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شروط النشر يف اجمللة
ترح��ب م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البالغ��ة بن�ش��ر البح��وث والدرا�س��ات العلمية يف جملته��ا (املبني)
ّ
وفق ًا لل�شروط الآتية:
 .1تن�ش��ر املجل��ة البح��وث الأ�صيل��ة امللتزم��ة مبنهجي��ة البح��ث العلم��ي وخطوات��ه املتع��ارف
عليه��ا عاملي� ًا ،واملكتوب��ة ب�إح��دى اللغت�ين العربي��ة والإجنليزي��ة.
� .2أن يك��ون البح��ث من�س��جم ًا م��ع هوي��ة املجل��ة يف ن�ش��ر البح��وث املخت�ص��ة بعل��وم كت��اب نه��ج
البالغ��ة وب�س�يرة الإم��ام عل��ي علي��ه ال�س�لام وفكره يف جم��االت املعرفة كافة.
ُ .3يق� ّدم الأ�ص��ل مطبوع� ًا عل��ى ورق ( )A4بن�س��خة واح��دة م��ع قر���ص مدم��ج ( )CDبحدود
( )15.000 - 10.000كلم��ة ،بنظ��ام ( ،)2007 WORDوتك��ون الكتاب��ة بحج��م خ��ط ()16
للعنوان��ات ،و( )14للم�تن ،و( )12للهام���ش ،والتباع��د ب�ين اال�س��طر (�1س��م) ،ون��وع اخل��ط
( )Simplified Arabicيف البح��وث العربي��ة ،و( )Times New Romanيف البح��وث
الإجنليزية.
ُ .4يق� ّدم ملخ���ص للبح��ث باللغت�ين العربي��ة والإجنليزي��ة ،كل منهم��ا بح��دود �صفح��ة م�س��تقلة
عل��ى �أن يت�ضمن عنوان البحث.
 .5يج��ب �أن تت�ضم��ن ال�صفح��ة الأوىل م��ن البح��ث ا�س��م الباح��ث ولقب��ه العلم��ي وم��كان عمل��ه
(باللغت�ين العربي��ة والإجنليزي��ة) ،ورق��م هاتف��ه وبري��ده الإلك�تروين ،م��ع مراع��اة ع��دم ذك��ر
املعلوم��ات املذك��ورة �آنف� ًا يف �صل��ب البح��ث.
 .6ي�ش��ار �إىل امل�صادر جميعها ب�أرقام الهوام���ش التي تن�ش��ر يف �آخر البحث وتراعى الأ�صول
العلمية املتعارف عليها يف التوثيق.

 .7ي��زود البح��ث بقائم��ة امل�ص��ادر منف�صل��ة ع��ن الهوام���ش ،ويراع��ى يف ترتيبه��ا النظ��ام
الألفبائ��ي لعنوان��ات الكت��ب �أو �أ�س��ماء امل�ؤلف�ين ،ويف حال��ة وج��ود م�ص��ادر �أجنبي��ة ُت َخ ّ�ص���ص لها
قائم��ة منف�صل��ة ع��ن قائم��ة امل�ص��ادر العربي��ة.
 .8تطب��ع اجل��داول وال�ص��ور واللوح��ات عل��ى �أوراق م�س��تقلة ،و ُي�ش��ار يف �أ�س��فل ال�ش��كل �إىل
م�ص��دره �أو م�ص��ادره م��ع حتدي��د �أماك��ن ظهوره��ا يف امل�تن.
� .9أن ال يك��ون البح��ث من�ش��ور ًا �أو م�س��ت ًال ،ولي���س مق ّدم� ًا �إىل �أي و�س��يلة ن�ش��ر �أخ��رى ،وينبغ��ي
�أن ٌي�ش��ار �إىل �أن البح��ث غ�ير مق� ّدم �إىل م�ؤمت��ر �أو ن��دوة ،و�إذا كان كذل��ك فيج��ب �أن يك��ون غ�ير
من�ش��ور ،وعل��ى الباح��ث تقدمي تعهد م�س��تقل بذلك ك ّله.
� .10إرفاق ن�سخة من ال�سرية العلمية �إذا كان الباحث يتعاون مع املجلة للمرة الأوىل.
 .11تع� ّبر جمي��ع االف��كار املن�ش��ورة يف املجل��ة ع��ن �آراء كاتبيه��ا وال تع�بر بال�ض��رورة ع��ن وجهة
نظر جهة الإ�صدار ،ويخ�ضع ترتيب الأبحاث املن�ش��ورة ملوجهات فنية.
 .12تخ�ض��ع البح��وث لتق��ومي �س��ري لبي��ان �صالحياتها للن�ش��ر وال تعاد البح��وث �إىل �أ�صحابها
�سواء �أق ِبلت للن�شر �أم مل تقبل وعلى وفق الآلية االتية:
ر�سلة للن�شر.
�أُ :يب ّلغ الباحث بت�س ّلم املادة املُ َ
ب :يخط��ر �أ�صح��اب البح��وث املقبول��ة للن�ش��ر مبوافق��ة هي��اة التحري��ر عل��ى ن�ش��رها وموع��د
ن�ش��رها املتوقع.
ج :البح��وث الت��ي ي��رى املقوم��ون وج��وب �إج��راء تعدي�لات �أو �إ�ضاف��ات عليها قبل ن�ش��رها ُتعاد
�إىل �أ�صحابها مع املالحظات املحددة كي يعملوا على �إعدادها نهائي ًا للن�شر.
د :البحوث املرفو�ضة ُيب ّلغ �أ�صحابها من دون �ضرورة �إبداء �أ�سباب الرف�ض.
هـ :مينح كل باحث ن�سخة واحدة من العدد الذي ن�شر فيه بحثه ومكاف�أة مالية.

ُ .13يراعى يف �أ�سبقية الن�شر:
�أ :البحوث امل�شاركة يف امل�ؤمترات التي تقيمها جهة اال�صدار.
ب :تاريخ ت�س ّلم رئي�س التحرير للبحث.
ج :تنويع جماالت البحوث كل ما �أمكن ذلك.
 .14ال يج��وز للباح��ث �أن يطل��ب ع��دم ن�ش��ر بحث��ه بع��د عر�ض��ه على هي��اة التحرير �إال لأ�س��باب
تقتنع بها هياة التحرير ،على �أن يكون ذلك يف مدة �أُ�س��بوعني من تاريخ ت�س��لم بحثه.
 .15يح��ق للمجل��ة ترجم��ة البح��وث املن�ش��ورة يف �أع��داد املجل��ة �إىل اللغ��ات الأخ��رى ،م��ن غ�ير
الرج��وع �إىل الباحث.
ُ .16تر�س��ل البح��وث �إىل الربي��د الإلك�تروين ملجل��ة املب�ين ()inahj@imamhussain.org
�أو ت�س��لم مبا�ش��رة �إىل مقر املجلة على العنوان الآتي:
العراق /كربالء املقد�س��ة� /ش��ارع ال�س��درة /قرب مقام علي الأكرب عليه ال�س�لام /م�ؤ�س�س��ة
علوم نهج البالغة.

كلمة االفتتاح

احلم��د هلل عل��ى م��ا �أنع��م ول��ه ال�ش��كر مب��ا �أله��م وال�ص�لاة وال�س�لام عل��ى خ�ير النع��م
و�أ ّمته��ا حمم��د و�آل��ه الأخي��ار الأطهار.
�أ ّما بعد:
ف��إنّ ل��كل �أم��ة م��ن الأمم ح�ضارته��ا الت��ي تفتخ��ر به��ا عل��ى غريه��ا م��ن الأمم ،ول��كل
ح�ضارة رجالها الذين بنوها بالفكر والعمل واجلد واالجتهاد ،ولكل ح�ضارة �شواهدها
ال�شاخمة وعالئمها القائمة وهي حتاكي الأجيال على كرور الأيام �أنّ هاهنا كانت �أمة.
ولك��ن لي���س كل م��ن ر�أى ح�ض��ارة �أم��ة تف ّك��ر يف حاله��ا واعترب ب�أخباره��ا و�أُفول جنمها
فل��م يب��ق منه��ا �س��وى موا�ض��ع الأط�لال ت�صهرها �أ�ش��عة �شم���س النه��ار وتغزوه��ا الأمطار
وتن��دب حاله��ا الأطي��ار الت��ي اتّخذته��ا �أوكار ًا لأع�شا�ش��ها وم��ؤى لفراخه��ا وك�أنّ قدره��ا
ق��د ح ّت��م عليه��ا �أن ال يلحظه��ا �س��وى ف��راخ هزيل��ة وزواح��ف دخيلة جتوب �ش��قوق جدران
هي��اكل احل�ض��ارة وه��ي ت��أز ب�أ�صواته��ا لتدع��و الإن�س��ان �أنّ هاهن��ا كان��ت �أم��ة.
ولكنن��ا هن��ا يف ح�ض��ارة لي�س��ت كبقي��ة احل�ض��ارات ف�ش��موخها قائم��ة يف الأذه��ان
وعالئمها حا�ضرة يف القلوب وهياكلها ت�ش ّد الأرواح لتهفو �إليها �أ�سرية لأمرها ومنقادة
لنهيها تغفو على املعنى هنا وترت�شف الداللة هناك وتنت�شي ال ِع ْبة هنالك ،ف�ض ًال عن
حريته��ا يف ن�س��ق التعب�ير وجمالي��ة املغ��زى وقوام اجلمل��ة� ،إننا يف ح�ض��ارة الكلمة ،كلمة
�أمري امل�ؤمنني الإمام علي بن ابي طالب (عليه ال�صالة وال�س�لام) تلك احل�ضارة التي
عج��زت ع��ن حموه��ا الأن��داد م��ن الأع��راب والأعاج��م فتك�س��رت عل��ى ج��دران حقائقه��ا
املع��اول ،وتقهق��رت ب�س��احات معارفه��ا الفطاحل ،وي�أ�س��ت عن بل��وغ مغزاها الأعاظم.
لأنه��ا ح�ض��ارة الكلم��ة ..كلم��ة �أم�ير امل�ؤمن�ين الإم��ام عل��ي (علي��ه ال�س�لام) ال��ذي مل
ي��زل �ص��دى دعوت��ه م��ردد ًا «�أن هاهن��ا علم� ًا جم� ًا ل��و �أَ�صب��ت له م��ن حملة».

م��ن هن��ا :ا ّتخ��ذت م�ؤ�س�س��ة عل��وم نه��ج البالغ��ة منهجه��ا يف النهو���ض به��ذا ال�تراث املع��ريف
م َّك َم��ة ُم ْع َت َم��دة
ال��ذي اكتن��زه كت��اب نه��ج البالغ��ة فقام��ت بت�أ�سي���س جمل��ة علمي��ة ف�صلي��ة ُ َ
لأغرا���ض الرتقي��ة العلمي��ة يف املج��ال الأكادمي��ي ،ته��دف �إىل ا�س��تنها�ض الأق�لام العلمي��ة
والفكري��ة للإرت�ش��اف م��ن مع�ين عل��وم الإم��ام عل��ي ب��ن �أب��ي طال��ب علي��ه ال�س�لام وكت��اب نه��ج
البالغة الذي يعد بوابة يلج منها �أهل الفكر والبحث �إىل ح�ضارة الكلمة  ،كلمة اهلل ور�سوله
�صل��ى اهلل علي��ه و�آل��ه و�س��لم وقر�آن��ه الناط��ق عل��ي ب��ن �أب��ي طالب عليه ال�س�لام.
لذا:
تدع��و �أُ�س��رة (جمل��ة املب�ين) املفكري��ن والباحث�ين يف اجلامع��ات واحل��وزات العلمي��ة �إىل
الكتاب��ة فيه��ا والإ�س��هام يف رفده��ا بالأبحاث العلمية والدرا�س��ات املع ّمق��ة؛ ليدلوا َبدل ِوكم يف
ريا�ض ح�ضارة الكلمة الفيا�ضة لتنت�شي الأرواح وتقر العيون وت�أن�س النفو�س وهي جتوب بني
�أروق��ة علومه��ا العديدة وحق��ول معارفها اجلمة.
وال �س��يما �أنّ (املب�ين) تع� ّد �أول جمل��ة علمي��ة حمكم��ة يف الع��امل اال�س�لامي خمت�ص��ة بعل��وم
كتاب نهج البالغة و�س�يرة الإمام علي عليه ال�س�لام وفكره.
�س��ائلني اهلل تعاىل التوفيق والت�س��ديد لإدامة هذا ال�صرح املعريف ،ون�س��أله بلطفه و�س��ابق
رحمته وخري نعمه و�أمتها حممد و�آله �أن يدمي علينا ف�ضله وف�ضل ر�سوله الكرمي وهو القائل
وقوله حق ووعده �صدق:
اهلل َ�س � ُي�ؤْ ِتي َنا ُ
اهلل َو َر ُ�س��و ُل ُه َو َقا ُل��وا َح ْ�س � ُب َنا ُ
} َو َل � ْو َ�أ َّن ُه� ْ�م َر ُ�ض��وا َم��ا �آَ َتاهُ � ُ�م ُ
اهلل ِم��نْ َف ْ�ض ِل � ِه
هلل َر ِاغ ُب��ونَ { اال�س��راء .-59-
َو َر ُ�س��و ُل ُه �إِ َّن��ا ِ�إ َل ا ِ
اللهم �إنا �إليك راغبون ولف�ضلك وف�ضل ر�سولك �سائلون ،واحلمد هلل رب العاملني...
رئيس التحرير

احملتوايت
الصفحة

19

69

عنوان البحث

اسم الباحث

التشبيه البليغ بأسلوب املفعول

أ.د .عبد اهلادي خضري نيشان
جامعة بغداد /كلية الرتبية للبنات
قسم اللغة العربية

املطلق يف كتاب نهج البالغة

منهج أمري املؤمنني (عليه السالم)

يف معالجة الفساد املالي

137

163

داللة التشخيص يف
خطب نهج البالغة

اإلمام علي (عليه السالم) يف
مجالس السيد املرتضى

أ .د .حسني علي الشرهاني
جامعة ذي قار
كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
قسم التاريخ
أ .م .د .أسيل متعب اجلنابي
جامعة واسط/كلية اآلداب
قسم اللغة العربية
أ .م .د .عباس علي الفحام
جامعة الكوفة
كلية الرتبية األساسية
قسم اللغة العربية

عنوان البحث

الصفحة

مفهوم علم التاريخ وأهميته يف

203

فكر اإلمام علي (عليه السالم)
ر رر

227

287

أ .م .د .حممد حسني علي السويطي
جامعة واسط/كلية اآلداب
قسم التاريخ

ر

األساليب البالغية يف خطب
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نبعنن نًا ال ينضننننب مهمننننا ازدحننننم حولننننه
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 بالتّشنننبيه البلينننغ بأسنننلوب املفعنننولاملطلق.

القُصّاد ،وحبراً ال تنفد جواهره على كثرة

كلما قنرو كالمناً لامنام علني علينه

الغائصني فيه ،مم يأسرهم مجال التعنبري

السنالم وو ععنت واحندة من حكمننه وو

وبراعة الصورة.

وقوالننه املننأثورة الننيت يتننداوهلا النننا يف

وكان ال بندّ لننا انا من ّ ا عليننا بنه

شؤون حياتهم اليومية املختلفنة ،تنذكر

م معرفة بالغية  -م ون ااول الندنو

مقولنننة لامنننام الرّمّن ناني وهنننو يفسننننر يف

منن عننا اإلبنندا واخللننق املبتكننر هلننذا

رسننننالته املعروفننننة (النكننننت يف ع نننناز

املبنند الننذي خصننه ا ببالغننة ال تنندانيها

القنننرآن) ملننناذا توقنننا القنننرآن الكنننريم يف

بالغة وحد م البشنر ،هي اليت متثلت يف

حتديننه للعننرب  -وهننم وهننل الفصنناحة

كتابنننه (نهنننج البالغنننة) ،كننني نب ن ن يف

ووربنناب البالغننة  -عننند حنندود انتيننان

جانننب من جوانننب براعننة الصننورة فيننه،

بسورة م مثلنه ،و ينن ل ىل ودننى من

ممثلة بالتّشبيه البليغ الذي وجدناه بضروبه

ذل ن  ،وي ىل انيننةف فمعلننوم ونّ القننرآن

املختلفة حاضراً حضوراً ملفتاً يف الننهج،

الكريم حتدّى العرب ونْ ينأتوا اثلنه ووالً،

وألن وقفتنا ستكون متأنية عند هذا النو

فقال سنب انه وتعناىل {قُلْ لئلنِ ا اتَتئعَعَل ِ

من ن التّشنننبيه وانننا

نننده يف دراسنننا

بالغية توافر على النهج ،آثرنا ون تأتي
دراستنا هلذا التّشبيه علنى وفنق ضنروبه،
حين يننأتي كننل حبن

تصناً بواحنند من

اإلان ل لَا َْال ا ل ل أ نَلئل للُ ائبَ َِل للأَُوا باعِ ل لْا ل ل ئا
القُرَآبا لئا َِلأَُوبَ باعِ لِلهِ َْلئلوَ كئلابَ بَعَمُل ا َ

لِبَعَضٍ ظئ اريًا}(.)1
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فلما ع وا ع ونْ ينأتوا اثلنه ،نن ل

القضننية وحنناول و ْن يفسننر ملنناذا

يننن ل

يف حتديه هلم ىل عشر سور فقنال تعناىل

القرآن يف حتديه للعرب ىل مستوى انيةف

{ ائمَ َِقُولُللوبَ اتتئلرَاُا قُللْ تئللأَُوا باعَشَلرا سالوَ ٍ ِ لِلهِ

قننال كالمنًا يف غايننة األهميننة ،خال ننته

افتئرََِاتٍ َْادَناوا َ ا اسَلتئطئعَتُ َ ِل َ داْبا اللِلهِ

إابَ كُنَتُ َ صَادِقِنيَ}(.)2

سب انه {َْإابَ كُنَتُ َ تِي ََِبٍ ِعَّا نئزَّلنَلا
نَلئ للُب نَبَ للدِنئا تئل للأَُوا با ال للو َ ٍ ِ لل َ ِ لِ للهِ َْادَنال للوا
شال ل ل َدَاَْكُ َ ِل ل ل َ داْبا اللِل ل لهِ إابَ كُنَل ل لتُ َ

صَلادِقِنيَ}( ،)3ثننم كّنرّر الت ندّي بالسننورة
يف موضع آخر م القنرآن الكنريم ،فقنال
سب انه { ائمَ َِقُولُوبَ اتتئرَاُا قُلْ تئلأَُوا با الو َ ٍ
ِ لِهِ َْادَناوا َ ا اسَتئطئعَتُ َ ِل َ داْبا اللِلهِ إابَ

كُنَتُ َ صَادِقِنيَ}(.)4
فلمننا ع ن وا عن اوننيو ولننو بسننورة

و ْن يرتفنننع يف بالغتنننه ىل مسنننتوى انينننة
القرآنيننة يف حسنننها وبالغتهننا ،واستشننهد
لننذل بقننول اإلمننام علنني عليننه السننالم
«قيمة كلّ ومنر منا نسن » فهنذه املقولنة
لامام اا فيها م جياز يف املعنى وعذوبنة
يف اللفنننننر تقنننننارب انينننننة القرآنينننننة يف
بالغتهنا ،يقننول اإلمنام ال ّرمّنناني «وظهننور
اإلع نناز يف الوجننوه الننيت نبيّنهننا يكننون
باجتما ومور يظهر للنفس ونّ الكالم م

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

ولكنهم ع وا ويضاً ،فن ل يف حتديه
هلم ىل السنورة الواحندة من دون حتديند
لعنننندد آياتهننننا كثلننننر وم قلننننت ،فقننننال

ونّ يف كالم بعن

بلغناو العنرب منا كن

البالغنننة يف وعلنننى وبقنننة ،و نْ كنننان قننند
يلتننبس فيمننا ق نلّ اننا حس ن جننداً إلجيننازه
وحس رونقه وعذوبة لفظه و

ة معناه

كقننول علنني رضنني ا عنننه «قيمننة كننل
امر ما نس » فهذا كنالم ع ينب يغن

واحنندة منن مثلننه ،حننق علننيهم ع نناز

ظهننور حسنننه عنن و ننفه ،فمثننل هننذه

القننرآن .وحننني وقننا ال ّرمّنناني عننند هننذه

الشننذرا ال يظهننر بهننا حكننم فننإذا انننتظم
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التشبيه البليغ بأسلوب املفعول املطلق يف كتاب هنج البالغة ..............................................
الكنننالم حتنننى يكنننون كأقصنننر سنننورة وو

الثمني معيناً ال ينضنب ،ويبقنى القنول يف

ووول آية ظهر حكم االع از ،كمنا وقنع

بالغنة اإلمنام علينه السنالم ،مهمنا ووتيننا

الت ننندي يف قولنننه تعننناىل {تئ للأَُوا با ا للو َ ٍ

م ن العلننم ،فننوخ واقاتنننا ووك ن م ن و ْن

ِ لِلهِ} فبننان اإلع نناز عننند ظهننور مقنندار
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السورة م القرآن»(.)5
فننأيّ بالغننة هننذه الننيت وراد هلننا ا
سننب انه وتعنناىل ،ونْ تكننون دون كننالم
اخلننننالق ،وفننننوخ كننننالم املخلننننوخ -
باسنننتثناو نبينننه علينننه وعلنننى آلنننه وفضنننل
الصلوا والتّسليم  -وكيا يتأتّى لننا
ا البشنر ونْ ايط بأقطنار هنذه البالغنة
املع ة وو ونْ نلمّ بأسنرارها مهمنا ووتيننا
من ن العلنننم ومهمنننا وجهننندنا ونفسننننا يف
الغوص بأعماخ هذا الب نر العمينق حبثناً
22

ع جواهره الفريدة.
وبذا فمهما تعدد منناحي القنول يف
كننالم اإلمننام علنني عليننه السننالم ومهمننا
تشنن نعّبت سننننواو يف جوانبهننننا األدبيننننة وو
الفكرينننة وو العقائدينننة وو االجتماعينننة وو
التشنننريعية وو النفسننية ،يبقننى هننذا الكن ن

ايط بها ،وال ع ب ،فقد وهلمه ربُّه م
ال ع ن
العلننم مننا نع ن ع ن دراكننه فض ن ً
حتمّله ،وهو ما رّح بنه علينه السنالم يف
ت علننى مكننون علننم لننو
قولنه «بننل انند ل
حبتل به الضطربتم اضنطراب األرشنية يف
()6

الطوى البعيدة» .
ولك يبقى هذا النص العظنيم حناف ًا
للدراسة واإلبدا  ،وتظنل بالغتنه كوكبنًا
درّي نًا يسننتقطب ونظننار املتلننهفني للمعرفننة
والطننا ني ألن يننرووا ظمننأهم منن هننذا
املعني العذب ،وهكذا ،كان البد لننا من
و ْن نقننا علننى جانننب مهننم م ن جوانننب
اإلبدا يف كالم اإلمام علي علينه السنالم
متمثالً بالصورة البالغية يف نهج البالغة،
وسعينا ونْ تكون دراستنا هذه متمين ة من
الدراسننا الننيت سننبقتنا يف ذلن  ،وذلن
بأنها ستكون  -بأذنه تعناىل  -مفصّنلة
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عنننند األننننوا البالغينننة هلنننذه الصنننورة،

به لتوضي املشبّه وترسنيخه يف األذهنان،

حينن سنننبدبها بنننو واحنند منن ونننوا

ولو كان املشبّه هنو املشنبّه بنه – وهنذا منا

التّشبيه البليغ وهو التّشبيه البليغ بأُسلوب

تقتضيه يغة التّشبيه البلينغ  -ملنا قامنت

املفعول املطلق ،على ونْ نسعى بعد ذلن

احلاجة ىل التّشنبيه و نالً ،ولكن املبالغنة

ىل دراسننا الحقننة ألنننوا وخننرى منن

يف قننوة الشّننبه هنني الننيت تسننتدعي هننذه

التّشبيه يف نهج البالغة ،مما

يعرض هلا

من ن در هنننذا ا اننننب يف كتننناب نهنننج
البالغة ،وو

يقا عليها وقفتننا املننتأنية

املعمقة ن شاو ا .
التّشنننبيه البلينننغ هنننو التّشنننبيه النننذي

الصنيغة من التّشنبيه ،فتعمنل علنى حتفين
اخليال وترسيخ الصورة يف الذه .
تتباي درجة اخلينال يف التّشنبيه البلينغ
بتبنناي تركيننب وُسننلوبه ذ ك ن للتشننبيه
البليننغ ونْ يننأتي بصننيغ وسننلوبية تلفننة

()7

حننذفت منننه وداة التّشننبيه ووجننه الشننبه،

اسننتطعنا و ْن نر نند منهننا يف نهننج البالغننة

وهننو ووجن ونننوا التّشننبيه ووكثرهننا ثننارة

األنوا انتية

للننننذه  ،أل ّن االكتفنننناو منن ن التّشننننبيه،

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

وكثننر ومتعمّقننة بشننكل ووسننع يف وقوفهننا

يف وجه الشّبه وووضن مننه ،و نّمنا ينؤتى

 .1املشبّه واملشبّه بنه مبتندو وخن  ،وو

بطرفيه (املشبه واملشبه بنه) فقنط ،فينه من

مننا و ننله مبتنندو وخن  ،فمن األول قننول

املبالغننة الشنننيو الكننثري ،ذل ن ألنّننه يرفننع

اإلمام علينه السنالم يف فضنل وهنل البينت

املشننبه ىل مسننتوى املشننبه بننه حتننى يبنندوا

علنننننننيهم السنننننننالم «انننننن الشنننننننعار

وكأنهما نظريان وال تفاضل بينهما ،وهي

واأل ن ن اب ،واخل ننننة واألبنننوابل ،وال

مبالغة كبرية ،ذل ألنّ التّشبيه يقوم على

تؤتى البيو

الّ من وبوابهنا ،فمن وتاهنا

قاعدة مؤدّاها ونّ املشبّه به وقوى م املشبّه

م غري وبوابها سلميَ سارقاً»(.)8
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التشبيه البليغ بأسلوب املفعول املطلق يف كتاب هنج البالغة ..............................................
فقنند ش نبّه اإلمننام عليننه السننالم نفسننه
ووهل بيته بالشعار (وهو ما يلي البدن م

اإلمننام عليننه السننالم لعالقننة وهننل البيننت

الثياب) شارة ىل ونّهنم بطاننة رسنول ا

ال
بالنى نلى ا علينه وآلنه وسنلم فضن ً
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لى ا عليه وآله وسنلم واألقنرب لينه
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هذا التّشنبيه مجنال الصنورة النيت رعهنا

ع هنذا التأكيند املتنأتي من

نيغة املبتندو

نسباً ومعيشةً وعلماً ،ثنم شنبّههم تشنبيهًا

وخ ه ،فالنى لى ا عليه وآله وسلم

بليغاً ثانياً باخل ننة واألبنواب ،فهنم خ ننة

ووهل بيته عليهم السالم شيو واحند ،ال

علننم النننى ننلى ا عليننه وآلننه وسننلم

انفصننننام بينهمننننا وال يننننتم وحنننندهما ال

وهم وبواب دخول مدينة علمه ،فقد قنال

بانخر ،شأن املبتدو واخل .

النى نلى ا علينه وآلنه وسنلم نفسنه
«ونا مدينة العلم وعلي بابها»(.)9

القرآن الكريم «وكتاب ا بني وظهنركم

وكيا يتأتى لكنائ من كنان ونْ يلنج
هنننذه املديننننة الفاضنننلة ن

وم هذا التّشبيه ويضاً قوله يف و ا

نننر علنننى

نننناوق ال يعينننى لسنننانهل ،وبينننت ال تهننندم
وركانهل ،وع ٌّ ال تهدم وعوانله»(.)10

خ نتهنننننا ليت صّنننننل علنننننى منننننوافقتهم

شننبّه اإلمننام عليننه السننالم كتنناب ا

ورضاهم ،ثم يقومون هم بفت األبنواب

ثالثة تشبيها بليغة بأُسلوب املبتدو واخل

له ،فإن

يك هذا وريقه ،فهنو سنارخ

حتماً ونق عليه القصاص.

فهو (ناوق) و(بينت) و(عن ٌّ) ،وكني ي يند
املعنننى قننوةً ووضننوحاً رشّ ن اإلمننام عليننه

جاو التّشبيه البليغ يف العبارة بأُسلوب

السالم تشبيهاته الثالثة ،وي قوّاها ،بنذكر

املبتنندو واخل ن «ا ن الشننعار» ثننم عطننا

الزمة م لوازم املشبّه به بعند كنل تشنبيه،

على املشبّه به األول مشبهني بهما آخنري

ف نننني شن نبّه القنننرآن باإلنسنننان النننناوق،

«اخل نة واألبواب» ،ويتوض من خنالل

رشّ ه بقوله «ال يعيى لسانه» وحني شنبّهه
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بالبيت ،رشّ ه بنالقول «ال تهندم وركاننه»

ا هاد واإلقدام عليه ،قوةً وجتسيداً متثلتنًا

وحني شبّهه ثالثة بالع ّ ،رشّ ه بعبنارة «ال

بنندخول ( ن) املؤكّنندة ،و ننيغة التّشننبيه

تهن ن م وعواننننه» ،وكنننل عبنننارة من ن هنننذه

البليننغ اننا فيهننا م ن مبالغننة وتأكينند ،ثننم

العبننارا الننثالّ وكّنند املعنننى املننراد من

ترشنني املش نبّه بننه (بنناب) بننأن جعلننه م ن

التّشبيه ورسّخته يف ذه السامع.

وبنننواب ا ننننة ،ثنننم وكّنننده كنننذل بقولنننه

وخن ن ) فهنننو منننا كنننان يف و نننل الكنننالم

يأمتر بأمر اخلالق سنب انه حين ال يفت نه

بأُسننلوب املبتنندو واخل ن  ،ولك ن دخلننت

الّ خلا ة ووليائه.

عليه واحندة من نواسنخ اإلبتنداو فغيّنر
م

وم هذا األسلوب يف التّشبيه ما جناو

يغته ،ومن هنذا قنول اإلمنام علينه

يف كالم لامام علينه السنالم وهنو يصنا

السالم يف خطبته املشهورة يف احلن ّ علنى

حننال املننتقني الننذي ينندخلون ا نننة ،يف

ا هنناد وبيننان فضننله «ومننا بعنند ،فننإن

معيشتهم الدنيوية ،فيقول «وكان ليلهم

ا هننا َد بنناب م ن وبننواب ا نننة فت ننه ا

يف دنياهم نهاراً ختشعاً واسنتغفاراً ،وكنان

خلا ة ووليائه»( )11فأ ل التّشبيه (ا هناد

ال توحشاً وانقطاعاً»(.)12
نهارهم لي ً

بنناب م ن وبننواب ا نننة) ولك ن الرغبننة يف

فهؤالو املتقون الذي سنيقوا ىل ا ننة

تأكينند املعنننى وتقويتننه يف نفننو سننامعيه

زمراً ،ما فازوا بها الّ بأن اشرتوا آخرتهم

دعت اإلمام عليه السالم ىل دخال ( ن)

بدنياهم ،فقد ار ليلهم يف دنياهم نهارًا

املؤكّنندة عليننه ،وهكننذا اجتمعننت ثالثننة

ذ يقضونه يف الصنالة والتعبند خشنية من

ومور يف هذه العبارة وعطت للمعنى النذي

ا واسننتغفاراً لننه ممننا قنند يقعننون فيننه م ن

يريده اإلمام علينه السنالم يف احلن ّ علنى

ذنوب يف شؤون حيناتهم اليومينة وبنذا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

وما النو الثاني وهو (منا و نله مبتندو

(فت نه) ولننذل

نار ا هنناد بابنًا حقيقينًا

25
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يعننند اللينننل وقتننناً للننننوم نننا للتخشنننع

عنننند حننندود جعنننل املشن نبّه واملشن نبّه بنننه

واالستغفار ،وما نهارهم فقد ار ليالً ذ

نظريي  ،كما مرّ يف يغة املبتندو واخلن ،

انقطعننوا ع ن النندنيا وملننذاتها وانصننرفوا

و ا تشتد املبالغة حندّ ونْ جتعنل املشنبّه بنه

ع مباه ها ،مستوحشني نافري خنو

تابع ناً للمش نبّه وكننأن وجننه الشننبه ورسننخ

و ْن تؤدي بهم ىل املعا ي وانثام.

ووقوى يف املشنبّه ،مننه يف املشنبّه بنه .وقند

ويالحر دخول (كان) الناقصنة علنى

دار هننذا اللننون م ن التّشننبيه البليننغ علننى

التّشبيه فصار املشنبّه (ليلنهم) و(نهنارهم)

لسننان اإلمننام عليننه السننالم كننثرياً يف نهننج

اعن ناً هلنننا ،و نننار املشن نبّه بنننه (نهننناراً)

البالغة وم ذلن قولنه يف و نا بعن

و(ليالً) خ اً هلا.

وهننل زمانننه «قنند خاضننوا حبننار الف ن ،

 .2املشننننبّه واملشننننبّه بننننه يف تركيننننب

ووخذوا بالبد دون السُّنَ »(.)13

ضننايف ،نلمننس فيننه املشننبه بننه مضننافاً ىل

فقولننننه (حبننننار الفننن ) تشننننبيه بليننننغ

املشننبه ،ولع نلّ هننذه الصننيغة م ن التّشننبيه

بأُسلوب الرتكيب اإلضايف ،فاأل نل فينه

البلينننغ وكثرهنننا مبالغنننة ووشننندها تأكيننندًا

تشبيه الف بالب ار جبامع العظمة واخلطر

للتشبيه ،ذل ونّ قاعدة التّشبيه الراسنخة

املؤديننان ىل اهلننال وي (الف ن حبننار) ثننم

هي ونّ املشبّه به هنو األ يف وجنه الشنبه،

جننرى ضننافة املشنبّه بننه (حبننار) ىل املشنبّه

وهو (األ ل) فيه ،ولك جيري ،حبسب

(الف ن ) فصننار التّشننبيه (حبننار الف ن ) ويف

ننيغة التّشننبيه البليننغ بأُسننلوب الرتكيننب

هنذا قننوة للتشننبيه وتعظننيم للمعنننى الننذي

اإلضايف ،ضافة املشبّه بنه ىل املشنبه ،انا

وراده اإلمام عليه السنالم يف الت نذير من

يبنندو وكأنننه جن و منننه وو تننابع لننه ،وهننذه

الف ن ومننا تؤديننه باتباعهننا من الوقننو يف

تقنا املبالغنة

اهلننال واملننو بعنند غننرقهم فيهننا ،وبننذا

هي الغاية يف املبالغنة ،ذ



 ..........................................................................ا .د .نبد اهلادي خمري نيشاب

الوقننت نفسننه يف غايننة املبالغننة والتأكينند،

شننبهت ا

يننة بننالرداو ويف الثنناني شلننبّه

فلنننا و ْن نتصننور هننذه الف ن الننيت تعص نا

التع ن ز باللبننا ويف الثال ن شل نبّه التننذلل

بالنا وقد است الت حبارًا وامية خيوض

بالقنننا  ...وبالغننة التّشننبيه يف التّشننبيهني

فيها ا اهلون م دون علم ودراينة حتنى

األول والثنناني متأتّيننة منن تشننبيه ا

يننة

تغرقهم فيها فيستوون يف قاعها حتى كنأن

والتع ن ّز بننالرداو واللبننا الننذي يشننتمل

ال وجود هلم وال وثر ،شنأن الب نار النيت

اإلنسان ويغطي غالنب جسنمه ،وكنذل

تبتلع السف والنا فال تلرى منهم بقية.

هننو بلننيس حننني خلننع رداو الرضننو

وم هذا التّشنبيه كنذل قولنه علينه

ال منننه التعن ّز
سننب انه وتعنناىل وتننردّى بنند ً

السالم وهو يصا بلنيس (لعننه ا ) يف

لباسناً ،و نننه كشننا عن وجهننه احلقيقنني

اعرتاضه على ا سب انه يف خلقنه ندم

ال بالتننننذلل تعنننناىل
بعنننندما تقنّننننع قننننب ً

السن ن ود لنننه «فعننندو ا منننام

واخلضننو ملشنني ته ،ولكنننه لسننوو وويتننه

املتعصننبني ،وسننلا املسننتك ي  ،الننذي

وفساد نفسنه فشنل يف وول امت نان وجنراه

وضننع اسننا العصننبية ،وننناز ا رداو

اخلالق له كني يفضن ه ومنام نفسنه وجين ه

ورفن ن

ا

ية ،وادر لبا التع ز ،وخلع قنا

التذلل»(.)14

علننى و ْن يضننع ع ن وجهننه قنننا التننذلل
ويكشننا عنن وجهننه احلقيقنني يف قب ننه

يف العبنننارة ثالثنننة تشنننبيها بليغنننة،

وكراهة منظره.

جنناو كلننها بأسننلوب الرتكيننب اإلضننايف

 .3املشبّه به مفعول به كقول اإلمنام

يننننة» و«لبننننا التعنن ن ز»

عليه السالم يف واحدة من عظاتنه ،وهنو

و«قنننا التننذلل» ،وفيهننا مجيع ناً وضننيا

يصا املؤم بصنفا منهنا «كنابر هنواه،

هنننني «رداو ا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

يننأتي التّشننبيه يف غايننة اإلجينناز ولكنننه يف

املشنبّه بننه ىل املشنبّه ،ففنني التّشننبيه األول
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وكننذب مننناه ،جعننل الصن مطيننة اتننه،

منننع الشنننهوا وو املصننناعب ونّمنننا منننع

والتقوى عدة وفاته»(.)15

الصّ ن  ،فننإذا غلبننه ننار لننه مطيننة ذليلننة
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ففنني العبننارة تشننبيهان بليغننان بطريقننة
املفعول به وهو قولنه «جعنل الصن مطينة

وكذل هي الصورة يف التّشبيه الثاني

اته» و«التقوى عندة وفاتنه» ذ املشنبه يف

حين ن تسنننت يل التقنننوى ىل عن ندّة وزاد

كننل تشننبيه منهمننا هننو املفعننول بننه األول

نملنننها عنننند وفاتنننه حنننني خينننر خالين نًا

للفعل (جعل) وهما (الص ) و(التقنوى)

ومفلسننًا منن كنننل منننا كنننان لنننه يف احليننناة

واملشبّه به يف كليهما هو املفعول بنه الثناني

الننندنيا ،الّ التقنننوى فهننني خنننري زاد لنننه

وهما (مطية اته) و(عدة وفاته).

وعدّة ،وم هذا الباب قوله واعظاً ويضنًا

وال شن يف ون ننورة التّشننبيه األول

وم هداً بالدنيا وبهرجها «ولب س املت نر

املتمثلننة يف حتنوّل الصّن ىل مطيننة تطيهننا

ان ترى الدنيا لنفسن مثننا ،وممالن ّ عنند

اإلنسننان كنني تبلننغ بننه الن نناة منن النننار

ا عوضاً»(.)16

ننورة مع ن ة ومكتن ن ة باملعنناني الظنناهرة
واخلفية منها.

28

تن يه م العذاب.

فالعبنننارة قائمنننة علنننى التّشنننبيه البلينننغ
بطريقة املفعول به ،حي

نار (الندنيا)

فهنني تعبّننر عنن قننوة ننان اإلنسنننان

مفعوالً به وول للفعل (ترى) وهي املشنبّه،

-علنننى

و(مثن ناً) و(عوض ناً) مفعننوالً بننه ثاني ناً وهمننا

وقدرتنننه علنننى تنننذليل الصّن ن

مرارتننه  -حتننى يسننت يل ظهننراً تطيننه،

مشبّهان بهما.

فهو بدل ونْ يلنذل باإلنقيناد ىل شنهواته وو

فأيننة جتننارة خاسننرة هننذه الننيت يبيننع

الرضوح ملصاعب احلياة ،يقلنب الصنورة

اإلنسان فيها نفسه كي يشرتي حياة زائلة

ليقهر بأ انه الصّن  ،فكنأن نراعه لنيس

تقا باأليام والسنني ويرت حيناة اخللند
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يف جنا النعنيم ،وويّ عقنل هنذا النذي

لتخليص ما التبس علنى غنريه فنإن ن لنت

يعد ما جيده يف حياته الدنيا عوضناً كافيناً

بننه وحنندى املبهمننا هيننأ هلننا حشننوًا م ن

عما سي ازيه ا سب انه يف حياته الثانية

رويه ،ثم قطع به»(.)17

نّها بال ش لب س املت ر كما قال اإلمام
عليه السالم.

فقنند شنبّه روي هننذا املتعننا  ،لفسنناده
وقلننة نفعننه ،باحلشننو الننذي ال فائنندة منننه

ا ننر ،سننواو تقنندم املش نبّه وو املش نبّه بننه،

و فه بأنّه (رٌّّ) وي متهر ليس لنه من

وهننو منن األنننوا الكننثرية االسننتعمال،

احل ة واملنطق ما يقويه وو يدفع انخنري

النندائرة حتننى يف كالمنننا النندار  ،كمننا يف

ىل التصديق به.

قولننننا (شنننعر مننن ذهنننب وو قلنننب من ن

فالتّشبيه البليغ جاو يف قولنه «حشنوًا

ح ر) ،ولك قلّما يلتفت ىل هذا الننو

رثاً م رويه» وي ونّ رويه كاحلشنو النرّ،

م التّشبيه دارسو الصورة البالغية.

وبننذل نالحننر الننربط بننني املشنبّه (روي)

وقننند دار هنننذا التّشنننبيه علنننى لسنننان
اإلمننام عليننه السننالم كمننا توضن لنننا من

واملشبّه به (حشو رّ) حبنر ا نر (من )
وبتقدم املشبّه به على املشبّه.

دراسننة النننهج ،وم ن ذل ن قولننه يصننا

وم ن هننذا التّشننبيه قننول اإلمننام عليننه

وول ن الننذي يتصنندون لل كننم وو الفتيننا

السننالم اوبنًا ونصنناره وهننو نننثهم علننى

وهنننم ليسنننوا وهن نالً هلنننا فهنننم متشنننبهون

مقاتلننننة و نن ن اب معاويننننة يف ننننفني

بالعلمنناو وليسننوا علمنناو ..يقننول «حتننى

«فنناملو يف حينناتكم مقهننوري واحلينناة يف

اذا ارتننوى منن آجنن  ،واكتننن منن غننري

موتكم قاهري »(.)18

وائننل ،جلننس بننني النننا قاضننيا ض نامنا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

 .4املشبّه واملشنبّه بنه مربوونان حبنر

وكنني يؤكنند ابتننذال هننذا الننروي وتفاهتننه
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فقننند شنننبّه حيننناة املقهنننوري األذالو

ونّ اإلنسان يسنتطيع ونْ جيعنل قلبنه عنامرًا

بنننناملو يف قولننننه «فنننناملو يف حينننناتكم

بنور اإل ان ممتل اً باخلري كلما ازداد تقنوى

مقهوري » ،وشبّه كذل منو القناهري

وقرباً م ا سب انه ب يادة اال نان النذي

املنتصنننري باحليننناة يف قولنننه «واحليننناة يف

يولد ملظة ثم ي داد بعدها.

مننوتكم قنناهري » حثنًا هلننم وحتفين ًا علننى

 .6املش نبّه بننه مصنندر مننبني للنننو وي

الظلم والقهر ،واالستشنهاد دفاعنًا

مفعنول مطلننق ،وهننذا اللننون من التّشننبيه

ع الكرامة اليت هي احلياة احلقيقينة ،ومّنا

هو الذي سندير عليه حبثننا هنذا يف كتناب

حياة الذل فإنّهنا منو ولكن ويُّ منو ف

نهج البالغة.
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رف

نّه مو الذل واملهانة.
ويف كال التّشبيهني جرى ربط املشنبّه

بأُسلوب املفعول املطلق بنأن يكنون املشنبه

بننه (املننو ) واحلينناة) باملش نبّه (حينناتكم

فعالً ،يراد م التّشنبيه يضناح وبيعتنه وو

مقهنننوري ) و(منننوتكم قننناهري ) حبنننر

مقداره وو بيان حاله وو ت يينه وو تقبي ه.

