــارش بإغــاض عينيــهُ ،
وتــدَّ يــداه

ورجــاه ،و ُي َو َّجــه إىل القبلــةُ ،يعمــد إىل جتريــده مــن ثيابــه ،إذ قــال (عليــه الســام):
ــر َدَ ،و ُغ ِّس َ
ــج َي َو ُب ِس َ
ــي َء
ــل َون ُِّش َ
«و ُغ ِّم َ
وس ِّ
ــط َلــ ُهَ ،و ُه ِّ
ــفُ ،
ــض و ُمــدِّ َدَ ،و ُو ِّجــ َه َو ُج ِّ
ِ
ِ
ِ
ـف».
ـمَ ،و ُلـ َّ
ُش َع َل ْيــه َك َفنُ ـ ُهَ ،و ُشــدَّ منْ ـ ُه َذ ْقنُ ـ ُهَ ،و ُق ِّمـ َ
ـص و ُع ِّمـ َ
َون َ
وقــد ذكــر الفقهــاء يف رســائلهم العمل َّيــة لتغســيل امل ِّيــت ُســنن ًا مســتح َّبة ،قبــل َأ ْن
ُي ْو َضــع امل ِّيــت يف حــال التَّغســيل عــى مــكان مرتفــع مــن رسيــر َأو د َّكــة ،و َأ ْن يكــون حتــت

قميصــه مــن طــرف
يوجــه إىل القبلــة ،و َأ ْن ُينْـ َـز َع
ُ
ال ِّظــال ،و َأ ْن ُتــدَّ يــداه ورجــاه ،و َأ ْن َّ
ِ
رجليــهْ ،
ـوارث فيــه(((.
وإن اســتلزم فتقــه مــع إ ْذ ِن الـ
(جـ ِّـرد) يف بنائــه
ومــا قيــل يف الفعــل (جذبــت نفســه) يقــال ــــ هنــا ــــ مــع الفعــل ُ
التكيــز عــى احلــدث ،وهــو َأ ْن
للمجهــول؛ فقــد بنــي للمجهــول ألَمريــنَ .أحدمهــاَّ :
ـم َمـ ْن ســيقوم بذلــك ،ولكنــَّــه حاصــل ال
ُيـ َّـرد امل ِّيــت مــن ثيابــه ،واآلخــرَ :أنــَّــه ال ُيع َلـ ُ

حمالــة.

وهــذا الفعــل (جــرد) جــاء عــى زن ـ َة ( ُفعـ َـل) ــــ كــا ت َّقــدم ــــ وهلــذه الصيغــة معـ ٍ
ـان
ِّ
ِّ
ُ ِّ

 .1أساس البالغة.58/1 :
 .2ينظــر :منهــاج الصاحلــن (للخوئــي) ،77 :وموجــز الفتاوى املســتنبطة (للغــروي) ،96 :ومنهــج الصاحلني
(للســيد الصدر) ،70 :وســبل الســام (لليعقــويب).109 :
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(((
(جـ ِّـرد)َ ،أ ْيُ :ج ِعـ َـل
ـى متح ِّقــق يف الفعــل ُ
جل ْعـ ُـل  ،وهــو معنـ ً
ذكرهــا العلــاء ،ومنهــا :ا َ

ـت ُمـ َّـرد ًا مــن ثيابــه.
امل ِّيـ ُ

ٍ
مبنــي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمــر مســترت فيــه
مــاض
ــرد) فعــل
و ُ
ٌّ
(ج ِّ

(جـ ِّـرد) معطوفــة عــى مجلــة
جــواز ًا تقديــره هــو ،عائــد إىل (مــن جذبــت نفســه) .ومجلــة ُ

(و ِّجــه).
ُ

** *

ُغ ِّ�س َل

تـ ُّ
ـيء ،وتنقيتــه .جــاء يف (معجــم مقاييــس
ـدل مــا َّدة ( ُغ ِّسـ َـل) يف ال ُّلغــة عــى تطهــر الـ َّ
والســن والـ َّـام َأصــل صحيــح يـ ُّ
ـيء ،وتنقيتــه» (((.
ـدل عــى تطهــر الـ َّ
ال ُّلغــة)« :الغــن ِّ

ـيء َغ ْسـ ً
بالض ِّم،
ا بالفتــحَ ،ي ْغ ِسـ ُـل ،واالســم ال ُغ ْسـ ُـل َّ
ـريَ « :غ َسـ ْل ُت الـ َّ
وقــال اجلوهـ ّ
ِ
ــلِ .
ــل بالكــر :مــا ُي ْغ َس ُ
والغ ْس ُ
ــل و ُغ ُس ٌ
ُيقــالُ :غ ْس ٌ
مــي وغــره...
الــرأس خ ْط ٍّ
ــل بــه َّ
واغتســلت باملــاء .وال َغ ُســول :املــاء ا َّلــذي ُي ْغت ََسـ ُـل بــه .وكذلــك ا ُمل ْغت ََسـ ُـل .قــال اهلل تعــاىل:
ِ
اب)((( وا ُمل ْغت ََسـ ُـل أيضـ ًا :ا َّلــذي ُي ْغت ََسـ ُـل فيــه .وا َمل ْغ ِسـ ُـل ،بكــر
َ
ش ٌ
(هـ َـذا ُم ْغت ََسـ ٌـل َبــار ٌد َو َ َ
الســن وفتحهــا :م ْغسـ ُـل املوتــى ،واجلمــع :ا َمل َغ ِ
ـيء.
اسـ ُـل .وال ُغ َســالة :مــا َغ َسـ ْل َت بــه الـ َّ
َ َ
ِّ
ويش ٌء غســيل ومغســول» (((.
 .1ينظر :الفعل ( َف َّردتُه) من الكتاب.

 .2معجــم مقاييــس اللغــة .340/4 :وينظــر :العــن ،348/1 :ومجهــرة اللغــة؛ ،471/1 :واملحيــط يف
اللغــة ،398/1 :واملخصــص.499/1 :
 .3ص.42 :
 .4الصحــاح يف اللغــة .19/2 :وينظــر :هتذيــب اللغــة ،54/3 :واملحكــم واملحيــط األعظــم،405/2 :
ولســان العــرب ،494/11 :والقامــوس املحيــط ،141/3 :وتــاج العــروس.7377 -7375/1 :
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وورد هــذا الفعــل ( ُغ ِّسـ َـل) يف اخلطبــة مـ َّـر ًة واحــدة مطابق ـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة ،جــاء

بــه َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مبني ـ ًا للمجهــول ،وعــى زنــة ( ُف ِّعــل) ،وهــو خامــس
األَفعــال ا َّلتــي َأوردهــا (عليــه الســام) يف بيــان مــا حيصــل عــى اإلنســان امل ِّيــت يف

املغتســل بعــد موتــه ،فبعــد َأ ْن تُغمــض عينــاهُ ،
وجــه إىل القبلــة،
وتــدَّ يــداه ورجــاه ،و ُي َّ

ــض و ُمــدِّ َدَ ،و ُو ِّجــ َه
يتــم تغســيله ،إذ قــال (عليــه الســام)« :و ُغ ِّم َ
ُ
ــرد مــن ثيابــهُّ ،
وي َّ
ِ
ـج َي َو ُب ِسـ َ
ُش َع َل ْيـ ِـه َك َفنُـ ُهَ ،و ُشــدَّ ِمنْـ ُه َذ ْقنُـ ُه،
َو ُجـ ِّـر َدَ ،و ُغ ِّسـ َـل َون ُِّشـ َ
وسـ ِّ
ـط َلـ ُهَ ،و ُهـ ِّ
ـفُ ،
ـي َء َون َ
ـف».
ـمَ ،و ُلـ َّ
َو ُق ِّمـ َ
ـص و ُع ِّمـ َ

غســل بثالثــة
وقــد ذكــر الفقهــاء يف رســائلهم العمل َّيــة يف (تغســيل امل ِّيــت) َأنــَّــه ُي َّ
الســدر ،والثــَّــاين :بــاء الكافــور ،والثــَّــالث :بــاء القــراح .ويغســل
َأغســال :األَول :بــاء ِّ

ـم اجلانــب األَيــر(((.
ـم اجلانــب األَيمــن منــه ،ثــُـ َّ
َأ َّوالً ر ْأس امل ِّيــت ورقبتــه ،ثــُـ َّ

ومــا قيــل يف الفعــل (جذبــت نفســه) يقــال ــــ هنــا ــــ مــع الفعــل ( ُغ ِّســل) يف بنائــه
غســل
للمجهــول؛ فقــد بنــي للمجهــول ألَمريــن :األَ َّولَّ :
التكيــز عــى احلــدث ،وهو َأ ْن ُي َّ
ـم َم ـ ْن ســيقوم بذلــك ،ولكنــَّــه متح ِّقــق ال
امل ِّيــت بثالثــة َأغســال ،والثــَّــاينَ :أنــَّــه ال ُيع َلـ ُ

حمالــة.

وذكــرت َأ َّن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) َأورد هــذا الفعــل عــى زنــة ( ُف ِّعــل)،
ُ
وتقــدَّ م َأ َّن لصيغــة ( ُف ِّعـ َـل) معــاين كثــرة ذكرهــا العلــاء ،منهــا :املبالغــة والتَّكثــر ــــ وهــو
َأشــهرها ــــ ،ويـ ُّ
ـدل عــى تكريــر الفعــل ،وكثــرة القيــام بــه((( ،ومنهــاَ :
اجل ْعـ ُـل((( ،وكال

 .1ينظــر منهــاج الصاحلــن (للخوئــي)73 :و  ،77وموجــز الفتــاوى املســتنبطة (للغــروي)92 :و  ،96ومنهــج
الصاحلــن (للســيد الصــدر)67 :و  ،68وأحــكام العبــادات (للمــدريس) ،135 :وســبل الســام (لليعقــويب):
105و .106
 .2ينظر :الفعل (ب َّلغ) من الكتاب.

(فردتُه) من الكتاب.
 .3ينظر :الفعل َّ

210

الأفعال يف اخلطبة املونقة لأمري امل�ؤمنني (عليه ال�سالم)

املعنيــن متح ِّقــق يف الفعــل ( ُغ ِّســل)؛ ف ُغ ْسـ ُـل امل ِّيــت بثالثــة َأغســال يـ ُّ
ـدل عــى الكثــرة،
ـى تـ ُّ
ـدل عليــه صيغــة ( ُف ِّعـ َـل) ،فض ـ ً
ا عــن داللتهــا عــى (اجلعــل)َ ،أ ْيُ :ج ِعـ َـل
وهــو معنـ ً
ـدن امليـ ِ
ـت طاهــر ًا غــر متنجــس.
بـ ُ ِّ
ٍ
مبنــي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمــر مســترت فيــه
مــاض
و( ُغ ِّســل) فعــل
ٌّ

(وغسـ َـل) معطوفــة عــى
جــواز ًا ،تقديــره هــو ،عائــد إىل ( َم ـ ْن جذبــت نفســه) ،ومجلــة
ِّ
ــرد).
مجلــة ُ
(ج ِّ

** *

ُن ِّ�شف
ُّ
ــف) يف ال ُّلغــة عــى ذهــاب املــاء ،واليبــس .جــاء يف (العــن):
تــدل مــا َّدة (ن ُِّش َ
ــف
ــف :دخــول املــاء يف األَرض .والثــَّــوب وغــره .ن َِشــ َفت األَرض املــاء ،ون َِش َ
«الن َّْش ُ

املــاء يف األَرض ،ســواء» (((.

والشــن والفــاءَ :أصــل صحيــح يـ ُّ
وقــال ابــن فــارس« :النُّــون ِّ
ـدى
ـدل عــى ولــوج نـ ً
ـف :دخــول املــاء يف الثــَّــوب واألَرض ح َّتــى َين ْ
ْتشـ َفا ُه» (((.
يف يشء ْيأخــذه .منــه الن َّْشـ ُ
احلــوض املــا َء َين َْشــ ُف ُه ن َْشــف ًا :رشبــه.
ــف
ــر َق ،بالكــر ،ون َِش َ
ون َِش َ
ُ
ــف الثــ ُ
َّــوب ال َع َ
و َتن ََّشــ َفه كذلــك .و َأرض ن َِشــ َف ٌة :بينَــ ُة الن ََّّش ِ
ــف املــاء(((.
ــف ،إذا كانــت َتن َْش ُ
َ ِّ
ُ
ـف،
رض ن َْشــف ًا ،واالســم الن ََّشـ ُ
وقــال ابــن منظــور« :ن َِشـ َ
ـف املــا ُء يبــس ،ون َِش ـ َف ْت ُه األَ ُ

 .1العــن .8/2 :وينظــر :مجهــرة اللغــة ،489/1 :وهتذيــب اللغــة ،110/4 :واملحيــط يف اللغــة،172/2 :
واملخصــص ،248/2 :والعبــاب الزاخــر ،21/2 :واملصبــاح املنــر.302/9 :
 .2معجم مقاييس اللغة.343/5 :
 .3ينظر :الصحاح يف اللغة ،210/2 :والقاموس املحيط ،432/2 :وتاج العروس.6137/1 :
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ـف املــا َء َين ِْش ـ ُف ُه ن َْشــف ًا ون َِش ـ َف ُهَ :أخــذه مــن غديــر َأو غــره بخرقــة َأو غريهــا» (((.
ون ََشـ َ

مرتــن
وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل (نشــف) َّ
املــرة األُوىل مبن ّيــ ًا للمجهــول ،وعــى زنــة ( ُف ِّع َ
ــل) ،وهــو ســادس
يف اخلطبــة .جــاء يف َّ
األَفعــال ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف بيــان مــا حيصــل عــى اإلنســان
امل ِّيــت يف املغتســل بعــد موتــه ،فبعــد َأ ْن تُغمــض عينــاهُ ،
وجــه إىل
وتــدَّ يــداه ورجــاه ،و ُي َّ

غســل باألَغســال الثــَّــاثة ،بعدهــا ( ُين ََّشــف) منهــا ،إذ قــال
القبلــةُ ،
ويـ َّـرد مــن ثيابــه ،و ُي َّ
ـج َي َو ُب ِسـ َ
ـط
ـض و ُمــدِّ َدَ ،و ُو ِّج ـ َه َو ُجـ ِّـر َدَ ،و ُغ ِّسـ َـل َون ُِّشـ َ
(عليــه الســام)« :و ُغ ِّمـ َ
وسـ ِّ
ـفُ ،
ِ
ِ
ِ
ـف».
ـمَ ،و ُلـ َّ
ُش َع َل ْيــه َك َفنُ ـ ُهَ ،و ُشــدَّ منْ ـ ُه َذ ْقنُ ـ ُهَ ،و ُق ِّمـ َ
ـص و ُع ِّمـ َ
َل ـ ُهَ ،و ُهـ ِّ
ـي َء َون َ
وقــد ذكــر الفقهــاء يف رســائلهم العمل َّيــة يف بــاب (تغســيل امل ِّيــت) بعــد َأ ْن ُيفــرغ مــن
نشــف بـ ُ
تغســيله ُي َّ
ـدن امل ِّيــت بثــوب نظيــف َأو نحــوه(((.

ومــا قيــل يف الفعــل (جذبــت نفســه) يقــال ــــ هنــا ــــ مــع الفعــل (ن ُِّشــف) يف بنائــه
التكيــز عــى احلــدث ،وهــو تنشــيف
للمجهــول؛ فقــد بنــي للمجهــول ألَمريــن .األَ َّولَّ :

ـم َمـ ْن
بــدن امل ِّيــت بثــوب نظيــف َأو غــره مــن األَغســال الثــَّــاثة ،والثــَّــاينَ :أنــَّــه ال ُي ْع َلـ ُ
ـف بد َن ـ ُه ،إالِّ َأنــَّــه َأمــر حاصــل ال حمالــة.
َس ُين َِّشـ ُ
ـرت َأ َّن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) َأورد هــذا الفعــل عــى زنــة ( ُف ِّعــل)،
وكــا ذكـ ُ
الصيغــة ،منهــا :املبالغــة والتَّكثــر(((َ ،
واجل ْعــل(((،
وتقــدَّ م َأ َّن العلــاء ذكــروا معــاين هلــذه ِّ
 .1لسان العرب.329/9 :
 .2ينظــر :منهــاج الصاحلــن (للخوئــي) ،78 :وموجــز الفتــاوى املســتنبطة ،96 :ومنهــج الصاحلــن (للســيد
الصــدر) ،71 :وســبل الســام (لليعقــويب).109 :

 .3ينظر :الفعل ( َب َّلغ) من الكتاب.

(فردته) من الكتاب.
 .4ينظر :الفعل َّ
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ـيف بـ ِ
ـدن امل ِّيــت مــن األَغســال الثــَّــاثة
وكال املعنيــن وارد مــع الفعــل (ن ُِّشــف)؛ فتنشـ ُ
ِ
ـى تـ ُّ
يـ ُّ
ـدل عليــه صيغــة
ـدل عــى الكثــرة واملبالغــة؛ ل ُي ْج َعـ َـل ناشــف ًا ال مــاء فيــه ،وهــو معنـ ً
( ُف ِّعــل)؛ فضـ ً
ا عــن داللتهــا عــى (اجلعــل)َ ،أ ْي :جعــل بــدن امل ِّيــت ناشــف ًا مــن األَغســال
الثــَّــاثة ،غــر ُمب َّلل.

و(ن ُِّشــف) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمــر
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

مســترت فيــه جــواز ًا ،تقديــره هــو ،عائــد إىل ( َمــ ْن جذبــت نفســه) ،ومجلــة (ون ُِّشــف)

معطوفــة عــى مجلــة (و ُغ ِّسـ َـل).

َأ َّمــا يف املـ َّـرة الثــَّــانية؛ فقــد َأورده َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف بيــان مــا حيصــل
عــى جســم اإلنســان امل ِّيــت يف داخــل القــر ،وهــو رابــع األَفعــال اخلمســة ا َّلتــي َأوردهــا
َأمــر املؤمنني(عليــه الســام) يف ذلــك ،إذ قال(عليــه الســام)َ « :ف ُهـ َـو َح ْشـ ُـو َقـ ْ ٍ
ي
ـرَ ،و َر ِه ْ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ـم ِه دود َقـ ِ ِ ِ
ِ ِ
ل ُمـ ُه،
ـرهَ ،و َيسـ ْي ُل َصد ْيــدُ ُه مـ ْن من َْخـ ِـره ،و ُي ْسـ َ
ـح ُق َبدَ ُنـ ُه َو َ ْ
َق ْفـ ٍـرَ ،ي ْسـ َعى ِ ْف ج ْسـ ُ ْ ُ ْ
ـف َد ُمـ ُهَ ،و َيـ ِـر ُّم َع ْظ ُمـ ُه».
َو َينْشـ ُ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و(ينشــف) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف،
و(د ُمــه) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،عائــد إىل ( َمـ ْن جذبــت
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
واهلــاء :ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

وحلمــه).
ـح ُق بد ُنــه
نفســه) .ومجلــة (وينشــف دمــه) معطوفــة عــى مجلــة (و ُيسـ َ
ُ
** *

ُ�س َّجي

تـ ُّ
ـيء .جــاء يف
والســكون ،وتغطيــة الـ َّ
(سـ َّ
الركــودُّ ،
ـجي) يف ال ُّلغــة عــى ُّ
ـدل مــا َّدة ُ
الســكون .وعــن ســاجيةَ ،أ ْي :فاتــرة النَّظــرة ...وليلــة ســاجية:
«الس ُ
ــجوُّ :
(العــن)ُّ :
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الريــح ...و ُيقــال :ســجا البحــرَ ،أ ْي :ســكنت َأمواجــه ،وتســجي ُة امل ِّيــت :تغطيتــه
ســاكنة ِّ
(وال َّل ْي ِ
ٍ
ســاج ،وليــل
ــجى)(((َ ،أ ْيَ :أظلــم وركــد ،كــا ُيقــال :بحــر
ــل إِ َذا َس َ
بثــوبَ ...

سـ ٍ
ـاج ،إذا ركــد وظلــم ،ومعنــى ركــد :ســكن ...وتســجية امل ِّيــت :تغطيتــه بثــوب» (((.
ٍ
«السني واجليم والواو ُّ
سكون ،وإطباق» (((.
يدل عىل
وقال ابن فارسِّ :

ــجو ًا :إذا ســكنت َأمواجــه ،وســجا ال َّليــل :ســكن.
وســجا
ــجو َس ْ
البحــر َي ْس ُ
ُ
َ

الريــح
والسـ ْ
ـجواء :النَّاقــة ا َّلتــي تســكن ح َّتــى حتلــب ،وليلــة ســاجية إذا كانــت ســاكنة ِّ
َّ

(((.

ـجو
وقــال ابــن منظــور« :وســجا البحــر و َأســجى إذا ســكن ،وســجا ال َّليــل وغريه َي ْسـ ُ

والســحاب...
وسـ ْ
ُسـ ُ
والريــح َّ
ـجو ًا ســكن ،وليلــة ســاجية ،إذا كانــت ســاكنة الــرد ِّ
ـج ّو ًا َ

َســجي
ــج ُ
يت امل ِّيــت تســجي ًة :إذا َمــدَ ْد َت عليــه ثوبــ ًا ...وا ُملت ِّ
وس َّ
َس َّ
ــجى امل ِّيــت غ َّطــاهَ ،
ـجو ًا،
ـجو َسـ ْ
ـجا َي ْسـ ُ
الســاجي؛ ألَنــَّــه ُيغ َّطــى بظالمــه وســكونهَ ...سـ َ
امل ُت َغ ِّطــي يف ال َّليــل َّ
ـجى ُيسـ ِ
ـجى امل ِّيــت
ـجي ك ُّلــه غ َّطــى شــيئ ًا مــا ،والتَّســجيةَ :أ ْن ُي َسـ َّ
ـجي ُي َسـ ِّ
وسـ ِّ
ـجي ،و َأ ْسـ َ ْ
ُ
بثــوبَ ،أ ْيُ :يغ َّطــى بــه» (((.
ـجي) مـ َّـر ًة واحــدة يف اخلطبــة ،وهــو ســابع األَفعــال ا َّلتــي
(سـ ِّ
وقــد جــاء هــذا الفعــل ُ
َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف بيــان مــا حيصــل عــى اإلنســان امل ِّيــت يف

ـض و ُمــدِّ َدَ ،و ُو ِّجـ َه َو ُجـ ِّـر َدَ ،و ُغ ِّسـ َـل
املغتســل بعــد موتــه ،إذ قــال (عليــه الســام)« :و ُغ ِّمـ َ
 .1الضحى.2:
 .2العني .487/1 :وينظر :هتذيب اللغة ،30/4 :وأساس البالغة.108/1 :
 .3معجم مقاييس اللغة.106/3 :
 .4ينظر :املحيط يف اللغة.128/2 :
 .5لسان العرب372/14 :و .373
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ِ
ِ
ِ
ــج َي َو ُب ِس َ
ــص
َون ُِّش َ
ُش َع َل ْيــه َك َفنُــ ُهَ ،و ُشــدَّ منْــ ُه َذ ْقنُــ ُهَ ،و ُق ِّم َ
وس ِّ
ــط َلــ ُهَ ،و ُه ِّ
ــفُ ،
ــي َء َون َ
ـف».
ـمَ ،و ُلـ َّ
و ُع ِّمـ َ

ـيء ــــ وارد يف الفعــل
والســكون  2ــــ تغطيــة الـ َّ
الركــود ُّ
وكال املعنيــن ــــ َأعنــي 1 :ــــ ُّ
ـجي) يف اخلطبــة؛ فهــو إ َّمــا َأ ْن ُيــرا َد بــه َأ َّن امل ِّيــت بعــد َأ ْن تُغمــض عينــاهُ ،
وتــدَّ يــداه
(سـ ِّ
ُ
رجــع بــه إىل
وجــه إىل القبلــةُ ،
غســل ،و ُين ََّشــف ،و ُي َ
ورجــاه ،و ُي َّ
ــرد مــن ثيابــه ،و ُي َّ
وي َّ
غســل
والركــود ،أو َأنــَّــه ُيغ َّطــى بثــوبَ ،أو قطعــة مــن القــاش بعــد َأ ْن ُي َّ
الســكون ُّ
حــال ُّ
باألَغســال الثــَّــاثة ،و ُي َّ
الســكون
نشــفَ ،ب ْيــدَ َأ َّن األَقــوى عنــدي املعنــى األَول ،وهــو ُّ
غســل بــدن امل ِّيــت باألَغســال الثــَّــاثة ،وبعــد َأ ْن ُيق َّلــب يف ذلــك ك ِّله
والركــود ،فبعــد َأ ْن ُي َّ
ُّ

يمينـ ًا ويســار ًا يف َأثنــاء الغســل ،و ُي َّ
والركــود؛
الســكون ُّ
نشــف بدنــهُ ،يرجــع بــه إىل حــال ُّ
ـج ًى ،بعــد َأ ْن يكــون قــد ُب ِسـ َ
ـط لــهَ ،أ ْيُ :يفتــح لــه الكفــن بعــد َأ ْن كان معقود ًا،
ليكــون مسـ َّ
ـر عليه،
ويـ َّ
ُ
ـيء لــهَ ،أ ْي :تُر َّتــب قطــع الكفن الثــَّــاث :املئــزر ،والقميــص ،واإلزار؛ ل ُتنْـ َ َ
فيكــون الكفــن مســتولي ًا عــى جســده ُك ِّلــه.

ا عــن ذلــك ،فـ َّ
فضـ ً
ـإن العلــاء ــــ يف رســائلهم العمل َّيــة ــــ يف بــاب (تغســيل امليــت) مل
نشــف ،و ُيغ َّطــى بثــوب ،بــل َّ
غســلُ ،ي َّ
إن اخلطــوة األُخرى
يذكــروا َأ َّن بــدن امل ِّيــت بعــد َأ ْن ُي َّ
هــي التَّكفــن ــــ واهلل َأعلم ــ.

ـجي) يف بنائــه
(سـ َّ
ومــا قيــل يف الفعــل (جذبــت نفســه ــــ يقــال ــــ هنــا ــــ مــع الفعــل ُ
التكيــز عــى احلــدث ،وهــو
للمجهــول؛ فقــد بنــي للمجهــول ألَمريــنَ .أحدمهــاَّ :

ـم َمـ ْن ســيقوم هبــذه العمل َّيــة ،غــر َأنــَّــها كائنــة ال حمالــة.
التَّســجية ،واآلخــرَ :أنــَّــه ال ُي ْع َلـ ُ
ـجي) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمــر
و(سـ ِّ
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ
ُ

ــجي)
(س َّ
مســترت فيــه جــواز ًا ،تقديــره هــو ،عائــد إىل ( َمــ ْن جذبــت نفســه) ،ومجلــة ُ
معطوفــة عــى مجلــة (ن ُِّشــف).
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ُب ِ�س َط

تـ ُّ
الشء
ـدل مــا َّدة (البســط) يف ال ُّلغــة عــى النَّــر ،وهــي نقيــض القبض ،وهــي َج ْعـ ُـل َّ
ِ
ـاط :ما ُي ْب َسـ ُ
بسـ ُ
ـط(((.
مســتوي ًا ممتــدّ ًاُ .يقال :بســط الثــَّــوب والفــراش :إذا نرشه .وال َ

الــيء يف
والســن وال َّطــاء َأصــل واحــد ،وهــو امتــداد َّ
وقــال ابــن فــارس «البــاء ِّ
ـط .وال َب َسـ ُ
بسـ ُ
عــرض َأو غــر عــرض .فالبِسـ ُ
ـاط :األَرض ،وهــي البســيطة» (((.
ـاط مــا ُي َ
ُ
والبســيط مــن األَرض :كالبســاط مــن الثــِّــياب،
الــيء عــى األَرض،
وانبســط َّ
ـاط :مــا ُب ِسـ َ
واجلمــع ال ُب ُســط .والبِسـ ُ
ـط ،و َأرض َبســاط وبســيطة :منبســطة مســتوية(((.

وتطابقــت داللــة الفعــل ( ُب ِسـ َ
ـط) يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ جــاء هــذا الفعــل
مـ َّـر ًة واحــدة يف اخلطبــة ،وهــو ثامــن األَفعــال ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليه الســام)
يف بيــان مــا حيصــل عــى اإلنســان امل ِّيــت يف املغتســل بعــد موتــه ،فبعــد َأ ْن تُغمــض عينــاه،

ُ
غســل ،و ُي َّ
نشــف ،و ُيرجــع بــه
وجــه إىل القبلــةُ ،
وتــدَّ يــداه ورجــاهُ ،ي َّ
ويـ َّـرد مــن ثيابــه ،و ُي َّ
والركــودَ ،في ُب َســط لــه كفنــهَ ،أ ْيُ :يفتــح لــه الكفــنَ ،ف ُيجعــل مســتوي ًا
الســكون ُّ
إىل حــال ُّ

ـض و ُمــدِّ َدَ ،و ُو ِّج ـ َه َو ُجـ ِّـر َد،
ممتــدّ ًا بعــد َأ ْن كان معقــود ًا ،إذ قــال (عليــه الســام)« :و ُغ ِّمـ َ
ِ
ِ
ِ
ـج َي َو ُب ِسـ َ
ص
َو ُغ ِّسـ َـل َون ُِّشـ َ
ُش َع َل ْيــه َك َفنُ ُهَ ،و ُشــدَّ منْـ ُه َذ ْقنُـ ُهَ ،و ُق ِّم َ
وسـ ِّ
ـط َلـ ُهَ ،و ُهـ ِّ
ـفُ ،
ـي َء َون َ
ـف».
ـمَ ،و ُلـ َّ
و ُع ِّمـ َ
ـط) فعــل مـ ٍ
و( ُب ِسـ َ
ـي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمــر
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

مســترت فيــه جــواز ًا ،تقديــره هــو ،عائــد إىل الكفــن ،و(لــه) الــام :حــرف جـ ٍّـر ،واهلــاء:
 .1ينظــر :العــن ،56/2 :وهتذيــب اللغــة ،258/4 :والصحــاح يف اللغــة ،43/1 :واملحيــط يف اللغــة:
 ،249/2والعبــاب الزاخــر ،232/1 :واملصبــح املنــر.302/1 :
 .2معجم مقاييس اللغة.234/1 :
 .3ينظر :لسان العرب ،258/7 :وتاج العروس.4773/1 :
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ـار واملجــرور
ـي عــى َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر بحــرف اجلـ ِّـر ،و(لــه) اجلـ ُّ
الضـ ِّ
ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
ـط) .ومجلــة (و ُب ِسـ َ
متع ِّلقــان بالفعــل ( ُب ِسـ َ
ـجي).
(وسـ ِّ
ـط لــه) معطوفــة عــى مجلــة ُ
** *

ُه ِّي َء

تـ ُّ
ـيء ،وحتضــره ،وإصالحــه .قــال
ـي َء) يف ال ُّلغــة عــى األَ ْخـ ِـذ يف الـ َّ
ـدل مــا َّدة ُ
(هـ ِّ

األَ
ٌ
فــان َ َيــا ُء هيئــ ًة» (((.
للمتهــيء يف ملبســه ،ونحــوه ،تقــولَ :هــا َء
زهــري« :اهليئــة
ّ
ِّ

ِ
وه َّي َ
وت َّي ْ
ــت ل َ
الــيء:
ُيقــالِ :ه ْئ ُ
ــأ ُت َّ
ــأ ُت َ َت ُّيــوء ًا بمعنــىَ .
ألمــر َأهــي ُء َه ْي َئــ ًةَ َ ،
مــر يتها َي ُ
وهــا َء َيــا ُء هيئــ ًة .وا ُمل َها َي َ
فيرتاضــون(((.
ــأ القــوم؛
َ
َأصلحتُــه(((َ .
ــأةَُ :أ ٌ

وقــال ابــن منظــور« :اهليئــ ُة ِ
واهلي َئــ ُة ُ
هــي ٌء َح َســ ُن
حــال َّ
الــيء ،وكيف َّيتــه ،ورجــل ِّ
َ
وهــا َء ل َ
ويِــي ُء ويته َّي ُــأَ :أخــذ لــه» (((.
اهليئــةَ ...
ألمــر َيــا ُء َ
ـيء) مـ َّـر ًة واحــدة يف اخلطبــة مطابق ـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة ،وهــو
وجــاء هــذا الفعــل ُ
(هـ ِّ
تاســع األَفعــال ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف بيــان مــا حيصــل عــى
اإلنســان امل ِّيــت يف املغتســل بعــد موتــه ،فـ َـأ َّول مــا يكــون َأ ْن تُغمــض عينــاهُ ،
وتــدَّ يــداه

غســل ،و ُي َّ
نشــف ،و ُيرجــع بــه إىل حــال
ورجــاه ،و ُي َّ
وجــه إىل القبلــةَّ ُ ،
ويــرد مــن ثيابــه ،و ُي َّ
ـيء) َأ ْي :تُر َّتــب قطــع الكفــن
ـم (هـ ِّ
الســكون ،و ُيفتــح لــه كفنــه بعــد َأ ْن كان معقــود ًا ،ثــُـ َّ
ُّ
ِ
ـر عليــه بعدهــا لِيســتو َيل عــى جســد
الثــَّــاث ،وهــي :اإلزار ،والقميــص ،واملئــزر؛ ل ُتنْـ َ َ
 .1هتذيب اللغة.389 ،2 :
 .2ينظر :الصحاح يف اللغة.261/2 :
 .3ينظر :العباب الزاخر 56/1 :و.57
 .4لسان العرب .188/1 :وينظر :العني 285/1 :ومفردات ألفاظ القرآن.850 :
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ـف،
ـض و ُمــدِّ َدَ ،و ُو ِّجـ َه َو ُجـ ِّـر َدَ ،و ُغ ِّسـ َـل َون ُِّشـ َ
امل ِّيــت ُك ِّلــه ،إذ قــال (عليــه الســام)« :و ُغ ِّمـ َ
ِ
ِ
ِ
ــج َي َو ُب ِس َ
ــم،
ُش َع َل ْيــه َك َفنُــ ُهَ ،و ُشــدَّ منْــ ُه َذ ْقنُــ ُهَ ،و ُق ِّم َ
وس ِّ
ــص و ُع ِّم َ
ــط َلــ ُهَ ،و ُه ِّ
ُ
ــي َء َون َ
ـف».
َو ُلـ َّ
وجديــر ِّ
بالذكــر َأ َّن الفقهــاء ذكــروا يف رســائلهم العمل َّيــة يف (التَّكفــن) َأنــَّــه جيــب
الــرة
تكفــن امل ِّيــت بثالثــة َأثــواب .األَول :املئــزر ،وجيــب َأ ْن يكــون ســاتر ًا مــا بــن ُّ
الســاق.
والركبــة .والثــَّــاين :القميــص ،وجيــب َأ ْن يكــون ســاتر ًا مابــن املنكبني إىل نصف َّ
ُّ
والثــَّــالث :اإلزار :وجيــب َأ ْن يغ ِّطــي متــام البــدن(((.
ـي َء) يف بنائــه
ومــا قيــل يف الفعــل (جذبــت نفســه) يقــال ــــ هنــا ــــ مــع الفعــل ُ
(هـ ِّ
التكيــز عــى احلــدث ،وهــو ترتيــب
للمجهــول؛ فقــد بنــي للمجهــول ألَمريــنَ .أحدمهــاَّ :

التتيــب هلــذه القطــع حاصــلْ ،
وإن مل نعــرف َم ـ ْن
قطــع الكفــن الثــَّــاث ،واآلخــرَ :أ َّن َّ
ســرتِّبها.
ـيء) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمــر مســترت فيــه جــواز ًا،
ـاض مبنـ ٌّ
و(هـ ِّ
ـي َء) معطوفــة عــى مجلــة (و ُب ِسـ َ
ـط لــه).
عائــد إىل الكفــن ،ومجلــة ُ
(وهـ ِّ
** *

ُن ِ�ش َرُ ،ين َْ�ش ُر

تـ ُّ
ـدل مــا َّدة (نــر) يف ال ُّلغــة عــى التَّفريــق ،والبســط ،والتَّشـ ُّعب ،وهي خــاف ال َّط ِّي،
وتـ ُّ
ـدل ــــ جمــاز ًا ــــ عــى حيــاة األَمــوات بعــد املــوت ،و َب ْعثِ ِهــم من قبورهــم للحســاب .قال

 .1ينظــر :منهــاج الصاحلــن (للخوئــي)  ،78وموجــز الفتــاوى املســتنبطة (للغــروي) ،100 :ومنهــج
الصاحلــن (للســيد الصــدر) ،71 :وأحــكام العبــادات ،145 :وســبل الســام (لليعقــويب).110 :
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والشــن والـ َّـراء َأصــل صحيــح ُّ
ابــن فــارس« :النُّــون ِّ
يدل عــى فتــح يشء ،وتشـ ُّعبه»(((.

ـي َء َنـ ْـر ًا فانتــر بمعنــىَ :ف َّرقــه ،ونــر علمــه :بســطه ،واهلل ينــر
ويقــال َنـ َـر الـ َّ
ْــر كتــب األَعــال يــوم
رمحتــه ،يبســطها ويمنحهــا ،وتنــر املالئكــة َأجنحتهــاَ ،أو ُتن َ

نشة.
تفرقــوا .ونــر الثــَّــوب والكتاب ،وصحــف ُم َّ
القيامــة .وانتــر النَّــاس وغريهــمَّ :
ِ
َشوا ِف األَ ْر ِ
ض)(((،
واســتنرشه :طلــب إليــه َأ ْن ينــر عليــه الثــَّــوب ،قــال تعــاىلَ ( :فانـْـت ُ

تفرقوا(((.
َأيَّ :

ومــن املجــاز :نــر اهلل املوتــى نــر ًا ،و َأنرشهــم ،ونــروا نشــور ًا وانتــروا.
والنُّشــور :احليــاة بعــد املــوت .ينرشهــم اهلل انتشــار ًا ((( .ونــر اهلل امل ِّيــت و َأنــره لغتــان

فصيحتــان ،وامل ِّيــت منشــور و ُمنْـ َـر((( ،ويف التَّنزيــل( :ثــُـ َّ ِ
ـر ُه)((( .ونــر
ـم إ َذا َشــا َء َأ ْنـ َ َ
اهلل املوتــى نشــور ًا مــن بــاب قعــد َح ُيــوا ،ونرشهــم اهلل يتعــدَّ ى وال يتعــدَّ ى((( .ونــر
ـره َنـ ْـر ًا ون ُُشــور ًا و َأنــرهَ :أحيــاه .فالنُّشــور حيــاة األَمــوات بعــد املــوت،
اهلل امل ِّيــت َينْـ ُ ُ

 .1معجم مقاييس اللغة.344/5 :
 .2اجلمعة :اآلية 10
 .3ينظــر :العــن ،4/2 :ومجهــرة اللغــة ،451/1 :وهتذيــب اللغــة ،96/4 :والصحــاح يف اللغــة،208/2 :
ومفــردات ألفــاظ القــرآن ،805 :وأســاس البالغــة ،473/1 :ولســان العــرب ،206/5 :واملصبــاح املنــر:
 ،495/9والقامــوس املحيــط ،14/2 :وتــاج العــروس ،3534/1 :ومعجــم األلفــاظ واألعــام القرآنيــة:
.231/2
 .4ينظر :العني ،4/2 :وأساس البالغة.473/1 :
 .5ينظر :مجهرة اللغة.401/1 :
 .6عبس.22 :
 .7ينظر :املصباح املنري.294/9 :

داللة االفعال يف اخلطبة املونقة

219

وبعثهــم مــن قبورهــم للحســاب(((.
ولع َّلــه ْ
ـم يبــطء عنــه املطــر،
ـر) :وهــو َأ ْن خيــرج النَّبــت ،ثــُـ َّ
مأخــوذ مــن قوهلــم (النَّـ ْ ُ

ـم يصيبــه املطــر ،فينبــت بعــد ال َي َبــس ((( .فحــال اإلنســان بعــد إحيائــه مــن
فييبــس ،ثــُـ َّ
ـم يبــد ُأ بمراحل عمــره بانتقاص،
القــر مماثــل لذلــك ،فيولــد اإلنســان يف احليــاة الدُّ نيا ،ثــُـ َّ
ـم يصيبــه مطــر؛ إذ تـ ْـأيت دعــوة اهلل إليــه بالنُّشــور،
فيصــل إىل مرحلــة املــوت (ال َي َبــس) ،ثــُـ َّ

فيحيــا بعــد املــوت ،فينبــت بعــد ال َي َبــس.

مرتــن يف اخلطبــة ،كان يف املـ َّـرة األُوىل بمعنــى التَّفريــق،
وجــاء هــذا الفعــل (نــر) َّ
والبســط ،والتَّشــعيب ،وهــو عــارش األَفعــال ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)

يف بيــان مــا حيصــل عــى اإلنســان امل ِّيــت يف املغتســل بعــد موتــه ،فبعــد َأ ْن تُغمــض عينــاه،
ُ
غســل ،و ُينِ َّشــف ،و ُيرجــع
وجــه إىل القبلــةُ ،
وتــدَّ يــداه ورجــاه ،و ُي َّ
ويـ َّـرد مــن ثيابــه ،و ُي َّ
الســكون ،و ُيفتــح لــه كفنــه بعــد َأ ْن كان معقــود ًا ،وتُر َّتــب قطعــه الثــَّــاث؛
بــه إىل حــال ُّ
ِ
ـر عليــهَ ،أ ْي :تُفـ َّـرق عــى جســده ،وتُش ـ َّعب ،وتُبســط؛ ح َّتــى تكــون مســتولية عــى
لتُنـ َ
والركبــة ،والقميــص مــن املنكبــن إىل نصــف
الــرة ُّ
جســده ُك ِّلــه ،فاملئــزر مــا بــن ُّ

ـض و ُمــدِّ َدَ ،و ُو ِّج ـ َه
الســاق ،واإلزار ُيغ ِّطــي متــام البــدن ،فقــال (عليــه الســام)« :و ُغ ِّمـ َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـج َي َو ُبسـ َ
ُش َع َل ْيــه َك َفنُـ ُهَ ،و ُشــدَّ منْـ ُه َذ ْقنُـ ُه،
َو ُجـ ِّـر َدَ ،و ُغ ِّسـ َـل َون ُِّشـ َ
وسـ ِّ
ـط َلـ ُهَ ،و ُهـ ِّ
ـفُ ،
ـي َء َون َ
ـف).
ـمَ ،و ُلـ َّ
َو ُق ِّمـ َ
ـص و ُع ِّمـ َ

ِ
ُــر) يف بنائــه
ومــا قيــل يف الفعــل (جذبــت نفســه) يقــال ــــ هنــا ــــ مــع الفعــل (ن َ
التكيــز عــى احلــدث ،وهــو َب ْسـ ُ
ـط
للمجهــول؛ فقــد بنــي للمجهــول ألَمريــنَ .أحدمهــاَّ :
 .1ينظــر :هتذيــب اللغــة ،96/4 :ومعجــم مقاييــس اللغــة ،344/5 :ومفــردات ألفــاظ القــرآن،805 :
ولســان العــرب ،206/5 :والقامــوس املحيــط ،14/2 :وتــاج العــروس.3534/1 :
 .2ينظر :املحيط يف اللغة.163/2 :
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الكفـ ِ
ـن ،وتفريقــه ،وتشــعيبه عــى جســد امل ِّيــت؛ ليكــون مســتولي ًا عليــه .واآلخــرَ :أنــَّــه ال

عمــن ســيقوم هبــا.
ُبــدَّ مــن حصــول هــذه احلــال بــرف النَّظــر َّ

ِ
ـر) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،و(عليــه) عــى :حــرف
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ
و( ُنـ َ

مبنــي عــى الكــر يف ِّ
واجلــار
اجلــر،
جــر ،واهلــاء :ضمــر متَّصــل
ُّ
جــر بحــرف ِّ
حمــل ٍّ
ٌّ
ٍّ
ِ
ُــر) ،و(كفنــه) نائــب فاعــل مرفوع،وعالمــة رفعــه
واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل (ن َ

ـم يف
ـي عــى َّ
َّ
الضـ ِّ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء :ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
ِ
ـر عليــه كفنــه) معطوفة
حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،عائــد إىل ( َمـ ْن جذبــت نفســه) .ومجلــة (و ُنـ َ
ـيء).
عــى مجلــة ُ
(وهـ ِّ

َأ َّمــا يف املـ َّـرة الثــَّــانية ،فــكان هــذا الفعــل ( ُينْـ َـر) بمعنــى حيــاة األَمــوات بعــد املــوت،
وبعثهــم مــن قبورهــم للحســابَ ،أورده َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف بيــان حــال
اإلنســان يف النَّــر ،ومــا بعــد املــوت ،فقــال (عليــه الســام)َ « :ف ُينْـ َـر ِم ـ ْن َقـ ْ ِ
ـن
ـر ِه ِحـ ْ َ
ُ
ـخ ِ ْف ُصـ ْـو ٍرَ ،و ُيدْ َعــى بِ َحـ ْ ٍ
ُينْ َفـ َ
ـر َون ُُشـ ْـو ٍر».
َّ
ولعــل مــن قمــن القــول َّ
ْــر) جــاء مبن ّيــ ًا للمجهــول ،وتقــدَّ م
إن هــذا الفعــل ( ُين َ ُ

َأ َّن حلــذف الفاعــل ،وإقامــة املفعــول مقامــه معــاين لفظ َّيــة ومعنو َّيــة ذكرهــا العلــاء(((،

التكيــز عــى احلــدث  2ــــ التَّعظيــم .وكالمهــا متح ِّقــق مــع هــذا الفعــل؛
ومنهــا 1 :ــــ َّ
َفأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) َأراد َأ ْن ير ِّكــز عــى هــذا احلــدث ،وهــو :إحيــاء امل ِّيــت

بعــد املــوت ،وبعثــه للحســاب ،و َأراد يف الوقــت نفســه َأ ْن ُيع ِّظــم هــذه العمل َّيــة ،ومــا
حيصــل عــى اإلنســان فيهــا مــن رعــب وخــوف وكشــفَ ،أو ُيع ِّظــم َم ـ ْن يقــوم هبــا مــن
املالئكــة.

ـي للمجهــول ،مرفــوع
ـر) الفــاء :حــرف عطــف ،و( ُينْـ َـر) فعــل مضــارع مبنـ ٌّ
( َف ُينْـ َ ُ
 .1ينظر :الفعل (جذبت) من الكتاب.
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الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،ونائــب الفاعــل ضمــر مســترت فيــه جــواز ًا،
وعالمــة رفعــه َّ
عائــد إىل ( َم ـ ْن جذبــت نفســه) ،و(مــن) :حــرف جـ ٍّـر ،و(قــره) اســم جمــرور ،وعالمــة

مبنــي
جــره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء :ضمــر متَّصــل
ٌّ
ِّ
ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل
عــى الكــر يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة( ،ومــن قــره) اجلـ ُّ
ـر) .ومجلــة (فينــر مــن قــره) معطوفــة عــى مجلــة (ويقيــم مــن قــره) ؛ ْ
إن كانــت
( ُف ْينـ َ ُ

الفــاء حــرف عطــف (فينــر).

** *

ُ�شدَّ
تـ ُّ
ـدل مــا َّدة ُ
والصالبــة ،وهــي
(شــدَّ ) يف ال ُّلغــة عــى اإلحــكام ،والقـ َّـوة ،والوثــاقَّ ،

نقيــض احلـ ِّـل وال ِّلــن .جــاء يف (العــن)َّ :
الصالبــة ،والقـ َّـوة» (((.
«الشــدُّ َّ :

و ُيقــالَ :شــدَّ ُهَ ،أ ْيَ :أوثقــهُ ،
يشــدُّ ُه و َي ِشــدُّ ه َأيض ـ ًا .وتقــول :شــدَّ اهلل ُمل َك ـ ُه وشــدَّ َد ُه،

َأ ْي :قـ َّـواه(((.

«الشــن والــدَّ ال َأصــل واحــد يـ ُّ
وقــال ابــن فــارسِّ :
ـيء ،وفروعــه
ـدل عــى قـ َّـوة يف الـ َّ
ترجــع إليــه ،مــن ذلــك :شــدَ ْد ُت العقــد شــد ًا َأ ُشــدُّ ُه» (((.
قويتهَ ،
القوةَ .
َّ
الشء َي ُشدُّ ه و َي ِشدُّ ُه(((.
وشدَّ َّ
وشدَّ ْد ُت فالن ًاَّ :
والشدُّ َّ :

 .1العني 496/1 :و.497
 .2ينظــر :هتذيــب اللغــة 72/4 :والصحــاح يف اللغــة ،349/1 :ولســان العــرب ،232/3 :وتــاج العــروس:
.2058 -2054
 .3معجم مقاييس اللغة.139/3 :
 .4ينظر :املحيط يف اللغة ،150/2 :ومفردات ألفاظ القرآن 447 :و.448

222

الأفعال يف اخلطبة املونقة لأمري امل�ؤمنني (عليه ال�سالم)

والشــدَّ ةُ :نقيــض ال ِّلــنُّ ،
َّ
وكل مــا ُأحكــم فقــد ُشــدَّ  ،وتشــدَّ د هــو ،وتشــا َّد ،ويشء

قــوي (((.
شــديد :مشــتدٌّ
ٌّ

ـري« :ومــن املجــاز :شــدَّ اهلل تعــاىل َأرسهَ ،أ ْي :قـ َّـوى إحــكام خلقــه...
وقــال َّ
الزخمـ ّ
َشــدَّ َأزاره خــاف َحـ َّـل ...رجــل شــديد وشــديد القــوى .وقــوم شــداد و َأشــدَّ اءَ .
وشــدَّ

العقــدة فاشــتدَّ ت ( َف ُشــدُّ وا ا ْل َو َثـ َ
ـاق)((( ،وشــدَّ ه اهلل :قـ َّـواه ُ
يشــدُّ ه ،فاشــتدَّ  ،و ُيقال :شــدَّ اهلل
منــك ،وهــو شــديد عــى قومــه ،وقــد شــدَّ د عليهــم ،ومــن شــدَّ د اهلل تعــاىل عليــه» (((.

ـي ُء َي ِشــدُّ مــن بــاب رضب قــوي؛ فهــو شــديدَ ،
َ
وشــدَ ْدتُه شــدّ ًا مــن بــاب
وشــدَّ الـ َّ
قتــلَ :أوثقتــه(((.
وهبــذا املعنــى جــاء هــذا الفعــل ُ
(شــدَّ ) مـ َّـر ًة واحــدة يف اخلطبــة ،وهــو حــادي عــر
األَفعــال ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف بيــان مــا حيصــل عــى اإلنســان

ـض و ُمــدِّ َدَ ،و ُو ِّجـ َه َو ُجـ ِّـر َد،
امل ِّيــت يف املغتســل بعــد موتــه ،إذ قــال (عليــه الســام)« :و ُغ ِّمـ َ
ِ
ِ
ِ
ـج َي َو ُب ِسـ َ
ص
َو ُغ ِّسـ َـل َون ُِّشـ َ
ُش َع َل ْيــه َك َفنُ ُهَ ،و ُشــدَّ منْـ ُه َذ ْقنُـ ُهَ ،و ُق ِّم َ
وسـ ِّ
ـط َلـ ُهَ ،و ُهـ ِّ
ـفُ ،
ـي َء َون َ
ـف».
ـمَ ،و ُلـ َّ
و ُع ِّمـ َ
وسـ ْ
ـيأيت مــع الفعــل ( ُع ِّمــم) َأ َّن الفقهــاء ذكــروا يف رســائلهم العمل َّيــة يف بــاب (تكفني
ـف بــه ر ْأســه،
للرجــل مــن قــاش ُي َلـ ُّ
امل ِّيــت) َأنــَّــه ُيسـ ُّ
ـتحب يف الكفــن إضافــة العاممــة َّ

ويعــل طرفــاه حتــت حنكــه عــى صــدرهَ ،ف ُيجعــل الطـ َّـرف األَيمــن عــى اجلهــة اليــرى
ُ
 .1ينظر :املحكم واملحيط األعظم.352/3:
 .2ينظر :املحكم واملحيط األعظم.352/3 :
 .3أساس البالغة 7/1 :و 196/1و.238/1
 .4ينظر :املصباح املنري.461/4 :
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ويعــل ال َّطــرف األَيــر عــى اجلهــة اليمنــى مــن صــدره (((.
مــن صــدرهُ ،
وجــاء هــذا الفعــل ُ
للتكيــز عــى احلــدث ،وهــو
(شــدَّ ) يف اخلطبــة مبن ّيـ ًا للمجهــول؛ َّ

َشــدُّ َّ
الذقــن ب َطـ َـر َف العاممــة ،وللجهــل َب َمـ ْن ســيقوم بذلــك.

و(شــدَّ ) فعــل مـ ٍ
ُ
ـي عــى الفتــح ،و(منــه) مــن :حــرف جـ ٍّـر،
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

ـار واملجــرور
ـي عــى َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر بحــرف اجلـ ِّـر ،واجلـ ُّ
الضـ ِّ
واهلــاء :ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

متع ِّلقــان بالفعــل ُ
الض َّمــة ال َّظاهــرة
(شــدَّ ) ،و(ذقنــه) نائــب فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ــم يف ِّ
جــر
عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر متَّصــل
مبنــي عــى َّ
حمــل ٍّ
الض ِّ
ٌّ
باإلضافــة ،عائــد إىل ( َمـ ْن جذبــت نفســه) .ومجلــة ُ
(وشــدَّ منــه ذقنــه) معطوفــة عــى مجلــة
ِ
ـر عليــه كفنــه).
(و ُنـ َ
** *

�ص
ُق ِّم َ

ـدل عــى ُل ْبـ ِ
والصــاد َأصــانَ :أحدمهــا يـ ُّ
ـس يشء
قــال ابــن فــارس« :القــاف وامليــم َّ
واإلنشــيام فيــه ،واآلخــر :عــى َنـ ْـز ِو يشء وحركــة.
ـم ُيســتعار ذلــك
تقمصــه ،إذا َلبِســه ،ثــُـ َّ
فــاألَول :القميــص لإلنســان معــروفُ .يقــالَّ :

يف ِّ
ــع
وتقمــص الواليــةْ َ .
وج ُ
تقمــص اإلمــارةَّ ،
كل يشء دخــل فيــه اإلنســان ،ف ُيقــالَّ :
القميــص َأقمصــة ،و ُق ُمــص» (((.
 .1ينظــر :منهــاج الصاحلــن (اخلوئــي) 78 :و ،79وموجــز الفتــاوى املســتنبطة (للغــروي) ،102 :ومنهــج
الصاحلــن (للســيد الصــدر) ،73 :وأحــكام العبــادات (للمــدريس) ،137 :وســبل الســام (لليعقــويب):
.113

 .2معجــم مقاييــس اللغــة .21/5 :وينظــر :/هتذيــب اللغــة ،161/3 :والصحــاح يف اللغــة،95/2 :
ومفــردات ألفــاظ القــرآن ،684 :ولســان العــرب ،82/7 :وتــاج العــروس.4520/1 :
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وتقمــص قميصــهَ :لبِ َس ـ ُه ،و َق َّم َص ـ ُه تقميص ـ ًا
والقميــص :معــروفُ ،ي ًذ َّكــر و ُيؤ َّنــثَّ .

فتقمــص هــو(((.
َألبســه قميصـ ًاَّ ،

وجــاء هــذا الفعــل ( ُق ِّمــص) مـ َّـر ًة واحــدة يف اخلطبــة بمعنــى (لبــس القميــص) ،وهــو
ثــاين عــر األَفعــال ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف بيــان مــا حيصــل

ـض و ُمــدِّ َد،
عــى اإلنســان امل ِّيــت يف املغتســل بعــد موتــه ،إذ قــال (عليــه الســام)« :و ُغ ِّمـ َ
ِ
ـج َي َو ُب ِسـ َ
َو ُو ِّج ـ َه َو ُجـ ِّـر َدَ ،و ُغ ِّسـ َـل َون ُِّشـ َ
ُش َع َل ْيـ ِـه َك َفنُ ـ ُهَ ،و ُشــدَّ
وسـ ِّ
ـط َل ـ ُهَ ،و ُهـ ِّ
ـفُ ،
ـي َء َون َ
ِ
ـف».
ـمَ ،و ُلـ َّ
منْـ ُه َذ ْقنُـ ُهَ ،و ُق ِّمـ َ
ـص و ُع ِّمـ َ
و( ُق ِّمــص) مرحلــة مــن مراحــل عمل َّيــة َنـ ِ
ـر الكفــن عــى امل ِّيــت واســتيالئه عليــه،

وهــي لبــس القميــص ،والقميــص هــو القطعــة الثــَّــانية مــن قطــع الكفــن الثــَّــاث،
الســاق ــــ كــا تقــدَّ م ــــ (((.
وتكــون مــا بــن املنكبــن إىل نصــف َّ

وجــاء الفعــل ( ُق ِّمــص) مبن ّيــ ًا للمجهــول ،وعــى زنــة ( ُف ِّع َ
ــل) .وبنــي للمجهــول
التكيــز عــى احلــدث ،وهــو لبــس القميــص مــن َأجــزاء الكفــن
ألَمريــنَ ،أحدمهــاَّ :

ـم َم ـ ْن َس ُي ْلبســه تلــك القطعــة ،إالَّ َأنــَّــه َأمـ ٌـر ال ُبــدَّ منــه.
للم ِّيــت ،واآلخــرَ :أنــَّــه ال ُيع َلـ ُ
الصيغــة معــاين كثــرة(((،
َأ َّمــا جميئــه عــى زنــة ( ُف ِّعــل) ،فقــد ذكــر العلــاء َأ َّن هلــذه ِّ
ومنهــا :اجلَ ْع ُ
معنــى متح ِّقــق يف الفعــل ( ُق ِّمــص)َ ،أ ْي :جعــل امليــت مرتديــ ًا
ــل ،وهــو
ً

قميصــ ًاَ ،أ ْيُ :ألبــس قميصــ ًا.

و( ُق ِّمــص) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمــر
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

مســترت فيــه جــواز ًا ،تقديــره هــو ،عائــد إىل ( َمــ ْن جذبــت نفســه) .ومجلــة (و ُق ِّمــص)
 .1ينظر :املحيط يف اللغة ،447/1 :واملحكم واملحيط األعظم ،500/2 :والقاموس املحيط.174/2 :
نش) من الكتاب.
 .2ينظر :الفعل ( ُي َ

(فردته) من الكتاب.
 .3ينظر :الفعل َّ
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معطوفــة عــى مجلــة ُ
(وشــدَّ منــه ذقنــه).
** *

ُع ِّمم

الرجـ ُـل ،وهو حســن
ـم َّ
جــاء يف (العــن)« :العاممــة :معروفــة ،واجلمــع ال َعامئــم ،واعتـ َّ
ِ
ِ
واالعتامم» (((.
الع َّمــة
وقــال اجلوهــري« :و َعممتُــهَ :ألبســتُه ِ
َعمــم هبــا
العاممــة...
َّ ْ ُ
ّ
واعتــم بالعاممــة ،وت َّ
َّ
بمعنــى .وفــان حســن ِ
الع َّمــةَ ،أ ْي :حســن االعتــام» (((.
وتطابقــت داللــة الفعــل ( ُع ِّمـ ِم) يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ جاء مـ َّـر ًة واحدة،
وهــو ثالــث عــر األَفعــال ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف بيــان مــا

ـض
حيصــل عــى اإلنســان امل ِّيــت يف املغتســل بعــد موتــه ،إذ قــال (عليــه الســام)« :و ُغ ِّمـ َ
ِ
ـج َي َو ُب ِسـ َ
ُش َع َل ْيـ ِـه َك َفنُـ ُه،
و ُمــدِّ َدَ ،و ُو ِّجـ َه َو ُجـ ِّـر َدَ ،و ُغ ِّسـ َـل َون ُِّشـ َ
وسـ ِّ
ـط َلـ ُهَ ،و ُهـ ِّ
ـفُ ،
ـي َء َون َ
ِ
ـف».
ـمَ ،و ُلـ َّ
َو ُشــدَّ منْـ ُه َذ ْقنُـ ُهَ ،و ُق ِّمـ َ
ـص و ُع ِّمـ َ
ـتحب يف
وقــد ذكــر الفقهــاء يف رســائلهم العمل َّيــة يف بــاب (تكفــن امل ِّيــت) َأنــَّــه ُيسـ ُّ
ويعــل طرفــاه حتــت حنكــه
للرجــل مــن قــاش ُي َلـ ُّ
ـف بــه ر ْأســهُ ،
الكفــن إضافــة العاممــة َّ

ويعــل ال َّطــرف
عــى صــدرهَ ،ف ُيجعــل ال َّطــرف األَيمــن عــى اجلهــة اليــرى مــن صــدرهُ ،
األَيــر عــى اجلهــة اليمنــى مــن صــدره(((.
 .1العني .13/1 :وينظر :املحيط يف اللغة.5/1 :
 .2الصحــاح يف اللغــة .497/1 :وينظــر :هتذيــب اللغــة ،24/1 :ومعجــم مقاييــس اللغــة،14 -10/4 :
ولســان العــرب ،423/12 :والقامــوس املحيــط ،263/3 :وتــاج العــروس.7831 -7830/1 :
 .3ينظر :الفعل ( ُق ِّمص) من الكتاب.
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ومــا قيــل يف الفعــل ( ُق ّمــص) يقــال ــــ هنــا ــــ مــع الفعــل ( ُع ِّمــم) يف بنائــه للمجهــول،
التكيــز عــى
وجميئــه عــى زنــة ( ُف ِّعــل)؛ فجــاء مبن ّيــ ًا للمجهــول ألَمريــنَ .أحدمهــاَّ :
ـف بــه ر ْأســه ،واآلخــر:
(الرجــل) مــن القــاش ا َّلــذي ُي َلـ ُّ
احلــدث ،وهــو تعميــم امل ِّيــت َّ
ـف تلــك العاممــة.
اجلهــل بِ َم ـ ْن ســيقوم بلـ ِّ

ٍ
َأ َّمــا جميئــه عــى زنــة ( ُف ِّع َــل)؛ ف َ
ألنــَّــها ُّ
معــان كثــرة ذكرهــا العلــاء(((،
تــدل عــى
جل ْع ُ
معمــ ًا.
ــل ،وهــو معنــى وارد مــع الفعــل ( ُع ِّمــم)َ ،أ ْي :جعــل امليــت َّ
ومنهــا :ا َ
و( ُع ِّمــم) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمــر
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

مســترت فيــه جــواز ًا ،تقديــره هــو ،عائــد إىل ( َمــ ْن جذبــت نفســه) .ومجلــة (و ُع ِّمــم)

معطوفــة عــى مجلــة (و ُق ِّمــص).

** *

ُل َّف
تـ ُّ
ـف
ـيء ،ومجعــه،
وضمــه ،وإدراجــه ،وال َّلـ ُّ
ـدل مــا َّدة ( ُلـ َّ
ـف) يف ال ُّلغــة عــى طــوي الـ َّ
ِّ

ـيء َي ُل ُّفــه َل ّفـ ًا ،إذا خلطــه َو َطــواه(((.
ضــدُّ النَّــرُ .يقــالَ :لـ َّ
ـف الـ َّ

ووص َلــه بــه .وال ِّل َفا َفــ ُة بالكــر:
َــر ُه،
والــيء َّ
َّ
بالــيء َض َّمــ ُه إليــهَ ،
و َل َّفــ ُه ضــدُّ ن َ َ
ـف عــى الرجــل وغريهــا ،واألَلفــاف األَشــجار امللت َّفــة ،واملِ َلـ ُّ ِ
ـص :حلــاف
مــا ُي َلـ ُّ
ـف كمقـ ّ
ِّ
ِ
ـف
الرجــل ،وامل ِّيــت ُي َلـ ُّ
الرجــل بثوبــه ،والتـ َّ
ُيل َتـ ُّ
ـف بــه .ومنــه ل َفا َفـ ُة ِّ
ـف بــه .و ُيقــال :تل َّفــف َّ

(فردته) من الكتاب.
 .1ينظر :الفعل َّ

 .2ينظــر :العــن184/2 :و  ،185ومجهــرة اللغــة ،58/1 :والصحــاح يف اللغــة ،145/2 :واملحيــط يف
اللغــة ،450/2 :وأســاس البالغــة.436/1 :
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يف كفنــه َل ّف ـ ًا ،إذا ُأدرج فيــه إدراج ـ ًا(((.
وقــال ابــن فــارس« :الــام والفــاء َأصــل صحيــح يـ ُّ
ـدل عــى تلـ َّـوي يشء عــى يشء.
ـت عاممتــي عــى ر ْأيس .و ُيقــال :جــا َء القــو ُم
ـيء َل َّف ـ ًا .ولففـ ُ
ُيقــال :لف ْفـ ُ
ـيء بالـ َّ
ـت الـ َّ
ـف َل َّفهــمَ ،أ ْيَ :م ـ ْن َتأ َّثــب إليهــمَ ،
ـف هبــم» (((.
كأنــَّــه التـ َّ
و َم ـ ْن َلـ َّ

ِ ِ ِ
ـم َل ِفي ًفــا) [اإلرساء/
الراغــب« :قــال تعــاىلَ ( :فــإِ َذا َجــا َء َو ْعــدُ اآلَخـ َـرة ج ْئنَــا بِ ُكـ ْ
وقــال َّ
َ ]104أ ْي :منضـ َّ ً
ـف
ـيء َل ًّفــا وجــاءوا و َم ـ ْن َلـ َّ
ـا بعضكــم إىل بعــضُ .يقــالَ :ل َف ْفـ ُ
ـت الـ َّ
لِ َّفهــمَ ،أي :مــن انضــم إليهــم ،وقولــه« :وجنَّـ ٍ
ـف بعضها
ـات َأ ْل َفا ًفــا» [النبــأَ ]16 /أ ْي :التـ َّ
َ َ
ُ
َّ
ْ َ
ببعــض لكثــرة َّ
الشــجر ...وال َّلفيــف مــن النَّــاس :املجتمعــون مــن قبائــل شـتَّى» (((.
الــيء
و ُيقــال :جــاء القــوم بل َّفتهــم ولِ ِّفهــم ولفيفتهــم ــــ َأ ْي :بجامعتهــم،
َّ
ولــف َّ

ـف َّ
ـجر باملــكان :كثــر
جتمــع وتكاثــف ،والتـ َّ
ج َع ـ ُه ،وقــد التـ َّ
ـف الـ َّ
يل ُّف ـ ُه َل ًّفــا َ َ
الشـ ُ
ـيءَّ :

وتضايــق(((.

مــر ًة واحــدة يف اخلطبــة مطابقــ ًا داللتــه ال ُّلغويــة ،وهــو
وجــاء هــذا الفعــل ( ُل َّ
ــف) َّ
رابــع عــر األَفعــال ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف بيــان مــا حيصــل عىل

ـض
اإلنســان امل ِّيــت يف املغتســل بعــد موتــه ،وآخرهــا ،إذ قــال (عليــه الســام)« :و ُغ ِّمـ َ
ِ
ـج َي َو ُب ِسـ َ
ُش َع َل ْيـ ِـه َك َفنُـ ُه،
و ُمــدِّ َدَ ،و ُو ِّجـ َه َو ُجـ ِّـر َدَ ،و ُغ ِّسـ َـل َون ُِّشـ َ
وسـ ِّ
ـط َلـ ُهَ ،و ُهـ ِّ
ـفُ ،
ـي َء َون َ
ِ
ـف».
ـمَ ،و ُلـ َّ
َو ُشــدَّ منْ ـ ُه َذ ْقنُ ـ ُهَ ،و ُق ِّمـ َ
ـص و ُع ِّمـ َ
 .1ينظر :تذيب اللغة ،171/5 :والقاموس املحيط.429/2 :
 .2معجم مقاييس اللغة.166/5 :
 .3مفردات ألفاظ القرآن.743 :
 .4ينظر :املخصص ،268/1 :ولسان العرب ،317/9 :وتاج العروس6121/1 :و .6122
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ـتحب يف الكفن
وقــد ذكــر الفقهــاء يف رســائلهم العمل َّيــة يف باب (تكفني امل ِّيت) َأنــَّــه ُيسـ ُّ
ـف هبــا متام بــدن امل ِّيــت ،واألَ ْو َل كوهنا بــرد ًا يامن ًّيا(((.
إضافــة ال ُّلفافــة فــوق اإلزار ُي َلـ ُّ
ــف) يف بنائــه
ومــا قيــل يف الفعــل (جذبــت نفســه) يقــال ــــ هنــا ــــ مــع الفعــل ( ُل َّ
ـف
للمجهــول؛ فقــد بنــي للمجهــول ألَمريــنَ .أحدمهــاَّ :
التكيــز عــى احلــدث ،وهــو َلـ ُّ

ـف.
ـم َم ـ ْن ســيقوم هبــذا ال َّلـ ِّ
متــام بــدن امل ِّيــت هبــذه ال ُّلفافــة ،واآلخــر :ال ُي ْع َلـ ُ

ـف) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمــر
و( ُلـ َّ
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

ــف)
مســترت فيــه جــواز ًا ،تقديــره ،هــو عائــد إىل (مــن جذبــت نفســه) ،و(مجلــة) (و ُل َّ

معطوفــة عــى مجلــة (و ُع ِّمــم).

ويبــدو يل ــــ واهلل أعلــم ــــ َأ َّن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) إ َّنــا ذكــر هــذه األَفعــال

األَربعــة ،وهــيَ :شــدُّ َّ
ـف؛ ملــا يف ذلــك مــن صــورة
الذقــن ،والتَّقميــص ،والتَّعميــم ،وال َّلـ ُّ

تُبـ ِّـن مــدى اإلحــكام يف التَّكفــن ،ويف مناطــق خمتلفــة ورئيســة يف جســده مــن َّ
الذقــن،
الضعيفــة ا َّلتــي
و َأعــى الــر ْأس ،ووســط اجلســم ،ولفافــة تغ ِّطــي جســده ُك َّلــه ،واحلــال َّ

الصــورة ،فض ـ ً
ا عــن حــال املــوت ا َّلتــي هــو فيهــا .وإالَّ فــا
يكــون فيهــا امل ِّيــت بتلــك ُّ
ِ
ـص) وهــو موجــود يف الفعــل (و ُينْـ َـر عليــه كفنُــه)؛ فهــو
احلاجــة مــن ذ ْكـ ِـر الفعــل ( ُق ِّمـ َ
ـم نرشهــا عــى جســد امل ِّيــت.
مــن القطــع الثــَّــاث ا َّلتــي تـ َّ
** *

ُو ِّد َع

تـ ُّ
(و ِّدع) يف ال ُّلغــة عــى الـ َّـرك ،والتَّخليــة .جــاء يف (العــن)ُ « :يقــالَ :و ُد َع
ـدل مــا َّدة ُ
 .1ينظــر :منهــاج الصاحلــن (للخوئــي) ،81 :وموجــز الفتــاوى املســتنبطة (للغــروي) ،103 :ومنهــج
الصاحلــن (للســيد الصــدر) ،73 :وأحــكام العبــادات (للمــدريس) ،138 :وســبل الســام (لليعقــويب):
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ـدع تُدَ َع ـ ًة ....والتَّوديــعَ :أ ْن تــو ِّدع ثوب ـ ًا يف صــوانَ ،أ ْي :يف موضــع ال
َيـ ْـو ُد ُع َد َع ـ ًة ،وا َّتـ َ
تصــل إليــه ريــح ،وال غبــار ...والـ َـوداع :توديعــك َأخــاك يف املســر ،والـ َـوداع :الـ َّـرك
ــى ،وهــو توديــع ِ
ِ
ــك َر ُّب َ
الفــراق ،واملصــدر توديــع ...وقولــه تعــاىل ( َمــا َو َّد َع َ
والق َ
ــك
(((
َو َمــا َق َ
غــرك
ــى) َ ،أ ْي :ماتــركك .واملــودوع :ا ُمل َ
ــو َّدع ...والوديعــة :مــا تســتودعه َ
ليحفظــه»(((.

وقــال ابــن فــارس« :الــواو والــدَّ ال والعــنَ :أصــل واحد يـ ُّ
ـدل عــى الـ َّـرك والتَّخلية.

َو َد َعــه :تركــه ،ومنــهَ :د ْع ...ومنــه َو َّدعته توديعـ ًا» (((.

داع .وقولــه ــــ َع َّــز َو َج َّــل ــــ ( َمــا َو َّد َع َ
ــك
الــو ُ
الرحيــل .واالســمَ :
والتَّوديــع عنــد َّ
َر ُّب َ
ــك)((( قــال :مــا تــركك .وتوديــع الثــَّــوبَ :أ ْن جتعلــه يف صــوان يصونــه (((.
ـم ُح ِذ َفــت
ـيَ :
ـر ،ومــن َثـ َّ
وقــال الف ُّيومـ ّ
«و َد ْع ُتـ ُه َأ َد ُعـ ُه َو ْدعـ ًا ،و َأصــل املضــارع الكـ ُ
ـت
الوديعــة فعيلــة بمعنــى مفعولــة ،و َأودعـ ُ
ـم ُفتــح ملــكان حــرف احللــقَ ...
الــواو ،ثــُـ َّ
زيــد ًا مــاالً دفعتــه؛ ليكــون عنــده وديعــة ،ومجعهــا ودائــع)(((.

(و ِّدع) يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ جــاء بــه َأمــر
وتطابقــت داللــة الفعــل ُ
 .1الضحى.3 :
 .2العــن .132/1 :وينظــر :هتذيــب اللغــة ،353/1 :ومفــردات ألفــاظ القــرآن ،861 :واملحكــم واملحيــط
األعظــم320/1 :و  ،321وأســاس البالغــة ،12/2 :ولســان العــرب ،380/8 :وتــاج العــروس:
.5592 -5585/1
 .3معجم مقاييس اللغة.71/6 :
 .4الضحى.3 :
 .5ينظر :الصحاح يف اللغة.271/2 :
 .6املصباح املنري.295/10 :
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مــر ًة واحــدة ،جــاء فيهــا مبن ّيــ ًا للمجهــول ،إذ قــال (عليــه
املؤمنــن (عليــه الســام) َّ
ــر َدَ ،و ُغ ِّس َ
ــج َي َو ُب ِس َ
ــط َلــ ُه،
ــل َون ُِّش َ
الســام)« :و ُغ ِّم َ
وس ِّ
ــفُ ،
ــض و ُمــدِّ َدَ ،و ُو ِّجــ َه َو ُج ِّ
ِ
ِ
ِ
ـرك ذلــك
ـمَ ،و ُلـ َّ
ُش َع َل ْيــه َك َفنُـ ُهَ ،و ُشــدَّ منْـ ُه َذ ْقنُـ ُهَ ،و ُق ِّمـ َ
ـف َو ُو ِّد َع»َ .ف ُيـ ْ َ
ـص و ُع ِّمـ َ
َو ُهـ ِّ
ـي َء َون َ
ويـ َّـى ل ُي َش ـ َّيع ،بعــد َأ ْن يكــون قــد متَّــت مجيــع األُمــور املتع ِّلقــة بتجهيــزه
اإلنســان امل ِّيــت ُ
ِم ـ ْن ُغ ْسـ ٍ
ـل وتكفــن.
ـتحب إعــام
وقــد ذكــر الفقهــاء يف رســائلهم العمل َّيــة يف بــاب (التَّشــييع) َأنــَّــه ُيسـ ُّ
ِ
ِ
ـتحب هلــم املبــادرة إىل ذلــك(((.
املؤمنــن بمــوت املؤمــن لتشــيي ِع جنازتــه ،و ُيسـ ُّ

وقــد جــاء َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هبــذا الفعــل (و ِّدع) مبن ّيــ ًا للمجهــول؛
بمــ ْن
َّ
للتكيــز عــى احلــدث ،وهــو تشــييع ذلــك امل ِّيــت ،هــذا َأوالً ،وثانيــ ًا :للجهــل َ

ســيكون مشــ ِّيع ًا لذلــك امل ِّيــت.

و(و ِّدع) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمــر مســترت فيــه جــواز ًا
ـاض مبنـ ٌّ

(وو ِّدع) معطوفــة عــى مجلــة
تقديــره هــو ،عائــد إىل (مــن جذبــت نفســه) ،ومجلــة ُ
ــف).
(و ُل َّ
َ

** *

ُ�س ِّل َم

ُّ
الــيء ،وتركــه ،وإيصالــه ،وختليصــه.
(ســ ِّل َم) يف ال ُّلغــة عــى إلقــاء َّ
تــدل مــا َّدة ُ
ـريُ « :يقــال :فــان مســلم ،وفيــه قــوالنَ :أحدمهــا هــو املستســلم ألَمــر اهلل،
قــال األَزهـ ّ

ـيء لفــانَ ،أ ْي :خ َّلصــه،
والثــَّــاين :هــو املخلــص هلل العبــادة ،ومــن قوهلــمَ :س ـ َّلم الـ َّ
 .1ينظــر :منهــاج الصاحلــن (للخوئــي) ،87 :وموجــز الفتــاوى املســتنبطة (للغــروي) ،103 :ومنهــج
الصاحلــن (للســيد الصــدر) ،79 :وأحــكام العبــادات (للمــدريس) ،139 :وســبل الســام (لليعقــويب):
.120
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الــيءَ ،أ ْي :خ َّلــص لــه» (((.
وســ َّلم لــه َّ
َ

واإلســام :االستســام ألَمــر اهلل ،واالنقيــاد لطاعتــه .ويقولــونَ :س ـ َّل ْمنا هلل ر ِّبنــا،
وسـ َّل ْم ُت
ـلمت فالنـ ًا :خذلتــه ،و َأسـ ُ
َأ ْي :استســلمنا لــه و َأســلمنا .و َأسـ ُ
ـلمت إليــه ثوبـ ًاَ ،
ِ
لــه وإليــهُّ ،
الرجـ ُـل بعــد جنونــه :إذا تــرك مــا
وكل تــارك لــيء ،فهــم ُم ْســل ٌم لــه .و َأ َسـ َلم َّ
كان عليــه مــن جنــون َّ
الشــباب(((.
(سـ ِّل َم) مـ َّـر ًة واحــدة يف اخلطبــة مطابقـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة ،جــاء بــه
وورد هــذا الفعــل ُ

َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مبن ّيـ ًا للمجهــول يف بيــان مــا حيصــل عــى اإلنســان امل ِّيــت

ــض و ُمــدِّ َدَ ،و ُو ِّجــ َه
بعــد غســله ،وتكفينــه ،وتشــييعه ،إذ قــال (عليــه الســام)« :و ُغ ِّم َ
ِ
ـج َي َو ُب ِسـ َ
ُش َع َل ْيـ ِـه َك َفنُـ ُهَ ،و ُشــدَّ ِمنْـ ُه َذ ْقنُـ ُه،
َو ُجـ ِّـر َدَ ،و ُغ ِّسـ َـل َون ُِّشـ َ
وسـ ِّ
ـط َلـ ُهَ ،و ُهـ ِّ
ـفُ ،
ـي َء َون َ
ـف َو ُو ِّد َع َو ُس ـ ِّل َم) .ف ُي َس ـ َّلمَ ،أ ْيُ :يــرك بعــد َأ ْن ُي َش ـ َّبع َلِ ـ ْن َيم ُلــه
ـمَ ،و ُلـ َّ
َو ُق ِّمـ َ
ـص و ُع ِّمـ َ
ل ُيصـ َّـى عليــه.

التكيــز
(س ـ ِّل َم) يف اخلطبــة مبن ّي ـ ًا للمجهــول ألَمريــن .األَ َّولَّ :
وجمــيء هــذا الفعــل ُ
عــى احلــدث ،وهــو َتـ ْـر ُك ذلــك اإلنســان بعــد تشــييعه َملـ ْن حيملــه ،والثــَّــاين :اجلهــل بِ َمـ ْن
ســيرتكه ،ويلقيــه.

و(سـ ِّل َم) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمــر
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ
ُ

(وســ ِّل َم)
مســترت منــه جــواز ًا ،تقديــره هــو ،عائــد إىل (مــن جذبــت نفســه) .ومجلــة ُ

معطوفــة عــى مجلــة (وو ِّدع).

** *
 .1هتذيب اللغة.292/4 :
 .2ينظــر :املحيــط يف اللغــة .265/2 :وينظــر :العــن ،65/2 :ومعجــم مقاييــس اللغــة ،68/3 :والصحــاح
يف اللغــة327/1 :و  ،328ولســان العــرب ،289/12 :واملصبــاح املنــر.306/4 :
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ُحم َِل

حـ ً
وحالن ـ ًا ...وتقــولِّ :إن ألَ ْحِ ُلــه عــى َأمــر فــا
ا ُْ
ي ِمـ ُـل َ ْ
جــاء يف (العــن)َ َ :
«حـ َـل َ ْ
ِ
ـت فالنـ ًا
وح ْلـ ُ
الصنيعــة واإلحســانَّ َ ،
يتحمــل ،و ُأ َ ِّ
تحمــل ،وإنــَّــه َليحتَمـ ُـل َّ
ح ُلــه َأمــر ًا فــا َي َّ
َّ

ـت بــه عليــه يف َّ
ـيء :إذا تك َّلفتــه عــى
الشــفاعة واحلاجــة .وحتاملـ ُ
فالن ـ ًا ،و َحت َّملـ ُ
ـت يف الـ َّ
حل ْمـ ُـل :مــا يف
مش ـ َّقة ،واســتحم ْل ُت فالن ـ ًا نفــيَ ،أ ْيَّ َ :
ح ْل ُت ـ ُه ُأمــوري وحوائجــي ...وا َ
البطــنِ ،
واحل ْمـ ُـل :مــا عــى ال َّظهــر»(((.

وحلت املر َأة َّ
والشــجر
«ح ْلـ ُ
حـاًَ َ ...
ـيء عــى ظهــري َأ ْحِ ُلـ ُه َ ْ
ـت الـ َّ
ـريَ َ :
وقــال اجلوهـ ّ
ح ـاً ...وقــال ابــن الس ـكِّيت :احلمـ ُـل مــا كان يف بطــن َأو عــى ر ْأس شــجرةِ .
واحل ْمـ ُـل
َْ
َْ
ِّ
مح ْل ُتــه
بالكــر :مــا كان عــى ظهــر َأو ر ْأس ...واســتحملتهَ ،أ ْي :سـ َـألته َأ ْن حيملنــي .و َّ
ح َلهــا.(((» ....
الرســالةَ ،أ ْيَ :ك َّلفتــه َ ْ
ِّ

«حِـ َـل» مـ َّـر ًة واحــدة يف
وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل ُ
ـض و ُمــدِّ َدَ ،و ُو ِّج ـ َه
اخلطبــة ،جــاء بــه مبن ّي ـ ًا للمجهــول؛ إِذ قــال (عليــه الســام) « :و ُغ ِّمـ َ
ِ
ـج َي َو ُب ِسـ َ
ُش َع َل ْيـ ِـه َك َفنُـ ُهَ ،و ُشــدَّ ِمنْـ ُه َذ ْقنُـ ُه،
َو ُجـ ِّـر َدَ ،و ُغ ِّسـ َـل َون ُِّشـ َ
وسـ ِّ
ـط َلـ ُهَ ،و ُهـ ِّ
ـفُ ،
ـي َء َون َ
ـف َو ُو ِّد َع َو ُس ـ ِّل َمَ ،و ُحِـ َـل َفـ ْـو َق َ ِ
غســل اإلنســان
ـمَ ،و ُلـ َّ
َو ُق ِّمـ َ
س ْيـ ٍـر» .فبعــد َأ ْن ُي َّ
ـص و ُع ِّمـ َ
امل ِّيــت ،و ُي َك َّفــن ،و ُيش ـ َّيع ،و ُيــرك َلِـ ْن حيملــهُ ،يمــل فــوق رسيــر؛ ل ُيصـ َّـى عليــه ــــ بعــد
ذلــك ــ.
للتكيــز عــى
«حِـ َـل» مبن ّيـ ًا للمجهــول؛ َّ
و َأتــى َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) بالفعــل ُ
محـ ُـل ذلــك امليـ ِ
ـت ،هــذا َأوالً ،وللجهــل بِ َمـ ْن ســيحمله ثانيـ ًا.
احلــدث ،وهــو ْ
ِّ

 .1العــن .220/1 :وينظــر :مجهــرة اللغــة ،294/1 :وهتذيــب اللغــة ،130 -128/2 :ومعجــم مقاييــس
اللغــة84/2 :و  ،85واملحيــط يف اللغــة ،229/1 :ومفــردات ألفــاظ القــرآن257 :و  ،258واملحكــم
واملحيــط األعظــم ،43/2 :ولســان العــرب
 .2الصحاح يف اللغة.147/1:
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و«حِـ َـل» فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمــر
ُ
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ
وحِـ َـل فــوق
مســترت فيــه جــواز ًا ،تقديــره هــو ،عائــد إِىل « َم ـ ْن جذبــت نفســه» .ومجلــة« ُ

«وس ـ ِّلم».
رسيــر» معطوفــة عــى مجلــة ُ

** *

ُ�ص ِّلي�َ ،صلَّتْ

للصــاة عــى َأقوال.فذهــب
اختلــف ال ُّلغو ُّيــون
واملفــرون يف األَصــل ال ُّلغــوي َّ
ِّ
الصــاة مــن َأعظــم
بعضهــم إِىل َأنــَّــها مشــت َّقة مــن ال ُّلــزوم ،فذهــب هــؤالء إىل َأ َّن َّ

الز َّجــاج« :و َأصــل هــذا
الفرائــض ا َّلتــي َأمــر اهلل بلزومهــا ،واحلفــاظ عليهــا؛ هلــذا قــال َّ
(((
ـويس
عنــدي ك ّلــه مــن ال ُّلــزوم ُيقــال :صـ َّـى و َأصــى واصطــى :إذا لــزم»  .وذهــب ال ُّطـ ّ
إىل َأنــَّــها ْ
مأخــوذة مــن معنــى ال ُّلــزوم؛ ألَنــَّــها مــن َأعظــم مــا يلتــزم بــه(((.

الصــاة يف ال ُّلغــة :الدُّ عــاء((( ،فـ َ
ـكأ َّن
وذهــب َأكثــر ال ُّلغويــن
واملفسيــن إىل َأ َّن َأصــل َّ
ِّ
تتضمنــهَ ،أ ْي :بتســمية الـ ِّ
ـكل باســم اجلــزء ،وهــي
الصــاة سـ ِّـميت عــى هــذا ببعــض مــا
َّ
َّ

مــن املجــاز املرســل ا َّلــذي عالقتــه اجلزئ َّيــة(((.

الصــاة مشــت َّقة مــن (الص ْل َو ْيـ ِ
ـن)(((،
وذهــب عــدد مــن ال ُّلغويــن
واملفسيــن إىل َأ َّن َّ
ِّ

 .1معاين القرآن وإعرابه .251/1 :وينظر :لسان العرب.464/14 :
 .2ينظر :التبيان يف تفسري القرآن.57/1 :
 .3ينظــر :تأويــل مشــكل القــرآن ،460 :والتبيــان يف تفســر القــرآن ،57/1 :وأحاديــث التعبــد النبويــة يف
ضــوء نظريــة احلقــول الدالليــة (أطروحــة دكتــوراه).135 :
 .4ينظر :مفردات ألفاظ القرآن.490 :
 .5ينظــر :املصبــاح املنــر ،271/1 :وأحاديــث التعبــد النبويــة يف ضــوء نظريــة احلقــول الدالليــة (أطروحــة
دكتــوراه).137 :
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«والصــا :العظــم ا َّلــذي عليــه اإلليتان،
(الصــا) ،قــال ابــن دريــد:
ّ
وهــو مثنــى ،مفــردهّ :
وهــو آخــر مــا يبــى مــن اإلنســان يف القــر»((( ،وذكــر هــؤالء َأ َّن الصــاة مشــت َّقة مــن
الصلويــن؛ ألَ َّن املصـ ِّـي يرفعهــا يف ســجوده وركوعــه (((.

الصــاة مشــت َّقة مــن األَثــر وال ُّلــزوم،
وذهــب عــدد مــن ال ُّلغويــن
واملفسيــن إىل َأ َّن َّ
ِّ
الســابق فيهــا يتلــو َّ
اللحــق ،ويضــع
كا َّلــذي يلحــظ يف تســابق اخليــل؛ إذ ر َأى هــؤالء َأ َّن َّ
جحفلتــه ــــ وهــي للفــرس َّ
الســابق ،وهبــذا يكــون املصـ ِّـي
كالشــفة لإلنســان ــــ عــى صــا َّ

مــن اخليــل ا َّلــذي يتلــو ســابقه مبــارشة(((.

الصــا
الصــاد يقــر ُأ ممــدود ًا ،وبفتحــه يقــر ُأ َّ
الصــاء ،وهــو بكــر َّ
وقيــل إنــَّــها مــن ِّ
(((
الراغــب:
الصــاء َأو َّ
مقصــور ًا ،ومعنــى ِّ
الصــا :مقاســاة حـ ِّـر النَّــار وإيقادهــا  .قــال َّ

الرجــلَ ،أ ْي :إنــَّــه ذاد ،و َأزال عــن
الصــاة مــن َّ
« َأصــل َّ
الصــى ،قــال :ومعنــى :صـ َّـى َّ
الصـ َـى ا َّلــذي هــو نــار اهلل املوقــدة ،وبنــاء (صـ ّـى) ،كبنــاء (مـ ّـرض)
نفســه هبــذه العبــادة َّ

إلزالــة املــرض)(((.

الصلــة؛ ألَنــَّــها تصــل اإلنســان بخالقــه،
وذهــب بعضهــم إىل َأنــَّــها مشــت َّقة مــن ِّ

وتقر ُبــه مــن رمحتــه (((.
ِّ
 .1مجهرة اللغة.88/3 :

 .2ينظر :التبيان يف تفسري القرآن.194/1 :
 .3ينظر :هتذيب اللغة ،230/4 :ونظام الغريب يف اللغة.160 :
 .4ينظر :مفردات ألفاظ القرآن.490 :
 .5ينظر :املصدر نفسه.491 :
 .6ينظــر :روح الديــن اإلســامي ،21 :وأحــادي التعبــد النبويــة يف ضــوء نظريــة احلقــول الدالليــة (أطروحــة
دكتــوراه).139 :
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وقيل إنــَّها ْ
الصالة(((.
(ص ُلوتا) العرب َّية ،ومعناها :مكان َّ
مأخوذة من كلمة َ
وقيــل إنــَّــها لفظــة بابل َّيــة ،جعلــت اســ ًا لعبــادة مع َّينــة يف رشيعــة إبراهيــم (عليــه

الســام) ،ودخلــت العرب َّيــة منــذ هجــرة إســاعيل (عليــه الســام) (((.

ـرع عبــارة عــن
ـويسَ « :أنــَّــها يف الـ َّ
َأ َّمــا معنــى َّ
الصــاة اصطالح ـ ًا ،فقــد ذكــر ال ُّطـ ّ
والســجود عــى وجــه خمصــوص ،و َأركان و َأذكار خمصوصــة»((( .وقــال
الركــوع ُّ
ُّ

«والصــاة ا َّلتــي هــي العبــادة املخصوصــةَ ،أصلهــا الدُّ عــاء ،وسـ ِّـميت هــذه
الراغــب:
َّ
َّ
تتضمنــه»((( .وقــال ابــن َاألثــر« :وهــي
ـيء باســم بعــض مــا
العبــادة هبــا ،كتســمية الـ َّ
َّ
العبــادة املخصوصــة ،و َأصلهــا يف ال ُّلغــة :الدُّ عــاء ،فسـ ِّـميت ببعــض َأجزائهــا ،وقيــلَّ :
إن

َأصلهــا يف ال ُّلغــة :التَّعظيــم ،وسـ ِّـميت العبــادة املخصوصــة صــاة؛ ملــا فيهــا مــن تعظيــم
الصلــوات هللَ :أ ْي :األَدعيــة التــي ُيــراد هبــا تعظيــم اهلل
الـ َّـرب تعــاىل ،وقولــه يف التَّشـ ُّـهدَّ :
تعــاىل ،وهــو مســتح ُّقها ال تليــق َبأحــد ســواه» (((.

اجلرجــاين :إنــَّــها « َأركان خمصوصــة ،و َأذكار معلومــة برشائــط حمصــورة يف
وقــال
ّ

َأوقــات مقــدَّ رة» (((.

مرتــن يف اخلطبــةَ ،أورده َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)
وجــاء هــذا الفعــل (صـ َّـى) َّ
ـض و ُمــدِّ َدَ ،و ُو ِّجـ َه
الصــاة عــى امل ِّيــت؛ إذ قــال (عليــه الســام)« :و ُغ ِّمـ َ
يف املـ َّـرة األُوىل يف َّ
 .1ينظر :فلسفة الصالة.28 :
 .2ينظر :املصدر نفسه.29 :
 .3التبيان يف تفسري القرآن.57/1 :
 .4مفردات ألفاظ القرآن.491 :
 .5النهاية يف غريب احلديث واألثر.95/3 :
 .6التعريفات.175 :
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ِ
ـج َي َو ُب ِسـ َ
ُش َع َل ْيـ ِـه َك َفنُـ ُهَ ،و ُشــدَّ ِمنْـ ُه َذ ْقنُـ ُه،
َو ُجـ ِّـر َدَ ،و ُغ ِّسـ َـل َون ُِّشـ َ
وسـ ِّ
ـط َلـ ُهَ ،و ُهـ ِّ
ـفُ ،
ـي َء َون َ
س ْيـ ٍـرَ ،و ُصـ ِّـي َع َل ْيـ ِـه بِ َتكْبِـ ْ ٍ
وحِـ َـل َفـ ْـو َق َ ِ
ـر».
ـمَ ،و ُلـ َّ
ـف َو ُو ِّد َع َو ُسـ ِّل َمُ ،
َو ُق ِّمـ َ
ـص و ُع ِّمـ َ
َ

(الصــاة عــى امل ِّيــت) كيف َّيتهــا ،وهــي
وذكــر الفقهــاء يف رســائلهم العمل َّيــة يف بــاب َّ
مخــس تكبــراتُ :يكـ ِّـر َأ َّوالً ،ويتشـ َّـهد َّ
الشــهادتني بـ َـأ ْن يقــولَ :أشــهد َأ ْن ال إلــه إالَّ اهلل،
ـي َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه
حممــد ًا عبــده ورســوله .ويكـ ِّـر ثانيـ ًا ،و ُيصـ ِّـي عــى النَّبـ ِّ
و َأشــهد َأ َّن َّ
حممــد .ويكـ َّـر ثالثـ ًا ،ويدعــو للمؤمنــن
حممــد وآل َّ
ـم صـ ِّـل عــى َّ
َو َسـ َّل َم بـ َـأ ْن يقــول :اللهـ َّ
واملؤمنــات َ
ويكــر رابعــ ًا ،ويدعــو
اللهــم اغفــر للمؤمنــن واملؤمنــات.
بــأ ْن يقــول:
ِّ
َّ
ـم اغفــر هلــذا امل ِّيــت ،ويكـ ِّـر خامس ـ ًا ،وينــرف (((.
للم ِّيــت بـ َـأ ْن يقــول :اللهـ َّ

الصــاة عــى
(صـ ِّـي) مبن ًّيــا للمجهــول َّ
للتكيــز عــى احلــدث ،وهــو َّ
وجــيء بالفعــل ُ
امل ِّيــت ،واجلهــل بِ َمـ ْن ســيصيل عــى ذلــك امل ِّيــت.
و(صـ ّـي) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمــر
ُ
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

ـي يف حمـ ِّـل
مســترت فيــه جــواز ًا ،و(عليــه) عــى :حــرف جـ ٍّـر ،واهلــاء :ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

(ص ِّ
ــي) ،و(بتكبــر) البــاء:
اجلــر،
جــر بحــرف
واجلــار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل ُ
ُّ
ِّ
ٍّ
جــره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
جــر ،و(تكبــر) اســم جمــرور ،وعالمــة ِّ
حــرف ٍّ

(وص ِّ
(ص ِّ
ــي عليــه بتكبــر) معطوفــة
ــي) .ومجلــة ُ
واجلــار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل ُ
ُّ
(وحِـ َـل فــوق رسيــر).
عــى مجلــة ُ
ـت)
(ص َّلـ ْ
َأ َّمــا يف املـ َّـرة الثــَّــانية ،فقــد َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل َ
يــه وآلِ ِ
ــى اهللُ َع ِل ِ
َّبــي َص َّ
ــه َو َســ َّل َم؛ إذ قــال (عليــه
يف ختــام اخلطبــة يف َّ
الصــاة عــى الن ِّ
ٍ
ـر َق َصـ ٍ
الســام)« :ذلــك قـ ٌ
ـصَ ،تن ِْز ْيـ ٌـل
وو ْعــظ ُنـ َّ
ـصَ ،
ـص ُقـ َّ
ـول َف ْضـ ٌـلُ ،
وح ْكـ ٌ
ـم َعــدْ ٌل ،خـ ٌ
 .1ينظــر :منهــاج الصاحلــن (للخوئــي) ،83 :وموجــز الفتــاوى املســتنبطة (للغــروي) ،105 :ومنهــج
الصاحلــن (للســيد الصــدر) ،75 :وأحــكام العبــادات (للمــدريس) ،14 :وســبل الســام (لليعقــويب).116 :
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ـي ُم ْه َتـ ٍـد َم ِكـ ْ ٍ
ٍ
ـى َق ْلـ ِ
ِمـ ْن َح ِك ْيـ ٍم َحِ ْيـ ٍـدَ ،نـ َـز َل بِـ ِـه ُر ْو ُح ُقــدُ ٍ
ـت َع َل ْيـ ِـه
ـنَ ،ص َّلـ ْ
ـب نَبِـ ٍّ
س ُمبِـ ْـنَ ،عـ َ ْ

ُر ُسـ ٌـل َسـ َفرةٌُ ،مك ََّر ُمـ ْـو َن َبـ َـر َرةٌ».

وجديــر ِّ
الصــاة مــن املالئكــة عــى
املفسيــن وال ُّلغويــن فـ َّـروا داللــة َّ
بالذكــر َأ َّن ِّ
ـي َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َس ـ َّل َم بالدُّ عــاء ،واالســتغفار (((.
النَّبـ ِّ

ـت) فعــل مـ ٍ
مبني
و(ص َّلـ ْ
َ
ـي عــى الفتــح ،وال َّتــاء :تــاء التَّأنيــث ،ضمــر متَّصــل ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ
الســكون ،ال حمـ َّـل لــه مــن اإلعــراب( ،وعليــه) عــى :حــرف جـ ٍّـر ،واهلــاء :ضمــر
عــى ُّ
ـت)،
(ص َّلـ ْ
ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل َ
ـي يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر بحــرف اجلـ ِّـر ،واجلـ ُّ
متَّصــل مبنـ ٌّ

و(سـ َفرةٌ) صفــة
و(ر ُسـ ٌـل) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــرهَ ،
ُ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخرهــا.
مرفوعــة ،وعالمــة رفعهــا َّ
** *

ُن ِق َل

تـ ُّ
ـيء مــن موضــع إىل موضــع .فالنَّقــل:
ـدل مــا َّدة (ن ُِقـ َـل) يف ال ُّلغــة عــى حتويــل الـ َّ

ـيء إىل موضــع .والنُّ ْق َلـ ُة :انتقــال القــوم مــن موضــع إىل موضــع .و ُيقــالَ :ن َق َلـ ُه
حتويــل الـ َّ
َينْ ُق ُلـ ُه َن ْقـ ً
ا فانتقــل .والتَّن ُّقــل :التَّحـ ُّـول .و َن َّق َلـ ُه َتن ِْق ْيـاً ،إذا َأ ْك َثـ َـر َن ْق َلـ ُه (((.
وقــال ابــن فــارس« :النُّــون والقــاف والـ َّـامَ :أصــل صحيــح يـ ُّ
ـدل عــى حتويــل يشء
ـرس قوائمــه
ـم ُي َفـ َّـرع ذلــكُ .يقــالَ :ن َق ْل ُتــه َأ ْن ُق ُلـ ُه َن ْقـاً .و َن َقـ َـل الفـ ُ
مــن مــكان إىل مــكان ،ثــُـ َّ

 .1ينظــر :تأويــل مشــاكل القــرآن ،460 :ومعــاين القــرآن (لألخفــش) ،246/2 :ومفــردات ألفــاظ القــرآن:
.490
 .2ينظــر :العــن ،40/1 :وهتذيــب اللغــة ،225/3 :والصحــاح يف اللغــة ،229/2 :واملحكــم واملحيــط
األعظــم ،56/3 :ولســان العــرب.674/11 :
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َن ْقـاً» (((.

وتطابقــت داللــة الفعــل (ن ُِق َــل) يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ جــاء بــه َأمــر

مــر ًة واحــدة ،جــاء فيهــا مبن ّيــ ًا للمجهــول ،وهــو يصــف
املؤمنــن (عليــه الســام) َّ
حــال اإلنســان بعــد َأ ْن ُيصـ َّـى عليــه صــاة امل ِّيــت؛ فيتحـ َّـول مــن دار الدُّ نيــا إىل رضيــح
ٍ
ٍ
ِ ِ
وح ُجـ ٍـر
ملحــود ،فقــال (عليــه الســام)« :ونُقـ َـل م ـ ْن ُد ْو ٍر ُم َز ْخ َر َفــة ،و ُق ُصـ ْـو ٍر ُم َش ـ َّيدَ ةُ ،
ـن من ُْضــو ٍد ،مس ـ َّق ٍ
ـح م ْلحــو ٍد ،و َلـ ٍـد َضيـ ٍـق مرصــو ٍ ِ
ُمن ََّضــدَ ٍةَ ،ف ُج ِعـ َـل ِ ْف َ ِ
ف
ِّ َ ْ ُ ْ
ص ،بِل ْبـ ٍ َ ْ ُ َ
ض ْيـ ٍ َ ُ ْ َ ْ
ــو ٍد».
بِ ُج ْل ُم ْ
و َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل (ن ُِقـ َـل) يف اخلطبــة مبن ّيـ ًا للمجهــول
ل َّلرتكيــز عــى حــدَ ِ
ـل اإلنسـ ِ
ث َن ْقـ ِ
ـان مــن دار الدُّ نيــا إىل رضيــح ملحــود ،وللجهــل َبم ـ ْن
َ

الضيــح.
ســيجعله يف ذلــك َّ

و(ن ُِقـ َـل) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمــر
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

مســترت فيــه جــواز ًا ،تقديــره هــو ،عائــد إىل ( َم ـ ْن جذبــت نفســه) ،و(مــن) حــرف جـ ٍّـر،

ـار واملجــرور
و(دور) اســم جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،واجلـ ُّ
ِ
جرهــا الكــرة ال َّظاهــرة
متع ِّلقــان بالفعــل (نُقـ َـل) ،و( ُمشـ َّيدة) :صفــة جمــرورة ،وعالمــة ِّ
عــى آخرهــا .ومجلــة (ون ُِق َ
(وص َّ
ــي عليــه
ــل مــن دور ُمشــ َّيدة) معطوفــة عــى مجلــة ُ
بتكبــر).

** *

ُج ِع َل

(ج ِع َ
ُّ
والصنــع ،والوضــع،
والصــرورةُّ ،
ــل) يف ال ُّلغــة عــى التَّصيــرَّ ،
تــدل مــا َّدة ُ
 .1معجم مقاييس اللغة.372/5 :
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ـم؛
وإلقــاء الـ َّ
ـع ُصنْع ـ ًاَ ،
«ج َعـ َـل َج ْع ـاًَ :صنَـ َ
ـيء وإنزالــه .جــاء يف (العــن)َ :
وج َعـ َـل َأعـ ُّ
َــع ْ
ألَنَّــك تقــولَ :ج َع َــل ْ
يــأكُل» (((.
وج َع َــل يصنــع كــذا ،وال تقــولَ :صن َ
يــأكلَ ،
بالض ِّم:
و ُيقــال :جعلـ ُ
جل ْعـ ُـل َّ
ـت كــذا َأ ْج َع ُلـ ُه َ
وم ْ َعـاًَ .
وج َع َلـ ُه اهلل نب َّيـ ًاَ ،أ ْي :صـ َّـر ُه .وا ُ
ـيء يفعلــه ،وكذلــك ِ
جلعيلــة
مــا ُجعــل لإلنســان مــن يشء عــى الـ َّ
اجل َعا َل ـ ُة بالكــر وا َ
ـت ِ
القــدْ َرَ ،أ ْيَ :أنز ْلتُهــا ِ
وج َعـ َـل بمعنــى(((.
مث ُلــه .و َأ ْج َع ْلـ ُ
باجل َعــال .واج َت َعـ َـل َ
«ج َع َ
ي َع ُلــ ُه َج ْعــاً ،واجتعلــه ،كالمهــاَ :و َض َعــ ُه...
ــل َّ
وقــال ابــن ســيدهَ :
الــيء َ ْ

جعلــت متاعــك بعضــه فــوق بعــض:
ي َع ُلــ ُه َج ْعــاًَ :صنَ َعــ ُه .قــال ســيبويه:
ُ
َ
وج َع َلــ ُه َ ْ
وج َع َ
صــره إ َّيــاه» (((.
ــن خزفــ ًا،
ــل ال ِّط َ
َ
َألقيتُــهَ ...
والقبيــح حســن ًاَّ :
(ج ِعـ َـل) مطابقـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة يف اخلطبــة ،جــاء بــه َأمــر املؤمنــن
وورد هــذا الفعــل ُ
(عليــه الســام) مبن َّيـ ًا للمجهــول ،يف بيــان حــال امل ِّيــت يف القــر ،فـ َـأ َّول مــا ُي ْف َعـ ُـل بــه َأنــَّــه

ُيعــل يف رضيــح ملحــودَ ،أ ْيُ :يصـ َّـر ،و ُيوضــع ،و ُينـ َـزل ،و ُيلقــى يف رضيــح ملحــود،
ــح م ْلحــو ٍد ،و َل ٍ
ــد َض ِّي ٍ
ــل ِ ْف َ ِ
ص ،بِ ِل ْب ٍ
ــو ٍ
فقــال (عليــه الســام)َ « :ف ُج ِع َ
ــن
ــق َم ْر ُص ْ
ض ْي ٍ َ ُ ْ َ ْ
من ُْضــو ٍد ،مس ـ َّق ٍ
ف بِ ُج ْل ُمـ ْـو ٍد».
َ ْ ُ َ
(ج ِع َ
ــل) يف اخلطبــة مبن ّيــ ًا
وجــاء َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هبــذا الفعــل ُ
اإلنســان املي ِ
ِ
للتكيــز عــى احلــدث ،وهــو َج ْع ُ
ــت يف رضيــح ملحــود،
ــل
للمجهــول؛ َّ
ِّ
فضــ ً
الضيــح.
ا عــن اجلهــل َب َمــ ْن ســ ُيلحد ُه يف ذلــك َّ
و(ج ِعـ َـل) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمــر
ُ
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

 .1العني.52/1 :
 .2ينظــر :هتذيــب اللغــة ،113/1 :ومعجــم مقاييــس اللغــة ،410/1 :والصحــاح يف اللغــة،93/1 :
ومفــردات ألفــاظ القــرآن196 :و  ،197ولســان العــرب.110/11 :
 .3املحكم واملحيط األعظم.113/1 :
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مســترت فيــه جــواز ًا ،تقديــره هــو ،عائــد إىل ( َم ـ ْن جذبــت نفســه) ،و(يف) حــرف جـ ٍّـر،

و(رضيــح) اســم جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،واجلــار واملجــرور
متع ِّلقــان بالفعــل ِ
جرهــا الكــرة ال َّظاهــرة
ُ
(جعـ َـل) ،و(ملحــود) صفــة جمــرورة ،وعالمــة ِّ
عــى آخرهــا ،ومجلــة ( َفج ِعـ َـل يف رض ٍع ملحـ ٍ
ـود) معطوفــة عــى مجلــة (ون ُِقـ َـل مــن دور
ُ
التتيــب باتِّصــالَ ،أ ْي :بــا مهلــة ،وهــو
مزخرفــة) ،وقــد تقــدَّ م َأ َّن العطــف بالفــاء يفيــد َّ

الســبب ْ
إن كان املعطــوف مجلــة((( ،وكــذا هــي
املعـ َّـر عنــه بالتَّعقيــب ،وكثــر ًا مــا يقتــي َّ
احلــال يف اخلطبــة مــع الفعــل ( َف ُج ِعـ َـل)؛ إذ قــال َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)« :ون ُِقـ َـل
ِم ـ ْن ُد ْو ٍر ُم َز ْخ َر َفـ ٍـةَ ...ف ُج ِعـ َـل ِ ْف َ ِ
ض ْيـ ٍ
ـح َم ْل ُحـ ْـو ٍد».
ـتحب َح ْف ُر
وممَّــا جتــدر اإلشــارة إليــه َأ َّن الفقهــاء ذكــروا يف رســائلهم العمل َّيــة َأنــَّــه ُيسـ ُّ
الصلبــة
القــر قــدر قامــةَ ،أو إىل ُّ
التقــوة ،و َأ ْن ُيعــل لــه حلــدٌ ممَّــا يــي القبلــة يف األَرض ُّ
الرخــوة ُي َشـ ُّـق وســط القــر شــبه
بقــدر مــا يمكــن اجللــوس فيــه ،وتُســدَّ الفتحــة ،ويف َّ

ـم ُيــال الـ ُّـراب ،ويمكــن َج ْعـ ُـل ال َّلحــد
النــَّــهرُ ،
ويعــل فيــه امل ِّيــت ،و ُيسـ َّقف عليــه ،ثــُـ َّ
بطرائــق ُأخــرى ،منهــاَ :أ ْن تتثنَّــى مســافة مــن قعــر احلفــرة ،وتُسـ َّقف ،بعــد جعــل امل ِّيــت
عــى َأرضهــا ،ومنهــاَ :أ ْن تُبنــى حــول امل ِّيــت بعــد وضعــه عــى َأرض احلفــرة شــبه الغرفة،
وتُسـ َّقف ،وهيــال الـ ُّـراب عــى املجــال الباقــي(((.
** *

ِه ْي َل

ـدل مــادة ِ
تـ ُّ
ـيء ،ودفعــه ،وص ِّبــه ،وإرســاله .جــاء يف
(ه ْيـ َـل) يف ال ُّلغــة عــى جريــان الـ َّ
َّ
 .1ينظر :الفعل (عدل) من الكتاب.
 .2ينظــر :منهــاج الصاحلــن (للخوئــي)88 :و  ،89وموجــز الفتــاوى املســتنبطة (للغــروي)110 :و ،111
ومنهــج الصاحلــن (للســيد الصــدر) ،80 :وســبل الســام (لليعقــويب).122 :
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(العــن)« :اهلائــل مــن الرمــل ،ال يثبــت مكانــه ح َّتــى ينهــال فيســقطِ ،
وه ْل ُتـ ُه ُأ ِه ْي ُلــه فهــو
َّ
مهيــل ،قــال اهلل َعـ َّـز وجـ َّـل( :وكَا َنـ ِ
ـت ِْ
ال َبـ ُ
ـال كَثِي ًبــا َم ِهيـاً)((( »(((.
َ
َ َ
َ
وقــال ابــن فــارس« :اهلــاء واليــاء والــام كلمــة واحــدة تـ ُّ
ـدل عــى دفــع يشء يمكــن
َكي ُلــه دفعـ ًا مــن غــر كيــلِ .
ـت ال َّطعــام َأهي ُلــه َه ْيـاًَ :أرســلتُه» (((.
وه ْلـ ُ
ْ
ـت الدَّ قيــق يف اجلــرابَ :ص َب ْب ُتــه مــن غري َك ْيلُّ ،
وكل يشء َأرســلته إرســاالً،
و ُيقــالِ :ه ْلـ ُ
مــن رمــل َأو تــراب َأو طعــام َأو نحــوه ،قلــتِ :ه ْل ُتــه َأ ِهي ُل ـ ُه َه ْي ـاً ،فاهنــالَ ،أ ْي :جــرى،
ـت ،فهــو ُمهـ ٌ
ـال ومهيــل(((.
ـت الدَّ قيــق لغــة يف ِه ْلـ ُ
ـب .و َأ َه ْلـ ُ
ـب .وهت َّيــل :تص َّبـ َ
وانصـ َّ
وتطابقــت داللــة الفعــل ِ
(ه ْيـ َـل) يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ جــاء مـ َّـر ًة واحــدة
مبن ّي ـ ًا للمجهــولَ ،أورده َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف بيــان مــا جيــري عــى امل ِّيــت

ـم ُيــال علية الـ ُّـراب ،إذ قــال (عليه الســام):
بعــد َأ ْن ُيعــل يف قــره ،و ُيسـ َّقف عليــه ،ثــُـ َّ
ـن من ُْضــو ٍد ،مسـ َّق ٍ
ـح م ْلحــو ٍد ،و َلـ ٍـد َضيـ ٍـق مرصــو ٍ ِ
« َف ُج ِعـ َـل ِ ْف َ ِ
ف بِ ُج ْل ُمـ ْـو ٍد،
ِّ َ ْ ُ ْ
ص ،بِل ْبـ ٍ َ ْ ُ َ
ض ْيـ ٍ َ ُ ْ َ ْ
ِ
التاب،وقيــل :ظاهــر الـ ُّـراب (((.
وه ْيـ َـل َع َل ْيـ ِـه َع ْفـ ُـر ُه» .وال َع ْفـ ُـرَ ،أو ال َع َفـ ُـرُّ :
وذكــر الفقهــاء يف رســائلهم العمل َّيــة يف (الدَّ فــن) َأ َّن امل ِّيــت بعــد َأ َّن ُيوضــع يف قــره،

 .1املزمل.14 :
 .2العني .281/1 :وينظر :املحيط يف اللغة.320/1 :
 .3معجمم مقاييس اللغة.19/6 :
 .4ينظــر :هتذيــب اللغــة ،368/2 :والصحــاح يف اللغــة ،262/2 :ولســان العــرب ،713/11 :وتــاج
العــروس.7596/1 :
 .5ينظــر :العــن ،110/1 :ومعجــم مقاييــس اللغــة ،94/4 :والصحــاح يف اللغــة ،92/1 :واملحيــط يف
اللغــة ،92/1 :ولســان العــرب ،584/4 :وتــاج العــروس3212/1 :و ..3213
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و ُيسـ َّقف عليــهُ ،يــال عليــه الــراب (((.

للتكيــز عــى
وجمــيء َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) بالفعــل مبن ّيــ ًا للمجهــول؛ َّ
احلدث،وهــو َه ْي ُ
الــراب؛ إذ
الــراب عــى امل ِّيــت ،وللجهــل بِ َمــ ْن ســيهيل عليــه ُّ
ــل ُّ

الرحــم(((.
ُي
ســتحب َأ ْن هييــل عليــه احلــارضون ُّ
الــراب بظهــور األَ ِّ
ُّ
كــف غــر ذي َّ

ـي عــى الفتــح ،و(عليــه) عــى :حــرف جـ ٍّـر،
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
و(هيــل) فعــل مبنـ ٌّ

مبنــي يف ِّ
واجلــار واملجــرور متع ِّلقــان
اجلــر،
واهلــاء :ضمــر متَّصــل
ُّ
جــر بحــرف ِّ
حمــل ٍّ
ٌّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى
بالفعــل (هيــل) ،و(عفره)نائــب فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة.
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء :ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

ومجلــة (وهيــل عليــه عفــره) معطوفــة عــى مجلــة (فجعــل يف رضيــح ملحــود).
** *

ُح ِث َي

ـدل مــادة ِ
تـ ُّ
يثِــي
ـي) يف ال ُّلغــة عــى َذ ْر ِو الـ َّ
َّ ُ
ـيءُ .يقــالَ :ح َثــى يف وجهــه الـ ُّـراب َ ْ
(حثـ َ
ح ْثي ـ ًا ((( .وح َثــى ال ـراب عليــه ْي ُثــوه و ْ ِ ِ
ي ُثــو
ر ُ
يثيــه َح ْثــو ًا َ
ُّ َ
َ
َ
نفس ـ ُه َ
َ ُْ َ
اب ُ
وح ْثي ـ ًاَ ،ف َح َثــا ال ـ ُّ
حل َثــى كالثــَّــرى :الـ ُّـراب املحثـ ُّـو .و َأرض َح ْثــواء :كثــرة الـ ُّـراب (((.
وحيثــي .وا َ
املعتــل ُّ
ُّ
الــيء
وقــال ابــن فــارس« :احلــاء والثــَّــاء واحلــرف
يــدل عــى َذ ْر ِو َّ

 .1ينظــر :منهــاج الصاحلــن (للخوئــي) ،88 :وموجــز الفتــاوى املســتنبطة (للغــروي) ،111 :ومنهــج
الصاحلــن (للســيد الصــدر) ،80 :وســبل الســام (لليعقــويب).122 :
 .2ينظر :املصادر أنفسها :الصفحات أنفسها.
 .3ينظر :العني ،231/1 :واملحيط يف اللغة.246/1 :
 .4ينظــر :هتذيــب اللغــة ،175/2 :واملحكــم واملحيــط األعظــم ،66/2 :ولســان العــرب،164/14 :
والقامــوس املحيــط.408/2 :
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اخلفيــف» ( (( .

و َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل ِ
ـي) مـ َّـر ًة واحــدة يف اخلطبــة
ُ
(حثـ َ
مبن َّيـ ًا للمجهــول؛ لبيــان مــا جيــري عــى امل ِّيــت بعــد َأ ْن ُيعــل يف رضيــح ملحــودَ ،ف ُيهــال
ويثــى عليــه َمــدَ ُر ُه ،فقــال (عليــه الســام)َ « :ف ُج ِعـ َـل ِ ْف َ ِ
ض ْيـ ٍ
ـح َم ْل ُحـ ْـو ٍد،
عليــه عفــرهُ ،
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ ِ
ص ،بِ ِل ْبـ ٍ
لـ ٍـد َض ِّيـ ٍـق َم ْر ُصـ ْـو ٍ
ـي
ـن َمن ُْضـ ْـودُ ،م َسـ َّقف بِ ُج ْل ُمـ ْـود ،وه ْيـ َـل َع َل ْيــه َع ْفـ ُـر ُهَ ،و ُحثـ َ
َو َ ْ
َع َل ْيـ ِـه َمــدَ ُر ُه».
وا َملــدَ ُر :هــو قطــع ال ِّطــن اليابــس املتامســك ،وقيــل :ال ِّطني العلــك ا َّلذي ال رمــل فيه،
ِ
(((
ـي عليــه َمــدَ ُر ُه) َأحــد َأمريــن.
وقيــل طــن متح ِّبــب ؛ ولــذا َأحســب َأ َّن املقصــود ُ
بـ(حثـ َ

طــم القــر وتربيعــه ،وهــو مــا يكــون بال ِّطــن اليابــس املتامســك،
وهــو إ َّمــا َأ ْن يكــون َّ
وال ِّطــن العلــك ،وهــو مــا ذكــره الفقهــاء يف رســائلهم العمل َّيــة يف بــاب (الدَّ فــن) بعــد َأ ْن
ـم القــر ،و ُير َّبــع (((.
ويــال عليــه الـ ُّـراب ،ف ُي َطـ ُّ
ويس ـ َّقف عليــهُ ،
ُيعــل امل ِّيــت يف قــرهُ ،

َأو َأ ْن يكــون املقصــود بــه ال ِّطــن احلاصــل بعــد ِّ
ـم،
رش املــاء عــى القــر بعــد َأ ْن ُي َطـ َّ
ـم
و ُير َّبــع؛ إذ ذكــر الفقهــاء يف رســائلهم العمل َّيــة يف بــاب (الدَّ فــن) َأنــَّــه ُيسـ ُّ
ـتحب بعــد َطـ ِّ

رش املــاء دور ًا يســتقبل القبلــة ،ويبــد ُأ مــن عنــد الــر ْأس ،فـ ْ
القــر ،وتربيعــه ُّ
ـإن فضــل

ـب عــى وســطه (((.
يشءُ ،صـ َّ

ِ
ـي) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،و(عليــه) عــى :حــرف
ُ
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ
و(حثـ َ

 .1معجم مقاييس اللغة.110/2 :
 .2ينظر :العني/119/2 :ومعجم مقاييس اللغة ،245/5 :وتاج العروس.119/2 :
 .3ينظــر :منهــاج الصاحلــن (للخوئــي) ،89 :منهــج الصاحلــن (للســيد الصــدر) ،81 :وســبل الســام
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ـي عــى الكــر يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر بحــرف اجلـ ِّـر ،عائــد إىل ( َمـ ْن
جـ ٍّـر ،واهلــاء :ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
(حثِــي) ،و( َمــدَ ُر ُه) نائــب فاعــل
ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل ُ
جذبــت نفســه) ،واجلـ ُّ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء :ضمــر
مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،عائــد إىل (مــن جذبــت نفســه) .ومجلــة
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
متَّصــل مبنـ ٌّ

ـدره) معطوفــة عــى مجلــة (وهيــل عليــه عفــر ُه).
(وحثــي عليــه مـ ُ
** *

حتق ََّق
ُّ
الــيء ،وإحــكام وقوعــه ،ومعرفــة
تــدل مــا َّدة (حتقــق) يف ال ُّلغــة عــى إحــكام َّ

وصحــة وقوعــه ،وتصديقــه ،وثباتــه ،ووجوبــه ،والوقــوف عــى حقيقته.جــاء
حقيقتــه،
َّ
الــيء َ ِ
ــق َح ّقــ ًاَ ،أ ْي :وجــب وجوبــ ًا...
يف (العــن):
ي ُّ
«احلــق نقيــض الباطــلَ .ح َّ
ُّ
ــق َّ ُ
ـت؛ فــا
واحلقيقــة :مــا يصــر إليــه حـ ُّـق األَمــر ووجوبــه ...واحلا َّقــة :النَّازلــة ا َّلتــي ح َّقـ ْ
كاذبــة هلــا» (((.

ـت ِحـ ْـذ َر ُه ُأ ِح ُّق ـ ُه ،و َأ ْح َق ْق ُتــه َأيض ـ ًا ،إذا فعلــت مــا كان حيــذر ُه .ويقــال
و ُيقــالَ :ح َق ْقـ ُ
ـت
ـح .وح َّق ْقـ ُ
َأيضـ ًاَ :ح َق ْقـ ُ
الرجــل ،و َأ ْح َق ْق ُتــه ،إذا َأثب ُّتــه ،وحت َّقــق عنــده اخلــرَ ،أ ْيَ :صـ َّ
ـت َّ

قو َل ـ ُه و َظنَّ ـ ُه حتقيق ـ ًاَ ،أ ْيَ :صدَّ قــت ،وكالم حم َّقـ ٌـقَ ،أ ْي :رصــن ،وثــوب حم َّقــق ،إذا كان
حمكــم النَّســج ،وطعنــة حم َّققــةَ ،أ ْي :ال زيــغ فيهــا وقــد َن َفـ َـذ ْت .والقيامــة سـ ِّـميت حا َّقــة؛
ألَنــَّــها َ ُتـ ُّـق َّ
ورش ،وقيــل :سـ ِّـميت حا َّقــة؛ ألَ َّن فيهــا حـ َّ
ـواق
كل إنســان بعملــه مــن خــر ٍّ
ـاق يف ديــن اهلل بالباطــلَ ،أ ْيّ :
األُمــور والثــَّــواب ،وقيــل :ألَنــَّــها َ ُتـ ُّـق َّ
كل حمـ ٍّ
كل جمــادل
وختصمــه ،مــن قولــك :حاققتــه ُأ َحا ُّقــه ِحقاقــ ًا وحما َّقــ ًة
وخماصــم فتح ُّقــ ُهَ ،أ ْي :تغلبــه
ُ
 .1العني162/1 :و .163
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فحققتــه ُأ ِح ُّق ـ ُهَ ،أ ْي :غلبتــه وفلجــت عليــه(((.

ـري« :حـ َّـق اهللُ األَمـ َـر ح ًّقــاَ :أثبتــه و َأوجبــه ...وحققتــه األَمــر و َأحققته:
وقــال َّ
الزخمـ ّ
الرجــل
كنــت عــى يقــن منــه .وحققــت اخلــر َفأنــا ُأ ِح ُّقــه :وقفـ ُ
ـت عــى حقيقتــه .ويقــول َّ
ألَصحابــه إذا بلغهــم خــر فلــم يســتيقنوهَ :أنــا ُأ ِحـ ُّـق لكــم هــذا اخلــرَ ،أ ْيُ :أعلمــه لكــم،
و َأعــرف حقيقتــه ...ويــوم القيامــة تكــون حـ ُّ
وعرفــت
ـواق األُمــور ...وحت َّققــت األَمــرَّ ،
حقيقتــه ،ووقفــت عــى حقائــق األُمــور .و َأحققــت عليــه القضــاءَ :أوجبتــه .و َأحققــت
حــذره ،وحققتــه إذا فعلــت مــا كان حيــذر.((( » ...

وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل (حت َّقــق) مـ َّـر ًة واحــدة
يف اخلطبــة يف بيــان حــال اإلنســان بعــد َأ ْن ُيوضــع يف قــره ،فقال (عليــه الســام)َ « :ف ُج ِع َل
ـن من ُْضــو ٍد ،مس ـ َّق ٍ
ف بِج ْلمــو ٍدِ ،
ـح م ْلحــو ٍد ،و َلـ ٍـد َضيـ ٍـق مرصــو ٍ ِ
ِ ْف َ ِ
وه ْيـ َـل
ُ ُ ْ
ِّ َ ْ ُ ْ
ص ،بِل ْبـ ٍ َ ْ ُ َ
ض ْيـ ٍ َ ُ ْ َ ْ
ِ
ِ
ـي َع َل ْيـ ِـه َمــدَ ُر ُهَ ،فتَح َّقـ َـق ِحـ ْـذ ُر ُه» .فـ(حت َّقــق حــذره) بمعنــى :حت َّقــق مــا
َع َل ْيــه َع ْفـ ُـر ُهَ ،و ُحثـ َ
ـح وقوعــه ،وصدَّ قــه ،وثبــت
خيافــه َأو حيــذرهَ ،أ ْيُ :أحكــم ،وعرفــه معرفــة حقيق َّيــة ،وصـ َّ
ذلــك ،وكان واجبـ ًا ،ووقــف عــى حقيقتــه.

ٍ
مبنــي عــى الفتــح،
مــاض
و(فتح َّقــق) الفــاء :حــرف عطــف ،و(حت َّقــق) فعــل
ٌّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف،
و(حــذره) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،عائــد إىل ( َمـ ْن جذبــت
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
واهلــاء :ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

ـدر ُه).
نفســه) .ومجلــة (فتحقــق حــذره) معطوفــة عــى مجلــة (وحتــى عليــه مـ ُ

 .1ينظــر :هتذيــب اللغــة ،418 -415/1 :والصحــاح يف اللغــة138/1 :و  ،139واملحكــم واملحيــط
األعظــم ،371 -368/1 :ولســان العــرب ،49/10 :واملصبــاح املنــر ،427/2 :والقامــوس املحيــط:
 ،1131 -1130/1وتــاج العــروس.6258 -6250/1 :
 .2أساس البالغة.93/1 :
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ولعـ َّـل يف قــول َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)« :فتح َّقــق حــذره» تضمين ـ ًا لقولــه ــــ
ـت ِمنْ ـه َ ِ
ِ
الـ ِّـق َذلِـ َ
تيــدُ )(((.
ـك َمــا ُكنْـ َ
ُ
تبــارك وتعــاىل ــــَ :
(و َجــا َء ْت َس ـك َْر ُة ا َْلـ ْـوت بِ ْ َ
** *

ُن ِ�س َي

ِ
تـ ُّ
ـيء ،وإغفالــه ،والنِّســيان ،وهــي خــاف
ـي) يف ال ُّلغــة عــى تــرك الـ َّ
ـدل مــا َّدة ( ُنـ َ
ِ
ِ
ِّ
ـيَ ،أ ْي :كثــر
ـي فــان شــيئ ًا كان يذكــره ،وإ َّنــه َلنَـ ٌّ
الذكــر احلفــظ .جــاء يف (العــن)َ « :نـ َ
َان ربـ َ ِ
(((
ـي
(و َمــا ك َ َ ُّ
النِّســيان ،مــن قولــه ــــ جـ َّـل وعـ َّـز ــــَ :
ـيء ا َملنْـ ِ ُّ
ـي :الـ َّ
ـك نَسـ ًّيا)  .والنَّـ ِ ُّ
ا َّلــذي ال يذكــر ...ون َِسـ ْي ُت احلديــث نســي ًا .و ُيقــالَ :أن َْسـ ْي ُت إنســا ًء ،ون َِسـ ْي ُت َأجــود؛ قــال
ـيت.((( » ...
ـوت)((( ،ومل يقــلَ :أنسـ ُ
الـ َ
اهلل تعــاىلَ ( :فإِنــِّــي ن َِسـ ُ
ـيت ْ ُ

والســن واليــاء َأصــان صحيحــانُّ :
يــدل َأحدمهــا
وقــال ابــن فــارس« :النُّــون ِّ
الــيء ،إذا مل تذكــره
الــيء ،والثــَّــاين :عــى تــرك يشء .فــاألَ َّول ن َِســ ْي ُت َّ
عــى إغفــال َّ
نِســيان ًا»(((.

اجلوهــري« :والنِّســيان :خــاف ِّ
الــيء
وقــال
الذكــر واحلفــظ ...وقــد ن َِســ ْي ُت َّ
ّ
ونســانيه َتن ِْس ـ َي ًة بمعنــى .وتناســاهَ :أرى مــن نفســه َأنــَّــه ن َِس ـ َي ُه.
نســيان ًا ...و َأنســانيه اهلل َّ

 .1ق.19 :
 .2مريم.64 :
 .3الكهف.63 :
 .4العــن .74/2 :وينظــر :املحيــط يف اللغــة ،278/2 :واملصبــاح املنــر ،287/9 :والقامــوس املحيــط:
.480/3
 .5معجم مقاييس اللغة.337/5 :
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ِ
(((
(وال َتن َْسـ ُـوا
والنِّســيان :الـ َّـرك ،قــال اهلل تعــاىل( :ن َُســوا اللََّ َفنَس ـ َي ُه ْم)  ،وقــال تعــاىلَ :

ا ْل َف ْض َ
ُــم)(((» (((.
ــل َب ْينَك ْ

ِ
ُــي) يف اخلطبــة مــع داللــة ال ُّلغويــة؛ إذ جــاء بــه َأمــر
وتطابقــت داللــة الفعــل (ن َ
مــر ًة واحــدة يف بيــان حــال اإلنســان امل ِّيــت بعــد َأ ْن ُيوضــع
املؤمنــن (عليــه الســام) َّ
ٍ
يف قــره ،فقــال (عليــه الســام)َ « :ف ُج ِعـ َـل ِ ْف َ ِ
لـ ٍـد َض ِّيـ ٍـق َم ْر ُصـ ْـو ٍ
ض ْيـ ٍ
ص،
ـح َم ْل ُحـ ْـودَ ،و َ ْ
ــه َع ْفــره ،وحثِــي َع َلي ِ
ــل َع َلي ِ
ــن من ُْضــو ٍد ،مســ َّق ٍ
ف بِج ْلم ٍ ِ
ِ
ــق
ــه َمــدَ ُر ُهَ ،فتَح َّق َ
ُُ َ ُ َ ْ
ــود ،وه ْي َ ْ
ُ ُ ْ
ْ ُ َ
بِل ْب ٍ َ
ِ
ِ
ـر ُه).
ـي َخـ َ ُ
حـ ْـذ ُر ُهَ ،و ُنـ َ
ِ
ـي) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،و(خــره) نائــب فاعــل
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ
و( ُنـ َ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،والبــاء :ضمــر
مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،عائــد إىل (مــن جذبــت نفســه) ،ومجلــة
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
متَّصــل مبنـ ٌّ

(و ُنــي خــره) معطوفــة عــى مجلــة (فتح َّقــق حــذر ُه).
** *

َر َج َع

تـ ُّ
ـدل مــا َّدة (رجــع) يف ال ُّلغــة عــى الـ َّـر ِّد ،والعــودة ،واالنــراف .جــاء يف (العــن):

والرجعــة املـ َّـرة الواحــدة...
«رجعــت رجوعـ ًا ورجعتــه يســتوي فيــه الـ َّـازم واملجــاوزَّ .
الرمــي :مــا يــر ُّد عليــه .واملرجوعــة :جــواب
ور ْجـ ُ
ور ْجـ ُ
الرشــق مــن َّ
ـع َّ
ـع اجلــواب :ر ُّدهَ .
َ
الرســالة ...واالرجتــاع َأ ْن ترجتــع شــيئ ًا بعــد َأ ْن تُعطــي ...وكالم رجيــع :مــردود إىل
ِّ
 .1التوبة.67 :
 .2البقرة.237 :
 .3الصحــاح يف اللغــة .207/2 :وينظــر :هتذيــب اللغــة ،32/4 :ومفــردات ألفــاظ القــرآن 803 :و،804
ولســان العــرب ،321/15 :وتــاج العــروس 8622/1 :و.8623
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صاحبــه»(((.

ور ْج َعانـ ًا ،و َم ْر ِجعـ ًا ،و َمرج َعــة:
يرجـ ُ
ـع َ
و ُيقــالَ :ر َجـ َ
ور ْج َعــىُ ،
ـع َر ْجعـ ًا ،ورجوعـ ًاُ ،

انــرف(((.

(الرجــوع) حــن فـ َّـرق بينــه وبــن (اإل َّيــاب) بقولــه:
و َأبــان َأبــو هــال العسـ ّ
ـكري ُّ
َّ
والرجــوع يكــون لذلــك ولغــرهَ ،أال تــرى
الرجــوع إىل منتهــى القصــدُّ .
«إن اإل َّيــاب هــو ُّ
َأنــَّــه ُيقــال :رجــع إىل بعــض ال َّطريــق ،وال ُيقــال :آب إىل بعــض ال َّطريــق» (((.

فــرق بينــه وبــن (املصــر) بقولــهَّ :
«إن املرجــع :انقــاب
و َأبــان (املرجــع) حــن َّ

ـيء إىل خــاف احلــال ا َّلتــي هــو
ـيء إىل حــال قــد كان عليهــا ،واملصــر انقــاب الـ َّ
الـ َّ
عليهــا ،نحــو :مصــر ال ِّطــن خزف ـ ًا ،وال ُيقــال :رجــع ال ِّطــن خزف ـ ًا؛ ألَنــَّــه مل يكــن قبــل
خزفــ ًا» (((.

(الرجــوع) بقولــه« :حركــة واحــدة يف ســمت واحــد،
ـاين ُّ
وعـ َّـرف القــايض اجلرجـ ّ
لكــن عــى مســافة حركــة هــي مثــل األُوىل بعينهــا ،بخــاف االنعطــاف» (((.
وجــاء هــذا الفعــل (رجــع) يف اخلطبــة مـ َّـر ًة واحــدة مطابق ـ ًا داللتــه ال ُّلغويــةَ ،أورده
َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) لبيــان حــال َم ـ ْن كان مــع ذلــك امل ِّيــت بعــد َأ ْن ُيعــل يف
 .1العــن .51/1 :وينظــر :مجهــرة اللغــة ،226/1 :وهتذيــب اللغــة ،110/1 :ومعجــم مقاييــس اللغــة:
 ،407/2والصحــاح يف اللغــة ،244/1 :ومفــردات ألفــاظ القــرآن ،345-342 :واملخصــص،173/1 :
وأســاس البالغــة ،160/1 :ولســان العــرب.114/8 :
 .2ينظر :املحكم واملحيط األعظم.109/1:
 .3الفروق اللغوية.87 :
 .4التعريفات.36/1 :
 .5املصدر نفسه.88 :

249

داللة االفعال يف اخلطبة املونقة

ويثــى عليــه مــدرهَ ،يرجــع عنــه ول ُّيــه ون َِس ـ ْي ُب ُه،
ويــال عليــه عفــرهُ ،
رضيــح ملحــودُ ،
ٍ
إذ قــال (عليــه الســام)َ « :ف ُج ِعـ َـل ِ ْف َ ِ
ص ،بِ ِل ْبـ ٍ
لـ ٍـد َض ِّيـ ٍـق َم ْر ُصـ ْـو ٍ
ض ْيـ ٍ
ـن
ـح َم ْل ُحـ ْـودَ ،و َ ْ
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ ِ
ـي َع َل ْيـ ِـه َمــدَ ُر ُهَ ،فتَح َّقـ َـق ِحـ ْـذ ُر ُه،
َمن ُْضـ ْـودُ ،م َس ـ َّقف بِ ُج ْل ُمـ ْـود ،وه ْيـ َـل َع َل ْيــه َع ْفـ ُـر ُهَ ،و ُحثـ َ
ِ
ـع َعنْ ـ ُه َولِ ُّي ـ ُه َون َِس ـ ْي ُب ُه)َ .أ ْي :ر َّد ،وعــاد ،وانــرف.
ـر ُهَ ،و َر َجـ َ
ـي َخـ َ ُ
َو ُنـ َ
و(رجــع) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،و(عنــه) عــن :حــرف جـ ٍّـر ،واهلــاء :ضمــر
ـاض مبنـ ٌّ

ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل
ـي عــى َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر بحــرف اجلـ ِّـر ،واجلـ ُّ
الضـ ِّ
متَّصــل مبنـ ٌّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو
(رجــع) ،و(وليــه) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،و(نســيب ُه)
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
مضــاف ،واهلــاء :ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

الض َّمــة
الــواو :حــرف عطــف ،و(نســيبه) اســم معطــوف مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

ـم يف حمـ ِّـل
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء :ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
ِ
ره).
ـي خـ ُ
جـ ٍّـر باإلضافــة .ومجلــة (ورجــع عنــه وليــه ونســيه) معطوفــة عــى مجلــة (و ُنـ َ
** *

تبدَّ ل

ـل ٍ
وج ْعـ ِ
تـ ُّ
يشء آخــر مكانــه.
ـدل مــا َّدة (تبــدَّ ل) يف ال ُّلغــة عــى التَّغيــر ،وتَنحيـ ِـة الـ َّ
ـيء َ

الــيء ،والتَّبديــل :التَّغيــر .واســتبدلت ثوبــ ًا
جــاء يف (العــن)« :ال َبــدَ لَ :خ َل ٌ
ــف مــن َّ
مــكان ثــوب ،و َأخ ـ ًا مــكان َأخ ،ونحــو ذلــك املبادلــة» (((.
ـيء مقــام
وقــال ابــن فــارس« :البــاء والــدَّ ال والـ َّـام َأصــل واحــد ،وهــو قيــام الـ َّ

الذاهــبُ .يقــال :هــذا بـ ُ
ـيء َّ
غيتــه
ـيء وبدي ُلــه .ويقولــون :بدَّ لــت الـ َّ
ـدل الـ َّ
الـ َّ
ـيء إذا َّ
 .1العــن .120/2 :وينظــر :مجهــرة اللغــة ،129/1 :وهتذيــب اللغــة ،460/4 :والصحــاح يف اللغــة:
 ،35/1واملحيــط يف اللغــة ،350/2 :واملخصــص ،26/3 :والقامــوس املحيــط.54/3 :
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وإن مل تـ ْـأ ِ
ْ
ت لــه ببــدل ...و َأبدلتــه ،إذا َأتيــت لــه ببــدل» (((.
غــره .وتبدَّ لــت الــدَّ ار
و ُيقــالَ :أبدلــه بخوفــه َأمنــ ًا وبدَّ لــه مثلــه .وبــدَّ ل َّ
الــيءَّ :
الســلعة إذا َأعطيتــه رشوى مــا َأخذتــه منــه .وتبــادال
ُبأنســها وحشـ ًا .واســتبدلته وبادلتــه ِّ
ثوبيهــا .وهــذا بــدل منــه ،وبديــل منــه(((.