ا ر (يف).
 .5املشبّه به حنال من املشنبّه ،كقنول

30

تتمثننل البنيننة الرتكيبيننة للتشننبيه البليننغ

ىل غنننري ذلن ن منن وغنننراض التّشنننبيه
فيأتي املشبّه به بصيغة املصدر لذل الفعنل

اإلمننام عليننه السننالم يف و ننا اال ننان

مبيننناً نوعننه (وي مفعننوالً مطلقنناً) كمننا يف

« ن اإل ننان يبنندو لُمْظّنةً يف القلننب ،كلمننا

قولنا (انتشر الفساد يف هذه األينام انتشنار

ازداد اال ان ازداد اللُّمْظّة»(.)19

الننننار يف اهلشنننيم) ،فاملشن نبّه النننذي ينننراد

فقد شبّه اإلمام والدة اإل ان يف قلنب

يضنناح ننورته وتقنندير مقننداره يف نفننو

اإلنسان باللمظة وي القدحة ،النيت يشنتد

السننامعني هننو (انتشننار الفسنناد) ،واملش نبّه

توه ها وي داد نورها ب يادة اإل نان ،وي

به ،األقوى يف وجنه الشنبه ،واألرسنخ يف
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األذهان لشيوعه ومعرفة ا ميع به ،النذي

منننننه يف القننننرآن الكننننريم قولننننه تعنننناىل

كننن ونْ يكننننون مقياسننناً إلدرا املشنننبّه

{ ََْئرَى ال ابَالئ َئحَ َبا َا تَا ِدَ ً َْ ِليَ َئعالرأ

(كيفينننة انتشنننار الفسننناد ومقنننداره ،هنننو
(انتشننار النننار يف اهلشننيم) تعننبرياً وجتسننيداً
النتشننار الفسنناد السننريع و تيانننه علننى كننل
يف سرعة االنتشنار والقضناو علينه وحتويلنه
ىل رماد ال قيمة له.
فالتّشبيه من حين الننو تشنبيه بلينغ
حلذ وداته ووجه الشبه ،واقتصاره على
ورفينننه ف سنننب ،املشنننبه وهنننو (انتشنننار
الفساد) واملشنبه بنه وهنو (انتشنار الننار يف
اهلشيم) ،والعالقة بنني املشنبه واملشنبه بنه
هي عالقة الفعل اصدره (انتشنر انتشنار)
وهو مفعول مطلق ألنّنه جناو مبينناً لنوعنه
بعد ضافته ىل احلال اليت وريد منها زيادة
املشبّه وضوحًا وتوكيداً.

وقولنه سننب انه وتعناىل {تئشَللا اباوبَ

شارَبَ ال اي ا} .
()21

وقولننه تعنناىل {َِنَظُلراْبَ إالئيَلََ نئظئلرَ

العَغشِيِّ نَلئيَهِ ِ َ العَوَتِ} .
()22

وقولننه ع ن ّ وجننل {تئأئخَ ل نئا ا َ ائخَ ل ئ

نَزاِزٍ اقتئدِ ٍ}(.)23
كمننا كننان حضننوره يف الشننعر العربنني
قد اً ،فها هو يرد يف معلقة امنر القنيس
وهننو يصننا ننعوده ىل نند حبيبتننه،

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

شيو ،كما تفعل النار يف اهلشيم الينابس،

َرَّ ال َّحَابا}(.)20

فيقول
عننو ل ليهننا بعنندما نننام وهلُهننا

31

عنننننوَ حَبنننناب املنننناو حنننناالً علننننى
()24

ورد هننذا اللننون م ن التّشننبيه كننثرياً،

حننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننالِ
فقنند ودر الشننعراو مننا يف هننذا اللننون

سنننواو يف القنننرآن الكنننريم ،وو يف الشنننعر

م التّشبيه م مجال وقدرة علنى جتسنيد

والنثننر العننربيني قنند ًا وحننديثاً .فممننا ورد

املعاني ومتثيلنها للسنامعني ،سنواو يف هنذا

التشبيه البليغ بأسلوب املفعول املطلق يف كتاب هنج البالغة ..............................................
التنننناغم الصنننوتي املتولننند مننن التكنننرار
االشتقاقي يف لفر الفعل ومصدره.

بالرنني العذب املنبع م ا طدام احللي

وو م ن خننالل التّشننبيه الننذي يصنننعه

يف وينننندي الفتيننننا ا مننننيال  ،جعلنننننا

خيال الشاعر وهو يلنتقط مشنبّها بنه قريبنا

نت سس مجنال هنذا اخلرينر ،ثنم نصناب

ينرد يف وذهانننا و ْن

بعدوى الشاعر وهو يعيش حالة االنتشناو

منا حدّ األلفة ولك
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ال وو جتسيدًا حلال وخرى.
عل منه متثي ً
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نننليل املننناو وهنننو يصنننطدم باحلصنننى،

وهكننذا جيتمننع يف هننذا التّشننبيه وهننم
عنصننننري من ن عنا نننر احنننه ،وهمنننا
املقاربننننة واملناسننننبة مننن جهننننة والغرابننننة
والطرافة م جهة وخرى(.)25

واللذة اا ينراه ويسنمعه ،فصنرنا نشناركه
وربه هلذه املوسيقى ا ميلة اليت حركنت
خياله.
وحننني علنندنا ىل كتنناب نهننج البالغننة
لامننننام علنننني عليننننه السننننالم وحاولنننننا

وهننو مننا ك ن و ْن نتلمسننه كننذل يف

الوقو على وجنوه الصنورة البالغينة يف

قننول املتنننى وهننو يصننا شننعب بننوان،

هذا السفر العظيم وال سنيما التّشنبيه منهنا

حين اسننتثمر هننذا اللننون م ن التّشننبيه يف

اسنننتوقفنا هنننذا االسنننتعمال الكنننثري هلنننذا

نقنننل نننورة مجيلنننة لصنننو املننناو وهنننو

اللون من التّشنبيه يف خطنب اإلمنام علينه

يرتطم باحلصنى ...فيقول

السالم ورسائله ،حتى استطعنا و ْن نر د

وومننننننوا به تصننننننل بأحصنننننناها

ما ي يد على وكثر م سبعني موضعاً جناو

نننننننليلَ احلّلننننننني يف ويننننننندي
()26

الغننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننواني
نننن ر شننننعب بننننوان ،و
فننننن

نسمع خرير املاو فيه ،ولك الصورة اليت
نننعها خيننال املتنننى منن خننالل تشننبيه

فينننه التّشنننبيه البلينننغ ،بأُسنننلوب املفعنننول
املطلق ،مما حف نا على البندو بنه ،يف وول
دراسننة لنننا يف وجننوه الصننورة البالغيننة يف
النننهج .وملننا كانننت البنيننة الرتكيبيننة هلننذا
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اللننون منن التّشننبيه البليننغ واحنندة وهنني
ننيغة الفعننل ومصنندره ،آثرنننا ونْ تكننون

نهنننج البالغنننة ،ألن اإلمنننام علينننه السنننالم
حباجة ىل توضي معانيه وتأكيدها يف نفو

الننيت خننر اليهننا يف كننالم اإلمننام عليننه

اوملة ،بل البد من حتديند االشنياو حتدينداً

السالم ،وال سنيما ونّ نهنج البالغنة بكنل

دقيق ناً ،و كسنناو املعنناني رداو احلقيقننة حتننى

وجناسه النثرية سنواو يف خطبنه وو رسنائله

تت سنند ومننام سننامعيه فيعونهننا ويتننأثرون بهننا

وو و نناياه وو حكمنننه ،قننند غلنننب علينننه

علّها تغري ما يف نفوسهم ملا يريند هلنم اإلمنام

وابع النص واإلرشناد ملنا كنان يستشنعره

عليه السالم م خري و الح.

اإلمام من حاجنة وهنل زماننه والالحقنني

وم ن ذل ن مننا جنناو يف حنندى خطبننه

هلننم ملثننل ذل ن  ،وسننيكون ترتيننب هننذه

وهننو يق نرّ و ن ابه لتخنناذهلم يف مقاتلننة

األغننراض علننى وفننق بروزهننا يف الصننور

معاويننة وو ن ابه ،مسننتغربًا من تكالننب

التّشبيهية وكثرتها وهي

وهنننل الباونننل يف الننندفا عننننه ،وختننناذل

 .1بيننان مقنندار حننال املشننبّه وذلنن

ونصنناره وهننم وهننل احلننق ع ن نصنننرته،

حننني (يكننون املشنبّه معننرو الصننفة ،قبننل

يقننننول « نننناحبلكم يطيننننع ا ّ وونننننتم

التّشننبيه ،معرفننة مجاليننة ،ولكن الغننرض

تعصننونه ،و نناحبل وهننل الشننام يعصنني

هنننو حتديننند مقننندار هنننذه الصنننفة ،قنننوةً وو

ا وهننننم يطيعونننننهفت لننننوددْ ل وا ون

ضنننعفاً ،زينننادة وو نقصننناناً ،وضنننوحاً وو

معاوينننة نننارف بكنننم نننر الننندينار

غموضاً)(.)27

بالنننندرهم ،فأخننننذ مننن عشننننرة منننننكم

وال غرابنننة بعننند ذلن ن ونْ يكنننون هنننذا
الغنرض هننو األبننرز بنني وغننراض التّشننبيه يف

ووعطاني رجالً منهم»(.)28

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

دراستنا له على وفنق األغنراض البالغينة

سننامعيه ،حينن ال تنفننع املعرفننة العامننة وو
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التشبيه البليغ بأسلوب املفعول املطلق يف كتاب هنج البالغة ..............................................
ويُّ مفارقة هذه اليت آملت اإلمام عليه

ويف كنننالم لنننه علينننه السنننالم وا نننفاً

السننالم هننذا األ حتننى جعلتننه يرتضننني

نفسه ،وما وهبه ا م علنم ربناني خصنه

هنننذه الت نننارة اخلاسنننرة حنننني يسنننتبدل

بنننه ،ذ ال يقنننوى علنننى ملنننه سنننواه منن

الننندرهم بالننندينار ،فينننود لنننو ونّ معاوينننة

البشنننر ،يقننول «وا البنن وبنني والننب

قايضه بأ
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ابه فأعطى اإلمام عشرة من

ابه لقاو واحد م و

اب معاوية،

ونننس بنناملو من الطفننل بثنندي ومننه ،بننل
ت علننى مكنننون علننم لننو حب ن بننه
اننند ل

ّن اإلمنننام علينننه السنننالم يف غاينننة األ

الضطربتم اضنطراب األّرْشنية يف الطُّنوِى

والت سنر وهنو ينرى احلنق بنال نا نر وال

البعيدة»(.)29

معننني ،ويننرى الباوننل وقنند كثننر ونصنناره

فالعبننارة قائمننة علننى التّشننبيه سننواو يف

ومعينننوه بننل اسننتماتوا يف القتننال دونننه،

ج ئها األول ،وهو يقرر ش اعته ،وعدم

فهننننم يعرفننننون ون نننناحبهم (معاويننننة)

خشيته م املنو  ،انناً ،ولنيس تهنوراً،

يعصني ا ولكنهم يطيعونه ،وهو اإلمام

وو جهننالً ،وو ج عنناً منن احلينناة وو شننقاو

احلق ويطيع ا  ،ولك وتباعنه يعصنونه،

بها ،ولك ألنّه يعر منا ينتظنره من خنري

وكي يع اإلمام علينه السنالم عن زهنده

ونعيم يف حياته الثانية ،بعد ونْ روى مكاننه

بهنننؤالو األتبنننا املتخننناذلني واستصنننغاره

يف ا نننننننة بننننننني األنبينننننناو والصننننننديقني

لشننأنهم ،كننان التّشننبيه البليننغ بأسننلوب

والشهداو ،وهكذا فهو ال جي م املنو

املفعننول املطلننق « ننارف بكننم ننر

بننل يننأنس بننه ونننس الطفننل الرضننيع بثنندي

النندينار بالنندرهم» كنني يقننرر هلننم مقنندار

ومننه ،فا نننة مننالذه ومكانننه انم ن الننذي

حاهلم يف ونفسهم ووالً ،ويف نفس اإلمنام

يف

لينه كمنا يفن الطفنل ىل ندر ومنه

عليه السالم ثانياً.

حي األمان والراحة وال اد والشراب.
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الذي جاو متممناً ملعننى العبنارة يف ج ئهنا

املعنننننى ومننننام وعينننننهم ويتبينننننوا مقنننندار

األول وقائماً على التّشبيه كذل  ،ولكن

اضطرابهم فكانت ورة احلبنال الطويلنة

كنننان التّشنننبيه هنننذه املنننرة بليغنناً بأُسنننلوب

اليت تضطرب يف الب ر البعيدة ،تعبريًا عن

املفعول املطلق ،وهو يصا منا اسنتودعه

قنننوة هنننذا االضنننطراب وشننندته ،وهننني

ا م علم وما خصه به م نور ربناني،

ورة ولفوها واعتادوا ربيتها كل ينوم يف

جيعله زاهداً بهذه الدنيا ومنا فيهنا ،ولكننه
ال يقوى على البوح به هلنم ،ألنّنه يعنر

حياتهم ،اا يرسخ املعنى يف نفوسهم.
ويف واحدة م خطبه الوعظية يسنتثمر

ثقل هذه األمانة اليت حَمّلها ا ياها ،اا

اإلمام عليه السالم هذا اللنون من التّشنبيه

لننيس يف مقنندور وحنند منن البشنننر سننواه

استثماراً واض اً يف تقرير معانيه يف نفنو

حتملها ،فما نْ يسمعوا اا لديه من علنم

سامعيه ،يف يراد وكثنر من مشنبّه بنه لبينان

حتى تأخذهم رعندة شنديدة ويضنطربون

مقننندار حنننال املشن نبّه وتوضننني ه يقنننول

اضننطراب احلبننل الطويننل يف الب ننر البعينندة

«فننوا لننو حنن نتلم حننننيَ الوللننه الع ننال،

ص
الغور ،وهو ونْ يب هلم بشنيو ممنا خلن ّ

ودعننو بهننديل احلمننام ،وجننأر جلننؤا َر

بنننه من ن علنننم هلننني ،فسنننو تأخنننذهم

متبتنننل الرهبنننانِ ،وخنننرجتم ىل ا من ن

الرجفة وتضطرب حواسنهم ووعضنابهم

األمننوال واألوالد التمننا القربننة ليننه يف

فال يقوون على حتمّل ما يسمعون. ...

ارتفنننا درجن ن بة عننننده ،وو غفنننران سننني ة

وكنننني يبنننّي اإلمننننام عليننننه السننننالم

وحصننتها كتبننه ،وحفظهننا رسننله ،لكننان

لسامعيه حاهلم فيما لو بناح هلنم بعلمنه،

قليالً فيما ورجو لكم من ثوابنه ،ووخنا

حننرص علننى ونْ تكننون عنا ننر املشنبّه بننه

عليكم م عقابه»(.)30

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

وكننذا احلننال يف جنن و العبننارة الثنناني

م مفردا حيناتهم اليومينة كني يت سند
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يف العبننننارة تشننننبيهان بليغننننان جنننناوا

لعبنننننادة ا والتقنننننرب لينننننه بالصنننننالة

بطريقة املفعول املطلق وهما (حننتم حنني

والننندعاو ،وال شنن يف و ّن اإلمنننام علينننه

الولنننه الع نننال) و(جنننأر جنننؤار متبتنننل

السننالم وراد ونْ يقننول لسننامعيه ونّكننم لننو

الرهبنننان) تعنننبريًا عن ن شننندة االسنننتغفار

بلغننتم الغايننة يف الولننه والتبتننل فننإن ذل ن

وعمق الدعاو ىل ا سب انه وتعناىل بنأن

قلينننل قياسن ناً انننا ورينننده لكنننم وو وخافنننه

يغفننر هلننم ذنننوبهم الننيت وقعننوا بهننا ،فننإ ّن

عليكم ،فكان التّشبيهان البليغان بطريقنة

هذا كله ليس كافيناً ،بنل هنو قلينل قياسنًا

املفعول املطلق وسيلته يف بيان هذا احلال.

اننا يريننده هلننم اإلمننام عليننه السننالم م ن

ويف خطبتننه الننيت تسننمى (القا ننعة)

ثننواب عننند ا وم ن خننو علننيهم م ن

اليت يذم بها بليس اللعني يف تك ه وعدم

عقابهم على هذه الذنوب.

خضوعه حلكم خالقنه ،ننذّر الننا من

وبذا كان املشبّه به األول (حنني الولنه

سلو وريقته واالقتداو بأفعاله ،فيقول

الع ال) غاية يف احلنني كما متثل يف حننني

«فا ا يف عاجل البغي ،وآجل وخامنة

النننوخ الننيت (وهلننت) وي فقنند ولنندها

الظلم ،وسوو عاقبة الك  ،فإنها مصنيدة

و ننار تتع ننل لقاوهننا بشننوخ وهلفننة،

ابليس العظمى ،ومكيدته الكن ى ،النيت

وكذا املشبّه به الثاني (جأر جنؤار متبتنل

تسنناور قلننوب الرجننال مسنناورة السننموم

الرهبنننان) فإنّنننه الغاينننة يف التبتنننل ىل ا

القاتلة»(.)31

والنندعاو لننه فالرهبننان قنند اعت لننوا احلينناة

ف ننننني وراد اإلمننننام عليننننه السننننالم

وانقطعوا للعبادة والصالة ،حتنى ناروا

است ضننار مقنندار الضننرر الننذي يصننيب

مثالً يف التبتل ىل ا والدعاو باعه على

النننا حننني يتخلقننون بننأخالخ بلننيس،

امتداد الليل والنهار بعد و ْن وهبوا حياتهم

وكي يردعهم عن متابعتنه يف سنوو خلقنه
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ال سننيما الكنن ،

الك باملصنيدة العظمنى واملكيندة الكن ى

السننالم ننن ّ فيهننا النننا علننى الصننالة

إلبلننيس تشننبيهًا بليغننًا بطريقنن بة مننا و ننله

ويننبني فضننلها عننند ا  ،ومننا تعننود بننه من

مبتدو وخن  ،بنل اسنتعان بالتّشنبيه البلينغ

نفع عليهم يقول «تعاهدوا ومر الصنالة،

بأُسلوب املفعول املطلنق ،يف تشنبيه ثالن

وحافظوا عليها ،واستكثروا منها وتقربوا

و ا فيه وريقة نفاذ هنذه العنادة السني ة

بهنننا ،فإنّهنننا كاننننت علنننى املنننؤمنني كتابننًا

العاقبننة ىل قلننوب الرجننال ثننم فتكهننا بهننا

ب حننت
موقوتنناً ...و نّهننا لت ننتُّ الننذنو َ

فتكنناً ينننأتي عليهنننا دون ع نن وو خطنننأ،

الوَرَخ وتطلقها اوالخَ الربْق»(.)32

وذلنن يف قولننه «تسنناور قلننوب الرجننال
مساورة السموم القاتلة».

فهننو يست ضنننر يف حديثننه هننذا عنن
فضل الصالة تشبيه النى مند نلى ا

ف سد هلم ذلن بتشنبيه (تسناورها)

عليننه وآلننه الصننالة باملنناو ا نناري الننذي

وي انت شننارها وعملننها يف القلننوب بعمننل

يغتسل منه املسلم مخس مرا فنال يبقنى

السننموم القاتلننة الننيت تنندخل األجسننام

بعنندها من ذنوبننه شننيو ،وتننأتي الصننورة

دون ونْ نشنننعر بهنننا حتنننى ذا انتهنننت ىل

الننيت رعهننا اإلمننام ع ن التّشننبيه البليننغ

القلوب فتكنت بهنا وود بأ ن ابها ىل

بأُسننلوب املفعننول املطلننق مسننتمدة منهننا

املو السنريع.

ت الننذنوب (وي
ومتممننة هلننا ،ذ نّهننا حت ن ّ

فما وراد اإلمنام علينه السنالم تقرينره

تقشنرها) حتى يظهر جوهر املؤم

نافيًا

يف نفو سامعيه هنو ونّ الكن سنم قاتنل

بري اً م كل عينب ك تّننا لناوراخ حتنى

يتسننلل ىل قلوبنننا دون ونْ نشننعر بننه حتننى

يظهننر عننود الشنن رة مسننتقيماً ،ناعمنناً،

ذا انتشر فيها خربها وودى بها ىل املو .

وملساً ،براقاً.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

يكتننا بتشننبيه هنننذا

ويف موعظة لامام ومنري املنؤمنني علينه
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و يكتننا بننذل حتننى زاد هننذا املعنننى

فهو يدر ونّ هؤالو النا حوله ،ما

تأكيداً حني ورد تشبيهه السابق بتشنبيه آخنر

دامننوا يف ومنن وسننالم ،فننإذا اشننتد ووار

ال يقل عنه ورافنةً ومجناالً حنني شنبّه فضنل

احلننرب ،واستشننعروا دنننو املننو منننهم،

الصالة يف والخ املرو م ذنوبه وحترينره من

انفضنننوا من ن حولنننه ،وفنننارقوه فراقن ناً ال

ودرانه بإوالخ (الربنق) وي العنروة من احلبنل

رجعننة فيننه ،وحتننى يوض ن هلننم مقنندار

لتصنننب حنننرة متخلصنننة منن وسنننرها فكنننان

يأسه م نصنرتهم ،ويقينه ونّهم خاذلوه،

التّشنننبيهان نننورة نفسنننية رائعنننة إلحسنننا

شبّه انفنراجهم عننه سناعة اللقناو بنانفرا

املؤم بالرضا والسعادة وهو يت رر م ذنوبه

الرو ع ا سند تشنبيهاً بليغناً بأسنلوب

وم اإلحسا بأنّه وسريها وو حتى عبد هلا.

املفعول املطلق.

وال سبيل ىل ذل كله الّ بالصالة.

ويف هذا التّشبيه ما فيه م داللة علنى

وخيطننننب اإلمننننام عليننننه السننننالم يف

بشاعة فعلتهم وقباحة منوقفهم ،فنالرو

الننننا يسنننت ثّهم علنننى قتنننال معاوينننة

حنننني ينفنننر عن ن ا سننند يعن ن املنننو

وو ن ابه ،ولكنّننه منندر متام ناً حقيقننة

احملتّم ،وبعدها ال تنفع عنادة الوضنع ىل

و ن ابه ،وفسنناد دخليننتهم ،واخننتال

ما كان عليه ،فاحليناة ال تعنود ىل ا سند

ومرهم ،وعصيانهم ألوامنره ،حتنى بندا
عاج اً ،وال روي له ...يقول
«غُلب وا املتخاذلون ،وويم ا نّي

بعودة الرو

ليه.

وكأنّي باإلمنام علينه السنالم يريند و ْن
يقننرر يف نفننو و ن ابه و ّن ختلننيهم ع ن

ألظنن ن بكننننم ،ون لننننو منن نسَ الننننوغى

نصنرته ،وع هم ع مقاتلنة عندوهم،

واست ر املو قد انفنرجتم عن ابن وبني

وتركننننه يالقنننني عنننندوه وحننننده ،نننناة

والب نفرا الرو »(.)33

بأنفسهم ،ليس هالكاً له وحده ف سب،
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بل هو هال هلم ويضاً فما نفع ا سد بال

النور حنني شنرفهم ا بنأن بعن ا نبينه

رو  ،ومننناذا كن ن و ْن تفعلنننوا ذا وقنننع

لننيهم من هننذا البيننت الطنناهر الشننريا،

احملظنننور وغننن اكم عننندوكم ،وودركنننتم

فهنل بعند ذلن من شن يف ونّ احلنق مننع

ننواب كالمنني بعنند فننوا األوان ،هننل

علي ،وعلي مع احلقف

سنننناعة ذ ،وبننننذا كننننان التّشننننبيه البليننننغ

املفعننول املطلننق الننيت جنناو علننى لس نان

بأُسلوب املفعول املطلنق وداة اإلمنام علينه

اإلمننام علنني عليننه السننالم لبيننان مقنندار

السننالم يف است ضنننار كنننل هنننذه املعننناني

املشبه قوله

وتقريرها يف نفو و

« .1يردوننننه ور َد األنعنننام ،وينننأهلون

ابه ،فالتّشنبيه

يقتصر علنى بينان حنال املشنبّه (الننا يف
ختنناذهلم وتهننربهم م ن قتننال عنندوهم)،

ليه وّلهَ احلمام»(.)34
« .2فننننأبيتم علنننني بنننناوَ املخننننالفني
املنابذي »(.)35

وقت الكنالم ف سنب و نّمنا تعندى ذلن

« .3فعطا ليها عطناَ الضننرو ،

ىل قابننل األيننام ومننا سنني ل بهننم نْ

وفرش األرض بالربو »(.)36

يأخذوا بكالم مامهم.
ويالحر على بنية اخلطناب و ّن اإلمنام

« .4فننننال تنفننننروا منن ن احلننننق نفنن ناّر

عليه السالم وشنار ىل نفسنه بالكنينة (ابن

الص ي م األجرب ،والبنار من ذي

وبنني والننب) وكأنّننه بننذل يرينند ونْ يننذكّر

السقم»(.)37

النننا من هننوف ومننا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

تننراه يعينند احلينناة الننيكمف ومننا نفننع الننندم

ومن ن التّشنننبيها البليغنننة بأُسنننلوب

ننلته ببيننت النبنوة

ال اجر بشوله»(.)38

ومننا قدّمننه وهننل بيتننه منن فضننل للنننا
ومجعننني ذ وخرجننوهم من الظلمننا

« .5فكننأنكم بالسنناعة حتنندوكم حنند َو

ىل
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« .6ووتوكننل علننى ا توكننل اإلنابننة
ليه»(.)39

حنننني ينننراد النننذم ،وو النننت قري لصنننر

« .7يفضننني كافضنناو الديكننة ،ويننؤر

السننامع عنن ومننر عليننه اجتنابننه ،أل ّن يف

االق ننننننننة ور الف ننننننننول املغتلمننننننننة يف

اإلقنندام عليننه وو اإلتصننا بننه ضننرراً وو

الضنراب»(.)40

مذمة له.
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« .8قوضننننوا منن ن النننندنيا تقننننوي َ

40

 .2تقيي املشبّه والتننفري مننه وذلن

الراحل ،ووووها وي املنازل»(.)41
« .9وقامننننت النيننننة مقننننا َم

وهذا الغنرض بنارز يف خطنب اإلمنام
علي عليه السالم وو ناياه ورسنائله وال

ننننالته

لسيفه»(.)42
« .10واعلمننننوا ونّ دار اهل ننننرة قنننند

سنننيما يف الت نننذير من ن الننندنيا ومفاتنهنننا
ودعوته لانصرا عنها ،بتقبي ملنذاتها
ومغرياتهننننا ،وو يف حتننننذيره للنننننا مننن

وقلعننت بأهلننها ،وقلعننوا بهننا ،وجاشننت

التكاسل يف ومر م ومنور الندنيا والندي ،

جيشَ املرجل»(.)43

كمقاتلة العندو ،وو اإل نرار ىل الفن وو

« .11وال تدنل م القوم دنوَ م يريد

عصيان وولي األمر ،ساعياً م ذل كلنه

ونْ ينشب احلرب ،وال تباعد منهم تباعن َد

ىل حن ّ النننا علننى التمسن بنندينهم،

م يهاب البأ »(.)44

ونبذ خالفاتهم ،والتخلق خبلق اإلسالم.

« .12والفر نننة متنننر منننر السننن اب
فانته وا فرص اخلري»(.)45

وم خطبه اليت نذر فيها النا م
الركون ىل الندنيا واالرتهنان ىل مالذهنا

« .13فيعيش يف الدنيا عيشَ الفقراو،

واإلغننرتار بنعيمهننا قولننه «وال و نّ هننذه

وناسب يف انخرة حسابَ األغنياو»(.)46

الدنيا تتمنونها وترغبون فيها ،وو نب ت
تغضبكم وترضيكم ...وهي و نْ غنرتكم
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غرورهننننننننا لت ننننننننذيرها ،واوماعهننننننننا

ألمَننة النيت تبكني فننتخ وي
منهنا ،ممثلنة با ّ

لتخويفهننا ،وسننابقوا فيهننا ىل النندار الننيت

تصدر و ونينها من ونفهنا ،يف نورة

دعيتم هلا ،وانصرفوا بقلنوبكم عنهنا وال

قبي ننة ومنفننرة هلننذا البكنناو امل ن عج ،وال

ألمَننة علننى مننا زلوي
ني ا ّ
خي ن وحنندكم خننن َ

ش يف ونّ اختيار اإلمام لامة مشنبّهاً بنه

عنه منها»(.)47

دون سننواها منن النسنناو يننأتي موافقننا ال

ننناول اإلمننام عليننه السننالم قنندر مننا

لغنننرض تقبننني الصنننورة ف سنننب ،بنننل

يسننتطيع و ْن يقنننع الننننا ونّ هننذه الننندنيا

لتصنننوير هنننؤالو املتبننناكني علنننى الننندنيا

فانيننة ،وو ّن ملننذاتها زائلننة ،و نّمننا جعلننها

وملذاتها بصورة األمة ،فهم ليسوا عبيندًا

ا دارًا مؤقتننة نت ن ود منهننا للنندار الدائمننة

للننذاتهم ،رجنناالً ،وا ننا ومننا  ،وبننذل

حينن ا نننة بنعيمهننا الننذي ال يفنننى وال

ن ن منننهم وبننرز مننا يعت ن بننه العربنني م ن

ي ول ،وهو يدر جيداً ونّ مهمتنه نعبة

فاته وهي (الرجولنة) فهنو يريند القنول

جننننداً ،فالنننندنيا ،افاتنهننننا ،واحلينننناة،

هلم ونّ مقيا الرجولة هو مغالبة الننفس

الذاتها ،توقظان غرائ اإلنسان وحتف اننه

ووهوائهنننا ،والصن ن علنننى احلرمنننان من ن

للتمتع بهما ،وليس يسنرياً ون تطلنب من

ال فإن وحندكم ذا منا
الدنيا ومغرياتها ،و ّ

وهلننها تننر هننذا كلننه ،والقبننول بالقليننل

تبنناكى علننى النندنيا ومننا فاتننه منهننا كننان

القليننل منهننا ،ولننذا ننده ننناول اسننتثمار

كاألمة اليت خت ُّ على ما حرمت منه.

واقا اللغنة يف بالغنة عالينة تنتمك من

كما يالحر علنى العبنارة دقنة التعنبري

القلننوب كنني ترسننخ فيهننا هننذه املعنناني،

يف قول اإلمام (وانصرفوا بقلوبكم عنهنا)

فكانننت الصننورة التّشننبيهية الننيت رعهننا

فهننو ينندر جينندًا و ّن اإلنصنننرا احلقيقنني

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

منهننننا فقنننند حنن نذّرتكم شننننرها ،فنننندعوا

للمتبنناكني علننى النندنيا وقلننة حظننوظهم
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عن ن الننندنيا ومالذهنننا ال يكنننون بإشننناحة

الرماح ولباً للت كيم ،وعلى النرغم من

الوجه عنها وو جتاهلها ،و نّما بنن ذلن

حتذيره وتباعنه من الوقنو يف هنذا الفنخ،

منن وعمننناخ الننننفس اإلنسنننانية ،وي منن

لّا ونّه اضطر ىل ون ينصا لنروي وتباعنه،

القلننوب ،ألنّهننا متننى حتننرر من هواهننا

بعد ونْ روى منهم الفتهم لرويه و بناوهم

ابها م وّسْر الدنيا،

األخننذ اشننورته ،فكننان خننروجهم علننى

ووهوائها ،حترر و
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وسعوا ىل انخرة.
وم هذا ايضناً قولنه اوبناً اتباعنه،
بعد ونْ عصنوا ومنره ورضنوا بنالت كيم يف
فني ،دوعني حبيلة معاوينة ووتباعنه،
و يستمعوا ىل نصي ته وحتذيره« ،فنأن
معصية النا

املتهننرب ،اننا آ اإلمننام ومل نًا عميق ناً وهننو
ينننرى هنننذا التمنننرد وهنننذا العصنننيان ممن ن
يفننرتض بهننم واعتننه واالمتثننال ألمننره،
فننأراد ونْ يقننول هلننم ّن بنناوهم

يك ن

رد خال يف الروي وو تباي يف وجها

تورّ احلرية وتعقب الندامنة ،وقند كننت

النظر ،و نّمنا كنان بناو املخنالفني ا نناة،

ت
ومننرتلكم يف هننذه احلكومننة ومننري و ل ن ل

واملنابذي العصاة ،تقبي ناً هلنذه املخالفنة

ون رويني ،لنو كنان يطنا لقصنري

واستبشنناعًا هلننذه املنابننذة ،فكننان التّشننبيه

ومننر ،فننأبيتم علنني وبنناو املخننالفني ا ننناة،

البليغ بأُسلوب املفعول املطلق خري وسيلة

واملنابذي العصاة»(.)48

يف ابالغ معاني اإلمام ووحاسيسنه ىل من

لكم
42

الشفيق ،العنا اونرب،

رويننه خننرو العا نني املتمننرد ،وا نناني

فعلننى الننرغم م ن علننم اإلمننام عليننه

يفرتض فيهم ونّهم وتباعه ومطيعوه.

السالم بهذه اخلديعة اليت أ ليها معاوية

ويالحر يف كالم اإلمام عليه السالم

وو ن ابه بعنند ون تيقنننوا م ن ه ن تهم يف

شننارته ىل قصننة قصننري وحتننذيره ملننواله

نننفني ،حنننني رفعنننوا املصننناحا علنننى

جذ نننة األبنننرش يف عننندم األمنن لل بننناو
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بال وا منها ،ذ قتلته بعد ذلن فنذهب

الش ن ا الننذي تشننهد لننه سننوح القتننال

قوله «ال يطا لقصري ومر» مثالً استعان به

اواقنننا وقنننرب ىل األسننناوري منهنننا ىل

اإلمننام عليننه السننالم كنني يؤكنند ألتباعننه

الوقائع احلقيقية ،وظهنر وكأننه بنال روي

ونّهننم سننيندمون علننى قبننوهلم الت كننيم

وهننو الننذي خصننه ا بعلننم ال يقنوى ونْ

ننندماً كننبرياً ،ولكن بعنند فننوا األوان،

نمله سواه م البشر ،و نّما ار ىل ما

وهذا ما كان .ولعلنا ال نغالي ذا ما قلننا

نننار لينننه لضنننعا وتباعنننه وتفنننرقهم،

نّ وغلب ور التقبي اليت جاو على

وعدم امتثناهلم ألوامنره ونصنائ ه ،فهنا

وفننق هننذا التّشننبيه يف كننالم اإلمننام علنني

هو يصا حال هنؤالو األتبنا يف نوره

علينننه السنننالم جننناو يف و نننفه سنننلو

غايننة يف القننب والكننره ،حننني ينندعوهم

و

ابه معه يف راعه مع باول معاوينة

لقتال وتبا معاوية ،ولكنهم يتهربون م

ووتباعنننننه ،فقننننند خنننننالفوه النننننروي يف

اللقنننناو ويفننننرون تبنن ن ني يف بيننننوتهم،

الت كيم ،وتقاعسوا ع قتال عدوهم،

يقول «كم وداريكنم كمنا تندارى الكبنا لر

و اروا خيتلقون احل ج يف التهنرب من

ب املتداعية ،كلما حيصت
العلمَدة ،والثيا ل

لقائه ،ويفرون م دعوة اإلمنام لقتالنه،

م جانب تهتكت من آخنرف وكلمنا وونل

النذي

عليكم مَنْسر م مناسر وهل الشنام وغلنق

كننان يعانيننه اإلمننام عليننه السننالم ،ومننا

كننل رجننل منننكم بابننه ،وا

ننار

استوىل على نفسه م شعور باليأ من

ج رهننننننننا ،والضننننننننبع يف
الضننننننننبة يف ل

الظفننر بعنندوه ،بعنند ون خذلننه و ن ابه،

وجارها»(.)49

حتى نّنا لن س هذا األ املمن

حتى بندا عناج اً ،وهنو القنوي املقتندر،

ننر ا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

ملكنننة ا ينننرة و جابتهنننا لننندعوتها يننناه

و وره وعدابه خائفناً من اللقناو ،وهنو

43

التشبيه البليغ بأسلوب املفعول املطلق يف كتاب هنج البالغة ..............................................

السنة األوىل – العدد األول – 1437هن 2016 /م

فالعبارة معبّرة وحس التعنبري عن و
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يطلبها ائدها فتن

نر يف ج رهنا هربنًا

اإلمام علينه السنالم ممنا ينراه من وتباعنه،

منه ،وفعل الضبع حني ختتبئ يف وجارهنا

فهننننم عنننناقون لننننه ،جاحنننندون لفضننننله

ومع ناً يف السننالمة ،وهننم يعرفننون جينندًا

عليهم ،فبدل ونْ يطيعوه ويداروه ،نار

ملنناذا اختننار اإلمننام عليننه السننالم هننذي

هننو الننذي يننداريهم ويننرو بهننم ،كمننا

احليوانني مشبّها به لفعلتهما هذه ،وذلن

ل الننذي و ننيب سنننامه م ن
يلراعننى ا م ن ل

نّهما م ونن احليواننا ووقنذرها ،كمنا

الركوب ،ثنم يرسنم هلنم نورة يف غاينة

ونّ فعلهما هذا ال ين يهمنا من

الدقننة ملننا هننم عليننه م ن ضننعا وخننور،

على الرغم من اختبائهمنا ،ألنّنه ال ين ال

حني شبّههم بالثياب املتهرئنة ،النيت كلمنا

يطلبهمنننا حتنننى يظفنننر بهمنننا فيقتلنننهما،

خيطننت م ن جانننب تهتكننت م ن جانننب

وهكذا هنم هنؤالو املتخناذلون ،ينرون و ّن

آخر ،ثم عاد لريسم هلنم نورة يف غاينة

سالمتهم يف اهلرب من القتنال واالختبناو

القباحننننة وهننننم يتهربننننون منن ن مقاتلننننة

يف مننننازهلم ،ولكننن املنننو مالقنننيهم،

عدوهم ،متخناذلني عن نصنرة منامهم،

وش نتّان بننني املننو يننأتي بع ن وكرامننة يف

بل هم متقاعسنون حتنى عن الندفا عن

سنناحة القتننال ،ومننو يننذل بننه نناحبه

ونفسهم وحلرمهم وديارهم ،فال ل

ال

ونْ يقرعهم تقريعاً شديداً ،ويست ضنر يف
وذهانهم قباحة فعلنهم ،وهنم يفنرون من

نائدهما

ويل ق به وبأهله العار والشنار ألنّنه قُتنل
وهو تبئ يف داره.
ويف واحدة من وجنرو الصنور ووشندها

املواجهة ويسارعون باالختباو يف بيوتهم،

داللنننة علنننى القنننب نننناول اإلمنننام علينننه

وكننأ ّن يف ذل ن ومنننهم وسننالمتهم ،وهننم

السننالم ونْ يبنندي ألتباعننه املتخنناذلني ع ن

يف ذل ن

نّمننا يفعلننون فعننل الضننبة حننني

نصنرته ،الفاري م قتال عدوهم ،مقدار
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وخننرية هلن ّ هننؤالو األتبننا هن ّاً عنيفناً علّننه

تقدم عرضها وشرفها مثنناً لبقائهنا حينة وو

يوقر يف نفوسنهم بقينة من مينة وو عرقناً

سالمتها م األذى .نّها ورة مع ة ع

م رجولة يقنول «ينا وشنباه اإلبنل غناب

ابننتالو اإلمننام عليننه السننالم انن ينصننره

ت من جانننب
عنهننا رعاتهننا ،كلمننا جلمَعن ْ

ويلتنننا حولنننه يف السنننلم ،فنننإذا حاننننت

تفرقتْ م جانب آخر ،وا لكأني بكنم

سننناعة اللقننناو وو اشنننتد منننى النننوغى

فيما خا لل ون لو منس النوغى ،ومني

تفرقوا عننه ،ووبناحوا حرمناتهم لعندوهم

الضننراب ،وقنند انفننرجتم عنن ابنن وبنني
والب ونفرا َ املروة ع قُبلها»(.)50

اة بأنفسهم.
ويصننرح اإلمننام علنني عليننه السننالم

فال شن يف ونّ الصنورة النيت رعهنا

باسننننتقباحه هننننرب مصننننقلة بنن ن هننننبرية

التّشننبيه البليننغ بأُسننلوب املفعننول املطلننق

الشيباني ،وكان قد ابتا سى بن ناجينة

ألنفرا هؤالو عن اإلمنام عيلينه السنالم

م ن عامننل ومننري املننؤمنني ووعتقننه ،فلمننا

وختنناذهلم ومننام عنندوهم بقولننه (انفننرجتم

والبنه باملنال هننرب ىل معاوينة يف الشننام،

عنن ابنن وبنني والننب ونفننرا املننروة عنن

ل
ل فعْن ن َ
فيقنننول «قن نبّ ا مصنننقلة فّعَن ن َ

قُبللننها) ننورة يف غايننة الكراهننة والقننب ،

السننادا  ،وفننر فننراّر العبينند ،فمننا ونطننق

ولكنها نادقة يف التعنبري عن دنناوة وهنل

مادحه حتنى وسنكته ،وال ندخ وا نفه

الكوفننة وع ن هم عن مالقنناة عنندوهم،

حتى بكته»(.)51

فهننم ليسننوا رجنناالً يفعلننون فعلننهم ،وال

فالتّشنننبيه البلينننغ بأسنننلوب املفعنننول

هنننم نسننناو حرائنننر نننائنا لعرضنننه

املطلق جاو تعبرياً ع مفارقة كبرية لفعلني

وشنننرفه  ،نّمنننا هنننم نسننناو عننناهرا ال

يصنندران ع ن شننخص واحنند ،وحنندهما

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

ابتنننذاهلم وااطنننام هممهنننم ،يف اولنننة

متل وحداه حني ينداهمها خطنر ال و ْن
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يدل على نلبل وكرم وهو افتدابه األسرى

وال شنن يف ونّ تشننبيه بنن وميننة بقطعنننة

بشنننرائهم وعننتقهم ،وانخننر ينندل علننى

الكرش وو الكبند املمرغنة بنالرتاب فينه منا

ضنننعةب ودنننناو بة وهنننو اهلنننرب ىل معسنننكر

فيننه م ن تقبنني هلننم واسننتهانة بقنندرهم،

األعداو تهرباً م دفع ما بذمته من منال،

وفيه كذل تعنبري عن الشندة يف األخنذ،

ففي األوىل فعلَ فعل السادا ويف الثانينة

وقنندرة عظيمننة م ن اإلمننام علننى نفضننهم

ف نرّ فننرار العبينند ،فمننا كنناد مادحننه ينطننق

وه هم ه اً عنيفاً ،كمنا يننف

القصناب

شادة به ،حتى ولقمه ح راً بهربه املذل،

هننذه القطعننة م ن الل ننم كنني ينظفهننا ممننا

فاسننت ق منن اإلمننام عليننه السننالم هننذا

علق بها م تراب ،وهكذا سنيكون فعنل

االستقباح وهذه الكراهة.

اإلمام بهنم ذا منا متنادوا يف غنيهم وظلنوا

ويف نننورة تشنننبيهية معن ن ة لامنننام

على ضاللتهم.

عليننه السننالم يقنبّ فيهننا فعننل بن وميننة،

وم هذا الباب قوله اوباً عمرو بن

وهم يريدون سرقة تراّ الننى نلى ا

العنناص مقب ننًا فعلننه يف متابعتننه معاويننة

عليه وآله ويساومون اإلمام علينه ،يؤكند

ومنا نننرته يننناه ومعن نًا يف غننننائم تافهنننة

ننالبته يف دينننه ،وثباتننه علننى انننه ،ذ

ومكاسننب دني ننة ،فخسننر دنينناه وآخرتننه،

يثننور غاضننباً ولدينننه فيقننول « ن بن

يقول «فإن قد جعلت دين تبعاً لندنيا

ومية ليفوقن تراَّ مند نلى ا علينه

امننر ظنناهر غيُّننه ،مهتننو ه سنتْ لرهل ،يشننني

وآلننه تفويقننا ،النفضنننهم نفنن َ اللّ ننا ِم

الكننري َم ا لسننه ويس نفيه احللننيم خبلطتننه،

الوذا َم الترِبةّ»(.)52

فاتبعت وثره وولبنت فضنله اتبنا َ الكلنب

والوذام مجع وذمة وهي القطعنة من
الكرش وو الكبد تقع يف النرتاب فتننف ،

للضننرغام ،يلننوذ ىل البننه ،وينتظننر مننا
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يلقي ليه م فضل فريسته فأذهبت دنيا

تكننناد تلنننوح غنيمنننة وو منفعنننة ال ووجهنن

وآخرت »(.)53

ال كانت وم حراماً.
عليها ،حال ً

عمنننرو بن ن العننناص ودناوتنننه يف متابعتنننه

بأسننلوب املفعننول املطلننق «فأتبعننت وثننره

ملعاوية ،قند جسّند قباحنة فعلنه وخنور

وولبننت فضننله تبننا الكلننب للضنننرغام،

ع تننه حننني ارتضننى لنفسننه و ْن يأكننل مننا

يلوذ ىل البه ،وينتظر ما يلقنى لينه من

يفضل م وعام غريه ،شأن الكلب الذي

فضل فريسته» وظهر عمرو بن العناص

ال يقننوى علننى االفننرتا فيتننابع األسنند

يف وقب وحواله وقد ارتضى لنفسه.