وقــال ابــن منظــور« :بـ ُ
ـيء َبدَ ُلــه و َبدي ُلــه اخلَ َلــف منــه
ـر ُه ...بِــدْ ُل الـ َّ
ـدل الـ َّ
ـيءَ :غـ ْ ُ
الــيء وتبــدَّ ل بــه واســتبدله واســتبدل بــه ك ُلــه َّاتــذ منــه
واجلمــع َأبــدال ...وتبــدَّ ل َّ
ـيء وبدَّ لــه َ ِ
بــدالً .و َأبـ َ
ـيء بغــره ،وبدَّ لــه
تـ َـذ ُه منــه بــدالً ،و َأبدلــت الـ َّ
ـيء مــن الـ َّ
ـدل الـ َّ
وإن مل ِ
الــيء :تغيــرهْ ،
الــيء
تــأت ببــدل ،واســتبدل َّ
اهلل مــن اخلــوف َأمنــ ًا ،وتبديــل َّ
بغــره ،وتبدَّ لــه بــه :إذا َأخــذه مكانــه ،واملبادلــة التَّبــادل .واألَصــل يف التَّبديــل تغيــر
ـيء عــن حالــه ،واألَصــل يف اإلبــدال جعــل يشء مــكان يشء آخــر ...يقــال َأبدلــت
الـ َّ

نحيــت هــذا وجعلــت هــذا مكانــه ،وبدَّ لــت اخلاتــم باحللقــة ،إذا
اخلاتــم باحللقــة ،إذا َّ
َأذبتــه وسـ َّـويته حلقــة ،وبدَّ لــت احللقــة باخلاتــم ،إذا َأذبتهــا وجعلتهــا خامتـ ًا ...وحقيقتــه
الصــورة إىل صــورة ُأخــرى» (((.
َأ َّن التَّبديــل تغيــر ُّ

ومــي« :ال َبــدَ ُل بفتحتــن والبِــدْ ل بالكــر والبديــل ك ُّلهــا بمعنــى...
وقــال الف ُّي ّ
نحيــت األَ َّول وجعلــت الثــَّــاين مكانــه ،وبدَّ لــت تبدي ـ ً
ا بمعنــى
و َأبدلتــه بكــذا إبــداالً َّ

صورتــه تغيــر ًا ...وبدَّ لــت الثــَّــوب بغــره َأبدلــه مــن بــاب قتــل ،واســتبدلته
غــرت َّ
َّ
بغــره بمعنــاه ،وهــي املبادلــة َأيضــ ًا»(((.
 .1معجم مقاييس اللغة .302/1 :وينظر :مفردات ألفاظ القرآن 111 :و.112
 .2ينظر :أساس البالغة.19/1 :
 .3لسان العرب .48/11 :وينظر :تاج العروس.6870 -6868/1 :
 .4املصباح املنري.223/1 :
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العســكري بــن (التَّبديــل) و(اإلبــدال) بقولــه« :الفــرق بــن
وفــرق َأبــو هــال
ّ
َّ

الــيء عــن حالــه ،واإلبــدال جعــل
الفــراء :التَّبديــل تغيــر َّ
التَّبديــل واإلبــدال .قــال َّ

ـيء ...قيــل :مهــا بمعنــى .وقيــل :التَّبديــل تغيــر حــال إىل حــال آخــر،
ـيء مــكان الـ َّ
الـ َّ
ـيء بـ َـأ ْن ُيعــل غــره مكانــه .وقــال بعضهــم:
ُيقــال :بــدَّ ل صورتــه .واإلبــدال :رفــع الـ َّ
ـيء ،إذا َأبدلــت عينـ ًا بعــن ...وبدَّ لــت
ـيء بالـ َّ
التَّبديــل هــو التَّغيــرُ ،يقــالَ :أبدلــت الـ َّ
غــرت هيئتــه ،والعــن واحــد ،يقولــون :بدَّ لــت ج َّبتــي قميصــ ًاَ ،أ ْي:
بالتَّشــديد :إذا َّ
جعلتهــا قميص ـ ًا ...وقــد يكــون التَّبديــل بـ َـأ ْن ُيوضــع غــره موضعــه» (((.

وتطابقــت داللــة الفعــل (تبــدَّ ل) يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ جــاء بــه َأمــر
املؤمنــن (عليــه الســام) مـ َّـر ًة واحــدة لبيــان حــال زوج ذلــك امل ِّيــت بعــد َأ ْن ُيوضــع

ويثــى عليــه مــدرهَ ،فيبــدأ بإجيــاد بديــل عنــه ،إذ قــال
ويــال عليــه عفــرهُ ،
يف قــرهُ ،
ٍ
(عليــه الســام)َ « :ف ُج ِعـ َـل ِ ْف َ ِ
ص ،بِ ِل ْبـ ٍ
لـ ٍـد َض ِّيـ ٍـق َم ْر ُصـ ْـو ٍ
ض ْيـ ٍ
ـن َمن ُْضـ ْـو ٍد،
ـح َم ْل ُحـ ْـودَ ،و َ ْ
ِ
ــه َع ْفــره ،وحثِــي َع َلي ِ
ــل َع َلي ِ
مســ َّق ٍ
ف بِج ْلم ٍ ِ
ــق ِح ْ
ُــي
ــه َمــدَ ُر ُهَ ،فتَح َّق َ
ُُ َ ُ َ ْ
ــود ،وه ْي َ ْ
ُ ُ ْ
ُ َ
ــذ ُر ُهَ ،ون َ
ـع َعنْـ ُه َولِ ُّي ـ ُه َون َِس ـ ْي ُب ُهَ ،و َت َبــدَّ َل بِـ ِـه َق ِر ْي ُب ـ ُه َو َحبِ ْي ُب ـ ُهَ ،و َص ِف ُّي ـ ُه َون َِد ْي ُم ـ ُه»؛ ألَنــَّــه
ـر ُهَ ،و َر َجـ َ
َخـ َ ُ
«ح ْشـ ُـو َقـ ْ ٍ
التتيــب باتِّصــال ،وكثــر ًا
ـن َق ْفـ ٍـر» .وتقــدَّ م َأ َّن العطــف بالفــاء يفيــد َّ
ـرَ ،و َر ِهـ ْ ُ
َ
الســبب ْ
إن كان املعطــوف مجلــة((( ،كــا هــي احلــال يف قولــه (عليــه الســام):
مــا يقتــي َّ
ي َق ْف ٍر».
«ح ْش ُو َق ْ ٍبَ ،و َر ِه ْ ُ
َ

ـدل عــى معـ ٍ
ِّ
بالذكــر َأ َّن زنــة (تف َّعــل) تـ ُّ
وجديــر ِّ
(االتــاذ)
ـان ذكرهــا العلــاء ،منهــا:
(((
«و َت َبــدَّ َل
توســدتهَ ،أ ْيَّ :اتذتــه وســادة  ،وقــال َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)َ :
نحــوَّ :
بِـ ِـه َق ِر ْي ُبـ ُه ًو َحبِ ْي ُبـ ُه»َ ،أ ْيَّ :اتــذ قريبـ ًا وحبيبـ ًا بديـ ً
ا عنــه؛ ألَنــَّــه حشــو قــر ،ورهــن قفــر.

 .1الفروق اللغوية.79/1 :
 .2ينظر :الفعل (عدل) من الكتاب.
 .3ينظر :أوزان الفعل ومعانيها ،95 :وترصيف األفعال واملصادر واملشتقات.133 :
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و(تبــدَّ ل) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،و(بــه) البــاء :حــرف جـ ٍّـر ،واهلــاء ضمــر
ـاض مبنـ ٌّ

ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل
ـي عــى الكــر يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر بحــرف اجلـ ِّـر ،واجلـ ُّ
متَّصــل مبنـ ٌّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو
(تبــدّ ل) ،و(قريبــه) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـي عــى يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،و(حبيبــه) الــواو:
مضــاف ،واهلــاء :ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى
حــرف عطــف ،و(حبيبــه) اســم معطــوف مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة.
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء :ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

ومجلــة (وتبــدل بــه قريبــه وحبيبــه) معطوفــة عــى مجلــة (ورجــع عنــه ول ّيــه ونســيبه).

ومــن قمــن القــول َّ
إن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) اســتعمل َأفعــاالً ماضيــة

لوصــف حــال اإلنســان منــذ بدايــة احتضــاره ،ومــا جيــري عليــه يف الغســل ،والتَّكفــن،
والصــاة ،وجعلــه يف قــره ،ونســيان خــره ،ورجــوع ول ِّيه ونســيبه،
والتَّشــييع ،والدَّ فــنَّ ،
وتبــدُّ ل زوجــه بــه غــرهْ ،
وإن كانــت هــذه األَفعــال ســتحصل يف املســتقبل؛ فاإلنســان مل

ُيتـ َـر بعــدُ  ،ولكـ َّن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) جــاء هبــا بلفــظ املــايض؛ ملــا يف فعــل
ـي مــن داللــة عــى النَّفــاذ يف األَمــر ،والفــراغ منــه((( .ويريــد َأ ْن يقــول َأمــر املؤمنــن
املـ ِّ
إن هــذه األَفعــال ْ
(عليــه الســام) َّ
وإن مل حتصــل بعــد ،إالَّ َأنــَّــها حاصلــة ال حمالــة ،وهــي
ُأمــور مفــروغ مــن وقوعهــا .مــن هــذا نفهــم د َّقــة اســتعامل َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)

ـم قيـ َـل ُهـ َـو َم ْو ُعـ ٌ
ـوك
زمــن األَفعــال بــا يتناســب ومعانيهــا؛ إذ قــال (عليــه الســام)ُ « :ثـ َّ
ٍ
ريــب وب ٍ
ِ
عيــدَ ،ف َش َ
ــم َجــدَّ 
ص
يف ن ْ
ــم ُه َمن ُ
ــخ َ
ــر ُه ك ُُّل َق ٍ َ َ
ْهــو ٌكُ ،ث َّ
َوج ْس ُ
َــز ٍع َشــديدَ ،و َح َ َ
ِ
بِبـ ِ ِ
ـت َن ْف ُسـ ُهَ ،و َب َك ْت ُه ِع ْر ُسـ ُه،
ـح َجبينُـ ُهَ ،و َسـ َك َن َحنينُـ ُهَ ،و ُج ِذ َبـ ْ
ـح بِنَ َظـ ِـرهَ ،و َر َشـ َ
ـرهَ ،و َط َمـ َ
َ َ
ِ
ِ
ـر ُه َو َسـ ْـم ُع ُه،
ـم َ ْ
ج ُعـ ُهَ ،و َذ َهـ َ
ـم ُو ْلــدُ ُهَ ،و َت َفـ َّـر َق َعنْـ ُه َعــدَ ُد ُهَ ،و ُق ِّسـ َ
َو ُحفـ َـر َر ْم ُسـ ُهَ ،و َيتـ َ
ـب َبـ َ ُ
ِ
ـج َي َو ُب ِسـ َ
ـر
ـض و ُمــدِّ َدَ ،و ُو ِّج ـ َه َو ُجـ ِّـر َدَ ،و ُغ ِسـ َـل َون ُِشـ َ
َو ُغ ِّمـ َ
ـفَ ،و ُسـ ِّ
ـط َل ـ ُهَ ،و ُه ِّي ـى َء َو ُنـ َ
ِ
ِ
ـف َو ُو ِّد َع َو ُسـ ِّل َمَ ،و ُحِـ َـل َفـ ْـو َق َسيـ ٍـر،
ـم ،و ُلـ َّ
َع َل ْيــه َك َفنُـ ُهَ ،و ُشــدَّ منْـ ُه َذ َقنُـ ُهَ ،و ُق ِّمـ َ
ـص َو ُع ِّمـ َ
(محدت) من الكتاب.
 .1ينظر الفعل
ُ
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ور م َز ْخر َف ٍ
ْبــر ،ون ُِق َ ِ
ِ
ــةَ ،و ُق ُص ٍ
ــور ُم َشــ َّيدَ ٍةَ ،و ُح ُج ٍ
َو ُص ِّ
ــر ُمن ََّضــدَ ٍة،
ــي َع َل ْيــه بِ َتك ٍ َ
ــل مــ ْن ُد ٍ ُ َ
ـود ،مسـ َّق ٍ
ـن من ُْضـ ٍ
ـح م ْلحـ ٍ
ِ
ـود ،و َلـ ٍـد َضيـ ٍـق مرصــو ٍ ِ
ف بِ ُج ْلمـ ُـو ٍد،
ِّ َ ْ ُ
َف ُجعـ َـل يف َضيـ ٍ َ ُ
ُ َ
صِ ،بل ْبـ ٍ َ
َ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـع َعنْ ـ ُه
ـر ُهَ ،و َر َجـ َ
ـي َخـ َ ُ
َوهيـ َـل َع َل ْيــه َع ْفـ ُـر ُهَ ،و ُحثـ َ
ـي َع َل ْيــه َمــدَ ُر ُهَ ،فت ََح َّقـ َـق َحـ َـذ ُر ُهَ ،و ُنـ َ
َولِ ُّي ـ ُه َون َِس ـ ْي ُب ُهَ ،و َت َبــدَّ َل بِـ ِـه َقري ُب ـ ُه َو َحبي ُب ـ ُه ؛ َف ُهـ َـو َح ْشـ ُـو َقـ ْ ٍ
ـن َق ْفـ ٍـر).
ـرَ ،و َرهـ ُ
** *

ي�سعى

تـ ُّ
السيــع ،وال َعــدْ ِو،
ـدل مــا ّد َة (يســعى) يف ال ُّلغــة عــى القصــد ،والعمــل ،واملــي َّ

«الســعيَ :عــدْ ٌو ليــس بشــديدُّ .
وكل عمــل مــن خــر
واجلــدِّ يف األمــر .جــاء يف (العــن)َّ :
الســعي العمــل» (((.
الســعي .يقولــونَّ :
رش ،فهــو َّ
َأو ٍّ
و ُيقــالَ :س ـ َعى َي ْس ـ َعى َس ـ ْعي ًا ،كرعــى :قصــد وعمــل ،ومشــى ،وعــدا ،وكذلــك إذا

عمــل ،وكســب(((.

السيــع ،وهــو دون ال َعــدْ ِو ،ويســتعمل للجــدِّ يف
«الســعي :املــي َّ
الراغــب َّ
وقــال َّ
رش ًا» (((.
األَمــر خــر ًا كان َأو ّ

الصــاة ،ذهــب إليهــا عــى َأ ِّي وجــه
و ُيقــال :ســعى يف مشــيه :هــرول ،وســعى إىل َّ
َّــرف يف ِّ
كل عمــل(((.
كان ،و َأصــل َّ
الســعي :الت ُّ
 .1العــن .127/1 :وينظــر :مجهــرة اللغــة ،470/1 :ومعجــم مقاييــس اللغــة ،55/3 :والصحــاح يف اللغــة:
 ،317/1واملحيــط يف اللغــة ،112/1 :واملحكــم واملحيــط األعظــم ،279/1 :واملخصــص.257/1 :
 .2ينظر :هتذيب اللغة ،337/1 :والقاموس املحيط ،432/3 :وتاج العروس.843/1 :
 .3مفردات ألفاظ القرآن.411 :
 .4ينظر املصباح املنري.246/4 :
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وجــاء هــذا الفعــل (يســعى) يف اخلطبــة مـ َّـر ًة واحــدة مطابق ـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة ،وهــو
َأ َّول األفعــال اخلمســة ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) لبيــان مــا جيــري عــى
جســم اإلنســان يف داخــل القــر ،فـ َـأول مــا حيصــل هــو« :يسـعى ِف ِجسـ ِ
ـم ِه ُد ْو ُد َقـ ْ ِ
ـر ِه).
َْ َ
َّ
ْ
الض َّمــة املقــدَّ رة عــى األَلــف؛ منــع
و(يســعى) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

مــن ظهورهــا الت ُّ
جــره
جــر ،و(جســمه) اســم جمــرور ،وعالمــة ِّ
َّعــذر ،و(يف) :حــرف ٍّ

ـي عــى الكــر
الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل (يســعى) ،و(دود) فاعــل
يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،واجلـ ُّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء :ضمــر
مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـي عــى الكــر يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة.
متَّصــل مبنـ ٌّ

وتقــدَّ م مــع الفعــل ( ُيدْ َعــى) َأ َّن هــذا الفعــل (يســعى)ْ ،
وإن كان آخــره َألف ـ ًا ،إالَّ َأ َّن
هــذه األَلــف ليســت َأصليــة ،بــل هــي منقلبــة عــن اليــاء ،فنقــول :ســعى َي ْســعى ســعي ًا؛
فوجــود هــذه األَلــف مــع الفعــل (يســعى) ال يقــدح باخلطبــة ا ُمل ْونِ َقـ ِـة ــــ حمـ ِّـل البحــث ــــ
كوهنــا خاليــة مــن األَلــف.
** *

َي ِ�س ْي ُل

تـ ُّ
«الســيل معــروف ومجع ُه
ـدل مــا َّدة (يســيل) يف ال ُّلغــة عــى اجلريــان .قــال األَزهـ ّ
ـريَّ :
ســيول ،ومســيل املــاء ومجعــه َأ ْم ِسـ َل ٌة ،وهــي ميــاه األَمطــار إذا ســالت ...وا َملســيل َم ْف ِعــل
مــن سـ َ ِ
وس ـ ْي ً
وس ـ َيالن ًا ،ويكــون ا َمل ِس ـ ْي ُل َأيض ـ ًا :املــكان ا َّلــذي يســيل
ال َ
ـال َيس ـ ْي ُل َمســاالً َ
َ
فيــه املــاء» (((.

 .1هتذيب اللغة .322/4 :وينظر :لسان العرب ،350/11 :والصباح املنري.410/4 :
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والشء َس ْي ً
وس َّيل ُه هو(((.
و ُيقال :سال املاء َّ
غريهَ ،
ال َ
وس َيالن ًا ،جرى ،و َأ َسا َل ُه ُ

وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل (يســيل) مـ َّـر ًة واحــدة
يف اخلطبــة ،وهــو ثــاين األَفعــال اخلمســة ا َّلتــي َأوردهــا (عليــه الســام) لبيــان مــا جيــري
عــى جســم اإلنســان يف داخــل القــر ،إذ قــال (عليــه الســام)« :يس ـعى ِف ِجسـ ِ
ـم ِه ُد ْو ُد
َْ َ
ْ
ـر ِه ،وي ِسـي ُل ص ِديــدُ ه ِمـن من ِ
ْخـ ِـر ِه».
َقـ ْ ِ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ
والصديــد :مــا يســيل مــن َأهــل النَّــار مــن الــدَّ ِّم والقيح .وقيــل :الــدَّ ّم املختلــط بالقيح
َّ
الصديــد يف القــرآن :مــا ســال مــن َأهــل النَّــار،
يف اجلــرحُ ،يقــالَ :أصــدَّ اجلــرح .وقيــلَّ :
وقيــل :بــل هــو احلميــم ُأغــي ح َّتــى َخ َثــر((( .قــال اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــِ :
(م ـ ْن َو َر ِائـ ِـه
جهنَّــم ويسـ َقى ِمـن مـ ٍ
ـاء َص ِديـ ٍـد)(((.
ْ َ
َ َ ُ َُْ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره.
و(يســيل) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف،
و(صديــده) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،و(مــن) :حــرف جــر،
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
واهلــاء :ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

و(منخــره) اســم جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف،
ـار واملجــرور
ـي عــى الكــر يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،واجلـ ُّ
واهلــاء :ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

متع ِّلقــان بالفعــل (يســيل) ومجلــة (ويســيل صديــده مــن منخــره) معطوفــة عــى مجلــة

(يســعى يف جســمه دود قــره).

** *
 .1ينظر :معجم مقاييس اللغة ،94/3 :وتاج العروس.7197/1 :
 .2ينظر :هتذيب اللغة ،179/4 :ولسان العرب ،245/3 :وتاج العروس.2068/1 :
 .3إبراهيم.16 :
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ُي ْ�س َح ُق

تـ ُّ
ـح ُق) يف ال ُّلغــة عــى شــدَّ ة ِّ
الرقيــق
دق الـ َّ
ـدل مــا َّدة ( ُي ْسـ َ
ـيء ،وتفتيتــه ،وهــو الــدَّ ُّق َّ

ـحق :دون الــدَّ ِّق ...ويقــال لل َّثــوب البــايل:
«السـ ْ
والــدَّ ُّق بعــد الــدَّ ِّق .جــاء يف (العــن)َّ :
ـحق ًا» (((.
ـح َقه البــى ...والعــن تســحق الدَّ مــع َسـ ْ
َسـ َ

ـيء
ـح ْق ُت الـ َّ
ـري« :إهنــاك الـ َّ
ـيء ح َّتــى يبلــغ بــه إىل حــال البــىَ ...سـ َ
وقــال األَزهـ ّ

ـح َقه البــى فانســحق ،ويســتعار
ـح ُق :الثــَّــوب البــايل .و ُيقــالَ :سـ َ
والسـ ْ
ـحق ُه َسـ ْ
َأسـ َ
ـحق ًاَّ ،
حتَّــى يقــال َّ
وانضــم.
الــي ُء إذا انضمــر
إن العــن تســحق الدَّ مــع ســحق ًا .و ُأ
َ
ســحق َّ
َّ
ِ
ـي» (((.
و َأ ْسـ َ
ـح َق الـ َّـر ُع ،إذا ذهــب لبنــه و َبـ َ
ِ
ـحق ًا :د َّقــه
ـح َق الـ َّ
ـح ُق ُه َسـ ْ
ـيء َي ْسـ َ
وسـ َ
ـح َق الثــَّـ ُ
و ُيقــالَ :أ ْسـ َ
ـيَ ،
ـوبَ :أ ْيَ :أ ْخ َلـ َـق و َبـ َ

الرقيــق ،وقيــل :هــو الــدَّ ُّق بعــد الــدَّ ِّق(((.
السـ ْ
ـحق :الــدَّ ُّق َّ
َأشــدَّ الــدَّ ِّق ،وقيــلَّ :

ـتُ ،يقــال:
ـيء ،ويســتعمل يف الــدَّ واء إذا ُف ِّتـ َ
ـح ُق :تفتيــت الـ َّ
«السـ ْ
الراغــبَّ :
وقــال َّ
ـح ُق الثــَّــوب البــايل،
والسـ ْ
ســحقته فانســحق ،ويف الثــَّــوب إذا َأ ْخلـ َـقُ ،يقــالَ :أ ْسـ َ
ـح َقَّ ،
ـحق ًا لذهــاب لبنــه.(((»...
ـح َق الـ َّـرعَ ،أ ْي :صــار َسـ ْ
ومنــه قيــلَ :أسـ ْ

ـح ُق) يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ جــاء بــه َأمــر
وتطابقــت داللــة الفعــل ( ُي ْسـ َ
مــر ًة واحــدة ،وهــو ثالــث األَفعــال اخلمســة ا َّلتــي َأوردهــا
املؤمنــن (عليــه الســام) َّ
 .1العــن .170/1 :وينظــر :هتذيــب اللغــة ،448/1 :واملحيــط يف الغــة ،162/1 :واملخصــص،297/3 :
ولســان العــرب ،152/1 :واملصبــاح املنــر175/4 :و  ،176والقامــوس املحيــط ،1153/1 :وتــاج
العــروس.6371/1 :
 .2معجم مقاييس اللغة.107/3 :
 .3ينظر :الصحاح يف اللغة ،306/1 :واملحكم واملحيط األعظم.402/1 :
 .4مفردات ألفاظ القرآن.401 :
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(عليــه الســام) لبيــان مــا جيــري عــى جســم اإلنســان يف داخــل القــر ،إذ قــال (عليــه
ِ ِ
ِ
ِ
ـم ِه دود َقـ ِ ِ ِ
ِ ِ
ـح ُق َبد ُن ـ ُه
ـرهَ ،و َيس ـ ْي ُل َصد ْيــدُ ُه م ـ ْن َمنْخـ ِـرهَ ،و ُي ْسـ َ
الســام)َ « :ي ْس ـ َعى ِف ج ْسـ ُ ْ ُ ْ
ل ُم ـ ُه».
َو َ ْ

الض َّمــة ال َّظاهــرة
و( ُيسـ ُ
ـي للمجهــول ،مرفــوع وعالمــة رفعــه َّ
ـحق) فعــل مضــارع مبنـ ٌّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
عــى آخــره ،و(بدنـ ُه) نائــب فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافة،و(حلمــه)
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
وهــو مضــاف واهلــاء :ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

الض َّمــة
الــواو :حــرف عطــف ،و(حلمــه) اســم معطــوف مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

ـم يف حمـ ِّـل
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء :ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

جـ ٍّـر باإلضافــة .ومجلــة (ويســحق بدنــه وحلمــه) معطوفــة عــى مجلــة (ويســيل صديــدُ ه
مــن منخــره).

** *

َي ِر ُّم

ُّ
(ر َّم) يف ال ُّلغــة عــى التَّفتُّــت ،والبِ َ
ــى ،والت َّْحطيــم ،والنَّخــر .جــاء يف
تــدل مــا َّدة َ
والر َّمــ ُة :العظــام الباليــة» (((.
«ر َّم العظــم :صــار رميــ ًاَ ،أ ْيُ :مت َفتِّتــ ًاِّ ...
(العــن)َ :

الســنَ ُة النَّــاس إرمامــ ًا:
و ُيقــالَ :ر َّم العظــم :إذا انتــر فصــار رميــ ًا ،و َأ َر َّمــت َّ
ِ
ور َّم العظــم َي ِ
ــر ُّم َر ّمــ ًا ورميــ ًا ،إذا ن َ
والر َّمــة :العظــم البــايل(((.
ــيِّ .
َح َط َمت ُْهــمَ .
َخــر و َب َ
وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل (يــر ُّم) مـ َّـر ًة واحــدة

 .1ينظــر :مجهــرة اللغــة ،41/1 :وهتذيــب اللغــة125/5 :و  ،126ومعجــم مقاييــس اللغــة،311/2 :
والصحــاح يف اللغــة ،271/1 :ومفــردات ألفــاظ القــرآن ،365 :ولســان العــرب ،251/12 :وتــاج
العــروس7738/1 :و .7739
 .2ينظر :الفعل (نستعينه) من الكتاب.
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يف اخلطبــة ،وهــو خامــس األَفعــال اخلمســة التــي جــاء هبــا (عليــه الســام) لبيــان مــا
جيــري عــى جســم اإلنســان يف داخــل القــر ،إذ قــال (عليــه الســام)« :يسـعى ِف ِجسـ ِ
ـم ِه
َْ َ
ْ
ِ ِ
ِ
ِ
دود َقـ ِ ِ ِ
ـف َد ُم ـ ُهَ ،و َيـ ِـر ُّم
ل ُم ـ ُهَ ،وينْشـ ُ
ـرهَ ،و َيس ـ ْي ُل َصد ْيــدُ ُه م ـ ْن َمنْخـ ِـرهَ ،و ُي ْسـ َ
ـح ُق َبد ُن ـ ُه َو َ ْ
ُْ ُ ْ
َع ْظ ُم ـ ُه»َ ،أ ْي :ينخــر ،ويتح َّطــم ،ويتف َّتــت ،ويبلــو.
و( َي ِ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
ــر ُّم) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

الض َّمــة ال َظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف،
و(عظمــه) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ُ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة .ومجلــة (ويــرم عظمــه)
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
واهلــاء :ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

معطوفــة عــى مجلــة (وينشــف د ُمــه).

وجديــر ِّ
بالذكــر َأ َّن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) اســتعمل هــذه األَفعــال ،وهــي

قولــه (يســعى ،ويســيل ،ويســحق ،وينشــف ،ويــرم) يف وصــف مــا جيــري عــى جســم
اإلنســان يف داخــل القــر بعــد دفنــه بصيغــة املضــارع؛ ملــا فيــه مــن داللــة عــى احلــال

واالســتقبال ،والتَّجــدُّ د واحلــدوث ((( ،فيكــون الفعــل املضــارع مناســب ًا هلــذه َاألفعــال؛
ـدل عــى حركــة وجتــدُّ د وحــدوث ،فالفعــل (يســعى) يـ ُّ
فهــذه األَفعــال تـ ُّ
ـدل عــى املــي
السيــع ،وال َعــدْ و ،واجلــدِّ يف األَمــر ،والفعــل (يســيل) ُّ
يــدل عــى اجلريــان ،والفعــل
َّ
السيــع ،والــدَّ ِّق بعــد الــدَّ ِّق ،والفعــل (ينشــف) يـ ُّ
(يســحق) يـ ُّ
ـدل عــى
ـدل عــى املــي َّ

ذهــاب املــاء واليبــس ،والفعــل (يــر ُّم) يـ ُّ
ـدل عــى التَّف ُّتــت ،والتَّحطيــم ،والنَّخــر ،وهــذه
األَفعــال ك ُّلهــا تـ ُّ
ـدل عــى حركــة وجتــدُّ د وحــدوث؛ ولــذا َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه
الســام) بصيغــة املضــارع الـ ِّ
ـدال عــى احلركــة ،واحلــدوث ،والتَّجــدُّ د.

ا عــن ذلــك ،فإنــَّــه ورد يف األَخبــار َأ َّن اإلنســان حــن ُيعــل يف قــره ،فـ َّ
فضـ ً
ـإن قــره
إ َّمــا َأ ْن يكــون روضــة مــن ريــاض اجلنَّــةَ ،أو حفــرة مــن حفــر النِّــران ،وإذا كان القــر
 .1العني.170/2 :
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حفــرة مــن حفــر النِّــران ــــ وال َعيــاذ بــاهلل ــــ ،فالشـ َّ
ـك يف َأ َّن اإلنســان يف تلــك احلفــرة يف
عــذاب دائــمَ ،أ ْي :يف حركــة دائمــة حــا َّدة ومتجــدِّ دة ،فيكــون الفعــل املضــارع مناســب ًا

هلــذه احلركــة الدَّ ائمــة.

يتبــن لنــا د َّقــة اســتعامل َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ل َ
أللفــاظ بــا
مــن ذلــك َّ

يناســب معانيهــا ،وبد َّقــة متناهيــة يف ذلــك ك ِّلــه.
** *

ُي ِق ْي ُم

ُّ
تــدل مــا َّدة (يقيــم) يف ال ُّلغــة عــى اإلقامــة يف املــكان ،واالســتيطان ،وال َّلبــث فيــه،
ِّ
واتــاذه وطن ـ ًا ،والثــَّــبات فيــه .فتقــولَ :أقمــت باملــكان إقامــة و ُمقام ـ ًا((( .و َأقمــت يف

املــكان ُمقام ـ ًا وإقام ـ ًة .وا ُملقــام وا ُمل َقا َمــة :املوضــع ا َّلــذي تقيــم فيــه(((.

ـري ...« :و َأقــام باملــكان إقامــة .واهلــاء عــوض مــن عــن الفعــل؛ ألَ َّن
وقــال اجلوهـ ّ
ـم :اإلقامــة .وا َملقامــة بالفتــح :املجلــس ...و َأ َّمــا ا َملقــام
َأصلــه إقوام ـ ًا ...وا ُملقامــة َّ
بالضـ ِّ
وا ُملقــام ،فقــد يكــون ُّ
كل واحــد منهــا بمعنــى اإلقامــة ،وقــد يكــون بمعنــى موضــع

القيــام)(((.

و َأقــام باملوضــع إقامــةَّ :اتــذه وطن ـ ًا ،فهــو مقيــم .و َأقــام باملــكانَ ،أ ْي :لبــث فيــه.

و َأقــام باملــكان ،هــو بمعنــى الثــَّــبات(((.
 .1ينظر :العني.416/1 :

 .2ينظر :هتذيب اللغة289/3 :و  ،290واملحيط يف اللغة.7/2 :
 .3الصحاح يف اللغة.102/2 :
 .4ينظــر :املحكــم واملحيــط األعظــم ،108/3 :ولســان العــرب ،496/12 :واملصبــاح النــر ،16/8 :وتــاج
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وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل (يقيــم) مـ َّـر ًة واحــدة
يف اخلطبــة .فبعــد َأ ْن وصــف (عليــه الســام) مــا جيــري عــى جســم اإلنســان يف داخــل
ِ
ـم ِ ْف َقـ ْ ِ
ـر ِه لِ َيـ ْـو ِم َحـ ْ ِ
ـر ِه).
القــر ،قــال (عليــه الســام)« :و ُيق ْيـ ُ
ومــن قمــن القــول َّ
إن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) اســتعمل صيغــة املضــارع مــع

الفعــل (يقيــم)؛ ملــا فيــه مــن داللــة عــى احلــدوث والتَّجــدُّ د ((( ،وهــو مــا يناســب الفعــل
(يقيــم)؛ إذ وصــف َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) إقامــة ذلــك اإلنســان يف القــر َبأنــَّــها

ـتمرة ليــوم حــره ،ومــا بعدهــا ( ُينْـ َـر) ،وهــو الفعــل اآليت ــــ
ليســت ثابتــة ،بــل هــي مسـ َّ
وسـ ُـأ ِّبي داللتــه ْ
إن شــاء اهلل تعــاىل ــــ.
ـكري معنــى (احلــر) حــن َفـ َّـرق بينــه وبــن (النــر) ،إذ قــال
وبـ َّـن َأبــو هــال العسـ ّ
َّ
الســوق ،وإ َّنــا سـ ِّـمي يــوم احلــر هبــذا االســم؛ ألَ َّن اخللــق
إن احلــر :وهــو اجلمــع مــع َّ

ي َمعــون فيــه ،و ُي َســاقون إىل املوقــف(((.
ُْ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و(يقيــم) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

والفاعــل ضمــر مســترت فيــه تقديــره (هــو) ،عائــد إىل ( َمـ ْن جذبــت نفســه) ،و(يف) حرف

جـ ٍّـر ،و(قــره) اســم جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف،
ـار واملجــرور
ـي عــى الكــر يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،واجلـ ُّ
واهلــاء :ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

متع ِّلقــان بالفعــل (يقيــم) ،ومجلــة (ويقيــم يف قــره) معطوفــة عــى مجلــة (ويــرم عظمــه).
** *

العروس.8768/1 :
 .1ينظر :الفعل (نستعينه) من الكتاب.
 .2ينظر :الفعل (يدعى) من الكتاب.
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ُي ْن َف ُخ

جــاء يف (العــن)« :تقــولَ :ن َف ْخ ُتـ ُه فانتفــخ .واملِنْ َفــاخ :مــا َينْ َفــخ بــه اإلنســان يف النَّــار

وغريهــا ...والنُّفخــة :انتفــاخ البطــن مــن طعــام ونحــوه» (((.

وقــال ابــن فــارس« :النُّــون والفــاء واحلــاءَ :أصــل صحيــح يـ ُّ
ـدل عــى انتفــاخ وعلـ ٍّـو.
الربيــع :إعشــابه؛ ألَ َّن
منــه انتفــخ الـ َّ
ـيء انتفاخـ ًا .و ُيقــال :انتفــخ النــَّــهار :عــا .ونَفخـ ُة َّ
الســمني» (((.
الرجــل َّ
األَرض تربــو فيــه وتنتفــخ .واملنفــوخَّ :

و ُيقــال :نفــخ فيــه ،ونفخــه َأيضــا لغــة .واملنفــاخ :ا َّلــذي ُينْ َفـ ُ
ـيء،
ـخ فيــه .وانتفــخ الـ َّ
ور َّبــا قالــوا :انتفــخ النــَّــهارَ ،أ ْي :عــا .والنَّفخــاء مــن األَرض :مــا ارتفــع(((.

الصـ ِ
ـيء .قــال تعــاىلَ « :يـ ْـو َم ُينْ َفـ ُ
الراغــب« :النَّفـ ُ
ـور»
الريــح يف الـ َّ
ـخ ِف ُّ
ـخ :نفــخ ِّ
وقــال َّ
الص ِ
«ون ُِف َ
ــور» [الكهــفُ ...]99 /يقــال :انتفــخ بطنــه ،ومنــه
ــخ ِف ُّ
[طــهَ ،]102/
ـب ،ورجــل منفــوخ َأ ْي:
الربيــع حــن َأ ْع َشـ َ
اســتعري :انتفــخ النــَّــهار :إذا ارتفــع ،و َن ْف َخـ ُة َّ
ســمني» (((.

وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل ( ُينْ َفـ ُ
ـخ) مـ َّـر ًة واحــدة
يف اخلطبــة؛ إذ قــال (عليــه الســام)َ « :ف ُينْـ َـر ِم ـ ْن َقـ ْ ِ
ـن ُينْ َفــخ ِ ْف ُصـ ْـو ٍر» .فالنَّــر:
ـر ِه ِحـ ْ َ
ُ

 .1العني.336/1 :
 .2معجم مقاييس اللغة.366 ،5 :
 .3ينظــر :مجهــرة اللغــة ،336/1 :وهتذيــب اللغــة ،499/2 :والصحــاح يف اللغــة ،232/2 :واملحكــم
واملحيــط األعظــم ،344/2 :ولســان العــرب ،62/3 :واملصبــاح املنــر ،402/9 :وتــاج العــروس:
 1856/1و.1857
 .4مفردات ألفاظ القرآن.816 :
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إحيــاء امل ِّيــت بعــد موتــه ،ومنــه قولــه ــــ تبــارك وتعــاىل ــــُ ( :ثـ َّ ِ
ـر ُه)(((َ ،أ ْي:
ـم إ َذا َشــا َء َأ ْنـ َ َ
َأحيــاه (((.
فــاهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ حييــي ذلــك امل ِّيــت حــن ينفــخ يف صــور ،ويف قــول َأمــر املؤمنــن
الصـ ِ
(ون ُِفـ َ
ـور َف َص ِعـ َـق َم ـ ْن
ـخ ِف ُّ
(عليــه الســام) تضمــن لقولــه ــــ تبــارك وتعــاىل ــــَ :
ض إِالَّ مــن َشــاء اللَُّ ثــُــم ن ُِف َ ِ ِ
ِف الســاو ِ
ات َو َمــ ْن ِف األَ ْر ِ
ــم ِق َيــا ٌم
َ ْ
َّ َ َ
ــخ فيــه ُأ ْخ َــرى َفــإِ َذا ُه ْ
َّ
َ
ــر َ
ون)(((.
َينْ ُظ ُ
الصــور)؛ ألَ َّن ذلــك
وقــال َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)( :يف صــور) ،ومل يقــل( :يف ُّ
يفـ ِّـوت الفائــدة مــن اخلطبــة؛ كوهنــا خاليــة مــن األَلــف.
وجديــر ِّ
بالذكــر َأ َّن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) جــاء بالفعــل ( ُينفــخ) بصيغــة
ـي للمجهــول ،وقــد تقــدَّ م َأ َّن حلــذف الفاعــل ،وإقامــة املفعــول مقامــه معــاين ذكرهــا
املبنـ ِّ

العلــاء((( ،ولعـ َّـل َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) إ َّنــا جــاء هبــذا الفعــل مبن ّيـ ًا للمجهــول

الصــور؛ لتح ُّقــق عمل َّيــة النَّــر ،وهــي إحيــاء
َّ
للتكيــز عــى احلــدث ،وهــو النَّفــخ يف ُّ
الصــور ثاني ـ ًا؛
امل ِّيــت بعــد موتــه .هــذا َأ َّوالً ،ولتعظيــم هــذه العمل َّيــة ،وهــي النَّفــخ يف ُّ
ـور َفص ِعـ َـق م ـن ِف الســاو ِ
«ون ُِفـ َ
ات َو َم ـ ْن
َّ َ َ
َ ْ
الصـ ِ َ
ـخ ِف ُّ
وكــا عـ َّـرت عنــه اآليــة الكريمــةَ :
ض إِ َّل مـن َشــاء اللَُّ ثــُــم ن ُِفـ َ ِ ِ
ِف ْالَ ْر ِ
ـم ِق َيــا ٌم َينْ ُظـ ُـر َ
ون»؛ هلــول هــذه
َ ْ
ـخ فيــه ُأ ْخـ َـرى َفــإِ َذا ُهـ ْ
َّ
َ
النَّفخــة ،ومــا يتلوهــا مــن حــاالت احلســاب والعقــاب.

الض َّمــة ال َّظاهــرة
ـي للمجهــول ،مرفــوع وعالمــة رفعــه َّ
و( ُينفــخ) فعــل مضــارع مبنـ ٌّ
 .1عبس.22 :
 .2ينظر :الفروق اللغوية189/1 :و .190
 .3الزمر.68 :
 .4ينظر :الفعل (جذبت) من الكتاب.
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عــى آخــره ،و(يف) حــرف جـ ٍّـر ،و(صــور) اســم جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة

ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل (ينفــخ) ،ومجلــة (ينفــخ يف صــور) يف
عــى آخــره ،واجلـ ُّ

الزمــان يف قولــه (فينــر مــن قــره ،حــن ُينْ َفـ ُ
ـخ
حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة إىل (حــن) ظــرف َّ
يف صــور).

** *

ُب ْع َث ْت

ُّ
تــدل مــا َّدة (بعثــرت) يف ال ُّلغــة عــى القلــب ،والتَّبديــد ،والتَّفرقــة ،والتَّفتيــش،

اب عنــه((( .وبعثــر :نظــر ،وف َّتــش ،وبعثــر
واهلــدم .ف ُيقــالَ :ب ْع َثـ َـر ُه َب ْع َثـ َـرةً :إذا قلــب الـ ُّـر َ
ـيءَّ :فرقــه وبــدَّ ده ،وقلــب بعضــه عــى بعــض ،واســتخرجه ،فكشــفه و َأثــار مــا فيــه،
الـ َّ

وبعثــر احلــوض :هدمــه ،وجعــل َأســفله َأعــاه(((.

وجــاء هــذا الفعــل (بعثــرت) مـ َّـر ًة واحــدة يف اخلطبــة موافقـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة؛ َأورده

َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف بيــان موقــف مــن مواقــف البعــث والنُّشــور يف اليــوم
«و ُيدْ َعــى بِ َحـ ْ ٍ
ـم ُب ْعثِـ َـر ْت ُق ُبـ ْـو ٌر» .فبعــد
اآلخــر ،إذ قــال (عليــه الســام)َ :
ـر َون ُُشـ ْـو ٍرَ ،فثــَـ َّ

الصــور ،ويدعــى بحــر ونشــور ،تبعثــر القبــور ،فينقلــب الـ ُّـراب عنهــا،
َأ ْن ينفــخ يف ُّ
ويبــدَّ د مــا فيهــا ويفـ َّـرق ،وهتــدَّ م هــذه القبــور ،و ُي َف َّتــش عـ َّـا فيهــا ،وإخــراج مــا يف األَرض
ـت َ ِ
مــن َأمــوات خلطــوة ُأخــرى سـ ْ
س ْيـ َـر ُة ُصــدُ ْو ٍر»؛
«ح ِّص َلـ ْ
ـتأيت يف الفعــل القابــل ،وهــو ُ

ف ُيك َْشــف عـ َّـا يف صدورهــم.

وقــول َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) فيــه تضمــن لقولــه ــــ تبــارك وتعــاىل ــــَ ( :أ َفـ َ
ا

 .1ينظر :العني ،159 ،1 :والصحاح يف اللغة.47/1 :
 .2ينظــر :لســان العــرب ،72/4 :والقامــوس املحيــط ،358/1 :وتــاج العــروس ،2530/1 :ومعجــم متــن
اللغــة.312/1 :
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ِ
(((
ـور ُب ْعثِـ َـر ْت)((( ،وقــد
ـم إِ َذا ُب ْعثـ َـر َمــا ِف ا ْل ُق ُبــور)  ،وقولــه ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـلَ :
(وإِ َذا ا ْل ُق ُبـ ُ
َي ْع َلـ ُ
ـم ُب ْعثِـ َـر ْت ُق ُبـ ْـو ٌر» ،ومل يقــل( :بعثــرت مــا يف
قــال َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)َ « :فثــَّـ َ
القبــور)؛ ألَ َّن ذلــك يفـ ِّـوت الفائــدة مــن اخلطبــة؛ كوهنــا خاليــة مــن األَلــف.
املفسيــن يف داللــة (بعثــر) يف اآليتــن ،فعــن ابــن العبــاس
وقــد اختلفــت ْتأويــات ِّ
قيــلَ :ق ْلــب األَرض ،وإخــراج مــا فيهــا مــن َأهلهــا َأحيــاء ،قــال تعــاىل( :و َأ ْخرج ِ
ــت
َ َ َ
ُ
َ ْ َ َ (((
ـب تــراب القبــور ،و َب ْعـ ُ
األَ ْر ُض أثق
ـث املوتــى ا َّلذيــن فيهــاَ ،أو إخــراج مــا
الَــا) َ ،أو َق ْلـ ُ
مندســة فيهــا((( ،وقيــل
يف األَرض مــن َأمــوات حيــث تنطلــق منهــا احليــاة ا َّلتــي كانــت َّ
تـ ِـر ُج مــا يف بطنهــا مــن َّ
َأيضـ ًاَّ :
إن األَرض ُ ْ
الســاعة
الذهــب
َّ
والفضــة؛ وذلــك مــن َأرشاط َّ
َأ ْن ُ ْ
وفضتهــا ((( .وكالمهــا وارد؛ فيكــون املعنــى ــ
تـ ِـر َج األَرض َأفــاذ كبدهــا مــن ذهبهــا َّ
واهلل َأعلــم ــــ إذا القبــور انقلــب تراهبــا ،و ُأثــرُ ،فأخــرج مــا فيهــا مــن َأمــوات ((( ،وكنــوز

وفضــة ((( .و َبع َثـ َـر ُة القبــور ال إلخــراج الكنــوز؛ َألنــَّــه يومهــا ال فائــدة فيهــا،
مــن ذهــب َّ
عــى حــن َأ َّن بعثرهتــا لغايــة ُب ِعـ َ
ـث َم ـ ْن فيهــا للحســاب ،وتزامــن بعــث اخلالئــق مــن
وفضتهــا لــرى النَّــاس ،ويتذكــروا كــا كانوا
قبورهــا مــع إخــراج األَرض كنوزهــا ذهبهــا َّ
مغروريــن َّ
والفضــة ا َّلتــي َأهلتهــم عــن آخرهتــم ،و َأنســتهم خالقهــم؛ فض ُّلــوا
بالذهــب
َّ
 .1العاديات.9 :
 .2االنفطار.4 :
 .3الزلزلة.2 :
 .4ينظــر :جامــع البيــان ،58/30 :والتبيــان ،397/10 :وأنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل ،460/5 :والتبيان
يف تفســر غريــب القــرآن ،815 ،1 :ومــن هــدي القــرآن.294/11 :
 .5ينظر :اجلامع ألحكام القرآن ،244/19 :والتفسري الكبري ،73/31 :وتقريب القرآن.294/18 :
 .6ينظر :جماز القرآن (أليب عبيدة).288/2 :
(للفراء).243/3 :
 .7ينظر :معاين القرآن
َّ
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ال َّطريــق لتكــون احلــرة َأشــدَّ  ،والنَّدامــة َأبلــغ؛ فالنُّفــوس عنهــا عازفــة ،والقلــوب مــن
ســوء املصــر خائفــة (((.

و(بعثــرت) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،وال َّتــاء؛ تــاء التَّأنيــث
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

الســكون ،ال َّ
حمــل هلــا مــن اإلعــراب ،و(قبــور)
الســاكنة ،ضمــر متَّصــل
مبنــي عــى ُّ
ٌّ
َّ

ـم بعثــرت
نائــب فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره .ومجلــة (فثـ َّ
قبــوره) معطوفــة عــى مجلــة (ويدعــى بحــر ونشــور) ،وقــد تقــدَّ م َأ َّن العطــف بالفــاء
التتيــب باتِّصــالَ ،أ ْي :بــا مهلــة ،وهــو املعـ َّـر عنــه بالتَّعقيــب ،وكثــر ًا مــا تقتــي
يفيــد َّ

(((
الســبب ْ
ـم بعثــرت
إن كان املعطــوف مجلــة  ،وكــذا هــي احلــال يف اخلطبــة؛ إذ حصــل ( َثـ َّ
َّ

قبــور) ومــا بعــده ،نتيجــة لـــ( ويدعــى بحــر ونشــور).
** *

ُح ِّ�صلت

تـ ُّ
ـيء ،ومتييــزه،
(ح ِّصلــت) يف ال ُّلغــة عــى الباقــي ،أو الثــَّــابتَ ،أو مجــع الـ َّ
ـدل مــا َّدة ُ
«ح َصـ َـل َي ُصـ ُـل ُح ُصــوالًَ :أ ْي :بقــي ،وثبــت،
وتبيينــه ،واســتخراجه .جــاء يف (العــن)َ :

وذهــب مــا ســواه مــن حســاب َأو عمــل ونحــوه ،فهــو حاصــل .والتَّحصيــل :متييــز مــا

حيصــل .واالســم :احلصيلــة» (((.

الشء؛
والصــاد والـ َّـام َأصــل واحــد منقــاس .وهــو مجــع َّ
وقــال ابــن فــارس« :احلــاء َّ
ـيء حتصيالً.
ولذلــك سـ ِّـميت حوصلــة ال َّطائــرة؛ ألَنــَّــه جيمــع فيهــا .و ُيقــالَ :ح َّص ُ
لت الـ َّ
 .1ينظر :ألفاظ القدرة والتمكني يف القرآن دراسة داللية (أطروحة دكتوراه).566 :
 .2ينظر :الفعل (عدل) من الكتاب.
 .3العــن .192/1 :وينظــر :هتذيــب اللغــة ،12/2 :واملخصــص ،481/2 :واملحكــم واملحيــط األعظــم:
 ،463/1والقامــوس املحيــط.76/3 :
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وزعــم نــاس مــن َأهــل ال ُّلغــة َأ َّن َأصــل التَّحصيــل اســتخراج َّ
الفضــة مــن
الذهــب َأو َّ
املح ِّصــل» (((.
احلجــر َأو مــن تــراب املعــدن ،ويقــال لفاعلــه ُ

ـيء حتصي ـاً .وح ِ
ـي ِء وحمصو ُلــه :بق َّي ُت ـ ُهَ .
وتصيـ ُـل
و ُيقــالَ :ح َّص ْلـ ُ
اصـ ُـل الـ َّ
ـت الـ َّ
َ

الــيء َي ُص ُ
ــل ُح ُصــوالً .واحلاصــل :الباقــي،
وح َصــل َّ
الــكالم :ر ُّده إىل حمصولــهَ .
والثــَّــابت .والتَّحصيــل :متييــز مــا َي ُصـ ُـل .واالســم :احلصيلــة .والتَّحصيــلَ :أ ْن ينــزل
َّــاس ك ٌُّل منهــم منزلــة .والتَّحصيــل :إخــراج َّ
الفضــة (((.
الذهــب مــن َّ
الن ُ

بيــدي« :احلاصــل مــن ِّ
كل يشء :مــا بقــي ،وثبــت ،وذهــب مــا ســواه
الز
وقــال َّ
ّ
يكــون يف احلســاب واألَعــال ونحومهــا ...والتَّحصيــل :إخــراج ال ُّلــب مــن القشــور

(و ُح ِّص َ
كإخــراج َّ
ــل
الذهــب مــن حجــر املعــدن،
والــر مــن التِّبــن ،قــال اهلل تعــاىلَ :
ُ ِّ
الصــدُ ِ
ـب مــن القــر ومجعـ ِـه ،أو
ور)(((َ ،أ ْيُ :أظهــر مــا فيهــا و ِ ُ
ـع كإظهــار ال ُّلـ ِّ
جـ َ
َمــا ِف ُّ

الصــدورَ :أ ْيُ :بـ ِّـن ،وقيــلُ :م ِّيــز،
وح ِّصــل مــا يف ُّ
كإظهــار احلاصــل مــن احلســابُ ...
جتمــع وثبــت .واملحصــول واحلاصــل واحلصيلــة :بق َّيــة
وقيــلُ :جِــع...
وحتصــل الـ َّ
َّ
ـيءَّ :
الــيء» (((.
َّ
مــر ًة واحــدة يف
و َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل ُ
(ح ِّصلــت) َّ
الصــدور يــوم القيامــة ،واســتخراجه منهــا بعــد َأ ْن
اخلطبــة يف مقــام إبــراز
املخفــي يف ُّ
ِّ
ِ
ـر ِهَ ،ف ُينْـ َـر ِم ـ ْن َقـ ِ ِ
ـم ِ ْف َقـ ْ ِ
ـر ِه لِ َيـ ْـو ِم َحـ ْ ِ
ـر ِه
كان مســتور ًا ،إذ قــال (عليــه الســام)« :و ُيق ْيـ ُ
ُ
ـت َ ِ
ـخ ِ ْف ُصـ ْـو ٍرَ ،و ُيدْ َعــى بِ َحـ ْ ٍ
ـن ُينْ َفـ ُ
س ْيـ َـر ُة
ـم ُب ْعثِـ َـر ْت ُق ُبـ ْـو ٌرَ ،و ُح ِّصلـ ْ
ِحـ ْ َ
ـر َون ُُشـ ْـو ٍرَ ،ف َّثـ َ
 .1معجم مقاييس اللغة.53/2 :

 .2ينظــر :الصحــاح يف اللغــة ،133/1 :واملحيــط يف اللغــة ،192/1 :ولســان العــرب ،153/11 :واملصبــاح
املنري.398/2 :
 .3العاديات.10 :
 .4تاج العروس .6979/1 :وينظر :مفردات ألفاظ القرآن.240 :
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((( ِ
ِ
ـم اهلل ــــ تبــارك وتعاىل
ـع مــا يف ُّ
ُصــدُ ْو ٍر» .إذا ُجـ َ
ورشه َ .فع ْلـ ُ
الصحــف ،و ُم ّيــز بــن خــره ِّ
ــــ يقــود إىل املجــازاة عــى مقاديــر األَعــال؛ ألَ َّن ذلــك َأثــر ُخ ْ ِ
ــر ِه هبــم((( .وكثــر ًا مــا
يكــون باطــن اإلنســان بخــاف ظاهــرهَ ،أ َّمــا يــوم القيامــة ،فتظهــر األَرسار ،وتنكشــف
الس ِائـ ُـر)(((.
وهتتــك األَســتار ،ويبــدو مــا يف البواطــن ،لقولــه ــــ َعـ َّـز َو َج َّل ــــَ ( :يـ ْـو َم ُت ْبـ َـى َّ َ

ـص ِّ
ُ
الصــدور دون
بالذكــر مــا يف البواطــن حيــث َأخــر ــــ ســبحانه ــــ بتحصيــل مــا يف ُّ
وخـ َّ
اإلشــارة إىل ذكــر اجلــوارح؛ ألَ َّن األَخــرة تابعــة ألَعــال القلــوب .وقــال (عليه الســام):
«وح ِّصلــت رسيــرة صــدور» ومل يقــل مــا يف القلــوب؛ ألَ َّن القلــب مط َّيــة الـ ُّـروح ،وهــو
ُ

ـب ملعرفــة اهلل ،إ َّنــا املنــازع يف هــذا البــاب هــو النَّفــس ،وحم ُّلهــا مــا يقــرب مــن
بالطبــع حمـ ٌّ
الصــدر(((.
َّ

«وح ِّصلــت رسيــرة صــدور» تضمــن لقولــه
وقــول َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)ُ :
الصــدُ ِ
ـم إِ َذا ُب ْعثِـ َـر َمــا ِف ا ْل ُق ُبـ ِ
ور)(((،
ـور * َو ُح ِّصـ َـل َمــا ِف ُّ
ــــ تبــارك وتعــاىل ــــَ ( :أ َفــا َي ْع َلـ ُ

«وح ِّصلــت رسيــرة صــدور»؛ ألَنــَّــه لــو
َب ْيــدَ َأ َّن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) قــالُ :
«حصــل مــا يف الصــدور» لفاتــت الفائــدة مــن اخلطبــة؛ كوهنــا خاليــة مــن األَلــف.
قــالُ :
و(ح ِّصلــت) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،وال َّتــاء :تــاء التَّأنيــث
ُ
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

الســكون ال حمـ َّـل هلــا مــن اإلعــراب ،و(رسيــرةُ)
ـي عــى ُّ
الســاكنة ،ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
َّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف،
نائــب فاعــل ،مرفــوع وعالمــة رفعــه َّ
 .1ينظر :الكشاف.781/4 :
 .2ينظر :املصدر نفسه.781/4 :
 .3الطارق.19 :

 .4التفســر الكبــر ،69/32 :وألفــاظ القــدرة والتمكــن يف القــرآن الكريــم (دراســة دالليــة) ( ُأطروحــة
دكتــوراه)616 :و .617
 .5العاديات.10 :
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و(صــدور) مضــاف إليــه جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره .ومجلــة

ـم بعثــرت قبــور).
ُ
(وح ِّصلــت رسيــرة صــدور) معطوفــة عــى مجلــة ( َف َثـ َّ
** *

ِج ْي َء

الراغــب (املجــيء) حــن فـ َّـرق بينــه وبــن (اإلتيــان) بقولــه« :جــاء جيــيء جيئـ ًة
َبـ َّـن َّ
ِ
ِ
َِ
ـم؛ ألَ َّن اإلتيــان جمــي ٌء بســهولة ،واإلتيــان
وم ْيئ ـ ًا ،وا َملجــي ُء كاإلتيــان لك ـ َّن املجــي َء َأعـ ُّ

قــد يقــال باعتبــار القصــدْ ،
وإن مل يكــن منــه احلصــول ،واملجــيء يقــال اعتبــار ًا باحلصول،
و ُيقــال :جــاء يف األَعيــان واملعــاين ،وملــا يكــون جميئــه بذاتــه وألَمــرهَ ،
ولِـ ْن قصــد مكانـ ًا َأو
عمـ ً
ا َأو زمانـ ًا ...وجــاء بكــذا :اســتحرضه ،نحــوَ ( :لـ ْـوال َجــا ُءوا َع َل ْيـ ِـه بِ َأ ْر َب َعـ ِـة ُشـ َـهدَ ا َء)
[النُّــور.((( » ...]13 :
وقــال ابــن منظــور« :املجــيء اإلتيــان جــاء َج ْيئـ ًا َ ِ
وم ْيئـ ًا ،وحكــى ســيبويه عــن بعــض

العــرب :هــو جييــك بحــذف اهلمــزة .وجــاء َيــي َجيئـ ًة وهــو مــن بنــاء املـ َّـرة الواحــدة ،إالَّ
ِ
والرمحــة ،واالســم ِ
اجليئــة عــى فِ ْع َلــة بكــر
الرجفــة َّ
َأنــَّــه ُوضــع موضــع املصــدر مثــل َّ
اجليــم ،وتقــول :جئــت جميئـ ًا حســن ًا» (((.
مــر ًة واحــدة يف اخلطبــة مطابقــ ًا داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ قــال َأمــر
وورد هــذا الفعــل َّ
ِ
ـر ِهَ ،ف ُينْـ َـر ِمـ ْن َقـ ِ ِ
ـم ِ ْف َقـ ْ ِ
ـر ِه لِ َيـ ْـو ِم َحـ ْ ِ
ـن ُينْ َفـ ُ
ـخ ِ ْف
ـر ِه ِحـ ْ َ
املؤمنــن (عليــه الســام)« :و ُيق ْيـ ُ
ُ
ِ
ـت َ ِ
ُصـ ْـو ٍرَ ،و ُيدْ َعــى بِ َحـ ْ ٍ
ـي َء
ـم ُب ْعثِـ َـر ْت ُق ُبـ ْـو ٌرَ ،و ُح ِّصلـ ْ
س ْيـ َـر ُة ُصــدُ ْو ٍرَ ،وجـ ْ
ـر َون ُُشـ ْـو ٍرَ ،ف َّثـ َ
ِ
كل نبــي ِ
ــه ْي ٍد ونَطِ ْي ٍ
ــي َو ِصدِّ ْي ٍ
ــقَ ،و َش ِ
ض ُّ
وصدِّ يــق ،وشــهيد
ــق»َ .أ ْيْ :
بِــك ُِّل نَبِ ٍّ
اســت ُْح َ
ونطيــق.
 .1مفردات ألفاظ القرآن212 :و .213
 .2لسان العرب .51/1 :وينظر :تاج العروس92/1 :و .93
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ٍ
بــكل نبــي ِ
وصدِّ ٍ
وقــول َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)« :وجــيء ِّ
وشــهيد
يــق،
ٍّ
ونَطيـ ٍـق» فيــه تضمــن لقولــه ــــ َعـ َّـز وجـ َّـل ــــ( :و َأ ْش َقـ ِ
ِ
ـت األَ ْر ُض بِنُـ ِ
ـع
ـور َر ِّ َبــا َو ُوضـ َ
َ َ
َ َ
ِ ِ
ِ
ـم الَ ُي ْظ َل ُمـ َ
ـن َو ُّ
ـون)((( .وقــال
ـاب َو ِجــي َء بِالنَّبِ ِّيـ َ
ا ْلك َتـ ُ
الـ ِّـق َو ُهـ ْ
ـم بِ ْ َ
ـي َب ْين َُهـ ْ
الشـ َـهدَ اء َو ُقـ َ
ٍ
بــكل نبــي ِ
وشــهيد ون ٍ
وصدِّ ٍ
َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)« :وجــيء ِّ
َطيــق» ،ومل
يــق،
ٍّ
يقــل( :وجــيء بالنَّبيــن ُّ
يفــوت الفائــدة مــن اخلطبــة؛ كوهنــا
والشــهداء)؛ ألَ َّن ذلــك ِّ
خاليــة مــن األَلــف.
و(جــيء) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،و(بـك ُّل) البــاء :حــرف
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

جـ ٍّـر ،و(ك ُّل) اســم جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف،
واجلــار
جــره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
ُّ
و(نبــي) مضــاف إليــه جمــرور ،وعالمــة ِّ
و(وصدِّ يــق) الــواو :حــرف عطــف ِ
ِ
و(صدِّ يــق)
واجلــرور متع ِّلقــان بالفعــل (جــيء)،

معطــوف جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،ومجلــة (وجــيء بـ ِّ
ـكل
(وحصلــت رسيــر ُة صــدور).
نبــي وصدِّ يــق) معطوفــة عــى مجلــة
ِّ
** *

َت َو َّل

ٍ
ُّ
َّ
معــان ،منهــا :االتِّبــاع ،والقــرب ،واإلعــراض،
(تــول) يف ال ُّلغــة عــى
تــدل مــا َّدة
وتــولَ :أدبــرَّ ،
َّ
وول عنــه:
الــيء
«و ِ َل َّ
واإلدبــار ،واإلنــراف .قــال ابــن منظــورَ :
َأعــرض عنــهَ ،أو نـ َـأى ...والتَّوليــة تكــون انرصاف ـ ًاُ ...يقــال :وليــت وتو َّليــت بمعنــى
وول هارب ـ ًاَ ،أ ْيَ :أدبــر ...وقــد َّ
ـول عنــهَ :أعــرض َّ
واحــد ...وتـ َّ
ـيء :إذا ذهــب
ول الـ َّ
وتــول عنــه إذا َأعــرض ،والت ِّ
َّ
َّــول يكــون بمعنــى اإلعــراض ،ويكــون
هاربــ ًا ومدبــر ًا،

 .1الزمر.96 :
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بمعنــى االتِّبــاع»(((؛ فهــو مــن َاألضــداد.
وقــد جــاء َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هبــذا الفعــل (تـ َّ
ـول) مـ َّـر ًة واحــدة يف اخلطبــة

بمعنــى (االنــراف)؛ إذ قــال (عليــه الســام) يف مقــام بيــان مــا حيصــل عــى اإلنســان
يف موقــف مــن مواقــف يــوم القيامــة بعــد َأ ْن ُيــا َء بـ ِّ
ـي وصدِّ يــق ،وشــهيد ونطيــق:
ـكل نبـ ٍّ
ــر ،بِعب ِ
ِ
«وتَــو َّل لِ َفص ٍ ِ
ــر َب ِص ْ ٍ
ــد ِه َخبِ ْ ٍ
ــر)َ .أ ْي :انــرف ذلــك اإلنســان
ــل عنْــدَ َر ٍّب َقد ْي ٍ َ ْ
ْ
َ َ
لفصـ ٍ
رب مقتــدر عــى ِّ
كل يشء ،فضـ ً
ا عــن كونــه ــــ تبارك وتعــاىل ــ خبــر ًا بصري ًا
ـل عنــد ٍّ
بعبــاده ،ولعـ َّـل معرتض ـ ًا يعــرض فيقــولَّ :
إن الفعــل (تـ َّ
ـول) آخــره َألــف ،وهــذا يقــدح
باخلطبــة كوهنــا خاليــة مــن األَلــفَ ،فأقــولَّ :
إن هــذه األَلــف يف الفعــل (تـ َّ
ـول) ليســت
ـول ،يتـ َّ
َأصل َّيــة ،بــل هــي منقلبــة عــن اليــاء ،فتقــول :تـ َّ
ـول تول َّي ـ ًا ،وتول َّي ـ ًة ،فوجودهــا ال

يقــدح بخصيصــة اخلطبــة ،وهــي كوهنــا خاليــة مــن األَلــف.

ٍ
َّ
مبنــي عــى الفتــح املقــدَّ ر عــى األَلــف؛ منــع مــن ظهورهــا
مــاض
و(تــول) فعــل
ٌّ
ٍ
و(لفصل)
االتَّعـ ُّـذر ،والفاعــل ضمــر مســترت تقديــره هــو ،عائــد إىل ( َم ْن جذبــت نفســه)،

الــام حــرف جـ ٍّـر ،و(فصــل) اســم جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل (تـ َّ
ـي عــى الفتــح،
ـول)( ،عنــد) :ظــرف مــكان مبنـ ٌّ
واجلـ ُّ

جــره الكــرة ال َّظاهــرة عــى
وهــو مضــاف،
ِّ
و(رب) مضــاف إليــه جمــرور ،وعالمــة ِّ
جرهــا الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخرهــا .ومجلــة
آخــره ،و(قديــر) صفــة جمــرورة ،وعالمــة ِّ

َّ
(وتــول لفصــل عنــد رب قديــر) ،معطوفــة عــى مجلــة (وجــيء بــكل نبــي وصدِّ يــق،

وشــهيد ونطيــق».

** *
 .1لســان العــرب 414/15 :و .415وينظــر :العــن ،197/2 :وهتذيــب اللغــة ،205/5 :ومعجــم مقاييــس
اللغــة ،108/6 :والصحــاح يف اللغــة ،295/2 :ومفــردات ألفــاظ القــرآن 886 :و ،887واملحبــط يف اللغــة:
 ،468/2واملصبــاح املنــر ،451/10 :والقامــوس املحيط.486/3 :
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ُت ْ�ض ِن ْي ِه

ـدل مــادة (تضنيــه) يف ال ُّلغــة عــى مــرض شــديد مــازم .جــاء يف (العــن)ِ َ :
تـ ُّ
ـي
َّ
«ضنـ َ
ِ
ـس ..وقــد َأضنــاه
ـى شــديد ًا إذا كان بــه َمـ َـر ٌض خمامــرُ ،ك َّلــا ظـ َّن َأنــَّــه َبـ َـر َأ نُكـ َ
الرجـ ُـل َضنـ ً
َّ
املــرض إضنــا ًء» (((.

ِ
ـى شــديد ًا ،و َأضنــاه املــرضَ ،أ ْيَ :أدنفــه ،و َأثق َلـ ُه،
ـي بالكــر َي ْضنَــى ضنـ ً
و ُيقــالَ :ضنـ َ
ـفر ينضيــه ومــرض يضنيــه((( َ ِ
واملضانــاة :املعانــاة((( .ونقــول :هــو بــن سـ ٍ
ـى
ـي َضنـ ً
وضنـ َ

مــن بــاب تعــب مــرض مرضـ َا مالزمـ ًا ح َّتــى َأرشف عــى املــوت(((.

وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل (تضنيــه) مـ َّـر ًة واحــدة

يف اخلطبــة؛ إذ قــال (عليــه الســام) يف بيــان مــا حيصــل لذلــك اإلنســان ،ا َّلــذي انــرف
لفصـ ٍ
ـم ِمـ ْن َز ْفـ َـر ٍة ت ُْضنِ ْيـ ِـه».
ـل عنــد رب قديــر ،بعبــده خبــر بصــرَ « :ف َكـ ْ

ولبيــان معنــى (زفــرة) ا َّلتــي جــاء هبــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مــع الفعــل
«والز ْفـ ُـر مصــدر َز َفــر َي ْزفِـ ُـر َز ْفــر ًا
(تضنيــه) يف اخلطبــة َأقــول :جــاء يف (مجهــرة ال ُّلغــة):
َّ
وزفــر ًا ،إذا ر َّدد النفــس يف جوفــه حتَّــى تنتفــخ ضلوعــه» (((.
َ
وقال األَ
«الزفري من شديد األَنني وقبيحه» (((.
زهريَّ :
ّ

 .1العــن .36/2 :وينظــر :هتذيــب اللغــة ،167/4 :ومعجــم مقاييــس اللغــة ،292/2 :واملحيــط يف اللغــة:
 ،203/2ولســان العــرب ،486/14 :وتــاج العــروس 8475/1 :و.8476
 .2ينظر :الصحاح يف اللغة ،414/1 :واملخصص ،417/1 :والقاموس املحيط.444/3 :
 .3ينظر :أساس البالغة.279/1 :
 .4ينظر :املصباح املنري.360/5 :
 .5مجهرة اللغة.383/1 :
 .6هتذيــب اللغــة 358/4 :و .359وينظــر :الصحــاح يف اللغــة ،288/1 :ومفــردات ألفــاظ القــرآن،380 :
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وجــاء يف (معجــم مقاييــس ال ُّلغــة)« :الـ َّـزاء والفــاء والـ َّـراء َأصــانَ :أحدمهــا يـ ُّ
ـدل
حــل ،واآلخــر عــى صــوت مــن األَصــوات» (((.
عــى ِ ْ

ٍ
ـاريس:
وقــال ابــن ســيدهُ ...« :يقــالَ :مـ َّـر بــكارة فازدفرهــاَ ،أ ْي :احتملهــا ،قــال الفـ ُّ
ِ
ِ
الس ـكِّيت ،إنــَّــه َلعتـ ٌّـل
اشـ َّ
ـتق مــن ِّ
الز ْفــر وهــو احل ْمــل َز َفـ َـر ُه َي ْزفـ ُـر ُه َز ْفــر ًا وازدفــره ،ابــن ِّ
بحملــهَ ،أ ْي :مضطلــع بحملــه» (((.
ـري« :ر َأيتــه يزفــر زفــرة الثــَّــكىل ،ولــه زفــر ،وعــى ظهــره زفــر مــن
وقــال َّ
الزخمـ ّ

ح َل ـ ُه»(((.
األَزفــار :محــل ثقيــل يزفــر منــه ،وقــد زفــره يزفــرهَ َ ،

ومهــا يكــن مــن َأمــر ،فـ َّ
ـإن معنــى (زفــرة) يف قــول َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام):
«فكــم مــن زفــرة تضنيــه» حيتمــل َأمريــن:
الضلــوع؛ فيسـ ِّبب
الزفــرة ،ترديــد النَّفــس يف اجلــوف ح َّتــى تنتفــخ ُّ
َأحدمهــاَ :أنــَّــه مــن َّ
لــه هــذا األَمــر مرضـ ًا شــديد ًا مالزمـ ًا لــه.
الز ْفــرَ ،أيِ :
احل ْمــل ،فهــو معتـ ٌّـل بحملــهَ ،أ ْي :مضطلــع بــه ،فهــذا
واآلخــرَ :أنــَّــه مــن َّ
ْ
احلمــل املضطلــع بــه ُيسـ ِّبب لــه مرضـ ًا شــديد ًا مالزمـ ًا لــه ــــ َأيضـ ًا ــــ.

ومــن هــذا يتبـ َّـن لنــا د َّقــة َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ولطافتــه يف اســتعامل ال َّلفظــة
مــع ال َّلفظــة ،فضـ ً
ا عــن األَلفــاظ بمجموعهــا ،فقــال (عليــه الســام)« :زفــرة تضنيه».
الصــدارة يف
و(فكــم) الفــاء حــرف عطــف ،و(كــم) اخلرب َّيــة ،وتفيــد التَّكثــر ،هلــا َّ
ولسان العرب ،324/4 :وتاج العروس.2891/1 :
 .1معجم مقاييس اللغة.10/3 :
 .2املخصص.155/1 :
 .3أساس البالغة.198/1 :
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الــكالم ،ومــا بعدهــا يكــون متييــز ًا جمــرور ًا ،واخت ُِلــف يف جـ ِّـره ،هــل هــو باإلضافــةَ ،أو
(مـن)((( ،وهــو ــــ هنــا ــــ جمــرور ِ
ِ
بـ(مـ ْن) ال َّظاهــرة ،و(زفــرة) اســم جمــرور،
بحــرف اجلـ ِّـر ْ
جــره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره (متييــز كــم اخلرب َّيــة) و(تضنيــه) فعــل
وعالمــة ِّ
الض َّمــة املقــدَّ رة عــى اليــاء؛ منــع مــن ظهورهــا الثــِّــقل،
مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

ـي
والفاعــل ضمــر مســترت تقديــره (هــي) ،عائــدة إىل (زفــرة) واهلــاء :ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
عــى الكــر يف حمـ ِّـل نصــب مفعــول بــه ،عائــد إىل ( َمــن جذبــت نفســه) ،ومجلــة (تضنيــه)
ـول لفصـ ٍ
صفــة لـ(زفــرة) ،ومجلــة (فكــم مــن زفــرة تضنيــه) معطوفــة عــى مجلــة (وتـ َّ
ـل
التتيــب باتِّصــال،
عنــد رب قديــر ،بعبــده خبــر بصــر) .وتقــدَّ م َأ َّن العطــف بالفــاء يفيــد َّ

الســبب ْ
إن كان املعطــوف مجلــة((( ،وكــذا
وهــو املعـ َّـر عنــه بالتَّعقيــب ،وكثــر ًا مــا تقتــي َّ
هــي احلــال يف قــول َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)« :فكــم مــن زفــرة تضنيــه)؛ فهــذه
الزفــرات ا َّلتــي تضنــي ذلــك العبــد ناشــئة مــن انرصافــه لفصـ ٍ
رب قديــر ،وبعبــده
َّ
ـل عنــد ٍّ
خبــر بصــر.

** *

ُتن ِْ�ض ْي ِه

ُّ
تــدل مــا َّدة (تنضيــه) يف ال ُّلغــة عــى َّ
الذهــاب ،واخلــاق ،والبِ َ
ــى ،واهلُــزال .قــال
نضتهــا األَســفار؛
ـري« :النِ ْضـ ُـو بالكــر :البعــر املهــزول .والنَّاقــة نِ ْضــوةٌ ،وقــد َأ َ
اجلوهـ ّ
فهــي ُمن َْضــاةٌ .و َأ ْنـ َـى فـ ٌ
الرجــل،
َنضــا ُه َأيض ـ ًا ...و َأن َْض ْيـ ُ
ـرهَ ،أ ْيَ :ه َز َل ـ ُه ،وت َّ
ـت َّ
ـان بعـ َ
ـوب وانت ََضي ُتـ ُه،
َأ ْيَ :أعطي َتــه بعــر ًا مهــزوالً ...والن ِّْضـ ُـو :الثــَّــوب اخلَ ِلــق .و َأن ْْضيـ ُ
ـت الثــَّـ َ

 .1ينظر :املساعد عىل تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد ،110/2 :ورشح ابن عقيل ،421/2 :و.422
 .2ينظر :الفعل (عدل) من الكتاب.
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َأخلق ُت ـ ُه و َأبليتُــه»(((.

ِ ِ
والريشَ ،
وكأنــَّــه
وقــال ابــن ســيده ...« :الم النَّــي واو؛ ألَنــَّــه َلــا ُعــد َم مــن النَّصــل ِّ
ـيء ،إذا َأخرج ُتــه ،وبذلــك ُسـ ِّـمي املهــزول ن َْضــو ًا؛
نــى ذلــك ،فهــو مــن نضــوت الـ َّ

ألَنــَّــه ُجـ ِّـرد مــن حلمــه»(((.

ِ
ِ
ـاب ن َْضــو ًا ون ُُضـ ّـو ًا:
وقــال ابــن منظــور« :والن َّْضـ ُـو :الثــَّــوب اخلَلــق ...ون ََضــا اخل َضـ ُ
ذهــب لونــه ...ونُضــاو ُة ِ
احلنَّــاء :مــا يبــس منــه ُفألقــي ...مــا يؤخــذ مــن اخلضــاب بعدمــا

ُيذهــب لونــه يف اليــد َّ
والشــعر ...والنِّضــو بالكــر :البعــر املهــزول ،وقيــل :هــو املهــزول
الر ُجــل إذا كانــت إبلــه
واب ...وقــد يســتعمل يف اإلنســان ...و َأن َ
مــن مجيــع الــدَّ ِّ
ْــى َّ
ِ
ِ
ـي،
َأن َْضــاء ...ا ُملنْــيَّ ...
الرجــل الــذي صــار بعــر ُه ن ْضــو ًا ...ذكــر النَّصــل بعــد النَّـ ِّ
قالــوا ُسـ ِّـمي نِ ّض ـ ًا لكثــرة الـ َـري والتَّحــت»(((.
مــر ًة
وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل (تنضيــه) َّ
واحــدة يف اخلطبــة يف بيــان مــا حيصــل لذلــك اإلنســان ،ا َّلــذي انــرف لفصـ ٍ
ـل عنــد رب
ٍ ِ ِ
قديــر ،بعبــده خبــر بصــر ،إذ قــال (عليــه الســام)َ « :ف َكـ ِ
ـر ٍة
ْ
ـم م ـ ْن َز ْفـ َـرة ت ُْضن ْيــهَ ،و َحـ ْ َ
ًتن ِْض ْيـ ِـه».
ولبيــان معنــى (حــرة) ا َّلتــي جــاء هبــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مــع الفعــل
ِ
الر ُ
ــر ًة
(تنضيــه) يف اخلطبــة َأقــول :جــاء يف (مجهــرة ال ُّلغــة)َ :
ــر َّ
ــر َح ْ َ
جــل َي َ ُ
«وح َ
الــيء الفائــت وتلهــف عليــه ،وح ِ
ــرت النَّاقــة حســور ًا ،إذ
ــر ًا ،إذ ك َِمــدَ عــى َّ
َ
َّ
َ
وح َ
 .1الصحاح يف اللغة.215/2 :
 .2املخصص.478/1 :
 .3لسان العرب .329/15 :وينظر :تاج العروس 8627/1 :و.8628
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حرستــا َأنــا إحســار ًا ،إذا َأتعبتهــا»(((.
ــت ،و َأ
َأ ْع َي ْ
ُ

واب ا َّلــذي ال منفعــة
فاحلــرة َأشــدُّ النَّــدم حتَّــى يبقــى النَّــادم كاحلســر مــن الــدَّ ِّ

فيــه(((.

ـم عــى مــا فــات والنَّــدم عليــهَ ،
كأ َّن ُقــوى اإلنســان تنحــر مــن فــرط
واحلــر ُة الغـ ُّ
ـمَ ،أو يدركهــا إعيــاء مــن تــدارك مــا فــرط منــه(((.
الغـ ِّ
ِ
ِ
س فهو حمسور(((.
وح َس ًاُ ،
س ًة َ
س َْ
وا َ
وح َ
س َح ْ َ
يَُ
حل َسةُ :النَّدمَ ،ح َ

وببيــان معنــى (احلــرة) تبــدو العالقــة بــن الفعــل (تنضيه) و(حــرة)؛ وقد َأحســن

َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) حــن قــرن الفعــل (تنضيــه) بقولــه (حــرة)؛ ملــا بينهــا

مــن عالقــة معنو َّيــة؛ فـ(تنضيــه) يـ ُّ
ـدل عــى َّ
الذهــاب ،واخلــاق ،والبــى ،واهلــزال ،ومــا
ـم عــى مــا فــات ،والنَّــدم عليــه ،فـ َ
ـكأ َّن ُقــوى اإلنســان
ذلــك إالَّ بـ(احلــرة) ،وهــي الغـ ُّ
ـمَ ،أو يدركهــا إعيــاء ِمـ ْن تــدارك مــا فــرط منــه ،ومنــه يتبـ َّـن لنــا د َّقــة
تنحــر مــن فــرط الغـ ِّ
َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ،ولطافتــه يف اســتعامله ال َّلفظــة مــع ال َّلفظــة ،كــا هــي احلــال
يف قولــه (عليــه الســام)« :زفــرة تضنيــه».

و(وحــرة) الــواو :حــرف عطــف ،و(حــرة) معطــوف عــى قولــه (زفــرة) اســم

جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،و(تنضيــه) فعــل مضــارع مرفــوع،

الض َّمــة املقــدَّ رة عــى اليــاء؛ منــع مــن ظهورهــا الثــِّــقل ،والفاعــل ضمــر
وعالمــة رفعــه َّ
 .1مجهــرة اللغــة .197/1 :وينظــر :معجــم مقاييــس اللغــة 48/2 :و ،49ولســان العــرب،187/4 :
والقامــوس املحيــط ،385/1 :وتــاج العــروس.3687/1 :
 .2ينظر :هتذيب اللغة.82/2 :
 .3ينظر/:مفردات ألفاظ القرآن.235 :
 .4ينظر :املحيط يف اللغة.197/1 :
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ـي عــى الكــر يف
مســترت تقديــره هــو ،عائــد عــى (حــرة) ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

حمـ ِّـل نصــب مفعــول بــه ،عائــد إىل (مــن جذبــت نفســه).
** *

َي ْل ُج ُمهُ

ـره .وبــه ِسـ َـم ُة
ولـ َ
جــاء يف (املحيــط يف ال ُّلغــة)« :ال ِّلجــام للدَّ ابــة :معــروفَ َ ...
ـم بعـ َ
الذ َنـ ِ
لــا ٍم :وهــو َك َّيـ ٌةُ ،يكــوى مــن اجلنــون مــن ِشــدْ َق ِيه إىل َع ْجـ ِ
ـب َّ
ـب مــن اجلانبــن .ومــن
َِ

و(جــا َء وقــد َل َ
لا َمــ ُه) َأ ْي :انــرف
ــم)َ .
فــظ ِ َ
َّقــي ُم ْل َج ٌ
َأمثاهلــم يف حفــظ اللســان( :الت ُّ
والســكاك ...وموضــع ض ِّيــق
ـم :اهلــواء ُّ
عنهــا جمهــود ًا مــن اإلعيــاء والعطــش ...وال ُّل ْجـ ُ

صد:
مثــل العقبــة ،وهــو طريــق بــن اجلبلــن .و َم َثـ ٌـلَ ( :ع َط َسـ ْ
ـت بــه ا ُّل َ
لجـ ُ
ـم) عــى وزن ُ َ
َأ ْي :ذهبــت بــه املن َّيــة» (((.
علمــه
«لــا ُم الدَّ ابــة معــروف ...ويف احلديــث َمــن ســئل عـ َّـا َي ُ
وقــال ابــن منظــورَ ِ :
فكتَمـ ُهَ ،أجلمــه اهلل بلجــام مــن نــار يــو َم القيامــة ،قــال :ا ُمل ْم ِسـ ُ
ـك عــن الــكالم ُم َ َّثـ ٌـل بِ َمـ ْن

كمــن يــرى رجــا
نفسـ ُه بلجــام ،واملــراد بالعلــم :مــا يلزمــه تعليمــه ويتعـ َّـن عليــه َ
َأجلــم َ

الصــاة ،وقــد حــر وقتُهــا ،فيقــول :ع ِّلمــوين
حديــث عهــد باإلســام ،وال ُيســن َّ
كيــف ُأ ِّ
صــي ،وك ََمــ ْن جــاء مســتفتي ًا يف حــال َأو حــرام ،فإنــَّــه يلــزم يف هــذا و َأمثالــه
ـتحق الوعيــد ،ومنــه احلديــث ( َيب ُلـ ُ
ـغ ال َعـ َـر ُق منهــم مــا
تعريــف اجلــواب ،و َمـ ْن منعــه ،اسـ َّ
ُي ْل ِج ُم ُهــم)َ ،أ ْي :يصــل إىل َأفواههــم ،فيصــر هلــم بمنزلــة ال ِّلجــام .يمنعهــم عــن الــكالم،
يعنــي :يف املحــر يــوم القيامــة ...وقــد َل َفـ َ
لا َمـ ُهَ ،أ ْي :جــاء وهــو جمهــود مــن العطــش
ـظ ِ َ

 .1املحيــط يف اللغــة .122/2 :وينظــر :العــن  ،483/1وهتذيــب اللغــة ،18/4 :ومعجــم مقاييــس اللغــة:
 ،189/5والصحــاح يف اللغــة ،134/2 :واملخصــص ،37/2 :واملصبــاح املنــر.232/8 :
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واإلعيــاء.(((»...
وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل (يلجمــه) مـ َّـر ًة واحدة

يف اخلطبــة لبيــان حــال اإلنســان يف موقــف مــن مواقــف حــر يــوم القيامــة ،وهــو بــن

يــدي اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،وهــو ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــ ُيســائله عــن ِّ
كل صغــرة وكبــرة ،وهو
ِ
ـر ِهَ ،ف ُينْـ َـر ِمـ ْن َقـ ِ ِ
ـم ِ ْف َقـ ْ ِ
ـر ِه لِ َيـ ْـو ِم َحـ ْ ِ
ـر ِه
َأعلــم هبــا منــه ،إذ قــال (عليــه الســام)« :و ُيق ْيـ ُ
ُ
ـت َ ِ
ـخ ِ ْف ُصـ ْـو ٍرَ ،و ُيدْ َعــى بِ َحـ ْ ٍ
ـن ُينْ َفـ ُ
س ْيـ َـر ُة
ـم ُب ْعثِـ َـر ْت ُق ُبـ ْـو ٌرَ ،و ُح ِّصلـ ْ
ِحـ ْ َ
ـر َون ُُشـ ْـو ٍرَ ،ف َّثـ َ
ِ
ـي َو ِصدِّ ْيـ ٍـقَ ،و َشـ ِـه ْي ٍد ونَطِ ْيـ ٍـقَ ،و َتـ َـو َّل لِ َف ْصـ ٍ
ـل ِعنْــدَ َر ٍّب َق ِد ْيـ ٍـر،
ـي َء بِـك ُِّل نَبِـ ٍّ
ُصــدُ ْو ٍرَ ،وجـ ْ
ـرَ ،ف َكــم ِمـن َز ْفــر ٍة ت ُْضنِيـ ِـه ،وحــر ٍة ًتن ِْضيـ ِـهِ ،ف مو ِقـ ٍ
ـر َب ِصـ ْ ٍ
بِ َع ْبـ ِـد ِه َخبِـ ْ ٍ
ـف َم ُهـ ْـو ٍل َعظِيـ ٍم،
َْ
ْ
ْ ْ َ
ْ َ َ َْ
ـك ك َِري ـ ٍم ،بِ ـك ُِّل ص ِغـ ٍ
ـن يــدَ ي م ِلـ ٍ
وم ْشــه ٍد ج ِليـ ٍ ِ
ـر ٍة َع ِل ْيــمَ ،ف ِح ْين َِئـ ٍـذ
ْ
َ َ َ َ ْ
ـل َجس ـ ْي ٍمَ ،بـ ْ َ َ ْ َ
ـرة َوكَبِـ ْ َ
َ َْ
َي ْل ُج ُمـ ُه َع َر ُقـ ُه» .فاملوقــف عظيــم مهــول ،واملشــهد جليــل جســيم ،كيــف ال! واإلنســان
الســموات واألَرض ،وهــو ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ عليــم بـ ِّ
ـكل صغــرة
بــن يــدي جبــار َّ
وكبــرة؛ فهــذا املوقــف يمنــع ذلــك اإلنســان مــن الــكالم َأصـاً ،وقــد كنَّــى َأمــر املؤمنني

الصــورة ( ُيلجمــه عر ُقـ ُه) ،فيبلــغ العــرق منــه مــا
(عليــه الســام) عــن هــذه احلــال هبــذه ُّ
وه ْولِـ ِـه ،فيصــل العــرق ــــ عــرق اخلــوف واحليــاء ــــ إىل
يلجمــه؛ مــن شــدَّ ة ذلــك املوقــفَ ،
فيــه؛ فيصــر لــه بمنزلــة ال ِّلجــام ،فيمنعــه عــن الــكالم.
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و(يلجمــه) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

ــم يف ِّ
حمــل نصــب مفعــول بــه ،عائــد إىل (مــن
واهلــاء ضمــر متَّصــل
مبنــي عــى َّ
الض ِّ
ٌّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
جذبــت نفســه) ،و(عر ُقــه) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،عائــد إىل ( َمـ ْن جذبــت
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
واهلــاء :ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
لجم ـ ُه) يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة لل َّظــرف (فحينئـ ٍـذ) ،ومجلــة (فحينئـ ٍـذ
نفســه) ،ومجلــة ( ُي ُ
 .1لسان العرب .534/12 :وينظر :تاج العروس.7888/1 :
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يلجمــه عرقــه) معطوفــة عــى مجلــة (وحــرة تنضيــه) ،وتقــدَّ م((( َأ َّن العطــف بالفــاء يفيد

الســبب ْ
إن كان املعطــوف مجلــة،
َّ
التتيــب باتِّصــال ،وهــو التَّعقيــب ،وكثــر ًا مــا تقتــي َّ
وكــذا هــي احلــال يف قــول َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)« :فحينئـ ٍـذ يلجمــه عرقــه»؛ فهــذا
العــرق ا َّلــذي صــار جلامـ ًا لذلــك اإلنســان ناشــئ مــن (حــرة تنضيــه) يف موقــف مهــول

عظيــم ،ومشــهد جســيم ،بــن يــدي ملــك كريــم ،بـ ِّ
ـكل صغــرة وكبــرة عليــم.
** *

َيخ ِف ُر ُه

تـ ُّ
ـدل مــا َّدة َ
(خ َفـ َـر ــــ َي ِْفـ ُـر ُه) يف ال ُّلغــة عــى املنــع .فخفــر القــومِ ُ :م ْ ُي ُهــم ا َّلــذي هم يف
ِ
ضامنــة مــا دامــوا يف بــادهَ .
جر َتـ ُه ،وكنــت
الرجـ َـل َأ ْخفـ ُـر ُه بالكــر َخ ْفــر ًا ،إذا َأ ْ
وخ َفـ ْـر ُت َّ
ِ
ـارةُِّ :
الذ َّمــة(((.
لــه خفــر ًا :متنعــه ،وكذلــك َخ َّفر ُتـ ُه َتفــر ًا .واخلُ ْفـ َـرةَُّ :
الضـ َـان .واخل َفـ َ
مــر ًة
وهبــذه الدَّ اللــة َأورد أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل (خيفــره) َّ

واحــدة يف اخلطبــة يف بيــان حــال ذلــك اإلنســان املاثــل بــن يــدي امللــك اجلبــار العليــم

ِّ
بــكل صغــرة وكبــرة ،وذلــك املشــهد اجلســيم جيعــل ذلــك اإلنســان عاجــز ًا عــن
الــكالم ،وقــد كنَّــى َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) عــن حــال ذلــك اإلنســان بـ(فحينئـ ٍـذ
ـم َأتبعــه بالفعــل (خيفــره قلقــه) ،وقــد َأحســن َأمــر املؤمنــن (عليــه
يلجمــه عرقــه) ،ثــُـ َّ

الســام) حــن شــفع الفعــل (يلجمــه) هبــذا الفعــل (خيفــره)؛ وهــو اســتعامل لطيــف
يكمــل معنــى الفعــل األَ َّول يف بيــان صــورة
ـدرج يف املعنــى؛ فالفعــل الثــَّــاين ِّ
دقيــق ،فيــه تـ ُّ
 .1ينظر :الفعل (عدل) من الكتاب.
 .2ينظــر :العــن ،320/1 :ومجهــرة اللغــة ،309/1 :وهتذيــب اللغــة ،482/2 :ومعجــم مقاييــس اللغــة:
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ذلــك اإلنســان؛ فالعــرق صــار جلامـ ًا مانعـ ًا لذلــك اإلنســان مــن الــكالم؛ فاملوقــف عظيم
الســموات
مهــول ،واملشــهد جليــل جســيم ،وذلــك اإلنســان واقــف بــن يــدي جبــار َّ
ا عــن ذلــك فـ َّ
واألَرض ،فض ـ ً
ـإن هــذا األَمــر جيعلــه قلق ـ ًا ،فهــذا العــرق النَّاشــئ عــن

ذلــك املوقــف املهــول اجلســيم ،والقلــق مــن ذلــك ك ِّلــه يمنعانــه مــن الــكالم حــن يسـ َـأله
اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ عــى ِّ
كل صغــرة وكبــرة.

و(وخيفــره) الــواو :حــرف عطــف ،و(خيفــره) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه

ـم يف حمـ ِّـل نصــب
ـي عــى َّ
َّ
الضـ ِّ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

مفعــول بــه ،عائــد إىل (مــن جذبــت نفســه) ،و(قلقــه) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه

ــم يف ِّ
جــر
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،واهلــاء :ضمــر متَّصــل
مبنــي عــى َّ
َّ
حمــل ٍّ
الض ِّ
ٌّ
باإلضافــة ،عائــد إىل ( َمــن جذبــت نفســه) ،ومجلــة (وخيفــره قلقــه) معطوفــة عــى مجلــة
(ويلجمــه عرقــه).

** *

ُق ْو ِب َل

تـ ُّ
ـي إىل يشء آخــر،
ـم الـ َّ
ـدل مــا َّدة ( ُق ْوبِـ َـل) يف ال ُّلغــة عــى املواجهــة ،واملعاينــة ،وضـ ِّ

ـيء ،تقــول:
جــاء يف (العــن)« :وال ُق ُبــل :خــاف الدُّ بــر ...وال ُق ْبــل :مــن إقبالــك عــى الـ َّ
ـكَ ،
ـت ُق ْب َلـ َ
كأ َّنــك ال تُريــد غــره ...وســئل اخلليــل عــن قــول العــرب :كيــف
قــد َأقب ْلـ ُ

َأنــت لــو َأ ْق َبـ َـل ُق ْب ُلـ َ
وجهــك بــا تكــره...
ـك ،قــال ...:إ َّنــا هــو :كيــف َأنــت لــو اس ـ ُت ْقبِ َل ُ
(((
تقــول :لقيتــه ِق َب ـ ً
ش ٍء ُق ُب ـاً)
ا َأ ْي :مواجهــة ...وقولــه تعــاىلَ :
ش َنــا َع َل ْي ِهـ ْ
ـم ك َُّل َ ْ
(و َح َ ْ
ا قبيــ ً
َأ ْي :قبيــ ً
ا و ُيقــال :عيانــ ًاَ ،أ ْيُ :ي ْســ َت ْق َب ُلون كذلــك ...و ُم َقابلــ ٌة و ُقبالــ ٌة :مــا كان

 .1األنعام.111 :
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مســتقبل يشء ...وإذا ضممــت شــيئ ًا إىل يشء ،تقــول :قابلتــه بــه» (((.

وقــال ابــن فــارس« :القــاف والبــاء والـ َّـام َأصــل واحــد صحيــح تـ ُّ
ـدل ك َِل ُم ـ ُه ُك ُّلهــا

ـيء ،ويتفـ َّـرع بعــد ذلــك .فال ُق ُبــل مــن ِّ
ـاف ُد ُبــره،
كل يشء :خـ ُ
ـيء للـ َّ
عــى مواجهــة الـ َّ
ـيء .والقبيــل .مــا َأقبلــت بــه املــر َأة مــن غزهلــا حــن
وذلــك َأ َّن ُم ْق ِد َم ـ ُه ُيقبــل عــى الـ َّ
َت ْفتِ ُلــه ،والدَّ بــر :مــا َأدبــرت عنــه»(((.
ِ
الســوقِ .
ـت هــذا مــن ِق َب ِلـ َ
ـك،
ول ِق َب ُلــك حـ ٌّـق ،و َأصبـ ُ
وقــال َّ
الزخمـ ّ
ـري« :ذهــب ق َبـ َـل ّ
ا و ُق ْبــ ً
َأ ْي :مــن جهتــك وتلقائــك .ولقيتُــه َق َبــ ً
ا و َق َبــاً :مواجهــ ًة وعيانــ ًا ...ور َأيــت

بذلــك ال َق َبــل شــخص ًا ،وهــو مــا اســتقبلك مــن نشــز َأو جبــل ...ومــا تصنــع لــو َأقبــل
ُق ْب ُلـ َ
اسـ ُت ْقبِ ْل َت بــا تَكــره ...و َأقبلــت اإلنــاء جمــرى
ـك ،ولــو َأقبــل قبلــك لسـ َّ
ـكتَ ،أ ْي :لــو ْ
املــاء ،إذا اســتقبلت بــه َج ْر َي َت ـ ُه»(((.

وتطابقــت داللــة الفعــل (قوبــل) يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ جــاء بــه َأمــر

املؤمنــن (عليــه الســام) مـ َّـر ًة واحــدة لبيــان مــا حيصــل عــى ذلــك اإلنســان يف موقــف
مــن مواقــف القيامــة ،حــن ُيــر ذلــك اإلنســان ،و ُينــر مــن قــره ،ويتـ َّ
ـول لفصــل
عنــد رب قديــر ،بعبــده خبــر بصــر ،وقــد َأجلمــه عر ُقــهَ ،
غــر
وخ َف َــر ُه َقلقــ ُهَ ،عربتُــه ُ

ـر مقبولــة ،فخينــذاك ــــ كــا يقــول َأمــر
ـر مســموعةُ ،
وح َّج ُتـ ُه غـ ُ
وصخ ُتــه غـ ُ
مرحومــةْ َ ،
«و ُق ْوبِـ َـل صحيفتــه»َ ،أ ْيَّ :
إن اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ يواجــه
املؤمنــن (عليــه الســام)َ :
ذلــك اإلنســان بصحيفتــه ،ويعاينــه إ َّياهــاَ ،
ـم ذلك اإلنســان إىل
وكأنــَّــه ــــ َعـ َّـز َو َج َّل ــ يضـ ُّ

 .1العــن .401/1 :وينــر :مجهــرة اللغــة ،174/1 :وهتذيــب اللغــة ،231-229/3 :والصحــاح يف اللغــة:
 ،59/2واملحيــط يف اللغــة ،481/1 :واملحكــم واملحيــط األعظــم ،60/3 :واملصبــاح املنــر،294/7 :
وتــاج العــروس.7432-7422/1 :
 .2معجم مقاييس اللغة.44-42/5 :
 .3أساس البالغة.364/1 :
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ـا؛ داللــة عــى مقابلتــه إ َّيــاه بـ ِّ
صحيفتــه ضـ َّ ً
رس
ـكل مــا فيهــا مــن صغــرة وكبــرة ،ومــن ٍّ
وعلــن ،مــن حلظــة تكليفــه إىل آخــر حلظــة يف حياتــه.
وجديــر ِّ
بالذكــر َأ َّن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مل يقــل« :وقابــل صحيفتــه» ،بــل
َأســنده إىل املفعــول ،فقــال« :وقوبــل صحيفتُه»؛ألَمريــن:
َأحدمهــاَ :أنــَّــه (عليــه الســام) لــو قــال( :وقابــل صحيفتــه) لفاتــت الفائــدة مــن

خلوهــا مــن األلــف.
اخلطبــة ،وهــي ُّ

واآلخــرَ :أ َّن داللــة قولــه (عليــه الســام)« :وقوبــل صحيفتــه» ختتلــف عــن داللــة
(قابــل صحيفتــه)؛ ففــي األَ َّول ُيشــعرك الفعــل بـ َـأ َّن ذلــك اإلنســان جمــر عــى مقابلتــه
صحيفتــه ،وليــس خمـ َّـر ًاَ ،أ َّمــا لــو قــال( :وقابــل صحيفتــه)َ ،
فكأنــَّــه خمـ َّـر يف ذلــك ،وهــو
ليــس كذلــك.

و(قوبــل) الــواو :حــرف عطــف ،و(قوبــل) فعــل مـ ٍ
ـي عــى
ـي للمجهــول مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمــر مســترت فيــه تقديــره هــو ،عائــد إىل (مــن جذبــت نفســه)،
و(صحيف ُتــه) بــدل مــن نائــب الفاعــل ــــ بــدل بعــض مــن ٍّ
كل ــــ مرفــوع ،وعالمــة رفعــه
ـم يف
ـي عــى َّ
َّ
الضـ ِّ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة .ومجلــة (وقوبــل صحيفتــه) معطوفــة عــى مجلــة (وخيفــره قلقــه).
** *

ي
ُت َب َّ ُ

تـ ُّ
َّوســم،
ـدل مــا َّدة ( ُت َبـ َّ ُ
ـن) يف ال ُّلغة عــى املعرفــة ،والوضوح ،وال ُّظهــور ،والتَّأ ُّمل ،والت ُّ
واإلنكشــاف عــى نحــو الوقــوع وال ُّلــزوم .ف ُيقــالَ :بـ َ
ـن َب َيان ـ ًا ،فهــو َب ِائ ـ ٌن.
ـان احلـ ُّـق َيبِـ ْ ُ
و َأ َبـ َ
ـيء و َأبــان ،بمعنــى واحــد ،و ُيقــال :بــان
ـن إ َبا َنـ ًة؛ فهــو مبــن .و ُيقــال :بــان الـ َّ
ـان َيبِـ ْ ُ
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ـيء ،وبـ َّـن ،و َأبــان واســتبان ،بمعنــى واحــد .و ُيقــال:
ـيء ،و َأبن ُتــه .و ُيقــال :بــان الـ َّ
الـ َّ
وتوســمته ،وقــد تبـ َّـن األَمــر ،يكــون الزم ـ ًا وواقع ـ ًا(((.
ـت األَمــرَ ،أ ْيَ :تأ َّملتــه
تب َّينـ ُ
َّ
ـيء
ـيء مــن الدَّ اللــة وغريهــا .وبــان الـ َّ
ـري« :البيــان :مــا يتبـ َّـن بــه الـ َّ
وقــال اجلوهـ ّ
ـيء فهــو ُمبــن ...و َأبنتــه َأنــاَ ،أ ْيَ :أوضحتــه،
بيانـ ًا :اتَّضــح فهــو بـ ِّـن ...وكذلــك َأبــان الـ َّ

ـيء :وضــح وظهــر وتب َّينتــه
ـيء :وضــح ،واســتبنته َأنــا :عرفتــه .وتبـ َّـن الـ َّ
واســتبان الـ َّ
َأنــا ...والتَّبيــن :اإليضــاح .والتَّبيــن َأيضـ ًا :الوضــوح»(((.
والب ِّينــة :الدَّ اللــة الواضحــة عقل َّيــة كانــت َأو حمسوســة ،والبيــان :الكشــف عــن
ــن بــه
عــم مــن النُّطــق؛ ألَ َّن النُّطــق
َّ
ٌّ
ســمى مــا ُب ِّ
خمتــص باإلنســان ،و ُي َّ
الــيء ،وهــو َأ ُّ
بيانــ ًا(((.

بــن ،وجــاء بائــن عــى األَصــل ،و َأبــان إبانــة،
مــر فهــو ِّ
ومــي« :بــان األَ ُ
وقــال الف ُّي ّ

وتبــن واســتبان ك ُّلهــا بمعنــى الوضــوح واالنكشــاف»(((.
وبــن
َّ
َّ

وورد هــذا الفعــل ( ُت َبـ َّـن) مـ َّـر ًة واحــدة يف اخلطبــة مطابقـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة ،وجــاء بــه

َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مبن ّيـ ًا للمجهــول لبيــان مــا حيصــل عــى ذلــك اإلنســان يف
ـن جريرتـ ُه) .واجلريــرة :هــي
موقــف مــن مواقــف القيامــة ،حــن ُي َقا َبـ ُـل بصحيفتــه؛ فـ( ُت َبـ َّ ُ
اجلنايــةَّ ،
والذنــب((( .فيكــون مــراد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ،فظهــر ،وانكشــف،

 .1ينظر :هتذيب اللغة ،219/5 :ولسان العرب ،62/13 :وتاج العروس 7980/1 :و.7981
 .2الصحاح يف اللغة.60/1 :
 .3ينظر :مفردات ألفاظ القرآن الكريم.157 :
 .4املصباح املنري.425/1 :
 .5ينظــر :العــن ،458/1 :وهتذيــب اللغــة 436/3 :و ،48/4ومعجــم مقاييــس اللغــة،369/1 :
والصحــاح يف اللغــة ،87/1 :واملحيــط يف اللغــة ،87/2 :واملخصــص ،466/3 :واملحكــم واملحيــط
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وتوضــح ذنــب ذلــك اإلنســان ،وجنايتــه عــى نحــو الوقــوع وال ُّلــزوم ،فيعرفهــا حـ َّـق
َّ
املعرفــة واليقــن.

ومــن قمــن القــول َّ
إن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مل ُيســند هــذا الفعــل (تبــن)
ومــا بعــده ــــ وهــو قولــه (عليــه الســام)« :و َن َطـ َـق ك ُُّّل ُع ْضـ ٍـو ِمنْـ ُه بِ ُسـ ْـو ِء َع َم ِلـ ِـهَ ،ف َشـ ِـهدَ ْت
َع ْينُـ ُه بِنَ َظـ ِـر ِهَ ،و َيــدُ ُه بِ َب ْط ِشـ ِـهِ ،
ور ْج ُلـ ُه بِ َخ ْطـ ِـو ِهَ ،و ِج ْلــدُ ُه بِ َم ِّسـ ِـهَ ،و َف ْر ُجـ ُه بِ َل ْم ِسـ ِـه» ــ إىل ذلك
اإلنســان نفســه ،بــل َأســندها إىل (اجلريــرة) ،و(كل عضــو) ،و(عينــه)؛ ملــا يف ذلــك مــن
داللــة عــى َأ َّن ذلــك اإلنســان جمــر ،وليــس خمـ َّـر ًا ،فيق ِّلبــه احلـ ُّـق ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ كيفــا
يشــاء ،وحياســبه كيفــا يشــاء ،وهــو ال يملــك مــن َأمــر نفســه شــيئ ًاَ ،ف ُي َقا َبــل بصحيفتــه،

و ُت َبـ َّـن جريرت ـ ُه ،ونطــق ُّ
كل عضــو منــه ،عينــه بنظــره ،ويــده ببطشــه ،ورجلــه بخطــوه،

بم ِّســه ،وفرجــه بلمســه مــن دون إرادة منــه ،بــل يســائلها عــن ســبب نطقهــا عـ َّـا
وجســده َ
ِ
ش ٍء) (((.
ارتكبــه ،فيـ ْـأيت اجلــواب ( َأ ْن َط َقنَــا اللَُّ ا َّلــذي َأ ْن َطـ َـق ك َُّل َ ْ
الض َّمــة ال َّظاهــرة
ـي للمجهــول مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
و(تُبـ َّـن) فعــل مضــارع مبنـ ٌّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى
عــى آخــره ،و(جريرتــه) نائــب فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة.
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
آخــره ،وهــو مضــاف واهلــاء :ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

ومجلــة (وتبـ َّـن جريرت ـ ُه) معطوفــة عــى مجلــة (وقوبــل صحيفتــه).
** *

\
األعظــم ،230/3 :ولســان العــرب ،125/4 :والقامــوس املحيــط ،371/1 :وتــاج العــروس-2603/1 :
.2607
 .1فصلت.21 :
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َن َط َق
تـ ُّ
ـدل مــا َّدة (نطــق) عــى الــكالم ،والتَّبيــن ،والتَّوضيــح .جــاء يف (العــن)َ « :ن َطـ َـق
النَّاطـ ُـق َينْطِـ ُـق ُن ْطقـ ًا و َن ْطقـ ًا ،وهــو ِمنْطِ ْيـ ٌـق بليــغ .والكتــاب النَّاطــق :ال َبـ ِّـن ...وكالم ك ُِّل
يشءَ :منْطِ ُقــه»(((.
ِ
ـره ،ونَا َطقـ ُه واســتن َط َقهَ ،أ ْي :ك َّل َمـ ُه.
وا َملنْطــق :الــكالم .وقــد َن َطـ َـق ُن ْطقـ ًا و َأ ْن َط َقـ ُه غـ ُ

والصامــت مــا
واملنطيــق :البليــغ .وقوهلــم مــا لــه صامــت وال ناطــق :فالنَّاطــق احليــوانَّ ،

ســواه(((.

الراغــب« :النُّطـ ُـق يف التَّعــارف :األَصــوات املق َّطعــة ا َّلتــي ُيظهرهــا ال ِّلســان،
وقــال َّ
ُــم ال َتنْطِ ُق َ
ــون)((( وال يــكاد ُيقــال إالَّ لإلنســان،
وتعيهــا األَذان .قــال تعــاىلَ ( :مــا َلك ْ

والصامــت ،فـ ُـراد بالنَّاطــق مــا
وال يقــال لغــره إالَّ عــى ســبيل التَّبــع ،نحــو :النَّاطــق َّ

وبالصامــت مــا ليــس لــه صــوت ،وال يقــال للحيوانــات ناطــق إالَّ مق َّيــد ًا،
لــه صــوت،
َّ
وعــى طريــق التَّشــبيه ...وقــد يقــال النَّاطــق ملــا يـ ُّ
ـدل عــى يشء ،وعــى هــذا قيــل حلكيــم:

الصامــت؟ فقــال :الدَّ الئــل املخــرة والعــر الواعظــة .وقولــه تعــاىلَ ( :ل َقــدْ
مــا النَّاطــق َّ
ع ِلمــت مــا هــؤ ِ
الء َينْطِ ُق َ
ون)((( إشــارة إىل َأنــَّــهم ليســوا مــن جنس النَّاطــق ذوي العقول،
َ ْ َ َ َ ُ
ِ
ش ٍء) ((( فقــد قيــلَ :أراد االعتبــار،
وقولــه تعــاىل ا َّلــذي َأ ْن َطـ َـقَ ( :قا ُلــوا َأ ْن َط َقنَــا اللَُّ ك َُّل َ ْ
 .1العني .287/1 :وينظر :مجهرة اللغة ،19/2 :واملحيط يف اللغة ،457/8 :واملخصص.165/1 :
 .2ينظــر :معجــم مقاييــس اللغــة ،353/5 :والصحــاح يف اللغــة ،216/2 :واملحكــم واملحيــط األعظــم:
 ،18/3ولســان العــرب ،4-3/1 :واملصبــاح املنــر ،349/9 :والقامــوس املحيــط ،12/3 :وتــاج
العــروس.6595/1 :
 .3الصافات.92:
 .4األنبياء.65 :
 .5فصلت.21 :
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(هـ َـذا ِكتَا ُبنَــا
فمعلــوم َأ َّن األَشــياء ك ّلهــا ليســت تنطــق إالَّ مــن حيــث العــرة ...وقولــهَ :
ِ
الـ ِّـق)((( فـ َّ
ـإن الكتــاب ناطــق ،لكــن نطقــه تدركــه بالعــن ،كــا َأ َّن الكالم
ـم بِ ْ َ
َينْطـ ُـق َع َل ْي ُكـ ْ
ِِ
ـم ِل َ َشـ ِـهدْ ت ُْم َع َل ْينَــا َقا ُلــوا َأ ْن َط َقنَــا
الســمع ،وقولــهَ :
(و َقا ُلــوا ِلُ ُلودهـ ْ
كتــاب لكــن يدركــه َّ
ِ
ش ٍء)((( فقــد قيــلَّ :
بالصــوت املســموع ،وقيــل:
إن ذلــك يكــون َّ
اللَُّ ا َّلــذي َأ ْن َطـ َـق ك َُّل َ ْ
يكــون باالعتبــار ،واهلل َأعلــم بــا يكــون يف النَّشــأة اآلخــرة .وقيــل :حقيقــة النُّطــق ال َّلفــظ
ضمــه وحــره»(((.
ا َّلــذي كالنِّطــاق للمعنــى يف ِّ

ـيء ا َّلــذي يســتطيع التَّعبــر عــن َأفــكاره بصــوت
والنَّاطــق يف االصطــاح :وهــو الـ َّ

مرتفــع ،وهــذا ال ينطبــق إالَّ عــى اإلنســان(((.

والنُّطق على �أَنواع:
ـم عــن طريــق كالم النَّفــس مــع ذاهتــا مــن خــال تفكريهــا بــا تقول،
نطــق فكـ ّ
ـري :يتـ ُّ
بالروح.
وتفكريهــا باألَشــياء ،فهــذا النَّــوع مرتبــط ُّ

ـم عــن طريــق ال ِّلســان .يطــرح اإلنســان بواســطته النَّــوع األَ َّول مــن
ـي :يتـ ُّ
نطــق لفظـ ّ
ـم بواســطة األَعضــاء.
النُّطــق ،وهــذا النَّــوع مرتبــط باجلســم؛ ألَنــَّــه يتـ ُّ
ولفظــي .فالنُّطــق ال َّلفظــي َأمــر
«فكــري،
وعــى هــذا ،فقــد ذكــر النُّطــق نوعــان:
ّ
ّ
ـاين معقــول؛ وذلــك َأ َّن النُّطــق ال َّلفظــي
ـاين حمســوس ،والنُّطــق الفكـ ُّ
ـري َأمــر روحـ ٌّ
جسـ ٌّ

إ َّنــا هــو َأصــوات مســموعة هلــا هجــاء ،وهــذا يظهــر مــن ال ِّلســان ا َّلــذي هــو عضــو مــن
 .1اجلاثية.29 :
 .2فصلت.21 :
 .3مفردات ألفاظ القرآن 811 :و.812
 .4ينظر :الصحاح يف اللغة ،1559/4 :واملعجم الفلسفي.457/2 :
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اجلســد ،ومتـ ُّـر إىل املســامع مــن األُذن ا َّلتــي هــي َأعضــاء مــن َأجســاد ُأخــر.

ـاين معقــول ،فهــو تصـ ُّـور النَّفــس معــاين
َأ َّمــا النُّطــق الفكـ ُّ
ـري ا َّلــذي هــو َأمــر روحـ ٌّ

األَشــياء يف ذاهتــا ،وروايتهــا لرســوم املحسوســات يف جوهرهــا ،ومت ُّيزهــا يف فكرهتــا،

ـي ناطــق صائــت .فنطــق اإلنســان وحياتــه
وهبــذا النُّطــق ُ َ
يــدُّ اإلنســان ،ف ُيقــال :إنــَّــه حـ ٌّ
مــن قبــل النَّفــس ،وموتــه مــن قبــل اجلســد؛ ألَ َّن اســم اإلنســان إ َّنــا هــو واقــع عــى النَّفس
واجلســد مجيع ـ ًا»(((.

وتطابقــت داللــة الفعــل (نطــق) يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ جــاء بــه َأمــر

املؤمنــن (عليــه الســام) مـ َّـر ًة واحــدة لبيــان مــا حيصــل عــى ذلــك اإلنســان يف موقــف
ـن َج ِر ْي َر ُتـ ُه،
مــن مواقــف يــوم القيامــة ،إذ قــال (عليــه الســام)« :و ُقوبِـ َـل َص ِح ْي َف ُتـ ُهَ ،و ُت َبـ ِّ َ
َو َن َطـ َـق ك ُُّل ُع ْضـ ٍـو ِمنْ ـ ُه بِ ُسـ ْـو ِء َع َم ِلـ ِـه».
ٍ
مبنــي عــى الفتــح ،و(كل) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه
مــاض
و(نطــق) فعــل
ٌّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،و(عضــو) مضــاف إليــه جمــرور ،وعالمــة
َّ

جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،و(منــه) ،مــن :حــرف جــر ،واهلــاء ضمــر متَّصــل
ــم يف ِّ
اجلــر ،عائــد إىل «مــن جذبــت نفســه» ،ومجلــة
مبنــي عــى َّ
جــر بحــرف ِّ
حمــل ٍّ
الض ِّ
ٌّ

«ونطــق كل عضــو منــه» ،معطوفــة عــى مجلــة «وتُبـ ِّـن جرير ُتــه».
** *

هدده
ُي ِّ

تـ ُّ
«يــدِّ ده» يف ال ُلغــة عــى الوعيــد والتَّخويــف ،والكــر ،واهلضــم ،واهلــدم.
ـدل مــا َّدة ُ
جــاء يف (معجــم مقاييــس ال ُّلغــة)« :اهلــاء والــدَّ ال َأصــل صحيــح ،يـ ُّ
ـدل عىل كــر وهضم
 .1رسائل إخوان الصفا.391/1 :
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وهدم»(((.
والتَّهــدُّ د والتَّهديــد والتِّهــدا ُد مــن الوعيــد والتَّخويــف .و ُيقــال :هــدَّ ْد ُت فالنــ ًا

وتدَّ ْدتُــه :إذا زعز ْعتُــ ُه بالوعيــد(((.
َ

(يــدِّ ده) مـ َّـر ًة واحــدة
وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل ُ
يف اخلطبــةَ ،أســنده فيهــا إىل ا َمللكــن املوكَّلــن بامل ِّيــت حــن ُيدفــن ،إذ قال (عليه الســام):
ِ
ـر» والشـ َّ
ـك يف َأ َّن هيـ َـأة منكــر ونكــر ،وصوهتــا ،وبرصمهــا ،مدعاة
ُ
«ويــدِّ ُد ُه ُمنْ َكـ ٌـر َونَكـ ْ ٌ
الصادق (عليه الســام)،
إىل التَّخـ ُّـوف ،والكــر ،واهلضــم؛ ففــي روايــة عــن َأيب عبــد اهلل َّ
كالرعــد القاصــف،
قــال« :جيــيء امللــكان منكــر ونكــر إىل امل ِّيــت حــن ُيدفــنَ ،أصواهتــا َّ
و َأبصارمهــا كالــرق اخلاطــف ،خي َّطــان األَرض َبأنياهبــا ،ويطآن يف شــعورمها.(((»...

وقــد َأحســن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) :حــن اســتعمل هــذا الفعــل (هيــدِّ ده)

بزنــة املضــارع؛ ملــا يف صيغــة املضــارع مــن الدَّ اللــة عــى احلــدوث والتَّجــدُّ د واحلركــة

التــي تتناســب وحــال ذلــك اإلنســان يف تلــك ال َّلحظــة مــن حــال االضطــراب واخلــوف

والقلــق ،ا َّلتــي تـ ُّ
ـدل مجيعهــا عــى احلركــة ،فكانــت زنــة املضــارع مناســبة لتلــك احلــال.
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
(وهيــدِّ ده) فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

ــم يف ِّ
حمــل نصــب مفعــول بــه ،عائــد إىل «مــن
واهلــاء :ضمــر متَّصــل
مبنــي عــى َّ
الض ِّ
ٌّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
جذبــن نفســه» ،و«منكــر» فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
و«ونكــر» الــواو حــرف عطــف ،و(نكــر) :اســم معطــوف مرفــوع ،وعالمــة رفعــه

 .1معجم مقاييس اللغة.4/6 :
 .2ينظــر :العــن ،92/1 :ومجهــرة اللغــة ،35/1 :وهتذيــب اللغــة ،359/3 :والصحــاح يف اللغــة،245/2 :
ومفــردات ألفــاظ القــرآن ،834 :ولســان العــرب ،432/3 :وتــاج العــروس.2360/1 :
 .3معامل الزلفى يف معارف النشأة األوىل واألخرى.38/2 :
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الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،ومجلــة «وهيــدده منكــر ونكــر» معطوفــة عــى مجلــة
َّ

«وشــهدت عينــه بنظــره».

** *

َك َ�ش َف

ـدل مــادة (كشــف) يف ال ُّلغــة عــى ك َْشـ ِ
تـ ُّ
ـيء ،وإظهــاره وإبدائــه ،وتعريفــه.
ـف الـ َّ
َّ

عــا يواريــه ويغ ِّطيــه ،كرفــع الغطــاء عــن
جــاء يف (العــن)« :الك َْش ُ
ــف :رف ُعــك شــيئ ًا َّ
الــيء»(((.
َّ

الــيء َأ ِ
كشــ ُفه ك َْشــف ًا ،إذا َأظهرتُــه و َأبديتــه .ورجــل
وقــال ابــن دريــد:
ُ
«كشــفت َّ
َأكشــف إذا انحــر مقــدِّ م ر ْأســه مــن َّ
الشــعر ...ورجــل َأكشــف َأيض ـ ًا ل َّلــذي ال ُتــرس
معــهَّ ...
ـفت فالن ـ ًا عــن كــذا وكــذا ،إذا َأكره ُتــه عــى إظهــاره»(((.
وكشـ ُ

وورد هــذا الفعــل (كشــف) مـ َّـر ًة واحــدة يف اخلطبــة مطابقـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ قــال
ِ
ـر».
«وك ََشـ َ
َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)َ :
ـف َعنْـ َه َبصـ ْ ٌ
وقــد َأحســن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) حــن َأســند هــذا الفعــل (كشــف) إىل

ـف عــن ذلــك اإلنســان
الفاعــل (بصــر)؛ ملــا بينهــا مــن عالقــة وثيقــة يف املعنــى ،إذ ُيك َْشـ ُ
ووريَ ،أ ْي :يظهــر :و ُيبــدى ،و ُيعــرف؛ ألَ َّن الكاشــف بصــر ِّ
بــكل مــا
ك ُُّل مــا ُغ ِّطــي ُ

َف َع َل ـ ُه .والبصــر هــو ا َّلــذي يشــاهد األَشــياء ظاهرهــا وباطنهــا وخافيهــا بغــر جارحــة،
 .1العــن ،428/1 :وينظــر :هتذيــب اللغــة 318/3 :و ،319والصحــاح يف اللغــة ،116/2 :واملحيــط يف
اللغــة.26/2 :
 .2مجهــرة اللغــة .489/1 :وينظــر :معجــم مقاييــس اللغــة ،146/5 :واملحكــم واملحيط األعظــم،136/3 :
ولســان العــرب ،300/9 :والقامــوس املحيــط ،424/2 :وتاج العــروس.6095/1 :
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الصفــة ا َّلتــي ينكشــف هبــا كــال نعــوت املبــرات(((.
والبــر عبــارة عــن ِّ
فــاهلل ــــ ســبحانه وتعــاىل ــــ بصــر ال بحدقة وال جفــن ،فهو ســبحانه عــامل باملبرصات،

ـي ا َّلــذي ال
فالبصــر اســم لــه ــــ تعــاىل ــــ باعتبــار إحاطتــه بتــام املبــرات دائـ ًا ،وهــو احلـ ُّ
ِ
ـر املبــرات إذا وجــدت ،وليــس َأحدمهــا هــو اآلخــر(((،
آفــة بــه ،فهــو ممَّـ ْن جيــب َأ ْن يبـ َ

ـريس َأ َّن «البصــر بمعنــى املبــر؛ ألَنــَّــه ســبحانه وتعــاىل يبــر مــن غــر َأ ْن
وذكــر ال َّطـ ّ
يبــره َأحــد»((( ،وعــدَّ ه ابــن قتيبــة مــن صفــات اهلل ا َّلتــي جــاءت عــى (فعيــل)؛ فهــو
بصــر بمعنــى بــارص(((.

وهــذا شــاهد آخــر عــى د َّقــة مراعــاة َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) اختيــار ال َّلفظــة
مــع ال َّلفظــة ،فضـ ً
ا عــن األَلفــاظ مجيعـ ًا؛ إليصــال املعنــى املــراد.
ٍ
جــر ،واهلــاء:
مــاض
و(كشــف) فعــل
مبنــي عــى الفتــح ،و(عنــه) عــن :حــرف ٍّ
ٌّ

ــم يف ِّ
اجلــر ،عائــد إىل (مــن جذبــت
ضمــر متَّصــل
مبنــي عــى َّ
جــر بحــرف ِّ
حمــل ٍّ
الض ِّ
ٌّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره .ومجلــة
نفســه) ،و(بصــر) فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

(وهيــده منكــر ونكــر).
(وكشــف عنــه بصــر) معطوفــة عــى مجلــة ِّ
** *

 .1ينظر :لسان العرب.64/14 :
 .2ينظر :رشح األسامء احلسنى.34 :
 .3جممع البيان 370/1 :و.371
 .4ينظر :تفسري غريب القرآن 165 :و.17
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ُ�س ْل ِ�س َل

(س ْل ِس َ
ُّ
بالــيء ،وانعقــاده .قــال ابــن دريــد:
الــيء َّ
ــل) عــى اتِّصــال َّ
تــدل مــا َّدة ُ
ِ ِ
«الس ْلسـ َل ُّة :اتِّصـ ُ
الرمــل»(((.
ـيء بالـ َّ
ـال الـ َّ
ـيء .وبــه ُسـ ِّـميت س ْلسـ َلة احلديــد .وسلســلة َّ
ِّ
اجلوهــري ...« :ويش ٌء ُم َس ْل َســل :متَّصــل بعضــه ببعــض .ومنــه سلســلة
وقــال
ّ

السالســل :رمــل
الســحابَّ ...
احلديــد .وسلســلة الــرق :مــا اســتطال منــه يف َعـ ْـرض َّ

ينعقــد بعضــه عــى بعــض ،وينقــاد»(((.

(س ْل ِسـ َـل) مـ َّـر ًة واحدة
وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل ُ
ِ
ـت َيــدُ ُه،
«وك ََشـ َ
ـرَ ،ف ُس ْل ِسـ َـل ِج ْيــدُ ُهَ ،و ُغ َّلـ ْ
يف اخلطبــة؛ إذ قــال (عليــه الســام)َ :
ـف َعنْـ ُه َبصـ ْ ٌ
ِ
ـح ٍ
ب َو ِشدَّ ٍة».
َوسـ ْي َق بِ َسـ ْ

كل معايــب ذلــك اإلنســانَّ ،
فبعــد َأ ْن َأظهــر البصــر َّ
وكل مــا ووري وخفــي عــن
(((
تتيــب باتِّصــال،
العبــاد ،يؤخــذ بــه إىل جهنَّــم ،وتقــدَّ م َأ َّن العطــف بالفــاء يفيــد ال َّ
الســبب ْ
فـ(س ْل ِسـ َـل) هــذا الفعــل مــن مجلــة
إن كان املعطــوف مجلــةُ ،
وكثــر ًا مــا يقتــي َّ
(س ْل ِس َــل جيــده) كان نتيجــة جلملــة (كشــف عنــه بصــر).
ُ
وبــن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) الكيف َّيــة ا َّلتــي ُيؤخــذ هبــا ذلــك اإلنســان املذنــب
إىل جهنَّــم ،فبــد َأ هبــذا الفعــل (فسلســل).
(((
وقيــلَّ :
و(س ْل ِسـ َـل جيــدُ ه) إ َّنــا جــاء
إن اجليــد هــو العنــقَ ،أو مقدِّ متــهَ ،أو ُمق َّلــدُ ه ُ .

 .1مجهرة اللغة .75/1 :وينظر :العني ،51/2 :واملحيط يف اللغة.243/2 :
 .2الصحــاح يف اللغــة .325/1 :وينظــر :معجــم مقاييــس اللغــة ،43/3 :ولســان العــرب342/11 :
و ،343والقامــوس املحيــط ،113/3 :وتــاج العــروس 7183/1 :و.7184
 .3ينظر :الفعل (عدل) من الكتاب.
 .4ينظــر :العــن ،488/1 :ومجهــرة اللغــة ،321/1 :وهتذيــب اللغــة ،36/4 :ومعجــم مقاييــس اللغــة:
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وس ْل َس ـ َل ُة اجليــد فيهــا داللــة عــى اإلذالل والتَّحقــر بـ َـأ ْن ُيوضــع
عــى طريــق التَّه ُّكــمَ ،
يف عنــق ذلــك اإلنســان املذنــبَ ،أو مقدِّ مــة عنقــه ِس ْل ِســلة ،وهــو مــا يؤ ِّديــه بنــاء هــذا
الفعــل للمجهــول؛ إذ تقــدَّ م َأ َّن يف حــذف الفاعــل ،وإقامــة املفعــول مقامــه معــاين ذكرهــا
العلــاء ،منهــا :التَّحقــر(((َ ،أو لعـ َّـل يف ذلــك كنايــة عــن َأعــال ذلــك اإلنســان ،فيـ ْـأيت
الس ْل ِســلة ــــ ،وقــد جــاء يف
اإلنســان مق َّلــدً ا عملــه؛ فتكــون َأعاملــه يف عنقــه كالقــادة ــــ ِّ
الدُّ عــاء املوســوم بدعــاء احلزيــن ...« :ارمحنــي يــوم آتيــك فــرد ًا شــاخص ًا إليــك بــري،ـ
مق َّلــد ًا عمــي»(((.

ِ
ِ
ـح ٍ
ب
وقــول َأمــر املؤمنــن (عليه الســام)َ « :ف ُس ْلسـ َـل ِجيــدُ ُهَ ،و ُغ َّل ْت َيدُ ُهَ ،وسـ ْي َق بِ َسـ ْ
(خـ ُـذوه َف ُغ ُّلــوه ،ثــُــم ْ ِ
َو ِشــدَّ ٍة» فيــه تضمــن لقولــه ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــُ :
ـم َص ُّلــو ُه)(((.
ُ
ُ
الحيـ َ
َّ َ
ـم جيمعــون يــده إىل عنقــه ،ويشــدُّ ونه باألَغــال(((.
وقيــل :يتبــدَّ ُره مالئكــة كثــرون ،ثــُـ َّ
ـم يــورد يف النَّــار(((.
وقيــلُ :يؤخــذ الكافــر بعنــف وقـ َّـوة مــن املحــر ،ف ُي َغـ ّـل ،ثــُـ َّ

(خـ ُـذوه َف ُغ ُّلــوه ،ثــُــم ْ ِ
َف ُأ ِ
يم
ُ
وجـ َـز يف القــرآن الكريــم يف بيــان حــال ذلــك اإلنســان ُ ُ
الح َ
َّ َ
ـت َيــدُ ُه،
وفصلــه َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) بقولــهَ « :ف ُس ْل ِسـ َـل ِجيــدُ ُهَ ،و ُغ َّلـ ْ
َص ُّلــو ُه)َّ ،
ِ
ـح ٍ
ب َو ِشــدَّ ٍة».
َوسـ ْي َق بِ َسـ ْ
و(سلســل) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،و(جيــده) نائــب فاعل
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

 ،442/1والصحــاح يف اللغــة ،110/1 :واملحيــط يف اللغــة ،131/2 :واملحكــم واملحيــط األعظــم:
 ،322/3ولســان العــرب ،139/3 :واملصبــاح املنــر ،245/2 :وتــاج العــروس.1946/1 :
 .1ينظر :الفعل (جذبت) من الكتاب.
 .2مفاتيح اجلنان.814 :
 .3احلاقة.31-30 :
 .4ينظر :التفسري الكبري.114/3 :
 .5ينظر :تفسري القرآن العظيم.416/4 :
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الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء :ضمــر
مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة .ومجلــة (فسلســل جيــده) معطوفــة عــى
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
َّمتصــل مبنـ ٌّ

مجلــة (وكشــف عنــه بصــر).

** *

ُغلَّتْ
تـ ُّ
ـيء وثباتــه.
ـيء،
وتوســطه ،وخت ُّلــل الـ َّ
ـدرع الـ َّ
ُّ
ـدل مــا َّدة ( ُغ َّلــت) يف ال ُّلغــة عــى تـ ُّ
فال ُغـ ُّـل :جامعــة ت َُشــدُّ هبــا العنــق واليــد((( .وقــال ابــن فــارس« :الغــن وال ـاَّم َأصــل

صحيــح يـ ُّ
ـيء ُي ْغـ َـر ُز .مــن ذلــك قــول العــرب:
ـدل عــى خت ُّلــل يشء ،وثبــات يشء ،كالـ َّ
ـيء ،إذا َأثب َّتــه فيــهَ ،
كأنــَّــه َغ َر ْز َت ـ ُه»(((.
َغ َل ْلـ ُ
ـيء يف الـ َّ
ـت الـ َّ
ـت يــده إىل
ـم :واحــد األَغــال .يقــال يف رقبتــه ُغـ ٌّـل مــن حديــد ،و َغ َل ْلـ ُ
وال ُغـ ُّـل َّ
بالضـ ِّ
ـيءَ :أدخل ُتــه فيــه(((.
عنقــه ،وقــد ُغـ َّـل فهــو مغلــول .و َغ َل ْلـ ْ
ـيء يف الـ َّ
ـت الـ َّ
وتوســطه ،ومنــه :الغ َلـ ُـل للــاء اجلاري
ـيء
ـدرع الـ َّ
ُّ
الراغــب« :ال َغ َلـ ُـل َأص ُلــه :تـ ُّ
وقــال َّ

الشــجر ،وقــد يقــال لــه :ال َغيـ ُـل ،وانغـ َّـل فيــا بــن َّ
بــن َّ
ـص
الشــجر :دخــل فيــه ،فال ُغـ ُّـل خمتـ ٌّ
ٌ
فــانُ :قتّــدَ بــه :قــال
بــا ُيق َّيــد بــه ،ف َيج َع ُــل األَعضــاء وســطه ،ومجعــه َأغــال ،و ُغ َّــل
تعــاىلُ :
(خـ ُـذو ُه َف ُغ ُّلو ُه)[احلا َّقــة.(((» ]30/

 .1ينظر :العني ،342/1 :واملحيط يف اللغة.389/1 :
 .2معجم مقاييس اللغة.302/3 :
 .3ينظــر :الصحــاح يف اللغــة ،24/2 :واملحيــط يف اللغــة ،389/1 :واملخصــص ،492/2 :واملحكــم
واملحيــط األعظــم ،388/2 :ولســان العــرب ،499/11 :واملصبــاح املنــر ،67/7 :والقامــوس املحيــط:
 ،142/2وتــاج العــروس.7385-7382/1 :
 .4مفردات ألفاظ القرآن.610 :
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ـت) مـ َّـر ًة واحــدة يف اخلطبــة مطابق ـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة ،وهــو
وجــاء هــذا الفعــل ( ُغ َّلـ ْ
ثــاين األَفعــال الثــَّــاثة ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف بيــان الكيف َّيــة التي
ُيؤخــذ هبــا ذلــك اإلنســان املذنــب إىل النَّــار ،إذ قــال (عليــه الســام)َ « :ف ُس ْل ِسـ َـل ِج ْيــدُ ُه،
ــت يــدُ ه ،و ِســي َق بِســح ٍ ِ
َــر ٍ
ب َو ِشــدَّ ٍة»َ .أ ْيُ :جعلــت
ب َوحــدَّ ةَ ،ف َ
و ُغ َّل ْ َ ُ َ ْ َ ْ
َّــم بِك ْ
ــو َر َد َج َهن َ
األَغــال يف يديــه ،فهــي ثابتــةَ ،
وكأنــَّــها مغــروزة فيهــا ،وال يمكــن يف َأ ِّي حــال مــن

األَحــوال َأ ْن ُيفلــت يديــه منهــا.

و( ُغ َّلــت) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،وال َّتــاء :تــاء التَّأنيــث
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

الســاكنة ،ال َّ
حمــل هلــا مــن اإلعــراب ،و( َيــدُ ه) نائــب فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه
َّ

ــم يف ِّ
جــر
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،واهلــاء :ضمــر متَّصــل
مبنــي عــى َّ
َّ
حمــل ٍّ
الض ِّ
ٌّ
ـت يــدُ ه) معطوفــة عــى مجلــة
باإلضافــة ،عائــد إىل ( َم ـ ْن جذبــت نفســه) .ومجلــة (و ُغ َّلـ ّ
( َف ُسلســل جيــدُ ه).
** *

ِ�س ْي َق

تـ ُّ
ـدل مــا َّدة (ســيق) يف ال ُّلغــة عــى حـ ِّ
ـيء عــى املــي عــى شــا ِّقه؛ هلــذا فهــو
ـث الـ َّ

«الســن والــواو والقــاف
خمصــوص فيــا لــه ســاق
متحركــة؛ لذلــك قــال ابــن فــارسِّ :
ِّ
(((
.والســوق مشــت َّقة مــن هــذا ملــا ُيســاق إليهــا مــن
الشء»
َأصــل واحــد ،وهــو َحــدْ ُو َّ
َّ

ِّ
والســاق لإلنســان وغــرهْ ،
وإن ُسـ ِّـميت بذلــك؛ ألَ َّن املــايش
كل يشء ،واجلمــع َأســواقَّ ،
ــو ُق اإلبــلَ :ج ْل ُبهــاُ .يقــال :ســقتُه فانســاق(((.
وس ْ
ينســاق عليهــا ،واجلمــع ُس ْ
ــو ٌقَ .

 .1معجم مقاييس اللغة.89/3 :
 .2ينظــر :العــن ،406/1 :ومجهــرة اللغــة ،476/1 :وهتذيــب اللغــة ،250/3 :والصحــاح يف اللغــة:
 ،340/1واملحيــط يف اللغــة ،490/1 :واملحكــم واملحيــط األعظــم ،89/3 :ولســان العــرب،166/10 :
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(((
الريــاح(((.
والريــح تســوق ِّ
وتســاوقت اإلبــل ،تتابعــت ِّ .

وجــاء هــذا الفعــل (ســيق) مـ َّـر ًة واحــدة يف اخلطبــة مطابق ـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة ،وهــو
ثالــث األَفعــال الثــَّــاثة ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف بيــان الكيف َّيــة
ا َّلتــي يؤخــذ هبــا ذلــك اإلنســان املذنــب إىل النَّــار؛ إذ قــال (عليــه الســام)َ « :ف ُس ْل ِسـ َـل
ـت يــدُ ه ،و ِس ـي َق بِســح ٍ ِ
ـم بِ َكـ ْـر ٍ
ب َو ِشــدَّ ٍة » .فصـ َّـور
ِج ْيــدُ ُه ،و ُغ َّلـ ْ َ ُ َ ْ َ ْ
ب َوحــدَّ ةَ ،فـ َـو َر َد َج َهنَّـ َ
يـ ُّ
ـث عــى املــي
َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) حــال ذلــك اإلنســان وهــو ُيســاقَ ،أ ْيَ ُ :
بسـ ٍ
ـحب وحــدَّ ة ،كيــف ال؛ وقــد ســيق ذلــك اإلنســان إىل جهنَّــم ،وقــد سلســل جيــدُ ه،

و ُغ َّلــت يــدُ ه ،فال ُبــدَّ مــن وجــود ممانعــة مــن ذلــك اإلنســان؛ خلوفــه وقلقــه ،ولكــن
هيهــات ،فإنــَّــه ال حمالــة وارد جهنَّــم ،كــا يقــول َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)َ « :فـ َـو َر َد
ـم بِ َكـ ْـر ٍ
ب َو ِشــدَّ ٍة» بعــد َأ ْن ســيق بســحب وحــدَّ ة.
َج َهنَّـ َ

و(ســيق) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمــر
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ
مســترت فيــه ،يعــود إىل (مــن جذبــت نفســه) ،و(بسـ ٍ
ـحب) البــاء :حــرف جـ ٍّـر ،و(ســحب)
ـار واملجــرور متع ِّلقــان
اســم جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،واجلـ ُّ

بالفعــل (ســيق) ،و(وحــدَّ ة) الــواو :حــرف عطــف ،و(حــدَّ ة) اســم معطــوف عــى
(بســحب) جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،ومجلــة (وســيق بســحب
وحــدَّ ة) معطوفــة عــى مجلــة (و ُغ َّلــت يــد ُه).

والالَّفــت للنَّظــر َأ َّن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) جــاء هبــذه األَفعــال الثــَّــاثة
(س ْل ِس َ
ــت ،ســيق) يف صيغــة املبنــي للمجهــول ،وتقــدَّ م َأ َّن حلــذف الفاعــل،
ــلُ ،غ َّل ْ
ُ
واملصباح املنري.382/4 :
 .1ينظر :املحكم واملحيط األعظم ،89/3 :ولسان العرب.166/10 :
 .2ينظر :أساس البالغة.232/1 :
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وإقامــة املفعــول مقامــه معــاين ذكرهــا العلــاء ،ومنهــا :التَّعظيــم(((؛ فـ َ
ـكأ َّن َأمــر املؤمنــن
(عليــه الســام) َأراد َأ ْن يبـ ِّـن عظمــة حــال ذلــك اإلنســان ْ
املأخــوذ إىل جهنَّــم ــــ بــا حتمل

مــن ختويــف ــــ ،وهــو ْ
السلســلة يف عنقــه،
مأخــوذ مــن مالئكــة غــاظ شــداد ،فيضعــون ِّ
ويق ِّيــدون يــده ،ويســوقونه بســحب وحــدَّ ة ،فتكــون النَّتيجــة َأنــَّــه َيـ ِـر ُد جهنَّــم بنفســه،
ـم بِ َكـ ْـر ٍ
ب َو ِشــدَّ ٍة».
فقــال (عليــه الســام)َ « :فـ َـو َر َد َج َهنَّـ َ
َّ
واللفــت للنَّظــرـ َأيضـ ًا ـ َأ َّن َأمــر املؤمنــن (عليه الســام) جاء هبذه األَفعال الثــَّــاثة

لسـ ُـل جيــدُ ه ،و ُت َق َّيــدُ َيــد ُه ،و ُيســاق إىل جهنَّــم بســحب
يف صيغــة املبنــي للمجهــولَ ،ف ُي َس َ
وحــدَّ ة ،ففــي هــذه األَفعــال ال يملــك ذلــك اإلنســان مــن َأمــره شــيئ ًا ،وهــو جمــر عــى
فِ ْعـ ِ
ـرا .يف حــن نجــد َأ َّن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) عــدل ــــ
ـل ذلــك ك ِّلــه ،وليــس خمـ َّ ً
بعــد هــذه األَفعــال الثــَّــاثة مــع الفعــل (ورد) ــــ إىل صيغــة املبنــي للمعلــوم ،فقــال (عليــه
ب َو ِشــدَّ ٍة»؛ َ
ـم بِ َكـ ْـر ٍ
وكأنــَّــه (عليــه الســام) يريــد َأ ْن يصـ ِّـور ذلــك
الســام)َ « :فـ َـو َر َد َج َهنَّـ َ
اإلنســان يف حلظــة وروده جهنَّــم َبأنــَّــه داخــل فيهــا رغـ ًا عــن َأنفــه ،وهــو َأمــر ال حميــص

منــه.

** *

َو َر َد

ُّ
الــيء ،وبلوغــه ،وحضــوره،
(و َر َد) يف ال ُّلغــة عــى اإلرشاف عــى َّ
تــدل مــا َّدة َ
وموافاتــه مــن غــر دخــول ،وقــد حيصــل دخـ ٌ
ـول فيــه .جــاء يف (العــن)« :الـ ِـو ْر ُد :الوقــت
ِ
وو َر َد الـ ِ
ـم مــن َو َر َد َيـ ِـر ُد
يــوم الـ ِـو ْرد بــن ال ّظمئــنَ ...
ـوار ُد َيـ ِـر ُد ورود ًا .والـ ِـو ْر ُد َأيضـ ًا اسـ ٌ
ِ
وو َر َد ْت ـ ُه َأورد ًا»(((.
ـر املــا َءَ ،
يــو َم الـ ِـو ْردَ .
وو َردت ال َّطـ ُ
 .1ينظر :الفعل (جذبت) من الكتاب.
 .2العني .124/2 :وينظر :املحيط يف اللغة ،357/2 :واملخصص ،91/2 :والقاموس املحيط.329/1 :
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و ُيقــال :إذا بلغــت إىل البلــد ومل تدخلــه :قــد وردت بلــد ًا كــذا وكــذا،
ووردت بلــدَ
ُ
كــذا ومــاء كــذا :إذا َأرشف عليــه ودخلــهَ ،أو مل يدخلــه((( .و ُيقــالَ :و َر َد ُفـ ٌ
ورود ًا:
ـان ُ
ـوردت
ـره ،واســتوردهَ ،أ ْيَ :أحــره .والـ ِـو ْر ُد خــاف َّ
الصــدَ ر .وتـ َّ
حــر .و َأورده غـ ُ
ا قلي ـ ً
اخليـ ُـل البلــدةََ ،أ ْي :دخلتهــا قلي ـ ً
ا قطعــة قطعــة(((.