متابعة النذليل ،كني يلنتقط منا فضنل من
فريسته ،يس ّد به رمقه.

وقد ع

ع ونْ يكون هنو املبنادر وو

القائننند ،و ْن يكنننون تابعنننا ذلنننيالً ،نهّنننازًا

وهنننننذه الصنننننورة املعبّنننننرة ال تؤخنننننذ

للفرص ،ال يفعل منا يريند ،و نّمنا ينتظنر

جب ئياتها و نّما يف تشبيهها حالةُ حبالةب ،فإذا

م انخري ون يفعلنوا كني يعتناش علنى

وراد اإلمننام عليننه السننالم تشننبيه عمننرو بن

فضننالتهم ،فهننو (يلننوذ اخننالبهم) ألنّننه

العنننناص بالكلننننب وهنننو مسننننت ق هلننننذا

وع نن منن و ْن يكنننون لنننه فعنننل ،فخسنننر

الو ا ،ال يريد تشنبيه معاوينة باألسند،

بذل دنياه وآخرته.

ألن وفعاله ال ترقى ىل مكاننة هنذا احلينوان

ومننا دنينناه فانننه

نقننق مننا متننناه وو

الذي ار رم اً للش اعة واملهابنة والعن ،

وراده و نّمننا قنننع بالقليننل الننذي يلقيننه ليننه

وو لعننل املننراد منننه هنننا هننو قدرتننه علننى

معاوية ،فعاش ذلنيالً تابعناً ،وومنا آخرتنه

االفرتا ف سب ،وهكنذا هنو معاوينة ال

فانننه عننر احلننق وااننر عنننه متابعننة

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

ويقين نًا ونّ هننذه الصننورة الرائعننة لننذل

ن الصورة اليت رعها التّشبيه البليغ
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علننى العلننم بضنننر قنناوع،

يذري الروايا

م وذنب ا

يذنب»(.)58

« .6فوا لقد ظهنر احلنق فكننتَ فينه
ال شخص ن  ،خفي ناً ننوت  ،حتننى
ضن ي ً

« .1ال ينندري و نناب وم وخطنناً.....
يعنن

« .5سننننننيوفكم علننننننى عننننننواتقكم

ذراوَ الري اهلشيم»(.)54

« .2فمننا يلنندر بكننم ثننار ،وال يبلننغ

ذا نعنننننر الباونننننل مننننتَ نننننو َم قنننننرن
املاع »(.)59
« .7وسنننننرعت الكنننننرة ،وعاجلنننننت
الوثبننة ،واختطفننت مننا قنندر عليننه م ن

بكننم مننرام ،دعننوتكم ىل نصننر وخننوانكم

وّمننننواهلم املصننننونة ألراملننننهم وويتننننامهم

ف رجنننننر جرجنننننرةّ ا مننن نلِ األسَنننننر،

اختطنننننننا َ النننننننذئب داميننننن ن ّة املعننننن ن ى

وتثاقلتم تثاقلَ النض ِو األدبر»(.)55

الكسرية»(.)60

« .3وكننننأني ونظننننر لننننيكم تكشُّنننو َن

« .8ومَن ْ زاغ سنناو عنننده احلسنننة،

كشيشَ الضنباب ،ال تأخنذون حقناً ،وال

وحسننننت عننننده السننني ة ،وسن نكّ َر سلنننكر

متنعون ضيماً»(.)56

الضاللة»(.)61

« .4ويّها النا  ،لو

تتخناذلوا عن

 .3بيان حنال املشنبّه ويعن هنذا و ْن

نصننننر احلننننق ،و تهنننننوا عنن ن تننننوهني

حال املشبّه غري معلومة ،وو نّه غنري ندد

يطمننننع فننننيكم منن ن لننننيس

الصفة ،فيأتي التّشبيه لبيان هنذا احلنال وو

منننثلكم ،و يقنننو من ن قنننوي علنننيكم،

حتديد فته ،م خنالل املشنبّه بنه لكنون

الباوننننل،

لكنكم تهتم متاهَ ب اسرائيل»(.)57

فته وو حاله معلومتني لدى املخاونب،
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وال سننيما و ّن املشنبّه بننه يف هننذا اللننون من

السقاو اا فيه م لن كني ختنر زبدتنه،

ال
التّشبيه (املفعول املطلق) يكاد يكون حا ً

وعصننفها بننه بعصننفها بالفضنناو الننذي ال

م فاعل الفعل الذي ثل املشنبّه .ومثنال

وجسنننام فينننه ،وبنننذل تكنننون يف وشننند

ذل قول اإلمام علني علينه السنالم وهنو

حننناال عصنننفها لعنننندم وجنننود مننننانع

يتكلم علنى خلنق ا سنب انه للسنموا

نعها ،وو ند م سرعتها.

واألرض وموجوداتهمنننا وول التكنننوي
«ثم ونشأ سب انه رناً اعنت ّقمَ مهبهنا وودا لم

املفعول املطلق (فمخضنته ن

مربها ،ووعصا راها ،ووبعد منشأها،

و(عصنننفت بنننه عصنننفها بالفضننناو) خنننري

فأمرها بتصفيق املاو ال خار ،و ثارة منو

وسننيلة لبيننان حننال املشننبّه اوهننول عننند

الب نننننار ،فمخضنننننته نننن َ السّنننننقاو،

السننامعني بعنند ونْ است ضننر يف وذهننانهم

وعصفت به عصفّها بالفضاو»(.)62
فقننند وراد اإلمنننام ونْ يبن نيّ لسنننامعيه
حننال الكننون يف وول اخللننق ،وهننو حننال
هلننه جه نالً تام ناً ،فكننان البنند لننه م ن

ن

السنقاو)

السننقاو ،وعصننا الننري بالفضنناو

ال
ومقايسة ذل بعصا الري باملناو امتثنا ً
ألمر ا كي يبد الكون.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

وبذا كنان التّشنبيهان البليغنان بطريقنة

وم كالم له عليه السالم يصا فينه

التمننا مشنبّه بننه معننرو عننند سننامعيه

فننرح النننا خبالفتننه ،وت ن امهم علننى

ولفوا حاله وعرفوا فته ،فصور ومر ا

مبايعته زحاماً شديداً ،ذ يقول «فتنداكّوا

سننب انه للننري كنني تصننفق املنناو وتننثري

علي تدا األبل اهليم ينوم ورودهنا ،قند

املننو كنني متخضننه وتعصننا بننه ليخننر

ورسلها راعيهنا ،وخلعنت مثانيهنا ،حتنى

زبده ،كني تكنون مننه عاواتنه السنبع،

ظننت انهم قاتلي وو بعضهم قاتلي بعن

فش نبّه ن َ الننري ملنناو الب ننار اخ ن

لدي»(.)63
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فقد وراد اإلمام و ْن يذكّر النا بكيفية

بعضهم يقتل بعضاً يف حضنرته ويف كنل

مبنننايعتهم لنننه ،وتقاتلننننهم لتنننناول يننننده

ذلنن ن

نّمننننا يعّننننرض اإلمننننام بأتباعننننه،

الشنننريفة عهننندًا علنننى الوفننناو واملتابعنننة،

وينذكرهم اننا كننانوا علينه وول البيعننة ومننا

ولك ننّهم اليننوم خيرجننون ع ن واعتننه وال

و ب وا عليه اليوم.

تثلننون لكالم نه يف كننل مننا يننأمرهم بننه،

ويف حنننال مشنننابهة ملنننا تقننندم ينننذكّر

فكنننان التّشنننبيه البلينننغ بأُسنننلوب املفعنننول

اإلمام عليه السالم يف خطبة لنه سنامعيه،

املطلننق (فتننداكوا علنني تنندا االبننل يننوم

اننا كننان عليننه املسننلمون يف عهنند النننى

ورودها) وسنيلته يف تنذكريهم بتن امهم

لى ا علينه وآلنه حين يلتفنون حولنه

زحاماً شديداً كما تت احم اإلبل العطناش

يقنننناتلون آبنننناوهم ووبننننناوهم ووخننننوانهم

يوم ورودها على املاو ،وحتى يعظّم هنذا

ووعمننامهم ،دفاع نًا ع ن دينننهم ونبننيهم،

الت احم يف شدته وكثرته قال (قد ورسنلها

علننى مننا كننانوا يشننعرون بننه م ن و ومننا

راعيها) وي نّها انطلقنت بنال را يردعهنا

كانوا نسونه من غصّنة ،ولكن ذلن

وو يهش عليها ،وتأكيداً هلنذا املعننى قنال

ي دهم ال اناً و

(وخلعت مثانيها) وي فكت معاقلها ،فال

بالنصنننر وو الش نهادة حي ن يقننول وا ننفًا

شيو ننول بينهنا وبنني املناو ،فانندفعت،

حال وول

اً على القتنال ومعنًا

األبطال

لعطشها الشديد ،مت امنة يندفع بعضنها

«ولقنند كننان الرجننل منننا وانخننر م ن

بعضن ناً كننني تصنننل قبنننل غريهنننا ىل املننناو

عنننندونا يتصنننناوالن تصنننناولَ الف لننننني،

وهكننذا كننان هننؤالو األتبننا يف تنندافعهم

يتخالسننان انفسننهما ويّهمننا يسننقي نناحبه

وتكالبهم على املبايعة ،حتى ظن ّ اإلمنام

كأ املنون»(.)64

ونّهم قناتلوه بتكنالبهم وتن امهم ،وو و ّن
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فهننذا التّشننبيه ،شننأن كننل التّشننبيها
السننننابقة ،منتنن ن منن ن البي ننننة العربيننننة

ا

نندقنا وننن ل بعنندونا الكبننت ووننن ل

علينا النصر».

ف لني م ا مال ،وحتتدّ املنازلنة ويشنت ّد

دبّت بني املسلمني ،وجعلتهم فرقاً ،بعد

العننرا  ،يبنندو كننل ف ننل بالنندوران حننول

وحدتهم ،ووضعفتهم بعد قوتهم ،ولذا

احبه ند النظر ليه ثم يه م عليه بكل

عاها (ضاللة) فقال «رويت ضاللة قد

ما ووتي من قنوة وعننا ،فهنذه الصنورة

قامننت علننى قطبهننا ،وتفرقننت بشلننعبها...

النننيت ولفهنننا السنننامع العربننني ،نننار

تعرككم عر ّ األدينم ،وتدوسنكم دو َ

وسننيلته ملعرفننة حننال الفارسننني املتقنناتلني

احلصننيد ،وتسننتخلص املننؤم من بينننكم

وحنندهما مسننلم ينندافع ع ن دينننه ونبيننه،

ص احلبننة البطينننة من بننني ه يننل
اسننتخال َ

وانخر مشر يدافع ع نفسه ومعتقده،

احلب»(.)65

ننند وحنندهما النظننر ىل انخننر كنني ين ن ل

قامت الصورة يف هذا املقطع م خطبة

الرعننب يف قلبننه فيبننادر ىل قتلننه قبننل و ْن

اإلمام علي تشبيها بليغة ثالثنة ،جناو

يعاجله خصمه بذل  .لقد وسنهم التّشنبيه

كلننها بأُسننلوب املفعننول املطلننق (تعننرككم

البليننغ بأُسننلوب املفعننول املطلننق يف بيننان

عر ّ األديم) و(تدوسنكم دو َ احلصنيد)

حنننننال املسنننننلمني األوائنننننل يف قتننننناهلم

و(تستخلص املؤم م بينكم اسنتخالص

الصننادخ ،الشننديد اخلننالص لوجننه ا ،

احلبنننة البطيننننة مننن بنننني ه ينننل احلنننب)

فكان نصرهم اشني ته ومباركتنه ،بعند و ْن

وغرضنننها مجيعنناً واحننند هنننو بينننان حنننال

روى ننندقهم يف ذلنن  ،وهنننو منننا وكنننده

املشننبّه فننإذا وراد اإلمننام منن سننامعيه ونْ

اإلمننام عليننه السننالم بقولننه «فلمننا روى

يستشعروا اخلطنر القنادم لنيهم ويشننركهم

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

وموجوداتهننا ،ف ننني ينندبّ العننرا بننني

ونذر اإلمام وتباعنه من الفتننة النيت
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يتنبهنوا

فيمننا كننان خيافننه م ن عواقننب هننذه الفتنننة

سيؤول ليه حال املسنلمني ،نْ

املضلة لل ميع ،وكي جيسد يف وعيننهم منا

علننى الفتنننة ودعاتهننا ،ويسننتمعوا لل ننق

سننننننتفعله بهننننننم ذ سننننننتفركهم بشنننن ندّة

ووهله م الربنانيني العنارفني بنا وحقنه،

وتدوسننهم ،ثننم تط نننهم مجيعناً ،اختننار

وهم وهل بيت النبوة عليهم السالم.

هذه التّشنبيها الثالثنة املعن ة عمنا خيشناه

ويف خطبتننننه (القا ننننعة) الطويلننننة،

اإلمام عليه السالم على ومتنه من عواقنب

يت دّ يف جانب منها عن وخنالخ الننى

الفن الننيت سننت كمهم حتننى يعفننوا عفنناو

منند ننلى ا عليننه وآلننه وكيننا ربنناه

ا لننند املتهنننر  ،وتدوسنننهم كمنننا يننندا

خالقنننه فأحسن ن تربيتنننه ،منننذكّراً الننننا
لى ا علينه

احلصيد كي تتكسر العودان وت ال القشنور

اوضعه هو م رسول ا

فيظهننننر جننننوهركم ،حينهننننا تنبننننذ احلبننننة

وآلننه ،وونننه تربننى يف ح ننره ،يضننمه ىل

الضنننعيفة واملصنننابة وسنننواها من ن ه ينننل

نننندره ،ويكنفننننه يف فراشننننه ،و ضننننغ

احلننننب ،وال يبقننننى ال املننننؤم الصننننادخ

ال
الشننيو ثننم يلقمننه فمننه ،وي ينند قننائ ً

اإل ننان ،ولكنن هننل ين ننو هننذا بنفسننهف

«ولقد كنت وتبعه تّبا َ الفصنيل وثَن َر ومنه،

كننال ،فننإنّ هننذه الفتنننة ستسننتخلص هننذه

لريفع لي يف كنل ينوم من وخالقنه علمناً،

احلبة البطينة لنفسها كي تط نهنا برحاهنا،

ويأمرني باالقتداو به»(.)66

وبذل فال خالص ألحند من هنذه الفتننة

وبننذا كننان اإلمننام عليننه السننالم تربيننة

القاتلنننة النننيت ال تنننرت وحنننداً ،فنننا ميع

اخلنننالق جنننل وعنننال ،فنننإذ ربنننى سنننب انه

سيقعون رعى يف رحاهنا النيت ال تنرحم

رسنننوله نننلى ا علينننه وآلنننه فأحسن ن

وبننذا كانننت الصننورة الننيت رعهننا اإلمننام

تربيته ،ربى النى علياً ،فأحسن تربيتنه،

عليه السالم ع تشبيهاته الثالثة جتسيداً ملا
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فكننان ربانيننًا يف خَلوقننه وخللُقننه ،وسننريته

وكنان اإلمنام علينه السنالم قند روى ذلن

شاهدة بذل .

بنفسه ،فاستماحه ناعاً من القمن كني

املطلق ،خالق هذه الصورة النيت التقطهنا

يف خشنننية ا سنننب انه ،وعننندم التفنننريط

اإلمننام عليننه السننالم م ن مفننردا حينناة

بأموال املسلمني ،حتى ألقرب النا

ليه

العرب اليومية ،كي جيسد هلم حاله وهنو

وهننو يننرى حاجنناتهم وعننوزهم ،يقنول

ننلى ا عليننه وآلننه

«وا لقد رويت عقيالً ،وقند وملنق حتنى

يقتنندي برسننول ا

ويتابعنننه متابعننننة الظنننل ،وهنننني ننننورة

استماح م ل بنركم ناعاً ...فأ نغيت

(الفصيل) وهنو ولند الناقنة يف متابعنة ومّنه

ليه ععي فظن ونني ابيعنه دين  ،واتبنع

حي تسري كي ينتعلم منهنا شنؤون حياتنه

قيننناده ،مفارقن ناً ونننريقيت ،فأمينننت لنننه

اليومية ويسايرها فيما تفعله ،وهكذا كان

حديدة ،ثم ودنيتها م جسمه ليعت بها،

اإلمام عليه السالم يف اقتدائنه برسنول ا

فضج ض يجَ ذي َدنَناب من وّملهنا ،وكناد

ننلى ا عليننه وآلننه ومتابعتننه يف كننل مننا

ون نرتخ م ميسمها .فقلت له ثكلتن

يقولنننه ويفعلنننه ،متابعنننة ورادهنننا ا كننني

الثواكن نلل ينننا عقينننل ،وتن ن من ن حديننندة

يتشربها اإلمام علي ثم تتسرب يف بنيه م

وماهننا نسننانها للّعبننه ،وجتّرننني ىل نننار

بعده ،فيبقى الدي ع ين ًا وعظيمناً ،كمنا

س رها جبارلها لغضبه»(.)67

ون له ا على نبيه.
ويف كننننالم لامننننام عليننننه السننننالم

وي ننان هننذا ،ننا القلننب حتننى ال
ُّ
يد فيه االّ ألدنى األدنياو ،وويّه خشنية

يت دّ فيه ع حادثته املشهورة مع وخيه

هننذه ،تكتنننا العقننل فت علننه مرتهنننا

عقيل ،حني شكى لنه سنوو حنال عيالنه،

سب انه يف كل خطوة خيطوها ،نّه اإلمام

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

كان التّشنبيه البلينغ بأُسنلوب املفعنول

يطعمهم ،د هذا املوقا الثابنت لامنام
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علي وحده الذي استوىل عليه حنب ا ،

لغضبهف وم التّشبيها البليغة بأُسنلوب

وبا روحه وحياته مثناً لرضاه ،وال قيمنة

املفعننول املطلننق الننيت جنناو بيان ناً حلننال

ل عل اخللق وانفضاضهم عنه ملا يفعل منا

املشبّه يف كتاب نهج البالغة قول اإلمام

دام مننا يفعلننه حق نًا م ن حقننوخ ا  ،ويف

« .1انظننروا ىل النندنيا نظ نرَ ال اهنندي
فيها ،والصادفني عنها»(.)68

القيام به رضاه عنه.
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لقنند رخ اإلمننام عليننه السننالم لكننالم
وخيه ،وهو ادخ فيما قالنه عن عيالنه،
فقنننند روى اإلمننننام عليننننه السننننالم ذلننن
بنفسه ،وراا كان لعقيل وعياله ح ّق فيمنا

اخلرزة ،وقرفه قر الصمغة»(.)69
« .3و ننننال النننندهر ننننيا َل السننننبع
العقور»(.)70

سننألوا اإلمننام ،ولك ن خشننية ا وحننق،

« .4وهامنننننت دوابلننننننا وحتنننننري يف

وكنني يوقننع اإلمننام هننذه اخلشننية يف نفننس

مرابطهننا ،وع ننت ع ننيج الثكنناىل علننى

وخيننه قننام مننا قننام بننه ،فكانننت ردة فعننل

ووالدها»(.)71

عقيننل و ْن (ضننج ضنن يجَ ذي دنننا) وي

« .5ثم وخر ل يف كتيبنة وتبنع وخنرى،

النننذي اشنننت ّد بنننه

ل القنننننندح يف ا فننننننري
وتقلقننننننل تَقّلوقُنننننن َ

ننناح ننني ة املنننري
54

« .2فلقنننند فلننننق لكننننم األمننننر فلنن ن َق

األ  ،واحلديننننندة احملمينننننة

تالمنننننس

جسننده بعنند ،و نّمننا دنننت منننه ف سننب،
فكان سؤال اإلمام الرائع املف م لعقينل،
ولكننل منن يعننر هننذا اخلنن

هننذا رد

فعلن لنننار بسننيطة وشننعلها بشنننر للننهوه،
فكيا بننار اخلنالق العظيمنة النيت ووقندها

الفارغ»(.)72
« .6فأقبلتم قبال العوذ املطافيل على
ووالدها ،تقولون البيعة البيعة»(.)73
« .7وانتظرننننا الغن نريَ انتظنننارَ اوننندب
املطرَ»(.)74
ي املرح املختال»(.)75
 « .8شني مشن َ
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« .9ونسننننننتعني بننننننه اسننننننتعانةَ را
لفضله ...مؤمل لنفعه»(.)76
« .10ثم تنداككتم علني تندا ّ األبنل
على حياضها يوم ورودها»(.)77
« .11واختار م خلقه سلمّاعاً وجنابو

واختال وتبا اإلمنام ،وخنروجهم عن
ووامنننننره ...يقنننننول «وّيتهنننننا النفنننننو
املختلفنننة ،والقلنننوب املشنننتتة ،الشننناهدة
وبنننندانهم ،والغائبننننة عنننننهم عقننننوهلم،
وظننأركم علننى احلنق ،وونننتم تنفننرون عنننه

ا انبيائه»(.)78
مواق َ

ون وولنننع بكنننم سنننرار العننندل ،وو وقنننيم

 .4تقرينننر حنننال املشن نبّه ،ومتكيننننه يف

وعوجا احلق»(.)79

ذهنن السنننامع ،وذلنن بنننإبراز املشننبّه يف

واض م كالم اإلمنام علينه السنالم

ورة وقوى وووض م خالل مشنبّه بنه

ابه النذي خنذلوه يف كنل منا

شقابه بأ

قريب ىل نفس السامع ومما وحسه وعر

كان يدعوهم ليه ،حتى ار عاج اً ع

حالنننه ،في يننند املشنننبّه بنننذل وضنننوحًا

قامة العندل ،وو تقنويم اعوجنا احلنق،

ورسوخاً يف النفس .ويف هذا الغرض كان

فهننو كلّمننا (وظننأرهم) وي عطفهننم علننى

التّشننبيه يف قولننه اوبنناً و نن ابه الننذي

احلننق ودلّهننم عليننه ،نفننروا منننه ،ولكنني

وتعبوه يف متردهم على واعته وعصنيانهم

يقننرر يف نفوسننهم مقنندار هننذا النفننور يف

ألوامره ،حتى بندا عناج اً وهنو القنوي،

شننندته وسنننرعته ،شنننبّهه تشنننبيهًا بليغنننًا

وسنناكتاً وهننو احلننق ،فيمننا ننار معاويننة

بأُسلوب املفعول املطلق بنفور املع ى عند

مقتنندراً ،وهننو الضننعيا ،و ننائالً وهننو

عاعهننا زئننري األسنند ،فهننم ف عننون م ن

الباول ،ال لشيو ،سوى واعة اتبا هذا

احلننق ،خننائفون م ن دعوتننه ،وكننأنّ فيننه

لنننه واعنننة عميننناو ،وتوحننندهم حولنننه،

هالكهنننم ،متيقننننون منن منننوتهم ،يقنننني

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

ليننه دعوتننه ،و نندقوا كلمتننه ،ووقفننوا

نفورَ املع ى م وعوعنة األسند ،هيهنا
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ال
املع ن ى بهالكهننا حننني تننرى األسنند مننائ ً

ينظر ليهم الناظر في سبهم مرضى ،ومنا

ومامها ي ر تهيؤاً الفرتاسها ،نّها نورة

بالقوم م مرض»(.)81
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مؤملة بكل ما فيهنا لنيس يف هنؤالو األتبنا
النننذي عصنننوا اإلمنننام ف سنننب ،بنننل يف

عظيمة ،وهذه اخلشية جعلنتهم يه نرون

غينناب عقننوهلم حننني خيننافون احلننق هننذا

احليننناة وملنننذاتها ،وينصنننرفون للعبنننادة

اخلننو  ،فلننم يعنند وحنندهم رج نالً ،بننل

والتقننوى ،وهكننذا ضننعفت وجسننادهم،

ار مع ة يطري قلبها ورد عاعهنا زئنري

بعد ونْ براها خو ا بري السنهام النيت

األسنند ،وبننذا كانننت ننورة اإلمننام -

تن ت حب ر الثقا حتى تستوي ملساو،

علننى مننا حتملننه م ن سننخرية وتقريننع -

مستقيمة ،ايفة ،رقيقة ،ذا وقع علنيهم

سننندة لفننن هنننؤالو األتبنننا ومقننندار

نظننر الننناظر حسننبهم مرضننى ،ومننا هننم

خشيتهم من ننداو احلنق ،وال غرابنة فقند

مرضننننى ،ولكنننن زهنننندهم حبيننننناتهم،

قننننال اخلننننالق سننننب انه {َْائك ئ ل لرا ا َ

واستكثارهم م التعبّد ،جعلهم كذل .

لِلحَقِّ كئا ا اوبَ}(.)80
ويف موقا منناق
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فهننؤالو املؤمنننون خيشننون ا خشننية

ملنا تقندّم ،يرسنم

لنننا اإلمننام يف خطبننة لننه ننورة للمننتقني،
الصننننادقني يف ننننانهم ،الننننذي اشننننرتوا
آخنننرتهم بننندنياهم ،ويصنننا حننناهلم يف
الليننل ،وهننم ضننونه يف الصننالة وتننالوة
القرآن «وومنا النهنارل ف لمناو علمناو ابنرار
وتقياو ،قند بنراهم اخلنو ل بنريَ القنداحِ،

وبننذا قنرّر اإلمننام واحنندة من

ننفا

األتقياو ،الصادقني يف نانهم ،العناكفني
على التهم املكثري م قراوة القنرآن،
وهي اافة وجسامهم وبريها بنري السنهام
الرقيقننة ،فكانننت ننورته التّشننبيهية ع ن
التّشبيه البليغ بأُسلوب املفعول املطلق (قد
بنننراهم اخلنننو بنننري القنننداح) وسنننيلته
البليغة يف تقرير هذه الصفة يف نفس الذي
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سننأله من و ن ابه ،ونْ يصننا لننه املننتقني

فما غرخ منها فلنيس اسنتدر  ،ومنا نا

حتى كأنه ينظر ليهم.

منها فإىل مهل »(.)82

ويف موضوعه األثري الذي كان اإلمنام

نّها ورة يفنة للندنيا ،جتعلننا ان

حتننننذير النننننا مننن االغننننرتار بالنننندنيا،

انقلبننت بنننا السننفينة وتش نتّت النننا بننني

واالنقينناد ملباه هننا ،ننده يسننتعمل هننذا

غارخ هال  ،ونا ناول ونْ يقاوم املو

اللون م التّشبيه لتقرينر حنال هنذه الندنيا

كنني ينندر السنناحل ،وآخننر متشننب اننا

يف تغريها وتقلب وحواهلا بأهلها.

بقي م السفينة علّه ين و ،ولك ال اة

فيشبهها بالسفينة اليت تسري يف عنرض

ألي منننا فنناملو

تننوم وهننو نهايننة كننل

الب ر والب نرل هناد ر رهنؤ ،ومن عليهنا

حنننني ،ولعننننل سننننبب هننننذه القسننننوة يف

فرح مطم .

الو نننا والرعنننب النننذي ختلفنننه هنننذه

ولك سرعان ما تهب الري لتعصا

الصورة فيننا ،هنو ونّ اإلمنام يندر جيندًا

بها فتميد ا عليها ،وتنقلب لتلغنرخ كنل

ونّ الدنيا مغرية ألهلها النذاتها ،والننفس

منن فيهننا ،يقننول «ووحننذركم النندنيا،

اإلنسننننانية بولننننة علننننى حننننب الراحننننة

فإنهنننا دار شنننخوص ،و لنننة تنغنننيص،

والدعة ،ومتيل ىل ما يسعدها ويبه هنا،

سننناكنها ظننناع  ،وقاونهنننا بنننائ  ،متين ن لد

وبذا فإن مهمة اإلمنام ليسنت يسنرية وهنو

بأهلها ميدانَ السفينة تقصفها العوا نا

ننناول ون يصننر النننا عن هننذا كلننه،

يف ننج الب ننار ،فمنننهم الغَ نرِخل الوبننق،

ويقننننعهم ونّنننه ىل زوال ،وو ّن علنننيهم و ْن

ومنهم الناجي على بطون األمنوا حتفن ه

يصننننرفوا ونظننننارهم عنننننه ،ويشخصننننوا

ح بأذياهلننا ،وحتملننه علننى وهواهلننا،
الريننا ل

بأبصننننارهم ىل آخننننرتهم ،ألنهننننا النننندار

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

دائننم الكننالم عليننه ،والننوعر بننه ،وهننو

السامعني ننرى ونفسننا يف نة الب نر وقند
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الدائمننة ،واحمللننة الباقيننة ،نعيمهننا خالنند،

يفنى فيها فناوَ ال اد ،ومدة تنقطع انقطا َ

وسعادتها ال ت ول ،وبذا البند لنه من و ْن

السري»(.)83

يست مع بالغته وخيالنه ومنا آتناه ا من

فالتّشنننبيها البليغنننة الثالثنننة (تننننق

علننم ،كنني يقننرر يف نفننو سننامعيه حننال

نق َ البناو) و(عمر يفنى فيهنا فنناوَ الن اد)

هذه الدنيا يف تذبذبها وزواهلا.

و(مدة تنقطع انقطا َ السنري) كلنها جناو
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وهننو مننا تننأتى لننه ع ن التّشننبيه البليننغ
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بأُسلوب املفعول املطلنق ،كني تقنرر معننى

بأُسنننلوب املفعنننول املطلنننق (متيننند بأهلنننها

واحنننداً يريننند اإلمنننام ونْ يثبتنننه يف نفنننو

ميدان السفينة تقصفها العوا ا يف نج

سننامعيه ،هننو ونّ هننذه احلينناة النندنيا فانيننة،

الب ننار) ثننم ضنني بعنند ذلنن يف روايننة

و نّ حياتنا فيها مهما امتد سنواتها فإنّهنا

مصري هؤالو الركاب وهالكهنم ،وهنو يف

قصرية ،ال تكاد تذكر ذا ما قيست باحليناة

حقيقننة األمننر ننا يقننرر يف نفننو النننا

انخرة اليت جعلها ا خالدة بكل نعيمهنا

حاهلم يف هذه الدنيا.

وملذاتها ،وما هذه الندنيا فكنل شنيو فيهنا

ويكرّر هذا املعنى يف نورة تشنبيهية

ىل زوال ،وكنني يلقنننع اإلمننام النننا اننا

وخننننرى ال تقننننل مجنننناالً وتننننأثرياً منن ن

يقول وّر هلنم هنذه احليناة بصنورة البنناو

سننابقتها ،فيقننول «ووحننذركم النندنيا،

ا ميننننل الرائننننع الننننذي يبهرنننننا وخيطننننا

فإنها من لل قلوعة ،وليست بدار لن ْعَة ،قد

وبصارنا ،ولكن سنرعان منا يننق

ليعنود

ت ينننننت بغرورهننننا ،وغنننرّ ب ينتهننننا...

ركامنناً منن وح نننار وتنننراب ،وال مجنننال

خريهننا زهينند ،وشننرُّها عتينند ،وجَمْعلهننا

فيه ،وال قيمة له ،وهذا العمر النذي ايناه

يَنْفّذ ،ومل ولكُها ليسْلب ،وعامرهنا خينرب،

مصريه ىل نفاد وانتهاو ألنّنا نأكنل مننه كنل

فما خنري دار تلننْق ل نقن َ البنناوف وعلملنر

يننوم شننأن زاد املسننافر الننذي يتننناقص يومناً
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بعد يوم حتى ينتهي ،وهذه املدة اليت متثنل

وانقطننع لسننانه م ن منبتننه ،عقلننوا النندي

حياتنا ،مصريلها ىل انقطنا كالسنري النذي

ل عنننا
ل وعاينننة ورعاينننة ،ال عقن ن َ
عقن ن َ

ينقطنننع بن ن ف نننأة فنننال تسنننتطيع بعننندها

وروايننة ،فننإن رواة العلننم كننثري ،ورعاتننه

حراكاً ،نّها نور ثنالّ متالحقنة يكمّنل

قليل»(.)84

بل حاهلم هنم فيهنا ،علّهنم يغفلنون عنهنا

عليه السالم بني رعناة العلنم ورواتنه ،هني

وعنن مغرياتهنننا فهننني سنننا كنننل بنننالو،

معضلة زماننا هذا ،كما كانت معضلة زم

والداو الذي ليس لنه دواو ،سنوى التنذكري

اإلمام ،ولعلّها سبب كل ما نعيش فينه من

بسرعة فنائها وزواهلا.

فوضى يف كثري من جواننب حياتننا الينوم،

و ي اإلمام علني علينه السنالم بفكنره

هننو هننؤالو الننذي تصندّروا ننالس الننوعر

الثاقننب ،وعلمننه العظننيم ،بننني علننم وهننل

ال لنذل أل ّن حفنر
والفتيا ،وهم ليسوا وه ً

بيننت النبننوة ،وهننم العلمنناو احلننق ،ألنّهننم

الشننننرائع ،وتردينننند األحكننننام ،ال يغننن

ربننانيون يف هننذا العلننم ،وودعينناو العلننم،

احليننناة ،وال جيعنننل الن ندي مواكبن ناً ملسنننرية

مم عرفوا منه شي ا وغابنت عننهم وشنياو،

اإلنسان ،نّما الطريق الص ي هنو حتكنيم

يعقلننوه،

العقننل ،لننوعي النندي وعينناً حقيقينناً ،وي

مشنننرياً ىل كثنننرة هنننؤالو ،وقلنننة وول نن ،

استخالص جوهره ،وتشنذيبه من كنل منا

ولك شتان ما بني الفريقني ،يقول وا نفا

علق به م قشور زائفة ح بت هذا ا وهر

وهل بينت النبنوة «هنم دعنائم االسنالم،

املكنننون ،وهننذا موقننو علننى وهننل بيننت

ووالئننج االعتصننام ،بهننم عنناد احلننق ىل

النبننوة ،فهننم رعنناة هننذا النندي ووعاتننه،

نصنننابه ،وانن ن اح الباونننل عن ن مقامنننه،

فهموه حق فهمه ،ورعوه حق رعايته ،لذا

الننذي حفظننوا العلننم ولك ن

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

بعضها بعضاً كي يقنرر للننا حنال الندنيا

فهذا التميي الدقيق النذي وقامنه اإلمنام
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ال نند عنننندهم اختالفنناً فينننه ،وال حيننناداً

وتننركبني بننال الزل ،واننني ألعلننم ونّننه مننا

عنننننه ،ظنننناهرهم كبنننناونهم ،و ننننمتهم

وراد بننن ن جبّنننننار سنننننوواً ال ابنننننتاله ا

كنطقهم ،منهم يؤخذ الندي احلنق ،وبهنم

بشاغل ،ورماه بقاتل»(.)86
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يقتدى ،فكل علم ليهم مرجعه.
لقنند اسننتطا اإلمننام بكننالم مننوج ،

التفكرُّ قلبه ،وونصب اخلو بدنه»(.)87

ومننن خنننالل التّشنننبيه البلينننغ بأُسنننلوب

« .4ونننننؤم بننننه ننننان منن ن عنننناي

املفعول املطلق ،ونْ يقرر كل هنذه املعناني

الغيوب ،ووقا على املوعود»(.)88

ل وعايننننة
بقولننننه «عقلننننوا النننندي عقنن ن َ

« .5بني وهنل لنة ملوحشنني ،ووهنل

ورعاية ،ال عقل عنا ورواينة» ،فكنان

فراغ متشناغلني ،ال يستأنسنون باألوونان

كالم نًا يف غايننة اإلجينناز ولكنّننه ض ن ّم بننني

وال يتوا لون توا لَ ا ريان»(.)89

دفتيننه معنناني كننبرية تؤلننا فيهننا الكتننب.

« .6فإن ن مننرت قنند وخننذ الشننيطا لن

ور اإلمام التّشبيهية األخرى النيت

منن مأخنذَه ،وبلننغ فين وملّننه ،وجننرى

وم

خرجننت لتقريننر حننال املش نبّه م ن خننالل
التّشبيه البليغ املفعول املطلق
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« .3فنناتقوا ا تقيننةَ ذي لننب شننغل

من

رى الروح والدم»(.)90
« .7جعننل ا مننا كننان م ن شننكوا

« .1والذي بعثه باحلق لّتبَلوبل َ بلبلنةً،

حَطّنًا لسنني ات  ،فننإنّ املننرض ال وجنرَ فيننه

ولتَغربَلُ غربلةر ولتساو سَنوْمّ القندْر،

ولكنننننه نننننط السنننني ا ونتُّهننننا حننننت

حتى يعودَ وسفلننلكم وعالكنم ،ووّعالكنم

األوراخ»(.)91

وّسفلكم»(.)85
« .2كننأنّي ب ن يننا كوفننةل تلمنندي َ مَنند
األدينننم العاكننناظي ،تعنننركني بنننالنوازل،

ل
« .8اعقلنوا اخلن ذا ععتمنوه عقن َ
رعاي ن بة ال عقننل روايننة ،فننإن رواه العلننم
كثري ،ورعاتله قليل»(.)92
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 .5ت ن يني املش نبّه ومدحننه ،للرتغيننب

«وفرض عليكم حنج بيتنه احلنرام ،النذي

فيننننه ،وحننن ّ النننننا علننننى االتصننننا

جعله قبلة األنام ،يردونه ورودَ األنعنام،

بصفاته ،وذل بذكر مشنبّه بنه تست سننه

ويأهلون ليه وللُوهَ احلمام»(.)93

النفو  ،ومجعت العقنول علنى فضنله،

فقد وراد اإلمنام علني علينه السنالم

اسننننه فرغبنننوا فينننه،

سامعيه ويصور

وعنننر الننننا
بعنننندها النفننننو

ىل املشنن نبّه ،وترغننننب

العقول بالت لي بصفاته.

النننننا

وهننننم يقنننندمون ىل الكعبننننة،

هنناربني من النندنيا وشننرورها ىل حين
بينننت ا احلنننرام كننني تسنننتقر النفنننو

ولعنننل هنننذا الغنننرض من ن وغنننراض

وتسننننك  ،وتلقنننني بأعبائهننننا يف فنائننننه

التّشننبيه هننو األقننل وروداً يف كتنناب نهننج

فتسننرتي  ،فهنني عطشننى هلننذا اللقنناو،

البالغة ،ذل ونّنه يف مجلتنه ،هنو كتناب

تأتيننه متلهفننة ضننام ة لننه ،شننأن األنعننام

يف الننننوعر والت هينننند يف احلينننناة النننندنيا

اليت ترد مناهل املاو العنذب كني تطفنئ

واإلعننراض ع ن مفاتنهننا والتننذكري بأنّهننا

يف كنننل زمنننان

فانية ومباه ها زائلة ،والتمس بأهداب
الدي للن اة بنالنفس ممنا قند ينتظرهنا من

ظمأهنننا مننننه فالننننا

تاجون للشعور باألمان والسالم.
فهم يريدون ونْ يت رروا م وسر هذه

عذاب انخرة ،ولذا كان املندح والتن يني

الدنيا واهلنرب من شنرورها ،ولنيس وبنر

غرضاً قليل الظهنور فيمنا وثنر من خطنب

م بيت ا مالذاً يل أون ليه ،في دون

اإلمام عليه السالم وكتبه وو اياه.

فيننه راحننتهم فهننم (يننأهلون) وي يف عننون

ومنن هننذا الغننرض قولننه يف و ننا
احلج ،وحتبيبنه ىل الننا  ،وحنثّهم علينه

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

فت ننرى موازنننة ومقايسننة بينهمننا ،متيننل

ونْ ي ي احلج يف نفو

ليه ويلنوذون بنه ،كمنا تلنوذ احلمنائم ىل
وعشاشها ومواو سكنها.
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ويف خطبة وخرى يستذكر اإلمام عليه
السنننالم الرعينننل األول من ن املسنننلمني،

ار وحدهم ذا دعي للقتنال دفاعناً عن

ونبب لنا نورتهم ،وهنم يتهنافتون ىل

احلق وخذته الرجفة وحا ت عينناه حبثناً

املننو تهافننت الفننراش علننى النننور دفاعنًا

ع مهرب.

عنن دينننهم ،وذبننًا عنن نبننيهم ،بعنند و ْن
السنة األوىل – العدد األول – 1437هن 2016 /م

عرفننوا اإلسننالم فوعننوه ،وقننرووا القننرآن
فننأحكموه فيقننول يف حسننرة واض ن ة

ومننا وول ن املسننلمون احلننق فهننا هنني
ورتهم حبيبنة ىل النفنو  ،قريبنة من
القلننوب ،فهننم لصنندخ ننانهم وثبننا

«وين ن القنننوم النننذي دعنننوا ىل اإلسنننالم

عقينندتهم وحننبهم لرسننول ا

فقبلننننوه ،وقننننرووا القننننرآن فننننأحكموه،

عليه وآله يف عنون ىل املنو فن الناقنة

وهي وا ىل القتال فوهلوا وَلّهَ اللقناحِ ىل

اليت كاننت قند فارقنت ووالدهنا وعناد

ووالدهنننا ،وسنننلبوا السنننيو وغمادهنننا،

اليهم مشتاقة وهلة.

ووخنننذوا بنننأورا األرض زحفن نًا زحفن نًا
و فاً فاً»(.)94
ف اإلمام يستذكر بنأ تلن الثلّنة من
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الشيطان ،في لون عقندة اإل نان ،حتنى

املسلمني األوائل ،و ندخ نانهم حنني
ينطلقننون للقتننال فننرحني مستبشننري  ،ال

ننلى ا

فكان التّشبيه البليغ بأسلوب املفعول
املطلنننق وسنننيلة ناج نننة يف رسنننم مثنننال
مجيننل و ننورة ببننة ألول ن املسننلمني
األوائل ،علّ هؤالو يقتدون بهم.
ويف واحنندة م ن عظاتننه املننأثورة الننيت

يبشرون باألحياو وال يعن ون بالشنهداو

توجه بهنا ىل ناحبه األشنع بن قنيس

ألنّ الشننهادة كانننت غننايتهم ورضننا ا

مع ياً ياه بولد له ،وحاثاً ياه على الص
َ

َ

مناهم ،فيمنا يقنارن حناهلم حبنال اتباعنه

والسلو ،يقول « ن

مننن حولنننه النننذي يستسنننهلون ورينننق

األكارم ،و الّ سلو َ سلوَ البهائم»(.)95

َ
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لقنند مجننع اإلمننام يف و ننيته هننذه،

العبد ،وخيصا بينده نعلّنهل ،ويرقنع بينده

غرضنننننني ووهلمنننننا الت بينننننب والتنننن يني

ثوبَنهل ،ويركننب احلمننارَ العنناري ،ويلنرْد ل

وثانيهمننا التقبنني والتكريننه ،فهننو يننذك ّر

خَلوفّنننه ...فنننأعرض عن ن الننندنيا بقلبنننه،

األشننع ونّ املصننيبة مهمننا عظمننت ال بن ّد

ووما ذكرها م نفسه»(.)96

اإلنسننان وتهنندو نفسننه ولكن الفننرخ كننبري

ا علينننه وآلنننه منن تواضنننع ،ومنننا كنننان

بني م نمنل نفسنه علنى الصن احتسنابًا

يتصننر بننه م ن شننؤون حياتننه اليوميننة،

و انناً ،ومن جتن ه األيننام عليننه ،فيسننلو

كواحنند من وبسننط النننا  ،ال لشنننيو ال

سلو البهائم ،فصن اإلنسنان علنى قضناو

ألنه ولق الندنيا وزينتهنا ،وومنا ذكرهنا

ا وقنندره من كننريم الشننيم ،ولننذا حن ّ

من قلبننه ،كنني يعلمنننا كيفيننة االقتننداو بننه

اإلمام عليه ،فيما حذّر م السنلو النذي

واحلنننذو حنننذوه ،وبنننذا تكن ن

نننورة

تأتي به األيام ألنّ شأن اإلنسان فينه شنأن

اإلمننام ال ننورة واقعيننة اسننتمد كننل

احليوانننا الننيت تتناسننى مننا ننر بهننا م ن

عنا رها م وحداّ يومينة عايشنها كنثري

مصائب وو آالم.

م ن الص ن ابة ،ورووهننا بننأعينهم ،و نّمننا

و د غرض الت بيب واض اً يف كالم
لامام وهو يصا أل
رسول ا

ابه منا كنان علينه

لى ا عليه وآلنه من بسناوة

ووردهنننا اإلمنننام هننننا للتنننذكري والننندعوة
لالقتننداو اننا كننان عليننه سننيد اخللننق م ن
بسنناوة وتواضننع ،ولع نلّ يف قننول اإلمننام

يف العننيش وتواضننع يف السننلو  ،فيقننول

عن ن التّشنننبيه بأُسنننلوب املفعنننول املطلنننق

«ولقد كان نلى ا علينه وآلنه وسنلم،

(وجيلننس جلسننة العبنند) مننا يؤكنند هننذه

يأكنننل علنننى األرض ،وجيلنننس جلسنننةَ

املعنناني فقنند خ نصّ العبنند دون سننواه م ن

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

هلننا م ن ونْ ختننا اننرور األيننام ،فيسننلو

فهو نوّر منا كنان علينه الننى نلى
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النننا  ،كنني يست ضنننر معنناني اخلشننو
والبساوة والتذلل  ،فإذا كان هذا حاله
وهو سيد اخللنق ،ومن غُفنر لنه منا تقندم
م ذنبنه ومنا تنأخر ،فكينا تراهنا تكنون

( )12م.ن .155/2

املغفرة ،والساعني لرضا ا  ،ونها ورة
السنة األوىل – العدد األول – 1437هن 2016 /م

( )10نهج البالغة .22/2
( )11م.ن .63/1

جلستنا ا احملمّلنني بالنذنوب ،السنائلني
حت ّ ا ميع على االقتداو بسلو رسنول
ا ووسلوب حياته ،كي نتقرب م ا ،
ونكسب عفوه وغفراننه ا اولنة االقتنداو
بسنة رسوله لى ا عليه وآله.
( )1اإلسراو .88
( )2هود .13
( )3البقرة .23
( )4يونس .38
( )5النكت يف ع از القرآن .72 /وقال ا ناحر
64

( )9املستدر على الص ي ني .137/3

كالماً قريباً من هنذا وهنو يقنا عنند مقولنة
اإلمام هذه .ينظر البيان والتبيني .83/1
( )6نهج البالغة .36/1
( )7ينظننر كتابنننا الننوان منن التّشننبيه يف الشننعر
العربي .62- 59 /
( )8نهج البالغة .58/2

( )13م.ن .57/2
( )14م.ن .162/2
( )15م.ن .122/1
( )16م.ن .74- 73/1
( )17م.ن .48/1
( )18م.ن .96/1
( )19م.ن .213/3
( )20النمل .81
( )21الواقعة .55
( )22مد .20
( )23القمر .42
( )24شرح ديوان امر القيس .140/
( )25ينظر كتابنا النقند البالغني عنند العنرب
.389- 364
( )26العر الطيب .600/
( )27علم وساليب البيان .186/
( )28نهج البالغة .189/1
( )29م.ن .36/1
( )30م.ن .98- 97/1
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( )32م.ن .204/2

( )55م.ن .86/1

( )33م.ن .79/1

( )56م.ن .4/2

( )34م.ن .21/1

( )57م.ن .96/2

( )35م.ن .83/1

( )58م.ن .11/2

( )36م.ن .30/2

( )59م.ن .137/2

( )37م.ن .43/2

( )60م.ن .158/3

( )38م.ن .66/2

( )61م.ن .158/3

( )39م.ن .78/2

( )62م.ن .11/1

( )40م.ن .88/2

( )63م.ن  99/1وقننند كنننرر اإلمنننام علينننه

( )41م.ن .110/2

السنننالم و نننا هنننذا املوقنننا يف خطبنننة

( )42م.ن .156/2

وخرى ينظر م.ن .249/2

( )43م.ن .3/3

( )64م.ن .100/1

( )44م.ن .15/3

( )65م.ن .208 - 207/1

( )45م.ن .155/3

( )66م.ن .182/2

( )46م.ن .180/3

( )67م.ن .244 - 243/2

( )47م.ن .106/2

( )68م.ن .197/1

( )48م.ن .81/1

( )69م.ن .208/1

( )49م.ن .113/1

( )70م.ن .208/1

( )50م.ن .189/1

( )71م.ن .225/1

( )51م.ن .91/1

( )72م.ن .231/1

( )52م.ن .123/1

( )73م.ن .28/2

( )53م.ن .71/3

( )74م.ن .54/2

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

( )31م.ن .173/2

( )54م.ن .49/1
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( )75م.ن .90/2
( )76م.ن .125/2
( )77م.ن .149/2
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( )78م.ن .21/1

 - 1القرآن الكريم
 - 2ولنننوان من ن التّشنننبيه يف الشنننعر

( )79م.ن .18/2

العربنننني  /و .د .عبنننند اهلننننادي خضننننري

( )80املؤمنون .70

نيشننان ،دار الفراهينندي للنشنننر والتوزيننع

( )81م.ن .187/2
( )82م.ن .196 - 195/2
( )83م.ن .221 - 220/1
( )84م.ن  260/2وكنننرر هنننذا التّشنننبيه يف
موضع آخر م النهج ينظر .172/3
( )85م.ن .43/1
( )86م.ن .93- 92/1
( )87م.ن .138/1
( )88م.ن .222/1
( )89م.ن .247/2

66

المصادر والمراجع:

( )90م.ن .12/3
( )91م.ن .162/3
( )92م.ن .171/3
( )93م.ن .21/1

بغداد ،الطبعة االوىل .2010
 - 3البيان والتبيني/ابو عثمان عمنرو
ب حبر ا احر ،حتقيق عبند السنالم مند
هارون ،مكتبة اخلا ي  -القاهرة الطبعنة
اخلامسة 1405هن 1984 -م.
 - 4شرح ديوان امر القيس ومعنه
اخبار املراقسة واشعارهم ،تنأليا حسن
السندوبي ،مطبعة االستقامة بالقاهرة.
 - 5العننر الطيننب يف شننرح ديننوان
ابنني الطيننب  /الشننيخ نصننيا اليننازجي،
ننننوب نصو ننننه وضننننبطها وقنننندم لننننه
الدكتور عمنر فناروخ الطبنا  ،شنركة دار

( )94م.ن .234/1

األرقننننم للطباعننننة والنشننننر والتوزيننننع،

( )95م.ن .252/3

بريو  ،لبنان.

( )96م.ن .75 - 74/2



 ..........................................................................ا .د .نبد اهلادي خمري نيشاب

 - 6علننم اسنناليب البيننان  /النندكتور

 - 10نهنننج البالغنننة لامنننام علننني

غازي و  ،دار األ الة للطباعة والنشنر

عليننه السننالم شننرح اإلمننام منند عبننده /

والتوزيننننع الطبعننننة االوىل 1403هننننن -

حتقيننق منند ينني النندي عبنند احلمينند،

1983م بريو .

مطبعة االستقامة.

 - 7املسننتدر علننى الص ن ي ني /
عبد ا  ،دراسنة وحتقينق مصنطفى عبند
القنننادر عطنننا ،منشنننورا

مننند علننني

بيضون ،دار الكتنب العلمينة  -بنريو
الطبعة الثانية 1422هن 2002 -م.
 - 8النقنند البالغنني عننند العننرب ىل
نهاينننة القنننرن السنننابع للنننه رة/و .د .عبننند
اهلادي خضري نيشان ،دار الفراهيدي للنشر

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

احلاكم النيسابوري ،ابو عبد ا

مد ب

والتوزيع  -بغداد الطبعة االوىل 2013م.
 - 9النكنننننت يف اع ننننناز القنننننرآن/
الرّمّناني ،ضننم كتنناب "ثننالّ رسننائل يف
اع از القرآن "حققها وعلنق عليهنا مند
خلنننا ا ومننند و مننند زغلنننول عبننند
السالم ،دار املعار اصر.
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منهج أمري املؤمنني عليه السالم
يف معالجة الفساد املالي
أ .د .حسين علي الشرهاني
جامعة ذي قار /كلية التربية للعلوم اإلنسانية
قسم التاريخ

تعدُّ ظاهرة الفساد املالي إحدى املظاهر السلبية اليت برزت يف
الدولة اإلسالمية بعدد واداة الرسدصل دل اي ليده وسلده وسدل
كنتيجة طبيعية التساع الدولة اإلسدالمية وتدداك كةيدة كدبنة مد
األمصال إىل خزائنها .وقد حاول ةر ب اخلطاب إجياد حل هلده
املشكلة لك احللصل الديت وعدعها كا دن منةص دة وه تسده يف
حلها بل زادت م تعةيدها ،ثد ازداد األمدر سدص اع بعدد وىل تدصىل
ثةدداىل بد

فدداىل اخلالاددة ولددرع يف تصليددة واددراد األسددرة األمصيددة

ل الصاليات اإلسالمية.

منهج أمري املؤمنني عليه السالم يف معاجلة الفساد املايل.......................................................
بعدها جلد املسدلةصىل إىل اإلمدام لدي

المقدمة
تعدددُّ ظددداهرة الفسددداد املدددالي إحددددى
املظدداهر السددلبية الدديت بددرزت يف الدولددة
اإلسددالمية بعددد وادداة الرسددصل ددل اي

السنة األوىل – العدد األول – 1437هد 2016 /م

ليه وسله وسل كنتيجة طبيعيدة التسداع
الدولة اإلسالمية وتداك كةية كبنة مد
األمصال إىل خزائنها.
وقددد حدداول ةددر ب د اخلطدداب إجيدداد
حدددل هلددده املشدددكلة لكدد احللدددصل الددديت
وعدددعها كا دددن منةص دددة وه تسددده يف
حلددها بددل زادت م د تعةيدددها ،ث د ازداد
األمر سص اع بعد وىل تصىل ثةداىل بد

فداىل

اخلالادددة ولدددرع يف تصليدددة وادددراد األسدددرة
األمصية لد الصاليدات اإلسدالمية ،ابددو
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هددءال بالتجدداوز لدد املسددلة و لدد
ومدددصال الدولدددة اإلسدددالمية وه يسدددتط
ثةاىل كبح مجاحه  ،بل تضام معهد
ادددا ته األمدددر بثدددصلة ةتدددن الصاليدددات
اإلسددالمية الكدداى وا تهددن بةتددل ثةدداىل
ب

فاىل.

بد د وبدددي طالدددس ليددده السدددالم ليضد د
ال ملددا تعا يدده الدولددة اإلسددالمية م د
حلددص ع
ظلد وتفداوت طبةدي واسدتاثال ب مصاهلدا،
اشدددرع يف اليددصم األول لتسددنةه احلك د يف
إجيددداد حلدددصل امعدددة للةشدددكالت الددديت
تعدددا ي منهدددا الدولدددة اإلسدددالمية ،ادد ل
التفدداوت الطبةددي يف العطددا وبعدددها يتددر
الكدددادل اإلدالل الدددهل يددددير الصاليدددات
اإلسالمية م ومدل الةضدا لد ظداهرة
الفساد املالي ،واسدتند اإلمدام لدي ليده
السددالم يف سياسددة الت ددين الدديت ا تهجهددا
ل إجياد كادل إدالل كفص ولديده خداة
يف األ ةددال اإلداليددة واالقتةددادية ملتددزم
بتعددالي اإلسددالم ،كةددا الددما وىل ينةدداز
الصالة والعةال مبجةص ة م الةفات إىل
ما س اخلاة والكفدا ة حتد يسدند إلديه
العةددددل اإلدالل منهددددا احليددددا والددددصلع
والتةددددددصى واال تسدددددداب إىل البيصتددددددات
الةاحلة و ن ذلك م الةفات.
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و ل د الددر

م د دقددة اختيددال هددءال

الددصالة والعةددال وثةتدده به د  ،وع د ظددام
لقابي دقيدك مد ومدل متابعدة ةدل هدءال
املدددصظف واحليلصلدددة دوىل ددداوزه

لد د

كدددبنة ه ي لفهدددا املسدددلةصىل طيلدددة املددددة
السابةة اتب ذلك اوزات مد بعد
املددصظف

ل د األمددصال العامددة لددهلك

حاول ةر بد اخلطداب إجيداد معاجلدات

اليت حدثن ايها اوزات اردية سر اىل ما

لك معاجلاته ه تكد مبسدتصى الظداهرة

جيد هلا اإلمام ليه السالم حالع سصا بعزل

الددديت اسدددتةرت تضدددرب وةسدد

الدولدددة

العامدددل وو معاقبتددده اكا دددن تيجدددة هددده

وته ددت د كيا هددا اعندددما بل دده وىلت ةددال

اإل الحات وىل استطاع اإلمدام لدي ليده

اخلدددراد قدددد سدددرقصا ومدددصال املسدددلة ،

السالم خالل املدة الةليلة الديت حكد ايهدا

ولسددل بطلددبه وقددامه األمددصال الدديت

الدولددة اإلسددالمية وىل يةضددي ل د ظدداهرة

ميتلكص هدددا ،وقاسدد فيدد بدد احلدددال

الفساد املالي ،ويضبط هه الدولدة املماميدة

الثةفي وبا بكرة ويضاع م وته ه يك مد

األطراف بصساطة ظام إدالل متكامل قائ
ل حس االختيال والرقابة الشديدة.
برزت ظداهرة الفسداد املدالي بةدصلة
واعحة يف هد ةر ب اخلطداب الدهل
لهد هدد بدايدة الفتصحدات اإلسدالمية

هءال العةال ،ألته اد

ليه وىلت وخا

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

املسددلة وو ومددصال الدولددة ،ويف احلدداالت

للةضددا لدد هدده الظدداهرة اخلطددنة،

زياد بد وبدي و طدا شدرة سالف دلهد
ليتددامر بهددا ،وكدداىل زيدداد مسددءوالع د
بين مال البةدرة(.)1
وهها اإلمرا الهل اتتخه م هءال

يف العددراو والشددام ومةدددر و نهددا م د

العةددال ال يتناسددس م د حج د اإلسددا ة

املندداطك ،ولااددك هدده الفتصحددات تددداك

الددديت اقماصهدددا ،وكددداىل ليددده مةدددادلة

األمددصال إىل بيددن مددال املسددلة بةددصلة

ومصاهل كلدها إىل ثبتدن لديه السدرقة،
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وما إىل ه تثبن لديه

الدي

لده احلدك

ب خه ةف ما ميتلكصىل.

م د ومددصال املسددلة  ،ا لسددل ةددر إليدده

وإ تىل ةددر بدد اخلطدداب ندددما ددزل
كثرة

ةر بد اخلطداب إذا ولسدل وحدد العةدال

اجليش س له

ماله( ،)2ا ماب وىلت مالده مدا د طريدك
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ووثرى ةرو ب العاا والدي مةددر
حمةددد ب د مسددلةة ليةامدده مالدده ،وكدداىل

خالد ب الصليد

إىل والية ،يكتس ما ميلكه م املال.

األ فددال والسددهة الدديت حةددل ليهددا يف

اإذا زاد مالده ولسدل إليده مد يةامده

املعددالا الدديت خاعددها ،إال وىلت احلدداك ه

املال ،اكتس إىل واليده لد مةدرإ (إتده

يةتن باألمر ا خه مز ً مد مالده وودخلده

قد اشن لك االية م متاعٍ ولقيك وس يد ٍة

يف بين املال(.)3

وحيصاىل ه تك ح ولين مةر).

وهددها األمددر تكددرتل مدد والة سخددري

اردت ليه ةرو وىلت ولض مةدر ولض

اشاطر سعد ب وبدي وقداا الدصالي لد

مددزدلع ومتجددر ،واألمددصال تنةددص يف هدده

الكصاة ماله(.)4

املنطةة ،إال وىلت ةر ب اخلطاب ه يةتند

كهلك اعدل مد يلعلد بد وميدة واليده
ل الية  ،وعرب وبا هريرة واليه ل
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البحري بالدلة حت ودم ومهه ملا امتن
إ طدا ةدف مالده( ،)5وتال دس وبدص

بهددها الددرول وولزمدده وىل يدددا ةددف مالدده
حملةد ب مسلةة.
اكاىل هها األمر سبباع ل ضس ةدرو
اةالإ (إىلت الزمداىل الدهل يعاملندا ايده ابد

مصس األلعرل ب مصال املسلة  ،ووخه

حنتةة  -هدي وم ةدر بد اخلطداب -

منهددا لنفسدده و يالدده اكتددس لدده ةددر بد

هه املعاملة زماىل سص ) وهدص يفتخدر بد تىل

اخلطاب ،وملا ه يرتددع لزلدهع د واليدة

وبا العاا ب وائل السدهةي كداىل يلدب

البةدرة وقامه ومصاله(.)6

احلرير قبل اإلسالم(.)7



 ...............................................................................أ .د .حسني علي الشرهاني

مد هده احملاسددبة الدديت

ل
ةفه ،ولا كا صا دن خص دة ،اةدا حد ت

و لد الددر

كدداىل يةددصم بهددا ةددر بدد اخلطدداب ددا

ال
لدده وىل ي خدده ومددصاهل وال لددياعا مندده قلددي ع

ةالدده ،لك د األمددر املسددت رب وتدده كدداىل

وال كدددثناع ،وو جدددس مدد ذلدددك إ ادتددده

يةاسددد هددددءال العةددددال ومددددصاهل  ،وال

إياه إىل و ةداهل لدا كدا صا خص دة ،مدا

د تلدك الصاليدات بدل اسدتةروا

حدلت لدده وىل يسددتعةله  ،ولددا كددا صا ددن

يعزهل

وته سرقصا ومصال املسلة  ،كدهلك اإتده

واألمر األ رب وىلت ةدر بد اخلطداب

كاىل جيس وىل يةادل كدل األمدصال ،مدادام

ه يطبتك هه اإلمرا ات م والدي الشدام

يعتةد وتها ومصال املسلة  ،وقدد بتدر وبدص

معاوية ب وبي سفياىل ،إذ تهكر الروايدات

بكددرة في د ب د احلددال الثةفددي د هددها

إتدده سدداار إىل الشددامإ (تلةددا معاويددة يف

املعن  ،ندما امتن وىل يدا ةدف مالده

مصكس ظدي  ،الةدا د دا منده قدال ةدرإ

لعةر ب اخلطاب بالةصلإ (لا كاىل املدال

و ن احس هها املصكس العظدي  ،قدالإ

ي اةددا ددل لددك وىل ت خدده بعض دعا وتددما

ع يا ومن املءمن  ،قدالإ مد مدا بل د

بعضددداع ،وإىل كددداىل املدددال لندددا اةدددا لدددك

م وقصف ذول احلامدات ببابدك ،قدالإ

وخه )( .)8كدهلك بتدر اإلمدام لدي ليده

م ما بل ك مد ذلدك ،قدالإ وه تفعدل

السددالم د لاضدده هلددها الددنهج بددالةصلإ

هها ،قالإ حن ب لض مصاسدي

العددو

«لا كاىل ةالده خص دة ،وكداىل هدها املدال

بها كثنة ،ايجدس وىل عظهدر دزت السدلطاىل

يف ويديه خيا ة ،ما كداىل حدلت لده تركده،

مددا يددرهبه بدده ،اددإىل ومددرت اعلددن وإىل

وكددددداىل لددددده وىل ي خددددده كلددددده اإ ددددده يف

هيت ا تهين ،اةال ةرإ يا معاويدة مدا

للةسلة  ،اةاله وىل ي خده ةدفه ويدما

وسد د لك د د لدددي إال تدددركت يف مثدددل

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

يف ةلدده  ،ل د الددر

م د وتدده يعتةددد

خص ة ما حةن له ومصاهل »(.)9

73

منهج أمري املؤمنني عليه السالم يف معاجلة الفساد املايل......................................................

لوامس الضدرس ،لا كاىل ما قلن حةدعا
ال إتدده
إتدده لددرول وليددس ،ولددا كدداىل بدداط ع
خلد دددة وديدددس ،قدددالإ اةر دددي يدددا ومدددن

الشدددام ال اسدددبه وحدددد لد د واعالددده وو

املءمن  ،قال ال ومرا وال و هاا)(.)10

تةدددراه ب د مصال املسددلة  ،و ندددما قتددل

وال و هدداا ،والددهل يةددرو هدده الروايددة
السنة األوىل – العدد األول – 1437هد 2016 /م

فدداىل احلبددل

ال يف واليددة
ل د ال ددالب ،اكدداىل مسددتة ع

ويف هه الرواية يةصل ةر ال ومدرا
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ث د تددرا لدده ثةدداىل ب د



يسدددتنتج وىل ةدددر بددد اخلطددداب تركدددده
يتةدرف ل هصا  ،وهها األمر خمدالف
ملا عرف د

ةدر مد لددة حتد

لد

ثةاىل ب

فاىل كا ن الفر دة مصاتيدة لده

للةطالبة باخلالاة.
وقد حاول اإلمام لي ليه السدالم
وىل يعرض خااته وما ميتلكده مد خدزي
معريف ل احلةكام الهي سبةص حر داع

وبسدددط التةددددراات ،حتد د و ددده عدددرب

منه ل الدولة اإلسالمية ،اطرح لد

الةددحابي مددي الدددالل( )11بالدددلة ألتدده

ةدددر بدد اخلطددداب اةص دددة مدد ا لا

ددل لكعددت بعددد ددالة العةدددر م د

تتعلددددك بكيفيددددة التعامددددل مدد د ومددددصال

العل د وىلت هدده الةددالة مسددتحبة ددلاها

املسدددلة  ،ا خددده احلددداك مدددز اع منهدددا

الةددحابة مدد الرسددصل ددل اي ليدده

وترا اجلز ا خدر ،وهده ا لا كا دن

وسله وسل لكد

ةدر بد اخلطداب مند

ترتكدددز لد د

نةددددري لئيسدددي هةدددا

وىل يةدددلصها( ،)12وحند د ال سدددتطي وىل

التعامل م األلض واألمصال م مهة،

عرف ل و مه الدقة ملاذا تدرا األمدصل

وعدددرولة اختيدددال ولدددخاا مناسدددب

ملعاوية هكها ،ومك لده اعدل ول لدي

للةيددددام لدددد إدالة ومددددصال املسددددلة

يريد  ،وهص يعل حةيةة معاوية اةدال

و دديا تها مدد مهددة وخددرى( ،)14لكدد

ايه مرتة وته (كسدرى العرب)(.)13

العهد الهل سبك خالاتده لدهد اةص دة
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م د األخطددا  ،س دبتبن مشددكلة سياسددية

الدددهي كدددا صا والة يف هدددد ةدددر بددد

ودينيدددة مدددازال املسدددلةصىل يعدددا صىل مد د

اخلطاب مثدل معاويدة ،ه يكد وحدده

سثالها حت هها اليصم ،ومدز كدبن مد

جيددرو ل د الةيددام ب د ل تةدددرف ددالف

هدده املشدداكل كدداىل سددببه التعامددل ددن

سياسة اخلليفة ،بينةا يف هد ثةاىل بد

الةحيح م األمصال ،و ل الر

وىلت ةددر بدد اخلطدداب كدداىل لددديداع مدد

مسدتةل يف واليتدده لدهلك كدداىل إ ددالح

الصالة و ةال اخلدراد واجلزيدة ثيد ه

اإلمددام لددي ليدده السددالم قائة داع ل د

جيرو وحد ل خمالفة ووامر  ،كدهلك ه

معاجلددة اخللددل االقتةددادل املددب

لد

تظهر سثال التةايز يف العطدا و نهدا مد

السياسة املالية اخلاطادة ،وتكدصي مهداز

السياسات يف هد  ،لك هها األمدر ه

إدالل يةددددددصم لددددد

يسدددتةر طدددصيالع ،إذ سدددر اىل مدددا بدددرزت

املسلة .

ا ثددال السددلبية هلدده السياسددات يف هددد
ثةدددداىل بدد د

دددددديا ة ومددددددصال

لدددهلك نددددما تدددصىل اخلالادددة سدددع

فدددداىل ،وزادت املشددددكلة

لتطبيك هده السياسدة لد ولض الصاقد ،

فداىل ،بعدزل والة

بعد وىل لختص العلل وحاول وىل يض هلدا

ةددر ب د اخلطدداب الددهي كددا صا ظددصىل

حلدددصالع ،وكددداىل لويددده وىلت إحددددى ا ادددات

بةبدددصل امدددة املسدددلة  ،ويدددصلي بددددالع

الرئيسدددة الددديت سد دبتبن األزمدددة السياسدددية

منه وقربا م البين األمصل ،مم ه

واالقتةدددادية هدددي تعدددي ولدددخاا دددن

تكدد د هلدد د سددددابةة يف اإلسددددالم ،وه

مناسب يف املصاقد اإلداليدة ( ،)15والسديةا

تيجدددددة

مددا لدده مسدداس مبالددر ب د مصال املسددلة ،

ندما بدو ثةاىل ب

يتةتعدددددصا بددددداحمام املسدددددلة

لسدددلصكه السددددي  ،وحتددد ا خددددري

ولدينا ومثلة كثنة لد هدها املصعدصع ،إذ

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

م

فاىل و بح معاوية متفرداع بعةلده ولدبه
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وىلت الددصالة السددابة كا ددن الصاليددة بالنسددبة

االسدددتفادة الةةدددصى منهدددا ولدددي خدمدددة

هل د وليةددة ي خددهوىل منهددا الددهل يشددا وىل

املسلة  ،وهها ما ولفص سدابةاع اد لادوا وىل

دن وىل يعتداوا هده

ةلصا ل ما حةل ليده مد سدبةه ،

لهلك وكد اإلمام

إذ تهكر الروايات وىلت ةر ب اخلطاب بعدد

ليددده السدددالم لعةالددده وتهدد ادددرد خدددتام

وادداة يزيددد ب د وبددي سددفياىل و ط د واليتدده

للر ية ،والصالية ليسن تشريفاع هلد بةددل

ألخيدددده معاويددددة اةددددال األخددددن لعةددددر

مدددا كا دددن خدمدددة امدددة ي خدددهوىل ليهدددا

()17

(و دددلتك لحد د )

ومددراع ،ويبت ددصىل الفضددل والثتددصاب م د اي

الصالية له وم حةه وىل يتةدرف بهدا كيدف

لدهلك نددما ولاد وىل

يشدددا  ،وبالفعدددل حدددد ذلدددك ا دددبح

وكيفةا يشا وىل ،م
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الصالية ملكاع للةسلة

إذا وحسنصا ةله

ألتددده يعدددد هددده

يددصل الددزبن اليةامددة والبحددري  ،ويددصل

معاويدددة واليددداع تابعددداع للدولدددة اإلسدددالمية

طلحة الية  ،قاال لهإ (و لتك لح ).

باالسدد اةددط ،ثدد مددا ت ددلة الددرح

لددهلك اسددمد كتدداب تعييددنه  ،وقددال
هلددد إ «إتةددددا و ددددلتكةا بصاليددددة ومددددصل
املسدددددلة » ،واسدددددمدت العهدددددد منهةدددددا،
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الثا يددة م د

ثةدداىل ب د

فدداىل ندددما ددزل

والة الشام ومجعها ملعاوية(.)18
وبددالر

مد اسددت الل معاويددة منةددبه

ا ضبهةا ذلك وقداال لدهإ (سثدرت ليندا)

يف تعزيز استةالله ،اإتده كداىل داف خمالفدة

اكاىل مصاب اإلمدام ليده السدالم واعدحاع

احلاك س هاا ةر ب اخلطاب ،وبةي ارد

يف هددددها األمددددرإ «لددددصال مددددا ظهددددر مدد د

وحد الصالة األقصيدا يف الدولدة اإلسدالمية،

حر كةا لةد كداىل لدي ايكةدا لول»(،)16

بعدددد وىل يتنددده األخدددن واليدداع لدد دمشدددك

وهها يع و تىل العةال كا صا يريددوىل إسدناد

واأللدىل( ،)19لك د هدده احلددال ه تسددتةر

الصظددددائف احلكصميددددة هلدددد مدددد ومددددل

طدصيالع ألىلت واداة ةدر بد اخلطداب واددي



 ...............................................................................أ .د .حسني علي الشرهاني

ثةددداىل للخالادددة ،هيتد د لددده حكد د الشدددام

وخسدر فدصذ السياسدي واالمتةدا ي بعدد

إحكام قبضته ل تلدك املنطةدة الصاسدعة،

مةتددل ثةدداىل للص ددصل إىل هددها اهلدددف،

ألىلت ايهددا ميش داع قصي داع مددداع و فددك ليدده م د

ا د ل فسدده متةددرداع ل د خالاددة اإلمددام

ومدددصال الدولدددة اإلسدددالمية ،مددد دوىل وىل

لدددي ليددده السدددالم بهليعدددة ا خددده بددددم

تكددصىل ليدده لقابددة مدد وحددد ثكدد لددبه

ثةدداىل( ،)21ا ددبحن بددالد الشددام ملج د

االستةالل الهل اله يف هدد ثةداىل ،ووىلت

للةتةدددردي

لد د اخلالادددة مد د السددددراو

مدددة حكةدده الطصيلددة معلددن وهددل الشددام

واجملرم  ،ث ما ته الفر ة نددما ا تيدل

يتعددصدوىل ليدده ،والسدديةا وتهد ه يعراددصا

اإلمددام لددي ليدده السددالم ادد ل فسدده

اإلسددالم إال مندده وم د وخيدده يزيددد ب د وبددي

حاكةاع مطلةاع للةسلة م دوىل وىل يكدصىل

سفياىل الهل كاىل والياع قبله لدهلك تعلةدصا

هل ول لول يف اختيال وو تنةيبه ،ا ست

به ولددت التعلدك ألتده د واةداع لعةيددته د ابد

لسياسددة االسددتيال ل د السددلطة بددالةصة،

الرسدصل دل اي ليده وسلده وسدل ،
ووسرته م ب ومية ه وهل البين ،وهد
ال يعراصىل م اإلسدالم إال مدا لةهد إيدا

الدديت الزالددن حت د هددها اليددصم مسددتحكةة
ل الصع السياسي يف العاه اإلسدالمي
والعربي.

وما يريد وىل يتعلةص  ،وبهلك يكصىل ثةاىل

لددهلك كدداىل وول إمددرا وهدده اإلمددام

الهل وطلك يد معاوية يف تلك املنطةدة ،قدد

لي ليه السالم هص ت ين الكادل اإلدالل

مهتدددد ال تةدددال حكدد املسدددلة إىل البيدددن

الهل تصىل إدالة الدولة اإلسالمية يف هدد

األمصل ،الهل ه يستط وىل يصامده د دصة
اإلسددالم وهددص يف اجلا ددس املعددالض هلددا،

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

بةصلة مطلةدة( ،)20األمدر الدهل مكنده مد

قيام الدولة اإلسالمية ،أل تىل معاوية وسدت ل

ثةاىل ب

فاىل ،وهها الت ين ه يك م

ومددل الت ددين اةددط ،بددل م د ومددل معاجلددة
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املشكلة السياسية واالقتةدادية الديت تعدا ي
منهددا الدولددة اإلسددالمية ،وهدده املعاجلددة
كا ددن ترتكددز ل د إ ددالح اإلدالة املاليددة
للدولة اإلسدالمية ،وهدها اإل دالح يةدصم
ل اختيال مصظف كفصئ قدادلي

لد
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يا ة ومصال املسدلة  ،وهدءال املدصظف

78

هدد د الددددصالة و ةتددددال اخلددددراد واجلزيددددة
والةدقات ،واختياله كاىل يعتةدد لد
اةص ددة مد املعدداين وعددعها اإلمددام لددي
ليدده السددالم مدد التبدداا هددها االختيددال
للةددصظف الكفددصئ بنظددام لقددابي لددديد
طبتةه ل واليات الدولة اإلسالمية.
وسددنناقش يف بدايددة املصعددصع معدداين
اختيدددال املدددصظف الةدددائة لدد اإلدالة
املالية اليت وععها اإلمام م ومل معاجلة
اخللددل ،وهدده املعدداين خلةددها يف كتدداب
تعي مالك ب احلال األلدم ،إذ كتدس
لددددهإ «و ظددددر يف ومددددصل ةالددددك الددددهي
تسدددتعةله  ،الددديك اسدددتعةالك إيددداه
اختيالاع ،وال يك حمابداةع وال إيثدالاع ،ادإ تىل
األثددرة باأل ةددال واحملابدداة بهددا مجدداع مد



لعس اجلصل واخليا ة ي ،وإدخال الضدرل
لددد الندددداس ،وليسددددن تةددددلح ومددددصل
الناس ،وال ومدصل الدصالة إال بةدالح مد
يسددتعينصىل بدده ل د ومددصله  ،و تالو دده
لكفاية ما داب دنه  ،ا دطف لصاليدة
و ةالدددك وهدددل الدددصلع والفةددده والعلددد
والسياسددددة ،والةددددك بددددهول التجربددددة
والعةدددصل واحليدددا مددد وهدددل البيصتدددات
الةدداحلة ووهددل الدددي والددصلع ،اددإته
وكدددرم وخالقددداع وولدددد أل فسددده دددص عا
وإ دددالحاع ،ووقدددل يف املطدددام إسدددراااع،
ووحسد د يف صاقدددس األمدددصل ظدددرعا مد د
نهدد  ،اليكص ددصا ةالددك وو صا ددك،
وال تستعةل إال ليعتك منه  ،ثد وسدب
لدددديه العةدددداالت ،وووسدددد لدددديه
األلزاو ،اددإ تىل ذلددك يزيددده قددص عة لدد
استةالح و فسه  ،و ن د تنداول مدا
حتن ويدديه  ،وهدص مد ذلدك حجدة لدك
لددديه يف لدددي إىل خدددالفصا يف ومدددرا،
وتناولصا م وما تك ،ث ال تدع م ذلدك
مد د الةدددصة ،واحدددهل وىل تسدددتعةل وهدددل
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التكبتدددر والتجبتدددر والنخدددصة ،ومد د دددس
اإلطددرا والثنددا والددهكر ويطلددس لددرف
الد يا ،وال لرف إال بالتةصى»(.)22
م خالل الةرا ة املعةتةدة هلدها الدنص
سدددتطي وىل تعدددرف لد د املعددداين الددديت
والته و ةتاله ،ألتده مدادام قدد ولدزم وحدد
والته باتبا ها يف واليتده ،اهدها يعد وتده
طبتةها ويضاع يف اختيدال ةتالده ،وميكد وىل
لخدددص هددده املعددداين يف اختيدددال الدددصالة
بالنةاا التاليةإ

هه ال ريزة سدبباع يف اإليدها لرخدري إذا
ما است لن يف ن مصقعها ،ااحتاا هلدها
األمددر ووعدد هدده الشددروا مدد ومددل
نس اإلسا ة للر ية ،السديةا وىلت الدصالة
والعةتال ه وامهة الدولة ومام ل اياها،
واملددرسة الدديت ينظددر بهددا الندداس إىل طبيعددة
احلك  ،ا ومس اإلمام لي ليه السالم
ومصد مستصى وخالقي لاوٍ مرتبط بالتزام
دي مين

 .1الدين والورع والفقه والحياء
دت اإلمام لي ليه السدالم االلتدزام
بالدي والصلع

له تصلي منةس يتحك بالنداس ،اتةدبح

احلرمات الديت وو د

احبه

ظل النداس( )23مد

ومل تصلي هه الصظائف.
و ندددما طل د

ل د قائةددة األمددا

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

وععها اإلمام لي ليه السدالم الختيدال

سببه الةصة واهليبة والنفدصذ ،الدهل يدصار

الدديت وختالهددا اإلمددام لددي ليدده السددالم

اإلسالم بامتنابهدا ،والعلد بالتشددريعات

لش ل هه املنا س ،جند وىلت الكثن مدنه

الدينية اليت وقرها اإلسالم ،م الشدروا

تتددصار ادديه السددابةة للدددخصل ل سددالم،

األساسية الديت ينب دي وىل تتدصار يف الدصالي

زيدددادة لددد ميدددزه بدددااللتزام الددددي

وو العامل الهل يت اختيدال  ،وذلدك أل تىل

واخللةددي واملعراددة بالفةدده ،الددهل ميددنعه

اإل سددداىل بطبعددده مييدددل إىل التسدددلط لدد

مد د التجددداوز لد د األمدددصال الددديت هد د

ا خددري  ،وهددها امليددل حنددص هدده ال ريددزة

مءمنددصىل ليهددا وو ظل د الر يددة وذلددك
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ألته د متدددينصىل ول ددصىل ددااصىل م د اي

خالهلددددا الفةدددده اإلسددددالمي ،وه يءلددددر

د الةيددام

ليه سلبيات يف املدة اليت سبةن خالادة
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بهه األمصل ،السيةا احليا الهل هص مد

اإلمددام لددي ليدده السددالم ،لددهلك اددإ ه

الةفات األساسدية الديت الدمطها خليفدة

قددادلوىل لدد تطبيددك تعددالي اإلسددالم يف

لسصل اي ل اي ليه وسله يف هءال ،

الصاليات واملدىل اليت تة حتن سدلطته ،

وهددها احليددا لددي مد الندداس اةددط ،بددل

وهددص ومددر مهدد يف اإل ددالح االقتةددادل

الصقدصع يف

الدهل ا تهجده خليفدة لسدصل اي ددل اي

اخليا ددة أل تىل الندداس ال تعددرف كددل لددي

ليدده وسلدده وسددل  ،ألىلت هددءال يتحلددصىل

وهلا ما ترا ومامها اةدط ،لكد الدصالي وو

بةدددددفات اإلميددددداىل والعلددد د باألحكدددددام

العامل ال يسدتطي إخفدا ولت ةدل سدي

الشددر ية ،والشددجا ة والبددهل والتضددحية

احليا م النف  ،والما

دد فسددده ،ادددإذا كددداىل يسدددتحي منهدددا،
ةةه هها األمر م الصقصع يف اخلط .

وهه هي فات املسلة األوائل(.)24
وم هه األما ثةداىل بد حنيدف

والةائةددة الدديت اختالهددا اإلمددام لددي

الهل وال ع خليفة لسصل اي لي ب وبدي

ليه السالم للعةدل كدصالة و ةتدال خدراد

طالس ليه السالم ل واليدة البةددرة،

تتصار ايها هه الةدفات ،اةسد كدبن مد

وهددص وحددد الةددحابة م د األ ةددال وسددل

هءال الدهي اختداله هلده الصظدائف هد

ند هجدرة الرسدصل دل اي ليده وسلده

م الةحابة األوائدل الدهي سدبةصا النداس

وسل إىل املدينة ،وولما يف معركة وحد

يف دخصل اإلسالم ،وهد مد وهدل الدصلع

ومجي املعالا اليت بعددها( ،)25وكدهلك

والتةددصى و الددصا م د الرسددصل ددل اي

وخا سدهل بد حنيدف الدهل وال اإلمدام

ليه وسله وسل مدتة م الزم تعلةصا مد

لي ليه السالم لد املديندة ،كداىل مد
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خيال الةحابة األوائل وسدل

ندد هجدرة

معركة وةحدد ومجيد املعدالا الديت بعددها،

الرسصل ل اي ليه وسله وسل  ،وهص

وكا ن له مكا ة كبنة ندد الرسدصل دل

م الةحابة الهي المكصا يف معركة بدل

اي ليدددده وسلدددده وسددددل ( ،)28والددددما يف

الكاى ومجي املعالا اليت بعدها ،وم

الفتصحددات اإلسددالمية بعددد وا داة الرسددصل

الهي ثبتدصا يددااعصىل د الرسدصل دل

ل اي ليه وسله وسل  ،وكاىل وحد قادة

حا ر املشدرك وادرت و لدس الةدحابة،
إذ بايعه ل املصت يف تلك املعركة(.)26
كةددا د خليفددة لسددصل اي ددل اي

وم الصالة األخري

بد اي ب

بداس

الهل وال اخلليفدة لد البةدرة ،وهدص مد
قدما الةحابة ،وسدل يف مكدة وهدامر مد

ليه وسله وبا ويصب األ ةالل ل املدينة،

الرسدددصل دددل اي ليددده وسلددده وسدددل إىل

وهددص م د الةددحابة األوائددل م د األ ةددال

املدينة ،وهص اب

الرسصل ل اي ليه

وسدل قبدل هجدرة الرسدصل دل اي ليدده

وسله وسل واإلمام لي ليده السدالم ومد

وسلدده وسددل إىل املدينددة وبدداي بيعددة العةبددة

املةرب م اخلليفة وسنته كا ن حمةدصدة يف

األوىل يف مكدددة ،وبعدددد و دددصل الرسدددصل

هد اخللفدا وهدص مد الفةهدا املعدروا يف

ل اي ليه وسله وسل إىل املدينة سدك
يف بيته ،والدما وبدص ويدصب يف معركدة بددل

هده (.)30
وهناا اةص دة وخدرى مد الةدحابة

ومجيدد املعدددالا الددديت بعددددها( ،)27ومدد

والهددا اإلمددام لددي ليدده السددالم لدد

الصالة االخري حهيفة ب اليةاىل الهل كاىل

الصاليات اإلسالمية ،مثل قي بد سدعد

واليدداع لدد املدددائ  ،وهددص مدد الةددحابة

ووبددص قتددادة األ ةددالل وقرظددة ب د كعددس

األوائددل مدد حلفددا األ ةددال ،الددما يف

و ةددر ب د وبددي سددلةة وخمنددف ب د سددلي

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

اي ليه وسله وسل يف معركة وةحد ندما

اجليصش اإلسالمية يف هه الفتصحات(.)29
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وسليةاىل ب
بد

رد وقث بد

بداس ومدام
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ندده يف املدينددة( ،)31وقددي م د لددجعاىل

بدداس ومعدددة بد هددبنة وسددعيد بد

العددرب وكرمددائه املشددهصلي  ،وذو لول

وهدددس و نهدد  ،وهدددءال مجيعددعا مدد

ائس وم بين سديادة ،وكداىل داحس

الةددددحابة األملددددا الددددهي ه يكدد د يف

لددرطة لسددصل اي ددل اي ليدده وسلدده

سددنته إال األ ةددال الةدداحلة ،والستددن

وسل (.)32

لدددد تعدددددالي اإلسدددددالم ،وسدددددنحاول

وكدداىل وبددص قتددادة األ ةددالل لبعددي ب د

اختةال سدنته مد ومدل التعدرف لد

احلال والي املديندة مد قددما الةدحابة،

مدددى حددرا اإلمددام ليدده السددالم ل د

الدددما يف معركدددة وةحدددد ومجيد د معدددالا

ومدددصال املسدددلة  ،لدددهلك و طددد إدالة

املسلة  ،وكداىل يسدة ادالس لسدصل اي

الدولة هله الشخةديات الديت ه يسدجل

ل اي ليه وسله وسل ( ،)33وكاىل قرظة

ليهددا التدداليّ ويتددة مسدداو  ،سددصا قبددل

ب كعس األ ةالل م الةحابة األوائل،

تصىل الصظائف وو ندما و بحصا يعةلدصىل

الما يف معركة وةحد م الرسصل ل اي

يف اجلهاز اإلدالل للدولة.
اكاىل قي
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بد سدعد بد

ليه وسله وسل واملعالا اليت تلتها ،وكاىل
بدادة والدي

مةدر م قدما الةحابة ،وهص اب سعد
بدد

وحدددددد وبطدددددال املسدددددلة يف الفتصحدددددات
اإلسالمية(.)34

بددادة وحددد سددادات اخلددزلد الددهي

وم د الددصالة ا خددري الددهي ا تةددد

بايعصا الرسصل ل اي ليه وسله وسدل

ليه اخلليفدة يف إدالة الدولدة اإلسدالمية

قبدددل هجرتددده إىل املديندددة ،ووحدددد النةبدددا

ةددر بدد وبددي سددلةة الددهل تددصىل لدد

االثدد

شدددر الددهي وختدداله الرسددصل

ل اي ليه وسله وسل ليكص دصا ممدثل

البحري واالس قبل معركة ف  ،وهص
اب الةدحابي وبدص سدلةة بد

بدد األسدد
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املخزومددي وول م د هددامر إىل املدينددة م د

م الةحابة األوائل ولوى د الرسدصل

املسدددلة  ،ثد د الدددما يف معركدددة بددددل

ددددل اي ليدددده وسلدددده وسددددل بعدد د

ووةحددد ،اجددرح يف معركددة وةحددد ث د تددصيف
بعد هده املعركدة متد ثراع بهدها اجلدرح(،)35

األحادي (.)40
وسنكتفي بهها اإلجياز السري

سن

ليه وسلده وسدل ومتده وم سدلةة هندد بندن

ليه السالم مد ومدل العةدل يف الصاليدات

وبي ومية ب امل نة ،اكداىل ةدر قدد تربد

اإلسالمية ،وهءال الهي ذكر اه ه م

يف حجددر الرسددصل ددل اي ليدده وسلدده

الةحابة اةط ،وما األخري اةد كدا صا مد

وسدددل وكددداىل يسدددة لبيبددده( ،)36وكددداىل

التابع الهي

خمنف ب سلي والي اإلمام ليده السدالم

مددنه  ،واهلدددف مد هددها اإلجيدداز التعددرف

ل و بهاىل م الةحابة وسدل يف هدد

ل د دقددة اختيددال اخلليفددة لعةتالدده ،والددهل

الصا م الةحابة وتعلةدصا

الرسدددصل دددل اي ليددده وسلددده وسدددل

يع معاجلدة للةشدكلة االقتةدادية واملاليدة

وسدددددك الكصادددددة( ،)37وكدددددهلك كددددداىل

اليت خلفتها املدة املاعية ،اهدءال ه يكد

الةحابي سليةاىل ب

رد اخلزا ي وحدد

م بينه م وته بسرقة ومصال املسلة وو

ةتال اإلمام ل منطةة اجلبل ،وهص م

قةدر يف املهةدة املصكلدة إليده ،إذ ه تسدجل

الةحابة وسل يف هد الرسصل دل اي

كتس التاليّ و نها ول تةرف سدي قدام

ليه وسله وسل  ،وكداىل ااعدالع خيتدراع لده

به هءال املصظف  ،سصا ما يتعلدك بد مصال

ديددد د و بدددددادة سدددددك الكصادددددة بعدددددد

املسددلة وو إدالة الدولددة وو للر ايددا الددهي

ت سيسددها( ،)38وكددداىل بدددد الدددر

بدد

كا صا والة ليه  ،وم هنا ميك الةصل إىلت

()39

اإلمددام ليدده السددالم ندددما الددما تددصار

وبزل الهل وال اخلليفة ل خراساىل

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

و ندما استشهد تزود الرسصل دل اي

الصالة والعةتال الهي اختاله اإلمام لدي
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الدددددي والددددصلع واألخددددالو ،يف هددددءال

لددي

املصظف ولاد الد وزمة الثةة ،اليت كا ن

ال نية ،بل ولاد البيصتات الةاحلة املتدينة

سائدة ب الر ايا واجلهاز اإلدالل للدولة،

العفيفددة ،وه يكد معيددال ال ند والفةددر

وبالفعل جنح يف هها األمر إىل حدٍ كبن ،يف

والد يف هه امليزة ،بل وته ولاد وىل تكصىل

احلفاظ ل ومصال املسلة و دم التجاوز

المبية العالية اليت اكتسبها هءال يف وسر
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لد

ددن املسددلة ألىلت هددءال كددا صا م د

األتةيددا الددهي ميددنعه ديددنه

الةةددد منهددا تلددك األسددر املماددة

تر د وبنا هددا وتددربيه

ل د الفضدديلة،

د السددرقة

سدددبباع يف تدددصليه اإلدالة لتكدددصىل هددده

واخليا ة ،وترد ه وخالقه السيةا احليا

المبيدددة لادع هلد د

د د التجددداوز لد د

م التجاوز ل األمصال واأل ف .