ِ
حل َّمــى إذا ور َد ْت ،واســتعمل يف النَّــار عــى ســبيل الفظاعــة .قــال
والــو ْر ُد :يــو ُم ا ُ
ــس ا ْل ِ
ــو ُرو ُد)((((((.
ــو ْر ُد ا َْل ْ
َّــار َوبِ ْئ َ
ــم الن َ
تعــاىلَ ( :ف َأ ْو َر َد ُه ُ
ـر وغــر ُه املــا َء َيـ ِـر ُد ُه ورود ًاَ :ب َل َغ ُه ،ووافاه مــن غري دخول،
ـيَ :
وقــال الف ُّيومـ ّ
«و َر َد البعـ ُ
ِ
وقــد حيصــل دخــول فيــه ،واالســم ِ
فالــو ْر ُد خــاف
الــو ْر ُد بالكــر ،و َأوردتــه املــا َء،

ـاف اإلصــدار ،وا َملـ ْـو ِرد مثــل مســجد موضــع الــورود»(((.
الصــدَ ر ،واإليــراد خـ ُ
َّ

وتطابقــت داللــة الفعــل (ورد) يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ َأورده َأمــر

املؤمنــن (عليــه الســام) مـ َّـر ًة واحــدة ،جــاء فيهــا مبن ّيـ ًا للمعلــوم ،فقــال (عليه الســام):
ـت يــدُ ه ،و ِس ـي َق بِســح ٍ ِ
ِ
ـم بِ َكـ ْـر ٍ
ب َو ِشــدَّ ٍة».
« َف ُس ْلسـ َـل ِج ْيــدُ ُه ،و ُغ َّلـ ْ َ ُ َ ْ َ ْ
ب َوحــدَّ ةَ ،فـ َـو َر َد َج َهنَّـ َ
واهلــم َّ
الشــديد ا َّلــذي ْيأخــذ بالنَّفــس .جــاء يف
الغــم ،واحلــزن،
والكــرب هــو
ُّ
ُّ
ـم ا َّلــذي ْيأخــذ بالنَّفــس ،يقــال ك ََر َبـ ُه َأمـ ٌـر ،وإنــَّــه َلكروب
(العــن)« :الكــرب ..وهــو الغـ ُّ

النفــس ،والكُربــة :االســم»(((.
 .1ينظر :هتذيب اللغة.473/4 :
 .2ينظر :الصحاح يف اللغة.274/2 :
 .3هود.98 :
 .4ينظر :مفردات ألفاظ القرآن.865 :

 .5املصباح املنري .306/10 :وينظر :لسان العرب ،456/3 :وتاج العروس.2337-2333/1 :
 .6العني.440/1 :
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ـم ،معــروف ،وكربنــي األَمــرَ ،أ ْي :هبظنــيَ ،
وكأ َّن
وقــال ابــن دريــد« :والكــرب :الغـ ُّ
ـم»(((.
الكــرب َأشــدُّ مــن الغـ ِّ
ـم ا َّلــذي ْيأخــذ بالنَّفــس ،وكذلــك الكــرب.
ـري« :الكربــة َّ
وقــال اجلوهـ ّ
ـم :الغـ ُّ
بالضـ ِّ

ـم ،إذا اشــتدَّ عليــه»(((.
تقــول منــه :ك ََر َبـ ُه الغـ ُّ

ـم ْيأخــذ بالنَّفــس ،ك ََر َبـ ُه األَمـ ُـر
وجــاء يف (املحيــط يف ال ُّلغــة)« :ال َكـ ْـر ُب والك ُْر َبـ ُة :الغـ ُّ
َيك ُْر ْبــه ،وإنــَّــه َلكروب»(((.
َأ َّمــا ِّ
الزمــن .قــال َأبــو هــال
الصعوبــة ،والغلظــة ،وصعوبــة َّ
(الشــدَّ ةُ) ،فهــي ُّ
العســكريِّ :
الــيء يف صالبــة»(((.
«الشــدَّ ة يف األَصــل هــي مبالغــة يف وصــف َّ
ّ
القــويِّ ،
«الــيء َّ
والشــدَّ ة :صعوبــة
الصعــب الغليــظ
وقــال ابــن ســيده:
َّ
ُّ
الشــديد َّ

الزمــن ...مــن مــكاره الدَّ هــر»(((.
َّ

و(فــورد) الفــاء :حــرف عطــف( ،ورد) :فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،والفاعــل
ـاض مبنـ ٌّ

ضمــر مســترت فيــه تقديــره هــو ،عائــد إىل (مــن جذبــت نفســه) ،و(جهنــم) مفعــول بــه

منصــوب ،وعالمــة نصبــه الفتحــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،و(بكــرب) البــاء :حــرف جـ ٍّـر،
 .1مجهرة اللغة.146/1 :
 .2الصحــاح يف اللغــة .111/2 :وينظــر :هتذيــب اللغــة ،367/3 :ومعجــم مقاييــس اللغــة،141/5 :
واملخصــص ،192/3 :وأســاس البالغــة ،402/1 :ولســان العــرب ،711/1 :واملصبــاح املنــر،64/8 :
والقامــوس املحيــط ،116/1 :وتــاج العــروس.908-904/1 :
 .3املحيط يف اللغة.47/2 :
 .4الفروق اللغوية.297/1 :
 .5املحكــم واملحيــط األعظــم .253/3 :وينظــر :الصحــاح يف اللغــة ،349/1 :واملحيــط يف اللغــة،150/2 :
وأســاس البالغة ،238/1 :ولســان العــرب.506/13 :
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ـار واملجــرور
و(كــرب) اســم جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،واجلـ ُّ
متع ِّلقــان بالفعــل (ورد) ،و(وشــدَّ ة) الــواو :حــرف عطــف ،و(شــدَّ ة) :اســم معطــوف

جــره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره .ومجلــة «فــورد جهنــم بكــرب
جمــرور ،وعالمــة ِّ
وشــدَّ ة» معطوفــة عــى مجلــة «وســيق بســحب وحــدَّ ة» .واســتعمل َأمــر املؤمنــن (عليــه
الســام) حــرف العطــف (الفــاء) ا َّلــذي يفيــد العطــف برتتيــب مــن دون تــراخٍ َ ،أ ْي:

الســوق بســحب وحــدَّ ة ،وهــذا الــورود حاصــل
باتِّصــال؛ ولــذا (فــورد جهنــم) نتيجــة َّ
مــن دون َأدنــى شـ ٍّ
ـك يف ذلــك ،ومــن دون تر ُّيــث ،وهــذا املعنــى َأفــاده حــرف العطــف

(الفــاء) مــع الفعــل (ورد).

وقــول َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)« :فــورد جهنــم بكــرب وشــدَّ ة» فيــه تضمــن
ـس ا ْلـ ِـو ْر ُد ا َْلـ ْـو ُرو ُد)(((.
ـار َوبِئـْـ َ
ـم النَّـ َ
لقولــه ــــ تبــارك وتعــاىل ــــَ ( :ف َأ ْو َر َد ُهـ ُ
و َأو ُّد َأ ْن ُأشري ــ هنا ــ إىل َ
مهمتني يف البحث :ومها:
مسألتني َأحسبهام َّ

َأ َّوالًَّ :
إن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) اســتعمل مــع هــذا الفعــل (ورد) لبيــان

عــذاب ذلــك اإلنســان ــــ املذنــب ــــ يف النَّــار كلمــة (جهنَّــم) ،وذكــر مــع الفعــل ( ُيعـ َّـذب)
ــــ وسـ ْ
ـيأيت الــكالم عليــه ْ
إن شــاء اهلل تعــاىل ــــ كلمــة (جحيــم) مــن َأســاء النَّــار ،إذ قــال
ٍ
بكــرب وشــدَّ ٍةَ ،ف َظ َّــل ُي َع َّ
ــذ ُب يف جحيــ ٍم» .ويبــدو يل
َّــم
(عليــه الســام)َ « :ف َ
ــو َر َد َجهن َ
َأ َّن هــذا األَمــر مل يكــن مصادفــةَ ،أو شــيئ ًا مــن هــذا القبيــل؛ بــل َّ
إن َأمــر املؤمنــن (عليــه
وخاصة(((.
الســام) كان قاصــد ًا ذلــك ك َّلــه؛ فقــد ذكــر املفـ ِّـرون َأ َّن للنَّــار َأســاء عا َّمــة
َّ
فاالســم العــا ُّم هلــا (جهنَّــم) ،وهــو مــا يناســب ورود ذلــك اإلنســان املذنــب للوهلــة
ـم يقــاد ــــ بعــد ذلــك ــــ إىل درجــة مــن درجــات النَّــارَ ،أو مــكان مــن َأماكنهــا،
األُوىل ،ثــُـ َّ
 .1هود.98 :
 .2ينظر :ألفاظ العقاب األخروي يف القرآن الكريم ،دراسة داللية (رسالة ماجستري).23-18 :
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ـدرج
وهــو (جحيــم) ،فكــا َأ َّن للجنَّــة درجــات ،فللنَّــار درجــات ــــ َأيض ـ ًا ــــ ،فهنــاك تـ ُّ
يف ذكــر النَّــار عنــد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف اخلطبــة بــا يناســب َأحــوال ذلــك
اإلنســان ،وتقلباتــه فيهــا.

ثاني ـ ًاَّ :
ـت،
إن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) جــاء باألَفعــال (كشــف ،سلســلُ ،غ َّلـ ْ
ســيق ،ورد) بلفــظ املــايض ،ملــا فيــه مــن داللــة عــى النَّفــاذ والثــُّــبوت((( ،فـ َ
ـكأ َّن َأمــر

املؤمنــن (عليــه الســام) يريــد َأ ْن يقــولَّ :
إن هــذه األَفعــال نافــذة ال حمالــة ،وهــذا
األَمــر مفــروغ منــه ،فهــو (عليــه الســام) يتحــدَّ ث عــن َأحــداث َأو ُأمــور حاصلــة قبــل
(يــدِّ ُد ُه) قبــل هــذه األَفعــال بزنــة
زمــن التَّك ُّلــمَ ،ب ْيــدَ َأنــَّــه (عليــه الســام) جــاء بالفعــل ُ

املضــارع؛ ملــا يف املضــارع مــن داللــة عــى احلــدوث ،والتَّجــدُّ د ،واحلركــة تتناســب وحــال
ذلــك اإلنســان يف تلــك ال َّلحظــة مــن حــاالت االضطــراب والقلــق واخلــوفَ ،أعنــي:
التَّهديــد مــن منكــر ونكــر ،ا َّلتــي ُّ
تــدل عــى احلركــة ،فكانــت زنــة املضــارع مناســبة
لتلــك احلــالَ ،فأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ينتقــل مــن فعــل إىل آخــر بصيغــة تتناســب
ومعنى ِّ
كل فعل من هذه األَفعال.

** *

َظ َّل
ـاره صائـ ًا ،وال تقــول العــربَ :ظـ َّـل ي َظـ ُّـل إالَّ لـ ِّ
جــاء يف (العــن)َ « :ظـ َّـل فـ ٌ
ـكل
ـان هنـ َ

عمــل بالنــَّــهار ،كــا ال يقولــون :بــات يبيــت إالَّ بالليــل ،ومــن العــرب َم ـ ْن حيــذف الم
لــت ونحوهــا حيــث يظهــرانَ ،فأ َّمــا َأهــل احلجــاز ،فيكــرون ال َّظــاء عــى كــرة
َظ ِل ُ
ــت ،فيقولــون :ظِ ْلنــا وظِ ْلتُــم ،واملصــدر ال ُّظ ُلــول ،واألَمــر منــه َظ َّ
َّ
ــل
الــام ا َّلتــي ُأ ِلق َي ْ
 .1ينظر :الفعل (محد) من الكتاب.
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واظ َل ْ
ــل)(((.
وقــال ابــن فــارس« :ال َّظــاء والـ َّـام َأصــل واحــد ،يـ ُّ
ـدل عــى ســر يشء لــيء ،وهــو
يســمى ال ِّظــل ...فال ِّظــل :ظِ ُّ
والعــي...
ــل اإلنســان وغــره ،ويكــون بالغــداة
ا َّلــذي
َّ
ِّ
ومــن البــاب قوهلــمَ :ظـ َّـل يفعــل كــذا ،وذلــك إذا فعلــه هنــار ًا ،وإ َّنــا قلنــا مــن البــاب ،ألَ َّن
ـيء يكــون لــه ظِـ ٌّـل هنــار ًا»(((.
ـص بــه النــَّــهار؛ وذلــك ألَ َّن الـ َّ
ذلــك يشء خيـ ُّ
وهبــذا املعنــى ورد هــذا الفعل« َظـ َّـل» يف اخلطبــة مـ َّـر ًة واحــدة؛ َأورده َأمــر املؤمنــن
(عليــه الســام) لبيــان حــال ذلــك اإلنســان ا َّلــذي ورد جهنَّــم ،وهــو َأ َّول األَفعــال
األَحــد عــر ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف ذلــك ،إذ قــال (عليــه
ـم بِ َكـ ْـر ٍ
ب َو ِشــدَّ ٍةَ ،ف َظـ َّـل ُي َعـ َّـذ ُب ِ ْف َج ِح ْي ـ ٍم» ،فيكــون كالم َأمــر
الســام)َ « :فـ َـو َر َد َج َهنَّـ َ

املؤمنــن (عليــه الســام) حيتمــل معنيــن.

َأحدمهــاَّ :
إن ذلــك اإلنســان املعـ َّـذب مقيــم يف العــذاب ،والعــذاب مــازم لــه ،كأ َّنــه

ظِـ ٌّـل لــه.

اآلخــرَ :أو إنــَّــه دائــم العــذاب؛ بداللــة َأنــَّــه بـ ٍ
ـاق يف العــذاب ،مقيــم فيــه يف النــَّــهار،
وهــو كنايــة عــن َأ َّن َأيامــه ك ّلهــا هنــار ،وال يوجــد ليــل يســريح فيــه مــن ذلــك العــذاب.
ٍ
ــل) الفــاء حــرف عطــف ،و( َظ َّ
و( َف َظ َّ
مبنــي عــى الفتــح،
مــاض ناقــص
ــل) فعــل
ٌّ

واســم ( َظـ َّـل) ضمــر مســترت تقديــره هــو ،عائــد إىل ( َمــن جذبــت نفســه) ،و( ُي َعـ َّـذ ُب)
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،والفاعــل ضمــر
فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
مســترت فيــه تقديــره هــو ،عائــد إىل (مــن جذبــت نفســه) ،و(يف) حــرف جـ ٍّـر ،و(جحيــم)
 .1العــن .144/1 :وينظــر :هتذيــب اللغــة 36/5 :و ،37والصحــاح يف اللغــة ،437/1 :واملحيــط يف اللغة:
 ،386/2ولســان العــرب ،415/11 :واملصبــاح املنري.486/5 :
 .2معجم مقاييس اللغة.360/3 :
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ـار واملجــرور متع ِّلقــان
اســم جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،واجلـ ُّ

بالفعــل ( ُيعـ َّـذب) ،واجلملــة الفعل َّيــة ( ُيعـ َّـذب يف جهنــم) يف حمـ ِّـل نصــب خــر ( َظـ َّـل).
ومجلــة ( َف َظـ َّـل يعـ َّـذب يف جحيــم) معطوفــة عــى مجلــة (فــور جهنــم بكــرب وشــدَّ ة).
** *

ُي َّ
عذ ُب

تـ ُّ
ـدل مــا َّدة ( ُيعـ َّـذ ُب) يف ال ُّلغــة عــى العقــاب ،والنَّــكال ،واإلجيــاع َّ
ـتمر.
الشــديد املسـ ِّ

ف ُيقــالَّ :
الرجـ َـل وغــره تعذيبـ ًا ،واالســم العــذاب(((.
عذبــت َّ

ـكري حــن فـ َّـرق بــن (العــذاب) وبــن (األَمل)َّ :
«إن العــذاب
وقــال َأبــو هــال العسـ ّ
مســتمر ًا وغــر
املســتمر ،واألَمل يكــون
خــص مــن األَمل؛ وذلــك َأ َّن العــذاب هــو األَمل
َأ ُّ
ّ
ُّ
ـتمر ذلــك قلــت:
ـتمرَ ،أال تــرى َأ َّن قرصــة البعــوض َأمل ،وليــس بعــذاب ،فــإن اسـ َّ
مسـ ٍّ
فــكل عــذاب َأمل ،وليــس ُّ
ُّ
َّ
كل َأمل عذابــ ًا ،و َأصــل الكلمــة
عذبنــي البعــوض ال َّليلــة،
االســتمرار»(((.

الشــديد ،وقــد َّ
الراغــب« :والعــذاب :هــو االجيــاع َّ
عذبــه تعذيبـ ًاَ :أكثــر حبســه
وقــال َّ
يف العــذابْ ...
الر ُجــل .إذا
واخت ُِلـ َ
ـف يف َأصلــه ،فقــال بعضهــم :هــو مــن قوهلــمَ :عـ َـذ َب َّ

حـ ُـل اإلنســان
ـذوب ،فالتَّعذيــب يف األَصــل هــو َ ْ
ـاذب و َعـ ٌ
تــرك املـ ْـأكل والنَّــوم ،فهــو َعـ ٌ
َأ ْن َي ْعـ ِـذبَ ،أ ْي :جيــوع ويســهر :وقيــلَ :أصلــه مــن ال َعـ ْـذ ِ
بَّ ،
ـت َعـ ْـذ َب
فعذبتــهَ ،أ ْيَ :أز ْلـ ُ

حياتــه عــى بنــاء َم َّرضتــ ُهَّ ،
الــرب ب َع َذبــة
وقذيتــ ُه ،وقيــلَ :أصــل التَّعذيــب إكثــار َّ
الســوطَ ،أ ْي طرفهــا :وقــد قــال بعــض َأهــل ال ُّلغــة :التَّعذيــب هــو الـ َّـرب ،وقيــل :هــو
َّ
 .1ينظر :مجهرة اللغة ،131/1 :وأساس البالغة.303/1 :
 .2الفروق اللغوية.354/1 :
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ـذى و َكــدَ ٌر ،فيكــون َّ
رت
عذبت ـ ُه ،كقولــكَ :كــدَّ ُ
مــن قوهلــم :مــاء َعـ َـذ ٌب إذا كان فيــه قـ ً
َ
ـت حياتــه»(((.
عيش ـ ُه ،وز َّلفـ ُ
و ُيقــالَّ :
عذبتــه تعذيبــ ًا َعا َق ْبتــه ،واالســم :العــذاب ،و َأصلــه يف كالم العــرب
كل عقوبــة مؤملــة ،واســتُعري ل ُ
ُــم اســتعمل يف ِّ
ألمــور َّ
الشــا َّقة .والعــذاب:
َّ
الــرب ،ثــ َّ

النَّــكال والعقوبــة ،و ُيقــالَّ :
عذبتــه تعذيبــ ًا و َع َذابــ ًا(((.

وتطابقــت داللــة الفعــل ( ُيعـ َّـذب) يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة ،وقــد جــاء مـ َّـر ًة
واحــدة ،وهــو ثــاين األَفعــال األَحــد عــر ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)

لبيــان حــال ذلــك اإلنســان ا َّلــذي ورد جهنَّــم؛ إذ قــال (عليــه الســام)َ « :ف َظـ َّـل ُي َعـ َّـذ ُب
ِ ْف َج ِح ْي ـ ٍم».
وقــد َأحســن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف مجعه بــن الفعلني (ظـ َّـل) و( ُي َعـ َّـذ ُب)؛
عــذب) ُّ
ــل) ُّ
فالفعــل ( َظ َّ
يــدل عــى االســتمرار والبقــاء ،والفعــل ( ُي َّ
يــدل عــى األَمل

ـتمر.
املسـ ِّ

و َأحســن مــرة ُأخــرى حــن جــاء هبــذا الفعــل (يعــذب) بزنــة املضــارع؛ ا َّلتــي تـ ُّ
ـدل
التَّجــدُّ د واحلــدوث ،وهــو مــا يتناســب ومعنــى الفعــل ( ُي َعـ َّـذ ُب) ،ا َّلــذي يـ ُّ
ـدل عــى األَمل
ـتمر.
املسـ ِّ

وتقدَّ م إعراب ( ُي َّ
عذ ُب يف جحيم) مع الفعل ( َظ َّل).
** *

 .1مفردات ألفاظ القرآن 554 :و.555
 .2ينظــر :لســان العــرب ،853/1 :واملصبــاح املنــر ،47/6 :والقامــوس املحيــط ،95/1 :وتــاج العــروس:
.738-734/1
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ُي ْ�س َقى�ُ ،س ِق َي

والســقاء :القربــة للــاء وال َّلبــن .واالســتقاء :األَخــذ من النــَّــهر
الســقيِّ .
الســقيا اســم َّ
ُّ
وس ـ َقى
وس ـ َقى و َأ ْس ـ َقى لغتــانَ ،
والبئــر .واســقينا فالن ـ ًا هنــر ًاَ ،أ ْي :جعلنــاه لــه ُس ـ ْقي ًاَ ،
َي ْســقي بطنــه َســقي ًا ((( .وقــال آخــرون :بــل ســقيتُه مــن َس ـ ْقي َّ
الشــفة ،و َأســقيته :دللتــه

عــى املــاء(((.

«الســن والقــاف واحلــرف املعتـ ُّـل َأصــل واحــد ،وهــو إرشاب
وقــال ابــن فــارسِّ :
ـيء املــاء ومــا َأشــبهه .فتقــول :ســقيته بيــدي َأســقيه َس ـ ْقيا ،و َأســقيتُه إذا جعلــت لــه
الـ َّ
ِ
والســقي :املصــدر.((( » ...
س ـ ْقي ًاُّ .

واإلســقاءَ :أ ْن جيعــل لــه
والس ـ ْق َياَ :أ ْن يعطيــه مــا يــرب،
ْ
«الس ـ ْق ُي ُّ
الراغــبَّ :
وقــال َّ
الســقي؛ ألَ َّن اإلســقاء هــو َأ ْن جتعــل
ذلــك ح َّتــى يتناولــه كيــف شــاء .فاإلســقاء َأبلــغ مــن َّ
ـرب.((( » ...
لــه مــا ُي ْسـ َقى منــه و ُيـ ْ َ

ِ
مرتــن يف اخلطبــة ،ويف كليهــا
و(ســق َي) َّ
وهبــذا املعنــى ورد هــذا الفعــل ( ُي ْســ َقى) ُ
ـي للمجهــول ،جــاء يف املـ َّـرة األُوىل مضارعـ ًا مبن ّيـ ًا للمجهــول ( ُي ْسـ َقى) ،وهــو ثالــث
مبنـ ٌّ
األَفعــال األَحــد عــر ،ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف بيــان حــال
ش َب ـ ًة ِم ـ ْن َحِ ْي ـ ٍم»َ ،أ ْي:
اإلنســان ا َّلــذي ورد جهنَّــم؛ إذ قــال (عليــه الســام)« :و ُي ْس ـ َقى ُ ْ
ُي ْس ـ َقى مــن رشاب َأهــل النَّــار.

 .1ينظر :العني ،406/1 :واملحيط يف اللغة.490/1 :
 .2ينظــر :مجهــرة اللغــة ،476/1 :وهتذيــب اللغــة ،249/3 :والصحــاح يف اللغــة321/1 :و ،322
واملحكــم واملحيــط األعظــم ،78/3 :ولســان العــرب ،39/14 :والقامــوس املحيــط.433/3 :
 .3معجم مقاييس اللغة:.64/3 :
 .4مفردات ألفاظ القرآن.415 :
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واحلميــم هــو املــاء َّ
رشبــت محيمــ ًة،
الشــديد احلــرارة ،وكذلــك احلميمــةُ ،يقــال:
ُ

َأ ْي :مــا ًء ســاخن ًا(((َ .
ـارة ،يستشــفي هبــا َاألعـاَّء مــن َاألمــراض (((.
واحل َّمـ ُة :العــن احلـ َّ
وسموا العرق ا َّلذي خيرج بسبب احلرارة محي ًام (((.
وقالوا عن الغيظ َبأنــَّه محيمَّ ،
وورد هــذا اللفــظ يف القــرآن الكريــم إحــدى وعرشيــن مـ َّـرة ((( ،ثــاين عــرة مـ َّـر ًة يف
ـروي
آيــات مك َّيــة ،وثــاث مـ َّـرات يف آيــات مدن َّيــة ،وقــد جــاء داالً عــى العقــاب األُخـ ّ
((( ،عــى َأنــَّــه رشاب َألهــل النَّــار ،ويف قولــه ــــ تبــارك وتعــاىل ــــُ :
حيـ ٍم
اب ِمـ ْن ِ َ
ش ٌ
(ل َـ ْ
ـم َ َ
ِ
يم بِ َم كَانُوا َي ْك ُف ُر َ
ون)((( ،ونظائرها كثري.
َو َع َذ ٌ
اب َأل ٌ

وقــد اتَّفــق املفـ ِّـرون ــــ ممَّــن ا َّطلعــت عــى آرائهــم ــــ عــى َأ َّن املــراد مــن احلميــم هــو:
ـيَّ ،
املــاء َّ
الشــديد احلــرارة ،ا َّلــذي يق ِّطــع األَمعــاء مــن شــدَّ ة حرارتــه ،ح َّتــى
الشــديد املغـ ُّ
الســموات واألَرض إىل يــوم ُيسقونـَــه(((.
قيــل :إنــَّــه يغــي منــذ َخ ْلـ ِـق َّ

الض َّمــة املقــدَّ رة
ـي للمجهــول مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
و( ُيســقى) فعــل مضــارع مبنـ ٌّ
 .1ينظــر :االشــتقاق ،289/2 :ومعجــم مقاييــس اللغــة ،18/2 :والصحــاح يف اللغــة،148/1 :
واملخصــص ،139/9 :ولســان العــرب.150/12 :

 .2ينظــر :االشــتقاق ،290/2 :ومعجــم مقاييــس اللغــة ،18/2 :والصحــاح يف اللغــة ،148/1 :ومفــردات
ألفــاظ القــرآن ،255 :ولســان العــرب.150/12 :
 .3ينظــر :غريــب القــرآن (للسجســتاين) ،273 :ومعجــم مقاييــس اللغــة ،18/2 :والصحــاح يف اللغــة:
 ،148/1واملسلســل يف غريــب لغــة العــرب ،287 :ولســان العــرب.150/12 :
 .4ينظر :املعجم املفهرس.219 :

 .5ينظر :ألفاظ العقاب األُخروي يف القرآن الكريم دراسة داللية (رسالة ماجستري).99 :
 .6األَنعام.70 :

 .7ينظــر :تفســر غريــب القــرآن (البــن قتيبــة) ،155 :وجممــع البيــان ،318/2 :واجلامــع ألحــكام القــرآن:
 ،13/7وروح املعــاين ،99/27 :والتشــبيهات القرآنيــة.116 :
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عــى األَلــف؛ منــع مــن ظهورهــا التَّعـ ُّـذر ،ونائــب الفاعــل ضمــر مســترت فيــه تقديــره

هــو ،عائــد إىل ( َم ـ ْن جذبــت نفســه) ،و(رشبــة) مفعــول بــه منصــوب ،وعالمــة نصبــه

الفتحــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،و(مــن) حــرف جــر ،و(محيــم) اســم جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره

واجلــار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل ( ُي ْســ َقى) .ومجلــة
الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
ُّ
(و ُيســقى رشبــة مــن محيــم) معطوفــة عــى مجلــة ( َف َظـ َّـل ُي َعـ َّـذب يف جحيــم).

ِ
وقــد يقــول قائــلَّ :
ـم باألَلــف ،وهــذا يقــدح باخلطبــة؛ كوهنــا خالية
إن هــذا الفعــل ُختـ َ
إن هــذا الفعــلْ ،
منــهَ ،فأقــولَّ :
وإن كان آخــره َألف ـ ًا ،إالَّ َأنــَّــه ال يقــدح باخلطبــة؛ فهــذه
األَلــف ليســت َأصل َّيــة؛ بــل هــي منقلبــة عــن اليــاءَ ،فأنــت تقــول :ســقى َي ْسـ ِـقي َسـ ْقي ًا.
(سـ ِـق َي) يف اخلطبــة ماضي ـ ًا مبن ّي ـ ًا للمجهــول؛ َأورده
وجــاء يف املـ َّـرة الثــَّــانية الفعــل ُ

َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف بيــان حــال َم ـ ْن ُزحــزح عــن النَّــار ،وســكن اجلنَّــة،
ُ
«و ُسـ ِـق َي ِمـ ْن ت َْســنِ ْي ٍم».
وخ ِّلــد يف قصــور مشـ َّيدة ،وملــك احلــور ،وطيــف عليــه بكــؤوس َ
وهــو ســابع األَفعــال الثــَّــاثة عــر ا َّلتــي ذكرهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف هــذا
املقــام.

ـيءَ ،أو إعــاؤه .والســنم :مصــدر ِ
ـر َس ـنَ ًام،
والتَّســنيم :هــو تعظيــم الـ َّ
َ
َّ
لســن َم البعـ ُ

الســنام .وجمــدٌ ُمس ـنَّم :عظيــمُّ ،
وكل يشء رفعتــه ،فقــد
ـم ســنا ُمه ،ومنــه اشــتقاق َّ
إذا َع ُظـ َ
وس ـنَّمهَ ،أ ْي :ع ـاَّه(((.
س ـنَّمتهَ .
وورد هــذا ال َّلفــظ يف القــرآن الكريــم يف قولــه ــــ تبــارك وتعــاىل ــــِ :
اج ـ ُه ِم ـ ْن
(وم َز ُ
َ

 .1ينظــر :مجهــرة اللغــة ،481/1 :وهتذيــب اللغــة ،302/4 :والصحــاح يف اللغــة ،334/1 :واملحيــط يف
اللغــة ،68/2 :ولســان العــرب ،306/12 :وتــاج العــروس.7769/1 :
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ت َْســنِي ٍم ((( ،وهــو عــن يف اجلنَّــة رفيعــة القــدر((( .والتَّســنيم عــن املــاء جيــري مــن علـ ٍّـو إىل
الســنام ،وقيــل :مــن ترشيــف ،وســنام
يتنســم عليهــم مــن الغــرف ،واشــتقاقه مــن َّ
َأســفل َّ
البعــر لعلـ َّـوه مــن بدنــه((( .وتســنيم «عــن يف اجلنَّــة ،وهــو َأرشف رشاب يف اجلنَّــة .قــال
املقربــون رصفـ ًا ،وخيــرج هبــا ْ
كأس َأصحــاب اليمــن فيطيــب ...وقيــل:
مــروق يرشهبــا َّ

ـب
ـب عليهــم مــن علـ ٍّـو انصبابـ ًا ...وقيــل هــو هنــر جيــري يف اهلــواء فينصـ ّ
هــو رشاب ينصـ ُّ
يف َأهــل اجلنَّــة بحســب احلاجــة» (((.
ـي« :والتَّســنيم ...عــن يف اجلنَّــة سـ َّـاه اهلل تســني ًام ،ويف لفظــه معنــى
وقــال ال َّطباطبائـ ّ
الرفــع واملــلءُ .يقــالَ :أواين سـنَّمهَ ،أ ْي :رفعــه ،ومنــه ســنام اإلبــل ،و ُيقــال :ســنم اإلنــاء،
َّ

َأ ْي :مــاءه»((( .وقيــل إنــَّــها ُسـ ِّـميت بتســنيم؛ لعلـ ِّـو مكانتهــاَ ،أو َألنــَّــها تنبــع مــن مــكان

مرتفع(((.

و(سـ ِـق َي) فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمــر
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ
ُ

مســترت فيــه تقديــره هــو ،عائــد إىل قوله(عليــه الســام) (فمــن زحــزح عــن تعذيــب ربــه)،
ِ
و(م ـ ْن) :حــرف جـ ٍّـر ،و(تســنيم) اســم جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة الظاهــرة عــى
 .1املطففني.27 :
 .2مفردات ألفاظ القرآن.429 :
 .3ينظر :التبيان يف تفسري القرآن.291/10 :
 .4جممــع البيــان .268/1 :وينظــر :الــدر املنثــور ،221/10 :وروح املعــاين ،353/8 :وتفســر األمثــل:
.37/20
 .5تفســر امليــزان .133/20 :وينظــر :زاد املســر ،136/6 :وتفســر البحــر املحيــط ،451/10 :وأنــوار
التنزيــل وأرسار التأويــل ،381/5 :ويف ظــال القــرآن483/7 :و  ،489 ،488وتفســر الــراج املنــر:
 ،5141/1والتفســر الوســيط.4467/1 :
 .6ينظر :املصادر أنفسها :الصفحات أنفسها.
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ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعل(ســقي) .ومجلــة( وســقي مــن محيــم) معطوفــة
آخــره ،واجلـ ُّ

عــى مجلــة (وتق َّلــب يف نعيــم).

** *

ت�شوي
ُّ
تــدل مــا َّدة «تشــوي» يف ال ُّلغــة عــى شــدَّ ة احلــرارة ،واحلــرق ،والنُّضــجُ .يقــال:

ـي :مصدر شــويتِّ ،
والشــواء :االســم ،واشــتوينا
شــويت ال َّلحــم ،وشــويته لنفــي .والـ َّ ُّ

وشـ َـوى ال َّلحــم شـ ّي ًا فاشــتوى وانشــوى ،وهــو ِّ
حلـ ًا ،وانشــوى ال َّلحــمَ .
الشــواء بالكــر
وشـ َـوى َيشــوي ،فهــو شـ ٍ
ـمَ ،
ـاو ،واملــاء َأســخنه(((.
َّ
والضـ ِّ
وهبــذا املعنــى ورد هــذا الفعــل «تشــوي» مـ َّـر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة ،وهــو رابــع األَفعال
األَحــد عــر ،ا َّلتــي جــاء هبــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) لبيــان حــال ذلــك اإلنســان

ا َّلــذي ورد جهنَّــم ،و َأ َّول الفعلــن ال َّلذيــن جــاء هبــا (عليــه الســام) لوصــف تلــك

الشبــة «مــن محيــم» ،ا َّلتــي ُيســقاها ذلــك ا ُملعـ َّـذب ،فقــال (عليــه الســام) « :و ُي ْس ـ َقى
ُّ
ُش َبـ ًة ِمـ ْن َحِ ْيـ ٍم ،ت َْشـ ِـوي َو ْج َهـ ُهَ ،وت َْسـ ُ
ـلخ ِج ْلــدَ ُه» ،فيكــون مــراده (عليــه الســام) َأنــَّــه
الشبــة إىل وجوههــمَ ،أو َّقربوهــا منهــا؛ ليســقوها ،شــوت وجوههــم،
إذا وصلــت تلــك ُّ
حرهــا.
َأ ْيَ :أحر َقت َْهــا و َأنضجتهــا؛ مــن شــدَّ ة ِّ

وقــول َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) « :تشــوي وجهــه» فيــه تضمــن لقولــه ــــ تبارك
ـل ْ ِ
ـم َف َمـ ْن َشــا َء َف ْل ُي ْؤ ِمـ ْن َو َمـ ْن َشــا َء َف ْل َي ْك ُفـ ْـر إِنــَّــا َأ ْعتَدْ َنــا
وتعــاىل ــــ َ :
الـ ُّـق مـ ْن َر ِّب ُكـ ْ
(و ُقـ ِ َ
ـاط ِبِــم س ِ
اد ُق َهــا َوإِ ْن َي ْس ـت َِغي ُثوا ُي َغا ُثــوا بِـ َـا ٍء كَا ُْل ْهـ ِ
ـل َي ْشـ ِـوي ا ْل ُو ُجــو َه
لِل َّظالِـ َ
ـن َنـ ً
ـارا َأ َحـ َ ْ ُ َ
 .1ينظــر :العــن ،14/2 :ومجهــرة اللغــة 90/1 :و ،91وهتذيــب اللغــة ،130/4 :ومعجــم مقاييــس اللغــة:
واملخصــص،61/4 :
 175/2و ،176ومفــردات ألفــاظ القــرآن ،470 :واملحيــط يف اللغــة،185/2 :
ّ
وأســاس البالغــة ،252/1 :ولســان العــرب ،445/14 :والقامــوس املحيــط.439/3 :
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اب َو َســا َء ْت ُم ْر َت َف ًقــا)(((.
ـر ُ
بِ ْئـ َ
ـس الـ َّ َ

املفــرون مب ِّينــن كلمــة «تشــوي الوجــوه» يف اآليــة الكريمــة(« :يشــوي
وقــال
ِّ
حــره إذا قربــت منــه»(((.
الوجــوه) َأ ْي :حيرقهــا مــن شــدَّ ة ِّ
ـويس( :يشــوي الوجــوه) َأ ْي :ينضجهــا عنــد دنـ ِّـوه منهــا ،وحيرقهــا»(((.
وقــال ال ُّطـ ّ

ـار ا َّلــذي بلــغ هنايتــه يف احلــرارة،
وقــال يف موضــع آخــر« :فيســقون رشب ـ ًة مــن املــاء احلـ ِّ
فــإذا َّقربوهــا مــن وجوههــم ،شــوت وجوههــم ،فذلــك قولــه( :يشــوي الوجــوه)»(((.

ـي َصـ َّـى
وجــاء يف «املحـ َّـرر الوجيــز»َ (« :ي ْشـ ِـوي ا ْل ُو ُجــو َه) روي يف معنــاه عــن النَّبـ ِّ
َكر َههــا،
اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه َو َسـ َّل َم َأنــَّــه قــالُ « :ت َقـ َّـرب ُّ
الشبــة مــن الكافــر ،فــإذا دنــت منــه ت َّ
فــإذا دنــت َأكثــر ،شــوت وجهــه ،وســقطت فيهــا فــروة وجهــه ،وإذا رشب تق َّطعــت
َأمعــاؤه»(((.
الشــيخ نــارص مــكارم ِّ
وقــال َّ
ـرازي« :هنــاك يرشبــون مــن رشاب ُي َّســد باطــن
الشـ
ّ

رشاب الدُّ نيــا ،وهــو بالنِّســبة لل َّظاملــن ال ُّطغــاة رشاب مــن دمــاء قلــوب املحرومــن،
ومثــل هــذا الـ َّـراب ُيقــدَّ م لل َّظاملــن يف ذلــك العــامل ،وهــو ال حيــرق َأمعاءهم و َأحشــاءهم
فحســب ،بــل يكــون كاملعــدن املــذاب ا َّلــذي يشــوي الوجــوه قبــل رشبــه مــن شــدَّ ة

( .1الكهف.29 :
 .2التبيان يف تفسري القرآن.35/7 :
 .3جممع البيان.302/6 :
 .4جممع البيان.274/8 :
املحــرر الوجيــز ،307/4 :وينظــر :جامــع البيــان ،14/18 :و ،706/23وتفســر البحــر املحيــط
.5
ّ
 ،144/7وتفســر القــرآن العظيــم ،480/4 :وروح املعــاين ،340/9 :وتفســر امليــزان  ،160/13وتبيــن
القــرآن ،121/2 :والتفســر الوســيط.2712/1 :
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حرارتــه»(((.
الض َّمــة املقــدَّ رة عــى اليــاء ،منــع
و«تشــوي» فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

(الشبــة)،
مــن ظهورهــا الثــِّــقل ،والفاعــل ضمــر مســترت فيــه ،تقديــره (هــي) ،عائــد إىل ُّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،عائـ ٍـد إىل « َمـ ْن جذبــت
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
نفســه» ،ومجلــة (تشــوي الوجــوه) صفــة لـ(رشبــة) يف قولــهُ « :يســقى رشبـ ًة مــن محيــم».
** *

َت ْ�س َل ُخ

ُّ
تــدل مــا َّدة «ســلخ» يف ال ُّلغــة عــى الكشــط ،والنَّــزع ،واخللــع .جــاء يف «العــن»:
«الســ ْل ُخ :كشــط اإلهــاب عــن ذيــه ،اإلهــاب نفســهِ .
وم ْس ُ
ــاخ احل َّيــة :قرشهــا ا َّلــذي
َّ
ِ
(((
ِ
وســ َل َخت املــر َأة درعهــا :نزعتــه» .
َين َْســلخ منهــاَ ...
و ُيقالَ :س َل ْخ ُت َّ
جلدها(((.
ريها َأ ْس َل ُخ َها َس ْل ًخا إِذا ك ََش َّط ُت َعن َْها
َ
الشا َة َو َغ َ

كشـ َطه .وســلخ احلــر ِج ْلــدَ اإلنسـ ِ
ـان،
وسـ َل َخ اإلهـ َ
َّ ُّ
ـاب َيسـ ُل ُخه ،و َي ْسـ َل ُخهَ ،سـ ْلخ ًاَ ُ َ :
َ
وس ـ َّل َخهَ ،فانْس ـ َل َخ وتَس ـ َّل َخ .وس ـ َل َخ ِ
ت ا َْلـ ْـر َأ ُة َعن َْهــا ِد ْر َع َهــا :ن ََز َع ْت ـ ُه ،إذا َخ َلع ْت ـ ُه(((.
ُ
َ
َ
َ
َ َ
«سـ َل َخ َّ
الشــاة ،وكشــط مســاخها :إهاهبــا ...ومــن املجاز ســلخنا
وقــال َّ
الزخمـ ّ
ـريَ :

 .1تفسري األمثل.160/13 :
 .2العــن ،وينظــر :هتذيــب اللغــة ،442/2 :ومعجــم مقاييــس اللغــة ،71/3 :والصحاح يف اللغــة،325/1 :
واملخصــص ،350/1 :ولســان العــرب ،24/3 :واملصبــاح املنــر،288/4 :
واملحيــط يف اللغــة،348/1 :
ّ
والقامــوس املحيــط ،246/1 :وتــاج العــروس 1815/1 :و.1816
 .3مجهرة اللغة .315/1
 .4املحكم واملحيط األعظم .300/2

310

الأفعال يف اخلطبة املونقة لأمري امل�ؤمنني (عليه ال�سالم)

الشــهر ،وانســلخ َّ
َّ
ـلخت
الشــهر ...وســلخ اهلل النــَّــهار مــن ال َّليــل ،وانســلخ منــه .وسـ ُ

عنهــا درعهــا»(((.

مــر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة ،وهــو خامــس
وهبــذا املعنــى ورد هــذا الفعــل «ت َْســ َل ُخ» َّ
األَفعــال األَحــد عــر ،ا َّلتــي جــاء هبــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) لبيــان حــال ذلــك
اإلنســان ا َّلــذي ورد جهنَّــم ،وثــاين الفعلــن ال َّلذيــن جــاء هبــا (عليــه الســام) لوصــف

َّ
املعــذب ،فقــال (عليــه الســام) :
الشبــة «مــن محيــم» ،ا َّلتــي ُيســقاها ذلــك
تلــك ُّ
«و ُيســقى ُش َبــ ًة ِمــ ْن َحِ ْيــ ٍم ،ت َْش ِ
ــوي َو ْج َهــ ُه ،وت َْس ُ
ــلخ ِج ْلــدَ ُه».
ْ

الشبــة وجــه ذلــك اإلنســان املعـ َّـذب يف جهنَّــم ،و َأنضجتــه
فبعــد َأ ْن َأحرقــت تلــك ُّ
حرهــا« ،تسـ ُ
ـلخ جلــدَ ُه»َ ،أ ْي :تكشــط جلــده ،وختلعــه ،وتنزعــه ــــ وال َعيــاذ
مــن شــدَّ ة ِّ
بــاهلل_.

الشبــة «مــن محيــم» يف وجــه
فهــذان الفعــان «تشــوي» و«تســلخ» يب ِّينــان َأثــر هــذه ُّ

ـم تكشــط جلده،
قرهبــا ليرشهبــا ،فبــادئ ذي بــدء تشــوي وجهــه ،ثــُـ َّ
ذلــك ا ُملسـ َقى حــن ُي ِّ
وتنزعــه ،وختلعــه.

ويبــدو َأ َّن دخــول ذلــك اإلنســان جهنَّــم ــــ والعيــاذ بــاهلل ــــ ،وبقــاءه ُم َّ
عذب ًا فيهــا جيعله

ا عــن اخلــوفِّ ،
يعــاين فيهــا مــن عــذاب آخــر_ فضـ ً
والســحب بقـ َّـوة ،والنَّــار_
والشــدَّ ةَّ ،
وهــو العطــش َّ
الشــديد؛ فيطلــب املــاء ،ف ُيســقى ،ولكــن مــن َأ ِّي يشء؟ مــن رشبــة مــن

محيــم ،وهــذا احلميــم ،فض ـ ً
يقربــه
ا عــن كونــه ُيق ِّطــع َأمعــاءه و َأحشــاءه ،فإنــَّــه حــن ِّ
ليــرب منــه ،يشــوي وجهــه ،ويســلخ جلــده.

و«وتســلخ» الــواو :حــرف عطــف ،و«تســلخ» فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،والفاعــل ضمــر مســترت فيــه يعــود إىل «رشبــة» مــن قولــه:
َّ
 .1أساس البالغة .224/1
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«و ُيســقى ُش َبــ ًة مــن محيــ ٍم» ،و«جلــدَ ُه» مفعــول بــه منصــوب ،وعــى نصبــه الفتحــة
ـم يف حمـ ِّـل
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء :ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
جـ ٍّـر باإلضافــة ،عائــد إىل « َم ـ ْن جذبــت نفســه» ،ومجلــة «وت َْسـ ُ
ـلخ جلــدَ ُه» معطوفــة عــى
مجلــة ْ
وجه ـ ُه».
«تشــوي َ

** *

َي ْ�ض ِر ُبهُ

ـر ُب .واملــوج يــرب بعضــه بعضـ ًا.
ُيقــال :رضبـ ُ
ـت َ
اخلضــم َ ْ
ضبـ ًا إذا َح َصـ َـل الـ َّ ْ
والضيبـ ُة :مــا َضب َتـه بالسـ ِ
ـع َ
الســاء رضبــت بــه األَرض.
َّ
ـيفَّ .
الصقيـ ُ
ـبَّ :
والضيـ ُ
كأ َّن َّ
َ ْ ُ َّ
ورجـ ٌـل مــراب :شــديد الـ َّـرب(((.

ويمــل عليــه.
«الضــاد والـ َّـراء والبــاء َأصـ ٌـل واحــدٌ  ،ثــم ُيســتعارُ ،
وقــال ابــن فــارسَّ :
ِ
ضبـ ًا .و ُيســتعار منــه ،و ُيشـ َّبه بــه.(((»...
ض ْبـ ُ
مــن ذلــك َ َ
ـت َ ْ
ضبـ ًا ،إذا َأوقعــت بغــرك َ ْ

وتطابقــت داللــة هــذا الفعــل «يرضبــه» يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ َأورده
َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مـ َّـر ًة واحــدةً ،وهــو ســادس األَفعــال األَحــد عــر ا َّلتــي

جــاء هبــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) لبيــان حــال ذلــك اإلنســان ا َّلــذي ورد جهنَّــم،
ِ
ش َب ـ ًة مــن َحِ ْي ـ ٍم ،ت َْشـ ِـوي
إذ قال(عليــه الســام) َ « :ف َظـ َّـل ُي َعـ َّـذ ُب يف َجح ْي ـ ٍم ،و ُي ْس ـ َقى ُ ْ
َو ْج َه ـ ُهَ ،وت َْس ـ َل ُخ ِج ْلــدَ ُهَ ،ي ْ ِ
بم ْق َم ـ ٍع ِم ـ ْن َح ِد ْيـ ٍـد»َ ،أ ْي :يرضبــه ملــك شــديد
ض ُب ـ ُه َزبِ ْينَ ُت ـ ُه َ
غليــظ بعمـ ٍ
ـود مــن نـ ٍ
ـار َأو خشــبة.
 .1ينظــر :العــن ،20/2 :ومجهــرة اللغــة ،137/1 :والصحــاح يف اللغــة ،406/1 :واملحيــط يف اللغــة:
 ،196/2وأســاس البالغــة ،274/1 :واملصبــاح املنــر ،325/5 :وتــاج العــروس.683/1 :
 .2معجم مقاييس اللغة .311/3
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وهنا َأو ُّد َأ ْن ُأ ِّبي معنى كلمتني ارتبطتا بالفعل « َي ِ
رض ُبه» ،ومها:

«و َق َ
الــرط ِف
ــال َقتَــا َدةَّ :
َأ َّوالًَ « :زبِ ْينَتُــ ُه » ،إذ جــاء يف (هتذيــب ال ُّلغــة)َ :
الزبانيــ ُةَ ُّ :
الشــداد ،واحدهــم ِزبنِيـ ٌة ،وهــم هــؤ ِ
الزبانِيــة ِ
كَالم ا ْل َعـ َـربَ .و َقـ َ
الغــاظ ِّ
الء
َ ُ
ـال َّ
ْ َ
الز َّجــاجَ َّ :
الجــار ُة َع َليهــا م ِ
ِ
املالئك ـ ُة ا َّلذيــن َقـ َ
الئ َك ـ ٌة ِغ ـا ٌ
الزبانيــة»(((.
َظ)((( ،وهــم َّ
ـال اهللَ :
َْ َ
(و ْ َ َ
«الزبــن :الدَّ فــعِ َّ ...
وســمي
الــرط،
وقــال
ُ
اجلوهــريُ ْ َ :
ّ
ِّ
والزبان َيــة عنــد العــربَ ُ :
بعــض املالئكــة لدفعهــم َأ َ
بــاين،
بذلــك ُ
هــل النَّــار إليهــا .قــال األَخفــش :واحدهــم َز ٌّ
وقــال بعضهــم :زابِــ ٌن ،وقــال بعضهــمِ :ز ْبنِ َيــ ٌة»(((.
وقــول َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) َ « :ي ْ ِ
ض ُبـ ُه َزبِ ْينَ ُتـ ُه » فيــه تضمــن لقولــه ــــ تبارك

الزبَانِيَةَ)(((.
وتعاىل ــ َ ( :فلْيَ ْد ُع نَا ِديَ ُه * َس�نَ ْد ُع َّ

«زبِ ْينَتُــ ُه» وهــو مفــرد
وجديــر بالذكــر َأ َّن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) قــالَ :
الزبانيــة؛ ألَ َّن ذلــك ُيفـ ِّـوت
ـاين» مــع َأنــَّــهام مفــردا َّ
«زابِ ـ ٌن»َ ،أو َ
الزبانيــة ،ومل يقــلَ :
َّ
«زبـ ٌّ
خلوهــا مــن األَلــف ،فض ـ ً
ا عــن عــدم قوله(عليــه
الفائــدة مــن إنشــاء اخلطبــة ،وهــي ُّ
الزبانيــة؛ للع َّلــة نفســها.
الســام) َّ :

ــعَ ،أ ْيَ :ذ َّل ْلتُــه
ثانيــ ًاَ « :م ْق َمــع» ،إذ جــاء يف «العــن»« :قمــعَ :ق َم ْع ُ
ــت ُفالنــ ًا فا ْن َق َم َ
واخ َت َب َ
َ
فــذ َّلْ ،
ــرب هبــا اإلنســان عــى ر ْأســه ،واجلمــع
ــأ َف َرقــ ًا ...واملِ ْق َمعــة :خشــب ٌة ُي
ُ
ِ
التحريم.6 :
.1
 .2هتذيب اللغة .369/4
 .3الصحــاح يف اللغــة  ،282/1وينظــر :معجــم مقاييــس اللغــة ،33/3 :والقامــوس املحيــط،331/3 :
وتــاج العــروس.56/1 :
 .4العلق 17 :و.18
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ِ
ــع»(((.
ا َملقام ُ

ـت ر ْأ َســه ،فانقمــعَ ،أ ْي:
قم ُعـ ُه َق ْمعـ ًا ،إِذا رضبـ ُ
وقــال ابــن دريــد« :و َق َم ْعـ ُ
الرجـ َـل َأ َ
ـت َّ
َفـ َـذ َّلُّ .
ـت بِـ ِـه الـ َّـر ْأس َف ُهـ َـو ِم ْق َم َعـ ٌةَ ،و ْ
المــع َمقامــع»(((.
وكل َمــا رضبـ َ

ـري« :واملِ ْق َم َعـ ُة :شــبه ِ
ـرزة مــن احلديـ ِـد وال َع َمــد ُيــرب َهبــا الـ َّـر ْأ ُس،
اجلـ َ
وقــال األَزهـ ّ
ــال( :و َلــم م َق ِامــع ِمــن ح ِد ٍ
يــد)((( َو ِهــي ِ
عهــا املقامــعَ .ق َ
ــرزة مــن
اجل َ
َو َج َ
ُ ْ َ
ــال اهلل َت َع َ َ ُ ْ َّ
ال ِديــد»(((.
َْ
ــه .وا َمل ِ
وقــال ابــن ســيده« :واملِ ْقمــع واملِ ْقمعــةِ ،ك َل ُهــا :مــا ُق ِمــع بِ ِ
قامــعِ :
ــرزة
اجل َ
َ
َ َ
َ َ
َ
ال ِديــد»(((.
و َأعمــدة ْ َ
وقمعتــه باملقمــع
وقــال َّ
الزخمـ ّ
وتقمــعَّ ...
ـري« :قمــع خصمــه :قهــره ،و َأذ َّلــه فانقمــع َّ

واملقمعــة وباملقامــع ،وهي اجلــرزة»(((.

ــة :العمــود مــن ح ِد ٍ
وقــال الفريوزآبــادي« :املِ ْقمعــ ُة ،كم ْكنَس ٍ
يــدَ ،أو كاملِ ْح َج ِ
ــن
َ
َُ ُ
َ َ
ّ
َ
ِ
ِ
ـر ُب هبــا ِ
ـر ُب بــه ر ْأ ُس الفيـ ِ
اإلنْسـ ُ
ـلَ ،
ـع ،و َق َم َعـ ُه،
ـان عــى ر ْأســه ،جَ :م َقامـ ُ
ُيـ ْ َ
وخ َشـ َب ٌة ُيـ ْ َ
ض َب ـ ُه هبــا ،و َقهـ َـر ُه ،و َذلََُّ ،
كأ ْق َم َع ـ ُه»(((.
كمنَ َعــهَ َ :
 .1العني.42/1 :
 .2مجهرة اللغة  .82/2وينظر :الصحاح يف اللغة ،95/2 :واملحيط يف اللغة.26/1 :
حل ّج.21 :
 .3ا َ

 .4هتذيــب اللغــة  .85/1وينظــر :معجــم مقاييــس اللغــة ،22/5 :ولســان العــرب ،294/8 :وتــاج
العــروس.5502-5500/1 :
 .5املحكم واملحيط األعظم .88/1
 .6أساس البالغة .39/1
 .7القاموس املحيط.318/2 :
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فاملِ ْق َمــع كاملحجــنَ ،أو املقمعــة كمكنســة :شــبه ِ
اجلـ ْـر َزةَ ،أو خشــبةَ ،أو عمــود مــن
ٍ
ِ
ــع ِمــ ْن
حديــد ُيــرب هبــا ر ْأس اإلنســان ،ومجعهــا ا َمل َقامــع ،قــال تعــاىلَ :
ــم َم َقام ُ
(و َل ُ ْ
ـت فالن ـ ًا فانقمــعَ ،أ ْي :ذ َّلل ُت ـ ُه َفـ َـذ َّلَ ،أو قهر ُتــه فانقهــر.
َح ِديـ ٍـد)(((  .تقــول :قم ْعـ ُ
الــرب عــى الــر ْأس بمقمــ ٍع مــن
فيكــون العــذاب عذابــن ،عذابــ ًا ما ِّديــ ًا مــن َّ
حديــد ،وعذابـ ًا معنو ّيـ ًا ،وهــو اإلذالل والقهــر مــن جـ َّـراء ذلــك الـ َّـرب عــى الــر ْأس.

ِ
ـع
وقــال املفـ ِّـرون يف بيــان معنــى املقامــع يف قولــه ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ َ :
ـم َم َقامـ ُ
(و َلُـ ْ
ِ
ِ ٍ (((
ـى اهللُ َع ِليـ ِـه وآلِـ ِـه
م ـ ْن َحديــد) « :روى َأبــو ســعيد اخلـ ّ
ـدري قــال :قــال رســول اهلل َصـ َّ
ِ ٍ
وسـ َّلم يف قولــه (و َلــم م َق ِامـ ِ
ـم
ُ
َ َ َ
ـع مـ ْن َحديــد) :لــو وضــع مقمــع من حديــد يف األَرض ،ثــُـ َّ
َ ُ ْ َ
اجتمــع عليــه الثــَّــقالن مــا َأق ُّلــوه مــن األَرض»(((.
وقــد َأحســن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ــــ وهــو اســتعامل قــرآين ــــ حني قــرن محل

هــذا «املقمــع» بـ«زبنيتــه» وهــو امللــك َّ
الشــديد الغليــظ ،ولــو مل يكــن هــذا امللــك هبــذه
حـ ِ
ـل هــذا املقمــع ،ا َّلــذي وصــف بقــول رســول اهلل َصـ َّـى اهللُ َع ِليـ ِـه
الصفــة ،ملــا مت َّكــن ِمـ ْن َ ْ
ِّ
وآلِـ ِـه َو َسـ َّل َم  :لــو «اجتمــع عليــه الثــَّــقالن مــا َأق ُّلــوه مــن األَرض» .هــذا َأ َّوالً.
يــه وآلِ ِ
ــى اهللُ َع ِل ِ
وثانيــ ًا :مــن خــال قــول رســول اهلل َص َّ
ــه َو َســ َّل َم نفهــم مقــدار
ـرب إنســان هبــذا املقمــع عــى
العــذاب ،ا َّلــذي ُي َع َّذ ُبـ ُه ذلــك اإلنســان ،ولنتصـ َّـورَ :أ ْن ُيـ َ
ر ْأســه ــــ وال َعيــا ُذ بــاهلل ــــ مــاذا يكــون حالــه؟!
 .1احلج.21 :
 .2احلج.21 :
 .3جممــع البيــان .123/7 :وينظــر :معــامل التنزيــل ،375/5 :وتفســر البحــر املحيــط ،210/8 :والتفســر
الصــايف ،380/4 :وروح املعــاين ،34/13 :وتفســر نــور الثقلــن ،14/6 :وتفســر اآلصفــي،96/3 :
وتفســر امليــزان ،190/4 :وتفســر األمثــل.312/10 :
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وقــول َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)« :بمقمــع مــن حديــد» فيــه تضمــن لقولــه ــــ
ِ
ـع ِم ـ ْن َح ِديـ ٍـد)(((َ ،ب ْيــدَ َأ َّن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مل
َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ َ :
ـم َم َقامـ ُ
(و َلُـ ْ
يقــل «مقامــع» ،بــل قــال« :مقمــع»؛ ألَ َّن «مقامــع» يفـ ِّـوت الفائــدة مــن اخلطبــة ،وهــي
خلوهــا مــن األَلــف.
ُّ
و«ويرضبــه» الــواو :حــرف عطــف ،و«يرضبــه» فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة

ـي يف حمـ ِّـل نصــب مفعــول
رفعــه َّ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

الضمــة
بــه ،عائــد اىل « َم ـ ْن جذبــت نفســه» ،و«زبينتــه» فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه
ّ

ـم يف حمـ ِّـل
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
الظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
جـ ٍّـر باإلضافــة ،عائــد اىل « َم ـ ْن جذبــت نفســه» ،و«مــن» :حــرف جـ ٍّـر ،و«حديـ ٍـد» اســم
ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل
جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،واجلـ ُّ
ٍ
ِ
«يرضبــه» .ومجلــة (و َي ْ ِ
(وت َْس ـ َل ُخ
بم ْق َم ـ ٍع م ـ ْن َحديــد) معطوفــة عــى مجلــة َ
ض ُب ـ ُه َزبِ ْينَ ُت ـ ُه َ
ِج ْلــدَ ُه).
** *

َي ُعو ُد

تـ ُّ
والرجــوع إىل األَمــر األَ َّول .جــاء
ـدل مــا َّدة «يعــود» يف ال ُّلغــة عــى تكــرار الـ َّ
ـيءُّ ،
ٍ
ـم عــاد ...وال َعــا َدةُ :الدُّ ْر َبـ ُة يف
يف «العــن»« :ال َعـ ْـو ُد :تثنيـ ُة األَمـ ِـر َعـ ْـود ًا َب ْعــدَ َبــدْ ء ،بــد َأ ثــُـ َّ
للر ُجــل املواظــب يف
الـ َّ
ـر لــه ســج َّية .ويقــال َّ
ـيء ،وهــو َأ ْن يتــادى يف األَمــر ح َّتــى يصـ َ
األَمــرُ :معـ ِ
ـاود»(((.
 .1احلج.21 :
 .2العني .130/1 :وينظر :املحيط يف اللغة.115/1 :
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ِ
ـع فـ ٌ
ـان َعـ ْـو َده
ـعَ ،ومنْــه َق ْوهلــمَ :ر َجـ َ
وال َعـ ْـود :مصــدر َعــاد يعــود َعـ ْـود ًاَ ،أ ْيَ :ر َجـ َ
ِ
ـوع إىل األَمــر
الرجـ ُ
ـع وا ُملعـ َ
عــى َبدْ ئــه .و ُيقــال :عــاد إليــه َيعــو ُد َعـ ْـو َد ًة و َعـ ْـود ًاَ :ر َجـ َ
ـاو َدةُُّ :
الشــجاع ُم ِ
عــاو ٌد؛ ألَنــَّــه ال ُّ
األَ َّولُ .يقــالُّ :
ــاو َد ُه
يمــل املــراس.
حل َّمــى .و َع َ
َ
وعاو َدتْــ ُه ا ُ
باملسـ َـأ ِلةَ ،أ ْي :سـ َـأله مـ َّـر ًة بعــد ُأخــرى(((.
وورد هــذا الفعــل «يعــود» مـ َّـر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة مطابق ـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة ،وهــو
ســابع األَفعــال األَحــد عــر ،ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) لبيــان حــال

املعــذب ا َّلــذي ورد جهنَّــم؛ إذ قــال (عليــه الســام)َ «« :ف َظ َّ
ــل ُي َع َّ
َّ
ــذ ُب
ذلــك اإلنســان
ِ
ِ
ش َب ـ ًة ِم ـ ْن َحِ ْي ـ ٍم ،ت َْشـ ِـوي َو ْج َه ـ ُهَ ،وت َْس ـ َل ُخ ِج ْلــدَ ُهَ ،ي ْ ِ
ض ُب ـ ُه َزبِ ْينَ ُت ـ ُه
ْف َجح ْي ـ ٍم ،و ُي ْس ـ َقى ُ ْ
بم ْق َم ـ ٍع ِم ـ ْن َحديـ ٍـد ،و َي ُعـ ْـو ُد ِجلــدُ ُه َبعــدَ ن ُْض ِجـ ِـه بِ ِج ْلـ ٍـد َج ِد ْيـ ٍـد»َ .أ ْيَ :أ َّن عمل َّي ـ َة َس ـ ْل ِخ
َ
جلـ ِـد ذلــك اإلنســان متكـ ِّـررة ،وك َّلــا انســلخ جلــده ،ونضــج جلــد جديــدُ ،سـ ِـل َخ مـ َّـر ًة
ُأخــرى ،وهكــذا دواليــك ــــ وال َعيــاذ بــاهلل ــــ .
وقــول َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)« :و َي ُعــو ُد ِجلــدُ ُه َبعــدَ ن ُْض ِجـ ِـه بِ ِجلـ ٍـد َج ِديـ ٍـد»
ــم ُج ُلــو ًدا
فيــه تضمــن لقولــه ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ُ ( :ك َّل َــا ن َِض َج ْ
ــم َبدَّ ْلن ُ
َاه ْ
ــت ُج ُلو ُد ُه ْ
َغيهــا)((( .وغــر خـ ٍ
ـاف عــى ال َّلبيــب َأ َّنــه (عليــه الســام) لــو اســتعمل قولــه تعــاىل:
َْ َ
ـم ُج ُلــو ًدا َغ ْ َي َهــا) ،لــكان قــد فـ َّـوت الفائــدة مــن إيــراد
( ُك َّلـ َـا ن َِض َجـ ْ
ـم َبدَّ ْلن ُ
َاهـ ْ
ـت ُج ُلو ُد ُهـ ْ
خلوهــا مــن األَلــف.
اخلطبــة ،وهــي ُّ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و«يعــود» فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،واهلــاء ضمــر
و«جلــده» فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
 .1ينظــر :مجهــرة اللغــة ،357/1 :وهتذيــب اللغــة 348/1 :و ،350ومعجــم مقاييــس اللغــة،148/4 :
والصحــاح يف اللغــة ،44/2 :واملحكــم واملحيــط األعظــم ،317/1 :ولســان العــرب ،315/3 :واملصبــاح
املنــر ،425/6 :والقامــوس املحيــط ،302/1 :وتــاج العــروس.2153-2144/1 :
 .2النساء.56 :
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ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،عائـ ٍـد اىل « َمــن جذبــت نفســه» ،و«ب َعد»
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
متَّصــل مبنـ ٌّ

ـي عــى الفتــح ،وهــو مضــاف ،و«نضجه» مضــاف إليــه جمــرور ،وعالمة
ظــرف زمــان مبنـ ٌّ

ـي عــى
جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،عائــدٌ اىل «جلــده» ،وال َّظــرف متع ِّلــق بالفعــل «يعــود»،
َّ
الضـ ِّ
ٍ
جــره الكــرة ال َّظاهــرة عــى
جــر ،و«جديــد» اســم جمــرور ،وعالمــة ِّ
و«مــن» حــرف ٍّ
ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل «يعــود» .ومجلــة «و َي ُعــو ُد ِجلــدُ ُه َبعــدَ ن ُْض ِجـ ِـه
آخــره ،واجلـ ُّ
بِ ِجلـ ٍـد َج ِديـ ٍـد» معطوفــة عــى مجلــة « َي ْ ِ
بم ْق َم ـ ٍع ِم ـ ْن َحديـ ٍـد».
ض ُب ـ ُه َزبِ ْينَ ُت ـ ُه َ
** *

َي ْ�س َت ِغ ْي ُث

تـ ُّ
ـدل مــا َّدة «يســتغيث» يف ال ُّلغــة عــى طلــب الفــرج ،والعــون ،والنُّــرة ،والتَّخليص
الشــدَّ ة والنَّقمــة .جــاء يف (هتذيــب ال ُّلغــة)« :والغيـ ُ
ـاثَ :مــا َأغاثـ َ
مــن ِّ
ـك اهلل بِـ ِـهَ ،و َي ُقــول
ِ ٍ ِ
ِ
فــرج َعنِّــيَ ،وتقــولِ ُ :
غــو َ
ٌ
ث َت ْغ ِو ْيثــ ًاَ :أ ْي:
ض َب
فــان َف َّ
ا ْل َواقــع ِف َبل َّيــةَ :أغثنــيَ :أ ْيِّ :
َقـ َ
َان يل ِعنْــده َم ُغو َث ـ ٌة َوال َغـ ْـو ٌ
اس ـتَغ ْث ُت فالن ـ ًا َفـ َـا ك َ
ث»(((.
ـالَ :وا َغ ْو َثــا ُهَ ...و ُيقــالْ :
وقــال ابــن فــارس« :الغــن والــواو والثــَّــاء كلمــ ٌة واحــدة ،وهــي الغــوث مــن

اإلغاثــة ،وهــي اإلغاثــة والنُّــرة عنــد ِّ
الشــدَّ ة»(((.

الر ُ
ــو ُ
ــو ُ
ــو ُ
غــو َ
اث.
اث وال َغ َ
ث وال ُغ َ
جــل :قــال واغوثــا ُه .واالســم ال َغ ْ
و ُيقــالَّ :
ث َّ
ٌ
فــان َفأ َغثــْــ ُت ُه إ َغا َثــ ًة َو َم ُغو َثــ ًة(((.
واســتغاثني
 .1هتذيب اللغة  .95/3وينظر :العني.361/1 :
 .2معجم مقاييس اللغة .322/4
 .3ينظر :الصحاح تاج اللغة وصحاح  ،27/2واملخصص ،174/1 :والقاموس املحيط.162/1 :
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ــو ُ
ث ُيقــال يف النُّــرة .واســتغثته :طلبــت الغــوثَ ،فأغاثنــي مــن الغــوث،
وال َغ ْ
ــوث((( .ومــن اإلغاثــة بمعنــى اإلغاثــة َأ ِغ ْثنــا(((.
و َغ َّو ُ
ثــت مــن ال َغ ْ
واالســتغاثة :طلــب الغــوث ،وهــو التَّخليــص مــن ِّ
الشــدَّ ة والنَّقمــة ،والعــون عــى
ِ
الفــكاك مــن َّ
ـع ِف َب ِل َّيــةَ :أ ِغ ْثنِــيَ ،أ ْيَ :فـ ِّـر ْج َعنِّــي(((.
الشــدائدَ ،و َي ُقــول املض َّطـ ُّـر الواقـ ُ

وتطابقــت داللــة الفعــل «يســتغيث» يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ جــاء بــه َأمــر
املؤمنــن (عليــه الســام) مـ َّـر ًة واحــدةً ،وهــو ثامــن األَفعــال األَحــد عــر ،ا َّلتــي َأوردهــا

(عليــه الســام) لبيــان حــال ذلــك اإلنســان ا َّلــذي ورد جهنَّــم ،إذ قــال (عليــه الســام):
ِ
ِ
ِ
وج َه ـ ُهَ ،وت َْس ـ َل ُخ ِج ْلــدَ ُه،
ش َب ـ ًة م ـ ْن َح ْي ـ ٍم ،ت َْشـ ِـوي ْ
« َف َظـ َّـل ُي َعـ َّـذ ُب يف َجح ْي ـ ٍم ،و ُي ْس ـ َقى ُ ْ
َي ْ ِ
بم ْق َم ـ ٍع ِم ـ ْن َحديـ ٍـد ،و َي ُعــو ُد ِجلــدُ ُه َبعــدَ ن ُْض ِجـ ِـه بِ ِجلـ ٍـد َج ِديـ ٍـدَ ،ي ْسـ ُ
ـتغيث
ض ُب ـ ُه َزبِ ْينَ ُتـ ُه َ
َّ
املعــذب نتيجــة وروده جهنَّــم،
َّــم»َ .أ ْيَ :أ َّن ذلــك اإلنســان
َفت ُ
ُعــرض َعنــ ُه َخ َزنَــ ُة َجهن َ
وشــوي الوجـ ِـه ،وس ـ ْل ِخ اجللــد ،والـ َّـرب بعمـ ٍ
ـود
وعذابــه فيهــا مــن رشب احلميــمْ َ ،
َ
مــن نــار ،يطلــب العــون ،والنُّــرة ،والفــرج ،والتَّخليــص مــن هــذه َّ
الشــدائد والنَّقــات،
ـم».
غــر َأ َّن اجلــواب يـ ْـأيت يف الفعــل بعــده « َف ُت ْعـ ِـر ُض َعنْ ـ ُه َخ َز َن ـ ُة َج ِهنَّـ َ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و«يســتغيث» فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

والفاعــل ضمــر مســترت فيــه ،تقديــره (هــو) ،عائــد اىل « َمــن جذبــت نفســه».
** *

 .1ينظر :مفردات ألفاظ القرآن الكريم.617:
 .2ينظر :لسان العرب.175/2:
 .3تاج العروس .1286/1

319

داللة االفعال يف اخلطبة املونقة

َي ْ�س َت ْ�ص ِر ُخ

ُّ
«الصخــ ُة:
تــدل مــا َّدة «يســترصخ» يف ال ُّلغــة عــى اإلغاثــة .جــاء يف «العــن»ْ َّ :
ٍ
والصيـ ُ
ـخ :ا َّلــذي يـ ْـأيت قومـ ًا يســتغيث هبــم عنــد
صيحــة شــديدة عنــد فزعــة َأو مصيبــةَّ .
غـ ٍ
َص ُخ :املســتغيث .وا ُملـ ْ ِ
ـارةَ ،أو ينعــي هلــم ميتـ ًا .وا ُمل ْسـت ْ ِ
واالصطِـ ُ
ـراخ :
ـر ُخ :املغيــث.
ْ
َّصــارخ»(((.
الت ُ

ـر ُ
ـى.
ص َخـ ًة ْ
اخَّ :
وقــال اجلوهـ ّ
واص َطـ َـر َخ ،بمعنـ ً
ـري« :الـ ُّ
ص َخ َ ْ
الصــوت .تقــولَ َ :
الــراخِ  ...وا ُمل ْســت ْ ِ
َص َخني
َص ُخ :ا ُمل ْســتغيث .تقــول منــهْ :
اســت ْ َ
َّــر ُخ :تك ُّلــف ُّ َ
والت َ ُّ
ِ
والص ُ
املســترصخِ »(((.
يــخ :صــوت
ص ْختــهَّ .
َفأ ْ َ

ِ
والصخــة :الصيحــة َّ ِ
الشــديد َمــا ك َ
الصـ ْـوت َّ
َان،
الشــديدَ ة عنْــد ال َفــزعَ .وقيــلُ :هـ َـو َّ
َّ
َّ

اس َت َغاثــُــوا(((.
صاخـ ًا ،واصطــرخ ا ْل َقـ ْـوم ،وتصارخــوا ،واســترصخواْ :
ـر ُخ ُ َ
ص َخ َيـ ْ ُ
َ َ

اخــا ،فهــو َصـ ِ
ـار ٌخ َ ِ
وصيـ ٌ
ص ً
وص َخ
ـخ إذا صــاحَ َ ،
ـر ُخ مــن بــاب قتــل ُ َ
وص َخ َيـ ْ ُ
َ َ
فهــو َص ِ
اســتغثت بــه َفأغاثني،فهــو
ص َخنِــي،
ُ
ــار ٌخ ،إذا اســتغاثْ ،
َص ْخ ُت ُه َف َأ ْ َ
واســت ْ َ
َ ِ
ص ٌ
يــخَ ،أ ْيُ :مغيــث(((.

مر ًة
وهبــذا املعنــى جــاء َأمــر املؤمنــن (عليه الســام) بالفعــل «يســترصخ» يف اخلطبــة َّ
واحــدةً ،وهــو عــارش األَفعــال األَحــد عــر ،ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليه الســام)

لبيــان حــال ذلــك اإلنســان املعـ َّـذب ،ا َّلــذي ورد جهنَّــم ،إذ قــال (عليــه الســام)َ « :ف َظـ َّـل

واملخصص.174/1 :
 .1العني .304/1 :وينظر :مجهرة اللغة ،307/1 :واملحيط يف اللغة،346/1 :
ّ
 .2الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ( .426 /1وينظر :هتذيب اللغة.433/2 :
 .3ينظر :املحكم واملحيط األعظم .294/2
 .4ينظــر :املصبــاح املنــر  .194/5وينظــر :معجــم مقاييــس اللغــة ،273/3 :وأســاس البالغــة،259/1 :
ولســان العــرب ،33/3 :وتــاج العــروس 1824/1 :و.1825
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ش َب ـ ًة مــن محي ـ ٍم ،ت َْشـ ِـوي َو ْج َه ـ ُهَ ،وت َْس ـ َل ُخ ِج ْلــدَ ُهَ ،ي ْ ِ
ض ُب ـ ُه
ُي َعـ َّـذ ُب يف جحي ـ ٍم ،و ُي ْس ـ َقى ُ ْ
بم ْق َمـ ٍع ِمـ ْن َحديـ ٍـد ،و َي ُعــو ُد ِجلــدُ ُه َبعــدَ ن ُْض ِجـ ِـه بِ ِجلـ ٍـد َج ِديـ ٍـدَ ،ي ْسـ ُ
ـتغيث َف ُت ْعـ ِـر ُض
َزبِ ْينَ ُتـ ُه َ
ـمَ ،و َي ْسـت ْ ِ
َص ُخ».
َعنْـ ُه َخ َز َنـ ُة َجهنَّـ َ
نــص العلــاء عــى َأ َّن لصيغــة «اســتفعل» ا َّلتــي جــاء عــى زنتهــا الفعــل
وقــد َّ
«يســترصخ» معــاين ،منهــا ال َّطلــب ،وهــو َأشــهرها((( ،فذلــك اإلنســان املعـ َّـذب يطلــب
اإلغاثــة مــن هــذه العذابــات والنَّقــات املتقدِّ مــة.

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و«يســترصخ» فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

والفاعــل ضمــر مســترت فيــه ،تقديــره (هــو) ،عائــد اىل « َمــن جذبــت نفســه» ،ومجلــة
َّــم».
«ويســترصخ» معطوفــة عــى مجلــة « َفت ُ
ُعــرض َعنــ ُه َخ َزنَــ ُة َجهن َ
** *

َي ْل َب ُث

تـ ُّ
ـدل مــا َّدة «يلبــث» يف ال ُّلغــة عــى اإلقامــة باملــكان مــع املالزمــة لــه .فال َّل ْبــث :ا ُملك ُ
ْث،
ـث باملـ ِ
ـكان َي ْل َبـ ُ
ـث َل ْبثـ ًا((( .و َلبـِـ َ
و َلبـِـ َ
ـث َل ْبث ًا و َل َبثـ ًا و ُل َباثـ ًا و َل َبثان ًا ،وهــو البِ ٌث(((.
وقــال ابــن فــارس( :الــام والبــاء والثــَّــاء حــرف يـ ُّ
ـدل عــى مت ُّكــثُ .يقــالَ :لبـِـ َ
ـث

 .1ينظر :الفعل (نستعينه) من الكتاب.
 .2ينظــر :العــن ،162/2 :وهتذيــب اللغــة ،95/5 :والصحــاح يف اللغــة ،131/2 :واملحيــط يف اللغــة:
واملخصــص ،478/2 :وأســاس البالغــة ،416/1 :ولســان العــرب ،181/2 :واملصبــاح املنــر:
،412/2
ّ
 ،206/8والقامــوس املحيــط ،164/1 :وتــاج العــروس.1298/1 :
 .3ينظر :مجهرة اللغة.104/1 :
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(ل َي ْل َب ُثــوا إالَّ َســا َع ًة ِمــ ْن َن ٍ
َ
ــار)(((.((()...
َ
باملــكان :أقــام .قــال اهلل تعــاىلْ َ :
الراغبَ « :لبــ َِث باملكانَ :أقام به مالزم ًا له»(((.
وقال َّ

وورد هــذا الفعــل «يلبــث» مطابقـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ جــاء بــه َأمــر املؤمنــن (عليــه
الســام) مـ َّـر ًة واحــدةً ،وهــو حــادي عــر األَفعــال األَحــد عــر ،ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر

املؤمنــن (عليــه الســام) لبيــان حــال ذلــك اإلنســان املعـ َّـذب ا َّلــذي ورد جهنَّــم ،إذ قــال

وج َه ـ ُه،
ش َب ـ ًة مــن محي ـ ٍم ،تَشــوي ْ
(عليــه الســام)َ « :ف َظـ َّـل ُي َعـ َّـذ ُب يف جحي ـ ٍم ،و ُي ْس ـ َقى ُ ْ
َوت َْس ـ َل ُخ ِج ْلــدَ ُهَ ،ي ْ ِ
بم ْق َم ـ ٍع ِم ـ ْن َحديـ ٍـد ،و َي ُعــو ُد ِجلــدُ ُه َبعــدَ ن ُْض ِجـ ِـه بِ ِجلـ ٍـد
ض ُب ـ ُه َزبِ ْينَ ُت ـ ُه َ
ويسـت ْ ِ
َص ُخ َف َي ْلبـ ُ
َج ِديـ ٍـدَ ،،ي ْسـ ُ
ـث ُح ْق َب ًة بــِـنَدَ ٍم» .فيلبث
ـتغيث َفتُعـ ُ
ـمْ ،
ـرض َعنـ ُه َخ َز َنـ ُة َجهنَّـ َ
ذلــك اإلنســان املعـ َّـذب ،ا َّلــذي طلــب االســتغاثة ،والعــون ،والنُّــرة ،واخلــاص مــن
الزمن
العذابــات والنَّقــات ،إالَّ َأ َّن خزنــة جهنَّــم تعــرض عنــه ،فيلبــث مســتغيث ًا مــدَّ ة مــن َّ
يضمــن قولــه ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ
مل ُيسـ ِّـمها َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ،وهــو بذلــك ِّ
ـن فِ َيهــا َأ ْح َقا ًبــا)((( .ولعـ َّـل مــن نافلــة القــول َأ َّن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)
( :البِثِـ َ
مل يقــلَ « :أحقابـ ًا» ،بــل قــال« :حقبــة»؛ لكــي ال تفــوت الفائــدة مــن إيــراد خطبتــه (عليــه

خلوهــا مــن األلــف.
الســام) ،وهــي ُّ

الزمــن .إذ قــال األَزهــريِ ...« :
احل ْقبــة:
واختلــف ال ُّلغو ُّيــون يف حتديــد «احلقبــة» مــن َّ
ّ
زمـ ٌ
حل ُقــب
حل ُقــبَ :ث َم ُنــون ســنة واجلمــع َأحقـ ٌ
ـاب ....ا ُ
ـان مــن الدَّ ْهــر ال َوقــت َل ـ ُه ،وا ُ

 .1يونس ،45 :واألحقاف.35 :
 .2معجم مقاييس اللغة.184/5 :
 .3مفردات ألفاظ القرآن 733 :و.734
 .4النبأ.23 :
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الســنون ،واحدهتــا ِح ْقبــة ،واحلُ ُقــبَ :ث َم ُنــون ســنة»(((.
ِّ

وقــال ابــن فــارس« :احلــاء والقــاف والبــاء َأصـ ٌـل واحــد ،وهــو يـ ُّ
حل ْبــس...
ـدل عــى ا َ
ِ
ِ
ــب ثامنــون عامــ ًا ،واجلمــع َأحقــاب؛
َفأ َّمــا َّ
حل ْق ُ
الزمــان فهــو ح ْق َبــة واجلمــع ح َقــب .وا ُ

والشـ ِ
الســنني ُّ
ـهور»(((.
وذلــك ملــا جيتمــع فيــه مــن ِّ

ـمَ :ث َم ُنــون ســنة .و ُي َقـ َ
ـال َأكثــر مــن ذلــك ،واجلمــع
حل ُقــب َّ
وقــال اجلوهـ ّ
بالضـ ِّ
ـري« :ا ُ
ِ
ِ
ِ
الس َ
ــب :الدَّ هــر.
حل ُق ُ
ح َق ٌ
ــنون .وا ُ
ــاب ،واحل ْق َبــ ُة بالكــر :واحــدة احل َقــب وهــي ِّ
ِ
ــي ُح ُقبــ ًا)(((»(((.
واألَحقــاب :الدُّ هــور ،ومنــه قولــه تعــاىلَ :
(أو َأ ْم َ

ِ
ِ
ــت َلــاِ .
واحل ْقبــ ُة بِا ْلك ْ ِ
َــر:
وقــال ابــن منظــور« :واحل ْقبــ ُة مــ َن الدَّ هــرُ :مــدَّ ٌة ال َو ْق َ َ
كح ْليـ ٍـة ِ
المــع ِح َقــب وح ُقــوب ِ
ـبَ :ث َم ُنـ َ
ـون َســن ًةَ ،و ِقيـ َـل َأكثـ ُـر
حل ْقـ ُ
ُ
ٌ
ٌ ُ
الســن ُةَ ،و ْ َ ْ ُ
ـي .وا ُ
َّ
وحـ ٍّ
ـب ِحقــابِ ،م ْثـ ُـل ُقـ ٍّ ِ ٍ
حل ْقـ ِ
ِم ـ ْن َذلِـ َ
ال ْم ـ ِع
ـك؛ َو َ ْ
ـف وقفــافَ ،و َح َكــى األَزهـ ّ
ٌ
جـ ُ
ـري ِف ْ َ
ـع ا ُ
ِ
الســن ُةَ ،ع ـ ْن َث ْع َلـ ٍ
ـب.
حل ُقـ ُ
ـب :الدَّ هـ ُـر ،واألَ ْحقـ ُ
حل ْقـ ُ
ـب َّ
ـاب :الدُّ ُهــور؛ َوقيـ َـل :ا ُ
َأ ْح َقاب ـ ًا .وا ُ
ِ
ـص بِـ ِـه ُل َغ ـ َة َق ْيـ ٍ
خاصــة»(((.
ـس َّ
ـم َم ـ ْن َخ َّصـ َ
َومن ُْهـ ْ
و«فيلبــث» الفــاء :حــرف عطــف ،و«يلبــث» فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،والفاعــل ضمــر مســترت فيــه ،تقديــره (هــو) ،عائــد اىل « َمــن
َّ
ـي منصــوب ،وعالمــة نصبــه
جذبــت نفســه» ،و«حقب ـ ًة» مفعــول فيــه ظــرف زمــان مبنـ ٌّ

الفتحــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،و«بنــد ٍم» البــاء :حــرف جـ ٍّـر ،و«نــد ٍم» اســم جمــرور ،وعالمة
 .1هتذيب اللغة.463/1 :
 .2معجم مقاييس اللغة.71/2 :
 .3الكهف.60 :
 .4الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .139/1
 .5لسان العرب  .324/1وينظر :تاج العروس.424/1 :
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ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل «يلبــث» .ومجلــة
جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،واجلـ ُّ

«فيلبــث حقبـ ًة بنــد ٍم» معطوفــة عــى مجلــة «ويســترصخ».

إن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) َأورد األَفعــالُ « :ي َّ
ومــن قمــن القــول َّ
عــذ ُب،

ُيســقى ،تشــوي ،ت َْسـ َل ُخ ،يرضبــهَ ،ي ُعــو ُد ،يســتغيث ،يســترصخ ،يلبــث» بلفــظ املضــارع؛
ملــا فيــه مــن داللــة عــى احلركــة والتَّجــدُّ د ،وعــدم الثــُّــبوت((( ،وهــو مــا يناســب معــاين
هــذه األَفعــال ،فذلــك اإلنســان ا َّلــذي ورد جهنَّــم « ُيعـ َّـذ ُب»َ ،أ ْيَ :أ َّن عمليــة العــذاب

ـتمرة ،ومتجــدِّ دة ،وذلــك اإلنســان يف حــال عــذاب دائــم ،ويف حــال عذابــه الدَّ ائــم
مسـ َّ
الشبــة مــن احلميــم اىل وجهــه،
« ُيســقى» مــن رشاب َأهــل النَّــار ،فــإذا وصلــت تلــك ّ
َأو َّقرهبــا منــه؛ لِ ُيســقى «تشــوي» وجهــهَ ،أ ْي :حتــرق وجهــه ،وينضــج ،فهــذه احلــال
ـتمرة بداللــة َأ َّن جلــده يكشــط ،وينــزع ،وخيلــع «تســلخ جلــده» ،و«يرضبــه» ملــك
مسـ َّ
شــديد غليــظ بعمــود مــن نــار َأو خشــبة ،وهــذا الــرب مســتمر؛ ولــذا قــال «يرضبــه»
بلفــظ املضــارع ،و«يعــود جلــده بعــد نضجــه بجلــد جديــد» ،فعمليــة ســلخ جلــد ذلــك
ِ
مــر ًة ُأخــرى،
اإلنســان
متكــررة ،وك َّلــا انســلخ جلــده ،ونضــج جلــد جديــدُ ،ســل َخ َّ
ِّ
وهكــذا دواليــك ،وهــو مــا تؤ ِّديــه زنــة الفعــل املضــارع الدَّ ا َّلــة عــى التَّجــدُّ د والتَّكــرار،
فـ«يســتغيث»َ ،أ ْي :يطلــب الفــرج ،والعــون ،والنُّــرة ،والتَّخليــص مــن تلــك َّ
الشــدائد
والنَّفحــات مـ َّـر ًة بعــد ُأخــرى ،فـ«تُعــرض عنــه خزنــة جهنَّــم» ،ويطلــب االســتغاثة مــرار ًا
وتكــرار ًاَ ،ب ْيــدَ َأنــَّــه «يلبــث»َ ،أ ْي :يقيــم حقبــة بنــد ٍم عــى ك ُِّل مــا فعــل ،وهــذا ال َّلبــث

الزمــن؛ ولــذا جــاء بــه بلفــظ املضــارع .فهــذه األَفعــال « ُي َّ
عــذ ُب،
مســتمر مــدَّ ة مــن َّ
ٌّ

ُيســقى ،تشــوي ،ت َْس ـ َل ُخ ،يرضبــهَ ،ي ُعــو ُد ،يســتغيث ،يســترصخ ،يلبــث» جــاءت ُك ُّلهــا
بلفــظ املضــارع مناســب ًة ملعانيهــا.

** *
 .1ينظر :الفعل (نستعينه) من الكتاب.
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،ع ْذ ُت
َن ُعو ُذ ُ

تـ ُّ
ـدل مــا َّدة «نعــوذ» َأو « ُعــذت» يف ال ُّلغــة عــى ال ُّلجــوء إىل اآلخــر ،واالعتصــام بــه،
ـيء َأ ُعــو ُذ َعــوذ ًا ِ
وعيــاذ ًا ،إِذا جلـ ْـأت إِ َل ْيـ ِـه...
ْ
والتع ُّلــق بــه .قــال ابــن دريــدُ « :عـ ْـذ ُت بالـ َّ ْ
ِ
َو ُيقــالَ :عـ َّـو َذ ُفـ ٌ
ـر َو ِمَّــا
لـ َـأ ُه إىل ُّ
ـان فال ًنــا ،إِذا ر َّقــاه ك ََأ َّنـ ُه َأ ْ َ
الرقيــة ا َّلتــي َيعــوذ َهبــا مــن الـ ِّ
خيــاف»(((.
َ

ِ
ِ
واسـ َت َعا َذ
و ُيقــالَ :عــا َذ فــان بر ِّبــه َي ُعـ ْـو ُذ َعـ ْـوذ ًا إِذا َلـ َـأ إِ َل ْيه واعتصــم بِه ،وعــاذ وت َّ
َعو َذ ْ
الرقيــة يرقــى َهبــا ِ
اإلن َْســان مــن فــزع َأو ُجنُــون؛ ألَ َّن ـ ُه ُيعــا ُذ
بِ َم ْعنــى .وال َعـ ْـو َذ ُة وا َمل َعــا َذةُُّ :
َهبــاَ ،وقــد َعـ َّـو َذه ،وال َعـ َـو ُذَ :مــا ِعيـ َـذ بِـ ِـه مــن شــجر َو َغــره .وال َعـ َـو ُذ بالتَّحريــك :امللجـ ُـأ.
ُيقــال :فـ ٌ
والزمــان واملــكانَ ،أ ْي :قــد جلـ ْـأ ُت
ـان َعـ َـو ٌذ لــكَ ،أ ْي :ملجـ ٌـأ ،وا َمل َعــا ُذ :املصــدر َّ
ـاذ ،واهلل ــــ َعـ َّـز وجـ َّـل ــــ معــا ُذ م ـن َعــا َذ بــه ،وهــو ِعيـ ِ
إىل ملجــأ و ُلـ ْـذ ُت بمـ ٍ
ـاذيَ ،أ ْي:
َ
ََ َ ْ
َ َ
ملجئــي(((.

ٍ
واس ـ َت َع ْذ ُت بــهَ ،أ ْي :جلـ ْـأ ُت إليــه .وهــو عيــاذي،
وقــال اجلوهـ ّ
ـريُ « :عـ ْـذ ُت بفــان ْ
ـذت غــري بــه و َع َّو ْذ ُتــه بــه معنــى .وقوهلــم معــا َذ اهللَ ،أ ْيَ :أعــو ُذ بــاهلل
َأ ْي ملجئــي .و َأعـ ُ
َمعــاذ ًا»(((.

ٌ
فــان
ــو ُذ :االلتجــاء إىل الغــر والتَّع ُّلــق بــهُ .يقــالَ :عــا َذ
الراغــب « :ال َع ْ
وقــال َّ

والرقيــةُ :عــو َذةٌ،
بفــان ...وا ْل ُعــو َذةُ :مــا ُي َعــا ُذ بــه مــن َّ
الــيء ،ومنــه قيــل للتَّميمــة ُّ
 .1مجهــرة اللغــة  .378/1وينظــر :العــن ،133/1 :واملحيــط يف اللغــة ،116/1 :وأســاس البالغــة:
.325/1
 .2ينظــر :هتذيــب اللغــة ،357/1 :و املحكــم واملحيــط األعظــم ،323/1 :وتــاج العــروس-2406/1 :
.2410
املخصــص ،100/3 :ولســان العــرب ،498/3 :والقامــوس املحيــط:
 .3الصحــاح يف اللغــة .4/2 :وينظــر:
ّ
.340/1
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ــو َذ ُه :إذا وقــاه»(((.
و َع َّ

وجــاء يف تعريــف «االســتعاذة» َأنــَّــها« :حالــة نفس ـ َّية ،قوامهــا اخلشــية مــن اخلطــر،

والثــِّــقة بــِـ َـم ْن ُيســتعاذ بــه ،وهــي إىل ذلــك ممارســة عمل َّيــة بابتغــاء مرضــاة َمـ ْن نســتعيذ

بــه»(((.

مرتــن يف اخلطبــة ،جــاء بــه َأمــر املؤمنــن (عليــه
وهبــذا املعنــى ورد هــذا الفعــل َّ
الســام) يف املـ َّـرة األُ ْوىل مضارع ـ ًا بصيغــة اجلمــع ــــ َأ ْيَ :أنــَّــه مبــدوء بالنُّــون يف َأ َّولــه،

ومســند إىل مجاعــة املتك ِّلمــن ــــ مــع َأ َّن املتك ِّلــم واحــد ،إذ قــال (عليــه الســام)َ « :ف َظـ َّـل
ش َب ـ ًة مــن محي ـ ٍم ،ت َْشـ ِـوي َو ْج َه ـ ُهَ ،وت َْس ـ َل ُخ ِج ْلــدَ ُهَ ،ي ْ ِ
ض ُب ـ ُه
ُي َعـ َّـذ ُب يف جحي ـ ٍم ،و ُي ْس ـ َقى ُ ْ
بم ْق َمـ ٍع ِمـ ْن َح ِد ْيـ ٍـدَ ،و َي ُعـ ْـو ُد ِج ْلــدُ ُه َب ْعــدَ ن ُْض ِجـ ِـه بِ ِج ْلـ ٍـد َج ِديـ ٍـدَ ،،ي ْسـت َِغ ْي ُث َف ُت ْع ِر ُض
َزبِ ْينَ ُتـ ُه َ
ِ
ِ
ـمَ ،و َي ْس ـت ْ ِ
َص ُخ َف َي ْل َبـ ُ
ش ك ُِّل
َعنْ ـ ُه َخ َز َن ـ ُة َج َهنَّـ َ
ـث ُح ْق َب ـ ًة بِــ ـنَدَ ٍمَ ،ن ُعـ ْـو ُذ بِـ َـر ٍّب َقد ْيـ ٍـر ،م ـ ْن َ ِّ
َم ِصـ ْ ٍ
ـر».
و َأحســب َأ َّن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) إنــَّــا جــاء بالفعــل بصيغة اجلمــع «نعوذ»

لسببني :

األَ َّولَّ :
إن هــذا الفعــل بصيغــة اجلمــع يتناســب ومعنــاه؛ تعظيــ ًا هلــذا األَمــر مــن

طلــب ال ِّلجــوء اىل اهلل ،واالعتصــام بــه ،والتع ُّلــق بــه.

الســابقة « ُيعـ َّـذب ...يلبــث»؛ وليتناســب وحــال
الثــَّــاين :ليتناســب ومعــاين األَفعــال َّ
ذلــك اإلنســان يف تلــك األَفعــال مــن وروده جهنَّــم إىل عذابــه فيهــا َبأنــواع العــذاب،

الزمــن بنــدم.
ولبثــه حقب ـ ًة مــن َّ

.1مفردات ألفاظ القرآن 594 :و.595
 .2من هدي القرآن.457/18 :
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و َأحســب َأنــَّــه (عليــه الســام) جــاء بالفعــل «نعــوذ» بلفــظ املضــارع؛ ليتناســب
الســابقة « ُيعـ َّـذب ...يلبــث»؛ كوهنــا َأفعــاالً مضارعــة ،فـ« ُيعـ َّـذب ...يلبــث»
واألَفعــال َّ

ك ُّلهــا َأفعــال متكـ ِّـررة ،وعذابــات متكـ ِّـررة ومتجــدِّ دة ،والبــدَّ من َأنــَّــها حتتــاج اىل اعتصام
متكرريــن ــــ بطبيعــة احلــال ــــ .
بــاهلل متكـ ِّـرر ،وجلــأ وتع ُّلـ ٍـق ِّ
وجديــر ِّ
بالذكــر ــــ َأيضـ ًا ــــ َأنــَّــه (عليــه الســام) اســتعمل مــع هــذا الفعــل «نعــوذ»
اس ـ ًا مــن َأســاء اهلل احلســنى ،وهــو «قديــر»؛ ليتناســب وحــال ذلــك اإلنســان يف تلــك

النَّقــات َّ
رب قديـ ٍـر؛ لكــي ُي ِّلصــه مــن ك ُِّل شــدَّ ة ونقمــة بانت
والشــدائد ،فإنــَّــه حيتــاج إىل ٍّ
يف تلــك األَفعــال «ظـ َّـل ...يلبــث».
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و«نعــوذ» فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
والفاعــل ضمــر مســترت فيــه وجوب ـ ًا ،تقديــره (نحــن) ،عائــد إىل َأمــر املؤمنــن (عليــه
و«رب» اســم جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة
ـرب» البــاء :حــرف جـ ٍّـر،
ّ
الســام) ،و«بـ ّ
واجلــار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل «نعــوذ» ،و«قديــر» صفــة
ال َّظاهــرة عــى آخــره،
ُّ

جرهــا الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخرهــا.
لـ ّ
ــ«رب» جمــرورة وعالمــة ِّ

َأ َّمــا يف املـ َّـرة الثــَّــانية ،فقــد جــاء بــه ــــ َأ ْي :بالفعــل ــــ َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)
ــذ ُت» ،خامتــ ًا بــه اخلطبــة ،إذ قــال (عليــه الســام)ُ « :ع ْ
بلفــظ املــايض « ُع ْ
ــر ٍّب
ــذ ُت بِ َ
ِ
ِ
ش ك ُِّل َر ِج ْيــ ٍم».
َرح ْيــ ٍم ،مــ ْن َ ِّ
والالَّفت للنَّظر ـــ مع هذا الفعل « ُع ْذ ُت» ــ َأمران  :ــ

األَ َّولَّ :
ـي مــن
إن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) جــاء بــه بلفــظ املــايض؛ ملــا يف املـ ِّ
داللــة عــى الثــُّــبوت والنَّفــاذ((( ،وهــو مــا يناســب حــال َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)
يف هنايــة خطبتــه ،وكــذا حــال َأ ِّي إنســان يف هنايــة حياتــهَ ،أ ْيَ :أنــَّــه مــن الثــَّــابت عــوذي
 .1ينظر :الفعل (محدت) من الكتاب.
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وجلــأي واعتصامــي بــاهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ يف هنايــة ُأمــوري ك ِّلهــا.

الثــَّــاينَّ :
إن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) اســتعمل مــع الفعــل « ُعـ ْـذ ُت» اس ـ ًا مــن

َأســاء اهلل احلســنى ،وهــو «رحيــم»؛ جمانس ـ ًة مــع مــا بعــده مــن ذكــر َّ
الرجيــم،
الشــيطان َّ
ِ
ِ
ش ك ُِّل رجيـ ٍم» ،هــذا َأ َّوالً؛ وثانيـ ًا:
إذ قــال (عليــه الســام)ُ « :عـ ْـذ ُت بِـ َـر ٍّب َرح ْيـ ٍم ،مـ ْن َ ِّ

ألَ َّن اإلنســانَ ،أ ّي إنســان ،ســواء َأكان صاحلـ ًا َأم طاحلـ ًا حيتــاج إىل رمحــة اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل
ــــ ،وهبــا ينجــو ُّ
كل إنســان ،وحييــا حيــا ًة ط ِّيبـ ًة.

ٍ
و« ُع ْ
متحــرك
الســكون؛ التِّصالــه بضمــر رفــع
مــاض
ــذ ُت» فعــل
ِّ
مبنــي عــى ُّ
ٌّ
ـي يف حمـ ِّـل رفــع فاعــل ،عائــد إىل َأمــر املؤمنــن (عليــه
(ال َّتــاء) ،وال َّتــاء :ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

و«رب» اســم جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة
الســام) ،و«بــرب» البــاء :حــرف جـ ٍّـر،
ّ

ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل «عــذت» ،و«رحيــم» صفــة
ال َّظاهــرة عــى آخــره ،واجلـ ُّ

جرهــا الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخرهــا.
لـ ّ
ــ«رب» جمــرورة ،وعالمــة ِّ
** *

َن�س�أ ُلهُ

السـ ِ
تـ ُّ
«سـ َـأ َل
ـائل .جــاء يف «العــن»َ :
ـدل مــا َّدة «نســأله» يف ال ُّلغــة عــى ال َّطلــب ،و َف ْقـ ِـر َّ
ـذف مهــز َة سـ ْـل ،فــإذا و ِص َلــت بفـ ٍ
ـاء َأو ٍ
واو
َي ْسـ َـأ ُل ُسـ َـؤاالً و َم ْسـ َـأل ًة .وال َعـ َـر ُب قاطب ـ ًة حتـ ُ
ْ
ُ
َ
وجــع ا َملسـ َـأ َلة :مسـ ِ
ِ
ـائل ،فــإذا حذفــوا اهلمــزة ،قالــوا:
ُهـ َـز ْت ،كقولــك :فاسـ َـأل ،واسـ َـألْ ُ ْ َ .
َم َســلة .والفقــر ُيسـ َّـمى :ســائالً»(((.
َ
َ
ــؤ ُل :مــا َ
وســألتُه عــن
الــيء
يســأ ُله اإلنســان...
وقــال
وســألتُه َّ
«الس ْ
ّ
اجلوهــريُ :

 .1العــن .73/2 :وينظــر :هتذيــب اللغــة ،320/4 :واملحيــط يف اللغــة ،276/2 :وأســاس البالغــة:
.206/1
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الــيء ســؤاالً و َم ْس َ
ســال َي َس ُ
ــف مهزتــه ف ُيقــالَ :
ــأ َل ًة ...وقــد ُ َ
ــال ...واألَمــر منــه
ت َّف ُ
َّ
ـر
اسـ َـأ ْلَ .
َسـ ْـل بحركــة احلــرف الثــَّــاين مــن املســتق َبل ،ومــن األَ َّولْ :
ور ُجـ ٌـل ُسـ َـؤ َل ٌة :كثـ ُ
ـت
الســؤال .وتَســا َءلواَ ،أ ْيَ :سـ َـأ َل بعضهــم بعضـ ًا .و َأ ْسـ َـأ ْل ُت ُه ُسـ ْـو َل َت ُه و َم ْسـ َـأ َل َت ُهَ ،أ ْي :قضيـ ُ
ُّ

حاجتــه»(((.

و ُيقــال :سـ َـألت اهلل العافيــة طلبتُهــا ُســؤاالً و َم ْسـ َـأ َل ًة ،ومجعهــا مســائل باهلمز ،وسـ َـألته

عن كــذا اســتعملتُه(((.

وتطابقــت داللــة الفعــل «نســأله» يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ َأورده َأمــر
املؤمنــن (عليــه الســام) مـ َّـر ًة واحــدةً ،يسـ َـأل هبــا اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ التَّجــاوز عــن
الذنــوب وحموهــا ،و َتـ ْـرك العقـ ِ
ُّ
ـاب عليهــا ،إذ قــال (عليــه الســام)َ « :ن ُعـ ْـو ُذ بِـ َـر ٍّب َق ِد ْيـ ٍـر،
ِ
ِ
ِ ٍ
ض َعنْ ـ ُه».
ش ك ُِّل َمصـ ْـرَ ،ون َْسـ َـأ ُل ُه َع ْفـ َـو َم ـ ْن َر َ
م ـ ْن َ ِّ
ويبــدو َأ َّن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) اســتعمل الفعــل «نســأله» بزنــة املضــارع

لتناســب هــذه الصيغــة ،ا َّلتــي ُّ
تــدل عــى احلركــة والتَّجــدُّ د مــع معنــى الفعــل نفســه،

ــق اإلجابــة.
فالســائل حيتــاج اىل تكــرار ســؤله وطلبــه؛ لكــي ُ َت َّق َ
َّ

واســتعمل َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) الفعــل «نســأله» بصيغــة اجلمــع؛ ليتناســب
ومعنــى الفعــل نفســه ،تعظيـ ًا للمطلــوب ،واملطلــوب منــه ،مــع َأ َّن املتك ِّلــم ــــ الطالــب ـــــ
واحد.

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و«نســأله» فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
والفاعــل ضمــر مســترت فيــه ،تقديــره (هــو) ،يعــود اىل َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)،
 .1الصحاح يف اللغة .298/1 :وينظر :القاموس املحيط.108/3 :
 .2ينظــر :معجــم مقاييــس اللغــة ،95/3 :ولســان العــرب ،318/11 :واملصبــاح املنــر ،387/4 :وتــاج
العــروس 7150/1 :و.7151
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واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنــي يف حمـ ِّـل نصــب مفعــول بــه َأول ،و« َع ْفــو» مفعــول بــه ثـ ٍ
ـان
َ
َّ
ٌّ

منصــوب ،وعالمــة نصبــه الفتحــة ال َّظاهــرة عــى آخــر ،وهــو مضــاف ،و« َمــ ْن» اســم
ِ
ض
الســكون يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة .ومجلــة َ
ـي عــى ُّ
موصــول مبنـ ٌّ
«ون َْسـ َـأ ُل ُه َع ْفـ َـو َم ـ ْن َر َ
ـرب َقديـ ٍـرِ ،م ـ ْن َش ك ُِّل مصـ ٍ
ـر».
َعنْ ـ ُه» معطوفــة عــى مجلــة «نَعــو ُذ بـ ٍّ
ِّ
** *

َر ِ�ض َي

الســخط .جــاء يف «العــن»« :يقــال يف لغــةَ :ر ُج ٌــل
مــا َّدة «ريض» يف ال ُّلغــة نقيــض ُّ
ِ
الر ْضـ ْ
ـوان ،وهــو اســم
الرضــا يف األَصــل مــن بنــات الــواو ،وشــاهدُ ه ِّ
َم ْر ُضـ ٌـو عنــه؛ ألَ َّن ِّ
ِ
ِ
(((
مقصــور،
والرضــا،
ٌ
ٌ
الرضــا ،قــال تعــاىل( :إِالَّ ا ْبتغــا َء ِر ْضــوان اللَِّ) ِّ .
موضــوع مــن ِّ
وا ُملراضــا ُة مــن اثنَـ ْـن»(((.
والضــاد واحلــرف املعتـ ُّـل َأصـ ٌـل واحــد يـ ُّ
ـدل عــى خــاف
وقــال ابــن فــارس« :الـ ّـراء َّ
ِ
ِ
ٍ
السـ ْ
راض»(((.
ىض .وهــو
ُّ
ـخط .تقــول رض َيـ ْـر َض ر ً
الر ْضـ ُ
والر ْضـ ُ
ـيء
ور ِض ْيـ ُ
ـت الـ َّ
ـوان َّ
ـم .وا َمل ْر َضــاة مثلــهَ .
بالضـ ِّ
الرضــا ،وكذلــك ُّ
ـوانِّ :
ِّ
وارت ََضيتُــه فهــو م ِ
ِ
ــو فجــاءوا بــه عــى األَ ِ
والقيــاس.
صــل
ض ،وقــد قالــواَ :م ْر ُض ٌّ
ْ ْ ُ
َ ْ
ــر ٌّ

الرضــا ُء ممــدود ...و ُيقــال:
ورضيـ ُ
ـدر حمـ ٌ
ـض ،واالســم ِّ
ـور ،وهــو مصـ ٌ
ـت عنــه ِرضـ ًا مقصـ ٌ
َ
ـت بــه وعنــه .و َأ ْر َض ْي ُتـ ُه
ـت عليــه ،بمعنــى َرضيـ ُ
ور َّبــا قالــواَ :رضيـ ُ
َرضيـ ُ
ـت بــه صاحبـ ًاُ .
ٍ
ِ
ـر َض ْي ُت ُه
واسـ َ ْ
ض .وت ََر َّض ْي ُت ـ ُهَ :أ ْر َض ْي ُت ـ ُه بعــد جهــدْ .
عنِّــي َ
ور َّض ْي ُت ـ ُه بالتَّشــديد َأيض ـ ًاَ ،فـ َـر َ
 .1احلديد.27 :
 .2العني .25/2 :وينظر :املحيط يف اللغة.203/2 :
 .3معجم مقاييس اللغة.330/2 :
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َفأ ْرضــاين(((.

«ر ِض َيـ ْـر َض ِر ًضــا ،فهــو َمـ ْـر ِض و َم ْر ُضـ ٌّـوِ .
ور َضــا العبــد عــن اهلل:
وقــال َّ
ٌّ
الراغــبَ َ :
َأ ْن ال يكــره مــا جيــري بــه قضــاؤهِ ،
ور َضــا اهلل عــن العبــد هــو َأ ْن يــراه َ
مؤتِــر ًا ألَمــره،
ومنتهيــا عــن هنيــه ،قــال اهلل تعــاىلِ :
ـم َو َر ُضــوا َعنْ ـ ُه)(((»(((.
ً
ض اللَُّ َعن ُْهـ ْ
َ
(ر َ
وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل «ريض» مـ َّـر ًة واحــد ًة
ِ
ض َعنْـ ُه».
يف اخلطبــة ،إذ قــال (عليــه الســام)َ :
«ون َْسـ َـأ ُل ُه َع ْفـ َـو َمـ ْن َر َ

ولعـ َّـل يف كالم ابــن األَثــر اآليت ،ا َّلــذي نقلــه ابــن منظــور يف (لســان العــرب) تبيينـ ًا
بالرضــا؛ إذ قــال« :إِ َّنـ َـا ابتــد َأ
ـم ِّ
لســبب بــدء َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) باملعافــاة ثـــُـ َّ
ــة؛ ألَنــَّــها ِمــن ِص َف ِ
با ُملعافــاة ِمــن ا ْلع ُقوب ِ
كاإلماتــة ِ
ــات األَفعــال ِ
والر َضــا،
ْ
َ ُ َ
واإلحيــاء ِّ
ـات الـ َّـذ ِ
ـات األَفعــال َأدنــى مرتب ـ ًة ِم ـن ِص َفـ ِ
ـخ ُط ِم ـن ِص َفـ ِ
ـات ا ْل َق ْلـ ِ
والسـ َ
ات،
ـب ،وصفـ ُ
ْ
ْ
ْ
َّ
ت ِّقيــ ًا إِ َل األَعــى.(((»...
فبــد َأ باألَ ْدنــى ُم َ َ
و«ريض» فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر مســترت فيــه ،عائــدٌ اىل اهلل
ـاض مبنـ ٌّ

ـم
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،و«عنــه» عــن :حــرف جـ ٍّـر ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل «ريض» .ومجلــة «ريض
يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر بحــرف اجلـ ِّـر ،واجلـ ُّ
عنــه» صلــة املوصــول ال حمـ َّـل هلــا مــن اإلعــراب.

** *
 .1ينظر :الصحاح يف اللغة.257/1 :
 .2املائدة.119 :
 .3مفردات ألفاظ القرآن.356 :
 .4ينظر. :
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َق ِب َل

جــاء يف (العــن)« :وال َقبــولَ :أ ْن تقبــل العفــو والعافيــة ...والتَّق ُّبــل :ال َقبــولُ ،يقــال:
ـت فالنـ ًا مــن فــان بقبـ ٍ
ـول َح َسـ ٍ
ـن»(((.
تق َّبــل اهلل منــك عملــك ،وتق َّبلـ ُ
ـيء ُق ُبــوالً و َق ُبــوالً ،وتق َّبلــه ،كالمهــاَ :أخــذه .وقبــل اهلبــة ،و َقبـِـ َـل منه
و ُيقــال :قبــل الـ َّ

النُّصــح .وقبــل اهلل مــن عبــده التَّوبــة ،وهــو ا َّلــذي يقبــل التَّوبــة عــن عبــاده(((.

وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل «قبــل» مـ َّـر ًة واحــد ًة يف
ِ
ض َعنْـ ُهَ ،و َم ْغ َفــر َة َم ْن َقبـِـ َـل ِمنْ ُه»؛
اخلطبــة؛ إذ قــال (عليــه الســام)َ :
«ونـَـ ْ
ـسأ ُل ُه َع ْفـ َـو َمـ ْن َر َ
ِ
ـح َط ِل َبتِي».
«و ِ ُّل َم ْسـ َـأ َلتيَ ،و ُمن ِْجـ ُ
ألَ َّن اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــ َ
و«مغفــرة» معطــوف عــى قولــه« :عفــو» منصــوب ،وعالمــة نصبــه الفتحــة ال َّظاهــرة

الســكون يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر
ـي عــى ُّ
عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،و« َم ـ ْن» اســم موصــول مبنـ ٌّ
باإلضافــة ،و« َقبـِـ َـل» فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر مســترت ،تقديــره
ـاض مبنـ ٌّ
ِ
مبني
(هــو) عائــد إىل اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ ،و«منْــه» مــن :حــرف جـ ٍّـر ،واهلــاء ضمري متَّصــل ٌّ
ـار واملجــرور متع ِّلقان بالفعــل ( َقبـِـ َـل) ،ومجلة
ـم يف حمـ ّـل جـ ٍّـر بحرف اجلـ ِّـر ،واجلـ ُّ
عــى الضـ ّ
«قبــل منــه» مجلــة صلــة املوصــول ،ال حمـ َّـل هلــا مــن اإلعــراب.

بالذكــر َأ َّن َأبــا هـ ٍ
وجديــر ِّ
ـكري َّفرق بــن (العفــو) ،و(العافيــة) ،و(املعافاة)
ـال العسـ ّ
بقولــه« :قيــل :األَ َّول هــو التَّجــاوز عــن ُّ
الذنــوب وحموهــا .الثــَّــاين :دفــاع اهلل ــ ســبحانه ــ
ِ
ـع موضــع املصدر.
األَســقام والباليــا عــن العبــد .وهــو اســم مــن عافــاه اهلل و َأعفــاهُ ،وضـ َ
الثــَّــالثَ :أ ْن يعافيــك اهلل عــن النَّــاس ويعافيهــم عنــكَ ،أ ْي :يغنيــك عنهــم ويغنيهــم
 .1العني .402/1 :وينظر :هتذيب اللغة 229/3 :و ،230واملحيط يف اللغة 481/1 :و.482
 .2ينظر :املحكم واملحيط األعظم 60/3 :و ،61وأساس البالغة.364/1 :
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عنــك ،ويــرف َأذاهــم عنــك و َأذاك عنهــم» (((.
إن (العفــو :تــرك العقــاب عــى َّ
وفـ َّـرق بــن (العفــو) ،و(املغفــرة) بقولــهَّ :
الذنــب،

واملغفــرة :تغطيــة َّ
الذنــب بإجيــاب املثوبــة؛ ولذلــك كثــرت املغفــرة مــن صفــات اهلل تعــاىل
الســلطان كــا ُيقــالَ :أســتغفر اهلل .وقيــل:
دون صفــات العبــاد ،فــا ُيقــالَ :أســتغفر ُّ

العفــو :إســقاط العــذاب .واملغفــرة َأ ْن يســر عليــك بعــد ذلــك جرمــه صون ـ ًا لــه عــن
عــذاب اخلــزي والفضيحــة؛ فـ َّ
ـإن اخلــاص مــن عــذاب النَّــار إنــَّــا يطلــب إذا حصــل

ـاين .واملغفــرة:
عقيبــه اخلــاص مــن عــذاب الفضيحــة .فالعفــو :إســقاط العــذاب اجلسـ ّ

ـاين)(((.
إســقاط العــذاب الروحـ ّ

** *

ُز ْح ِز َح

تـ ُّ
ـدل مــا َّدة «زحــزح» يف ال ُّلغــة عــى البعــد ،والتَّنحيــة ،والدَّ فــع ،واجلــذب يف عجلــة،
ـال اهلل جـ َّـل وعـ َّـزَ ( :ف َمــن ُز ْحـ ِـز َح َعـ ِ
الشــديد .جــاء يف (هتذيــب ال ُّلغــة)َ « :قـ َ
والســوق َّ
ـن
َّ
النَّـ ِ
ـال َبعضهــمُ :زحــزحَ ،أ ْي :ن ُِّحــي و ُب ِّعــدَ ،ف َقـ َ
الَنَّـ َة)(((َ ،قـ َ
ـار َو ُأ ْد ِخـ َـل ْ
ـال َبعضهــمَ :هـ َـذا
ُم َكـ َّـرر مــن َبــاب املعتـ ِّـلَ .و َأصلــه مــن زاح ِيزيــح إِذا َتأ َّخــرَ ...و ِمنْــه ُيقــال :زاحــت ِع َّلتــه
الشــديدَ .وك ََذلِـ َ
السـ ْـوق َّ
ـك الـ َّـذ ْوح.
و َأزحتهــاَ .وقيــلُ :هـ َـو َم ْأ ُخــوذ مــن الـ َّـز ْوحَ ،و ُهـ َـو َّ
َو َقـ َ
زحــه إِذا َدفعــهَ ،وك ََذلِـ َ
ـك َز ْح َزحــه»(((.
زحــه َي ُّ
ـال ا ْبــن ُد َر ْيــد ُي َقــال َّ
 .1الفروق اللغوية.363/1 :
 .2املصدر نفسه.363/1 :
ِ
مران.185 :
 .3آل ع َ

 .4هتذيب اللغة  .430/1وينظر :مجهرة اللغة ،68/1 :وأساس البالغة.159/1 :
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تنحــى .وتقــول :هــو
و ُيقــال :زحزحتــه عــن كــذاَ ،أ ْي :باعدتــه منــه ،فتزحــزحَ ،أ ْيَّ :
بـِـ ِـز ْح َز ٍح عــن ذاكَ ،أ ْي :بـِـ ُب ْع ٍد منه(((.

ِ
ـن النَّـ ِ
وقــال ابــن منظــور« :قــال اللَُّ تعــاىلَ ( :مـ ْن ((( ُز ْحـ ِـز َح َعـ ِ
لنَّـ َة َف َقــدْ
ـار َو ُأ ْدخـ َـل ا َ ْ
(((
وز َّحــه َي ُز ُّحــه
وز َّح الــي َء َي ُز ُّحــه َز ّح ـ ًاَ :ج َذ َب ـ ُه ِف َع َج َلــةَ .
ـي و ُب ِّعــدَ َ .
فـ َ
ـاز) َ ،أ ْي :ن ُِّحـ َ
وز ْح َزحــه فت ََز ْحـ َـز َحَ :د َفعــه ون ََّحــاه َعـ ْن َم ْو ِض ِعـ ِـه َف َتن ََّحــى وبا َعــدَ ه ِمنْـ ُهَ ...و ُيقــال:
َز ّحـ ًاَ ،
ـم َهـ َـذا مكـ َّـرر ِم ـ ْن َبـ ِ
ـكَ ،أ ْي :ب ُب ْعـ ٍـد ِمنْ ـ ُهَ ...قـ َ
ُهـ َـو بِ َز ْحـ َـز ٍح َع ـ ْن َذلِـ َ
ـاب ا ُْل ْع َتـ ِّـل،
ـال َب ْع ُض ُهـ ْ
ِ
ـت ِع َّل ُت ـ ُه و َأ َز ْحتُهــاَ ،و ِقيـ َـلُ :هـ َـو
ـح إِذا َتأ َّخــرَ ...و ِمنْ ـ ُه ُيقــال :زاحـ ْ
زاح َيزيـ ُ
و َأصلــه م ـ ْن َ
ْ
الشـ ِـديدُ َ ،وك ََذلِـ َ
السـ ْـو ُق َّ
ـك الـ َّـذ ْو ُح»(((.
مأخــوذ َم ـ ْن الـ َّـز ْو ِحَ ،و ُهـ َـو َّ
و«ز ْح ِ
ــف يف وزن هــذه الكلمــة و َأمثاهلــا مــن
ــز َح» عــى زنــة « ُف ْع ِل َــل» .وقــد اخت ُِل َ
ُ
مثــل «زلــزل» و«دمــدم» وغريمهــا ممَّــا كان فــاء الكلمــة والمهــا األُوىل مــن جنـ ٍ
ـس واحــد،
ِ
ـب للخليــل ر ْأيــانَ ،أ َّوهلــاَ :أ َّن
وعــن الكلمــة والمهــا الثــَّــانية مــن جنــس واحــدَ ،فنُسـ َ
وزهنــا هــو « َف ْع َفــع» ،وثانيهــا :هــو َّ
إن وزهنــا « َف ْع َفــل»َ ،أ َّمــا ســيبويه ،فــرى َأ َّن وزهنــا
«ف َّعــل»((( ،وذهــب الكوف ِّيــون ،ومنهــم الفـ َّـراء إىل َأ َّن وزهنــا « َف ْع َلــل»((( .ور َأى الدُّ كتــور
ثنائــي مؤ َّلــف مــن
ضــم
يتــم مــن
الس
ٍّ
ِّ
الرباعــي ُّ
ــامرائي ( َأ َّن بنــاء هــذا الفعــل ُّ
ّ
إبراهيــم َّ

(ز ْل) .وإضافــة الثــُّــنائي اىل مثلــه
(ز ْلـ َـز َل) هــو َ
حرفــن صحيحــن إىل مثلــه .فالثــُّــنائي يف َ
 .1ينظر :الصحاح يف اللغة.284/1 :
 .2الصوابَ ( :ف َم ْن).
ِ
مران.185 :
 .3آل ع َ

 .4لسان العرب .468/2 :وينظر :معجم مقاييس اللغة ،4/3 :وتاج العروس.1613/1 :
الفراء.151 :
 .5ينظر :الدرس الرصيف عند ّ

 .6ينظــر :اخلصائــص ،52/2 :واإلنصــاف يف مســائل اخلــاف ،794-793/2 :واللبــاب يف علــل البنــاء
واإلعــراب ،223/2 :والــدرس الــريف عنــد الفـ ّـراء.151 :
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والزيــادة واملبالغــة ،وهــذا هــو األَصــل يف تســميته عنــد الرصف ِّيــن
تــؤ ِّدي إىل معنــى القـ َّـوة ِّ
املتحصلــة
األَقدمــن بـ(املض َّعــف)؛ وذلــك َأ َّن التَّضعيــف عندهــم يــؤذن هبــذه املبالغــة
َّ
ـم الثــُّــنائي إىل مثلــه»((( .فصيغــة « َف ْع َلــل» تـ ُّ
والزيــادة ،واملبالغــة،
ـدل عــى القـ َّـوةِّ ،
مــن ضـ ِّ
وهــو مــا يتناســب وداللــة الكلمــة «زحــزح»؛ فهــي تـ ُّ
ـدل عــى البعــد ،والتَّنحيــة ،والدَّ فع،
ـكل هــذه املعــاين تـ ُّ
الشــديد ،فـ ُّ
والســوق َّ
والزيــادة،
ـدل عــى القـ َّـوةِّ ،
واجلــذب يف عجلــةَّ ،

واملبالغة.

وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) الفعــل «زحــزح» مـ َّـر ًة واحــد ًة يف
اخلطبــة ،إذ قــال (عليــه الســام)َ « :فمـن ُزح ِزح عـن ت ِ
َعذ ِ
يب َر ِّبـ ِـهَ ،سـ َك َن ِ ْف َجنَّتِ ِه بـِـ ُق ْربِ ِه،
َ ْ ْ َ ْ
ِ
ـك ُحـ ْـو َر ِعـ ْ ٍ
ُؤو ٍ
َو ُخ ِّلــدَ ِ ْف ُق ُصـ ْـو ٍر ُم َشـ َّيدَ ٍةَ ،و َم َلـ َ
سَ ،و َسـ َك َن
ـن َو َح َفــدَ ةًَ ،وطِـِـ ْي َ
ف َع َل ْيه بـِـك ْ
ِ
ش َب مـ ْن َعـ ْ ٍ
ـي مـ ْن ت َْســني ٍمَ ،و َ ِ
ـر َة فِـ ْـر َد ْو ٍ
ـن َس ْل َســبِ ْي ٍل،
سَ ،و َت َق َّلـ َ
ـب ِ ْف نَعـِـ ْي ٍمَ ،و ُسقـِـ َ
َحضـ ْ َ
ِ
ِ ِ
ــة بـ َِــزنْجبِي ٍلَ ،مْتُومــ ًة بـ ِ
َم ُزوج ٍ
ِــم ْس ٍك َو َعبِ ْ ٍ
ــو ِرُ ،م ْس ْ
ــر ْو ِر،
ــرُ ،م ْســتَد ْي ٌم ل ْل ُح ُب ْ
َ ْ
ْ ْ َ
ْ َ
تشعـ ٌِــر ل ْل ُ ُ
فَ ،ليــس يصــدَّ ع ِمــن ُ ِ
ــد ٍ
ض م ْغ ِ
خ ٍ
ــس َين ِ
ف»َ ،أ ْي:
ْــز ُ
ــر ُب مــ ْن ُ ُ
شبِــه َول ْي َ
ــورْ ِ ،ف َر ْو ٍ ُ
ْ َ ُ َ ُ ْ ْ
َي ْ َ
ِ
ـع عــن العــذاب ،ويكــون هــذا ك ُّلــه يف عجلــة ،و ُيسـ ُ
ـاق ســوق ًا
َف َم ـ ْن ُب ِّعــدَ َون ُِّحــيَ ،و ُدفـ َ
شــديد ًا هلــول املوقــف ،وهــو اخلــاص مــن النَّــار ،ســكن يف جنَّتــه بقربــهُ ،
وخ ِّلــد يف
قصــور مش ـ َّيدة ...وليــس ينــزف.

وتقــدَّ م َأ َّن حلــذف الفاعــل ،وإقامــة املفعــول مقامــه َأغراض ـ ًا لفظ َّيــة ،ومعنو َّيــة(((،
املهمــة ا َّلتــي ُيــذف مــن َأجلهــا
ومنهــاَّ :
التكيــز عــى احلــدث ،فمــن بــن األَغــراض َّ
مه َّيــة كبــرة يف املعنــى ا َّلــذي يقصــد إليــه املتك َّلــم بيانــه،
الفاعــل هــو كــون احلــدث ذا َأ ِّ

والتكيــز
َّوجــه َّ
الســامع ،وحييــد بذهنــه عــن الت ُّ
فــراه يعمــد إىل إزالــة مــا يســتجلب انتبــاه َّ
يف احلــدث ا َّلــذي يش ـكِّل املحــور يف قصــد املتك ِّلــم ،وهــو مــا عمــد إليــه َأمــر املؤمنــن
 .1الفعل زمانه وأبنيته.195 :

(ج ِذ َب ْت) من الكتاب.
 .2ينظر :الفعل ُ
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(عليــه الســام) يف قولــه« :فمــن زحــزح عــن تعذيــب ر ّبــه»؛ فواضــح مــدى صعوبــة
املوقــف واحلــدث ا َّلــذي يــو ُّد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) بيانــه ،وهــو البعــد والتَّنحيــة

ــزحَ ،أ ّيــ ًا كان هــو ،ســ ِّيد ًا ،عبــد ًا ،رشيفــ ًا،
عــن عــذاب اهلل ،بــرف النَّظــر عــن ا ُمل َز ْح َ
وضيع ـ ًا ،غن ِّي ـ ًا ،فقــر ًا ،عامل ـ ًا ،جاه ـاً ،رج ـاً ،امــر َأةً ،صغــر ًا ،كبــر ًا ،كائن ـ ًا َم ـ ْن كان،

فإنــَّــه ْ
بالســكن يف اجلنَّــة ،إلــخ.
إن ُزحــزح عــن تعذيــب ر ِّبــه ،فقــد فــاز َّ

وقــول َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)« :فمــن زحــزح عــن تعذيــب ر ّبــه» فيــه تضمــن
ِ
ـن النَّـ ِ
لقولــه ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ َ ( :ف َمـ ْن ُز ْحـ ِـز َح َعـ ِ
ـاز)((( ،ومل يقــل
النَّـ َة َف َقــدْ َفـ َ
ـار َو ُأ ْدخـ َـل ْ َ
َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)« :زحــزح عــن النــار»؛ لفــوات الفائــدة مــن اخلطبــة،
خلوهــا مــن األَلــف.
وهــي ُّ
الســكون يف ِّ
حمــل رفــع
و« َف َمــ ْن» الفــاء عاطفــة ،و« َمــ ْن» اســم رشط
مبنــي عــى ُّ
ٌّ
مبتــدأ ،و«زحــزح» فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح (فعــل الــرط)،
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

ونائــب الفاعــل ضمــر مســترت تقديــره (هــو) عائــد اىل قولــه « َمــ ْن» ،و«عــن» حــرف

جــره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو
جــر ،و«تعذيــب» :اســم جمــرور ،وعالمــة ِّ
ٍّ
مضــاف ،و«ر ّبــه» مضــاف إليــه جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره،

ـار واملجــرور
ـي يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،واجلـ ُّ
وهــو مضــاف ،واهلــاء :ضمــر متــَّــصل مبنـ ٌّ

ـزح عــن تعذيــب ر ِّبــه،
متع ِّلقــان بالفعــل «زحــزح» ،ومجلــة فعــل الــرط وجوابــه ــــ ُزحـ َ
ســكن يف جنَّتــه بقربــه ــــ يف حمـ ِّـل رفــع خــر املبتــدأ « َم ـ ْن».
** *

 .1آل عمران.185 :
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ُخ ِّلدَ
تـ ُّ
ـدل مــا َّدة «خلــد» يف ال ُّلغــة عــى طــول املــدَّ ة ،والثــَّــبات عــى حالــة واحــدة ،والبقــاء
يف املــكان َأبــد ًا ،ودوام البقــاء ،واإلقامــة يف املــكان واملالزمــة .جــاء يف (العــن)« :اخلُ ْلــدُ :
مــن َأســاء اجلنــان ،واخلُلــود :البقــاء فيهــا ،وهــم فيهــا خالــدون وخم َّلــدون»(((.

دار ال ُيــرج ِمنْهــاِ ،
ـري« :اخل ُلــو ُد :البقــا ُء ِف ٍ
ي ُلــد...
والف ْعـ ُـلَ :خ َلــدَ َ ْ
َ ُ َ
وقــال األَزهـ ّ
و َأهـ ُـل اجلنَّــة خالِــدُ ون ُم َ َّلــدُ ون ِ
النَّــة إخــاد ًاْ ،
آخــر األَ َبـ ِـد ،و َأ ْخ َلــدَ اهلل َأهـ َـل ْ
والُ ْلــدُ :
ْ
َ

ـم مــن َأســاء ِْ
النَــان»(((.
اسـ ٌ

الرجـ ُـل خي ُلــدُ ُخ ُلـ ْـود ًا .و َأخ َلــدَ ُه
وقــال اجلوهـ ّ
ـري« :اخلُ ْلــدُ  :دوا ُم البقــاء .تقــولَ :خ َلــدَ َّ
ِ
اهللُ َ
الرجـ ُـل بصاحبــهَ :ل ِز َمـ ُه»(((.
وخ َّلــدَ ه َتْل ْيــد ًا ...و َأ ْخ َلــدَ باملــكانَ :أقــام فيــه .و َأخلــد َّ

ـيء مــن اعــراض الفســاد ،وبقــاؤه عــى
ري الـ َّ
الراغــب« :اخلُ ُلــود :هــو ت ـ ِّ
وقــال َّ
احلالــة ا َّلتــي هــو عليهــاُّ ،
ـر والفســاد تصفــه العــرب باخللــود،
وكل مــا يتباطـ ُـأ عنــه التَّغيـ ُ
كقوهلــم ل َ
ألثــايف :خوالــد؛ وذلــك لطــول ُمكْثِهــا ال لــدوام بقائهــاُ .يقــالَ :خ َلــدَ َ ْ
ي ُلــدُ
ت ُلــدُ َ
ـم َ ْ
ون) [الشــعراء ...]129/واخلُلــو ُد يف اجلنَّــة :بقــاء
ُخ ُلــود ًا ،قــال تعــاىلَ ( :ل َع َّل ُكـ ْ
األَشــياء عــى احلالــة ا َّلتــي عليهــا مــن غــر اعــراض الفســاد عليهــا ،قــال تعــاىلُ ( :أ ِ
ولئـ َ
ـك
َأصحــاب ْ ِ
ـم فِيهــا خالِــدُ َ
ون) [البقــرة.(((»]82 /
ُ
ْ
الَنَّــة ُهـ ْ
 .1العني.315/1 :
 .2هتذيــب اللغــة  .467/2وينظــر :مجهــرة اللغــة ،303/1 :ومعجــم مقاييــس اللغــة ،167/2 :واملحيــط يف
واملخصــص 26/1 :و 477/2و ،488و ،471/3ولســان العــرب ،164/3 :واملصبــاح
اللغــة،355/1 :
ّ
املنــر ،109/3 :وتــاج العــروس.1792/1 :
 .3الصحاح يف اللغة .181/1
 .4مفردات ألفاظ القرآن 291 :و.292
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وخلــود ًا :بقــى وأ َقــام .ودار اخل ْلــدِ :
وقــال ابــن ســيدهَ :
ي ُلــد ُخ ْلــدا ُ
اآلخـ َـرة،
«خ َلــد َ ْ
ُ
َ َ
َ
َ
وخ َلــد بِا َْل ـك ِ
وخ َّلدهــمَ ...
أهلهــا فِ َيهــاَ ،
ي ُلــدُ ُخ ُلــود ًا،
َان َ ْ
هلهــاَ .وقــد َأ ْخلــد اهلل َ
ل َب َقــاء َأ َ
ِ
ِ
ـبَ ،
كأنــَّــه ُم َ َّلــد َ
لذلِــك»(((.
الر َجــال :ا َّلــذي َأسـ َّن َومل َيشـ ْ
و َأ ْخ َلــدَ َأ َقــا َم ...وا ُمل َخ َّلــد مــن ِّ
السـ ِ
ـري« :خلــد باملــكان و َأخلــدَ َ :أطـ َ
ـجن،
وقــال َّ
الزخمـ ّ
ـال بــه اإلقامـ َة ...وخلــدَ يف ِّ
وخلــدَ يف النَّعي ـ ِم :بقــي فيــه َأبــد ًا خلــود ًا وخلــد ًا .وخ َّلــدَ ُه اهللُ و َأخ َلــدَ ُه .ومــن املجــاز:
فـ ٌ
ـان خم َّلــدٌ  :ل َّلــذي َأبطـ َـأ عنــه َّ
ـيب ،وا َّلــذي ال تســقط لـ ُه ِسـ ٌّن؛ إلخــاده عــى حالتــه
الشـ ُ
األُوىل وثباتــه عليهــا»(((.

وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل ُ
«خ ِّلــدَ » مـ َّـر ًة واحــد ًة
يف اخلطبــة ،مبن ّيـ ًا للمجهــول ،وعــى زنــة « ُف ِّعـ َـل» ،وهــو ثــاين األَفعــال الثــَّــاثة عــر ا َّلتي
ـزح عــن تعذيــب ر ِّبه َبأنــَّــه يســكن
ذكرهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) واصفـ ًا َمـ ْن ُزحـ َ
«و ُخ ِّلــدَ يف ُق ُصـ ْـو ٍر ُم َشـ َّيدَ ٍة».
يف جنَّتــه بقربــهَ :
وقــد َأحســ َن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) حــن اســتعمل الفعــل ُ
«خ ِّلــدَ » عــى

زنــة « ُف ِّعـ َـل» ،ا َّلتــي تـ ُّ
ـدل عــى الكثــر((( ،وهــو مــا يتناســب وداللــة ال َّلفظــة عــى اخللــود
والبقــاء.

َأ َّمــا اســتعامله (عليــه الســام) الفعــل مبن ّيـ ًا للمجهــول؛ فإنــَّــه (عليــه الســام) يريــد
َأ ْن ير ِّكــز عــى احلــدث ،وهــو اســتقرار «مـن ُزحـ ِـزح عـن ت ِ
َعذيـ ِ
ـب َر ِّبـ ِـه» يف جنَّتــه بقربــه،
َ ْ ْ َ ْ
ُ
والبقــاء والثــَّــبات فيهــا ،بــرف النَّظــر عــن الباقــي والثــَّــابت فيهــا.

و«خ ِّلــدَ » فعــل مـ ٍ
ُ
ـي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمــر
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ
 .1املحكم واملحيط األعظم .319/2
 .2أساس البالغة .121/1

 .3ينظر :الفعل ( َف َّردتُه) من الكتاب.
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مســترت فيــه تقديــره (هــو) عائــد اىل «مـن ُزحـ ِـزح عـن ت ِ
َعذيـ ِ
ـب َر ِّبـ ِـه» ،و«يف» حــرف جـ ٍّـر،
َ ْ ْ َ ْ

ـار واملجرور
و«قصــور» :اســم جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،واجلـ ُّ

متع ِّلقــان بالفعــل ُ
جرهــا الكــرة ال َّظاهــرة
«خ ِّلــدَ » ،و« ُمشـ َّيدة» صفــة جمــرورة ،وعالمــة ِّ
ٍ
«و ُخ ِّلــدَ يف ُق ُصـ ٍ
«س ـ َك َن يف َجنَّتِـ ِـه
عــى آخرهــا ،ومجلــة َ
ـور ُم َش ـ َّيدة» معطوفــة عــى مجلــة َ
بـِ ُق ْربِ ِه».
** *

ِط ْي َف

تـ ُّ
ـف واإلحاطة به ،واالســتدارة
ـيء ،واحلـ ِّ
ـدل مــا َّدة «طيــف» يف ال ُّلغــة عــى دوران الـ َّ
ـوفَ .فأ َّمــا طــاف
ـاف َي ُطـ ُ
عليــه ،واحلــوم حولــه .جــاء يف (العــن)« :وال َّط َوفــانَ :م ْصــدَ ر طـ َ
ـف...
اف .و َأطــاف هبــذا األَمـ ِـرَ ،أ ْيَ :أحــاط بــه ،فهــو ُمطِ ْيـ ٌ
بالبيــت يطــوف فاملصــدرَ :طـ َـو ٌ
حصنُوهــا
وال َّطائـ ُ
ـف ا َّلــذي بالغــور ُسـ ِّـمي بــه احلائــط ا َّلــذي َبنَــوا حوهلــا يف اجلاهل َّيــةَّ ،
به» (((.