الر ية وو األمصال.

 .2االنتساب إلى أسرة شريفة
صالحة:
قددد يتبددادل إىل الددهه وحند تحددد
الماا اإلمام لي ليده السدالم وىل
يكدددصىل الدددصالي وو العامدددل مددد األةسدددر
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الشددددريفة الةدددداحلة ،إىلت يف هددددها مييددددز
وإلمدداع اجملتة د إىل طبةيددة وبنددا ز ةددا
الةبائل ،واألةسر ال نيدة املتنفدهة ،وإبعداد
للبسددطا د املشددالكة يف إدالة الدولددة،
إال وىلت هها التةصل لي

حيحاع ،اهده

امليزة اليت ولادها اخلليفة مالزمة لعةتاله،

كددهلك اددإ تىل تلددك امل ددتة ه يك د ايهددا
مدددددالس مدد د ومددددل إ ددددداد املددددصظف
اإلداليددد  ،لددددتعلةه الثةااددددة اإلداليددددة
واحلفدداظ ل د األمددصال العامددة ،ايكددصىل
اختيدداله مد هدده األسددر احملااظددة لد
التةاليد سبباع يف وما ته  ،ألته كدا صا قدد
تربتددددصا واددددك طددددراز ددددال مدد د المبيددددة
()41

النةصذميددة  .كددهلك كا ددن هدده امليددزة
مهةة يف اإلدالة يف تلدك املددة ألىلت هدءال
الهي ينتةصىل إىل وسر لريفة يكص صا وكثدر
تد ثنعا يف وبنددا قددصمه ملددا يتةتعددصىل بدده مد
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ت د م الددصال للخليفددة واهلدددو يف وحنددا

تطبيك هدها املدنهج ،وقدد لا د اخلليفدة يف

الدولة ،كةا وته يسدتطيعصىل حشدد وبندا

هها األمر كل هه امليدزات املتةدمدة ،ومد

قبائله ومصاليه  ،إذا ما تعرتعن الدولة

ومل التعرف لد مددى تطبيةده هلدا لد

إىل ول خطر( ،)42وقدد حدد هدها االمدر

والتددده و ةتالددده ،ينب ددددي لندددا وىل رامددد

بالفعل ،ووسه هدءال يف تكدصي مديش

اخللفيددددات االمتةا يددددة هلددددءال الددددصالة

قصل مصالي للخليفدة واملدنهج اإل دالحي

والعةتال.

الهل سال ليه.

لةدددد كا دددن اجملةص دددة الددديت اختالهدددا

وال ميك لنا وىل فةل هده امليدزة د
امليدددزات األخدددرى مددد الدددصلع والتةدددصى
واحليدددا  ،واخلددداة اإلداليدددة والسياسدددة،
والددصال للخليفددة واملبدداد الدديت يعتنةهددا،
ألتهدددا اةص دددة واحددددة متكاملدددة ،يدددءثر
بعضها يف البع

األخر ،ااإل سداىل الدهل

ترب تربية الية جيس وىل ترتبط تربيته هده
بدي وولع مينعه

الصقصع يف احملرمات،

السديةا الظلد وخيا دة األما دة ،كددهلك ال
يستطي وىل يدير واليته بددوىل وىل تكدصىل لده

اخلليفددة إلدالة الدولددة ،ليسددن بعيدددة د
املعن املتةدتم ،اكاىل والي وذلبيجاىل قدي
ب سعد بد

بدادة اخلزلمدي األ ةدالل،

وبدددص وحدددد ز ةدددا قبيلدددة اخلدددزلد الددديت
ا ددرت الددد صة اإلسددالمية ،كددهلك كدداىل
وحددد النةبددا اإلثد

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

مكا ة يف فصسه  ،األمر الهل يدءدل إىل

مببدداد احلكد الددهل ميثلدده جنددد يتفددا يف

شددر الددهي وختدداله

الرسصل ل اي ليه وسلده وسدل لتبليد
الددد صة يف املدينددة قبددل اهلجددرة( )43وكدداىل
يس دةت الكامددل قبددل البعثددة( ،)44وهددص م د

خددداة إداليدددة ،ومعرادددة بالسياسدددة تعطيددده

وسرة مسلةة مءمنة دخلن اإلسالم كلها،

قدلة السيطرة ل ل يته ،وإذا كاىل مءمناع

كةا التهرت بالكرم وبهل األمصال للنداس
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يف اجلاهليددة واإلسددالم( ،)45ومد الطبيعددي
وىل تددنعك هدده الةددفات اإلجيابيددة ل د
لخةيات وبنا ها.
وكدداىل بددد اي والددي البةددرة و بيددد
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اي والددي الددية وقددث والددي مكددة ومددام
والدددي املديندددة وبندددا العبددداس بد د

بدددد

املطلس ،ينتسبصىل إىل ب هال األسدرة
اليت ينتسس إليها الرسصل ل اي ليه
وسله وسدل  ،والديت كا دن سديدة قدريش
قبل اإلسدالم وبعدد  ،كةدا كا دن حتظد
باحمام العرب وتةديره قبل اإلسالم،
ألتهدد كددا صا الددهي يعطعةددصىل ويسددةصىل
احلجدداد يف تلددك احلةبددة الزمنيددة ،ومددد
هده األسددرة هالد هددص الددهل سد ت وهد

86

املعاهدات التجالية قبدل اإلسدالم والديت
مين بداإليالف ،كةدا وىلت بدد املطلدس
كاىل ومن مكة وسديد البطحدا  ،حفدر بادر
زمزم الهل كاىل يعتةد ليه كل احلجداد
الةادم إىل مكة ،وه يعدرف د هده
األسرة يف اجلاهلية واإلسدالم إال مكدالم



األخددالو( ،)46وهدده األسددرة هددي الدديت
دددن الرسدددصل دددل اي ليددده وسلددده
وسل والد صة اإلسدالمية مد املشدرك
ندما كاىل الرسصل دل اي ليده وسلده
()47

وسل يف مكة .
وهه ارد منداذد بسديطة مد املدصظف
والعةتدددال الدددهي اختددداله اخلليفدددة إلدالة
الدولددة واإللددراف لد ومددصال املسددلة ،
وهص ينطبك ل باقي املدصظف

ألتده ولاد

هها املستصى م التنشاة االمتةا ية ،لكدي
يكصىل لادع هل

خيا ة األما ة ،ويءكدد

ذلك وىلت اخلليفة دزل اةص دة مد العةتدال
الهي

داوزوا لد ومدصال املسدلة  ،ويف

كتس العزل اليت ومتههدا هلد ولدال اإلمدام
ليه السالم وىلت اختيال هل كاىل بندا ً لد
ا تسددابه إىل وسددر لددريفة كرميددة ،انجددد يف
كتابه إىل املندهل بد اجلدالود العبددل امدل
مدينة ا طخر ،والهل داوز لد ومدصال
املسلة املعن الهل قدمنا إ «وما بعد اإ تىل
الح وبيدك ر دي مندك ،وظنندن و دك
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الكتددداب يءكدددد وىلت اخلليفدددة نددددما اختدددال

ا تسابه إىل شنة لريفة داحلة ،اهدص

للعةددل ،كددداىل يظدد و دده ةدددل الةدددفات

مدد األ ةددال مدد بدد زليددك( ،)51وال

اإلجيابية اليت كداىل يتةدف بهدا وبدص  ،هلدها

فدد وىلت شدددائر األ ةدددال كا دددن مدد

ال ل هه املدينة،
اختال لكي يكصىل ام ع

واضددل العشددائر العربيددة ،السدديةا وتهددا

ووبص هدص اجلدالود العبددل الدهل كداىل مد

واددرت امل د وى واملددالذ ا م د للرسددصل

خيال الةحابة ،إذ تهكر الروايات وتده كداىل

ل اي ليه وسله وسدل واملسدلة ،

سيد قصمه قبيلة بدد الةدي وكداىل ةدرا ياع

كةا وىلت األ ةال قدمصا ل سالم كدل مدا

اصاد ل لسدصل اي دل اي ليده وسلده

ميلكصىل ودااعصا نه بكدل قدصة لدهلك

وسل وو لد إسدالمه ،ولدما يف الفتدصح

اختدددال اإلمدددام الكدددثن مد د والتددده مد د

اإلسددالمية واستشددهد يف منطةددة اددالس يف

األ ةددال ،ومددنه النعةدداىل الددهل ك داىل

خالاة ةر ب اخلطاب(.)49

مدد الةدددحابة الدددهي سمندددصا باإلسدددالم

كددددهلك احلددددال مددد النعةدددداىل بددد
جددالىل الزلقددي األ ةددالل الددهل وال
اخلليفة ل البحري بعد ةر بد وبدي

والرسددصل ددل اي ليدده وسلدده وسددل
ندددما هددامر إىل املدينددة ،كددهلك اإتدده
كاىل سيداع لريفاع يف قصمه(.)52

سدددلةة ،ابل ددده وتددده و خددده مد د ومدددصال

كةددا سددتنتج مد الكتدداب املتةدددم وىلت

املسددلة  ،اكتددس لدده اخلليفددةإ «اخددف

اإلمدددام ليددده السدددالم كددداىل ال يركدددز يف

اي إ ددك م د

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

تتبدد هديددده وتسدددلك سدددبيله»( ،)48وهدددها

اخلليفة نددما وختدال  ،كداىل بندا ً لد

شددنة ذات ددالح ،اك د

االختيددال ل د ا تسدداب الددصالة والعةتددال

ند احل الظد بدك»( ،)50وهدها اجلدز

إىل وسر وبيصت لريفة احلة اةط ،بدل

مدد الكتددداب الدددهل ذكر دددا  ،يبدديت وىل

تعدى ذلك إىل الةبائل والعشائر املعرواة
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بالةالح ،واختيدال اإلمدام ليده السدالم

ينتةي إليهدا ددد مد الدصالة مثدل يزيدد بد

اةص ة م هءال املدصظف ممد ينتةدصىل

قددي األلحددو والددي املدددائ و نهددا م د

إىل قبائدددل معيندددة يءكدددد هدددها املعنددد ،

الصاليات اإلسالمية( ،)54وكهلك مالك ب

ااختيددال لسددهل بد حنيددف و ثةدداىل بد

كعددس األلحددو امددل د التةددر التابعددة

حنيف ووبدا قتدادة األ ةدالل وقرظدة بد

للةدددائ ( )55و ةددرو ب د سددلةة األلحددو
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كعدددس و ةبدددة بددد
والنعةدددداىل بدد د

ةدددرو األ ةدددالل

الهل كاىل والياع ل هةداىل(.)56

جددددالىل ووبددددا ويددددصب

والسددددبس يف اختيددددال اإلمددددام ليدددده

األ ةالل م ومل تصلي إدالة الصاليات

السددالم هلددءال هددص ددالح هدده الةبيلددة

اإلسالمية وومصال املسلة .

ومصاقفهدددا املسدددا دة ل سدددالم ،كدددهلك

وهدد د مجيعدد داع ينتةددددصىل إىل قبائددددل

مسددا دتها لا اادده اإل ددالحي ،كةددا ه

األ ةددددال ،يعدد د وتدددده يعتةددددد دددددالة

تءلدددر لددديه ويدددة سدددلبيات تسدددي إىل

املنتسددب إىل هددات الةبيلددت يف احلفدداظ

سدددنته ( ،)57منددده وىل دخلدددصا اإلسدددالم

ل املسلة وومصاهل  ،وبالفعل كدا صا

ل يد اإلمام لي ليه السالم يف هد

بهددها املسددتصى م د االختيددال ،احددااظصا
88



ل د ومددصال املسددلة وه تةدددل مددنه
ولت خيا دددة سدددصى مدددا قدددتمنا يف الكتددداب
الهل ومتهه إىل النعةاىل ب

جالىل.

كةا وىلت هناا قبائل وخرى ا تةد ليها
اإلمام ليه السالم يف اإلدالة كب ولحدس
وه بط م قبيلة هةدداىل( ،)53الديت كداىل

الرسصل ل اي ليه وسله(.)58
 .3الخبرة اإلدارية والسياسية:
تعدت اخلداة اإلداليدة واملعرادة بالسياسدة
م األمصل املهةة اليت ولمطها اإلمام لي
ليه السالم يف ةتالده أل تىل الدولدة كا دن
ثامددة إىل مد ميتلكددصىل هدده اخلدداة إلدالة
الصاليات ،السيةا وته كا صا يتعاملصىل م
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االقتةاد واإلدالة يف تلك الصاليدات ،كةدا

لك

ل الر

م اختيدال اخلليفدة

وىلت كل واحد مدنه كداىل يةد حتدن حكةده

هلدددءال املدددصظف بندددا ً لدد الشددددروا

اةص ددة مدد الندداس ،ايحتدداد إىل معراددة

املتةدمددددة ،اإتدددده كدددداىل يضددددعه حتددددن

بالسياسددة حت د يسددتطي تددصان االسددتةرال

التجربة ملدة م الزم  ،ويراقس ودائهد

للةنطةددة الدديت كةهددا ،لددهلك ددرى م د

مدد خدددالل اةص دددة مدد الطدددرو الددديت

اختال هءال للعةل ،وكله مالس و ةال

مصعصع الرقابة اإلدالية ،ادإذا ملد

اإلدالة ومبايددددة الضدددددرائس و نهددددا مددد

هددددءال ولت خيا ددددة ألمددددا ته

مد
ددددزهل

األمصل االقتةدادية ،وقدد سدتنتج مد هدها

و اقبه  ،وإذا مل

وته كاىل يريد م خالل هها الشدرا احلفداظ

و ةاهل  ،كتس إليه م ومدل تنبديهه

ل د وم دصال املسددلة  ،ألىلت هدده األمددصال

إىل اخللل الهل لمبا يكصىل ن مةةصد.

ليسن قابلة للتجالب ،حت ي تي مبدصظف

منه تةةن يف ودا

والشدي الالان للنظر وىلت اخلليفدة

ليسددن لددديه خدداة بددإدالة هدده األمددصال

اختدددال اجملةص دددة الددديت تعةدددل معددده،

ايضدددديتعصها ،وو وتهدددد ال سدددددنصىل إدالة

مرا يدد داع ا متةدددداع الشددددروا املتةدمددددة

واليدداته ايددءدل هددها األمددر إىل التةةددن

مجيعهددا ايهددا ،وسددن خه ومثلددة ل د

ثةدددصو الر ايدددا السددداكن يف واليددداته ،

هها األمدر ،اعثةداىل بد حنيدف الدهل

وسنرى وىلت اخلليفة يتر اةص دة مد الدصالة

كدداىل والي داع ل د البةددرة قبددل معركددة

ألتهدددد ه يكص ددددصا قددددادلي

لدددد إدالة

اجلةددددل ،هددددص مدد د األ ةددددال الددددهي

والياته  ،واسدتبدهل بدرخري وقددل لد

يسدددددكنصىل املديندددددة ،والدددددهي كدددددا صا

العةل منه .

يعةلدددددصىل يف الزلا دددددة يف مددددددينته ،

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

خددالل متابعددة ومددا الددصالة والعةتددال وتدده

وعددددعها ،وسددددصف تحددددد

نهددددا يف
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ولددديه خدداة يف هددها العةددل ،لددهلك

ب ياسدر( ، )65كةدا وتده كداىل وحدد الةدادة

ندددددما واتددددتح املسددددلةصىل العدد د راو،

املسددددلة يف الفتددددصح اإلسددددالمية(،)66

وختدددال اخلليفدددة ةدددر مد د ومدددل وىل

وكاىل بد اي ب لبيل األ سي والدي

يكددصىل مستدداحاع هلدده األلاعددي ،ب يددة

وذلبيجدداىل بعددد سددعد بد قددي

مد قددادة

معراددددة مسدددداحة األلاعددددي املنتجددددة

الفتددصح اإلسددالمية يف هددد ثةدداىل بدد
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وتةدير الضرائس ليها (.)59

فددداىل ،وهدددص الدددهل و ددداد ادددتح واليدددة

وكاىل زياد ب وبيه الهل ينده اخلليفدة

وذلبيجاىل ،بعد وىل ةضن الةلح الهل

ال ل د اخلددراد يف البةددرة( ،)60ث د
ددام ع

ةدتدده م د حهيفددة ب د اليةدداىل يف هددد

يتندده ل د واليددات وخددرى مثددل اددالس

ةر ب اخلطاب(.)67

وكرماىل( ،)61مد العةتدال الدهي ميتلكدصىل

وكاىل حال الصالة والعةتدال ا خدري

خاة كبنة يف اإلدالة ،ألته ةل يف إدالة

ال تلددف كددثناع ةددا قدددمنا  ،اه د إمددا

البةدددرة مد د وبدددي مصسد د األلدددعرل يف

ةلدددددصا يف اإلدالة وو قدددددادوا اجليدددددصش

خالاة ةر ب اخلطاب( ،)62كدهلك كداىل

اإلسالمية يف الفتصحات ،وو كا صا منصداع

دامر

يف هدده اجليددصش ،اتددصارت هلدد خدداة

فاىل( ،)63وكاىل زياد

كبنة يف كيفية ادتح هده املددىل ،ومةددال

يص دددددددف ثسددددد د السياسدددددددة واإلدالة

الضرائس اليت وععن يف تلك املدتة ،وو

اجليدة(.)64

و ه سدكنصا يف تلدك املنداطك وبةدصا مددة

زياد ائباع لصالي البةرة بدد اي بد
90



يف خالاة ثةاىل ب

كةددا وىلت قرظددة بدد كعددس كدداىل مدد
العةتال الهي وختاله

طصيلدددة ايهدددا ،ومدد خدددالل تتبدد سدددنة

ةر ب اخلطاب

هءال جنده استصطنصا يف هه املناطك،

وومهه د إىل الكصاددة م د الددصالي ةددال

و راصا كل التفا يل اإلدالية واملالية يف
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مندداطةه  ،األمددر الددهل وهلدده لتددصلي
اإلدالة ايها.
كةا وىل اخلليفة لا

ويف بع د

احلدداالت الدديت ظهددر ايهددا

هدددءال الدددصالة وو العةتدددال دددن وكفدددا يف
يف اختيال العةدال

اإلدالة ،وسدددددتبدهل اخلليفدددددة بدددددرخري

والصالة ،لعا املسدلة السداكن يف تلدك

ل العةل بةصلة واضل ،لد

الصاليددات ألىلت الثددصلة ل د

ثةدداىل كدداىل

قادلي
الر

مد وىلت هدءال ه تةددل مدنه ول

والعةال ،اعةل اخلليفدة لد اختيدال والة

بع د

مددنه تددصارت ايدده لددروا الددصلع

و ةددال ظددصىل بالةددفات الدديت قدددمناها،

والتةصى واخلداة اإلداليدة واال تسداب إىل

السدددديةا السددددابةة يف اإلسددددالم والشدددددرف

ائلددة لددريفة و نهددا  ،لكنتدده ه يرتددك

والصماهددددددة ،واال تسدددددداب إىل بيصتددددددات

بعةلددده إىل املسدددتصى الدددهل كددداىل يريدددد

دداحلة ،مدد ومددل عددةاىل االسددتةرال يف

اخلليفة ،وتصمد ومثلة كدثنة لد ذلدك،

الدولة اإلسالمية(.)68

اةثالع ولسل اخلليفة سهل ب حنيف واليدعا

وبالفعددل حظددي مجي د الددصالة والعةددال

ل د مدينددة اددالس بعددد معركددة ددف ،

الهي تصلصا اإلدالة برعا املسلة و نهد ،

لكنته ه يستط وىل يضبطها( ،)69ا ستبدله

والدليل ل ذلك إىلت كتس التداليّ ه تدهكر

اخلليفة وولسل بدالع منه زياد ب وبيده(،)70

لددكاوى قدددمن إىل اخلليفددة عددد هددءال ،

وم املهد وىل عدرف سدبس إسدناد اإلمدام

بالكثرة فسها اليت كا ن تةددتمن عدده يف

لي ليه السالم هه الصظائف لزياد بد

املددتة الدديت سددبةن خالاددة اإلمددام لددي ليدده
السدددالم ،سدددصى بعد د

الشدددكاوى والددديت

اجلها اخلليفة بسر ة كبنة.

وبيه ،ل الر

م و ه ه يكد ينتسدس

إىل وسددددرة لددددريفة( ،)71وه يكددد مددد
الةحابة وو م وهل الصلع والتةصى(.)72

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

وحد وسبابها ،التهمر مد تةددراات الدصالة

خيا ددة لومددصال وو ظل د للر يددة ،بددل إ تىل
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كهلك اإىلت التداليّ سدجل لد زيداد
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ليده السدالم الةدلح

الكثن م االحنرااات ،وهنا ميكد الةدصل

مددد معاويدددة( ،)74لكددد معاويدددة ولاد وىل

وىلت هه االحنرااات ه تك مسدجلة ليده

يكسبه إىل ما به ،ملا رف نه م كفدا ة

يف تلك املدة(.)73

يف اإلدالة ،اددداد

وتددده وخدددا ووتددده مد د

بل ظهدرت بعدد التحاقده مبعاويدة اةدد

ووالد وبدي سدفياىل( ،)75بعددد وىل ذكدر قةددة

بةي والياع ل االس بعد استشهاد اإلمام

دددن

لي ليه السالم ،ووبةدا اإلمدام احلسد

ملفةدددة ،اد د د ايهدددا و تىل زيددداد ابد د
لر ي ألبي سفياىل(.)76

ليدده السددالم ليهددا ،ا لسددل لدده معاويددة

األمر الهل كداىل مدد اة لفدرح زيداد،

كتاب داع يهدددد ايدده ،م د ومددل وىل يكسددس

ابعد وىل كاىل يةال له زياد بد ابيده ،وهدي

والئه له ،ارا

زياد هها التهديد وولة

تسدددةية دددن مر دددصب بهدددا يف اجملتةعدددات

كلةة تتضة مسكه خبالادة ابنده احلسد ،

العربية ،و دبح باد دا معاويدة مد قبيلدة

اةددالإ «العجددس مد ابد سكلددة األكبدداد،

قريش ،اليت تعد ولرف قبائدل العدرب يف

االحدزاب كتدس

اجلاهليدددة واإلسدددالم ،كةدددا و دددبح بهدددها

لسصل

االد ددا وخدداع ملعاويددة ،و لدد وثددر ذلددك

بدد

و ددبح م د ولددد املددصال ملعاويددة ،اددصال

باس  -يف تسع الفداع واعدعي

ل الكصاة والبةرة االحك وتباع اإلمدام

وكهف النفداو ،ولئدي

إليت يتهدد ي ،وبي وبينه اب
92

ةد اإلمدام احلسد



اي ل اي ليده وسدل
اي ب
سيصاه

ل

 -يعد

دصاتةه ال ينثندصىل ،ولدا

ي ليجددددد ي و ددددر عددددرابعا
خلددددص إلدد د ت

لدددي ليددده السدددالم يف العدددراو اةتلددده
ولرتده (.)77

بالسددديف» ،ثد د بةدددي زيددداد متحةدددنعا يف

ومد خددالل مددا تةدددم يتضددح وىلت زيدداداع

إحدددى الةددالع يف اددالس ،حت د بعددد وىل

قددام ب ةددال سددلبية بعددد استشددهاد اإلمددام
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لددي ليدده السددالم وه يسددجل ليدده مثددل

منه خليد بد قدرة التةيةدي ،لد الدر

هه األ ةال قبل هه املدة ،لهلك نددما

م د وىلت معدددة كدداىل وحددد الةددحابة وم د

اختال اإلمام ليده السدالم هلده األ ةدال

وسددرة قرلددية لددريفة( ،)80وهددص ويضداع ابد

كاىل لكفا ته اإلدالية ،وقدلتده لد إجنداز

وخن اخلليفة(.)81

األ ةددال الدديت ووكلددن إليدده ،ويءيددد هددها

والسددبس يف ذلددك وتدده اشددل يف إدالة

الرول وىلت اخلليفة كتدس إىل زيداد كتابداع يدب

واليتدده ،وه يس دتط السدديطرة ليهددا

ايددده وتددده وختدددال للصاليدددة أل ددده يسدددتحةها

بينةا استطاع الصالي اجلديد السيطرة لد

لكفا تددهإ «ومددا بعددد اددإ ي قددد وليتددك مددا

هه الصالية ومباية الضرائس منها(.)83

وليتك وو ا ولاا لهلك وهالع»( ،)78وذلدك

كهلك زل اخلليفة قي ب سعد بد

ندما لد و تىل معاويدة يراسدله ،مد ومدل

بادة د واليدة مةدر( ،)84لد الدر

إ رائه حت يتةرد لد اخلالادة ،وينحداز

مددد وىلت قدددي كددداىل مددد ولددددت املدددصال

إىل ما بدده يف احلددرب الدديت كا ددن مسددتةرة

للخليفددة ،وهددص م د الةددحابة األوائددل،

م اإلمدام لدي ليده السدالم كدهلك ادإىلت

ومشدددهصل بالسياسدددة والشدددجا ة ،لكد د

اخلليفدددة ه دددم زيددداد مد د ومدددل وظيفدددة

معاويدددة زوتل كتابد دعا لد د لسددداىل سدددعد،

قضدددائية وو تتعلدددك بالفةددده ،بدددل يف اإلدالة

ي تد ي ايه وىلت سعداع معه ل لويه ،ادروى

ليدده لقابددة

اخلليفة وىلت هها األمدر ايده لدك وجيدس وىل

لددددديدة ثيددد ال يسددددتطي وىل يتال ددددس

يةطعه ،السيةا وىلت اخلالاة كا ن هدصض

ب مصال املسلة وو يظلةه .

حرب داع مسددتةرة عددد معاويددة ،ومددز م د

الديت كدداىل خدبناع بهددا ،ووعد

كةا يتر اخلليفة معدة بد هدبنة بعدد

هدده احلددرب كدداىل إ المي داع لددهلك كدداىل

ال
وىل وال ل خراساىل( ،)79وولسدل بدد ع

اخلليفددة ال يريددد وىل تددءثتر هدده األمددصل يف

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

()82
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احلالددة النفسددية ملةاتليدده ،لد الددر

مد

ثةته بسعد وقدلته ل اإلدالة ،والددليل
لد ذلددك و دده وال لد وذلبيجدداىل بعددد
زله

مةر(.)85

وقددددد لااددددك لددددروا اختيددددال الددددصالة
السنة األوىل – العدد األول – 1437هد 2016 /م

والعةتال ظدام لقدابي لدديد وعدعه اإلمدام
ليه السدالم للحيلصلدة دوىل التجداوز لد
ومددصال املسددلة وو اإلسددا ة إلدديه  ،الدد
تةتةدددر سياسدددة اإل دددالح الددديت وعدددعها
اإلمام لي ليه السالم ل حس اختيال
املددصظف م د والة و ةتددال خددراد ومزيددة
و نه  ،بل تعددتى ذلدك إىل وعد ظدام
لقابي لامل ملراقبة هءال العةتال.
وذلددك ألىلت الرقابددة اإلداليددة واملاليددة
94

من هءال املصظف م التال س ب مصال
املسلة  ،حتد إتده كداىل ميدالس الرقابدة
بنفسدده يف املندداطك الدديت هضدد لسددلطته
مبالدددرة ،لدددي

لد د ومدددصال املسدددلة

احسددددس بددددل حتدد د

لدد د معدددداملته

االقتةادية ايةا بينه (.)86



وميك د وىل تعددرف ل د هددها النظددام
الرقددابي مد خددالل تةسدديةه إىل اةص ددة
م اإلمرا ات اليت اتبعها اخلليفةإ
 .1نظام العيون
ووعحنا ايةدا سدبك الكيفيدة الديت كداىل
اإلمام لي ليده السدالم تدال بهدا ةتالده
ووالتدده وذلددك واة داع ملعدداين خا ددة منهددا
األما ة والدي واخلاة و نها ،إال وتده ه
يكتددف بهددها اإلمددرا بددل تعدددا إىل وعد
ظدددددام متكامدددددل يددددددقك لدددد العةتدددددال
و ةدداهل  ،ومددز مدد هددها النظددام كدداىل
العيصىل اليت يستةي منهدا اخلليفدة معلصماتده
د تةددراات هددءال الددصالة والعةتددال يف
والياته البعيدة

مركز الدولة ،وميك

وىل ةددددصل إىلت هددددها النظددددام يشددددبه ظددددام
االستخبالات يف وقتنا احلالي ،أل تىل هدءال
العيصىل ال يعراه سصى اخلليفة ،ويكتبصىل
إليدده مبالددرة دد السددلبيات واإلجيابيددات
اليت يرو ها يف مناطك ةله  ،لهلك رى
و تىل اإلمام لي ليه السالم كاىل يعل بكل



 ...............................................................................أ .د .حسني علي الشرهاني

ل اسدتعةال

اإلسالمية ،وقدد ودى هدها النظدام الرقدابي

األما ددة ،والراددك بالر يددة ،وحتفدد مدد

اا ليتدددده يف مراقبددددة تةددددراات املددددصظف

األ ددصاىل ،اددإ تىل وحددد مددنه بسددط يددد إىل

التدددابع للدولدددة اإلسدددالمية ،ألىلت الدددصالة

خيا دة ،امتةعددن بهدا ليدده نددا وخبددال

كددددا صا حددددهلي يف التعامددددل مددد ومددددصال

يص ك ،اكتفين بهلك لاهداع ،ابسطن

املسلة  ،وو بحن لديه قنا ة يف و هد

ليه العةصبة يف بد ه ،ووخهتده مبدا و دابه

ه يكص ددصا مطلةددي اليددد بهدده األمددصال،

مد د

ولي لديه ول حةا ة إذا خدا صا األما دة

وومته باخليا ة وقلدته ال التهةة»(،)87

الدديت يف ويددديه  ،لددهلك كددا صا حرية د

ويف كتاب سخر لعةتالهإ «وامعل لديه

ل ودا و ةاهل بةصلة ميدة.
وهددددءال الددددصالة والعةددددال كددددا صا

ةلددده ،ثد د ةدددبته مبةدددام الهلدددة،

العيصىل يف كل احية م ولعك.)88(»...
وهددددها يعدد د وىلت هندددداا مهددددازي

يعراددددددصىل وىلت هندددددداا اةص ددددددة مدددددد

للعيصىل وحددهةا تداب للخليفدة يراقدس

األلدددخاا تدددابع للخالادددة يراقبدددصىل

الصالة والعةتدال ،وا خدر تداب للدصالة

تةدددرااته ويكتبدددصىل بةدددصلة مسدددتةرة
للخليفة ،السيةا وىلت اخلليفدة ومدر الدصالة
وىل يستعينصا يف ةله مبجةص ة مصثصقة
م د األلددخاا وجيعلددصه

يص داع هل د

ملراقبة ةتال اخلراد واجلزيةإ «ثد تفةدد
و ةددداهل  ،ووبعددد العيددددصىل مددد وهددددل
الةدو والصاا لديه  ،ادإىل تعاهددا يف

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

األلدددددديا الدددددديت ددددددرل يف الصاليددددددات

السدر ألمصله حدوة هل

يراقس ةتال اخلراد واجلزية ،السديةا
وىلت الدولدددة اإلسدددالمية كا دددن مماميدددة
األطددددراف ،والددددصالة مسددددءول

ددد

اةص ة كبنة م املدىل والةرى التابعة
لصاليدددداته  ،الدددديت كا ددددن حتتدددداد إىل
اةص ددة كددبنة م د العةتددال م د ومددل
مج ومصال اخلدراد واجلزيدة والعشدصل
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والةتدددددقات وتصزيدد د العطددددا

لدد د

املددددصظف و نهدد د واإل فدددداو لدد د
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اخلدمات العامة ،ولي

مبةدول الصالي

األخطال اليت تتعرض هلا الصاليات واملدىل
اإلسالمية بالة (قد بل

)(.)89

ويف هدددها داللدددة لد د وىلت الدددهل وبلد د

مبالرة هه األ ةدال بنفسده ،السديةا

اإلمام لي ليه السدالم هدي العيدصىل الديت

إذا رانددددا وىلت السددددفر مددد مدينددددة إىل

وعددعها يف كددل ولمددا الدولددة اإلسددالمية،

وخرى قد يست رو ددتة ويدام ،بالتدالي
يكددصىل ومددصد ظددام العيددصىل عددرولل
مداع بالنسبة للصالي م ومل معراة مدا
جيرل يف واليته.
و ل الدر

مد وىلت املةدادل ال تدهكر

لنددا ومددا العيددصىل ،الددهي كدداىل يضددعه
اخلليفة يف الصاليات واملدىل التابعة هلدا ،إال
وىلت ومددددصده كدددداىل وكيددددداع و ددددن قابددددل
للشدددك ،ألىلت اإلمدددرا ات الددديت اهدددهها

96



اإلمددام ليدده السددالم ثددك بعدد

الددصالة

والعةتال ،تب وته كاىل يعتةد ل العيدصىل
يف معراددددة األخبددددال ،إذ مددددا يف و لددددس
الكتس اليت ومتههدا لصالتده و ةتالده الدهي
دداوزا ل د ومددصال املسددلة  ،كددهلك يف

ويف وحيدداىل وخددرى ددرا ية درتح وىلت مةدددل
معلصماته ما ت

طريك يص ه ،كةدا يف

الكتدداب الددهل ومتهدده إىل قددث ب د
والي مكة ،ندما ومته معاوية

بدداس
لة لد

هه املدينة ،إذ قال لهإ «اإىلت ي بامل رب
()90

كتدددس إلدديت ا دددي ، »...وتدددب كتدددس
اخلليفة إىل الصالة والعةتال حج املعلصمات
(االسددتخبالية) الدديت كا ددن تةددل للخليفددة
تةراات هءال الصالة والعةال.
وميك لنا خالل قرا ة هه الكتس وىل
عدددرف و تىل اإلمدددام ليددده السدددالم كددداىل ال
يسدددةح بددد ل تةددددرف ،لمبدددا يدددءدل يف
املسددتةبل إىل التال ددس بد مصال املسددلة ،
وقددددد ومتدددده كتددددس لددددديدة اللهجددددة إىل
اةص دددة مددد الدددصالة بندددا ً لددد هدددده
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املعلصمات ،م العل وىلت قس مدنه كداىل

مدددد ص ،....وال ووىلت لكدددل مدد مصم إمامددعا

م كبال الةحابة مثل ثةداىل بد حنيدف

يةتدل به ويستضدي بنصل لةه ،وال وإ تىل

و بد اي ب

باس ،ألته ل الر

م

إمامك قد اكتف م د يا بطةريه ،وم

الثةددة الدديت و طاهددا هلددءال ال دصالة ،كدداىل

طعامدده بةر دديه ،وال وإتك د ال تةدددلوىل

يريد وىل ةدي النداس مد هدءال  ،إذا مدا

ل ذلك ولك و ينص ي بصلع وامتهاد،
نائةها وادراع ،وال

لر ية ،كهلك كاىل يريد وىل ةديه مد

تااع ،وال ادخرت م

و فسدددده ويضدد داع ،ومدد د األمثلددددة لدد د

و ددت لبالي ثصبي طةراع ،بلد كا دن يف

املعلصمدددات الددديت و دددلن للخليفدددة دد

ويدددينا ادددا م د كددل مددا وظلتدده السددةا ،

الصالة ،وىلت والي البةرة ثةاىل ب حنيف

اشحتن ليها فصس قدصم وسدخن نهدا

قبِددل د ددصة وحددد و نيددا البةددرة لتندداول

فدددصس سخدددري و عدد احلكدد اي ،ومدددا

ومبددة طعددام يف بيتدده ،اكتددس لدده اخلليفددة

و دن بفدددا و ددن ادددا والددنف مظا هددا

كتاباع بهها الش ىل ،وسصف خه مز مد

إىل مددددد  ،تنةطدد د يف ظلةتدددده سثالهددددا

هها الكتاب م ومل التعدرف لد لقابدة

وت يدددس وخبالهد دا ،وحفدددرة لدددص زيدددد يف

اخلليفة ل والته و ةتالدهإ «ومتدا بعدد يدا

اسحتها وووسعن يدا حاارهدا ألعد طها

اب حنيف اةدد بل د وىلت لمدالع مد اتيدة

احلجدددر واملددددل ،وسدددد ارمهدددا الدددماب

وهددددل البةدددددرة قددددد د دددداا إىل م دبددددة،

املماكد د  ،وإتةدددا هدددي فسددددي ولوعدددها

ا سددر ن إليهددا تسددتطاب لددك األلددصاىل،

بالتةصى ،لت تي سمنة يصم اخلدصف األكدا،

وتنةل لك اجلفاىل ،وما ظننن و ك يدس

وتثبددن لد مصا ددس املزلددك ،ولددص لددان

إىل طعددام قددصم ائلدده افددص ،و ندديه

الهتدين الطريك إىل مةف هها العسل،

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

اسددددتعةلصا ددددالحياته بةددددصلة ددددن

و فة وسداد ،اصاي ما كنزت م د ياك

97

منهج أمري املؤمنني عليه السالم يف معاجلة الفساد املايل......................................................

ولباب هها الةةدح و سدائج اخلدز ،ولكد

وخبدددال الصليةدددة الددديت حضددددرها الدددصالي

هيهددددات وىل ي لددددب هددددصال ،ويةددددصد ي

و ددددلن للخليفددددة مدد د خددددالل مهدددداز

مشعي إىل هن األطعةة ،ولعدلت وحدده

العيددصىل ،ويتضددح هددها األمددر م د خددالل
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باحلجددداز وو اليةامدددة مدد ال طةدد لددده يف

بالة (قد بل

) الديت ذكرهدا اخلليفدة يف

الةددرا وال هددد لدده بالشددب  ،وو وبيددن

كتابدده ،كددهلك كددصىل الددصالي ثةدداىل ب د

مبطا ددداع وحدددصلي بطدددصىل رثددد ووكبددداد

حنيددف م د الةددحابة ه يشددف لدده نددد

حرى؟ وو وكصىل كةا قال الةائلإ

اخلليفددة ،إذ ه يتددصا

وحسددددبك دا وىل تبيددددن ببطنددددة

إليددده ،لد د الدددر

وحصلدددك وكبددداد حتد د إىل الةد ددت
ووقندد د مدد د فسددددي وىل يةددددال ومددددن
املءمن  ،وال ولالكه يف مكال الددهر،
وو وكددصىل وسددصة هل د يف مشددصبة العدديش،
اةددددا خعلةددددن ليشددد ل وكددددل الطيبددددات
كالبهيةددددة املربصطددددة هةتهددددا لفهددددا ،وو
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كاملرسدددلة لد د لها تةةتةهدددا تكدددمش مد د
و الاها وتلهص ةا يراد بها  ،......ا تك
اي يددا وبدد حنيددف ،ولتكفددك وقرا ددك
ليكصىل م النال خال ك»(.)91
ميك وىل الح م خالل قدرا ة هدها
اجلددز م د الكتدداب ددتة ومددصل ،منهددا و تىل

د تصميدده اللددصم
مد د وتددده ه يسدددرو

األمصال ،وو صىل األما ة اليت ووكلدها لده
اخلليفة ،بل عد ي إىل وليةة م قبل وحدد
ولراف البةرة ،وهي قضية طبيعية لد
ا تبدددال وتهددد يريددددوىل التعدددرف ليددده،
وتةصيددة القددته بدده مددادام يعدديش معه د
ويتددددصىل ومددددصله  ،إال و تىل هددددها األمددددر
ا مض ليه اخلليفدة بشددة ،ألىلت الدصالي
كاىل ميثدل الدولدة الديت يةدف لد هرمهدا
لي ب وبي طالس ليه السالم ،وتستند
يف حكةها ل تشدريعات مدا بهدا حمةدد
ل اي ليه وسله وسل م اي سبحا ه
وتعاىل ،وليسن دولة قائةدة لد سدلطة
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ال تكم كثناع بالسدلصا والعةدل ،بةددل

الةددحابة ليجة د الزكدداة ،و ندددما مددا

ما يهةتها تسين األمصل يف مرحلة ما ،إتهدا

هها العامل و ط األمصال للرسصل ل

ادل ،لهلك

اي ليدده وسلدده وسددل بعددد وىل ددزل منهددا

دولة تريد وىل تءس حلك

ميكد وىل ةددصل إ تىل ا ددماض اخلليفددة كدداىل

لي ز

وته هدية وهدين إليده ،اةدعد

سببه ددتة ومدصل ،منهدا وىلت اخلليفدة نددما

الرسصل ل اي ليده وسلده وسدل املندا

ل األ فد واألمدصال ،لدهلك جيدس وىل

العةل مما وال ي اي ،اي تي ايةدصلإ هدها

يكدددصىل مبسدددتصى االختيدددال ،السددديةا و تىل

مددالك  ،وهددها هديددة وةهدددين لددي ،واددال

هءال الهي د ص إتةا د ص ليتزلفصا له،

مل يف بين وبيه وومه حتد ت تيده هديتتده

وه تك د صته له لصمده اي ،والددليل

إىل كاىل ادقاع ،واي ال ي خه وحدد مدنك

وىلت الفةرا ه يكص صا مدد صي ايهدا ،إذىل

لدديااع ب ددن حةدده ،إال لةددي اي د تز ومددل

كا ددن د ددصة قائةددة وساسددها املةددلحة،
ولي

اهلددف منهدا تةصيدة األوا در ،بدل

ةله يصم الةيامة»(.)92
و ل الدر

مد وىلت املعلصمدات الديت

كدددا صا يريددددوىل السددديطرة ليددده ،لدددهلك

بل ن اخلليفة ما ت

ا مض اخلليفة ألته بعد ذلك ال يسدتطي

لك هه العيصىل ه تك معيتنة م قبلده،

طريدك العيدصىل،

تطبيك اإل الح والت ين ،الهل لمبا مي

بدددل تطدددص عع مد د بعد د

هددددءال األ نيددددا الددددهي ومتهددددصا إليدددده

يسكنصىل يف هه الصالية ،مثل كتداب وبدي

الد صة ،وهها األمر كاىل مطابةداع لسياسدة

األسدددصد الددددذلي الدددهل ومتهددده للخليفدددة

الرسددصل ددل اي ليدده وسلدده وسددل مد

حصل تةراات والي البةدرة بدد اي بد

ةالددده ،افدددي لوايدددة وتددده ولسدددل وحدددد

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

اختددال هددها الددصالي وع د ثةتدده ايدده ا متندده

وقالإ «إ ي وستعةل الرمدل مدنك

لد

املسدددلة الدددهي

باس الهل و دبح واليداع بعدد ثةداىل بد
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حنيف ،إذ كتس له وىلت الصالي وخه شدرة

وتنكح النسا م مدال اليتدام واملسداك

االف دله م بين املال ،اكتس اخلليفة

واملددددءمن واجملاهدددددي الددددهي واددددا اي

للصالي ي مر برد هده األمدصال ،وبالفعدل

لدديه هدده األمددصال ،ووحددرز بهد هدده

ولمعن هه االمصال إىل بين املال(.)93
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وكتددس إىل وبددي األسددصد الدددذلي «ومددا
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الددددددبالد ،ادددددداتك اي وولدد إىل هددددددءال
ومددصاهل  ،اإتددك إىل ه تفعددل ثد ومكددن

بعددد اةددد اهةددن كتابددك ،ومثلددك ةددح

اي منددددددك ،أل ددددددهلىل إىل اي ايددددددك،

اإلمام واألمة ،وواىل ل احلدك ،وادالو

وألعددربنك بسدديفي الددهل مددا عددربن بدده

اجلددصل ،وقددد كتبددن إىل دداحبك ،ايةددا

وحدا إال دخل النال ،وواي لص وىلت احلسد

كتبددن ايدده م د ومددر وه وة لةدده بكتابددك

واحلس اعال مثل الهل اعلدن مدا كا دن

ايه ،اال تدع إ المي ما يكصىل ثضرتك،

هلةا ندل هصادة»(.)95

مما النظر ايه لومة الح»(.)94

وهدده الروايددة تثبددن قضددية وخددرى يف

وم خالل قرا ة هها الرد ستنتج وتده

هددها البدداب ،هددي و تىل املعاجلددة الدديت كدداىل

ددتي وبدددا األسدددصد يندداع للدولدددة بةدددصلة

يةصم بها اخلليفة للسلبيات الديت يكتشدفها

لمية يف تلدك الصاليدة ،السديةا وىلت هدها

ظام العيصىل ،كا ن مبستصى اخللل الدهل

األمر ال يعل به إال اخلليفة ووبا االسدصد،

قد ينتداب إدالة الدولدة ،إىل ه تكد وكدا

و لد وثددر هدده املعلصمددات الددصالدة كتددس

مندده ،ال د يك د اخلليفددة يددما لددياعا م د

بددداسإ «ويهدددا

املعلصمات الصالدة له إال ودقك ايه ،حتد

اخلليفدددة إىل بدددد اي بدد

املعدددود نددد ا مد ذول األلبدداب ،كيددف

يتثبن منده وتده كداىل حةدعا وو ال ،وال يدما

تسي لراباع وطعاماع وا ن تعل و ك ت كل

لي للةداة وكداىل اسدس ول لدخص

حرامددعا وتشدددرب حرامدداع ،وتبتدداع اإلمددا

مهةددا كدداىل وز دده االمتةددا ي وو الدددي ،
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واملثال الهل سةنا يدلل ل هها األمر،
السدديةا و تىل بددد اي ب د

بدداس كدداىل م د

ولد املةرب للخليفة.