ـح يـ ُّ
ـدل عــى َد َوران
وقــال ابــن فــارس« :ال َّطــاء والــواو والفــاء َأصـ ٌـل واحــدٌ صحيـ ٌ
ي َمــل عليــه»(((.
يـ َّ
ـيء عــى الـ َّ
الـ َّ
ـم ُ ْ
ـيء ،و َأ ْن َ ُ
ـف بــهُ .ثـ َّ

ـي حـ َ
ـف َلِـ ْن يــدور حــول
ـي ِء ،ومنــه :ال َّط ِائـ ُ
الراغــب« :ال َّطـ ْـو ُ
ـول الـ َّ
وقــال َّ
ف :املـ ُ
ــم ِو ْل ٌ
ــدان)
ــوف .قــال تعــاىلَ ( :ي ُط ُ
ــاف بــه َي ُط ُ
البيــوت حافظــ ًاُ .يقــالَ :ط َ
ــوف َع َل ْي ِه ْ
ِ
ف ِبِــا) [البقــرة ،]158 /ومنــه
ــو َ
نــاح َع َل ْيــه َأ ْن َي َّط َّ
[الواقعــة ،]17 /قــالَ ( :فــا ُج َ
ـف مــن اجلـن ،واخليــال ،واحلادثــة وغريهــا .قــال( :إِذا مســهم ِ
ـف ِمـ َن
طائـ ٌ
اسـتُعري ال َّط ِائـ ُ
ِّ
َ َّ ُ ْ
ْ
 .1العني  .107/2وينظر :املحيط يف اللغة.331/2 :
 .2معجم مقاييس اللغة .338/3
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الش ـي ِ
طان) [األعــراف ،]201 /وهــو ا َّلــذي يــدور عــى اإلنســان مــن َّ
الشــيطان يريــد
َّ ْ

اقتناصــه ...وهــو َخيـ ُ
ـيء وصورتــه املرتائــي لــه يف املنــام أو اليقظــة .ومنــه قيــل
ـال الـ َّ
طــاف َع َليهــا ِ
ــف) [القلــم.(((»...]19 /
ــف .قــال تعــاىلَ ( :ف
طائ ٌ
للخيــالَ :ط ْي ٌ
َ ْ

ـاف :اســتدار وجــاء ِم ـن ِ
نواحيــه .و َأ َطــاف ُفـ ٌ
ـان باألَمــر
َ َ َ ْ
وقــال ابــن منظــور« :و َأ َطـ َ ْ
طــاف بِ ِ
ــة ِمــن فِ َّض ٍ
طــاف َع َلي ِهــم بِآنِي ٍ
إِ َذا َأحــاط بِ ِ
ــهَ ،و ِف الت َِّنز ِ
ــة)(((َ .و ِق َ
ــه
يــل:
يــلُ ( :ي
َ
ْ
ُ ْ ْ َ
اف ك ُّلــه
حــا َم َح ْولــه ...و َطـ َ
واسـ َت َط َ
ـوف َط ْوفـ ًا و َط َو َفانـ ًا ،و َت َطـ َّـو َ
ـي ِء َي ُطـ ُ
ف ْ
ـاف َحـ ْـو َل الـ َّ ْ
بِمعنًــى .ورج ٌــل َط ٌ ِ
الر ُ
فَ ،أ ْي:
جــل َأ ْي:
ــو َ
َ
ــو َ
طــاف ،و َط َّ
ــر ال َّطــواف .و َت َط َّ
ََ ُ
َ ْ
ف َّ
ــاف :كَث ُ
ِ
ـاف بِا ْلبيـ ِ
دار َح ْولــه»(((.
ـت و َأ َطـ َ
َأكثــر ال َّطـ َ
ـواف ،و َطـ َ َ ْ
ـاف َع َل ْيــهَ :
ـف» مـ َّـر ًة واحد ًة يف
وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليه الســام) هــذا الفعل «طيـ َ
اخلطبــة ،وهــو رابــع األَفعــال الثــَّــاثة عــر ا َّلتــي ذكرهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)؛
ـور م َشـي ٍ
ِ
ِ ِ
دة،
«سـ َك َن ِف َجنَّتــه بـِـ ُق ْربِهَ ،و ُخ ِّلــدَ يف ُق ُصـ ٍ ُ َّ
واصفـ ًا َمـ ْن ُزحـ َ
ـزح عــن تعذيــب ر ِّبــه َ
ف َع ِ
ور ِعـ ْ ٍ
ٍ
و َم َلـ َ
ُؤوس».
ليه بـِـك
ـن َو َح َفدَ ةًَ ،وطـِـ ْي َ
ـك ُح َ
ٍ
ُؤوس» فيه تضمــن لقوله ــ
ف َعليـ ِـه بـِـك
«وطـِـ ْي َ
وقــول َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) َ
ـم بِآنِ َيـ ٍـة ِمـ ْن فِ َّضـ ٍـة)((( ،واســتعمل َأمــر املؤمنــن (عليه
(و ُي َطـ ُ
تبــارك وتعــاىل ــــ َ :
ـاف َع َل ْي ِهـ ْ

ـي للمجهــول ،ومل يقــل « ُي َطــاف»؛ لفــوات الفائــدة
الســام) الفعــل «طيــف» بصيغــة املبنـ ِّ
خلوهــا مــن األلــف.
مــن اخلطبــة ،وهــي ُّ

ون * بِ َأ ْكـ َـو ٍ
ان ُم َ َّلــدُ َ
ـم ِو ْلــدَ ٌ
اب
وفيــه تضمــن لقولــه ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ َ ( :ي ُطـ ُ
ـوف َع َل ْي ِهـ ْ

 .1مفردات ألفاظ القرآن.531 :
 .2اإلنسان.15 :
 .3لسان العرب  .225/9وينظر :تاج العروس.600/1 :
 .4اإلنسان.15 :
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س ِمــ ْن َم ِع ٍ
َو َأ َب ِ
يــق َوك َْأ ٍ
ــن)((( ،ومل يقــل (عليــه الســام)( :يطــوف ...مــن معــن)،
ار َ
ٍ
ُؤوس»؛ خللـ ِّـو هــذه اجلملــة مــن األَلــف ،وكثــرة األَلفــات يف
ف َعليـ ِـه بـِـك
«وطـِـ ْي َ
وقــالَ :
اب َو َأ َب ِ
ون * بِ َأ ْكـ َـو ٍ
اريـ َـق َوك َْأ ٍ
ان ُم َ َّلــدُ َ
ـم ِو ْلــدَ ٌ
س ِمـ ْن
قولــه ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ ( َي ُطـ ُ
ـوف َع َل ْي ِهـ ْ
َم ِعـ ٍ
خلوهــا مــن األلــف.
ـن) ،وهــو مــا يفـ ِّـوت الفائــدة مــن اخلطبــة ،وهــي ُّ
للتكيــز
وجــاء َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) بالفعــل «طيــف» مبن ّيــ ًا للمجهــول َّ
يــب رب ِ
ِ
الشــخص « َمــ ْن ُز ْح ِ
احلــف حــول ذلــك َّ
ــه»
عــى احلــدث ،وهــو
ُّ
ــز َح عــ ْن تَعذ ِ َ ِّ
ٍ
عمــن ُيطــاف عليــه هبــا.
وبكــؤوس ،بــرف النَّظــر َّ
و«طيــف» فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمــر
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ
مســترت فيــه تقديــره (هــو) عائــد اىل «م ـن ُزحـ ِـزح ع ـن ت ِ
َعذيـ ِ
ـب َر ِّبـ ِـه» ،و«عليــه» عــى:
ْ
َ ْ ْ َ

ـار واملجــرور
ـي يف حمـ ّـل جـ ٍّـر بحــرف اجلـ ِّـر ،واجلـ ُّ
حــرف جـ ٍّـر ،واهلــاء :ضمــر متــَّــصل مبنـ ٌّ

متع ِّلقــان بالفعــل «طيــف» ،و«بكــؤوس» البــاء :حــرف جـ ٍّـر ،و«كــؤوس» :اســم جمــرور،

واجلــار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل
جــره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
ُّ
وعالمــة ِّ
ٍ
ُؤوس» معطوفــة عــى مجلــة «و َم َلـ َ
ـور ِعـ ْـن
ف َعليـ ِـه بـِ ـك
«وطـِ ـ ْي َ
«طيــف» ،ومجلــة َ
ـك ُحـ َ
َو َح َفــدَ ةً».
** *

َت َقلَّ َب

تـ ُّ
ـيء مــن جهــة إىل جهــة ُأخــرى ،وترصيفــه
ـدل مــا َّدة «تق ّلــب» يف ال ُّلغــة عــى ر ِّد الـ َّ
ـب :حتويلك
مــن وجــه اىل وجــه ،وحتويلــه مــن جهــة اىل ُأخــرى ،جــاء يف (العــن)« :وال َق ْلـ ُ
ـت فالنـ ًا عــن وجهــهَ ،أ ْي:
ـب .و َق َل ْبـ ُ
الـ َّ
ـب ،و َق َّل ْب ُتــه َفتَق َّلـ َ
ـيء عــن وجهــه ...و َق َل ْب ُتـ ُه فان َق َلـ َ

 .1الواقعة.18-17 :
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رصفتُه»(((.
الــيء فانقلــب ،وا ُملن َقلــب
الــيء مــن جهــة إىل جهــة((( .وقلبــت
ــب :ر ُّد َّ
فال َق ْل ُ
َّ

ـيء ظهــر ًا لبطــن،
يكــون مكان ـ ًا ،ويكــون مصــدر ًا ،وق َّلب ُتــه بيــدي تقليب ـ ًا .وتق َّلــب الـ َّ
الرمضــاء(((.
كاحل َّيــة تتق َّلــب عــى َّ

الــيء :ترصيفــه ورصفــه عــن وجــه إىل وجــه ،كقلــب
ــب َّ
الراغــبَ « :ق ْل ُ
وقــال َّ
ـب ِ
اإلنْســان قيــل :سـ ِّـمي بــه
الثــَّــوب ،وقلــب اإلنســانَ ،أ ْي :رصفــه عــن طريقتــه ...و َق ْلـ ُ
ِ
ِ
ـيء :تغيــره مــن حــال إىل حــال»(((.
ـب الـ َّ
لكثــرة َت َق ُّلبِــه ...و َت ْقليـ ُ
حوله
ـيءَ ،و َق َّلبــهَّ :
وا ْلقلــبْ َ :تويــل الـ َّ ْ
ـيء َعــن َوجهــه .قلبــه يقلبــه قلبـ ًا ،وقلــب الـ َّ ْ
ِ
ِ
ـف َشــا َءَ ،ورجـ ٌـل قلــب:
ف فِ َيهــا كَيـ َ
ـر َ
ظهــر ًا لبطــن .وتق َّلــب ف األُ ُمــورَ ،وف البِــاد :تـ َّ
فحولــه لينضج
يتق َّلــب كَيـ َ
ـف َي َشــاء ،وقلــب اخلبــز ونحــوه يقلبــه قلبـ ًا :إذا نضــج ظاهــرهَّ ،
باطنــه .واالنقــاب اىل اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ :املصــر إليه والتَّحـ ُّـول(((.

ـر
وتطابقــت داللــة الفعــل «تق َّلــب» يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ جــاء بــه َأمـ ُ
املؤمنــن (عليــه الســام) مـ َّـر ًة واحــد ًة عــى زنــة «تف َّعـ َـل» ،وهــو ســادس األَفعال الثــَّــاثة
حــزح عــن تعذيــب
عــر ا َّلتــي ذكرهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) واصفــ ًا َمــ ْن ُز
َ
ربــه ،إذ قــال (عليــه الســام)َ « :فمـن ُزحـ ِـزح َعـن ت ِ
َعذ ْيـ ِ
ـب َر ِّبـ ِـهَ ،سـ َك َن ِ ْف َجنَّتِـ ِـه بـِـ ُق ْربِ ِه،
َ ْ ْ َ ْ
ِّ
ف َع ِ
ـور م َشـي ٍ
ـك ُحـ ْـو َر ِعـ ْ ٍ
ٍ
دة ،و َم َلـ َ
ُؤوسَ ،و َسـ َك َن
ليه بـِـك
ـن َو َح َفــدَ ةًَ ،وطـِـ ْي َ
َو ُخ ِّلــدَ يف ُق ُصـ ٍ ُ َّ
 .1العني .402/1
 .2ينظر :معجم مقاييس اللغة.13/5 :
 .3ينظر :الصحاح يف اللغة.90/2 :
 .4مفردات ألفاظ القرآن.681 :
 .5ينظر :املحكم واملحيط األعظم ،59/3 :وأساس البالغة.387/1 :
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ِ
ٍ
ـب ِف نَعـِـ ْي ٍم».
ـر َة فِـ ْـر
دوسَ ،و َت َق َّلـ َ
َحضـ ْ َ

ٍ
(((
وتــدل صيغــة «ت َف َّع َ
ُّ
الصــرورة ،وهــي:
ــل» عــى معــان ذكرهــا العلــاء  ،ومنهــا َّ
«صــرورة الفاعــل َأصــل الفعــل ،نحــو :تأ َّيمــت املــر َأةُ :صــارت َأ ِّي ـ ًا»((( .وهــو املعنــى

ـب يف نَعـِ ـ ْي ٍم»َ ،أ ْي :صــار يف
«و َت َق َّلـ َ
ـر املؤمنــن (عليــه الســام) يف قولــهَ :
ا َّلــذي َأراده َأمـ ُ
نعيــم.

ٍ
مبنــي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر مســترت فيــه ،تقديــره
مــاض
و«تق َّلــب» فعــل
ٌّ

ـزح عــن تعذيــب ر ّبــه» ،و«يف» :حــرف جـ ٍّـر ،و«نعي ـ ٍم» ،اســم
(هــو) عائــدٌ إىل « َم ـ ْن ُزحـ َ
واجلــار واملجــرور متع ِّلقــان
جــره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
ُّ
جمــرور ،وعالمــة ِّ

بالفعــل (تق ّلــب) ،ومجلــة (وتق ّلــب يف نعي ـ ٍم) معطوفــة عــى مجلــة (وســكن يف حظــرة
فــردوس).

** *

َ�ش ِر َبَ ،ي ْ�ش َر ُب

ـر ُب مصــدر َ ِ
ـر ُب :ا ْل َقـ ْـوم
جــاء يف (مجهــرة ال ُّلغــة)َ :
ش َب َّ
شبـ ًاَ .والـ َّ ْ
الرجــل ُ ْ
«والـ ُّ ْ
ِ
الـ ُّ
والش َبـ ُة مــن الــدَّ َواء َو َغــره:
ـر ُبَ ْ :
ـظ مــن ا َملــاءْ َّ ...
ش ٌبَ ...والـ ِّ ْ
يرشبــون َشــار ٌب َو َ ْ
ابَ :مــا ُ ِ
ش َب مــن َمــاء و َغــره»(((.
ـر ُ
اجلُ ْر َعـ ُةَ ...والـ َّ َ
ِ
اجلوهــريِ َ :
الــر ُب بالفتــح
وقــال
ّ
وشبــ ًاْ َّ ...
وشبــ ًا ْ
شبــ ًا َ ْ
«ش َب املــا َء وغــره ُ ْ

املفصــل ،158/7 :وارتشــاف الــرب،82/1 :
 .1ينظــر :الكتــاب ،66/4 :واملقتضــب ،78/1 :ورشح ّ
وعمــدة الــرف 36 :و ،37وترصيــف األفعــال واملصــادر واملشــت ّقات ،133 :وأوزان الفعــل ومعانيهــا،94 :
والتطبيــق الــريف.37 :
 .2أوزان الفعل ومعانيها .99 :وينظر :ترصيف األفعال واملصادر واملشت ّقات.134 :
 .3مجهرة اللغة.135/1 :
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مصــدر ،وباخلفــض والرفــع اسـ ِ
ـان مــن َ ِ
والش َب ـ ُة مــن
شبــت .وال َّتـ ْـر ُ
َّ
ٌ
ـر ُبْ َّ .
اب :الـ ُّ ْ
ـر ُب بالكــر:
والش َبـ ُة َأيضـ ًا :ا َملـ َّـر ُة الواحــدة مــن الــرب .والـ ِّ ْ
ـر ُب مـ َّـرةًْ َّ .
املــاء :مــا ُيـ ْ َ
ِ
ش ٍ
احلـ ُّ
ش َب ُة
ـم ُيمـ ُ
ـر ُب :مجع شــارب ،ثــُـ َّ
وب ...وامل ْ َ
ـر ُب عــى ُ ُ
ـع الـ َّ ْ
ـظ مــن املــاء ...والـ َّ ْ
ش َب ـ ُة بالفتــح :ال ُغ ْر َف ـ ُة»(((.
ـر ُب فيــه .وا َمل ْ َ
بالكــر :إنــاء ُيـ ْ َ
وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل «رشب» و«يــرب»
يف اخلطبــة يف ضمــن األَفعــال الثــَّــاثة عــر ،ا َّلتــي جــاء هبــا (عليــه الســام) يف مقــام

حــزح عــن تعذيــب ر ِّبــه ،إذ قــال (عليــه الســام)َ « :ف َمــ ْن ُز ْح ِ
ــز َح عــ ْن
جــزاء َمــ ْن ُز
َ
ِ
ــور م َشــي ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ت ِ
َعذ ِ
دة ،و َم َل َ
ــن
يــب َر ِّبــهَ ،ســ َك َن يف َجنَّتــه بـِــ ُق ْربِهَ ،و ُخ ِّلــدَ يف ُق ُص ٍ ُ َّ
ــور ع ْ
ــك ُح َ
ف َع ِ
ٍ
ٍ
ـي
ـر َة فِ ْر
ليه بـِـك
َو َح َفــدَ ةًَ ،وطـِـ ْي َ
دوسَ ،و َت َق َّل َ
ب يف نَعـِـ ْي ٍمَ ،و ُسقـِـ َ
ُؤوسَ ،
وسـ َك َن َحضـ َ
بيلَ ،مْتُوم ـ ًة بـِـ ِ
م ـ ْن ت َْســني ٍمَ ،و َش َب م ـ ْن َعـ ٍ
ـم ْس ٍك َو َعبـ ٍ
زوجـ ٍـة بـِـ َـزن َْج ٍ
ـن َس ْل َسـ ٍ
ـر،
ـبيلَ ،م ْ َ
َ
َ
ض م ْغـ ِـد ٍ
خـ ٍ
ِ
للح ُبـ ِ
ـورُ ،م ْس ْ
ف».
ـر ُب م ـ ْن ُ ُ
ـتديم ُ
ـور ،يف َر ْو ٍ ُ
ُم ْسـ ٌ
ـرورَ ،يـ ْ َ
تشعـِـ ٌـر للـ ُ
و«رشب» فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمري مســترت فيه جــواز ًا ،تقديره
ـاض مبنـ ٌّ
ـزح عــن تعذيــب ر ّبــه» ،و«مــن» :حــرف جـ ٍّـر ،و«عـ ٍ
ـن» ،اســم
(هــو) عائــدٌ إىل « َمـ ْن ُزحـ َ
ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل
جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،واجلـ ُّ

جرهــا الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخرهــا.
«رشب» ،و«سلســبيل» صفــة جمــرورة ،وعالمــة ِّ
ومجلــة (ورشب مــن عـ ٍ
(وســقي مــن تســنيم).
ـن سلســبيل) معطوفــة عــى مجلــة ُ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و«يــرب» فعــل مضــارع مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ

ـزح عــن تعذيــب
والفاعــل ضمــر مســترت فيــه جــواز ًا تقديــره (هــي) ،عائــد إىل « َمـ ْن ُزحـ َ
ر ّبــه» ،و«مــن» :حــرف جـ ٍّـر ،و«مخـ ٍ
ـور» ،اســم جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة
 .1الصحــاح يف اللغــة  .350/1وينظــر :هتذيــب اللغــة ،101/4 :ومعجــم مقاييــس اللغــة،208/3 :
واملخصــص ،373/2 :وأســاس البالغــة ،238/1 :ولســان العــرب:
ومفــردات ألفــاظ القــرآن،448 :
ّ
 ،487/1واملصبــاح املنــر ،472/4 :وتــاج العــروس.619-611/1 :
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ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل «يــرب».
عــى آخــره ،واجلـ ُّ
*

*

*

ُي َ�صدَّ ُع
ـت
جــاء يف (العــن):
ـت الفــاةَ :قطعـ ُ
وصدَ ْعـ ُ
«والصــدْ ُع :شـ ٌّـق يف يشء لــه صالبــةَ ...
َّ
ـط ِ
وسـ َ
...والصدْ ُع :نبــات األَرض ألَنــَّــه
جوزهــا .والن َّْهـ ُـر ت َْصــدَ ُع يف وســطه فتشـ ُّقه شـ ّق ًا
َّ
والصــداع:
الصبــحُّ ...
ديــع :انصــداع ُّ
والص ُ
يصــدع األَرض ،واألَرض تتصــدَّ ُع عنــهَّ .
الرجـ ُـل تصديعـ ًا»(((.
َو َجـ ُ
ـع الـ َّـرأسُ .صــدِّ ع َّ

الشـ ُّـق ِف الـ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
الص ْلـ ِ
والصــدْ ُعَّ :
وع.
هــا َو َ ْ
ـب ُّ
َّ
ج ُعـ ُه ُصــدُ ٌ
ـيء ُّ
َّ
كالزجاجــة واحلائــط َو َغ ْ ِي َ
وصدَّ َعــه فان َْصــدَ َع وت ََصــدَّ َعَ :شـ ّقه بِنِ ْص َفـ ْ ِ
ـنَ ،و َق ْو ُلـ ُه َعـ َّـز
وصــدَ َع الـ َّ
ـي َء َي ْصدَ ُعـ ُه َصدْ عـ ًا َ
َ
َ (((
ـب ال َّتــا َء َصــا ًدا ،و ُأدغمــت ِف
َو َجـ َّـلَ ( :ي ْو َم ِئـ ٍـذ َي َّصدَّ ُعـ
ـون) َ ،أصلهــا َيت ََصدَّ ُعــون َف َق َلـ َ
الص ِ
اد(((.
َّ
«الصــدْ ُعَّ :
كالزجاج واحلديــد ونحومها.
الصلبــة ُّ
الشـ ُّـق يف األَجســام ُّ
الراغــبَّ :
وقــال َّ
وصدَّ ْع ُتـ ُه َفت ََصــدَّ َع ،قــال تعــاىلَ ( :ي ْو َم ِئـ ٍـذ َي َّصدَّ ُعـ َ
ـون) [الــروم/
ُيقــالَ :صدَ ْع ُتـ ُه َفان َْصــدَ َعَ ،
اصــدَ ْع بِــا ت ُْؤ َمـ ُـر) [احلجــر/
 ،]43وعنــه اس ـتُعريَ :صــدَ َع األَمـ َـرَ ،أ ْيَ :ف َص َل ـ ُه ،قــالَ ( :ف ْ
اع ،وهــو شــبه االشــتقاق يف الـ َّـر ْأس مــن الوجــع .قــال:
الصــدَ ُ
 ،]94وكــذا اسـتُعري منــه ُّ
ـون َعنْهــا َوال ُين ِْز ُفـ َ
(ال ُي َصدَّ ُعـ َ
ـون) [الواقعــة.(((»...]19 /

 .1العــن  .67/1وينظــر :مجهــرة اللغــة ،348/1 :وهتذيــب اللغــة ،157/1 :والصحــاح يف اللغة،382/1 :
واملحيــط يف اللغــة ،53/1 :واملصبــاح املنــر ،177/5 :والقامــوس املحيط.294/2 :
 .2الروم.43 :
 .3ينظر :معجم مقاييس اللغة ،263/3 :ولسان العرب  ،194/8وتاج العروس.5365-5362/1 :
 .4مفردات ألفاظ القرآن.478 :
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ـر
وتطابقــت داللــة الفعــل « ُيصــدّ ع» يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة؛ إذ جــاء بــه َأمـ ُ
املؤمنــن (عليــه الســام) مـ َّـر ًة واحــدةً ،وهــو حــادي عــر األَفعــال الثــَّــاثة عــر ا َّلتــي
ـزح عــن تعذيــب ر ِّبــه،
َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) لوصــف مقــام َم ـ ْن ُزحـ َ

ومــا يلقــاه مــن كرامــة اهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ لــه ،إذ قــال (عليــه الســام)َ « :ف َمـ ْن ُز ْحـ ِـز َح
ـور م َشـي ٍ
ِ
ِ ِ
َعذيـ ِ ِ
عـن ت ِ
دة ،و َم َلـ َ
ـور ِعـ ْـن
ـب َر ِّبــهَ ،سـ َك َن يف َجنَّتــه بـِـ ُق ْربِهَ ،و ُخ ِّلــدَ يف ُق ُصـ ٍ ُ َّ
ْ
ـك ُحـ َ
ف َع ِ
ٍ
ٍ
ـي
ـر َة فِ ْر
ليه بـِـك
َو َح َفــدَ ةًَ ،وطـِـ ْي َ
دوسَ ،و َت َق َّل َ
ب يف نَعـِـ ْي ٍمَ ،و ُسقـِـ َ
ُؤوسَ ،
وسـ َك َن َحضـ َ
بيلَ ،مْتُوم ـ ًة بـِـ ِ
م ـ ْن ت َْســني ٍمَ ،و َش َب م ـ ْن َعـ ٍ
ـم ْس ٍك َو َعبـ ٍ
زوجـ ٍـة بـِـ َـزن َْج ٍ
ـن َس ْل َسـ ٍ
ـر،
ـبيلَ ،م ْ َ
َ
َ
ِ ٍ
خ ٍ
ِ
للح ُب ِ
ــور ،يف َر ْو ٍ
ــورُ ،م ْس ْ
ليــس
ِــر
ُم ْس
ــر ُب مــ ْن ُ ُ
ض ُم ْغــدفَ ،
ــتديم ُ
تشعـ ٌ
ٌ
للــرورَ ،ي ْ َ
ُ
يصــدَّ ع مــن ُ ِ
الصــداع ،مــنَ :أ ِّي :بســبب رشاهبــا.
شبِــه»َ ،أ ْي :ال يلحقــه ُّ
ُ َ ُ
ْ
و«ليــس» فعــل مـ ٍ
ـاض ناقــص جامــد ،واســمها ضمــر مســترت فيهــا جــواز ًا ،تقديــره

ـي للمجهــول مرفــوع،
(هــو) عائــدٌ إىل « َم ـ ْن ُزحـ َ
ـزح» ،و« ُيصــدَّ ُع» ،فعــل مضــارع مبنـ ٌّ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،ونائــب الفاعــل ضمــر مســترت فيــه جــواز ًا
وعالمــة رفعــه َّ

تقديــره (هــو) ،عائــد إىل« َمـ ْن ُزحــزح» ،ومجلــة « ُيصــدَّ ُع» يف حمـ ِّـل نصــب خــر «ليــس»،
و«مــن» :حــرف جـ ٍّـر ،و«رشبــه» ،اســم جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،عائــد إىل «روض
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
آخــره ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل « ُيصــدَّ ُع».
مغــدف» ،واجلـ ُّ
** *

َين ِْز ُف

تـ ُّ
ـيء ،وانقطاعــه ،وذهابــه ،وفنائــه .جــاء يف
ـدل مــا َّدة «ينــزف» يف ال ُّلغــة عــى نفــاد الـ َّ
والسـك ُ
َزيف،
ْران ن ٌ
(العــن)« :نـُـ ِـز َ
ف َد ُم فــان فهــو نزيــف ومنــزوفَ ،أ ْي :انقطع عنــهَّ ...
فَ :نــزح املـ ِ
ـاء مــن البئــر أو النــَّــهر شــيئ ًا بعــد يشء .والفعــل:
َأ ْي :منـ ٌ
ـزوف َع ْق ُلــه .والنَّـ ْـز ُ ْ ُ
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ف مــا ُء ِ
للرجــل ا َّلذي
ف ال َقـ ْـو ُمُ :نـ ِـز َ
ف ،والقليــل منــه :نـَـ ْـز َف ٌة .و َأنــْـ َـز َ
َينْـ ِـز ُ
بئرهــم ...و ُيقــال َّ
َعطِـ َ
ـف»(((.
ـت ُع ُرو ُقــه
وجف لسانـُــه :نَزيـ ٌ
َّ
ـش حتــى َيبِ َسـ ْ

الر ُجـ ُـل َد َمـ ُه ُينْـ َـزف ن َْزفـ ًا ،إِذا َسـ َ
ـال َح َّتــى ُي ْفـ ِـرط َف ُهـ َـو منزوف
ف :مصــدر ُنـ ِـز َ
والنَّـ ْـز ُ
ف َّ
فَ .و ِف ال َّتن ِْزيــل( :ال ُي َصدَّ ُعـ َ
ـون َعن َْهــا
السـك َْران َأ ْيضـ ًاَ ،و ُهـ َـو الــ ُـمن َْز ُ
ونَزيــف .والنَّزيــفَّ :
َوال ُين ِْز ُفـ َ
ـي َء ،إِذا َأفنيتــه(((.
ـون)(((َ ،أ ْي :ال َيســكرون ،و َأنزفـ ُ
ـت الـ َّ

ِ
وقــال ابــن فــارس« :الن ُ
الــزا ُء َوا ْل َّفــا ُء َأ ْص ٌــل َيــدُ ُّل َع َ
ش ٍء َوان ِْق َطــاعٍ.
ُّــون َو َّ
ــى َن َفــاد َ ْ
يــفَ ،أ ْي نـ ِ
َون ِ
الســك َْر ُ
ــب
ُــز َ
ان ن َِز ٌ
ُــز َ
ف َع ْق ُلــ ُهَ ...و َأنـ َ
ْــز ُفواَ :ذ َه َ
ــر َج ُك ُّلــ ُهَ .و َّ
ف َد ُمــ ُهَ :خ َ
ِ
ــمَ .ق َ
ــال اللَُّ ُســ ْب َحا َن ُه( :ال ُي َصدَّ ُع َ
ــون َعن َْهــا َوال
ــمَ .و َأنـ َ
اب ْ
ش ُُ
َمــا ُء بِ ْئ ِره ْ
ْــز ُفوا :انـْــ َق َط َع َ َ
ُين ِْز ُف َ
ــون)»(((.
ـت هــي ،يتعــدَّ ى وال
ـري« :نـَـ َـز ْف ُت مــا َء البئــر ن َْزف ـ ًا ،نزح ُتــه ك َّلــه .ون ََز َفـ ْ
وقــال اجلوهـ ّ
ـم :القليــل مــن املــاء َأو
يتعــدَّ ى .ون ُِز َفـ ْ
ـم فاع ُلــه .والن ُّْز َف ـ ُة َّ
بالضـ ِّ
ـت َأيض ـ ًا ،عــى مــا مل يسـ َّ

ف .و ُيقــال :ن ََز َفـ ُه الــدَّ ُم ،إذا خــرج منــه د ٌم كثــر ح َّتــى
الـ َّـراب مثــل الغرفــة ،واجلمــع ُنـ َـز ٌ
ـت ُح َّج ُتــه.
ـزوف ...و ُنـ ِـز َ
ـف ،و َمنـ ٌ
َي ْض ُعــف ،فهــو نَزيـ ٌ
الرجــل يف اخلصومــة ،إذا انقطعـ ْ
ف َّ
ف القــو ُم ،إذا انقطــع رشا ُهبــم»(((.
و ُيقــالَ :أ ْنـ َـز َ

 .1العــن .89/2 :وينظــر :هتذيــب اللغــة ،368/4 :ومفــردات ألفــاظ القــرآن 798 :و ،799واملحيــط
يف اللغــة ،301/2 :ولســان العــرب ،325/9 :واملصبــاح املنــر ،246/9 :وتــاج العــروس6132/1 :
و.6133
 .2الواقعة.19 :
 .3ينظر :مجهرة اللغة.457/1 :
 .4معجم مقاييس اللغة .333/5
 .5الصحاح يف اللغة .203/2 :وينظر :القاموس املحيط.431/2 :
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وورد هــذا الفعــل «ينــزف» مـ َّـر ًة واحــد ًة مطابقـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة؛ وهــو آخــر األَفعال
ـزح
الثــَّــاثة عــر ا َّلتــي جــاء هبــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف مقــام وصــف َمـ ْن ُزحـ َ

عــن تعذيــب ر ِّبــه ،وتن َّعــم برضــاه ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،إذ قــال (عليــه الســام)َ « :ف َم ـ ْن
ـور م َش ـي ٍ
ِ
ِ ِ
ِ
ُزحـ ِـزح ع ـن ت ِ
َعذيـ ِ
دة ،و َم َلـ َ
ـك
ـب َر ِّبــهَ ،س ـ َك َن يف َجنَّتــه بـِ ـ ُق ْربِهَ ،و ُخ ِّلــدَ يف ُق ُصـ ٍ ُ َّ
ْ
ْ َ
ٍ
ٍ
ـب يف
ـر َة فِـ ْـر
ف َعليـ ِـه بـِ ـك
ـور ِعـ ْـن َو َح َفــدَ ةًَ ،وطـِ ـ ْي َ
دوسَ ،و َت َق َّلـ َ
ُؤوسَ ،
ُحـ َ
وس ـ َك َن َحضـ َ
ـي م ـ ْن ت َْســني ٍمَ ،و َش َب م ـ ْن َعـ ٍ
زوجـ ٍـة بـِـ َـزن َْج ٍ
ـن َس ْل َسـ ٍ
بيلَ ،مْتُو َم ـ ًة
ـبيلَ ،م ْ َ
نَعـِ ـ ْي ٍمَ ،و ُسقـِـ َ
َ
بـِـ ِ
خـ ٍ
ِ
للح ُبـ ِ
ـم ْس ٍك َو َعبـ ٍ
ـور ،يف َر ْو ٍ
ـورُ ،م ْس ْ
ض
ـر ُب م ـ ْن ُ ُ
ـتديم ُ
ـرُ ،م ْسـ ٌ
ـرورَ ،يـ ْ َ
تشعـِـ ٌـر للـ ُ
ف ،ليــس يصــدَّ ع مــن ُ ِ
م ْغـ ِـد ٍ
بالســكر بســبب
ـس َينْـ ِـز ُ
ف»َ .أ ْي :ال َي ْذ َهـ ُ
شبِــه َوليـ َ
َ ُ َ ُ
ـب عق ُلـ ُه ُّ
ُ
ْ
ِ
ـب بالعقــل يف دار الدُّ نيــا،
رشابــه «مــن مخــور» ،مــع َأ َّن هــذا الـ ُّـرب «مــن مخــور» ُي ْذهـ ُ
غــر َأنــَّــه يف اآلخــرة خيتلــف متامـ ًا عنهــا يف الدُّ نيــا ،فهــو يلتـ ُّـذ برشابــه منهــاَ ،ب ْيــدَ َأنــَّــه ال
ِ
ـب بعقلــه .وقولــه (عليــه الســام)« :ليــس
يلحقــه صــداع مــن رشابــه منهــا ،وال ت ُْذهـ ُ
الــرر عــن األَجســام ،وقولــه (عليــه الســام)« :ليــس ينــزف»
َيصــدَّ ع» لبيــان نفــي َّ

لبيــان نفــي الــرر عــن العقــول.

و«ليــس» فعــل مـ ٍ
ـاض ناقــص جامــد ،واســمها ضمــر مســترت فيهــا جــواز ًا ،تقديــره

الض َّمــة
ـزح» ،و«ينــزف» ،فعــل مضــارع مرفــوع وعالمــة رفعــه َّ
(هــو) عائــدٌ إىل « َمـ ْن ُزحـ َ
ال َّظاهــرة عــى آخــره ،والفاعــل ضمــر مســترت فيــه جــواز ًا تقديــره (هــو) ،عائــد « َم ـ ْن
ُزحــزح» ،ومجلــة «ينــزف» يف حمـ ِّـل نصــب خــر «ليــس» ،ومجلــة «ليــس ينــزف» معطوفــة

عــى مجلــة «ليــس ُيصــدَّ ُع».

وقــول َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)« :ليــس َيصــدَّ ع ،وليــس ينــزف» فيــه تضمــن
ـون َعن َْهــا َوال ُين ِْز ُفـ َ
لقولــه ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ( :ال ُي َصدَّ ُعـ َ
ـون)((( ،ومل يقــل َأمــر املؤمنــن
(عليــه الســام)« :ال َيصــدَّ ع فيهــا وال ينــزف»؛ لفــوات الفائــدة مــن اخلطبــة ،وهــي

 .1الواقعة.19 :
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خلوها من األلف.
ُّ
ـت عــى آرائهــم ــــَّ :
إن معنــى قولــه ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ :
وقــال املفـ ِّـرون ـــــ ممَّــن ا َّطلعـ ُ
ـون َعن َْهــا َوال ُين ِْز ُفـ َ
(ال ُي َصدَّ ُعـ َ
الصــداع مــن رشاهبــا ،وال تذهــب
ـون)َ ،أ ْي :ال يلحقهــم ُّ

بالســكر(((.
عقوهلــم ُّ

** *

َخ ِ�ش َي

ُّ
تــدل مــا َّدة «خــي» يف ال ُّلغــة عــى اخلــوفُّ ،
والذعــر ،والفــزع .جــاء يف (العــن):
ِ
ـي َي َْشــى .و ُيقــال :وهــذا املــكان َأ ْخ َشــى مــن ذاك...
«اخلَ ْش ـ َي ُة :اخلــوف ،والفعــلَ :خـ َ

َأ ْيَ :أفزعــه»(((.

ِ
ٍ
ش َو َأنا
خاش(((.
وتقولَ :خ ِش ُ
يت َّ
الش َء َأخشاه َخشي ًةَ ،ف ُه َو َم ْ ٌّ

ٍ
والشــن واحلــرف املعتـ ُّـل يـ ُّ
وقــال ابــن فــارس« :اخلــاء ِّ
ـم
ـدل عــى خــوف و ُذعـ ٍـر ،ثــُـ َّ
ي َمــل عليــه املجــاز ،فاخلشــية :اخلــوف»(((.
ُْ
ِ
ــي َي َْشــى َخ ْشــ َي ًة َ
وخ ْشــي ًا
وجــاء يف (املحيــط يف ال ُّلغــة)« :اخلَ ْشــ َي ُة :اخلَ ْ
ــوفَ ،خ َ

 .1ينظــر :التبيــان يف تفســر القــرآن ،480/9 :ومعــامل التنزيــل ،10/8 :وجممــع البيــان ،326/9 :وتفســر
البحــر املحيطــك  ،205/10وتفســر القــرآن العظيــم ،13/7 :وأنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل،360/5 :
والــدر املنثــور ،384/9 :وتفســر الصــايف ،119/6 :وتفســر روح املعــاين ،213/20 :وتفســر امليــزان:
ّ
 ،65/19وتفســر الوســيط ،406/1 :وتفســر األمثــل 453/17 :و.454
 .2العني  .328/1وينظر :هتذيب اللغة.3/3 :
واملخصــص ،431/3 :واملصبــاح املنــر:
 .3ينظــر :مجهــرة اللغــة  ،92/2والصحــاح يف اللغــة،173/1 :
ّ
.56/2
 .4معجم مقاييس اللغة.148/2 :
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ِ
وم ْ َشــاةً .وهــذا املـ ُ
وخ ْشــيان ًا َ
ش ٍء.
ـكان َأ ْخشــى مــن ذاك .وا ْمـ َـر َأ ٌة َخ ْش ـ َيا َن ٌةَ :تشــى ك َُّل َ ْ
ِ ِ
ٍ
ــي
فــانَ :أ ْي َما َفتَــه»(((.
ومــا َ َ
ح ْلتُــه عــى ذاك إالَّ خ ْ َ
وهكــذا تــرى َأ َّن معنــى (اخلشــية) قريــب جــدّ ًا مــن معنــى (اخلــوف) ،ولكـ ْن هنــاك
ـكري بينهــا بقولــه« :ا ْلفــرق َبــن ْ
فـ ٌ
الَـ ْـوف واخلشــية
ـرق بينهــا؛ إذ فـ َّـرق َأبــو هــال العسـ ّ

َــا َق َ
َأ َّن ْ
ــال َت َع َ
ــال:
ــوف ي َت َع َّلــق باملكــروه َو ْ
الَ ْ
ْــروه ،تَقــول :خفــت زيــد ًا ،ك َ
بــرك ا َْلك ُ
ِ
ـون ربـ ِ
ـم)(((َ ،وتقــول :خفــت ا َْلـ َـرضَ ،كـ َا َقـ َ
يا ُفـ َ
ـون
(و َ َ
َ
ـال ُسـ ْب َحا َن ُهَ :
ـم مـ ْن َف ْوق ِهـ ْ
(يَا ُفـ َ َ َّ ُ ْ
ســوء ِْ
ال َسـ ِ
ـاب)((( ،واخلشــية ت َت َع َّلــق بمنــزل ا َْل ْكـ ُـروهَ ،وال ُيسـ َّـمى ا َلْـ ْـوف مــن نفــس
ُ َ
ا َْل ْكـ ُـروه خش ـ َية»(((.
ازي اىل َأ َّن ختصيــص (اخلشــية) بــاهلل ــ ســبحانه ــــ إنَّام كان للعظمــة؛ «ألَ َّن
وذهــب الـ َّـر ّ
ِ
ـي ْ
وإن كان اخلــايش قو ّي ـ ًاَ ،أ َّمــا اخلــوف ،فيكــون
اخلشــية تكــون غالب ـ ًا مــن ع َظ ـ ِم املخـ ِّ

غالبـ ًا مــن ضعــف اخلائــف ْ
وإن كان املخــوف َأمــر ًا يســر ًا»(((.

وفرقــت الدُّ كتــورة عائشــة عبدالرمحــن بــن (اخلشــية) و(اخلــوف) بقوهلــا« :وتفــرق
َّ
اخلشــية عــن اخلــوفَ ،بأنــَّــها تكــون عــن يقني صــادق بعظمــة َم ْن نخشــاهَ ...أ َّمــا اخلوف،

فيجــوز َأ ْن حيــدث عــن تسـ ُّلط بالقهــر واإلرهــاب»(((.

الســلف فيــا
الش
وقــال الدُّ كتــور َأمحــد ّ
بــايص« :وإن واصلنــا قراءاتنــا يف كتــب َّ
ّ
 .1املحيط يف اللغة  .368/1وينظر :املحكم واملحيط األعظم ،351/2 :ولسان العرب.228/14 :
 .2النحل.50 :
 .3الرعد.21 :
 .4الفروق اللغوية.194 :
 .5التفسري الكبري.177/28 :
 .6اإلعجاز البياين للقرآن ومسائل ابن األزرق.209 :
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يتـَّـ ُّ
ـصل باخلــوف ،وجدنــا مجلــة َألفــاظ متقاربــةْ ،
وإن مل تكــن مرتادفــة ،ومنهــا :اخلــوف،
والرهبــة ....،وقــد قالــوا يف التَّفرقــة الدَّ قيقــة بينهــاَّ :
إن اخلــوف َهـ َـر ٌب مــن
واخلشــيةَّ ،

حلــول املكــروه عنــد استشــعاره ،وهــو لعا َّمــة املؤمنــن ،وصاحبــه يلتجــئ إىل اهلــرب
ـص مــن اخلــوف ،وهــي للعلــاء العارفــن بــاهلل املشــار إليهــم
واإلمســاك ،واخلشــية َأخـ ُّ
بقولــه تعــاىل( :إِنَّــا َي َْشــى اللََّ ِمــن ِعب ِ
ــاد ِه ا ْل ُع َل َــا ُء)((( وصاحــب اخلشــية يلتجــئ إىل
ْ َ
َ
االعتصام باهلل ،وعىل قدر العلم تكون اخلشية»(((.
إذن ،فاخلشــية هــي خــوف مــن ذات اهلل ســبحانه ،ال مــن عذابــه وعقابــه؛ بداللة قوله
ِ
(وا َّل ِذيـ َن َي ِص ُلـ َ
ـم َو َيَا ُفـ َ
ـون ُســو َء
ـون َمــا َأ َمـ َـر اللَُّ بِــه َأ ْن ُي َ
ــــ تعــاىل ــــ َ :
وصـ َـل َو َي َْشـ ْـو َن َر َّ ُبـ ْ
ِْ
ال َسـ ِ
ـاب)(((؛ إذ جــاء لفــظ (اخلشــية) مقرتنـ ًا بلفــظ (اخلــوف) يف ســياق واحــد ،وارتبــط
ربــم ،يف حــن أســند لفــظ (اخلــوف) إىل
لفــظ (اخلشــية) بوصــف خــوف املؤمنــن مــن ِّ
ســوء احلســاب ،ويف هــذا ختصيــص واضــح للفــظ (اخلشــية).

وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل (خــي) مـ َّـر ًة واحــد ًة
يف اخلطبــة ،مقرتنـ ًا بــاهلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ،إذ قــال (عليــه الســام)« :هـ ِ
ـذه مســأل ُة َمـ ْن
ِ
ـي َر َّب ـ ُه» ،وهــو هبــذا يبـ ِّـن كالمــه املتقــدِّ م يف ســؤاله مــن اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ العفــو،
َخـ َ
ِ
ض َعنـ ُه َوم ْغ ِفـ َـر َة َمـ ْن
واملغفــرةِّ ،
والرضــا؛ إذ قــال (عليــه الســام)« :ونســأ ُله َع ْفـ َـو َمـ ْن َر َ
َقبـِـ َـل ِمنْ ُه».
ولعـ َّـل َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) إ َّنــا قــال« :هــذه مســألة مــن خــي ر ّبــه» ،ومل

يقــل« :مــن خــاف»؛ لســببني:
 .1فاطر.28 :

 .2موسوعة أخالق القرآن.160/1 :
 .3الرعد.21 :
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األَ َّولَ :أنــَّــه (عليــه الســام) يريــد َأ ْن يرقــى بخــوف اإلنســان املؤمــن إىل مرتبــة
اخلــوف مــع التَّعظيــم ،فخشــيته ممَّــا تقــدَّ م خشــية العلــاء العارفــن بحقائــق األُمــور؛

ولــذا هــم ال يقربــون َّ
الذنــب ملعرفتهــم بــه ،وبســبب معرفتهــم عاقبــة املقــرف لــه .وقــد

تبـ َّـن ممَّــا تقــدَّ م الفــرق بــن (اخلــوف) و(اخلشــية).

الثــَّــاينَ :أنــَّــه (عليــه الســام) لــو قــال« :خــاف» لفـ َّـوت الفائــدة مــن اخلطبــة ،وهــي

خلوهــا مــن األلــف.
ُّ

ٍ
مبنــي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر مســترت جــواز ًا عائــد
مــاض
و«خــي» فعــل
ٌّ

إىل « َم ـ ْن» املتقــدِّ م ،و«ر َّبــه» مفعــول بــه منصــوب وعالمــة نصبــه الفتحــة ال َّظاهــرة عــى
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ

عائــد إىل « َم ـ ْن» ،ومجلــة (خــي ر ّبــه) صلــة املوصــول ال حمـ َّـل هلــا مــن اإلعــراب.
** *

َح َّذ َر

تـ ُّ
ـيء،
َّأهــب ،واإلعــداد للـ َّ
ـدل مــا َّدة «حـ ّـذر» يف ال ُّلغــة عــى التَّحـ ُّـرز ،والتَّي ُّقــظ ،والت ُّ
ــذر مصــدر قولــك :ح ِ
ــذ ْر ُت َأ ْح َ
ــذ ُر
والتَّخويــف مــن َّ
َ
الــيء ،واإلبعــاد عنــه .فاحلَ َ ُ
ـاذر وحـ ِـذر((( .وحـ ِـذر يـ َـذر حـ َـذر ًا ،وحــا َذر َيـ ِ
ِ
ـاذ ُر ِحـ َـذ َار ًا و َم ُــا َذر ًة(((.
َ ُ َ
َ
َ َ ُ
َحـ َـذر ًاَ ،فأنــا حـ ٌ َ ٌ
واحلـ َـذر ِ
ِ
ِ
(((
ْ
واحلـ ْـذ ُر:
والَــا ُء َوالـ َّـذ ُال َوالـ َّـرا ُء َأ ْصـ ٌـل َواحــدٌ َ ،و ُهـ َـو مـ َن الت ََّحـ ُّـر ِز َوال َّت َي ُّقــظ ُ َ .
ِ
وحـ ُـذ ٌرُ :م َت َي ِّقـ ٌ
ـظ ُمت ََحـ ِّـر ٌز،
الت ََحـ ُّـر ُز .وقــد َحـ ِـذ ْر ُت الـ َّ
ورجـ ٌـل َحــذ ٌر َ
ـي َء َأحـ َـذ ُر ُه َحـ َـذر ًاَ .
 .1ينظر :العني  ،210/1وهتذيب اللغة ،86/2 :واملحيط يف اللغة.217/1 :
 .2ينظر :مجهرة اللغة .255/1
 .3ينظر :معجم مقاييس اللغة .29/2
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ـفِ ،
وحـ ُـذ َ
واجلمــع َحـ ِـذ َ
واحلـ َـذ ُار :ا ُملحــا َذ َر ُة(((.
رون .والتَّحذيـ ُـر :التَّخويـ ُ
وحــذارى َ
رون َ
واحلـ َـذر :احــراز مــن خميــف ،يقــال :حـ ِـذر حـ َـذر ًاِ ،
(ي َذ ُر
َ
َ َ َ
ُ
وحذ ْر ُتــه ،قــال ــــ َع َّز َو َجـ َّـل ــــ ْ َ :
َ
ِ
اآلخــرةَ)((( (((ِ .
ِ
وحــا ُذ ْو َرةٌَ :شـ ِـديد
ورَ ،
وحـ ُـذ ُرَ ،
وحذرتــه َحـ َـذر ًاَ ،ورجــل َحــذ ٌرَ ،
َ
وحــا ُذ ٌ
َ
متأهــب معــدٌّ  .وح َّذر ُتـه األَمــر وح َّذر ُتـه ِمنْـه ،و َأنــا ِ
ِ
حذيـ ُـرك ِمنْـ ُهَ ،أ ْي:
احلـ َـذر ،وحــاذ ٌرِّ َ :
َ َ ْ ُ ُ َ
ُ
َ
َُ
ِ
ِ
(((
ـذارِ :
ُمـ ِّـذ ُرك،
ر َز ُك ُّلهــا
ْ
واح َتـ َـذ َر ْ
ـبْ ،
وحــذ َر َحـ َـذ ًرا مــن بــاب تَعـ َ
اإل ْنـ َـذ ُار َ .
واإلحـ ُ
واحـ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ـي َء ،إذا
بمعنــى اســتعدَّ َّ ،
وحــذ ٌر ،واالســم منــه احلـ ْـذ ُرَ ،
ـب ،فهــو َحــاذ ٌر َ
وتأهـ َ
وحــذ َر الـ َّ ْ
ـي َء بالتَّثقيــل(((.
ورَ ،أ ْيَ :مُـ ٌ
وح َّذ ْر ُت ـ ُه الـ َّ
خا َف ـ ُه ،فالـ َّ
ـوفَ ،
ـي ُء َمْـ ُـذ ٌ
«حـ َّـذ َر» مـ َّـر ًة واحد ًة يف
وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل َ

اخلطبــة ،مبن ّيـ ًا للمجهــول ،عــى زنــة « َف ِّعـ َـل» ،معطوفـ ًا عــى الفعــل قبلــه «خــي» املتقدِّ م؛
ِ
والرضــا:
إذ قــال (عليــه الســام) مب ِّين ـ ًا ســؤاله م ـ َن اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ العفــو واملغفــرة ِّ
ِ
ِ
حتــرز ،وتي َّقــظَ ،
َ
ــي َر َّبــ ُهَ ،و َح َّ
«هــذه
وتأ َّهــب ،و َأعــدَّ
َفســ ُه»َ ،أ ْيَّ :
ــذ َر ن َ
مســأل ُة َمــ ْن َخ َ
وخوفهــا ،و َأبعدهــا عــن ك ُِّل مــا تقــدَّ م مــن َألــوان العــذاب ،والـ ُّـذ ِّل ،واهلــوان.
نفســهَّ ،
وجديــر ِّ
«حـ َّـذ َر» بالتَّثقيــل
بالذكــر َأ َّن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) جــاء بالفعــل َ
عــى زنــة « َف َّعـ َـل» ،وتقــدَّ م((( َأ َّن لزنــة « َف َّعـ َـل» معــاين كثــرة ذكرهــا العلــاء ،منهــا املبالغــة،
 .1ينظر :الصحاح يف اللغة .120/1
 .2الزمر.9 :
 .3ينظر :مفردات ألفاظ القرآن.223 :
 .4ينظر :املخصص ،8/3 :واملحكم واملحيط األعظم.14/2 :
 .5ينظــر :أســاس البالغــة ،80/1 :واملصبــاح املنــر ،316/2 :والتنبيــه أدواتــه وأســاليبه دراســة نحويــة
دالليــة (رســالة ماجســتري) 114 :و ،115والتحذيــر يف القــرآن الكريــم دراســة يف مســتويات اللغــة (رســالة
ماجســتري).7-5 :
 .6ينظر :الفعل ( َب َّل َغ) من الكتاب.
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والتَّكثــر ــــ وهــو َأشــهرها ــــ ،ويـ ُّ
ـدل عــى تكريــر الفعــل ،وكثــرة القيــام بــه ،فالتَّحذيــر
الصــادر عــن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ال ملـ َّـرة واحــدة ،بــل هــو متكـ ِّـرر ،بــل ومبالــغ
َّ
فيــه؛ حتــَّــى خي ِّلــص نفســه مــن املــرور بـك ُِّل مــا تقــدَّ م مــن َألــوان العــذاب.

و«حـ َّـذ َر» فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر مســترت جــواز ًا ،تقديــره
َ
ـاض مبنـ ٌّ

(هــو) عائــد اىل « َمـ ْن» املتقــدّ م ،و«نفســه» مفعــول بــه منصــوب ،وعالمــة نصبــه الفتحــة

ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر
ـي عــى َّ
الضـ ِّ
ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
باإلضافــة ،عائــدٌ إىل «مـن» املتقــدّ م ،ومجلــة «وحـ َّـذر نَفسـه» معطوفــة عــى مجلــة َ ِ
ـي
َ َ َ ُ
َ ْ
«خـ َ

َر َّبـ ُه».

** *

َج َحدَ

تـ ُّ
والضيــقُّ ،
ـح ،والنَّكــد،
ـدل مــا َّدة «جحــد» يف ال ُّلغــة عــى اإلنــكار مــع العلــمِّ ،
والشـ ِّ

جل ُحــود :ضــدُّ اإلقــرار كاإلنــكار واملعرفــة.
وهــي خــاف اإلقــرار .جــاء يف (العــن)« :ا ُ

الضيــق ُّ
ورجـ ٌـل َج ْحــدٌ  :قليـ ُـل اخلــر»(((.
جل ْحــدُ  :مــن ِّ
ـحُ .
والشـ ِّ
وا َ

ي َحــدُ ُج ُحــو ًدا إِذا َأنكــر َمــا َع َل ْيـ ِـه مــن حـ ٍّـق .وعــا ٌم َج ِحــدٌ :
الرجـ ُـل َ ْ
و ُيقــالَ :ج َحــدَ َّ
ِ
ِ
ـر .واجلَ َحــدُ  :ا ْلق َّل ـ ُة مــن ِّ
شء(((.
َقليــل ا َْل َطــرَ .و ُ
كل َ ْ
رجـ ٌـل َجحــدٌ َ :فقـ ٌ
ِ
وج ُحــود ًا.
واجلُحــو ُد :اإلنــكار مــع العلــمُ .يقــالَ :ج َحــدَ ُه ح َّقــ ُه وبح ّقــهَ ،ج ْحــد ًا ُ
ِ
الرجــل
واجلَ ْحــدُ َأيض ـ ًا :ق َّل ـ ُة اخلــر ،وكذلــك اجلُ ْحــدُ َّ
ـم .واجلَ َحــدُ مثلــهَ .
وجحــدَ َّ
بالضـ ِّ
 .1العــن .180/1 :وينظــر :هتذيــب اللغــة ،480/1 :واملحيــط يف اللغــة ،177/1 :وأســاس البالغــة:
 53/1و.54
 .2ينظر :مجهرة اللغة ،210/1 :ومعجم مقاييس اللغة.381/1 :
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بالكــر َج َحــد ًا ،فهــو َج ِحــدٌ  ،إذا كان ض ِّيقـ ًا قليــل اخلــر .و َأ ْج َحــدَ مث ُلــه .وعــا ٌم َج ِحــدٌ :
ـت :إذا قـ َّـل ومل َي ُطـ ْـل(((.
وج ِحــدَ النَّبـ ُ
قليــل املطــرَ .
«ال ُحــود :نفــي مــا يف القلــب إثباتــه ،وإثبــات مــا يف القلــب
الراغــبُ ْ :
وقــال َّ
ِ
ِ
(((
وج ِحــدَ النَّ َبــات،
نفيــه»  .و ُيقــالَ :أ ْر ٌض َج ْحــدَ ةٌ ،يابســة ال خــر ف َيهــاَ ،وقــد َجحــدَ ْتَ ،
َق َّل ون ِ
َكدَ (((.
ـر
وتطابقــت داللــة الفعــل «جحــد» يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة ،وقــد جــاء بــه َأمـ ُ
املؤمنــن (عليــه الســام) مـ َّـر ًة واحــدةً ،والفعــل بعــده «سـ َّـولت» لبيــان َأ َّن ســبب العقوبــة
مــر مــن اخلطبــة يكــون بســبب فعلــن ،األَ َّول منهــا هــو «جحــد
ا َّلتــي ذكرهــا فيــا َّ
«وتِ ْلـ َ
ـك ُع ُق ْو َبـ ُة َمـ ْن َج َحــدَ ُمن ِْشـ َئ ُه»َ ،أ ْيَ :أنكــر منشــئه
منشــئه» ،إذ قــال (عليــه الســام)َ :
مــع العلــم بــه ،ومل ُيقـ َّـر لــه بالعبود َّيــة ،وممَّــا الشـ َّ
بصحــة َأ َّن اهلل ــــ
ـك فيــه َأ َّن املنكــر العــامل
َّ
َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ ُمنشــئه قليــل اخلــر ،بــل عديمــه .وقــد مـ َّـر يف بيــان املعنــى ال ُّلغــوي للفعــل
ـح ،والنَّكــد ،و َأ ُّي ضيـ ٍـقُ ،
الضيــقُّ ،
ـح ،و َن َكـ ٍـد َأكــر مــن
«جحــد» َأ َّن مــن معانيــه ِّ
وشـ ٍّ
والشـ ِّ
َأ ْن ينكــر اإلنســان ُمنشـ َئ ُه ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ .

و«جحــد» فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،والفاعــل ضمــر مســترت جــواز ًا ،تقديــره
ـاض مبنـ ٌّ

َ
«وتلــك ُع ُقو َبــ ُة َمــ ْن» ،و«منشــئه» مفعــول بــه
(هــو) عائــد اىل « َمــ ْن» املتقــدِّ م يف قولــه
منصــوب ،وعالمــة نصبــه الفتحــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر

واملخصــص 98/2 :و ،320ولســان العــرب ،106/3 :والقامــوس
 .1ينظــر :الصحــاح يف اللغــة،80/1 :
ّ
املحيــط ،264/1 :وتــاج العــروس.1914/1 :
 .2مفــردات ألفــاظ القــرآن .187 :وينظــر :تفســر غريــب القــرآن (البــن قتيبــة) 27 :و ،28وإصــاح املنطــق:
ّ ،50
وكشــاف اصطالحــات الفنــون ،273/1 :وألفــاظ العقيــدة والرشيعــة يف هنــج البالغــة دراســة ومعجــم
(رســالة ماجســتري).112 :
 .3ينظر :املحكم واملحيط األعظم.432/1 :

355

داللة االفعال يف اخلطبة املونقة

«ج َحدَ
ـي عــى َّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،عائــدٌ إىل « َمـ ْن» املتقــدِّ م ،ومجلــة َ
الضـ ِّ
متَّصــل مبنـ ٌّ
ُمن ِْش ـ َئ ُه» صلــة املوصــول ال حمـ َّـل هلــا مــن اإلعــراب.
** *

َ�س َّو َلتْ

تـ ُّ
ـيء ،وتزيينــه ،وحتســينه ،وحتبيبــه،
«سـ َّـو َل ْت» يف ال ُّلغــة عــى تســهيل الـ َّ
ـدل مــا َّدة َ
ٍ
ُّ
نفســ ُه َأمــر ًا،
وهــي اســرخا ٌء يف يشء،
وتــدل عــى الغوايــة .ف ُيقــالَ :س َّ
ــو َل ْت لفــان ُ
«والســن والــواو وال ـاَّم َأصــل يـ ُّ
وسـ َّـو َل َل ـ ُه َّ
ـدل
الشــيطانَ ،أ ْي :ز َّي ـ َن ،و َأرا ُه إ َّيــا ُه(((.
َ
ِّ

عــى اســرخاء يف يشء»(((.

ص عليــه ،وتصويــر القبيــح منــه
الراغــب« :والت َّْسـ ِـو ُيل :تزيــن النَّفــس ملــا َ ْتـ ِـر ُ
وقــال َّ
(الش ـ ْي ُ
ـم َأ ْن ُف ُس ـك ُْم َأ ْمــر ًا) [يوســفَّ ،]18 /
طان
بصــورة احلســن ،قــالَ ( :بـ ْـل َسـ َّـو َل ْت َل ُكـ ْ

ـم) [حممــد.(((»]25 /
َسـ َّـو َل َلُـ ْ

ــو َل لــه َّ
ــه َل لــه ،وز َّيــن ،وهــذا مــن
الشــيطان
ونفســه َأمــر ًاَ ،أ ْيَ :س َّ
و ُيقــالَ :س َّ
ُ
(((
الشـ ُ
وسـ َّـو َل لــه َّ
تســويالت َّ
ـيطانَ :أغــواه.
نفســه كــذا :ز َّين ُتــهَ ،
وسـ َّـو َلت لــه ُ
الشــيطان َ .
الــيء ،وتزيينــه ،وحتبيبــه إىل اإلنســان؛ ليفعلــهَ ،أو يقولــه(((.
والتَّســويل :حتســن َّ

 .1ينظــر :العــن ،72/2 :وهتذيــب اللغــة ،320/4 :والصحــاح يف اللغــة ،341/1 :واملحيــط يف اللغــة:
.275/2
 .2معجم مقاييس اللغة.90/3 :
 .3مفردات ألفاظ القرآن.437 :
 .4ينظر :أساس البالغة.432/1 :
 .5ينظر :لسان العرب ،350/11 :والقاموس املحيط.115/3 :
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«سـ َّـو َلت» مـ َّـر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة مطابق ـ ًا داللتــه ال ُّلغويــة؛ وهــو
وورد هــذا الفعــل َ
بــن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) مــن خاللــه ،والفعــل قبلــه
الفعــل الثــَّــاين ا َّلــذي َّ

«جحــد» ســبب العقوبــة ا َّلتــي ذكرهــا (عليــه الســام) فيــا مـ َّـر مــن اخلطبــة ،إذ قــال (عليه
ِ
الســام)« :وتلـ َ
وسـ َّـو َل ْت َلـ ُه َن ْف ُسـ ُه َم ْع ِص َيـ َة ُم ْبت َِد ِئـ ِـه»َ ،أ ْي:
ـك ُع ُقو َبـ ُة َمـ ْن َج َحــدَ ُمنْشـ َئ ُهَ ،
وحســنتها ،وح َّببتهــا؛ ليكــون مســتح َّق ًا
َأ َّن نفســه سـ َّـهلت لــه معصيــة مبتدئــه ،وز َّينتهــا،
َّ
بذلــك ُك ِّلــه مــا مـ َّـر مــن َألــوان العــذاب.
و«سـ َّـو َلت» فعــل مـ ٍ
الســاكنة ال حمـ َّـل هلــا
ـي عــى الفتــح ،وال َّتــاء :تــاء الت َّْأنيــث َّ
ـاض مبنـ ٌّ
َ

ـي يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر
مــن اإلعــراب ،و« َل ـ ُه» الـ َّـام :حــرف جـ ٍّـر ،واهلــاء :ضمــر متــَّــصل مبنـ ٌّ
و«نفســه» فاعــل مرفــوع،
«سـ َّـو َلت»،
ُ
ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعــل َ
بحــرف اجلـ ِّـر ،واجلـ ُّ
ـي
وعالمــة رفعــه َّ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،واهلــاء ضمــر متَّصــل مبنـ ٌّ
ـم يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،عائــد إىل « َم ـ ْن» املتقــدِّ م ،و«معصي ـ َة» مفعــول بــه
عــى َّ
الضـ ِّ
منصــوب ،وعالمــة نصبــه الفتحــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،و«مبت َِد ِئ ِ
ــه»
ُْ

جــره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف،
مضــاف إليــه جمــرور ،وعالمــة ِّ

نفسـ ُه َمعص َي َة
«وسـ َّـو َلت لــه ُ
ـي يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة ،ومجلة َ
واهلــاء :ضمــر متــَّــصل مبنـ ٌّ
ِِ ِ
«ج َحــدَ ُمن ِْش ـ َئ ُه».
ُم ْبتَدئــه» معطوفــة عــى مجلــة َ
** *

�ص
ُق َّ

تـ ُّ
ـص» يف ال ُّلغــة عــى تت ُّبــع األَثــر ،واقتفائــه ،وحفظــه ،وإيــراده ،واإلخبار
ـدل مــا َّدة « ُقـ َّ
(و َقا َل ْت
عنــهُ .يقــال :قصصــت َأثــره ،وقصصتــه :اتبعتــه قصص ًا ،قــال اهلل ــ َعـ َّـز َو َج َّل ــــ َ :
وتقصصتــه ،وخرجــت يف َأثــر فــان قصصـ ًا ،قــال اهلل ــــ
ألُ ْختِـ ِـه ُق ِّصيـ ِـه)((( .واقتصصتــه
َّ
 .1القصص.11 :
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تبــارك وتعــاىل ــــ َ ( :فار َتــدَّ ا َعـ َـى آ َث ِ ِ
(((
والرؤيــا،
هــا َق َص ًصــا)  .وقـ َّ
ـص عليــه احلديــث ُّ
ار َ
ْ
قصــة عجيبــة ،وقصــص حســن(((.
واقتصــه.
وتقصصـ ُ
ـت كالم فــان ،ولــه َّ
َّ
َّ

ـت
ـاص ا َّلـ ِـذي َي ْأتِيــه
بالقصــة ِمــن ُف ِّص َهــا ُيقــالَ :قصصـ ُ
َّ
ـري ...« :والقـ ُّ
وقــال األَزهـ ّ
ِ
ـت ألُ ْختِـ ِـه ُق ِّصيـ ِـه)(((َ ،أ ْي:
(و َقا َلـ ْ
ـيء إِذا َتتَبعـ ُ
شءَ .ومنْــه َق ْولــهَ :
ـت أ َثـ َـره َش ـ ْيئا بعــد َ ْ
الـ َّ ْ
َّبعــي َأثــره .و َقولــهَ ( :فار َتــدَّ ا َعـ َـى ءاثــَـ ِ ِ
ات ِ
ها َق َص ًصــا)(((َ ،أ ْيَ :رجعــا ِمـ َن ال َّط ِريــق ا َّلـ ِـذي
َُ َ
ـار َ
َ
ْ
ـص :اتِّبــاع ْالَثــرُ ،يقــال :خــرج فـ ٌ
ـان َق َصص ـ ًا ِف
فيقصــان األَثــرَ ...أصــل ال َقـ ِّ
َســلكاهَّ ،
ٍ
وقص ـ ًاَ .و َذلِـ َ
ـص ال َقصــص التِّباعــه
ـاص َي ُقـ ُّ
ـص َأثــَــرهَ ،وقيــل :للقـ ِّ
ـك إِذا اق َتـ َّ
إِ ْثــر فــان ّ
ـر وسـ ِ
َخــر ًا بعــد خـ ٍ
ـوقه ا ْل ـكَالم َســوق ًاَ .و َقـ َ
ـت كَالم فــانَ ،أ ْي:
ـال َأ ُبــو زيــدَ :ت َق َّص ْصـ ُ
حفظتــه»(((.

ِ
ُ
ــت
مــر
واحلديــث .وقــد ا ْقت ََص ْص ُ
و ُيقــالَ :ق َّ
ثــرهَ ،أ ْي :تت َّبعــه .والق َّصــ ُة :األَ ُ
ــص َأ َ
ـص
ـم َأيضـ ًا ال َق َصـ ُ
احلديــث :رويتــه عــى وجهــه .وقــد َقـ َّ
ر َق َصصـ ًا .واالسـ ُ
ـص عليــه اخلـ َ
ِ
ِ
ـص ،بكــر القــاف:
ـب عليــه .والق َصـ ُ
ـع املصــدر ح َّتــى صــار َأغلـ َ
ـع َموضـ َ
بالفتــحُ ،وضـ َ
ِ
َب(((.
مجــع الق َّصــة ا َّلتــي تـُ ـ ْكت ُ
والقصــةْ :
قصـ ًا ،وقصصـ ًاَ :أورد ُه.
يقصــه َّ
ـر ُه ُّ
الَـ َـرَ ،و ُهـ َـو ا ْل َق َصــص .وقـ َّ
َّ
ـي خـ ْ َ
ـص عـ َّ

 .1الكهف.64 :
 .2ينظــر :العــن ،368/1 :ومجهــرة اللغــة ،48/1 :ومعجــم مقاييــس اللغــة 7/5 :و ،8ومفــردات ألفــاظ
واملخصــص ،486/2 :وأســاس البالغــة،381/1 :
القــرآن 671 :و ،672واملحيــط يف اللغــة،428/1 :
ّ
والقامــوس املحيــط ،172/2 :وتــاج العــروس.4512-4506/1 :
 .3القصص.11 :
 .4الكهف.64 :
 .5هتذيب اللغة.118/3 :
 .6ينظر :الصحاح يف اللغة ،81/2 :ولسان العرب.73/7 :
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ــص ْ
والقصــصْ :
ــر :تت َّبعــه.
وتقصــص كَالمــهَ :ح ِف َظــه.
ــر املقصــوص.
وتقص َ
َّ
َّ
الَ َ
الَ َ
وتقصصهــا :تت َّبعهــا بِال َّل ْيـ ِ
ـلَ ،وقيــلُ :هـ َـو تت ُّبــع
قص ـ ًا ،وقصص ـ ًا،
َّ
يقصهــا َّ
ـص آ َثارهــم ُّ
وقـ َّ
األَثــر يف َأ ِّي َوقــت ك َ
َان(((.

ا مــن األَح ِ
و ُفـ ِّـرق بــن (القصــص) ،و(احلديــث) بـ َـأ َّن «ال َق َصــص َمــا ك َ
َان َطويـ ً
اديث
َ
ِ (((
ـص َع َل ْيـ َ
متحدَّ ثـ ًا بِـ ِـه َعــن ســلفَ ،و ِمنْــه َق ْولــه َت َعـ َ
ـك َأ ْح َسـ َن ا ْل َق َصــص)
ـال( :ن َْحـ ُن َن ُقـ ُّ
ِ
ــالَ ( :ن ُقــص َع َلي َ ِ
الر ُس ِ
َو َق َ
قــاص؛ َأل َّن ا ْل َو ْصــف بذلــك
ــل)((( َو ُي َقــال هلل
ٌّ
ْ
ُّ
ــك مــ ْن َأ ْن َبــاء ُّ
قــد َصــار عل ـ ًا َلِ ـ ْن يتَّخــذ ا ْل َق َصــص صنا َعــة ،و َأصــل ال َقـ ِّ ِ
ـيء
ـص ف ا ْل َع َرب َّيــة اتِّبــاع الـ َّ ْ
ِ ِ
ِ (((
ـيءَ ،و ِمنْــه َق ْولــه َت َعـ َ
ر ال َّط ِويــل قصصـ ًا؛
(و َقا َلـ ْ
ـالَ :
ـت ألُ ْختــه ُق ِّصيــه) َو ُسـ ِّـم َي ا َلْـ َ
بالـ َّ ْ
حل ِديــثَ :قـ َ
قصص،
ـال َهـ َـذا َ
الســامع ا َ
ألَ َّن بعضــه يتَّبــع َب ْع ًضــا َح َّتــى يطــولَ ،وإِذا اســتطال َّ
وال ِديــث يكــون َع َّمــن ســلفَ ،و َع َّمــن حــرَ ،ويكــون َطوي ـ ً
ا وقصــر ًاَ ،وجيــوز َأ ْن
َْ
ِ
ُيقــال :ا ْل َق َصــص ُهـ َـو ْ
وال ِديــث يكــون
الَـ َـر َعــن األُ ُمــور ا َّلتــي َي ْت ُلــو َب ْع َ
ضهــا َب ْع ًضــاَ ْ ،
ِ
قص الثــَّـ ْـوب
ـص قطــع يســتطيل َويتبــع بعضــه َب ْع ًضــا ،مثــل ِّ
َعــن َذلــك َو َعــن َغــره ،والقـ ُّ
ِ
ِ
الرجــل َي ْعنِــي ْ
ـص ْ
الَـ َـر َعــن َم ْ ُمــوع
النَــاح َو َمــا َأشــبه َذلــكَ ،و َهــذه َّ
ـص ،وقـ ِّ
باملقـ ِّ
قصــة َّ
ضهــا َب ْع ًضــا َح َّتــى حتتــوي عــى َجِيــع َأمــره»(((.
قصـ ٌة؛ ألَ َّنَــا يتبــع َب ْع َ
َأمــره َوسـ ِّـميت َّ
ـص» مـ َّـر ًة واحــد ًة
وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل « ُقـ َّ
يف اخلطبــة ،جــاء بــه مبن ّيـ ًا للمجهــول ،وهــو َأ َّول األَفعــال الثــَّــاثة ا َّلتــي َأوردهــا (عليــه
ــو ٌل َف ْص ٌ
الســام) يف وصــف القــرآن الكريــم؛ إذ قــال (عليــه الســام) َ « :ذلِ َ
ــل
ــك َق ْ
 .1ينظر :املحكم واملحيط األعظم ،466/2 :ولسان العرب.73/7 :
 .2يوسف.3 :
 .3هود.120 :
 .4القصص.11 :
 .5لسان العرب.73/7 :
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ـر َق َصـ ٍ
ضمنــه
ـص ُقـ َّ
ـص»؛ إشــار ًة إىل َأ َّن القــرآن الكريــم ــــ وهــو مــا َّ
َو ُح ْكـ ٌ
ـم َعــدْ ٌلَ ،خـ ْ ُ
ـص
يف حديثــه ــــ َأحســن القصــص ،وفيــه تضمــن لقولــه ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ ( :ن َْحـ ُن َن ُقـ ُّ
ـك َأ ْح َس ـ َن ا ْل َق َصـ ِ
َع َل ْيـ َ
ـص)(((.