اإلمام لي ليه السدالم وومدر بدرد تلدك
األمصال ،وكتدس إليدهإ «إىلت ةلدك لدي
لك بطعةة ،ولكنتده يف نةدك وما دة ،ويف

وهه الروايات املتةدمة تدل لد و تىل
اإلمددام لددي ليدده السددالم كدداىل ال يةبددل

يديك مال م مال اي ،وو ن مد خدزاىل
اي ليه حت تسلةه إلي»( ،)97وملا امتند

ب قل التةراات إسا ة إىل ومصال املسلة

األلدددع

وو إدالة الدولددددة ،وو حتدد د التهدددداوىل وو

وخهها نددما كداىل واليداع للخليفدة ثةداىل

العجز يف إدالة هه األمصال ،افدي لوايدة

بد

فدداىل ،ه ددتد اخلليفددة لددي ب د ابددي

وىلت العيصىل الديت وعدعها اخلليفدة يف واليدة

طالس ليه السالم بالعةصبة الشديدة ،مدا

ا طخر ،وبل ن اخلليفة وىلت الصالي املندهل

ه يرمد تلددك األمددصال وقددال لددهإ «واي

بد اجلددالود العبدددل كدداىل ال يهددت بعةلدده

لا ه حتضدرها إىل بيدن مدال املسدلة ،

و رد للةيد ويلعدس بدالكالب ،اكتدس

ألعددربنك بسدديفي هددها و دداب منددك مددا

لددهإ «بل دد و ددك تدددع ةلددك كددثناع،

و اب» ،ا لمعها إىل بين املال.

وهدددرد الهيد دعا مبناهدددا ،تطلدددس الةددديد

و لد الددر

وتلعس بالكالب» ،ث ولسل إليه اخلليفة

تهكر وته وخدها بعل

و زلده د تلددك الصاليدة( ،)96كةددا تددهكر

لكنه ندما و ل بر ااه و د املسلة ب ته

الروايات وىلت اخلليفة ندما بل ه وىلت الصالي

سنم األمصال اليت وخهت م بين املدال

لدد د وذلبيجدددداىل األلددددع بدد د قددددي
الكندل ،وخه بع

األمدصال مد واليتده

يف هد اخلليفدة ثةداىل بد

فداىل ،زلده

مد وىلت بعد

الروايددات

ثةاىل ب

فداىل(،)98

ب ن حك ،لهلك تتب

ةتدال ثةداىل ووخده

مدددنه األمدددصال وولمعهدددا إىل بيدددن مدددال
املسلة (.)99

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

دد لد تلدددك األمدددصال ،ألتددده
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واملالح يف مهداز العيدصىل وتده كداىل

ثةهدد إذ ددزل قسددةعا مددنه و دداقبه ،

يتةةتدددد كدددل السدددلبيات الددديت يتعدددرف

ا خددر والتحددك مبعاويددة،

وهددرب الددبع

ليهددا ،ويص ددلها إىل اخلليفددة بسدددر ة،

بعدما راصا وىلت اخلليفة اكتشدف ومدره ،

مدد املسددااة الكددبنة الدديت

د التةددراات

لدد الددر

تفةددل العا ددةة د بع د

الصاليددات

كة دا ا تددهل بع د
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مددنه

اليت بدلت منه .

مثل وذلبيجاىل ،كةا تبيت وته كداىل يتداب

لكدد

لدد الددر

مدد الشدددة الدديت

بدقددددة كددددل األلدددديا الدددديت حتددددد يف

وتةف بها اخلليفة م العةتال املةةدري ،

الصاليات اإلسالمية ،وقدد تعدرف لد

إال وتنا يف الصقن فسه لة منه حر ده

هها األمر إذا قرو ا الكتاب الدهل ومتهده

ل

دم تةديك كل املعلصمات اليت ترد

اخلليفددددة إىل والددددي املدينددددة سددددهل بدد د

إليه ،اةد كاىل يرسدل إىل الدصالة والعةتدال

حنيف ،والدهل يشدن إىل تسدرتب بعد

الهي ترد معلصمات نه  ،ويتبد معهد

وهددل املدينددة والتحدداقه مبعاويددة« ،اةددد

اةص ة م اإلمرا ات ملعراة حةيةة هه

ال مد وهدل املديندة خرمدصا
وىلت لمدا ع

األ ةدددال ،وال يعاقدددس وحدددد مدددنه إال

بل

إىل معاوية»(.)100
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ندما يةدرت لد فسده بالتكداب اجلنايدة،

ويف هددها داللددة ل د وىلت هددها النظددام

و لد سددبيل املثددال نددما بل دده وىلت املنددهل

كدداىل يعةددل بدقددة واا ليددة يف كددل ولمددا

ب اجلالود وخه مبل داع مد املدال مد بيدن

الدولة ،ويعزز هها الدرول معرادة اخلليفدة

مال املسدلة  ،كتدس لده كتابدعا و ظده ايده

الدقيةددة بكددل التجدداوزات الدديت قددام بهددا

وطلددس مندده وىل ي د تي إىل العا ددةةإ «ومددا

الصالة و ةتدال اخلدراد لد ومدصال

بعدددد ادددإىلت دددالح وبيدددك ر دددي ايدددك،

املسدددلة  ،واإلمددددرا ات الددديت اهددددهها

وظننن وتك تتب هديه ،وتسلك سدبيله،

بع
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اددإذا و ددن ايةددا لق د إلددي نددك ال تدددع

كهلك اةد ولدت للخليفدة معلصمدات

هلددصاا ا ةيدداداع ،وتبة د ألخرتددك تدداداع،

تفيد بد ىلت مةدةلة بد هدبنة امدل ولدلدن

تعةدددر د يددداا خبدددراب وخرتدددك ،وتةدددل

خرة ،ي خده مد ومدصال املسدلة ويفرقهدا

شددنتك بةطيعددة دينددك ،ولددا كدداىل مددا

لدد مدد وتددا مدد قصمدده ،اكا ددن هدده

نددك حة داع جلةددل وهلددك ولس د

بل د

املعلصمددة سددبباع تصميدده اخلليفددة كتابدداع هلددها

الي ب هدل وىل يسدد بده ث در ،وو ينفده بده

لددديداع هلددها العامددل ،وايدده ويض داع تهديددد

األمر ،وو يعل له قدل وو يشدرا يف وما دة

بالعةصبدددة ،لكددد يف الصقدددن فسددده كددداىل

وو يدددءم

لدد مبايدددة ،ا قبدددل إىل حدد

يةلك كتابي هها إىل لا اي»(.)101
و ندما ما إىل العا ةة زله اخلليفة

اخلليفدددة يعدددرف وىلت بعدد

املعلصمدددات قدددد

تكصىل كيدية وو مبال ايهدا ،لدهلك لةد
يف هددها الكتدداب و دده كدداىل يءكددد لدد وىلت

دد تلددك الصاليددة ،ووعددعه يف السددج

املعلصمددات الددصالدة ليسددن بالضدددرولة وىل

وق درتل ت رميدده ثالث د ولددف دله د  ،إال وىلت

تكدددصىل دددحيحة ،لدددهلك قدددال يف هدددها

دددصحاىل وحدددد و دددحاب

نك ومر وكدات وىل

عةدددعة بد د

الكتابإ «اةد بل

اخلليفددة لددف لدده ،مد ومددل إخرامدده مد

و ددددقه ،إتدددك تةستددد يف املسدددلة يف

السج احلدف وتده ه ي خده مد األمدصال

قصمك وم ا ماا م الس لة واألحدزاب

ليااع لهلك وطلك سراحه(.)102

ووهددل الكددهب مد الشددعرا  ،كةددا تةستد

لكنتدده ه يعددد لتددصلي العةددل يف تلددك

اجلصز ،اصالهل الك احلبدة وبدرو النسدةة،

الصالية ،تيجة للسلبيات اليت وثنت ليده

ألاتشدد

دد ذلددك تفتيشدداع لددااياع ،اددإىل

السيةا دم اهتةامه بعةله كةا قدمنا.

ومدته حةاع لتجدىل بنفسدك لديت هصا داع،

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

علددك خددن منددك ،ومدد كدداىل بةددفتك

العامل ،وهها الكتاب كاىل يتضة تصبيخاع
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اددال تكددص ت مد اخلاسددري و ةدداال الددهي

ومددد ا لدده لددياعا وخدده ا  ،وإىل ه جنددد لدده

عدددلت سدددعيه يف احليددداة الدددد يا ،وهددد

ماالع تركنا »(.)105
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سنصىل نعا»(.)103

ويف احلددددداالت الددددديت كا دددددن ايهدددددا

وبالفعل اإىل العامل كتس إىل اخلليفة

املعلصمات الصالدة حيحة ،اإىلت اخلليفة

وتدددده ه ي خدددده ول لددددي مدد د ومددددصال

كدداىل اسددس هددءال املةةدددري  ،ووول

املسلة  ،ووىلت املعلصمات الصالدة ليسدن

د العةدل يف

حيحة ،اةدتقه اخلليفة وه يتخده ول
إمرا

اهه(.)104

هه العةصبات هص زهل

إدالة الدولة ،واسدمماع مدا وخدهو مد
ومصال بالنسدبة للةتجداوزي

لد ومدصال

ومتا زلده اةدد كداىل سدببه وتده ه يسددد

املسدددلة  ،وهدددها واعدددح مد د خدددالل

مبددال م د املددال كا ددن بهمتدده لبيددن مددال

الروايددة الدديت تددهكر وىلت يزيددد ب د حجيددة

املسدددلة  ،إذ وتددده الدددمى اةص دددة مد د

والددي ال درتل ،وخ ده م د ومددصال املسددلة

األسرى مببل م املال ووطلدك سدراحه ،

وهددص يظ د وىلت اخلليفددة ال يعل د بدداألمر،

اسدتد مز م هها املال ،لكنتده جدز د

ا لسددل إليدده وىل يةددِم إىل العا ددةة الةددا

تسديد اجلز املتبةي منه ،لدهلك هدرب إىل

و ل إىل تفام ب ىل اخلليفة يعل بسرقته

مد وتده لدص

ألمصال املسلة  ،احبسه اخلليفة إال وتده

تسديد األمدصال ألمهلده اخلليفدة

وسدددتطاع وىل يهدددرب إىل الشدددام ويلتحدددك

معاوية يف الشام ،لد الدر
و تهل

إىل ح تصار األمصال لديه ،وهها واعدح

مبعاوية(.)106

م قصلدهإ «اعدل اعدل السديد ،وادرت ادرال

ويف هه الرواية إلالة واعحة إىل و تىل

العبيد ،وخاىل خيا ة الفدامر ،ومدا وتده لدص

العيددصىل هددي الدديت ةلددن هدده املعلصمددات

وقددام اعجددز مددا زد ددا ل د حبسدده ،اددإىل

الدقيةة للخليفة ،كهلك اإىلت الةعةداع بد
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لدددصل هدددرب إىل معاويدددة ،بعددددما دددرف

املشددكلة سددابةة لعهددد اإلمددام لددي لي ده

اخلليفة وته و دو امروة مائة ولف دلهد ،

السالم وقد تطرقندا ايةدا سدبك إىل بعد

ألته درف وىلت اخلليفدة سديعاقبه لد هدها

مصا س هه املشكلة ،لك م امله مدعا

العةل ،السديةا إىلت هده األمدصال وخدهها

الةددصل و تىل السياسددة اإلداليددة الدديت اتبعهددا

م بين مال املسلة (.)107
د ادرال

الرئيسة يف هه املشكلة ،اعل الر

م

العةتددال الددهي سددرقصا األمددصال إىل الشددام

و دده كدداىل لددديدا م د

حي يستطيعصىل التةت مبا سرقص  ،اعل

اةص ة م العةال وه ال يسدتحةصىل وىل

الددر

مد و تىل اإلمددام لددي ليدده السددالم

ةالدده ،إال و دده وىل

يتصلصا إدالة الدولة وو ومصال املسلة .

كددداىل قدددد سددديطر لد د الدولدددة املماميدددة

و ندددما ددرف و ه د سددرقصا ومددصال

طريك العيدصىل ،الديت كا دن

املسدددلة  ،كددداىل اإلمدددرا الدددهل اهددده

تص ل األخبال إليده بسدر ة ،والعةصبدات

معه ال يتناسس م حج اإلسا ة الديت

م هءال  ،و دزل

اقماصها ،كهلك احلال م معاوية الدهل

األطراف

اليت فهها ثك بع
البع

ا خر.

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

وم املهد هندا وىل تحدد

ةددر ب د اخلطدداب كا ددن وحددد األسددباب

وطلك اخلليفة ةر يد يف بالد الشام وه

إال و تىل ومددصد معاويددة يف بددالد الشددام

اسبه اا بح مسيطراع ل تلك املنطةة

وإ ال دده التةددرد يف تلددك الصاليددة الكددبنة

املهةدددة ،وزادت هددده السددديطرة بعدددد وىل
فدداىل ومج د

ال نيددة بدداألمصال ،والدديت يسددكنها و ددداد

تددصىل اخلالاددة ثةدداىل ب د

كبنة م املسلة املسيطر ليه م قبل

الشددام كلدده لدده ،األمددر الددهل مكندده م د

معاوية بشدكل مطلدك ،كداىل مبثابدة لدصكة

إ شا مملكة مستةلة متةردة ل اخلالادة

يف منددددس الدولددددة اإلسددددالمية ،وهدددده

يف تلك املنطةة.
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لهلك كاىل السدراو جيدوىل ملج سمنا

واملسدداواة ب د املسددلة  ،والثا يددة دولددة

ندددد معاويدددة بعدددد هدددربه  ،ا دددبحن

معاويدددة الةائةدددة لد د لدددرا الضدددةائر
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لد

باألمصال ،ومعاوية ه يك يهت لةد ال

الةا صىل ،اكا دن الدولدة يف هدد اإلمدام

املسددلة وعددعفائه  ،حتدد يسدداويه

لددي ليدده السددالم كلةددا ولادت حماسددبة

بز ةدددا الةبائدددل والصمهدددا  ،وو يهدددت

وحد العةال سرو مال واليته وهرب إىل

بدددددااعي الضدددددرائس مددد وهددددل اجلزيددددة

معاويددة ،الددهل بدددول يسددتةبله ويكرمدده

واخلراد ،يف مةابدل تدصان ومدصال إلدامدة

لدد سددرقته ويرادد مةامدده( ،)108ليهيدد

مهاز العسكرل الدهل دالب بده دولدة

ل ددنة الةيددام بالعةددل فسدده ،اهددرب إىل

لي ب ابدي طالدس ،لدهلك كداىل الكدثن

معاوية كدل مد سدرو ومدصال املسدلة ،

م املتنفهي والز ةا يف العدراو و دن

والددددهي و فددددصا مددد حكددد اإلسددددالم،

مد د املنددداطك ،والددديت كةهدددا اخلليفدددة

ليجدوا املال ند معاويدة ويتبجحدصىل مبدا

ينظروىل بإ جاب إىل سياسة معاوية دا

سرقص ل املو يف الشام ،اامتة

ند

الز ةا يف الشام(.)110

معاويددددة الكدددددثن مدددد قبائدددددل العدددددراو

اكددداىل معاويدددة نددددما ي تيددده هدددءال

وومددصهه  ،ممدد ه يسددتط وىل يعدديش

هددالب اي دددو لدديه األمددصال ويةطعهد

حتددن ظددل العدددل الددهل ميددزت بدده دولددة

األلاعي ،وكداىل قسد مد هدءال نددما

لدددي بدد ابدددي طالدددس( ،)109ألىل الدددبالد

يهربصىل إىل معاوية يرحل معه الكدثن مد

اإلسدددالمية يف تلدددك املددددة قامدددن ايهدددا

واراد قبائله  ،ألىل و لس هءال كا صا مد

دولتاىل ،األوىل دولة اإلسالم دولة لدي

الز ةا  ،وهها يدلل ل وىل هءال كدا صا

بد د ابدددي طالدددس الةائةدددة لد د العددددل

يتطلعددددددصىل إىل تةسددددددي تفاعددددددلي ،وال
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يسداويه مد وعدعف املسدلة  ،ويريددوا

طائفددة مم د معددك د احلددك إذ ةددصا بدده،

نهد ،

وا تةددددصا مدد د العدددددل إذ ددددالوا ايدددده،

وىل ةلصا ل ومدصال وكثدر مد

للحساب ،وقد ا مةةلة بد هدبنة د

والشدرف ،اتاقن و ف الناس إىل الدد يا،

هها املعند  ،نددما طالبده اخلليفدة بتسدديد

وقل م لدي للدد يا بةداحس ،ووكثدره

األمددصال الدديت بهمتدده لبيددن املددال ،اةددالإ

جيتدددصل احلدددك ويشدددمل الباطدددل ،ويدددءثر

(واي لددص وىل ابد هنددد مددا يطددالب بهددا ،وو

الد يا ،اإىل تبهل املدال يدا ومدن املدءمن مدل

ابد

فدداىل لمكهددا لددي ،وه تددر إىل ثةدداىل

كيف و ط األلع مائة ولف دلهد مد
خراد وذلبيجاىل يف كل سنه)(.)111

اليددك و ندداو الرمددال ،وتةددف ةدديحته
وتستخلص وده )(.)112
لك اإلمدام ليده السدالم لاد

هدها

لهلك درى وىل بعد

و دحاب اإلمدام

االمدددر بشددددة ،وه يكد د يهةددده هدددروب

لي ليه السالم ل الر

م معدراته

اةص ددة م د السدددراو واأللددراف الددهي

باملباد اليت كاىل يعتنةها ،اقمحصا ليه ملدا

كرهددصا لددر ة املسدداواة والعدددل ،اةددال

لذوا هددددددروب الز ةددددددا والصمهددددددا إىل

لولمإ «ووما ما ذكرت م بهل األمصال

األمددصال هلددءال

وا طناع الرمال ،اإ ه ال يسعنا وىل ءتي

معاويددة ،وىل يعطددي بعد

الز ةدددا وال يسددداويه بعامدددة املسدددلة ،

امرو م الفي وكثر م حةه»(.)113

اةال له مالدك بد احلدال االلدمإ (و دن

لهلك اإىل النظام الهل وعدعه اخلليفدة

ت خه بالعدل وتعةل اديه بداحلك وتنةدف

م ومل السيطرة ل إدالة الدولدة ،كداىل

الصعددي م د الشدددريف ،ولددي للشدددريف

يصامددده هددده املشدددكلة ،إذ كلةدددا اقدددس

ندا اضل منزلة ل الصعي  ،اضدجن

اخلليفددة وحددد هددءال املةةددري هددرب إىل

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

و ندددما ي خددهوا مد األمددصال ال يتعرعددصا

و ددالت ددنائ معاويددة نددد وهددل ال ن د
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معاويدددة ،الدددهل حدددصل الشدددام إىل مركدددز
لتجة اخلالم
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هناا حماسبة هلءال  ،ال يضطر وحد م
الددددصالة وو العةددددال وىل يهددددرب بدددد مصال

ل كل حال ادإىل العيدصىل الديت

املسددلة  ،مددادام يتةددرف كيفةددا يشدددا

وعدددددعها اخلليفدددددة يف ولمدددددا الدولدددددة

ودوىل حسدداب ،ومددا هددد لددي ب د ابددي

اإلسددالمية ،كا ددن قددد ودت املهةددة الدديت

طالدددس اةدددد اختلفدددن األمدددصل ،اهدددص ال

ووكلن إليها ،وه يستط ول مد الدصالة

يرع ب ل تةرف مهةا كاىل بسديطا ،إذا

او العةدددال التال دددس بدد مصال املسدددلة ،

مل

ايده إسدا ة للةسدلة وو ألمدصاهل ،

دوىل وىل يعرف به اخلليفدة ويتخده االمدرا

كةا وىل هءال الدهي

املناسس ثةه.

اددديه الةدددفات املطلصبدددة إللد د ال هددده

يدنه ممد تدصاارت

وقبل وىل خنت هها املصعدصع البدد مد

الصظائف ،وه تسجل ليه مالحظات

اإللالة إىل ةطة مهةة مدا ،وهي ظهصل

قبددل قيددامه بالعةددل ،والسددلبيات الدديت

سلبيات ل الصالة و ةال اخلدراد ،مد

ظهددددددرت كا ددددددن بعددددددد مبالددددددرته يف

وىل اإلمدددام ليددده السدددالم كددداىل يددددقك يف

و ةدددداهل  ،لددددهلك ال يتحةددددل اخلليفددددة

اختيددال هددءال  ،وال يع د وحددد مددنه إال

اإلسا ات اليت ظهرت منه  ،السيةا و ده

بعد تدصار اةص دة مد املةيدزات ايده كةدا

ه يسدددةح هلد د باالسدددتةرال يف اإلسدددا ة

ذكر ا سابةا ،وحن عتةد إىل هده املسد لة

اعزل قس منه و اقس الةس ا خر.

كا ن للخليفة لدي بد ابدي طالدس وكثدر

كةددا وىل كثددرة العةصبددات الدديت قددد يددالم

م كص ها ليه ،ألىل هها السلبيات كا ن

ليهدا اخلليفدة مد قبدل الددهي يءمندصىل بد ىل

مصمدددصدة بكثدددرة يف املددددة الددديت سدددبةن

حك الدولة جيس وىل يرا دي الصاقد  ،اهدص

خالاته واملددة الديت تلتهدا ،لكد ه تكد

ومدددر مرادددصض ندددد اإلمدددام لدددي ليددده
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اإل سدداىل إذ ه يك د لمددل حك د وسياسددة

ثةاىل ب حنيف ،وهص ممد سدالوا لد

اةط ،بدل هدص داحس ةيددة قائةدة لد

خددط لددي ب د وبددي طالددس وه يتخدداذلصا

مباد إهلية ،منسدجةة مد لذيدة حضدالية

نه ،ه يمكده يتةدرف لد هدصا  ،بدل

ميز بها اإلمام لي ليده السدالم ،وهدص ال

مشله التدقيك يف ةله ،و ظام العيصىل ه

ك واك سلطة زمنية يرا دي ايهدا الصاقد

يسددتثنه لدد ا تبددال مدد الةددحابة ،وو

وما يفرعه ليه ،حت لص كاىل هها الصاقد

لةربه م اإلمام لي ب وبي طالدس ليده

ددالف مبادئدده ،بددل كدداىل مةددداقاع للتةثيددل

السددالم ،واألمثلددة كددثنة يف هددها البدداب

احلةيةدددي للدددد صة اإلسدددالمية ،إذ كددداىل ال

ذكر ا قسةاع منها ند احلدي

د الدصالة

يهددت كددثنا باملندداا ا يددة ،بةدددل اهتةامدده

و ةال اخلراد.

بالةضدددايا االسدددماتيجية العليدددا الددديت ولاد

 .2التفتيش اإلداري
يعددد التفتدديش اإلدالل الددهل مالسدده

اإلسالم بنا ها.
لدددهلك سدددع إىل بندددا ظدددام تربدددصل

اإلمددام لددي ليدده السددالم يف الصاليددات

هلددءال الددصالة ،الدد يددصهل حمابدداة وه

اإلسالمية ،اجلز الثا ي امله مد الرقابدة

مه قربة إىل فسه ،بةدل مدا اختداله

اإلدالية ل إدالة الصالة و ةدال اخلدراد

سفرا لدولة اإلسالم ،ووامهه هلدا ومدام

ألمدددصال املسدددلة  ،واملةالسدددات الددديت

الناس اكاىل حريةا ل وىل يعكسصا هه

يةصمصىل بها يف مناطك ةله  ،سدصا مد

الةددصلة ،وإذا ه يسددتطيعصا حتةددل هدده

املسلة وو ن املسلة م وهل اخلدراد

دنه  ،ليد تي

واجلزية ،وو مد املدصظف الدهي يعةلدصىل

املسءولية ااخلليفدة يف ند
وحد نه يتصىل ما جزوا

حتةيةده،

مبعيددته  ،وكدداىل هددها النظددام يسددتند لد

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

السالم ،أل ه كاىل يسدع يف دولتده إىل بندا

ومثالنا ل ذلك والي البةرة الةدحابي
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حمددصلي مهةد  ،ووهلةددا إلسددال مفتشد

واليت ميك وىل لخةها ب ه طلس منده وىل

إىل املندداطك ،وو اسددتد ا اخلليفددة هلددءال

مير ة قدرى السدصاد مد دوىل اسدتثنا ،

الدددددصالة ومرامعدددددة حسددددداباته املاليدددددة

م ومل سءال النداس الدهي يسدكنصىل يف

والتدقيك ل تةرااته .

هدده املندداطك د لويه د بالعةددال الددهي

وهءال املفتشصىل ه دد هل اخلليفة

يتصلصىل مباية اخلراد واجلزية و نهدا مد

وقددن مد ومددل الةيددام بهددها العةددل ،بددل

الضددددرائس ،و د د مددددى وما دددة هدددءال

يرسله حسس احلامة إىل هها اإلمدرا ،

العةال م ومصال املسلة  ،كةدا ومدر وىل

كةا و ه ال يصمد مدصظف خا د للةيدام

يتعددرف لدد سددنة هددءال العةددال بدد

بهه املهةة ،بدل كداىل اخلليفدة يرسدل مد

الناس ،وكيف يتعاملصىل معه (.)114

يثك به م ومل الةيام بهده املهةدة ،ومد
النةصا الصالدة لنا

هها اإلمرا هص

تكليف اخلليفة ملالك بد كعدس األلحدو
امل

التةر ،بالةيدام مبهةدة التفتديش

يف ولاعي السصاد ،وقد ومدر اخلليفدة بد ىل
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وهنا ميك الةصل إىل اخلليفة ا تةدد يف
معلصماته ل

دة قنصات ،مد ومدل وىل

تكصىل ند

صلة كاملدة إلدالة الدولدة،

اهص يستةي مز م معلصماته م العيدصىل
الدديت وعددعها يف الصاليددات واملدددىل ،ثدد
األلخاا م ومل التدقيك

تال وحد األلدخاا لتدصلي ةلده ،ثد

يرسل بع

دددرد مبجةص دددة مد د ثةدددات و دددحابه،

يف ةل الصالة و ةدال اخلدراد واجلزيدة،

ليةصمددصا مبهةددة التفتدديش يف هدده املنطةددة

وهددءال يةصمددصىل بنةددل تةدددراات هددءال

الصاسعة ،واملهةة مدا أل هدا كا دن و ند

العةددال ب ما ددة للخليفددة ،يةصمددصىل ويضددا
ددل حةددة العا ددةة

املندداطك الزلا يددة يف الدولددة اإلسددالمية،

مبهةددة وخددرى هددي

وقد حدد له املهةة اليت جيس الةيدام بهدا،

مدد د ومددددصال تلددددك الصاليددددات ،اتددددهكر
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الروايات وىل اخلليفة ولسل وحدد املدصظف

باي و ك لكاذب ولا ه تبع خبرامدك

إىل واليددة اددالس ،وهندداا التةد بددالصالي

أللدددددىل ليددددك لددددد ؟ علددددك قليددددل

زياد ب ابيه ،لكد هدها املصظدف اكتشدف

الددددصار( ،)115ثةيددددل الظهددددر( ،)116إال وىل

وىل األمصال اقةة ،و نددما سد ل الدصالي

تكددددددصىل ملددددددا كسددددددرت مددددد اخلددددددددراد

سبس النةص ،برل األخدن األمدر بد ىل

كةدددا ولسدددل اخلليفدددة وحدددد مصاليددده

املنطةة ،ه يداعصا ما ليه مد ومدصال،

ويسددة سددعد مدد ومددل ملددس بعدد

وطلدددس مدد هدددها املصظدددف ددددم إخبدددال

األمصال الفائض ة يف والية البةرة ،وكةا

اخلليفدددة بددداألمر ،بددددول ه ميتثدددل هلدددها

قدددمنا اددإىل هددها املبعددص كا ددن مهةتدده

الطلس ألىل مهةته كا ن تفتيشية بالدلمة

تتضة التفتيش يف تلدك الصاليدة ويضدا،

األوىل ،السدددددديةا إذا رانددددددا إىل كددددددل

و ةل األخبال إىل اخلليفة ،وبالفعل اةدد

الصاليدددات اإلسدددالمية هدددي الددديت تبعد د

ةددددل هددددها املصظددددف إىل اخلليفددددة ،وىل

األمصال للعا دةة ،وال تصمدد حامدة إىل

مسءول بين املال يف واليدة البةدرة زيداد

إلسددال مصظددف مد ومددل اسددتالمها ،إال

ب د ابيدده ،كدداىل يتكددا ل د الندداس وقددد

إذا رانددا وىل هددها املصظددف قددد ولسددل مد

وهددداىل هدددها املصظدددف ،وكددداىل ال يةتةدددد

ومل التدقيك.

بإ فاو األمصال.

وبالفعددددل ةددددل هددددها املصظددددف هدددده

لدددهلك كتدددس لددده اخلليفدددة مدد ومدددل

السلبيات للخليفة ،اصمه اخلليفة كتابا إىل

استيضدداح هدده املعلصمددات الددصالدة لدده،

هددها الددصالي م د ومددل معاجلددة املشددكلة وو

السدددديةا وىل زيدددداد كدددداىل مدد د املددددصظف

حتةل النةص يف األمصالإ «يا زياد ،اقس

الكفصئ يف خالاة لي بد ابدي طالدس،

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

اةص ددة مدد األكددراد السدداكن يف تلددك

حمتةال»(.)117

111

منهج أمري املؤمنني عليه السالم يف معاجلة الفساد املايل......................................................

الدددهي والهددد اةص دددة مددد اال ةدددال

دقيةدددة للخليفدددة ،تيجدددة لسدددص التفددداه

اإلدالية واملالية انجح ايها بدلمة كبنة،

الهل حد بينهةا(.)118

اكدداىل الكتدداب املصمدده إليدده تددصل ل د
حتهير لديد م

صاقس هه األ ةدال إذا

كا ن حيحةإ «اإ دك لدتةن لسدصلي
السنة األوىل – العدد األول – 1437هد 2016 /م

وزمرته ،وبل د و دك تبخدر وتكثدر مد
األدهدداىل وولددصاىل الطعددام ،وتددتكل

لد

املنا بكالم الةددية  ،وتفعدل إذا زلدن
واعددال احمللدد  ،اددإىل يكدد ذلددك كددهلك
انفسددك عددرلت وودبددي تعرعددن،....
ومدددا

لدددك وىل تشدددهد النددداس ليدددك

خبددالف مددا تةددصل ،ث د

ل د املنددا حي د

يكثددر ليددك الشدداهد ،ويعظ د مةددن اي
لددك ،بددل كيددف ترمددص وو ددن متهددصع يف
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النعددي مجعتدده م د األلملددة واليتددي  ،وىل
يصمس اي لك ومر الةاحل ».
ا كر زيداد و ده كداىل يتكدا وو يسددرف
يف اإل فدداو ،ووىل املصظددف الددهل ولسددله
اخلليفدددة إىل واليتددده ةدددل معلصمددات دددن

وم هه الرواية ستنتج ليا مهةد
هةا وىل الرقابة كا ن مستةرة ل املصظف
اددال يسددتطي وحددد مددنه وىل يتجدداوز ل د
األمصال وو الناس.
كدددهلك اددددإىل اخلليفددددة ال ي خدددده كددددل
املعلصمدددات الدددصالدة لددده دوىل تددددقيك ،بدددل
يتثبن مد هده املعلصمدات قبدل إ ددال ول
حك د  ،وهددها لةسدده م د الروايددة السددابةة
افددي الكتدداب كدداىل يسدد ل زيدداد دد هدده
املعلصمات وه ترد لواية تدل ل و ه اهه
ول إمرا عد .
ومددا اجلا ددس ا خددر مد التفتدديش اهددص
إلسال اخلليفة للعةدال والدصالة مد ومدل
احلضصل إىل العا دةة وتددقيك حسداباته
وو ةدداهل  ،وهددها اإلمددرا كدداىل مكةددال
إللسال املصظف إىل الصاليات.
وميكد وىل لةد مد خددالل الروايددة
الدديت تددهكر وىل اخلليفددة ولسددل إىل والددي
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اذلبيجدداىل األلددع ب د قددي م د ومددل
احلضصل إىل العا ةة(.)119
بعدددد وىل بل ددده وىل هدددها الدددصالي وخددده
بع

األمدصال مد واليتده ،الةدا حضدر

إىل العا ددةة و لزمدده إلمدداع األمددصال إىل

لل رقابددددة املاليددددة واإلداليددددة مدد د ومددددل
السددديطرة الكاملدددة لدد اإلدالة يف كدددل
وحنا الدولة اإلسالمية.
لهلك اتب اإلمدام لدي ليده السدالم
اةص ددة مد الصسددائل ،مد ومددل تفعيددل

 .3الرقابة الشعبية على الوالة
والعمال:
معل اإلمام لي ليه السالم النداس
الدهي يسددكنصىل يف الصاليددات اإلسددالمية،
سددصا كددا صا مسددلة وو م د وهددل الهمددة
يراقبددددصىل تةدددددراات الددددصالة والعةددددال،
ويشخةددصىل األخطددا الدديت حتةددل مدد
هءال  ،وومره بإيةال ول سلبية يرو ها
يف والياته إليه مبالدرة ،ومدا د طريدك
الكتابدددة لددده ،وو د د طريدددك اجملدددي إىل
العا ةة وتةدي الشكاول.
وهه الطريةة يف تشخيص األخطدا
معلها اإلمام لي ليه السدالم حاكةدة
ل تةدراات الصالة يف املناطك البعيددة

هه الرقابة اإلدالية ،وم هده الصسدائل
اليت ا تةدها اخلليفدة ،املخاطبدة املبالدرة
للندداس ندددما يع د وحددد األلددخاا يف
ةل ما ،وهه املخاطبة ل دص

ومدا

إلةا كلةة جيعدل ايهدا الر يدة لقيبدة لد
الصالي وو العامل ،وو إلدزام هدءال بةدرا ة
كتددس التعددي

ل د الندداس ندددما يتصلددصا

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

بين املال(.)120

د العا ددةة ،وهددي مبثابددة لااددد سخددر

و ةدداهل كةددا سددي تي ،وميكدد التعددرف
ل النصع األول م اخلطاب املصمده مد
اخلليفددة للندداس ،ندددما وىل بددد اي ب د
باس ل البةدرة بعدد معركدة اجلةدل،
إذ خطددس الندداس يف املسددجد وقددال هل د إ
«يددا معشدددر الندداس قددد اسددتخلفن لدديك
بد اي ب العباس ،ا معصا له ووطيعصا
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ومددر مددا وطدداع اي ولسددصله ،اددإىل وحددد

العدل املطلك هل  ،وهدها األمدر لدي مد

ايك وو زاغ د احلدك اد لةص ي و زلده

بدداب كسددس ودهدد  ،وو سددعيه السددتةرال

دنك  ،ادإ ي ولمدص وىل ومدد فيفدا تةيدا

األمصل يف دولته النالاة ،بل هدص مدز مد

ول ا ،وإ ي ه ووله ليك إال وو ا وظد
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ةيدته اليت رى ايهدا تطبيدك مبددو العدالدة
املطلةددة مدد ل ايددا الدولددة ،سددصا كددا صا

وهها يع وىل ومر بةا الصالي وو زلده

مسلة وو ن مسدلة مدصال لده وو ال،

مرتبط بطا ته ي والرسصل ل اي ليده

وبالفعدددل اةدددد كتبدددن قبيلدددة مدددي إحددددى

وسله وسل ووال ،والعةل مبباد اإلسدالم

الةبائل اليت كا ن تسك البةدرة للخليفدة

اليت تةصم ل العدل واملساواة ،ث معل

وىل الصالي بد اي ب

باس كداىل يسدتعةل

الندداس مةدددل الرقابددة ل د الددصالي ،اهددص

الشددددة يف معددداملته  ،تيجدددة ملسدددا دته

باو يف ةله مادام يعةل بداحلك ،ادإذا زاغ

للةتةدددردي يف معركدددة اجلةدددل ،ا لسدددل

د هددها املددنهج ادإىل اخلليفددة خددصل الندداس

اخلليفددة للددصلي كتابددا يلصم ده ايدده ل د هددها

بالكتابددددة لدددده ،مددد ومددددل معاجلددددة هددددها

التةرف ال ن املةبصل ثك الناس ،السيةا

املصعدددصع ،ومدد الالادددن للنظدددر يف هدددها

وىل اخلليفدددة و ددددل فدددصا امدددا دد كدددل

الكتددداب ،وىل اخلليفدددة و طد د هدددها احلدددك

املشدددمك بتلدددك املعركدددة ،وه يسدددتخدم

للناس يف الكتابة له إذا لذوا ول إسا ة مد

وسددائل ا تةاميددة م د و دائدده ،اكتددس لددهإ

الدددصالي هلدد  ،مدد وىل وكثدددره الدددما يف
معركة اجلةل ،وحالبص م طلحة والزبن

«وقد بل

تنةرا لدب مدي  ،و لظتدك

ليه ووىل ب مي ه ي س هل جند إال

و ائشدددة ،إال و ددده ه يتدد ثر بهدددها األمدددر،

طل هلد اخدر ،وو هد ه يسدبةصا بدص

وو تدداه ل ايددا للدولددة جيددس وىل ةددك

يف ماهلية وو إسدالم ،وإىل هلد بندا لحد



 ...............................................................................أ .د .حسني علي الشرهاني

ماسددة ،وقرابددة خا ددة ،حن د م د مصلوىل
ل

لتها ،وم زولوىل لد قطيعتهدا،

ول ة واسعة ،والسالم ليك ول دة
اي وبركاته»(.)123

ا لب وبا العبداس ل دك اي ايةدا مدرى

وهددها معنددا وىل اخلليفددة ددرف الر يددة

ل يدا ولسا ك مد خدن وو لدر ،اإ دا

ثةددصقه  ،ثي د ال يسددتطي ول والددي وىل

ندد داحل ظد

لريكاىل يف ذلك ،وك

اخلليفة بةي وبسنته.

وما قرا ة كتس تعي الصالة والعةدال

كهلك كتاب تعي حمةد ب ابدي بكدر

ل د الندداس ،اةددد كدداىل اهلدددف مندده وىل

الدهل وال اخلليفددة لد مةددر بعددد ددزل

يكددصىل هددءال السدداكن يف تلددك املندداطك

قددي ب د سددعد ،إذ قددرو الددصالي اجلديددد

مدددراقب ألدا هدددها الدددصالي وو العامدددل،

ل وهل مةدر نددما و دل إليهدا ،ويف

وميكد وىل خدده مددثال لد ذلددك كتدداب
تعددي سددعد ب د قددي

بد

بددادة ندددما

هدددها الكتددداب تص ددديات وتشدددديد لد د
الددصالي يف احلفدداظ ل د حةددصو الر يددة،

وال ل مةدر ،إذ كتس ألهل مةددرإ

و لةددددد تعريدددددف النددددداس ثةدددددصقه

«وقددددد بعثددددن إلدددديك قددددي بددد سددددعد

ووامبددداته الددديت حدددددها اخلليفدددة هلدددها

األ ةددالل ومددنا اددصازلو وو ينددص ل د

الددصالي ،والدديت راهددا الندداس مد خددالل

احلدددددك ،وقددددددد ومرتددددده باإلحسدددددداىل إىل

قدددرا ة هدددها الكتددداب لددديه  ،لدددهلك ال

حمسدنك  ،والشددة لد مدريبك والراددك

يسددتطي وىل يتال ددس بدداألمصال وو يظلدد

بعدصامك وخصا دك  ،وهدص ممد ولعد

وحداع ،وسدنهكر مدز مد هدها الكتدابإ

هديدده وولمددص ددالحه و ةدديحته ،سد ل

«هها ما هد به ومن املءمن إىل حمةد بد

اي لنددا ولك د

ةددال زاكيددا وثصابددا مددزيال

وبي بكر ح وال مةر ،ومر بتةدصى اي

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

بك ،وال يفيل لويي ايك»(.)122

يتجاوز ل حةصقه

ل الدر

مد ثةدة
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والطا ددة لدده يف السددر والعال يددة ،وخددصف

و ةال اخلراد ،يف تلةي الشكاوى املبالرة

اي يف امل يدددس واملشدددهد ،وومدددر بدددالل

م د الندداس ،سددصا كا ددن هدده الشددكاوى

للةسل وبال لظة ل الفامر ،وبالعددل

ل العةال الهي يعينه الصالي يف اإلدالة

ل وهل الهمة ،وباإل ةاف للةظلدصم،

املالية ،وو الهي يعةلصىل يف مباية الضرائس

وبالشددددة لدد الظددداه ،وبدددالعفص لدد
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الندداس ،وباإلحسدداىل مددا وسددتطاع ،واي
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م د الندداس ،وميك د وىل عددرف هددها األمددر
ندددما ةددرو بع د

اةددرات الكتدداب الددهل

جيزل احملسن  ،ويعهب اجملدرم  ،وومدر

و طا اخلليفة ملالك بد احلدال االلدم ملدا

وىل يدددددددد ص مددددد د قلبددددددده إىل الطا دددددددة

وال لدد مةدددرإ «و ةددف اي وو ةددف

واجلةا دددة ...،وومدددر وىل جيدددو خدددراد

الناس م فسدك  ،ومد خا دة وهلدك،

ليه م قبدل

وم لك ايه هصى م ل يتدك ،اإ دك وال

وال ينتةص وال يبتدع ث يةسةه ب وهلده

تفعل تظل  ،وم ظل

باد اي ،كداىل اي

كةا كا صا يةسةص ه ليه م قبل»(.)124

خةدددةه دوىل بددداد  ،ومد د خا دددةه اي

األلض ل ما كا ن ب

كهلك اإىل اخلليفة و ط احلدك للنداس

ودح

حجته ،وكاىل ي حربا حتد يندزع

بالكتابة إليه مبالرة يف حال ظلةه الدصالي

وو يتددصب ،ولددي لددي ود د إىل ت ددين

وو دداوز ل د األمددصال ،ألىل الددصالي يعددد

عةة اي وتعجيدل ةةتده ،مد إقامدة لد

و ل سدلطة يف الصاليدة ،اتكدصىل الشدكصى

ظدداه اددإىل اي مي د د ددصة املضددطهدي ،

مةدمة إىل م هص و ل منه يف هرم السلطة

وهص للظامل باملر اد»(.)125

وهص اخلليفة ،وقد لوينا ذلك يف كتابة قبيلدة

وميك الةصل إىل مثل هها التص ديات

دداوز الددصالي لدديه ،

ه تكد مصمدده ملالددك األلددم اةددط ،بددل

لك د هددها األمددر سددبةه تصميهددات للددصالة

هي تعليةات يعةل ليهدا مجيد الدصالة

مددي للخليفددة د
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والعةددال يف ولمددا الدولددة اإلسددالمية،

ويف كتدداب سخددر ومهدده إىل قددي ب د

ومجيد د ووامدددر التعدددي الددديت و ددددلها

سددعدإ «ا د ل حجابددك ،وواددتح بابددك،

اخلليفددة هلددءال املددصظف كا ددن تتضددة

وو ةددددددد إىل احلددددددك»( ،)127ويف بعددددد

إىل اهلدف م هها النص ،هص إىل الدصالي

الصالي فسه ،وال جيدوىل يف والياته م

جيس وىل يستشعر هةصم الناس البسدطا ،

ينةدددددفه منددددده ،يكتبدددددصىل إىل اخلليفدددددة

ويعاجل ول ظل ية

مبالددرة ،وهدده الكتابددة ه تةتةدددر ل د

املرحلددة األوىل الدديت ولادهددا اخلليفددة م د

املسلة اةدط ،بدل تعددت ذلدك إىل دن

الدددددصالة وال عةدددددال ،لدددددهلك وو ددددداه

املسددلة  ،ألىل ل ايددا الدولددة ه يكص ددصا

بضددددرولة وىل تكدددصىل وبدددصابه مفتصحدددة

م املسلة اةط ،بل كداىل هنداا ادامي

الستةبال الناس يف واليداته  ،بددوىل وىل

كبنة تعيش يف ظل الدولدة مد الفالحد

يكددددصىل هندددداا حجدددداب يفةددددله

ددد

والةناع والتجال م

ن املسلة  ،افدي

ل ايددددداه  ،وو ومدددددصد اةص دددددة مدددد

لواية وىل الدهاق يف والية و فهاىل كتبصا

األلخاا يشدكلصىل حدامزا بد الدصالي

إىل اخلليفددة ،وىل امددل اخلددراد ةددرو بد

وو العامددل وب د الندداس ،اكتددس بع د

سلةة األلحو كاىل ال يعامله بداحمام،

الكتس هلءال يف املعن املتةدم ،إذ تهكر

ويةسددص لدديه و تةددره  ،لددهلك كتددس

الروايات و ه كتس ملالدك االلدمإ «وومدا

اليددده اخلليفدددة كتابدددا يددد مر بت دددين هدددها

بعد ادال تطدصل احتجابدك د ل يتدك،

السلصا ،م هءال الفالحد الدهي هد

اإىل احتجاب الصالة

الر ية لعبة مد

الضيك ،وقلة ل باألمصل»(.)126

الركيددددزة األساسددددية القتةدددداد الدولددددة،
ومنصذد التعايش بد املسدلة و نهد ،

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

تعليةات قريبة م هها النص ،وال ف

احلاالت اليت ية الظل

ليه  ،وهده هدي

ل الر يدة مد
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و ليه ادإىل ددم دخدصهل ل سدالم جيدس
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احلدددداالت كدددداىل الندددداس

وىل ال يكصىل مد اة الحتةاله « ،وما بعدد

يفددددوىل إىل اخلليفدددة مددد ومدددل تةددددي

ادددإىل دهددداق بلددددا لدددكصا مندددك لظدددة

الشكاوى عد الصالة والعةال ،إذ تدهكر

وقسصة ،واحتةالا ومفصة ،و ظدرت الد

الروايات وىل سصدة بنن ةالة واةص دة

ولهددد وهدددال ألىل يدددد صا لشدددركه  ،وال

م قصمهدا ،قددمصا إىل العا دةة لتةددي

يةةصا وجيفصا لعهده »(.)128

لكصى عد امدل الةددقات يف املنطةدة

و ندما حتد خيا ة م وحد العةدال

اليت يسكنصىل ايها.

كددداىل النددداس الدددهي يسدددكنصىل يف تلدددك

أل دددده كدددداىل ال يلتددددزم بدددداألوامر الدددديت

الصالية ،وحد املةدادل الديت يعتةدد ليهدا

و دلها اخلليفة ،واملتعلةة يف كيفيدة مبايدة

ظددام الرقابددة ،مدد ومددل ت كيددد وو فددي

هه الةدقات ،مما تج نه ظل يف اجلباية

التهةددة د لددخص الددصالي وو العامددل،

والتصزي د  ،وكا ددن هدده املددروة هددي الدديت

وم د األمثلددة ل د ذلددك الشددكصى الدديت

األمدر لدهلك نددما

قددددمها بعد د

حتدثن م اخلليفة

املسدددلة  ،الدددهي كدددا صا

م اخلليفة هه الشكصى ت ثر كثنا تيجة

يسدددكنصىل يف إ دددطخر عدددد امدددل هددده

ل سددا ة الدديت دددلت م د هددها العامددل،

املدينددة املنددهل ب د اجلددالود العبدددل(،)129

وبك ألىل الظل وقد

لد ل ايدا دولتده،

ومفاد هه الشكصى وىل هها العامل سدرو

ث لا يديه إىل السةا وقالإ «الله و دي

األمددصال م د تلددك املدينددة ،لددهلك

ه ومره بظل خلةك وال ترا حةك».

بع د

نددددما ولدت للخليفدددة هددده املعلصمدددات

ث كتدس كتابدا إىل العامدل يد مر ثفد

فسدددها مدد مهددداز العيدددصىل وحضدددر هدددها

األمصال اليت ثصزته ،حلد تعدي لدخص

العامل و اقبه و زله

تلك الصالية.

سخددر يتددصىل املهةددة بدددال منددهإ «بسدد اي


الددر
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الددرحي قددد مددا تك بيندده مدد

اجملتةد د إىل طبةدددت طبةدددة ال دددد قدددصت

وال تبخسددصا الندداس ولدديا ه  ،وال تعثددصا

األمددصال ،وكددل هددها يف ظددل دولددة تعتنددك

يف األلض مفسدي بةية اي خدن لكد إىل

الدددي اإلسددالمي الددهل يعددد العدالددة وه د

كنت مءمن وما و دا لديك ثفدي  ،إذا

مبادئدده ،وزاد األمددر سددص اع وىل الكددثن مدد

وتدداا كتددابي هددها ا د حف مبددا يف يددديك،

املةددرب مدد اخلليفددة اسددتطا صا السدديطرة

حت ي تي م يةبضه منك والسالم»(.)130

ولاعي وومصال الدولة ،اعةدل

ل بع

لك هها اإلمرا الهل اهده اخلليفدة

اخلليفددة لد إل ددا الطبةيددة الدديت بدددوت يف

تبعدده بالت كيددد تدددقيك يف ددحة الشددكصى

الظهصل يف اجملتةد اإلسدالمي ،مد خدالل

املةدمددة مد األهددالي عددد  ،إذ لددي مد

تصزيدد د ومددددصال الدولددددة لدد د املسددددلة

املعةددصل وىل يعاقبدده بدددوىل تدددقيك ،ولمبددا

بالتساول ،ث ولمد األمدصال واأللاعدي

الشخص الهل سيةب

األمصال منه كداىل

هص الهل يدقك يف هه الشكصى.
الخاتمة
بعد وىل ا تهينا م ثثنا ميكننا الةدصل إىل
اإلمددام لددي ليدده السددالم ندددما اسددتل
اخلالاة ومد الدولدة اإلسدالمية تعدا ي مد
اقتةاد مست ل ،قائ

ل مت اةدص ت

الدديت وخددهت مدد الدولددة ،لددهلك ميكدد
الةددصل بد ىل اخلليفددة اسددتطاع وىل يصامدده كددل

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

لبك د ا د واصا الكيددل واملددصازي بالةسددط

يصمهدددا ،وطبةدددة ال تعدددرف كيدددف تنفدددك

الةددعصبات الدديت لددهدتها خالاتدده ،ثيد
لعر املسلةصىل السيةا الفةرا مدنه بد ه
يعيشددصىل يف ظددل دولددة تددصار هلدد العدددل
واملساواة م

نه  .ااستطاع إجياد تنظي

دقيددك ملس د لة مج د الضددرائس وتصزيعهددا،

م املسلة باألمصال وهةدا وسدرة اخلليفدة

افي اال اجلبايدة وومدد اخلليفدة سليدة تةدصم

ثةدددداىل والةددددحابة األوائددددل ،إذ تددددصزع

ندد مبايدة الضدرائس،

ل الراك واللد
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واددك ظددام المركددزل ،مدد إبةددا لقابددة

بدااعيها ،ويف اال تصزيد األمدصال وومدد

اخلليفددة لد ودا الددصالة ،ول إ دده و طد

اخلليفددة سليددة تةددصم ل د التصزي د السددري

الصالة دالحيات واسدعة مد ومدل إدالة

هله األمصال و نس خز هدا ،ا طالقدا مد

الصاليدددات بةدددصلة واضدددل ،لكد د هددده

حامة املسلة إىل هه االمدصال ،وبدهلك

الةالحيات كا ن ةد حاملا يكصىل هناا

يكصىل قد دن السياسدة الديت كا دن سدائدة
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اوز ل األمصال.

قبلددده ،والددديت كا دددن قائةدددة لد د خدددزىل

وكا ن وه تيجة خلص إليها البح

األمصال وإبةائها ملدة طصيلدة يف بيدن املدال.

هي وىلت العدل الهل مسك بده اإلمدام لدي

اصع د اإلمددام لددي ليدده السددالم ظام دعا

ليه السالم وطبتةه يف دولته وستةر بالبةدا

ال مد د ومدددل إدالة ومدددصال
إداليد داع متكدددام ع

إىل يصمنا هها ،بينةدا الظلد واجلدصل الدهل

الدولة اإلسالمية ،وذلك م خالل ت ين

وق د

ل د املسددلة م د احلكددام الظلةددة

الكادل اإلدالل الهل لك منه املسلةصىل

ا ته د بةددفحات سددصدا كتبهددا املءلخددصىل

يف هددد اخلليفددة ثةدداىل ،وإجيدداد عددصابط

مد وىل

د هددءال احلكددام ،اعلد الددر

مشددة يف اختيال الصالة والعةال م امل

الدولددة الدديت وسسددها اإلمددام لددي ( ليدده

احلفدداظ لد االمددصال ،ثد وعد سليددات

السالم) كا دن مددتها قليلدة ،لكد النداس

ملراقبة ودا هدءال املدصظف مثدل التفتديش

لذوا ايها مثال العدالة ،اعالدصا مدنعة ال

اإلدالل ،و ظددددددام العيددددددصىل و نهددددددا،

دااصىل الظلد مد السددلطة ،الدديت لددعروا

ا سددهةن هدده ا ليددات يف مند املددصظف

ب هددا حاميددة هل د وملةدداحله  ،ومددا دددم

م التجاوز ل األمصال ،كةدا و ده لبدط

االستةرال اليت مدرت بده دولتده ،اةدد كداىل

الصاليدددات واملددددىل اإلسدددالمية بالعا دددةة

سددببه دددم لعد املنددتفع واألثريددا د



 ...............................................................................أ .د .حسني علي الشرهاني

هه الدولة اليت ساوته بالبسطا  ،لهلك
وقدددف هدددءال ووحددددوا دددفصاه
الددر

لد د

مد اخددتالف تصمهدداته مد ومددل

إسةاا هه الدولة ،لكنه اشدلصا يف هدها
األمددر وه ينجددده سددصى ا تيددال اإلمددام

 ،230اب حجر ،اال ابة.553/6 ،
شددرة سالف

دله لولع ب قي الكندل.
( )3اب د

سدداكر ،تدداليّ دمشددك،266/16 ،

اب كثن ،البداية والنهاية ،93/7 ،جنةاىل
ياس  ،األوعاع االقتةادية ،ا.234
( )4اب سدعد ،الطبةدات الكداى،149/3 ،
املتةي اهلندل ،كنز العةال.477/4 ،
( )5ابص بيد ،األمصال ،ا ،268اليعةدصبي،
تددداليّ اليعةدددصبي ،157/2 ،ابد د لدددعبة
احلرا ي ،حتف العةصل ،ا.194
( )6اب

( )9اجمللسي ،ثال اال صال.303/30 ،
) )10اب

ساكر ،تاليّ دمشك.112/59 ،

( )11مي الدالل .
( )12اب حزم ،احمللد  ،274/2 ،اهليثةدي،

( )1الدددبالذلل ،اتدددصح البلدددداىل ،ا- 229
( )2ا ط خالد ب الصليدد مبلد

اجمللسي ،ثال اال صال.303/30 ،

بد لبه ،العةد الفريد.45/1 ،

( )7البالذلل ،اتصح البلداىل ،ا.134

اة الزوائد.222/2 ،
( )13النعةددداىل امل ربددددي ،د دددائ االسددددالم،
 ،164/2اب د

سدداكر ،تدداليّ دمشددك،

 ،115/59الههو ،سن ا الم النبال ،
.134/3
( )14ملزيدد مد التفا دديل ينظدرإ الشددرها ي،
الت ن يف السياسة املالية ،ا93د .187

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

لي ليه السالم.

( )8اليعةددصبي ،تدداليّ اليعةددصبي،157/2 ،

( )15خبيددددن ،ةددددر اخللفددددا الرالدددددي ،
ا.246
( )16اليعةصبي ،تاليّ اليعةصبي.180/2 ،
( )17الةددنعا ي ،املةددنف ،456/5 ،اب د
لبة الدنةنل ،تداليّ املديندة،837/3 ،
الطدددددال ،تددددداليّ األمددددد وامللدددددصا،
 ،339/3اب د

سدداكر ،تدداليّ دمشددك،
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 ،284/47ابد د األثدددن ،وسدددد ال ابدددة،

العةدددددصل ،ا ،137اجمللسددد ددي ،ثدددددال

 485/4د.486

األ صال.253/74 ،

( )18الةددددددددنعا ي ،املةددددددددنف،456/5 ،
البخددددالل ،التدددداليّ الةددد ن،73/1 ،
الدددبالذلل ،اتدددصح البلدددداىل ،ا،114
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 ،339/3اب د

سدداكر ،تدداليّ دمشددك،

.252/39

( )23مشددد د الددددددي  ،دلاسدددددات يف هدددددج
البال ة ،ا.69- 68
( )24العيسددداول ،الدددنظ اإلداليدددة واملاليدددة،
ا.86
( )25اب األثن ،وسدد ال ابدة ،371/3 ،ابد
حجر ،اإل ابة.372/4 ،

( )19اليعةصبي ،تداليّ اليعةدصبي،175/2 ،

( )26اب سعد ،الطبةات الكاى،471/3 ،

الطدددددال ،تددددداليّ االمددددد وامللدددددصا،

اب األثن ،وسد ال ابدة264/3 ،دد،265

 ،402/3ابد و ددث  ،الفتددصح416/2 ،

اب حجر ،اإل ابة.166/3 ،
( )27اب سعد ،الطبةات الكاى،484/3 ،

د.417
( )20الةددددددددنعا ي ،املةددددددددنف،456/5 ،

اب حجر ،اإل ابة.200/2 ،

البخددددالل ،التدددداليّ الةددد ن،73/1 ،

( )28اخلطيددددس الب دددددادل ،تدددداليّ ب ددددداد،

الدددبالذلل ،اتدددصح البلدددداىل ،ا،114

 ،174/1ابدددددددد د األثددددددددددن ،وسددددددددددد

الطدددددال ،تددددداليّ االمددددد وامللدددددصا،

ال ابة.391/1،

 ،339/3اب د

سدداكر ،تدداليّ دمشددك،

.252/39
( )21اليصزبكي ،النظ اإلسالمية ،ا.55
( )22النعةددداىل امل ربددددي ،د دددائ اإلسددددالم،
 ،361/1ابددد لددددعبة احلرا ددددي ،حتددددف

( )29اب د خيدداا ،تدداليّ خليفددة ب د خيدداا،
ا ،105ابدد د االثددددن ،اسددددد ال ابددددة،
.391/1
) )30النسائي ،السن الكداى ،51/5 ،ابد
االثددن ،اسددد ال ابددة 192 /3 ،د ،194



 ...............................................................................أ .د .حسني علي الشرهاني

الدههو ،سدن ا دالم الندبال  331/3 ،د
.332

البخددالل ،التدداليّ الكددبن ،52/8 ،ابد

( )31الةدددنعا ي ،املةدددنف ،64/11 ،ابد د
سعد ،الطبةات الكاى.613/3 ،
( )32ابدددددد

( )37اب سدعد ،الطبةدات الكداى،35/6 ،

سددددددداكر ،تددددددداليّ دمشدددددددك،

( )38اب سعد ،الطبةات الكاى،292/4 ،
اب األثن ،وسد ال ابة.351/2 ،
( )39الددبالذلل ،اتددصح البلددداىل ،ا،244

 215د  ،216اهليثةددي ،اةد الزوائددد،

ابد األثددن ،اسددد ال ابددة ،278/3 ،اب د

.345/9

حجر ،اإل ابة.238/4 ،

( )33اب سدعد ،الطبةدات الكداى،15/6 ،

( )40اب األثن ،اسدد ال ابدة ،278/3 ،ابد

ابدد د االثددددن ،اسددددد ال ابددددة،327/1 ،

حجدددر ،اإل دددابة ،238/4 ،اهليثةدددي،

الدددددددههو ،سدددددددن و دددددددالم الندددددددبال ،

اة الزوائد.69/2 ،

449/2د.454
( )34الددبالذلل ،اتددصح البلددداىل ،ا،192
اب االثن ،اسد ال ابة.202 /4 ،
( )35اب سعد ،الطبةات الكداى 239/3 ،د
 ،240الدددههو ،سدددن ا دددالم الندددبال ،
 ،150/1ابدددددد حجدددددددر ،اإل دددددددابة،
131/4د.133
( )36اب سدعد ،الطبةدات الكداى،87/8 ،
اب حجر ،اإل ابة.487/4 ،

( )41مشددد د الددددددي  ،دلاسدددددات يف هدددددج
البال ة ،ا.69

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

 ،406/49اب االثن ،اسدد ال ابدة/4 ،

األثن ،وسد ال ابة.339/4 ،

( )42العيسددداول ،الدددنظ اإلداليدددة واملاليدددة،
ا.83
( )43اب األثن ،وسدد ال ابدة ،283/2 ،ابد
حجر ،اإل ابة.55/3 ،
( )44اب سعد ،الطبةات الكاى،613/3 ،
اب حجر ،اإل ابة.55/3 ،
( )45اب سعد ،الطبةات الكداى،613/3 ،ابد
األثدددن ،وسدددد ال ابدددة ،283/2 ،ابد د ابدددي
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احلديددد ،لددرح هددج البال ددة ،65/6 ،اب د
حجر ،اإل ابة.55/3 ،
( )46ابد سددعد ،الطبةددات الكدداى75/1 ،دد
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 ،92اب حبيس ،املنةدك 42 ،دددددددد ،68
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( )51ابد األثددن ،وسددد ال ابددة ، 26/5 ،ابد
ابددددي احلديددددد ،لددددرح هددددج البال ددددة،
.174/16
( )52اب د األثددن ،وسددد ال ابددة ،26/5 ،اب د

اليعةددصبي ،تدداليّ اليعةددصبي 243/1 ،د

ابددددي احلديددددد ،لددددرح هددددج البال ددددة،

 ،253الطددال ،تدداليّ االم د وامللددصا،

.174/16

 8 /2د  ،14اب ابي احلديد ،لدرح هدج
البال ة 200/15 ،د.235
( )47اب سعد ،الطبةات الكداى201/1 ،دد
 ،211اليعةددددصبي ،تدددداليّ اليعةددددصبي،

( )53ابددددد سددددددعد ،الطبةددددددات الكدددددداى،
 ،170/6الشددددربي  ،م دد د احملتدددداد،
.374/1
( )54وبددددص عددددي األ ددددبها ي ،ذكددددر وخبددددال

 31/2د ،32الطدددال ،تددداليّ االمد د

و دددددبهاىل ،343/2 ،اجمللسدددددي ،ثدددددال

وامللصا 62 /2 ،د .80

األ صال.357/32 ،

( )48ابد ابددي احلديددد ،لددرح هددج البال ددة،

( )55الدددددددبالذلل ،ا سددددددداب األلدددددددراف،

 ،54/18اجمللسدددددي ،ثدددددال األ دددددصال،

ا ،165الثةفي ،ال دالات،447/2 ،

.506/33

اب د ابددي احلديددد ،لددرح هددج البال ددة،

( )49اب سعد ،الطبةات الكداى 559/5 ،د
 ،560ابد د ابدددي احلديدددد ،لدددرح هدددج
البال ة.55/18 ،
( )50الدددددددبالذلل ،ا سددددددداب األلدددددددراف،
ا ،159اب د ابددي احلديددد ،لددرح هددج
البال ة.174/16 ،

.302/2
( )56الدددددددبالذلل ،ا سددددددداب األلدددددددراف،
ا ،161اليعةددصبي ،تدداليّ اليعةددصبي،
.203/2
( )57اليعةصبي ،تداليّ اليعةدصبي،203/2 ،
الطدددددال ،تددددداليّ األمددددد وامللدددددصا،
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 ،390/2ابدد د األثددددن ،وسددددد ال ابددددة،

ا ،133اب د االثددن ،اسددد ال ابددة/2 ،

.192/4

.212

( )58الشددااعي ،كتدداب األم ،159/1 ،اب د

( )63اب د خيدداا ،تدداليّ خليفددة ب د خيدداا،

د ،341الطدال ،تداليّ االمد وامللدصا،

ا ،241اب د ابددي احلديددد ،لددرح هددج

 ،390/2اجمللسدددددي ،ثدددددال األ دددددصال،

البال ة.14/13 ،
( )64اب األثن ،وسدد ال ابدة ،216/2 ،ابد

.357/32
( )59الطصسددي ،املبسددصا ،33/2 ،اب د ابددي
احلديد ،لرح هج البال ة.205/16 ،
( )60اب قتيبة ،اإلمامدة والسياسدة105/1 ،
دد د ،106ابد د

سددداكر ،تددداليّ دمشدددك،

 ،170/19ابددددد حجددددددر ،اإل ددددددابة،
.129/4

( )65اب د سددعد ،الطبةددات الكدداى،7/6 ،
احلدداا احلدداك النيسددابصلل ،املسددتدلا
ل الةحيح .102/1 ،
( )66اب د خيدداا ،تدداليّ خليفددة ب د خيدداا،
ا ،62ابدددد االثدددددن ،اسدددددد ال ابدددددة،

( )61اب د خيدداا ،تدداليّ خليفددة ب د خيدداا،
ا ،144الطددددددال ،تدددددداليّ األمدددد د
وامللصا ،105/4 ،اب

حجر ،اإل ابة.528/2 ،

بد لبدة ،العةدد

.202/4
( )67اب د خيدداا ،تدداليّ خليفددة ب د خيدداا،
ا ،116الطددددددال ،تدددددداليّ االمدددد د

الفريددددد ،43 /4 ،ابدد د األثددددن ،اسددددد

وامللدددصا ،308/3 ،ابد د االثدددن ،اسدددد

ال ابة ،216 /2 ،اب حجر ،اإل دابة،

ال ابة ،183/3 ،ابد حجدر ،اإل دابة،

.528/2

 109/4د.110

( )62اب سدعد ،الطبةدات الكداى،99/7 ،
ابدد خيدداا ،تدداليّ خليفددة بدد خيدداا،

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

سدددددعد ،الطبةدددددات الكددددداى340/1 ،

ا ،134الدددبالذلل ،اتدددصح البلدددداىل،

( )68العيسددداول ،الدددنظ اإلداليدددة واملاليدددة،
ا.122
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( )69ابد د خيددداا ،تددداليّ خليفدددة بد د خيددداا،
ا ،144الطددال ،تدداليّ األمد وامللددصا،
 ،105 /4اب األثن ،وسد ال ابة.365/2 ،

 ،44/11اجمللسدددددي ،ثدددددال األ دددددصال،

 ،105/4اب د االثددن ،اسددد ال ابددة/2 ،
 ،216اب حجر ،اإل ابة.528/2 ،
السنة األوىل – العدد األول – 1437هد 2016 /م

( )77الطاسددي ،االحتجدداد ، 17 /2 ،اب د
ابددددي احلديددددد ،لددددرح هددددج البال ددددة،

( )70الطدددددال ،تددددداليّ األمددد د وامللدددددصا،

( )71اب سدعد ،الطبةدات الكداى،99/7 ،

.321/39
( )78ابد ابددي احلديددد ،لددرح هددج البال ددة،
.182/16
( )79احلدددددداك النيسددددددابصلل ،املسددددددتدلا،

اب االثدن ،اسدد ال ابدة ،215 /2 ،ابد

 ،190/3ابدد د االثددددن ،اسددددد ال ابددددة،

حجر ،اإل ابة 527/2 ،د .528

 ،285/1اب د ابددي احلديددد ،لددرح هددج

( )72اب االثن ،اسد ال ابدة ،215 /2 ،ابد

البال ة.77/10 ،

حجر ،اإل ابة.527/2 ،

( )80اب االثن ،اسد ال ابدة ،285 /1 ،ابد

( )73الثةفي ،ال الات ،ا.192

حجر ،اإل ابة 628/1 ،د .629

( )74الطدددددال ،تددددداليّ األمددد د وامللدددددصا،
130/4د.131
( )75اب سدعد ،الطبةدات الكداى،99/7 ،
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اب د ابددي احلديددد ،لددرح هددج البال ددة،
 179 /16د  ،181ابد د حجدددر ،ادددتح
البالل.435/3 ،
( )76اليعةصبي ،تداليّ اليعةدصبي،218/2 ،
الندددصول ،اجملةدددصع ،90/18 ،ابدد ابدددي
احلديد ،لرح هج البال ة.173/1 ،

( )81اب االثن ،اسد ال ابة.285 /1 ،
( )82الددبالذلل ،اتددصح البلددداىل ،ا،244
اليعةدددددددددصبي ،تددددددددداليّ اليعةدددددددددصبي،
183/2د.184
( )83اب د خيدداا ،تدداليّ خليفددة ب د خيدداا،
ا ،151الطددددددال ،تدددددداليّ االمدددد د
وامللددددددصا ،46/4 ،اجمللسددددددي ،ثددددددال
اال صال.357 /32 ،



 ...............................................................................أ .د .حسني علي الشرهاني

( )84الطدددددال ،تددددداليّ االمددد د وامللدددددصا،
.549/3

( )92البخالل ،حيح البخالل،66 / 8 ،
مسل  ،حيح مسل  11/6 ،د .12

( )85اليعةصبي ،تداليّ اليعةدصبي،202/2 ،

( )93اليعةصبي ،تاليّ اليعةدصبي،205 /2 ،

الطال ،تاليّ االم وامللدصا552/3 ،

ابدددددد د ا ددددددددث  ،الفتددددددددصح،241/4 ،

د . 556

الطاسددددي ،مكددددالم األخددددالو،114 ،

 ،63املفيد ،االمالي ،ا.197

( )94الدددددددبالذلل ،ا سددددددداب االلدددددددراف،

( )87النعةددداىل امل ربددددي ،د ددددائ االسددددالم،

ا ،170اب ا ث  ،الفتصح.241/4 ،

 ،361/1ابددد لددددعبة احلرا ددددي ،حتددددف

( )95ابد ابددي احلديددد ،لددرح هددج البال ددة،

العةدددصل ،ا ،137ابد د وبدددي احلديدددد،

167/16ددددد د  ،168اجمللسددددددي ،ثددددددال

لرح هج البال ة.69/17 ،

األ صال.500/33 ،

( )88الطدددددال ،تددددداليّ االمددد د وامللدددددصا،

( )96الدددددددبالذلل ،ا سددددددداب االلدددددددراف،

 ،89/4ابدد ابدددي احلديدددد ،لدددرح هدددج

ا ،163اليعةددصبي ،تدداليّ اليعةددصبي،

البال ة.130/3 ،

.203/2

( )89اليعةصبي ،تداليّ اليعةدصبي،201/2 ،
الكلي  ،الكايف.5/5 ،
( )90الثةفي ،ال الات ،509/2 ،اجمللسدي،
ثال اال صال. 491/33 ،
( )91ابد وبددي احلديددد ،لددرح هددج البال ددة،
 205 / 16د  ،208اجمللسددددي ،ثددددال
اال صال.474/33 ،

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

( )86الكصيف ،مناقس امدن املدءمن 60/ 2 ،دد

اجمللسي ،ثال اال صال.312/76 ،

( )97املنةددددددرل ،وقعددددددة ددددددف  ،ا،20
النعةدددداىل امل ربددددي ،د ددددائ االسددددالم،
 ،396/1اب د ابددي احلديددد ،لددرح هددج
البال ة.33/14 ،
( )98الثةفددي ،ال ددالات ،365/1 ،النعةدداىل
امل ربي ،د ائ االسالم ،396/1 ،ابد
ساكر ،تاليّ دمشدك ،272/58 ،ابد
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ابددددي احلديددددد ،لددددرح هددددج البال ددددة،
.145/3
( )99النعةددداىل امل ربددددي ،د ددددائ االسددددالم،

السنة األوىل – العدد األول – 1437هد 2016 /م

.396/1

( )104اليعةدددددددصبي ،تددددددداليّ اليعةدددددددصبي،
 ،202/2احملةددددصدل ،هددددج السددددعادة،
.154/5
( )105الثةفدددددددددي ،ال دددددددددالات،366/1 ،

( )100اليعةدددددددصبي ،تددددددداليّ اليعةدددددددصبي،

الطدددددال ،تددددداليّ االمددددد وامللدددددصا،

 ،201/2اب د ابددي احلديددد ،لددرح هددج

 ،100/4ابد

بددد لبدده ،العةددد الفريددد،

البال ة.52/18 ،

 145 /3د  ،147اب ابي احلديد ،لدرح

( )101الددددددبالذلل ،ا سدددددداب االلددددددراف،
ا ،163اليعةدصبي ،تداليّ اليعةدصبي،
203/2دد ،204ابد ابدي احلديدد ،لدرح
هج البال ة.54/18 ،
( )102الددددددبالذلل ،ا سدددددداب االلددددددراف،
ا ،163اليعةدصبي ،تداليّ اليعةدصبي،
.204/2
( )103الددددددبالذلل ،ا سدددددداب االلددددددراف،
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ا ،160اليعةددصبي ،تدداليّ اليعةددصبي،
201/2دد ،202ابد ابددي احلديددد ،لددرح
هج البال ة ،175/16 ،اجمللسي ،ثدال
اال صال.516/33 ،

هج البال ة.145/3 ،
( )106الثةفدددي ،ال دددالات525/2 ،دد د،526
اب حباىل ،الثةات.298/2 ،
( )107الثةفددي ،ال ددالات532/2 ،د د ،533
اب

بد لبه ،العةد الفريد.13/3 ،

( )108الثةفددددي ،ال ددددالات 521 /2 ،ومددددا
بعدها .
( )109النعةدداىل امل ربددي ،لددرح األخبددال2 ،
95/د .97
( )110مشدد د الدددددي  ،دلاسددددات يف هددددج
البال ة ،ا.214
( )111الثةفدددددددددي ،ال دددددددددالات،365/1 ،
الطدددددال ،تددددداليّ االمددددد وامللدددددصا،
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 ،100/4اب د ابددي احلديددد ،لددرح هددج
البال ة.145/3 ،
( )112الثةفدي ،ال دالات 73/1 ،د ،74ابد
ابددددي احلديددددد ،لددددرح هددددج البال ددددة،
.198/2

( )119املنةرل ،وقعة دف  ،ا 21د ،22
اليعةددصبي ،تدداليّ اليعةددصبي،200/2 ،
اب د ابددي احلديددد ،لددرح هددج البال ددة،
.33/14
( )120الددددددبالذلل ،ا سدددددداب االلددددددراف،

احلديددد ،لددرح هددج البال ددة،198/2 ،

203/2دد ،204ابد ابددي احلديددد ،لددرح

اجمللسي ،ثال اال صال.495/29 ،

هج البال ة.54/18 ،

( )114اليعةدددددددصبي ،تددددددداليّ اليعةدددددددصبي،
 ،204/2احملةددددصدل ،هددددج السددددعادة،
.25/5

( )121املفيد ،اجلةل ،ا ،224احملةصدل،
هج السعادة.409/1 ،
( )122اب ابي احلديدد ،لدرح هدج البال دة،

( )115قليل االحمام.

 ،125/15اجمللسددددي ،ثددددال اال ددددصال،

( )116ال تستطي إ الة اهلك.

.492/33

( )117الددددددبالذلل ،ا سدددددداب االلددددددراف،

( )123الثةفي ،ال الات ،211/1 ،ابد ابدي

ا ،162اليعةددصبي ،تدداليّ اليعةددصبي،

احلديددد ،لددرح هددج البال ددة،59/6 ،

 ،204/2اب د وبددي احلديددد ،لددرح هددج

اجمللسي ،ثال اال صال.535/33 ،

البال ة.139/15 ،
( )118الددددددبالذلل ،ا سدددددداب االلددددددراف،

( )124الثةفددددي ،ال ددددالات ،224/1 ،ابدد د
لعبة احلرا ي ،حتف العةصل ،ا،176

ا ،165اليعةصبي ،تداليّ اليعةدصبي،

اب د ابددي احلديددد ،لددرح هددج البال ددة،

. 202 /2

.65/6

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

( )113الثةفددي ،ال ددالات ،73/1 ،اب د ابددي

ا ،163اليعةددصبي ،تدداليّ اليعةددصبي،
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( )125ابدد لددعبة احلرا ددي ،حتددف العةددصل،

مصادر البحث ومراجعه

ا127د ،128ابد وبدي احلديدد ،لدرح

أوالً :المصادر

هج البال دة ،34 /17 ،اجمللسدي ،ثدال
اال صال. 601/33 ،
( )126ابدد لددعبة احلرا ددي ،حتددف العةددصل،
السنة األوىل – العدد األول – 1437هد 2016 /م

ا ،144ابدد كددثن ،البدايددة والنهايددة،
 ،9/8اجمللسددددددددي ،ثددددددددال اال ددددددددصال،
.609/33
( )127اليعةدددددددصبي ،تددددددداليّ اليعةدددددددصبي،
 ،202/2االمي  ،ال دير.71/2 ،
( )128الددددددبالذلل ،ا سدددددداب االلددددددراف،
ا ،161اليعةدصبي ،تداليّ اليعةدصبي،

 -ابد األثددن ،ددز الدددي

لددي بد

وبي الكرم الشيبا ي( ،ت  630هد) /اسد
ال ابدددة ،مطبعدددة اما يليددداىل ،طهدددراىل د
ت.
 ابد د و دددث  ،ا دددد بد د و دددثالكدددصيف(ت314هدددد) /كتددداب الفتدددصح،
حتةيك لي لنل ،دال األعصا  ،بنوت
.1991
 -البخالل ،حمةد ب إما يل ب

 ،203/2ابد ابددي احلديدد ،لدرح هددج

إبددراهي اجلعفددي (ت256هددد) /التدداليّ

البال ة.137/15 ،

الة ن ،حتةيك حمةصد إبراهي زايدد ،دال

( )129الددددددبالذلل ،ا سدددددداب االلددددددراف،
130



ا.163

 -الددبالذلل ،ا ددد ب د

( )130ابددد د طيفدددددصل ،بال دددددات النسدددددا ،
ا ،30ابد
102 /2

املعراة ،بنوت 1406هد.

بددد لبدده ،العةددد الفريددد،
د  ،103اجمللسددددددي ،ثددددددال

األ صال.119/41 ،

ي د (ت

279هد) /ا ساب األلراف ،حتةيك حمةد
يد اي ،دال املعالف ،مةر 1959م.
 -الددبالذلل ،ا ددد ب د

ي د (ت

279هد) /ا ساب األلراف ،حتةيك حمةد
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بدددداقر احملةددددصدل ،مءسسددددة اال لةددددي،

املصمدددصد وسخدددر ،دال الكتدددس العلةيدددة،

بنوت .1394

بنوت .1415

 -الددبالذلل ،ا ددد ب د

يد بد

 -ابد ابددي احلديددد ،ددز الدددي بد

مددابر(ت279هددد) /اتددصح البلددداىل ،دال

هبددددة اي (ت  656هددددد) /لددددرح هددددج

الكتس العلةية ،بنوت.2000 ،

البال ددددة ،حتةيددددك حمةددددد وبددددص الفضددددل

(ت  283هددد) /ال ددالات ،حتةيددك مددالل
الددددي احملدددد  ،مطبعدددة بهةد د  ،إيدددراىل
1395هد.

بنوت د ت.
 ابددد حدددزم ،لدددي بددد ا دددد(ت456هد) /احملل  ،حتةيك ا دد حمةدد

 احلدداك النيسددابصلل ،حمةددد ب دحمةدددد (ت  405هدددد) /املسدددتدلا لددد
الةددحيح  ،حتةيددك يصسددف املر شددلي،
دال املعراة ،بنوت .1406

لاكر ،دال الفكر ،بنوت ،د.ت.
 اخلطيددس الب دددادل ،ا ددد بددلي(ت463هدد) /تداليّ ب دداد ،حتةيدك
مةددطف

 -ابد حبدداىل ،حمةددد بد حبدداىل بد

بددد الةددادل طددا ،دال الكتددس

العلةية ،بنوت 1997م.

ا ددددد البسدددديت(ت354هددددد) /كتدددداب

 -ابدد خيدداا ،خليفددة بدد خيدداا

الثةدددات ،مطبعدددة الدد دائدددرة املعددالف

العةددفرل (ت  240هددد) /تدداليّ خليفددة

العثةا ية ،حيدل سباد الدك .1973

بد د خيددداا ،حتةيدددك سدددهيل زكدددال ،دال

 -ابد د حجدددر ،ا دددد بد د

لدددي

العسددةال ي (ت  /)852اإل ددابة يف مييددز
الةدددحابة ،حتةيدددك دددادل ا دددد بدددد

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

 -الثةفي ،إبراهي ب حمةد الثةفدي

إبدددراهي  ،دال إحيدددا الكتدددس العربيدددة،

الفكر ،بنوت 1993م.
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 الدددددههو ،حمةدددددد بدددد ا ددددددت(748هددددد) /سددددن و ددددالم النددددبال ،

فددددددددالل ،ا ،2مءسسددددددددة النشددددددددر
اإلسالمي ،ق .1404

مءسسة الرسالة ،بنوت 1993م.
 -اب سعد ،حمةدد (ت  230هدد)/

السنة األوىل – العدد األول – 1437هد 2016 /م

الطبةات الكداى ،دال دادل ،بدنوت د

132

ت.

 الةنعا ي ،بد الرزاو ب هةدام(ت  /) 211املةددددنف ،حتةيددددك حبيددددس
اال ظةي ،د م .1392

الر

 الطاسددددي ،ا ددددد بدد د -الشدددااعي ،حمةدددد بددد إدليددد



لددددي

(ت 560هددد)/االحتجاد ،حتةيددك حمةددد

(ت 204هدددددد) /كتددددداب األم ،ا ،3دال

بددداقر اخلرسددداىل ،دال النعةددداىل ،النجدددف

الفكر ،بنوت 1983م.

.1966

 -ابددد د لدددددبة الدددددنةنل ،ةدددددر

 -الطاسددي ،احلسدد بدد الفضددل

(ت262هد)/تاليّ املدينة املنصلة ،حتةيك

(ت548هددد) /مكددالم األخددالو ،إيددراىل

اهددي حمةددد لددلتصت ،دال الفكددر ،ق د د

1972م.

ت.
م

 الطدددددال ،حمةدددددد بددد د مريدددددر -الشربي  ،حمةد (ت  977هدد)/

(ت310هدددد) /اليدددّ األمددد وامللدددصا،

احملتاد ،دال إحيا الدما العربدي،

حتةيدددددك اةص دددددة بددددداحث  ،مءسسدددددة

مةر 1958م.
 -اب د لددعبة احلرا ددي ،احلس د ب د

اال لةي ،بنوت.
 -الطصسدي ،حمةدد بد احلسد (ت

لددي (ت بعددد  400هددد) /حتددف العةددصل

460هدددد) /املبسدددصا يف اةددده اإلماميدددة،

ددد سل الرسددددصل ،حتةيددددك لددددي اكددددا

تعليددددك حمةددددد تةددددي الكشددددفي ،املكتبددددة
الرعصية ،طهراىل 1387هد.
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 اب طيفصل ،وبدص الفضدل بد ابديطاهر(380هد) /بال دات النسدا  ،مكتبدة
بةنل ،ق  ،د.ت.
 -اب د

بددد لبدده ،ا ددد ب د حمةددد

األ دلسددي (ت328هددد) /العةددد الفريددد،

إحيا الما  ،بنوت 1988م.
 الكلددي  ،حمةددد بد يعةددصب (ت 328هددددددددد) /الكددددددددايف ،دال الكتددددددددس
اإلسالمية ،طهراىل .1388
 -الكددصيف ،حمةددد ب د سددليةاىل (ت

 -وبص بيد ،الةاس بد سدالم (ت

بعددددد  300هددددد) /مناقددددس اإلمددددام ومددددن

 224هد) /األمدصال ،حتةيدك حمةدد حامدد

املددءمن  ،حتةيددك حمةددد بدداقر احملةددصدل،

الفةدددي ،دال الكتدددس املةدددرية ،الةددداهرة

اةددد إحيدددا الثةاادددة اإلسدددالمية ،قددد

.1353

.1412

 -اب

ساكر ،لي ب احلسد بد

 -املتةي اهلندل ،ال الدي

لدي

هبددة اي الشددااعي (ت 571هددد) /تدداليّ

املتةي ب حسام الدي (ت 975هد) /كنز

دمشك ،حتةيك لي لدنل ،دال الفكدر،

العةددال ،حتةيددك بكددرل حيددا ي وسخددر،

بنوت .1995

مءسسة الرسالة ،بنوت .1989

 -اب قتيبة ،بد اي ب مسل (ت

 -اجمللسدي ،حمةدد بدداقر (ت 1111

276هد) /اإلمامة والسياسة ،حتةيك لي

هددددد) /ثددددال األ ددددصال ،ا ،2مءسسددددة

لنل ،مطبعة ومن ،ق 1413هد.

الصاا  ،بنوت 1983م.

 -ابدد كددثن ،إما يددل بدد كددثن

 -مسددددل  ،مسددددل بدد د احلجدددداد

الدمشةي (ت 774هدد) /البدايدة والنهايدة

(ت 261هدددددد) /دددددحيح مسدددددل  ،دال
الفكر ،بنوت د ت.

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

تةحيح حمةد وم  ،الةاهرة .1949

يف التددداليّ ،حتةيدددك لدددي لدددنل ،دال
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منهج أمري املؤمنني عليه السالم يف معاجلة الفساد املايل......................................................