فمــراد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) َأ َّن مــا ذكــره مــن حــال اإلنســان يف النَّعيــم
والعــذاب موجــود يف َأحســن القصــص ،وهــو القــرآن الكريــم.
ـص» فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمــر
و« ُقـ َّ
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ

ـص» صفـ ٌة لـ«قصــص».
مســترت فيــه جــواز ًا تقديــره (هــو) ،عائــدٌ إىل «خــر» .ومجلــة « ُقـ َّ
** *

�ص
ُن َّ

تـ ُّ
ـيء .ف ُيقــال :ن ََص ْص ُت
ـص» يف ال ُّلغــة عــى َر ْفـعٍ ،وارتفــاع ،وانتهاء يف الـ َّ
ـدل مــا َّدة « ُنـ َّ
احلديــث إىل فــان نصـ ًاَ ،أي :رفعته ،و َنــص ك ُِّل ٍ
يشء :منتهاه(((.
ُّ
ْ
ّ
وقــال األَ
ُ
ومبلــغ َأقصاهــاَ ،و ِمنْــه قيــل:
َّــصَ :أص ُلــه منتَهــى األَ ْشــ َياء
زهــري« :الن ُّ
ّ
نَصصــت الرجـ َـل :إِذا اســتقصيت مسـ َـألتَه عــن الـ ِ
َخرج َّ
يس ـت ْ
كل َمــا عنــدَ ه،
ْ َ
َّ
َ
ـيء َح َّتــى ْ
َ ْ ُ َّ
السـ ْ ِ
َوك ََذلِـ َ
ـى َمــا تَقــدر َع َل ْيـ ِـه الدا َّبــة»(((.
ـك النَّـ ُّ
ـر إ َّنــا ُهـ َـو َأقـ َ
ـص ِف َّ

ـص» يف اخلطبــة مــع داللتــه ال ُّلغويــة ،وهــو ثــاين األَفعــال
وتطابقــت داللــة الفعــل « ُنـ َّ
الثــَّــاثة ،ا َّلتــي جــاء هبــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف وصــف القــرآن الكريــم ،إذ
 .1يوسف.3 :
 .2ينظر :العني ،31/2 :واملحيط يف اللغة ،211/2 :واملصباح املنري.84/9 :
 .3هتذيــب اللغــة ،183/4 :وينظــر :معجــم مقاييــس اللغــة ،285/5 :والصحــاح يف اللغــة،212/2 :
ولســان العــرب ،97/7 :والقامــوس املحيــط ،178/2 :وتــاج العــروس 4544/1 :و.4545
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مــر ًة واحــد ًة مبن ّيــ ًا للمجهــول ،فقــال (عليــه الســام)َ « :ذلِ َ
ــك
َأورده (عليــه الســام) َّ
ٍ
ـر َق َصـ ٍ
ـص».
ـصَ ،و َو ْعــظ ُنـ َّ
ـص ُقـ َّ
َقـ ْـو ٌل َف ْصـ ٌـل َو ُح ْكـ ٌ
ـم َعــدْ ٌلَ ،خـ ْ ُ
ـص» فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،ونائــب الفاعــل ضمــر
و«نـُـ َّ
ـي للمجهــول ،مبنـ ٌّ
ـاض مبنـ ٌّ
ـظ» .ومجلــة «نـُــص» صفـ ٌة لـ«و ْعـ ٍ
مســترت فيــه جــواز ًا تقديــره (هــو) ،عائــدٌ إىل «و ْعـ ٍ
ـظ».
َ
َّ
َ
** *

َن َز َل
تـ ُّ
ـدل مــا َّدة « َنـ َـز َل» يف ال ُّلغــة عــى اهلبــوط ،والوقــوع ،واحللــول ،واالنحــدارُ .يقــال:
َنـ َـز َل فـ ٌ
ـان عــن الدَّ ا َّبــةَ ،أو مــن ُع ْلـ ٍـو إىل ُس ـ ْف ٍل ،والن َّْز َلــة :املـ َّـر ُة الواحــد ُة (((.
ِ
ِ
ـون والـ َّـزاء وال ـ َّ ِ
ش ٍء
ا ُم كَل َم ـ ٌة َصح َ
ُ َ
وقــال ابــن فــارس« :النُّـ ُ َ
يح ـ ٌة َتــدُ ُّل َعـ َـى ُه ُبــوط َ ْ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
السـ َـا ِء ُنـ ُـزوالً»(((.
َو ُو ُقوعــهَ .و َنـ َـز َل َع ـ ْن َدا َّبتــه ُنـ ُـزوالًَ .و َنـ َـز َل ا َْل َطـ ُـر م ـ َن َّ
ـانَ ،أ ْيُ :حـ َّ
و ُيقــال :استُــن ِْز َل فـ ٌ
ـط عــن مرتبتــه .وا َملنْـ َـز ُل بفتح امليــم والـ َّـزاي :الن ُُّزول:
ـت ُنـ ُـز ً
ال ُلـ ُ
ـف ،والنُّـ ُـزول:
الضيـ ُ
ـول ،تقــول :ن ََزلـ ُ
ول و َمنْـ َـز ًل و َمنْـ ِـز ًل ،والنَّزيـ ُـلَ :
وهــو ْ ُ

ـمَ ،ينْــزل ُنـ ُـز ً
ال ُلـ ُ
ول و َمنْـ َـز ًل و َمنْـ ِـز ًل .و َنـ َـز َل
ـم و َنـ َـز َل ِبِـ ْ
ـولَ ،و َقــدْ ن ََز َلــم ،و َنـ َـز َل َع َل ْي ِهـ ْ
ُْ
مــن علـ ٍّـو إىل ُس ـ ْف ٍل :انحــدر(((.
ول يف األَصــل هــو ِ
الراغــب« :النُّـ ُـز ُ
انح َطـ ٌ
ـاط مــن ُع ْلـ ٍّـوُ .يقــالَ :نـ َـز َل عــن دا َّبتــه،
وقــال َّ
ـط ر ْح َلـ ُه فيــه ،و َأن َْز َلـ ُه غــر ُه ...و َأمــا ال َّتنَـ ُّـز ُل فهــو كالنُّـ ُـز ِ
ول بــه،
َّ
و َنـ َـز َل يف مــكان كــذاَ :حـ َّ َ
ُ
ُيقــالَ :نـ َـز َل ا َمل َلـ ُ
ـك بكــذا ،و َتنَـ َّـز َل ،وال ُيقــالَ :نـ َـز َل اهلل بكــذا وال َتنَـ َّـز َل ،قــالَ ( :نـ َـز َل بِـ ِـه

 .1ينظر :العني ،78/2 :وهتذيب اللغة 363/4 :و ،364واملحيط يف اللغة.298/2 :
 .2مقاييس اللغة.333/5 :
 .3ينظر :الصحاح يف اللغة 203/2 :و ،204ولسان العرب ،656/11 :واملصباح املنري.251/9 :
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ِ
(ومــا َن َتنَـ َّـز ُل
وح األَ ِمـ ُ
ـن) [الشــعراء ]193 /وقــالَ ( :تنَـ َّـز ُل ا َْلالئ َكـ ُة) [القــدرَ ،]4 /
الـ ُّـر ُ
إِالَّ بِ َأ ْمـ ِـر َر ِّبـ َ
ـك) [مريــم.(((»...]64 /
ـي،
وفـ َّـرق َأبــو هــال العسـ ّ
ـكري بــن (اإلنــزال) و(التنزيــل) بقولــه« :اإلنــزال :دفعـ ٌّ

�اب بِ َْ
قلــت :ويد ُّلــك عليــه قولــه تعــاىل( :نَ� َّ�ز َل َعل َْي� َ
�ق
والتَّنزيــل :للتَّدريــجُ .
ال� ِّ
�ك ال ِ
ْكتَ� َ
�ل)((( حيـ ُ
ـص القــرآن بالتنزيــل لنزولــه
اإل ْ ِني� َ
ـث َخـ َّ
ُم َص ِّد ًق��ا ِلَ��ا بَ َْ
�ين يَ َد ْي� ِه َوأَنْ� َز َل التَّ� ْ�و َرا َة َو ِ
منجـ ًا ،والكتابــن باإلنــزال لنزوهلــا دفعــة .و َأ َّما قولــه تعــاىلَْ ( :
ال ْم ُد َِّلِ الَّ� ِذي أَنْ� َز َل َعلَى
ّ
�اب)((( فاملــراد هنــاك مطلقـ ًا مــن غــر اعتبــار التَّنجيــم ،وكــذا قولــه تعــاىل( :إِنَّ��ا
َع ْب� ِد ِه ال ِ
ْكتَ� َ
�اه ِف ل َْي َل� ِة ا ْل َق� ْد ِر)((( ،فـ َّ
النبي
ـم تنزيلــه َّ
منج ًام عــى ِّ
ـإن املــراد إنزالــه إىل ســاء الدُّ نيــا ،ثــُـ َّ
أَنْ َز ْلنَ� ُ
ِ ِ ِ ِ
الروايــات)(((.
َصـ َّـى اهللُ َعلــ ْيه وآلــه يف ثــاث وعرشيــن كــا وردت بــه ِّ

مــر ًة واحــد ًة يف اخلطبــة مطابقــ ًا داللتــه ال ُّلغويــة؛ وهــو
وورد هــذا الفعــل «نــزل» َّ
ثالــث األَفعــال الثــَّــاثة ا َّلتــي َأوردهــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف وصــف القــرآن
ـر َق َصـ ٍ
الكريــم ،إذ قــال (عليــه الســام)َ « :ذلِـ َ
ص،
ـص ُق َّ
ـك َقـ ْـو ٌل َف ْصـ ٌـل َو ُح ْكـ ٌ
ـم َعــدْ ٌلَ ،خـ ْ ُ
ٍ
س ُمبِـ ْ ٍ
ـنَ ،عـ َـى َق ْلـ ِ
ـصَ ،تن ِْز ْيـ ٌـل ِمـ ْن َح ِك ْيـ ٍم َحِ ْيـ ٍـدَ ،نـ َـز َل بِـ ِـه ُر ْو ُح ُقــدُ ٍ
ـي ُم ْه َتـ ٍـد
َو َو ْعــظ ُنـ َّ
ـب نَبِـ ٍّ
َم ِكـ ْ ٍ
ـن».
س ُمبِـ ْ ٍ
وقولــه (عليــه الســام)َ « :نـ َـز َل بِـ ِـه ُر ْو ُح ُقــدُ ٍ
ـن» فيــه تضمــن لقولــه ــــ تبــارك

 .1مفردات ألفاظ القرآن 799 :و.800
 .2آل عمران.3 :
 .3الكهف.1 :
 .4القدر.1 :
 .5الفروق اللغوية.79 :
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ِ
ـن)((( ،وال خيفــى عــى ال َّلبيــب َأ َّن َأمــر املؤمنــن (عليــه
وح األَ ِمـ ُ
وتعــاىل ــــ َ ( :نـ َـز َل بِــه الـ ُّـر ُ
خلوهــا
الســام) مل يقــل« :نــزل بــه الـ ُّـروح األَمــن»؛ لفــوات الفائــدة مــن اخلطبــة ،وهــي ُّ
مــن األلــف.

و«نــزل» فعــل مـ ٍ
ـي عــى الفتــح ،و«بــه» البــاء :حــرف جـ ٍّـر ،واهلــاء :ضمــر
ـاض مبنـ ٌّ

ـار واملجــرور متع ِّلقــان بالفعل
ـي عــى الكــر يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر بحرف اجلـ ِّـر ،واجلـ ُّ
متــَّــصل مبنـ ٌّ

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو
«نــزل»،
و«روح» فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
ُ
مضــاف ،و«قـ ٍ
ـدس» مضــاف إليــه جمــرور ،وعالمــة جـ ِّـره الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخــره،
و«مبـ ٍ
جرهــا الكــرة ال َّظاهــرة عــى آخرهــا.
ـن» صفــة لـ«قــدس» جمــرورة وعالمــة ِّ
** *

ف ْل َي َت َ�ض َّرع

ُّ
ُّ
والضعــف ،والت ُّ
والــذ ُّل،
َّخشــع،
تــدل مــا ًّدة
«يتــرع» يف ال ُّلغــة عــى االســتكانةَّ ،
ّ
واخلضــوع .جــاء يف (العــن)َ « :أرضعتــهَ ،أ ْيَ :أذللتــهِ َ .
ــف ،وقــوم
وض َعَ ،أ ْيَ :ض ُع َ

َ ِ
ـرع:
ض ٌع ...والـ َّ َ
ـر ُع وال َّتـ َ ُّ
ـر ُع :التَّذ ُّلــلَ َ .
ـر ُعَ ،أ ْي :خضــع للمسـ َـألة .وتـ َّ
ض َع َيـ ْ َ
ُّ
ض َعــ ٌةَ ،أ ْيُ :م ِّ
َّــرع إىل اهلل:
تخشــ ُعون مــن
تذ َّلــل ،وكذلــك الت ُّ
التخشــع .وقــو ٌم َ َ
الضعــف»(((.
َّ

ـن
وضاعـ ًة ،إِذا اســتكان و َذ َّلَ ،ف ُهـ َـو ضــارع بِـ ِّ ُ
و ُيقــالَ :ض َع َّ
الرجـ ُـل َيـ ْ َ
ـرع َ َ
ضعـ ًا َ َ

 .1الشعراء.193 :
 .2العــن 62/1 :و .63وينظــر :هتذيــب اللغــة ،147/1 :والصحــاح يف اللغــة ،409/1 :واملحيــط يف
اللغــة ،48/1 :ولســان العــرب ،122/8 :واملصبــاح املنــر ،334/5 :والقامــوس املحيــط ،300/2 :وتــاج
العــروس 402/1 :و.403
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الضاعــة(((.
َّ
ـر َعَ :أظهـ َـر َّ
الضاعــةَ .و َتـ َ َّ

ِ
ِ ٍ ِ
ـي ِء.
«الضــا ُد َوالـ َّـرا ُء َوا ْل َعـ ْ ُ
وقــال ابــن فــارسَّ :
ـن َأ ْصـ ٌـل َصحيـ ٌ
ـح َيــدُ ُّل َعـ َـى لــن ف الـ َّ ْ
ِ
ِمـ ْن َذلِـ َ
ض ٌعَ .ض ِعيــف»(((.
ض َع َّ
ـك َ َ
الر ُجـ ُـل َ َ
ضا َعـ ًة ،إ َذا َذ َّلَ .و َر ُجـ ٌـل َ َ
ِ ِ
ِ
ض َعــة
وضا َعــ ًةَ ،ف ُه َ
و ُيقــالَ َ :
ضع إ َل ْيــهَ ،ي ْ َ
ــرع َ ْ
ضعــ ًا َ َ
ــو ضــار ٌع ،مــن قــو ٍم َ َ
ِ
ِ
ِ
الهــا :تذ ُّل ٌ
ــل ُّ
ضــار ٌع،
الاجــة .وخــدٌّ
وختش ٌ
ــع .و َأرضعتْــ ُه إِ َل ْيــه ْ َ
َــرع ،ك ُ َ
ُ ُ
وضوع ،وت َ َّ
وجنــب َض ِ
ــار ٌعُ :م ِّ
ــع (((.
تخش ٌ
ٌ
مــر ًة
وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل
«فليتــرع» َّ
ّ
واحــد ًة يف اخلطبــة ،وهــو َأحــد األَفعــال ا َّلتــي ختــم هبــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام)
ـم» .ففــي هنايــة األَمــر البـُــدَّ مــن
َض ُع ُكـ ْ
خطبتــه ،فقــال (عليــه الســام) َ « :ف ْل َي َتـ َ َّ
ـر ْع ُمت َ ِّ

التَّذ ُّلــل ،والت ُّ
والضاعــة ،وشــدَّ ة الفقــر إىل اهلل ــ تبــارك وتعاىل
الضعــفَّ ،
َّخشــع ،وإظهــار َّ
ــــ واحلاجــة إليــه ،بــل املبالغــة يف ذلــك؛ فإنــَّــه ال ملجـ َـأ مــن اهلل إالَّ إليــه ،وال يمكــن ألَ ِّي
خملــوق َأ ْن يســتغني عنــه ،ويف َأ ِّي حـ ٍ
ـال مــن األَحــوال ،يقــول اهلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ َ ( :يــا َأ ُّ َيا
ِ
ال ِميــدُ )(((َ ،ف َمـ ْن َأراد َأ ْن خي ِّلــص نفســه مــن
النَّـ ُ
ـي ْ َ
ـم ا ْل ُف َقـ َـرا ُء إِ َل اللَِّ َواللَُّ ُهـ َـو ا ْل َغنـ ُّ
ـاس َأ ْن ُتـ ُ
َّ
ويتخشــع لــه،
عــذاب جهنَّــم ،و َأ ْن يدخــل اجلنَّــة ،فعليــه َأ ْن يتذ َّلــل هلل ــــ تبــارك وتعــاىل ــــ
و ُيظهــر احلاجــة ،والفاقــة إليــه.

وجديــر ِّ
ـر ْع» عــى
بالذكــر َأ َّن َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) َأورد هــذا الفعــل « َف ْل َي َتـ َ َّ
ـدل عــى معـ ٍ
زنــة «تف َّعـ َـل» ،ا َّلتــي تـ ُّ
ـان ،منهــا :اإلظهــار ،واملبالغــة ،والتَّك ُّلــف ،وهــو« :محل
 .1ينظر :مجهرة اللغة ،409/1 :ومفردات ألفاظ القرآن.506 :
 .2ينظر :املحكم واملحيط األعظم.143/1 :
 .3ينظر :املحكم واملحيط األعظم.143/1 :
 .4فاطر.15 :
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النفــس عــى َأمـ ٍـر فيــه مشـ َّقة ،نحــو :حت َّلــمَ ،أ ْي :تك َّلــف احللــم»((( ،وهــو مــا َأراده َأمــر
ـرع ،ويبالــغ بإظهــار االســتكانة ،والت ُّ
َّخشــع،
املؤمنــن (عليــه الســام) بـ َـأ ْن يتك َّلــف املتـ ِّ
والضعــف ،والـ ُّـذ ِّل ،واخلضــوع هلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ ،وقــد َأ َّكــد (عليــه الســام) هــذا األَمــر
َّ
بـ َـأ ْن قــرن الفعــل بـــ«الم األَمــر» للت َّْأكيــد واملبالغــة فيه.

ـر ْع» فعــل مضــارع جمــزوم
و« َف ْل َي َتـ َ َّ
ـر ْع» الفــاء اســتئناف َّية ،والـ َّـام :الم األَمــر ،و« َي َتـ َ َّ
و«مترضعكــم» فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه
الســكون،
بــام األَمــر ،وعالمــة جزمــه ُّ
ّ
ـي يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر
َّ
ـم» :ضمــر متــَّــصل مبنـ ٌّ
الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى آخــره ،وهــو مضــاف ،و« ُكـ ْ
باإلضافــة.
** *

ِل َي ْب َت ِه ْل

تـ ُّ
ـرع ،واإلخــاص
ـدل مــا َّدة «يبتهــل» يف ال ُّلغــة عــى الدُّ عــاء بجــدٍّ واجتهــاد ،وال َّتـ ُّ

يف الدُّ عــاء ،والتَّســبيح هلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــِّ ،
والذكــر لــه ،والدُّ عــاء مــع إرصار وإحلــاح.
ف ُيقــال :ابتهــل إىل اهلل يف الدُّ عــاءَ ،أ ْيَ :جــدَّ واجتهــد((( .وا ُمل ْبت َِهــل :ا ُملســ ِّبح َّ
الذاكــر هلل،

وقيــل :الدَّ اعــي(((.

ـاء إِذا اجتَهــدَ  .ومبت َِهـ ًـا َأي :مت َِهــد ًا ِف الدُّ عـ ِ
وقــال ابــن منظــور« :وابتَهـ َـل ِف الدُّ عـ ِ
ـاء.
َ
ْ ُْ
َ
ُْ
ْ َ
ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ــز َو َج َّ
ــل...
الصــه لَِّ َع َّ
االجت َهــا ُد ِف الدُّ َعــاء وإِ ْخ ُ
َّــرع .واال ْبت َهــالْ :
واال ْبت َهــال :الت ُّ

 .1أوزان الفعــل ومعانيهــا .64 :وينظــر :الكتــاب ،240/2 :واملقتضــب ،78/1 :واملفتــاح يف الــرف،50 :
املفصــل ،121/2 :وترصيــف الفعــل.70 :
املفصــل ،158/7 :واإليضــاح يف رشح ّ
واملفصــل ،279 :ورشح ّ
ّ
 .2ينظر :العني ،272/1 :واملحيط يف اللغة.309/1 :
 .3ينظر :هتذيب اللغة.336/2 :
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ـك َجِي ًعــا ،و َأصلــه ال َّتـ َـرع َوا ُْل َبا َل َغ ـ ُة ِف السـ َـؤ ِ
واال ْبتِ َهـ ُ
ـال َأ ْن َتُــدَّ َيدَ ْيـ َ
ال»(((.
ُّ
ُّ

و َأصــل «االبتهــال» ال َّلعــن مــن «ال ُب َه َلــة» ،فـ«ال َب ْهـ ُـل :ال َّلع ـ ُنُ .يقــال :عليــه َ ْب َل ـ ُة اهلل
وب َلتُــهَ ،أي :لعنــة اهلل .وناقــ ٌة ِ
باه ٌ
ــل :ال رصار عليهــا»(((.
ُْ ُ ْ

الــرك واإلمهــال ،والتَّحليــة مــن قوهلــمَ :بلــت النَّا َقــة ،إذا تركتهــا بــا
و َأصلــهَّ :
ِ
ِ
الراعــي إبِ َلــه :ت ََركَهــا
ـر مــن َأ ْخــاق النَّاقــة َشـ ْيئ ًا قيــلَ :أ ْ َب َلهــا .و َأ ْ َبـ َـل َّ
رصارَ ،أ ْي :مل َتـ ُ َّ
ِ
ِ
ص َتــا لِ َ ْيض َعهــا(((.
حللــبْ ،
مــن ا َ
واس ـ َت ْب َه َلها َفص ْي ُلهــا :ا ْن َتـ َـز َع َأ َّ

الر َ
وقــال ابــن منظــور« :و َأ ْ َب َ
جــل :ت ََركــهَ .و ُيقــالَ َ :ب ْلتُــ ُه و َأ ْ َب ْلتُــ ُه إِذا َخ َّل ْيتَــه
ــل َّ
(((
ـم ك ُثــر اســتعامله يف الدُّ عــاء واملسـ َـألة إذا كان مــع
ه َلهــا»  ،ثــُـ َّ
وإِراد َتــه .و َأ ْ َبـ َـل النَّاقـ َةَ :أ ْ َ
إرصار وإحلــاح(((.

وهبــذا املعنــى َأورد َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) هــذا الفعــل «ولِ َي ْبت َِه ْل» مـ َّـر ًة واحد ًة
يف اخلطبــة ،وهــو َأحــد األَفعــال ا َّلتــي ختــم هبــا َأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) خطبتــه،
ِ
ـدع مبته ُلكم
ـم»َ .أ ْي :ليـ ُ
ـم ،ول َي ْبت َِهـ ْـل ُم ْبت َِه ُل ُكـ ْ
َض ُع ُكـ ْ
فقــال (عليــه الســام)َ « :ف ْل َي َتـ َ َّ
ـر ْع ُمت َ ِّ
بجــدٍّ واجتهــاد ،وخيلــص يف دعائــهُ ،مس ـ ِّبح ًا هلل ــــ َعـ َّـز َو َجـ َّـل ــــ ،ذاكــر ًا لــه ،وال ُبــدَّ مــن
َأ ْن يكــون ذلــك الدُّ عــاء مــع إرصار وإحلــاح ،وقــد جــاءت الم األَمــر ا َّلتــي قرهنــا َأمــر
 .1لســان العــرب .71/11 :وينظــر :معجــم مقاييــس اللغــة ،288/1 :والصحــاح يف اللغــة،56/1 :
واملخصــص ،166/3 :وتــاج العــروس.8699/1 :
ّ
 .2الصحاح يف اللغة .56/1 :وينظر :هتذيب اللغة.336/2 :
 .3ينظر :املحيط يف اللغة.309/1 :
 .4لسان العرب.71/11 :
 .5ينظــر :جامــع البيــان ،474/6 :وتفســر البحــر املحيــط ،261/3 :وجممــع البيــان ،277/2 :والتفســر
والــدر املنثــور ،354/2 :وروح املعــاين:
الكبــر ،242/4 :وأنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل،355/1 :
ّ
 ،73/3وتفســر امليــزان ،125/3 :وتفــر األمثــل ،524/2 :والتفســر الوســيط.631/1 :
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املؤمنــن (عليــه الســام) بالفعــل «لِ َي ْبت َِهـ ْـل» دا َّلـ ًة عــى ذلــك.

و«لِ َي ْبت َِهـ ْـل» الـاَّم :الم األمــر ،و« َي ْبت َِهـ ْـل» فعــل مضــارع جمــزوم بــام األَمــر ،وعالمــة

الض َّمــة ال َّظاهــرة عــى
الســكون ،و«مبته ُلكــم» فاعــل مرفــوع ،وعالمــة رفعــه َّ
جزمــه ُّ
ـي يف حمـ ِّـل جـ ٍّـر باإلضافــة .ومجلــة
ـم» :ضمــر متــَّــصل مبنـ ٌّ
آخــره ،وهــو مضــاف ،و« ُكـ ْ
ِ
ـم».
«ول َي ْبت َِهـ ْـل ُم ْبت َِه ُل ُكـ ْ
َض ُع ُكـ ْ
ـم» معطوفــة عــى مجلــة « َف ْل َي َتـ َ َّ
ـر ْع ُمت َ ِّ
** *
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 -القرآن الكريم.

11أبنيــة األفعــال دراســة لغويــة قرآنيــة :د .نجــاة عبدالعظيــم الكــويف ،دار الثقافــة للنــر
والتوزيــع ،القاهــرة1989 ،م.

22أبنيــة األفعــال يف دعــاء الصبــاح دراســة ومعجــم :د .أمحــد عاشــور جعــاز ،مكتبــة احلــوراء،
بغــداد2010 ،م.

33أبــو عثــان املــازين ومذاهبــه يف الــرف والنحــو :رشــيد عبدالرمحــن العبيــدي ،مطبعــة
ســلامن األعظمــي ،بغــداد1969 ،م.

املــدريس احلســيني ،دار حمبــي احلســن ،ط،4
حممــد تقــي
ّ
44أحــكام العبــادات :الســيد ّ
2003م.

حممــد حميــي الديــن
55أدب الكاتــب ،عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة (ت 276هـــ) ،حتقيــقّ :
عبداحلميــد ،ط ،4مطبعــة الســعادة ،مــر1963 ،م.

حممــد بــن يوســف أبــو ح ّيــان
66ارتشــاف الــرب مــن لســان العــرب ،أثــر الديــن أبــو عبــداهلل ّ
األندلــي (ت745هـــ) ،حتقيــق وتعليــق :د .أمحــد النـ َّـاس ،ط ،1مطبعــة املــدين ،القاهــرة،

1998م.

77أســاس البالغــة ،أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد ،الزخمــري جــار اهلل (ت
حممــد باســل عيــون الســود ،دار الكتــب العلميــة ـ بــروت ،ط،1
538هـــ) ،حتقيــقّ :
1419هـــ ـ 1998م.

88أرسار العربيــة :أبــو الــركات األنبــاري (ت 577هـــ) ،حتقيــق :حممــد هبجــة البيطــار،
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دمشــق1957 ،م.

حممد خملوف ،دار املعارف1976 ،م.
99أسامء اهلل احلسنى :حسنني ّ

110األســاء والصفــات :أبــو بكــر أمحــد بــن احلســن بــن عــي البيهقــي (ت458هـــ) ،حتقيــق:
حممــد زاهــد الكوثــري احلنفــي ،مطبعــة الســعادة( ،د .ت).

الزجاجــي (ت 340هـــ) ،حتقيــق:
111إشــتقاق أســاء اهلل :أبــو القاســم عبدالرمحــن بــن إســحاق ّ
عبداحلســن املبــارك ،مؤسســة الرســالة ،ط1986 ،2م.

112االشتقاق :عبداهلل أمني ،ط ،1مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنرش ،القاهرة1956 ،م.

للزجاجــي :عبــداهلل بــن الســيد البطليــويس (ت521هـــ) ،حتقيــق
113إصــاح اخللــل يف اجلمــل ّ
وتعليــق :د .محــزة عبــداهلل النــريت ،ط ،1دار املريــخ ،الريــاض1979 ،م.

114إصــاح املنطــق :ابــن الســكيت ،أبــو يوســف يعقــوب بــن إســحاق (ت 244هـــ) ،حتقيــق:
أمحــد حممــد شــاكر وعبدالســام هــارون ،ط1979 ،3م.

115األضــداد :أبــو بكــر حممــد بــن األنبــاري (ت650هـــ) ،حتقيــق :أوغســت هفنــز ،طبــع
بــروت1913 ،م.

116اإلعجــاز البيــاين للقــرآن ومســائل ابــن األزرق :د .عائشــة عبدالرمحــن ،دار املعــارف،
القاهــرة1971 ،م.

117ألفــاظ احليــاة الثقافيــة يف مؤلفــات أيب حيــان التوحيــدي :د.طيبــة صالــح الشــذر ،مطابــع
اإلهــرام التجاريــة ،القاهــرة1989 ،م.

118األمثــل يف تفســر كتــاب اهلل املنــزل :نــارص مــكارم الشــرازي ،مؤسســة البعثــة ،مؤسســة
البعثــة للطباعــة والنــر والتوزيــع ،ط 1993 ،1م.

119اإلنصــاف يف مســائل اخلــاف بــن النحويــن البرصيــن والكوفيــن :عبدالرمحــن بن حممــد أبو
الــركات األنبــاري (ت577هـــ) ،حتقيــق :حميــي الديــن عبــد احلميــد ،ط ،2مطبعــة حجــازي
بالقاهــرة1953 ،م.

220أنــوار التنزيــل وأرسار التأويــل :نــارص أبــو ســعيد عبــداهلل بــن عمــر بــن حممــد الشــرازي
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البيضــاوي (ت ،)791دار الفكــر ــــ بــروت1996 ،م.

221أوزان الفعــل ومعانيهــا :د .هاشــم طــه شــاش ،مطبعــة اآلداب ،النجــف األرشف،
1971م.

222أوضــح املســالك إىل ألفيــة ابــن مالــك ،عبــد اهلل بــن يوســف بــن هشــام األنصــاري (ت
761هـــ) ،حتقيــق :حممــد حميــي الديــن عبداحلميــد ،دار النــدوة اجلديــدة ،بــروت ،لبنــان،
1980م.

223اإليضــاح يف رشح املفصــل :أبــو عمــرو عثــان بــن عمــر بــن احلاجــب (ت646هـــ) ،حتقيــق:
د .موســى بنــاي العليــي ،مطبعــة العــاين ،بغــداد 1982م.

الزجاجــي ،حتقيــق :مــازن املبــارك ،نــر مكتبــة دار
224اإليضــاح يف علــل النحــو :أبــو القاســم ّ
العروبــة بالقاهــرة ،مطبعــة املــدين1959 ،م.

حممــد باقــر املجلــي (ت1111هـــ)،
225بحــار األنــوار اجلامعــة لــدرر أخبــار األئمــة األطهــارّ :
حتقيــق وتعليــق لفيــف مــن العلــاء ،راجعــه وقــدّ م لــه :حممــود دريــاب النجفــي ،دار الثقافــة،
بــروت ،ط2001 ،1م.

226البحــر املحيــط يف التفســر :أبــو حيــان األندلــي ،حتقيــق :صدقــي حممــد مجيــل ،دار الفكــر،
بــروت 1420هـــ.

227بدايــة املعرفــة منهجيــة حديثــة يف علــم الــكالم :الشــيخ حســن مكــي العامــي ،دار املغــرب
للطباعــة والنــر ،بغــداد /البتاويــن( ،د.ت).

حممــد بــن يعقــوب
228بصائــر ذوي التمييــز يف لطائــف الكتــاب العزيــز ،جمــد الديــن أبــو طاهــر ّ
حممــد عــي النجــار ،مطابــع رشكــة
الفريوزآبــادي (ت 817هـــ) ،اجلــزء الثالــث بتحقيــقّ :

اإلعالنــات الرشقيــة ،القاهــرة1968 ،م .واجلــزء اخلامــس بتحقيــق عبدالعليــم الطحــاوي،
مطابــع اإلهــرام التجاريــة القاهــرة1970 ،م.

229تــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس :حممــد مرتــى احلســيني الزبيــدي ،حتقيــق :مصطفــى
حجــازي ود .حســن نصــار ،الكويــت  1393ـ 1394هـ.

370

الأفعال يف اخلطبة املونقة لأمري امل�ؤمنني (عليه ال�سالم)

330تاريخ آداب العرب :مصطفى صادق الرافعي ،ط ،2مطبعة االستقامة1940 ،م.

331تاريــخ آداب اللغــة العربيــة :كارل بروكلــان ،نقلــه اىل العربيــة رمضــان عبــد التــواب ،راجــع
الرتمجــة ســيد يعقــوب بكــر ،ط ،2دار املعــارف(،د.ت).

حممــد عبــد اهلل بــن مســلم بــن قتيبــة (ت 276هـــ) ،رشحــه
332تأويــل مشــكل القــرآن :أبــو ّ
ونــره :الســيد أمحــد صقــر ،دار الــراث ،ط1973 ،2م.

333التبيــان يف تفســر القــرآن :أبــو جعفــر حممــد بن احلســن الطــويس (ت460هــ) ،حتقيــق :أمحد
حبيــب قصــر العاملني مطبعة مكبــة اإلعــام اإلســامي ،ط 1989 ، 1م.

334التحريــر والتنويــر (حتريــر املعنــى الســديد وتنويــر العقــل اجلديــد مــن تفســر الكتــاب
حممــد الطاهــر بــن عاشــور التونــي (ت 1393هـــ)،
حممــد بــن ّ
حممــد الطاهــر بــن ّ
املجيــد)ّ :
الــدار التونســية للنــر ـ تونــس1984 ،هـــ.

335حتفــة األريــب بــا يف القــرآن مــن الغريــب :أثــر الديــن أبــو ح ّيــان األندلــي (ت745هـــ)،
حتقيــق :د .أمحــد مطلــوب ،ود .خدجيــة احلديثــي ،مطبعــة العــاين ،بغــداد ،ط1977 ،1م.

336الرتغيــب والرتهيــب مــن احلديــث الرشيــف :زكــي الديــن عبدالعظيــم بــن عبــد القــوي
حممــد عــارة ،الــدار املرصية،
املنــذري (ت656هـــ) ،ضبــط أحاديثــه وع ّلــق عليــه :مصطفــى ّ
1987م.

حممــد بــن عبــد اهلل بــن مالــك األندلــي
337تســهيل الفوائــد وتكميــل املقاصــد :مجــال الديــن ّ
حممــد كامــل بــركات ،دار الكتــاب العــريب للطباعــة والنرش،
(ت672هـــ) ،ح ّققــه وقــدّ م لــهّ :
القاهــرة1967 ،م.

338التشــبيهات القرآنيــة والبيئــة العربيــة :واجــدة جميد األطرقجــي ،اجلمهوريــة العراقيــة ،وزارة
الثقافــة والفنــون ،دار احلريــة للطباعــة ،بغــداد1978 ،م.

339ترصيــف األفعــال واملصــادر واملشــتقات :د .صالــح ســليم الفاخــري ،مكتبــة ومطبعــة
اإلشــعاع ،مــر 1996م.

440ترصيف الفعل :أمني عيل السيد ،مكتبة الشباب ،مطبعة عاطف( ،د .ت).
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441التطبيــق الــريف :الدكتــور عبــده الراجحــي ،دار النهضة العربيــة للطباعة والنــر ،بريوت،
, 1973ن

442التطـ ّـور اللغــوي التارخيــي :د .إبراهيــم الســامرائي ،معهــد البحــوث والدراســات العربيــة،
1966م.

443التعبــر القــرآين ،الدكتــور فاضــل صالــح الســامرائي ،دار الكتــب للطباعــة والنــر ،جامعــة
املوصــل1989 ،م.

444التعريفــات :أبــو احلســن عــي بــن حممــد بــن عــي املعــروف بالســيد الرشيــف اجلرجــاين
(ت816هـــ) ،دار الشــؤون الثقافيــة العامــة ،وزارة الثقافــة واإلعــام( ،د .ت).

445تفســر اآلصفــي :املــوىل حممــد حمســن الفيــض الكاشــاين (ت1091هـــ) ،حققــه مركــز
االبحــاث والدراســات االســامية ،قــم( ،د ـ ت).

446تفســر الصــايف للفيــض الكاشــاين ت1091هـــ  ،الطبعــة الثانيــة 1416هـــ  ،مؤسســة اهلادي،
قــم املقدّ ســة ـ إيــران.

447تفســر القــرآن العظيــم :أبــو الفداء إســاعيل بــن كثري القــريش الدمشــقي (ت744هــــ) ،دار
املعرفــة ،بــروت1992 ،م.

448التفســر الكبــر املســمى(مفاتيح الغيــب) :أبو عبــد اهلل حممد بن عمــر الرازي(606هـــ) ،دار
الكتــب العلمية ،طهــران( ،دـ ت).

449التفســر الوســيط للقــرآن الكريــم :د .حممــد ســيد طنطــاوي ،مطبعــة الســعادة ،ط،2
1974م.

550تفســر نــور الثقلني للشــيخ احلويــزي ت1112هـ ،حتقيق :الســيد هاشــم الرســويل املحاليت،
ط1412 ،4هـ ،مؤسســة إســاعيليان للطباعــة والنرش ،قم.

551تقريــب القــرآن إىل األذهــان :الســيد حممــد احلســيني الشــرازي ،مؤسســة الوفــاء ،بــروت،
ط 1400 ،1هـ.

حممــد بــن أمحــد بــن األزهــري اهلــروي ،أبــو منصــور (ت370هـــ) ،حتقيــق:
552هتذيــب اللغــةّ :
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حممــد عــوض مرعــب ،دار إحيــاء الــراث العــريب ـ بــروت ،ط2001 ،1م.
ّ

حممــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن غالــب اآلمــي ،أبــو
553جامــع البيــان يف تأويــل القــرآنّ :
حممد شــاكر ،مؤسســة الرســالة ،ط1420 ،1هـ
جعفــر الطــري (ت 310هـــ) ،حتقيــق :أمحد ّ
ـ 2000م.

554اجلامــع ألحــكام القــرآن :أبــو عبــداهلل حممــد بــن أمحــد األنصــاري القرطبــي (ت671هــــ)،
دار الكتــب املرصيــة ،دار الكتــاب العــريب للطباعــة والنــر ،القاهــرة1967 ،م.

555اجلانــب الروحــي يف اللغــة العربيــة :الدكتــور حســن منديــل العكيــي ،مطبعــة املغــرب،
بغــداد.2004 ،

الزجاجــي ،حتقيــق وتقديــم :د .عــي توفيــق احلمــد ،مؤسســة
556اجلمــل يف النحــو :أبــو القاســم ّ
الرســالة ،بــروت ،ط1988 ،4م.

557مجهــرة اللغــة :ابــن دريــد ،أبــو بكــر حممــد بــن احلســن األزدي (ت 321هـــ) ،دار صــادر،
بــروت ــــ لبنــان ،ط 1345 ،1هـ .

حممــد بن مصطفــى اخلــري الدمياطــي (ت 1287هـ)،
558حاشــية اخلــري عــى ابــن عقيلّ :
دار إحيــاء الكتــب العربيــة ،مطبعــة البــايب احللبي ــ مــر( ،د .ت).

حممــد بــن عــي
559حاشــية الصبــان عــى رشح األشــموين عــى ألفيــة ابــن مالــك :أمحــد بــن ّ
الصبــان (ت 1206هـــ) ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة ،عيســى البــايب احللبــي( ،د .ت).

660اخلصائــص :أبــو الفتــح عثــان بــن جنــي (ت 392هـــ) ،ح ّققــه :حممــد عــي النجــار ،دار
الكتــاب العــريب ،بــروت لبنــان( ،د .ت).

661الــدر املنثــور يف التأويــل باملأثــور :جــال الديــن الســيوطي (ت911هــــ) ،مطبعــة الفتــح،
جــدة ،ط 1945 ،1م.

662الدراســات الصوتيــة عنــد علــاء التجويــد ،غانــم قــدوري ،مطبعــة اخللــود ،بغــداد1986 ،
م.

663دروس يف العقيــدة اإلســامية :األُســتاذ حممــد تقــي مصباح اليــزدي ،املرشق للثقافــة والنرش،
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ط 2006 ،1م.

664دســتور العلــاء :القــايض عبــد النبــي بــن عبــد الرســول األمحــد ،مؤسســة األعلمــي ،بريوت
لبنــان ،ط1975 ،2م.

665دقائق العربية :أمني آل نارص الدين ،بريوت1953 ،م.

666ديــوان األدب :أبــو إبراهيــم إســحاق بــن إبراهيــم الفــارايب (ت350هـــ) ،حتقيــق د .أمحــد
خمتــار عمــر ،القاهــرة1975-1974 ،م.

667رســالة التوحيــد :حممــد عبــده ،حتقيــق :حممــد عــارة ،املركــز املــري العــريب ،ط،3
1989م.

668رســائل إخــوان الصفــا وخــان الوفــا :تصحيــح خــر الديــن الزركــي ،املطبعــة العربيــة،
بمــر1928 ،م.

669روائــع البيــان يف خطــاب اإلمــام (اجلوانــب البالغيــة واللغويــة يف بيــان أمــر املؤمنــن عــي
بــن أيب طالــب (ع)) :د .رمضــان عبداهلــادي ،ط ،1دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت ــــ
لبنــان2002 ،م.

770روح الديــن اإلســامي :عفيــف عبدالفتــاح طبــارة ،دار العلــم للماليــن ،بــروت ،ط،16
(د .ت).

771روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين :أبــو الفضــل شــهاب الديــن اآللــويس
البغــدادي (ت1270هــــ) ،إدارة الطباعــة املنريية ،مــر ،ط( ، 2د ،ت).

772الــروض اآلنــف يف رشح الســرة النبويــة :اإلمــام املحــدث عبــد الرمحــن الســهيل( ت
581هـــ) ،حتقيــق عبــد الرمحــن الوكيــل ،دار النــر للطباعــة( ،د ـ ت).

773زاد املســر يف علــم التفســر :أبــو الفــرج مجــال الديــن عبدالرمحــن بــن عــي بــن حممــد بــن
اجلــوزي البغــدادي (ت597هــــ) ،املكتــب اإلســامي للطباعــة والنــر ،دمشــق ،ط ،1

1968م.

774الزاهــر يف معــاين كلــات النــاس :حممــد بــن القاســم بــن حممــد بــن بشــار ،أبــو بكــر األنبــاري
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(ت328هـــ) ،املحقــق :د .حاتــم صالح الضامــن ،دار الرشــيد1979 ،م.

775الزينــة يف الكلــات اإلســامية :أبــو حاتــم أمحــد بــن محــدان الــرازي (ت322هـــ) ،عارضــه
ُبأصولــه وع ّلــق عليــه :حســن بــن فيــض اهلل اهلمــداين ،مطبعــة الرســالة ،مــر1958 ،م.
776سبل السالم :الشيخ حممد اليعقويب ،مؤسسة البديل ،ط ،2بريوت  /لبنان.2010 ،

777الــراج املنــر يف اإلعانــة عــى معرفــة بعــض معــاين كالم ربنا احلكيــم اخلبري :شــمس الدين،
حممــد بــن أمحــد اخلطيــب الرشبينــي الشــافعي (ت977هـــ) ،مطبعــة بــوالق (األمرييــة) ـ
ّ

القاهــرة1285 ،هـ.

778ســنن الدارقطنــي ،أبــو احلســن عــي بــن عمــر بــن أمحــد بــن مهــدي بــن مســعود بــن النعــان
بــن دينــار البغــدادي الدارقطنــي (ت 385هـــ) ،حققــه وضبــط نصــه وعلــق عليــه :شــعيب

االرنــؤوط ،حســن عبــد املنعم شــلبي ،عبــد اللطيف حــرز اهلل ،أمحد برهوم ،مؤسســة الرســالة،
بــروت – لبنــان ،ط 1424 ،1هـــ  2004 -م.

779شــذا العــرف يف فــن الــرف :الشــيخ أمحــد احلمــاوي ،مطبعــة دار الكتــب املرصيــة،
1927م.

880رشح ابــن الناظــم عــى ألفيــة ابــن مالــك :بــدر الديــن بــن حممــد بــن حممــد بــن مالــك
(ت686هـــ) ،صححــه ون ّقحــه حممــد بــن ســليم اللبابيــدي ،مطبعــة القديــس جارجيــوس،
بــروت1313 ،هـــ.

881رشح ابــن عقيــل عــى ألفيــة ابــن مالــك :ابــن عقيــل (ت769هـــ) ،حتقيــق :حممد حميــي الدين
عبــد احلميــد ،ط ،20مكتبــة در الرتاث القاهــرة1980 ،م.

882رشح األســاء احلســنى :الســيد حســن اهلمــذاين الدورآبــادي (ت1343هـــ) ،مطبقــة بــوزد
محهــري مصطفــوي ،ط( ،1د .ت).

(املســمى هنــج الســالك إىل ألفيــة ابــن مالــك):
883رشح األشــموين عــى ألفيــة ابــن مالــك،
ّ
حممــد حميــي الديــن
حممــد األُ ْشـ ُـموين الشــافعي (ت 929هـــ) ،حتقيــقّ :
نــور الديــن عــي بــن ّ
عبداحلميــد ،ط ،3مكتبــة النهضــة املرصيــة1955 ،م.
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884رشح املفصــل :موفــق الديــن يعيــش بــن عــي بــن يعيــش النحــوي (ت643هـــ) ،عــامل الكتب،
بــروت( ،د .ت).

اإلســراباذي (ت686هـــ)،
حممــد بــن احلســن ريض الديــن
ّ
885رشح شــافية ابــن احلاجــبّ :
وحممــد حميــي الديــن عبداحلميــد ،مطبعــة
وحممــد الزفــزاف ّ
حممــد نــور احلســن ّ
حتقيــقّ :
حجــازي بالقاهــرة1929 ،م.

886رشح شــذور الذهــب يف معرفــة كالم العــرب :عبــد اهلل بــن يوســف بــن هشــام األنصــاري
حممــد حميــي الديــن عبداحلميــد ،ط ،1القاهــرة1965 ،م.
(ت761هـــ) ،حتقيــقّ :

887رشح مقامات احلريري:

888شــمس العلــوم ودواء كالم العــرب مــن الكلــوم :نشــوان بــن ســعيد احلمريي ،مطبعــة البايب
احللبــي وأوالده( ،د .ت).

889رشح هنــج البالغــة البــن ايب احلديــد  ،حتقيــق حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم  ،دار الكتــــاب
العــريب  ،ط ،1بغــداد 2005 ،م .

990الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة :أبــو نرص إســاعيل بــن محاد اجلوهــري الفــارايب (ت
393هـــ) ،حتقيــق :أمحــد عبــد الغفــور عطــار ،دار العلــم للماليــن ـ بــروت ،ط1407 ،4هـ

1987م.

احلجــاج بــن مســلم القشــري النيســابوري (ت261هـــ) برشح
991صحيــح مســلم :مســلم بــن ّ
النــووي :حميــي الديــن أيب زكريــا حييــى بــن رشف النــووي( ،ت676هـــ) ،حتقيــق وإرشاف:

عبــداهلل أمحــد أبــو زينــة ،مطابــع الشــعب ،القاهــرة( ،د .ت).

992الــرف الــوايف :دراســة وصفيــة تطبيقيــة يف الــرف وبعــض املســائل الصوتيــة :الدكتــور
هــادي هنــر ،مطبعــة التعليــم العــايل ،املوصــل1989 ،م.

993العبــاب الزاخــر واللبــاب الفاخــر :ريض الديــن احلســن بــن حممــد بــن احلســن بــن حيــدر
العــدوي العمــري القــريش الصغــاين احلنفــي (ت650هـــ)،

994عمــدة احل ّفــاظ يف تفســر أرشف األلفــاظ :أبــو العبــاس شــهاب الديــن أمحــد بــن يوســف
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الشــافعي احللبــي ،حتقيــق :حممــود حممــد الســيد الزعيــم ،ط ،1دار الســيد ،اســتانبول

1987م.

995عمدة الرصف :كامل إبراهيم ،ط ،2مطبعة الزهراء ،بغداد1957 ،م.

996العــن :أبــو عبــد الرمحــن اخلليــل بــن أمحــد بــن عمــرو بــن متيــم الفراهيــدي البــري (ت
170هـــ) ،حتقيــق :د مهــدي املخزومــي ،د إبراهيــم الســامرائي ،دار ومكتبــة اهلــال( ،د،
ت).

997غريــب القــرآن املســمى (نزهة القلــوب) :أبو بكر حممد بــن عزيز السجســتاين (ت330هــ)،
دار الرائــد العريب ،بــروت ــ لبنان ،ط1982 ،3م.

998فتــح القديــر اجلامــع بــن فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفســر :حممــد بــن عيل الشــوكاين
(ت1250هــــ) ،عامل الكتــب( ،د ،ت).

999الفــروق اللغويــة :أبــو هــال العســكري (ت نحــو 395هـــ) ،ط ،1دار اآلفــاق اجلديــدة،
بــروت1973 ،م.

1100الفعل زمانه وأبنيته :د .إبراهيم السامرائي ،مطبعة العاين ،بغداد1966 ،م.
1101فلسفة الصالة:

1102يف ظالل القرآن :سيد قطب ،دار الرشوق ،بريوت ،ط1405 ،11هـ1985 ،م.

حممــد بــن يعقــوب الفريوزآبــادي (ت817هـــ)،
1103القامــوس املحيــط ،جمــد الديــن أبــو طاهــر ّ
العرقســويس،
حممــد نعيــم
ُ
حتقيــق :مكتــب حتقيــق الــراث يف مؤسســة الرســالة .بــإرشافّ :

مؤسســة الرســالة للطباعــة والنــر والتوزيــع ،بــروت ـ لبنــان ،ط1426 ،8هـــ ـ 2005م.

1104كتــاب األضــداد :حممــد بــن يعقــوب بــن الســكيت ،ضمــن (ثالثــة كتــب يف األضــداد)،
نرشهــا الدكتــور أوغســت هفنــر ،املطبعــة الكاثوليكيــة ،بــروت1912 ،م.

1105كتــاب الذريعــة إىل تصانيف الشــيعة :آلغا بزرك الطهــراين (ت1389هـــ) ،ط ،3دار األضواء
بريوت1403 ،هـ.

1106الكتــاب :أبــو بــر عمــرو بــن عثــان بــن قنــر ســيبويه (ت180هـــ) ،حتقيــق :عبــد الســام
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حممــد هــارون ،ط ،3عــامل الكتــب 1983 ،م.

ّ 1107
حممــد بــن عــي بــن عــي التهانــوي (ت 1158هـــ) ،حتقيــق:
كشــاف اصطالحــات الفنــونّ :
د .لطفــي عبدالبديــع ،اهليئــة العا ّمــة للكتــاب ،القاهــرة1977 ،م.

1108الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيون األقاويــل يف وجــوه التأويل :أليب القاســم
الزخمــري ،حتقيــق :حممد عبد الســام شــاهني1995 ،م.

1109كشــف املــراد يف رشح جتريــد االعتقــاد :نصــر الديــن حممــد بــن احلســن الطــويس
(ت672هـــ) ،مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات ،بــروت ،ط1979 ،1م.

1110الكشــف عــن وجــوه القــراءات الســبع وعللهــا وحججهــا :أبــو حممــد مكــي بــن أيب طالب
القيــي ،حتقيــق :د .حميــي الديــن رمضان ،مؤسســة الرســالة ،ط1981 ،2م.

1111كفاية الطالب:

مؤسســة الرســالة
1112كنــز العـ ّـال يف ســن األقــوال واألفعــال :عــاء الديــن عــي املتقــي اهلنــديّ ،
بــروت1978 ،م.

1113اللبــاب يف علــل البنــاء واإلعــراب :أبــو البقــاء عبد اهلل بن احلســن العكــري (ت 616هـ)،
األول حتقيــق :غــازي خمتــار طليــات ،واجلــزء الثــاين حتقيــق :الدكتــور عبــد اإللــه
اجلــزء ّ

النبهــان ،ط ،1دار الفكــر املعــارص ،بــروت لبنــان1995 ،م.

1114لســان العــرب :حممــد بــن مكــرم بــن منظــور (ت711هــــ) ،دار صــادر ــــ بــروت،
1968م.

حممــد فــؤاد
معمــر بــن املثنــى أبــو عبيــدة ،عارضــه ُبأصولــه وع ّلــق عليــه :دّ .
1115جمــاز القــرآنّ :
ســزكني ،ط ،2دار الفكــر1970 ،م.

1116جممــع البحرين :الشــيخ فخرالديــن الطرحيي (ت1085هـ) ،حتقيق :الســيد أمحد احلســيني،
ط1988 ،2م.

1117جممــع البيــان يف تفســر القــرآن :أبــو عــي الفضــل بــن احلســن الطــريس (ت548هــــ)،

عنــي بطبعــه :أمحــد عــارف الزيــن ،مطبعــة العرفــان ،صيــدا ،ســوريا 1333 ،ــــ 1356هـــ.
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1118حمــارضات يف علــم الــرف :د .عــي جابــر املنصــوري ،وعــاء الديــن اخلفاجــي ،مطبعــة
التعليــم العــايل ،املوصــل ،بيــت احلكمــة1989 ،م.

1119املحــرر الوجيــز يف تفســر كتــاب اهلل العزيــز :أبــو حممد عبد احلــق بن غالب بــن عبدالرمحن
بــن عطيــة املحاريب ،دار الفكر ،بــروت ( ،د ،ت).

1120املحكــم واملحيــط األعظــم يف اللغــة :عــي بــن إســاعيل بــن ســيده (ت458هـــ) ،حتقيــق
عبدالســتار أمحــد فــراج ،ط  ،1مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــايب احللبــي وأوالده بمــر،
1968م.

حممد يف القرآن :السيد رضا الصدر ،مطبعة قدس ،ط2000 ،2م.
ّ 1121
1122حميط املحيط :بطرس البستاين ،بريوت1867 ،م.

1123املحيــط يف اللغــة :الصاحــب بــن عبــاد ،حتقيــق :الشــيخ حممــد حســن آل ياســن ،دار احلرية
للطباعة ــ بغــداد1398 ،هـ ــ .1978

املخصــص ،أبــو احلســن عــي بــن إســاعيل بــن ِســـيدَ ه املــريس (ت458هـ) ،حتقيــق :خليل
1124
ّ
إبراهــم جفــال ،دار إحيــاء الــراث العــريب ـ بــروت ،ط1417 ،1هـ ــــ 1996م.

1125املدخــل إىل علــوم هنــج البالغــة :د .حمســن باقــر املوســوي ،دار العلــوم ،بــروت ،لبنــان،
ط2002 ،1م.

1126املســاعد عــى تســهيل الفوائــد :هبــاء الديــن بــن عبــد الرمحــن بــن عبــد اهلل بــن عقيــل

(ت769هـــ) ،حتقيــق وتعليــق :د .حممــد كامــل بــركات ،دار الفكــر بدمشــق1980 ،م.
1127مشـ ِ
ـكل إعــراب القــرآن :م ّكــي بــن أيب طالــب القيــي ،حتقيــق :د .حاتــم صالــح الضامــن،
ُ
منشــورات وزارة الثقافــة واإلعــام ،اجلمهورية العراقيــة1975 ،م.

1128مصــادر هنــج البالغــة وأســانيده :عبــد الزهــراء احلســن اخلطيب ،مؤسســة األعلمــي ،ط،2
1975م ،بــروت.

حممــد بــن عــي الفيومــي (ت نحــو
1129املصبــاح املنــر يف غريــب الــرح الكبــر :أمحــد بــن ّ
770هـــ) ،املكتبــة العلميــة ـ بــروت( ،د ،ت).
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1130املصبــاح :الشــيخ تقــي الديــن إبراهيــم بــن عــي العامــي الكفعمــي (ت900هـــ) ،صححــه
وأرشف عليــه فضيلة الشــيخ حســن األعلمي ،منشــورات مؤسســة األعلمــي للمطبوعات،

بــروت ،لبنــان ،ط2003 ،2م.

حممد املعــروف بـ(أبن أيب شــيبة) (ت235هـ)،
1131املصنّــف يف األحاديــث واآلثــار :عبداهلل بن ّ
تقديــم :كــال يوســف احلوت ،مكتبة العلــوم واحلكمة ،املدينــة املنـ ّـورة( ،د .ت).

1132مطالب السؤول :ابن طلحة الشافعي ،طبع حجري قديم( ،د .ت).

1133معــارف اإلســام :إعــداد ونــر مجعيــة املعــارف اإلســامية الثقافيــة ،بــروت لبنــان ،ط،8
2009م.

حممــد
حممــد احلســن بــن مســعود بــن ّ
الس ـنّة ،أبــو ّ
1134معــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن :حميــي ُ
بــن الفــراء البغــوي الشــافعي (ت 510هـــ) ،حتقيــق :عبــد الــرزاق املهــدي ،دار إحيــاء الــراث
العــريب ـ بــروت ،ط1420 ،1هـــ.

1135معــامل الزلفــي يف معــارف النشــأة األُوىل واألُخــرى :العالمــة املحــدّ ث الســيد هاشــم
البحــراين (ت1107هـــ) ،حتقيــق :مؤسســة إحيــاء الكتــب اإلســامية ،ط ،1قــم ،مجهوريــة

إيــران اإلســامية2003 ،م.

1136معاين األبنية يف العربية :د .فاضل السامرائي ،ط1981 ،1م.

الزجــاج (ت 311هـــ) ،حتقيــق :عبــد اجلليــل
1137معــاين القــرآن وإعرابــه :إبراهيــم بــن الــري ّ
عبــده شــلبي ،منشــورات املكتبــة العرصيــة ،بــروت( ،د .ت).

الفراء (ت 207هـ) ،عامل الكتب ،بريوت ،ط1980 ،3م.
1138معاين القرآن :أبو زكريا ّ

1139معــاين القــرآن :ســعيد بــن مســعدة األخفش األوســط (ت215هـــ) ،حتقيق :د .عبــد األمري
الــورد ،عــامل الكتب ،بــروت ،ط1985 ،1م.

1140معجــم األفعــال اجلامــدة :أســاء أبــو بكرحممــد ،دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،ط،1
.1993

1141معجــم األلفــاظ واألعــام القرآنيــة :حممــد بــن إســاعيل بــن إبراهيــم ،دار الفكــر العــريب،
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ط ،2القاهــرة (د .ت).

1142معجم ألفاظ القرآن الكريم :اهليأة املرصية العا ّمة للتأليف والنرش ،ط1970 ،2م.
1143املعجم الفلسفي :د .مجيل صليب ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت ،ط1971 ،1م.

1144املعجــم املفهــرس أللفــاظ القــرآن الكريــم :حممــد فــؤاد عبدالباقــي ،مطبعــة دار الكتــب
املرصي1364 ،هـــ ـ 1945م.

1145املعجــم الوســيط :جممــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة (إبراهيــم مصطفــى /أمحــد الزيــات/
حممــد النجــار) ،النــارش :دار الدعــوة( ،د ،ت).
حامــد عبــد القــادرّ /

1146معجــم مقاييــس اللغــة :أبــو احلســن أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا ،حتقيــق :عبــد الســام
حممــد هــارون ،النــارش  :دار الفكــر1399 ،هـــ 1979 -م.

1147معجــم املعــاين للمتــوارد والنقيــض مــن أســاء وأفعــال وأدوات وتعابــر  ،نجيب اســكندر
 ،طبــع بمطبعــة الزمــان  ،بغــداد 1971م .

1148مغنــي اللبيــب عــن كتــب األعاريــب ،عبــداهلل بــن يوســف بــن هشــام األنصــاري

(ت761هـــ) ،دار إحيــاء الكتــب العربيــة ،مطبعــة البــايب احللبــي وأوالده ،مــر( ،د .ت).

القمــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بــروت ،ط،1
1149مفاتيــح اجلنــان :الشــيخ ع ّبــاس ّ
2001م.

حممــد بــن عمــر بــن احلســن بــن
1150مفاتيــح الغيــب ،أو التفســر الكبــر :أبــو عبــد اهلل ّ
احلســن التيمــي الــرازي امللقــب بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــري (ت606هـــ) ،دار

إحيــاء الــراث العــريب ـ بــروت ،ط 3ـ 1420هـــ.

حممــد كالنــر ،دار النــر ،اإلســام،
1151مفتــاح الفــاح يف رشح دعــاء الصبــاح ،الســيد ّ
حممــد ،إيــران ،ط( ،2د .ت).
مطبعــة ّ

1152املفتــاح يف الــرف :عبــد القاهــر اجلرجــاين (ت471هـــ) ،حتقيــق :عــي توفيــق احلمــد،
ط ،1مؤسســة الرســالة ،دار األمــل1987 ،م.

حممــد الراغــب األصفهــاين
1153مفــردات ألفــاظ القــرآن :أبــو القاســم احلســن بــن ّ
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(ت502هـــ) ،املحقــق :صفــوان عدنــان الــداودي ،دار القلــم – دمشــق ،ط2000 ،1م.

املفصــل يف علــم العربيــة :أبــو القاســم حممــود بــن عمرو الزخمــري (ت538هـــ) ،ط،2
ّ 1154
دار اجليــل ،بــروت( ،د .ت).

1155املقتضــب :أبــو العبــاس املــرد ،حتقيــق :حممــد عبــد اخلالــق عظيمــة ،عــامل الكتــب ــــ
بــروت( ،د .ت).

ـي بــن مؤمــن بــن عصفــور (ت 669هـــ) ،حتقيــق :فخرالديــن
1156املمتــع يف الترصيــف :عـ ّ
قبــاوة ،ط ،3منشــورات دار اآلفــاق اجلديــدة ،بــروت1978 ،م.

1157من هدي القرآن :السيد حممد تقي املدريس ،ط ،1دار اهلدى1986 ،م.

1158مناقــب آل ايب طالــب :ابــن شــهر آشــوب ،مكتبــة مصطفــوي ،املطبعــة العلميــة ،قــم،
(د .ت).

1159املنصــف :رشح اإلمــام أيب الفتــح عثــان ابــن جنــي (ت392هـــ) لكتــاب الترصيف أليب
عثــان املــازين النحــوي البــري (ت248هـــ) ،حتقيــق :إبراهيــم مصطفى وعبــد اهلل أمني،

ط ،1رشكــة ومكتبــة ومطبعــة مصطفــى البايب احللبــي وأوالده بمــر1373 ،هـ.

1160منهــاج الرباعــة رشح هنــج البالغــة :قطــب الديــن ســعيد بــن هبــة اهلل
الراوندي(ت573هـــ) ،حتقيــق :الســيد عبداللطيــف الكومهكــري ،نــر :مكتبــة آيــة اهلل

املرعــي العامــة ــــ قــم1406 ،هـــ.

1161منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج البالغــة :العالمــة املحقــق الســيد حبيــب اهلل

اخلوئي(ت1324هـــ) ،ضبــط وحتقيــق عــي عاشــور ،دار إحيــاء الرتاث العــريب ،بريوت/

لبنــان ،ط2003 ،1م.

1162منهــاج الصاحلــن :الســيد أبــو القاســم اخلوئــي ،مطبعــة الديــواين ،بغــداد ،ط( ،29د ـ
ت).

حممــد الصــدر ،مؤسســة العطــار الثقافيــة ،النجــف األرشف،
1163منهــج الصاحلــن :الســيد ّ
(د .ت).
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املحجــة البيضــاء ،بــروت
1164موجــز الفتــاوى املســتنبطة :الشــيخ مــرزا عــي الغــروي ،دار
ّ
لبنــان ،ط1997 ،3م.

1165موســوعة أخــاق القــرآن :د .أمحــد الرشبــايص ،دار الرائــد العــريب ،بــروت ،لبنــان،
ط1981 ،1م.

1166مو ّطــأ مالــك :مالــك بــن أنــس أبــو عبــداهلل األصبحــي (ت179هـــ) ،حتقيــق :حممــد
فــؤاد عبــد الباقــي ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،مــر (د .ت).

1167امليــزان يف تفســر القــرآن :العالمــة الســيد حممــد حســن الطباطبائــي (ت1412هـــ)،
منشــورات مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات ــــ بــروت ــــ لبنــان ــــ ط1973 ،3م.

1168نظــام الغريــب يف اللغــة :عيســى بــن إبراهيــم بــن حممــد الربعــي احلمــري (ت480هـــ)،
حتقيــق :حممــد بــن عــي األكــوع ،دار املأمــون للــراث ،دمشــق ،ط1980 ،1م.

1169النظام القرآين مقدّ مة يف املنهج اللفظي:

1170النهايــة يف غريــب احلديــث واألثــر :جمــد الديــن أبــو الســعادات املبــارك بــن حممــد بــن
األثــر (ت606هـــ) ،حتقيــق  :أمحــد الــزواوي ،وحممــود الطناحــي ،مطبعــة البــايب احللبــي

مــر (د.ط) 1963م.

1171مهــع اهلوامــع يف رشح مجــع اجلوامــع :جــال الديــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر الســيوطي
(ت911هـــ) ،حتقيــق :د .عبدالعال ســامل مكرم ،الكويــت1982-1975 ،م.

172.

1173الرسائل واألطاريح اجلامعية:

1174أبنيــة املشــت ّقات يف هنــج البالغــة (دراســة دالليــة) :ميثــاق عــي عبــد الزهــرة الصيمــري،
رســالة ماجســتري ،جامعــة البــرة /كليــة اآلداب2003 ،م.

1175أحاديــث التع ّبــد النبو ّيــة يف ضــوء نظريــة احلقــول الدالليــة :أمحــد عاشــور جعــاز،
ُأطروحــة دكتــوراه ،جامعــة بغــداد /كليــة اآلداب2008 ،م.
1176اإلدغــام يف العربيــة :فاطمــة محــزة الــرايض ،رســالة ماجســتري ،جامعــة بغــداد /كليــة
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اآلداب1988 ،م.

1177االلتفــات يف القــرآن الكريــم :صــدام حســن الدليمــي ،أطروحــة دكتــوراه ،جامعــة
بغــداد /كليــة اآلداب2004 ،م.

1178ألفــاظ العقــاب األُخــروي يف القــرآن الكريــم (دراســة دالليــة) :أمحــد عاشــور جعــاز،
رســالة ماجســتري ،اجلامعــة املســتنرصية /كليــة الرتبيــة1998 ،م.

1179ألفــاظ العقيــدة والرشيعــة يف هنــج البالغــة ،دراســة ومعجــم :فضيلــة عبــويس حمســن،
ماجســتري ،كليــة الرتبيــة ،جامعــة الكوفــة1998 ،م.

1180ألفــاظ القــدرة والتمكــن يف القــرآن الكريــم دراســة دالليــة :ياســن أمحــد حســن
عيســىُ ،أطروحــة دكتــوراه ،جامعــة بغــداد /كليــة اآلداب2000 ،م.
املعــرة عــن الــكالم يف التعبــر القــرآين (دراســة دالليــة) :نــراس حســن
1181األلفــاظ
ّ
مهــاوش ،رســالة ماجســتري ،جامعــة بغــداد /كليــة الرتبيــة للبنــات2005 ،م.

1182التحذيــر يف القــرآن الكريــم دراســة يف مســتويات اللغــة :عــاء ناجــي جاســم املــوىل
املوســوي ،رســالة ماجســتري ،جامعــة بابــل /كليــة الرتبيــة2003 ،م.

1183التنبيــه أدواتــه وأســاليبه دراســة نحويــة دالليــة :عبــد احلميــد محودي ،رســالة ماجســتري،
جامعــة بغداد /كليــة اآلداب2005 ،م.

الفــراء :أجمــد حممــد حســن عبــد الرحيــم العميــدي ،رســالة
1184الــدرس الــريف عنــد ّ
ماجســتري ،جامعــة بغداد/كليــة الرتبية(ابــن رشــد).2001 ،

1185ظاهــرة التخفيــف يف العربيــة (دراســة رصفيــة /صوتيــة) :عبــد اهلل حممــد زيــن بــن
شــهاب ،رســالة ماجســتري ،جامعــة الكوفــة /كليــة اآلداب1998 ،م.

1186ظاهــرة اجلــزم يف اللغــة العربيــة :عبــد الكاظــم داخــل عبــد الكريــم ،رســالة ماجســتري،
جامعــة بغــداد /كليــة اآلداب1983 ،م.

1187الع ّلــة الرصفيــة وموقعهــا مــن الــدرس اللغــوي احلديــث :عبدالكريــم حممــود عــي
القيــيُ ،أطروحــة دكتــوراه ،جامعــة بغــداد /كليــة اآلداب2001 ،م.
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1188الفعــل املضــارع داللتــه وع ّلــة إعرابــه وبنائــه :عبــد املجيــد كاظــم رشــيد ،رســالة
ماجســتري ،كليــة اآلداب ،جامعــة بغــداد1990 ،م.

1189املبنــي للمجهــول يف التعبــر القــرآين :هاتــف برهيــي شــياع ،رســالة ماجســتري ،جامعــة
الكوفــة /كليــة اآلداب1997 ،م.

1190املبنــي للمجهــول يف هنــج البالغــة (دراســة لغويــة) :فــراس عبــد الكاظم حســن ،رســالة
ماجســتري،جامعة بابــل /كلية الرتبيــة2003 ،م.
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