 املفيد ،حمةد ب حمةد ب النعةاىل(ت  413هد) /االمالي ،حتةيك لي اكا
ال فددالل ،شددر مجا ددة املدلس د  ،قدد
.1403

السنة األوىل – العدد األول – 1437هد 2016 /م

 الندددصول ،حمدددي الددددي (ت676هد) /اجملةصع ،دال الفكر ،بنوت د ت.
 اهليثةي ،لي بد ابدي بكدر (ت 807هدددد) /اةدد الزوائدددد ،دال الكتدددس

 -املنةرل ،ةر ب مزاح املنةرل

العلةية ،بنوت .1988

(ت  212هد) /وقعة ف  ،حتةيدك بدد

 -اليعةصبي ،و د ب وبي يعةدصب

السدددالم حمةدددد هدددالوىل ،ا ،2املءسسدددة

(ت284هددددد)  /تدددداليّ اليعةددددصبي ،دال
ادل ،بنوت.

العربية احلديثة ،مةر .1962
 النسددددائي ،ا ددددد بددد لددددعيس(ت 303هدددد) /السدددن الكددداى ،حتةيدددك
بددد ال فددال سددليةاىل وسخددر ،دال الكتددس
العلةية ،بنوت .1991
 النعةددداىل امل ربدددي ،النعةددداىل بددحمةدددد التةيةدددي (ت 363هدددد) /د دددائ
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اإلسددالم ،حتةيددك ا ددف بد

لددي ا د ر

ايضي ،دال املعالف ،مةر .1963
 وبص عي األ دبها ي ،ا دد بدبدددددد اي(ت430هدددددد) /ذكدددددر وخبدددددال
ا بهاىل ،مطبعة بريل ،إيراىل .1934

ثانياً :المراجع
 خبيدددن ،بدددد احلةيدددد /ةددددراخللفددا الرالدددي  ،دال املعددالف ،مةددر
.1965
 -الشرها ي ،حس

لي /الت دين

يف السياسددة املاليدددة للدولدددة اإلسدددالمية يف
خالاددة اإلمددام لددي ليدده السددالم ،دال
مصز ،دمشك 2013م.
 مشدد الدددي  ،حمةددد مهدددل/دلاسددددات يف هددددج البال ددددة ،ا ،2دال
الزهرا  ،بنوت .1972



 ...............................................................................أ .د .حسني علي الشرهاني

 العيساول ،دال كامدل داحل/الدددنظ اإلداليدددة واملاليدددة يف هدددد اإلمدددام
لي( ليده السدالم) (35دد40هدد 656 ،د
660م) ،لسددالة دكتددصلا ددن منشددصلة،
مامعة البةرة .2005
االقتةدددادية يف هدددد الرسدددالة واخللفدددا
الرالدي  ،املص ل .1988
 اليصزبكي ،تصايك /النظ العربيةاإلسالمية ،ا ،3ب داد .1988

تعن بعلصم كتاب هج البال ة وبسنة اإلمام لي ليه السالم واكر

 -جنةدداىل ياس د  /تطددصل األوعدداع
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داللة التشخيص
يف خطب نهج البالغة

أ .م .د .أسيل متعب الجنابي
جامعة واسط /كلية اآلداب

احلمد هلل الذي جعل الرلن م هاجاجلا للصلاحل ،ججعل يناالا
حممدا صللى اهلل للالو ج للو جمللىد اا للا للعلاع ،ججعل ا مل
للاجد السالم مفن الاجاة هن الاار جهصاباح اهللد جا يلرار
جأا النالغ جا منار متاّزجا بالعر جالتفكن جبالنشا جالتدبّن
تنكللرا لاللا ًرعللا لمامللا هللن أ للراهلد جحكمجللد جه ل عرر بالغللتجد
جفصاحتجد جهن أبنز ها تنكلو أهلا اعلنيها ،للالو السلالم
جرملللا لو جحكملللو اللللش يعجلللا ال لللنل الن ل ل
(يجج النالغ )

كتلللا

نلو

داللة التشخيص يف خطب هنج البالغة .....................................................................
العلللري فر للت ا تاللاري لللل ( الللل

المقدمة
احلمد هلل اللذي جعل الرلن م هاجاجلا
للصاحل ،ججعل يناالا حمملدا صللى اهلل
للاو ج لو جمللىد اا للا للعلاع ،ججعل

السا ا جىل – العد ا جل – 1437ال 2016 /م

ا م ل للللاجد السللالم مللفن الاجللاة هللن
الاار جهصاباح اهلد جا يلرار جأال
النالغللل ل جا ملللللنار متاّلللللزجا بالعرللل ل
جالتفكن جبالنشا جالتدبّن تنكرا لاا ًرعلا
لمامللا هللن أ للراهلد جحكمجللد جهلل عرر
بالغتجد جفصاحتجد.
جهن أبنز ها تنكلو أهلا اعلنيها ،للالو
السللالم

نللو جرمللا لو جحكمللو الللش

يعجلا ال لنل الن ل

كتلا (يجللج

النالغ ل ) فكللام اريللو للا هانلل لللن
138

هضمريو فجلر حرلا يجلج للنالغل ج لد
اغرتف هن هاجلو طال العلد جحاجلرا
أمْ لسربجا أغلرار جلكت لفرا أملنار كل
جفرا الجتاااتو جا تصاصلو ف حننلأ أ ْم
أكرم هلن النيالف فل

للل جايل هلن

جرايل ل اابلللدا اللللذي متاّلللز بلللو الفكلللن

لل ل يجللللج النالغلل ل )

الت لللليفاخ
لسللللنن ،ا جل
حس للم

-

يّللللو ر ل للللن

 -هن ن جر تُكت فالو

رامللاس مللابر جال:للاي

ي ل أر س

هن الل اذ الدرامل أمْ ل للت الرلار
لل أحد ا ملالا اللش املتعملجا أهلا
اعلللنيها،

اباتلللو جالللر أمللللر

الت يفاخ فاضف احلااة عن ال حااة فاو
فاصللفو بصللفاس ب لللنل هللن أج ل

را ل

أغلللناال اللال ل ج لللد ا تضلللأ طناعل ل
النحللأ أ ْم لرسللد لللل عللال فرللناس
لسنرجا متجاد تااجللأ فالو الت ليفاخ ل ل
جاص الحا.
ج للد تضللمّاأ الفرللنة ا جىل احلللدلأ
ل لن الت لليفاخ الللزهن الللذي لعللرب لاللو
ب لفلللاا كالزهلللام جاللللدان جالالللرم جكلللام
احلدلأ الفرنة ال:ايا للن الت ليفاخ
ال ناعلل أهّلللا الفرلللنة ال:ال:لل فرلللد ا تصلللن
الكالم فاجا لل الت يفاخ اععارلاس



 ................................................................................أ .م .د .أسيل متعب اجلنابي

ج تمللأ النحللأ بلل اد هللا تفللنّ بللو أهللا

ًعنلللللاس اللللللذاس فامللللتُعا هللللللا لفلللل

اعنيها ،امتعمالو مللر الت ليفاخ.

ال يفخ(.)2

ج تاهللا أرجللر أمْ أكللرم للد لدّهأ رامل

 .3السلللا جاللللذاا

ال للليفر

هفادة هكتنل يجلج النالغل فلام كلام لد

السلللا هلللن بللللد ًىل بللللد ج لللد شللليفخ

حص ها متااأ فنجا جيعمأ جًمْ ر لكن

خ ُشيفُرصا أي ذا (.)3
ل يف ُ

الرار

جاهلل جل الترفا .
التمهيد
التشخيص لغة واصطالحاً
التشخيص لغةً

ً ّم اعتتنلللت علللا ة (شللليفخ) لللد أم
الل رل ،ذكنجا فاجا هعاي لدة أامجا
 .1مللللللرا اايسللللللام ججُسللللللمايو
ال ِّللليفخُ ملللرا اايسلللام ًذا رألتلللو هلللن
بعاللد جك ل ش ل ف رألللأ جُسللمايو فرللد
رألللأ شيفصلللو جيعللو ال ّللليفر
جا شيفا (.)1
ً .2عناس الذاس للجسد ال يفخ
ك جسد للو ارتفلا جاجلرر جاعلنا بلو

ل لللليفخُ شُيفُرصللللا ايتللللرب جشلللليفخ
اجلُنحُ جرِم(.)4
 .5االرتفا جالعلر شيفخ بنصللن
ًىل السلللماف ارتفلللت جشللليفخ بلللالفتح
شيفرصلللللا أي ارتفلللللت جشيفصلللللأ
الكلم ُ الفد ًذا ر لردر لل
صرتو بجا جال ليفُر

فل

لد اهلُنلر

تعا بعلرم كتا يجج النالغ جبساة ااهام لل للاو السالم جفكن

فحسلللن أيّل ل حاجللللأ جاالللدة أمْ أيفلللت

 . 4الللللللررم شلللللليفخ بال ّللللللل ف

شيفُرصا فجلر
جشيفخ السجدُ ل ُيفخُ ُ
خ لال اهلدف(.)5
شا ِ ٌ
 .6السلللاا ة جالعملللد ال ّللليفاخ
العمللللاد ال لللليفخ بلل لاّن ال ّيفاصلل ل
ج الللل

شلللليفاخ ًذا كللللام مللللادا ذا

شيفخ ج لل لملاد جأشيفصلأ الذا
لل اذا ًذا أللاتو للاو(.)6

139

داللة التشخيص يف خطب هنج البالغة .....................................................................
جاعلح اللىافأ أم اذ اللدالالس ال

جا لم ًلاجا شا ِخٌ»(.)9

ختنج لن شائ،
أجهلما الدالل للل جسلد اايسلام
اعتص باالرتفا جالمجرر.
جال:لاي

الداللل للل بللنجز ال للل ف

السا ا جىل – العد ا جل – 1437ال 2016 /م

جاجللرر حتلل لكللرم جا للحا ه للاادا

140

خ
جرافالللللا فالنصللل ل ُا هاجلللللا شلللللا ِ ٌ

للعاام أج حيسّو اايسام باذيو.
حنللر جرم اجلللنح ارتفللا النصللن

فال لللللللللا خ ا جل الناحللللللل ل
جال للا خ ال:للاي

ه لنْ شلليفخ بصللن

بالفتح ًذا فتح لااو حنر ال

ف هرلابال

لو ججع ال ل نف(.)10
التشخيص اصطالحاً
فلللد لنتعللد لللن اععا ل الل للريّ ب ل

ارتفللا الصللرس السللجد العللال اهلللدف

ه رذ هاو

ج للد امللتعم ااهللام لل ل للاللو السللالم

ب هن هع ،جالر ًبلناز صلررة اايسلام أج

لد ا هن ا لفاا اع تر هلن الذ اعلا ة

جسلللمو فال للليفخ لالللد التجلللايري الللر

جر ختلللنج الللذ ا لفلللاا للللن ًحللللد

(الفن اع ليفخ اععل ،جال يفصلا ال

الدالالس الل رل اعلذكررة ففل رللو

الرضللللا اعيفصرصلل ل جالت لللليفاخ اللللر

«أُجصلللللللاكد لنلللللللا اهللِ بترلللللللر اهلل

اللللتع ،جالللر ل لللل باالشلللرتا للللل

جأحذركد الدياا ف يّجا ا ُر شيفُر ٍ»(.)7
ج ار شيفر

ا

ار رحل شليفخ

لن النلد رح لاو(.)8

مّ التعنلفاس ياعا ت لرت

هعاا ،ا جل كرم ال

ف حبالأ تتالت

فللنال اشللرتاكو بلل ،كلل:الن جحاصلللو
اهتاا االشرتا ب ،ك:الن)(.)11

جكذلك

رلو «جًيّما الدياا هُاتج

ج لللد تكلللرم صلللررة الكلللا ن احللل

بصلن ا لم

ال لُنصِلنُ ممىا جرافاا شائا

يا أج جمن ا هن احلااة جاف اععجد

جالنصاُ لافلذُاا بصلل ُن جلعللدُ أم اللدار

ا بلل ل أمّ الت لللليفاخ (ًمللللنا احلاللللاة



 ................................................................................أ .م .د .أسيل متعب اجلنابي

لت احلالاة للل اوسرملاس

اايسللايا لللل هللا ال حاللاة لللو كا شللااف

الت يفاخ

اجلاهدة جالكا ااس اعا ل غا احلا )(.)12

اجلاهدة جالملراان ال ناعال الصلاهت حتل

ج نلل هللن اللذا هللا ذال ًلاللو مللاد

ايّجلا لتيفاطل طاطنل اللذي لعرل جلفجللد

ًذْ لن أمّ الت يفاخ (طنلر هلن

جختلللت للاجللا صللفاس اعيفلر للاس الاابضلل

طن التصرلن تن ّ الصررة حا جمتلاح
س جأي
احل ّ

الافس)(.)13

جكللذلك لتم :ل الت لليفاخ ( لللت
احلاللللاة للللل اعللللرا اجلاهللللدة جالمللللراان
ال ناعالل جااليفعلللاالس الرجدايالل الللذ
احلااة الش د تنتر فتصنح حااة ًيسايا
ت لللم اعلللرا جالملللراان جااليفعلللاالس
جتج هلذ ا شااف كلجا لراص

ها

ج لجللاس ًيسللايا ت للار بجللا ا هللا،
جت ذ هاجد جتع )(.)14
فال يفصللا ا ها ل كايللأ حا للنة
كل ل التعنلفلللاس ملللراف أكايلللأ ا هلللرر
احلسللا أم اععارللل ج للد تكللرم بللالمراان
ال ناعاللل الصلللاهت كملللا ذاللل ًىل ذلللللك
الدكترر كاصد الزللدي ًذْ لال (جلتم:ل

التشخيص في الزمان
الزهلللام الللر اعرالللات اللللذي ابتدللللو
اايسام تصرر كم

جاادم

للامد

بو حااتو .جاعالح أمّ هلن صلا خ الذا
الزهام الكم

أج اعر رل أيّو هن يتلاج

الللراان ال ناعل ل فجلللر للللاس يابعلللا هلللن
للللرباس ذاتاللل لإيسللللامّ ًذْ ًمّ هفجللللرم
الزهلللام لالللد لنجلللت اعرلللام ا جل ًىل

تعا بعلرم كتا يجج النالغ جبساة ااهام لل للاو السالم جفكن

اجلراهد جاخلراطن شيفصا ها أج لت

باحلااة)(.)15

ً راكو للمراان ال ناعا الش تكلنر يفسلجا
جراس زهايا

()16

.

ك أمّ العلللن كلللايرا أك:لللن
جال شل ل ى
ا لللللرام لااللللل بالزهلللللام جترلناتلللللو
جأحرالو جها جتني فاو هن أحدا .
لللال اعنزج ل ل

(الللللد أمّ العلللن

أحف ل ا هللد عللا أ س ًلاللو جتللاربجد هللن

141

داللة التشخيص يف خطب هنج البالغة .....................................................................
أحللرال الزهللام جتعا ل ال للجرر جا لللام

طال للاو الزهام جأزهلن باعكلام أي

جا تالف الفصلرل جا للام ج لا لتجلد

أ ام بو ج تا(.)19

فاجلا هلن ا حلدا

فجلد للل ا للتالف

للللاراد جتنلللالن أجطلللايجد جتفلللاجس
اممجللد لنالللرم هللن انللر النلللاح
السا ا جىل – العد ا جل – 1437ال 2016 /م

جطلر الكراك

142

جتنلدل ا ج لاس هلا

جهن اللىافأ أمّ الذا اللفل

لد لنج

لن أصل املتعمالو جالر الداللل للل
الر أ ًىل تصرلن لل اائ رج لُرجد
جلُيفنج .جذلك

رل ااهام للل للالو

ال لنالاو غااد هن مكام اعدر جاللربن

السللالم «جلرللد ش لجِديا لسللكنيا اللذا

ج ام الندج .جلاس ذلك هستحدعا فلاجد

رمٌ أصال ِ النجالِ جأرحلامِ الاسلا ِف

جًيّما ار لا ة هاجد لترارعريو اخلل لن

ملللال ُ بجلللد الزهلللامُ جلرلللر بجلللد

السللل

جال للابن لللن اعا ل جهراللات

طرل الدرب ج جام التفرد)(.)17

ااتامُ»(.)20
فررلللو لنل ل بجللد الزهللامُ اعللنا

ج لللد تنتّللل للللل ااتملللام العلللن

بللو لرجللداد ج للنججد كمللا لنلّ ل

بالزهللام أمْ رب للر با حللدا جالر للا ت

اايسام بالدم الذي نجو هن أيفو لال

االجتمالا اللش تارملريجا كل ج لأ

ال الن

هن االج اس ج د تصلرّر العلن الزهلام

جهلللا رلللل الزهلللامُ :للل

هن الل جتاربجد جهعترلداتجد جلنّلنجا

لملللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللن
الاساجٍفُ لو لنلنا
جال تلدُ

لاو بعد هن ا لفاا الزهايا هاجا

()18

الزمان
ار لف املتُعم للرلال هلن الر لأ
جك:ا هلن ذللك لرهلد أزهلن ال ل ف

()21

فرللد ش لنّو ااهللام الزهللام باايسللام
جيسلل ججللر اد ًىل الزهللام يّللو هللن
ا مللنا اعع لدّة لرراب ل ججللر اد

()22

ج د أرا ااهام بجذا الت ليفاخ أمْ للن،
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للميفاطلل صلللررة اللللزهن جالللر لللنج
انيالف الررم نججا هاسنا ال ه لر فالو
فتللنيعن تلللك الصللررة باعيفاط ل لردرتللو
لل ختالجا ذااو.
الدهر
هندأ ججر ًىل ايرضا و عد لُعننُ بو للن
ك هدة ك:اة ج النُ فلالم هُلدّة حااتلو
جامتعا للعا ة النا ا هدة احلااة.
فرا

ها اني بكذا جلرلال الن

فالم يا نو انا أي يزلأ بو(.)23
ج د ذكن ابن ا عا مان العن

ذم

الدان ًذْ ال (كام هن ش م العن أ ْم
تذمّ الدان جتسنّو لاد الالرازل جاحللرا
الللللش تاللللزل بجللللد هللللن هللللرس أج اللللنم
فاررللللللرم أصلللللابتجد لللللرار اللللللدان
جحرا علللو جأبلللا اد اللللدان فاجعللللرم
الدان الذي لفع ذلك فاذهريو)(.)24
فالعن

لد يسلنرا لللدان كل شل ف

يّللو لسللا ن لل ل ك ل ش ل ف لللذلك ر ّ

مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتانَاا الانْيَيَا يَوتا وت وَيََايَاا وَمَاا
يتهالِكانَا إِلَّا النَّهارت وَمَا لَهتم بِذَلِكَ مِنا
عِلَمٍ إِنا هتما إِلَّا يَظانْ نَ}(.)26
فرد بلاّن الزط للني أمّ كالهجلد الذا
ر لكللن لللن للللد جلرلل ،بل كللام لللن
ان جختم ،فرد كايرا لزلمرم أمّ هنجر
ا لللللام جاللاللللال اللللر اعللللنيعن اللللال
ا يفس جلاكلنجم هللك اعلرس ج نضلتو
ا رجاح ب ل هن اهلل جكللايرا لضللافرم ك ل
حا علل للد ًىل الللدان جالزهللام جهاللو
رلللو للاللو الصللالة جالسللالم «ال تس لنّرُا

تعا بعلرم كتا يجج النالغ جبساة ااهام لل للاو السالم جفكن

الدان ا ص امد عدة العلار هلن

للللاجد الرللن م( )25بررلللو تعللاىل {وَقَااالا ا

الللدان فللا ّم اهلل اللر الللدانُ»( )27جهعا ل
احللللدلأ (أمّ اهلل فاللل هلللا لضلللاف ًىل
الدان هن اخلا جال لن جاعسلنّة جاعسلاف ِة
فاذا مننتد الذي تعتردجم أيّو فالل ذللك
فرد مننتمر تعاىل لن ذلك)(.)28
جال شلللللك أمّ ااهلللللام لرتفلللللت
ابو فال لس ّ اللدان جلكالو لاسل
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جالارازل لل لا ة ا جلالاف

ًلاو اعصا

الصللاحل ،أمْ ال لاسللنرا ًىل اهلل هللا حيللد

لاللر جزهللن ش لدلد لُعللد فاللو اوس ل ُن

هلللد هللن مللرف بل لاسللنريو ًىل الللدان

هسائا جلز ا المار فاو لتلرا ال ياتفل ُت

هلل جًمْ أتلل الللدا ُن
ففلل رلللو «احلمللدُ ِ

للا للماللا جال يس ل لُ لمّللا ججلاللا جال

باخلَ ْ ِ الفا حِ جاحلَد ِ اجللا ِ»(.)29
السا ا جىل – العد ا جل – 1437ال 2016 /م

صّرر ااهام اللدان ف لف للو احلالاة

يتيفرف ارل حت

جاحلنك ف يفصلو بصلررة ًيسلام حيمل
الفلا ح  -جاخل ل

النيفا (.)34

لل كاالو اخل

الللر (ا هلللن العملللاد اللللذي لك:لللن فالللو
التيفاط ل )

()30

جالفللا ح اللر ال:را ل

()31

ّ باا»(.)33

فرص ل الللدان بللالعار جاللر اجلللا ن
للللن ال نلل ل

جاللللزهن بال لللدلد جالللر

جذلك متجادا لذكن أجصاف هذهره
ال النحناي

(ذم للزهام برصف اجلرر

 -ج د أ ن للاو جهت اذا فجر ال لنال

جال لللدة عىلللا ألل لدّ للللو هلللا للللد فالللو هلللن

يّو د جكى أهلن ًىل اهلل

ا جصاف اععدج ة شنا بالراات ًىل يمام

بجذا ااتاام

جهن لرك أهن ًىل اهلل فاجل أمْ حيملد
ك حال ال النحناي
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رلو «ألجا الااتُ ًيا د أصلنحاا

الن

العار جبرا و)(.)35

( لد لنفلأ

ففل الت لليفاخ ًاجللار جباللام لرللرة

يسن اخلا جال ن ًىل الدان لل أي ججلو

ارتنا اللدان جاللزهن بالالات فلاذا كايلا

جهنا أمحد اهلل لل ك حال هن

هذهره ،كام الالات كلذلك فاتصلاف

ا

السناف جالضناف)(.)32
ج د ملت ااهلام للل للالو السلالم

الاات بجذ ا جصاف هتل س هلن ر ل
الدان للاجا

يّجا د حدعأ فاو ج

الدان جالزهن تنكا جاحلد جلصلفجما

الللذا التعلللنا الللل لللل اعنال لل

ب جصللللاف اصللل باايسللللام جذلللللك

الدان جالزهن.

ذم
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ج د لُمجن ااهام للالو السلالم اللدان
مجن العدج ال نت جذلك

رلو «عُد

جكذلك امتعار لف اجلناح لارا

اللدان

الشرتاكجما االلالم جاملتعار للو لفل

فملللن الفالللاف أ ّم اللللدان هلللرتن رملللو ال

اع للابج لكريللو لل ت للل اخللل فافاللاجد

تُيف ل ل ُ مِلللجاهُو جال تُنيمللل جناحُلللو

كما ل ت ا ك جال ار اعلذكررام للل

لنه احل باعرس جالصّلحاح بالسلرد

ال عام جال نا فافااااما(.)37

جالااج بالع َ

اليـوم

ك ٌ ال ل ن ُت جشلار ٌ

ال لارتُ»(.)36

ر لرتصلن اذا اللف ك ا هن ألفلاا

ًذْ رمد لاا ااهام صررة حسا لعلدج

الزهام لل هفجلرم الر لأ اولد أج غلا

جتن رمو جججو مجاهو لإيسلام جالذ

اود هلن الزهلام جلكاّلو ارتلنب بال لدة

السللجام ال خت لل أحللدا فجلل

جاهلللال

ارلل

ل للا اععجللد ًىل أيجللد للالرا

ًصلللاب اهللللدف لنهللل احلللل بلللاعرس

لرم ذج أللام جللرم ذج أللالد ل لرل شلن

جالصللحاح بالسللرد جالاللاج بالع َل

لل أالو ج الرا لرم لاا جللرم للاالا أي

جاللر ك ل ال ل للنت جشللار ال لارللت

لللرم لس لنّيا جلللرم حيزياللا جالاللرم لرهللك

ج د ججّو النحناي الذ الصلررة ترجاجلا

لنلللدجم الت للاات جلك ل للرم لللرم أي

بالغاللا فرللد امللتعار ااهللام لفل االتللاف

لرا ججزاف ج الرا الدلاف ال أرايل

التاف الدان جرشح بذكن الررت.

اهلل لرهك أي لرم هرتك(.)38

جججللللو االمللللتعارة أمّ الللللدان لنهللل

جارتنا ا لام باحلزم كام حا لنا

صا نو اعسلتادة ًىل الرضلاف ااهلل اللذي

ذاللن ااهللام لللل للاللو السللالم حاامللا

ال لت اّن كما لنه الناه اللذي ال

ل .

للال «جًيّمللا ا لللام باللاكد جباللاجد بللرا

تعا بعلرم كتا يجج النالغ جبساة ااهام لل للاو السالم جفكن

ًم الللدياا ارُ فاللاف جلاللاف جغِاللن جلِللرب

ا ك ل جال للار لللدت ال للنت جججللو
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جيلللرا ح لللللاكد»

()39

ً ْذ جعل ل ا للللام

تنك جتارح ك يجا اهنأة (ت ات را حلا ًىل
اعرابن جتنكل جتالرح للل النلا  ،اللذلن
مالحررم بو لن نل )(.)40

غد ف حبأ فالو ألضلا فلال ألللد ف بعلد

انيالف
السا ا جىل – العد ا جل – 1437ال 2016 /م

بعااو ج أي أرال لكرم لرهلا لرهلا
فاذا ر أجد

غا أمّ اذ اعنأة لاسأ غنلنل للن
يّجا لر كايأ كذلك عا بكلأ

جال ياحلللللللأ فك يّجلللللللا أمّ فار لللللللأ

جأطللن

الالرم أطن تلو جاملترنلأ

جأمللت ي لرهللا للن اكللذا

حت ج ت اعردجر(.)43
جال شلللكى أمّ ًاجلللار اععاللل للللن

أجال اللا جاللذا هللا تانّللو ًلاللو النحنايل

طنل الت ليفاخ أبللو جأ لّ للل ًلصلال

بررللللللو (جاملللللتعار لفللل ل النلللللراك

هللا لنلللد ااهللام للميفاط ل

عللا فاللو هللن

جالارا ح لّلام احلالاة هالحمل ل لنججا

ً للفاف احلاللاة جاحلنك ل لتلللك ا لّللام الللش

هفار تجد هلا با هجاس اللش فار لأ

لاعلد بتللك

أجال اا باعرس)(.)41
ه ار لن جذلك

ل ار اا جاحدة تلر ا

ن

اع للار ة كا ل لرللت تلللو جلللر للال للاللو

ج للد لصللرر ااهللام ا لّللام للل اائل
أشيفا
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أحبأ لن كافا تلل

جأي ج لأ لكلرم

رللو «كلد

السالم ها زللأ أحبلأ للن لاتل جغاالا
هن ا مالا علا أعلنس يفلس اعيفاطل

س ا لّللام أحبُ:جللا لللن هكاللرمِ اللذا
أطللن ُ

ذلك الت عا الذي حيدعو الت يفاخ.

ا هنِ ف ب اهللُ ًلىا ً فاف ُ ااجاس للل ٌد

التشخيص في الطبيعة

طزجمٌ»( .)42فرد امتعم أطن س

يّجلا

ال ناعللل فجرهجللللا العللللام ال للللاه

أ لّ لل العز جالرجن هن طلن سُ فك يّلو

تارسللد ًىل لااصللن جاللراان فالعااصللن

للاو السلالم جعل ا لّلام أشيفاصلا لل هن

ت م اذا الكلرم اوسلرت هلن

لس

بللا ناججد جًبعللا اد لاللو أي هللا زلللأ

ج من ججنال جحنراا جالمراان ال هلا
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لللنتنب بتلللك العااصللن ارتناطللا مللنناا

 .1الداللة على اثبات الخالق

كاللالل جالاجللار فايّجمللا هتسللننام لللن

وعظمته
ا تفل ل ااهلللام للالللو السلللالم أعلللن

حنك ال مس ج جرام ا رال حرهللا
جغااا هن المراان.
جمث ترسلاد لن لل ناعل بعااصلناا

ال ناعل ل جاختاذالللا ك لللااد حل ل
لللللل

لللللدرة اهلل تعلللللاىل جلممتلللللو

نللو جذلللك

جاملللا (ال ناعللل احلاللل ) ج(ال ناعللل

ال

مّ (ال ناعل شللاادة

الصاهت ) فا جىل ها اشتملأ للاو هلن

بعممللل اهلل الرجلللا ج درتلللو جلكلللن

طتل ل احلاللرام جال للا جال لللد

اايسللام للد لاسللاو ذلللك طللرل التكللنار

ذلك اايسام.

جت فلو ا لف لن امت لعار جالرلن م

جال:ايالللل لااصلللللناا جاراانالللللا

د اذ احلرار

اللافس اايسلايا

اعتعد ة هلن أرال جريلاف جحبلار

جلن اا حال ياطرل

جأيجللللار جلاللللابات ججاللللاس جرلللللد

جتسللتجاا الرجللداياس جتنعللأ للل

جبن جحنراا(.)44

الت هلل هلللن جدللللد هلللا للل اهلل

ج للد اتّيفللذ ااهللام للاللو السللالم هللن
ال ناع جمال لتحرال هراصلد ج الالس

ال ناع

لاتار اعيفاط

هن لاس االس للل لممتلو

ج درتو منحايو)(.)45
جهللن ذلللك رلللو «ر لُ ِلللت العرللرل

هعاا فانأّ احلااة لد هلن لااصلناا
جلامن ًىل اذ ال ناعل

لن ا حاملاس

للل ل

دللللد صلللفتو جر حيجُنْجلللا للللن

لل ل أيّجللا كللا ن ح ل فاللو حاللاة جرجح

جاجلل هعنفتللو فجلللر اللللذي ت لللجدُ للللو

جهن أاد اذ الدالالس

أللللال ُم الرجلللر لللل ً لللنار للل ِ ذي

تعا بعلرم كتا يجج النالغ جبساة ااهام لل للاو السالم جفكن

جاراانالللا

عللللجا سلللم ،ر اسللل،

الرن م جملار للل هاججلو املتا ا
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جلحُر تعاىل اهللُ لمّا لررلُو اع ُنِّجرم بو
اُ

جحد بام جحد لو ًيّملا الر رأي اتنلت

جاجلاحدجم لو لُلُرا كناا!»(.)46

فاللو جامللو هللت ً للنار لنللو بالتصللدل بللو

فررلللو «ت للجد لللو ألللالم الرجللر »
ت يفاخ ااان لالم الرجر فلا لالم
(يللت للللد جاللر اعاللار لجتللدي بللو عللد
السا ا جىل – العد ا جل – 1437ال 2016 /م

جع لك ها ل لل ش ف)(.)47
جلل اذا تكرم االالم الل للل

صح ذلك اا نار)(.)49
جه:للللو رللللو للالللو السلللالم «اللللذي
ابتللد اخلل ل لل ل غ ل ِا ه:للالٍ اهت:لَ ل ُو جال
هِرْدارٍ احتذ للاوِ هن اِل ٍ هعْنُلر كلام

ججللللر اخلللللال النللللار لللللن طنللل ل

س درتلل ل ِو
نلَلل لوُ جأرايللللا هللللن هلكُللللر ِ

شللجا تجا جال للجا ة ا ل احلضللرر هللت

أ بو عا ُر حكمِتوِ»(.)50
جلجا ِ ها ي َر ْ

اع للاادة ًهّللا بالنصللن جًهللا بالنصللاة

ًذّ جع ل ااهللام للاللو السللالم عللار

لكللللن ال للللجر باحلضللللرر ا للللن أجىل

احلكم لسايا ياطرلا جال هلا صلدر لاجلا

جال جا ة هت اع اادة أجىل(.)48

هن ا فعال جا حكام جايراا كل يلا خ

جال شللللك أ ّم اللللذا ال لكللللرم ًلىللللا
للعا ل اعمالزّ فللاذا صللدرس ال للجا ة هللن
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جشجا ة لاس الصات جشرااد ا عار لل

ًىل كماللللو

يجلللا هفصلللح للللن كملللال

احلكمل ل اععجنل ل بتملللام الاملللام جحسلللن

ألالم الرجر أي (ا لل اعرجلر ّة)

الرتتا

اللذا الكللرم الفسللاح فايّجللا مللتكرم حجل

الا لل ل جحللللال هصللللارلاتو هللللن ذلللللك

لل ل اجلاحلد اعاكلن

يّجلا ملتا

بااللتنللار جً ْم ر لكللن هلللا لسللام تا لل
بجا ال النحناي

جًيّما جلاز ذللك علا اشلرت فالو

اافصاح جالناام(.)51
س لو اللدّياا
جيما ذلك رلو «جايرا ّ ْ

(فجر الذي ت لجد للو

س
جا ِنةُ ب زهاتجا ج ذفأ ًلاو السمرا ُ

ألالم الرجلر للل ً لنار لل كل هلن

س لللللو
جا ر ُللللرم هرالاللللداا جمللللجد ْ
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بال ُلللدجّ جا صلللالِ ا شلللجارُ الاا ِلللن ُة

جال خلللا تنجرايِلل ِو هللاكد جلكللن أُهنتللا

ج للدحأ لللو هللن ضللنايجا الللااامُ اعضللائ ُ

اللافِ ِعكُد ف طالتللا جأُ امتللا لللل حللدج

جأتأ أُكلجا بكلماس ال:مارُ الاايع ُ»(.)52
ففل ل رللللو «ملللجدس للللو بال ُلللد ّج

هصاِلحِكد فراهتا»(.)55
فرلللد رملللد لالللا صلللررة فاال ل للللألرال

السجر لألشجار ججعلجا كا ا حا سّ

ال تكللرم ًلىللا عللن لعرل فللا رال :ابل ا م

جتعللل جتللللنيهن هالرجللللا فجللل تتصللللنف

للانلللاس جاللللزر جالسلللماف :ابللل ا

(حس ًرا تو جكريجا هسليفنة للو حمكرهلا

جكالاما حال طال ا مل لنبجملا جهلا

للاجللا بافللرذ درتللو فاجللا فجعلل للاللو

تررهللام بللو هللن هاللافت لللاس ال للنال هاجللا

السالم ذلك ضرلا هاجا ع ائتو جاملتعار

الترجللللت للاللللات أج الترللللن ًلللللاجد أج

ضلر اايسلام هلن

النمح بجد أج خلا تنجرايو بل اعلنا الر

هلا هلا الر أ لّ للل

يت أفعالو جار السجر )(.)53

اا نار الافرت لممل اهلل ملنحايو جأمّ

جكذلك رلو «جأتأ أُكلجا بكلماتو
ال:مللارُ الاايع ل » فال:مللار ال ت ل ت
اعلللللنا بااتالللللام
الرجر

()54

جًيّمللا

رهللللللا طرللللللا

جهن ذلك ألضا رللو للالو

ا رزا جأمنابجا هاسرب ًلاو(.)56

تعا بعلرم كتا يجج النالغ جبساة ااهام لل للاو السالم جفكن

جا صللللال ا شللللجار الاا للللنة» يسلل ل

جالسماف جك يّجا كا ااس حا هتصف بصفاس

فالسماف جا رال يا اس (جاجلملا
ال لللنيهن جاععال أمّ الك ل هسلليفن للأ
الردرة ااهلا )

()57

ج د تانّو اجلاح ًىل

السللللللللللالم «أال جًم ا رال الللللللللللش

الداللل الللش تا ل بجللا السللماف جا رال

مِ ُلكُد جالسماف الش تُمِ ُلكُلد ه اعتلام

جا شللجار لاللد حدل:للو لللن الاصللن فجل

لللللنبكد جهللللا أصللللنحتا جتللللر امِ لكللللد

(احلال الااطِر ب ا اللف

جاع لاة ب لا

بربكتِجما ترجّعا لكلد جال زُلفَل ًللاكد

الاللد جذلللك اللاان

للل السللمراس
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هن جج الرباام.
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جلللذلك للال ا جل ملل ا رال
فر

هن ش أيجار جغنت أشلجار

ججاللل مثلللار

فلللا ْم ر جتنلللك حلللرارا

أجابتك التنارا)(.)58
 .2الداللة على االعتبار واالتعاظ
أجاز ااهلام للالو السلالم املتا ا

فلر طُل الا

هن لنصاس اللدلار

اخلاجللل لرالللأ بلسللام حاهلللا ذانللرا
أ رال اللللللالك ،جذانللللللتد بعللللللداد
جاال ،ب حراهلد(.)60
 .3الداللة على االلتباس وعدم
تمييز الحق
لللد لسلللتع ،ااهلللام للالللو السلللالم
بالت لليفاخ لللنال ا هللرر اعيفتل لل
غللا الرا للح لك ل لتيفالللجا اعيفاط ل
ك يّجا ًيسام غا أم اذا اايسام ألم ال
لجتللللدي ع النللللو اللللذا غاللللل
الرصل

لللل

للال للاللو السللالم «أهللا جاهلل

لنصلللاس اللللدلار جبعلللأ احلالللاة فاجلللا

لرد ترمصجا ابنُ أب ُحافَل َ جايّلوُ للاعل ُد

جك يجا كلا ن حل للتكلد جلتحلد للن

أم حمللل هاجلللا حملل الرُ لل ِ هلللن النحلللا
جال لن ًل ال ُا

أحللرال هللن ذانللرا ا رال جذلللك

لاحدِرُ لاّ السا

لللربة للاللات جهرلم ل هلللد جذلللك

أ لاجلللا
أ جيجلللا عربلللا جطرلللل ُ
فسلللدل ُ

س
رلللو «جلللر امللتا َرُرا لللاجد لنصللا ِ

ك حا جطفرأُ ارتئ ب ،أم أصرل بالد

تللللك اللللدلار اخلَاجلللل ِ جالنبُلللر اخلالاللل

حذّاف أج أَصرب لل طيفا لمااف لجْن ُم

لراللللللأ ذانُلللللرا ا رال ُلللللاللا

فاجلللا الكلللن ُا جل لللا ُ فاجلللا الصللل ُا

جذانتُد أَلرابجد جُجّاال»(.)59

ح فاجا هنيهِنُ حت للرَ ربو»(.)61
جلكد ُ
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فررللللو «اَصلللنن لللل طيفالل لمالللاف»
ال يفا

ع هن ال اد جالسحا جصلفجا

بالعمااف ت كادا لمالم احلال جامر ا (.)62
جاللذا تصللرلن بلالللو اللتنللات ا هلللرر

تصرريا اايسام ًلىا أ ْم تنتسد هاو صررة
العر بجا تتلاز للن غلا لالد العرل كملا
ت:نأ صررة ال ف اعن ة ًلىا أمّ اعن ة ال
ل:نأ فاجا ًلىا ه :اوسرماس(.)64

لألهرر فجلر لعلاا الالم ج لا هلن

جال لفجمو ًلىا ًذا مت:ل بصلررة

لنّن للن الذا اععال النحنايل

ًذْ ذكلن أمّ

اعيفاط

حسا شا ص جاذا ها لفسّن لالا اتّيفلاذ

الململ ل كملللا ال لجتلللد فاجلللا للم للللر

الرن م التصرلن ك اة ًذْ (لعلرب بالصلررة

كللذلك ا للتال ا هللرر اللذ اخل ن ل ال

اوس اعتيفال لن اععا اللذا جاحلالل

لجتد هعجا لتمااز احل جكافا السلر ًىل

الافسلللللا جللللللن الاملللللرذج اايسلللللاي

اهلل ًذْ جص ال يفا با لم لل ججو

جال ناعلل الن للنل كمللا لعنّللن بجللا لللن

االمتعارة فامّ ا لم علا ر لكلن لاجتلدي

احلا

اوسرت جاع لجد اعاملرر علد

ع النو كلذلك الذ الململ ال لجتلد فاجلا

لنترلل بالصللررة الللش رريجللا فاماحجللا

للح جلزجهو(.)63

احلااة ال ا ص أج احلنك اعتجد ة فلاذا

التشخيص في المعنويات
مث ل لال ل بلل ،الصللرر الذااا ل جا ل
اععللللاي

جا هللللرر اخلارجاللل أج هللللا

ا لالللام جًمّ الللذ العال ل ل بللل ،اععال ل
جا شااف اخلارجا ت نو أحاايا بالعال بل،
ال للل ف جصللررتو اعللن ة فلللاس هعا ل

اععا الذا اائ أج حنك جًذا احلالل
الافسللا لرح ل أج ه للجد جًذا الامللرذج
()65

اايساي شا خ ح ) .
جاذا ها يلمسو ألضا

اباس أهلا

أ احلاللاة
اعللنيها ،للاللو السللالم فاللنا لن ل ّ
جاحلنك

اععاي فتكرم كا اا حالا هلاعال

تعا بعلرم كتا يجج النالغ جبساة ااهام لل للاو السالم جفكن

جا تالطجا فك يّجا ًيسام ألم ال لجتدي

جلل اذا اععا ا ن أحاايا ال لنللو
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اللذ احلاللاة جلللدم ااتماهللو للا بعللداا
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 .1تعظيم اآلخرة وتحقير الدنيا

جاغرتار ب ارا جا جشجراتجا ك يّملا لنللد

اال نة امد مت كل هلا لكلرم بعلد

اهلل ل ل ّز جج ل ّ أمْ لرللرل أمّ اللذا اايسللام

اللذ احلاللاة الللدياا جا ل تنللدأ هاللذ اللام

لمن ام الذ ال احلالاة جلكاّلو ال لعللد

للر ال لعللد هلدا

أيّجللا احلاللاة الللدياا ال احلاللاة العلاللا جال

السال جتسلتمن

ًلىا اهلل ج د جافس جصفا لكلم الدار
لللاس ن يالل باامللا ر لللن تعللنا (الللدار

احلااة الفضل الساها (.)67
جاذا اععا ج

لاد أها اعنيها،

الللدياا) الرللن م ابللدا جهللن ذلللك أ ّم

للاللللو السللللالم جشيفّصللللو لللل ل اائلل ل

للنة

ًيسللام فالللدياا :ابل شلليفخ لر لللو

الللدار تعل االمللترنار جالللدجام جا

ار الدجام جاالملترنار جاخلللر جاللدياا
لاسأ كذلك(.)66

152

لزّ ججل ّ أمْ لصلرر املت نا اايسلام

يّجا ال براف هلا جا

لنة :ابل شليفخ

لسلللترنلو جل لللنف بلللاالطال جذللللك

أهّا الدياا حااما تن جحداا الرلن م

س
رلللو «أهللا بع لدُ فللام الللدياا للد أ بللن ْ

فايّجا تراب (اال لنة) جتلن لالدها لكلرم

أ بللر ا
ج ذي ل ْ

للنة للد أ نلللأ

احلللدلأ لللن الللدياا فرللب جال لعللرتال

جأشنفأ باطال »(.)68

السللاا الرن ي ل لعم ل اايسللام جصللفاتو

جأم ا

فرللد ب لاّن لاللا ااهللام لال ل اايسللام

ج علللار جيتاجلللو جالللذا للللد ّل للللل أ ّم

باللللدياا جارتناطللللو بجللللا جك يّجللللا صللللدل

(اللدياا) بجللذا االمللتعمال ال للللد للل

ألنال لاو جأللمو بر الو (فا ّم الترضّل
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عىللا امللتلزم اعفار ل جكايللأ هفار ل الللدياا
هسللتلزه

جًم ا

نة د أ نلأْ جلكل هاجلا بالرم

مل اايسللام للاجللا جججللد

فكريُرا هلن أبالافِ ا ِلنةِ جال تكريلرا هلن

هلا أشلنو ذللك هلا لفعللو اايسلام حل

أباللاف الللدياا فللام كُل جلللد ملاُلح ُ باهل ِو

صلللدلرو اعن لل لالللو ج اللللو للللو هلللن

لرم الرااه »(.)71
فكلالم ااهلام الذ اخل نل شلناو

ا مل ل للللل فنا لللو جاحللللزم جالنكلللاف
بالالهجلللا بلللذلك للللن ال لللعرر احلاصلل

أك:ن ت يفاصا فجما :ابل ا

جالذا

فار تجا هن ترضلاّجا شلائا ف لائا أج الر
الالم بلسام احلال)(.)69
أهّا ا
لان

نة فجل

هت س هن شدة تعل اايسام جهاللو ًىل
هللنا مللراف كللام هللن أباللاف الللدياا أم

:ابل شليفخ هرنل

االمتعدا للو جالر رفالت اعازلل

ا

نة لال النحنايل

(ًمّ االبلن عىلا

كام هن شل يو اعال ًىل جاللد أهلا هلاال

ً ْذ يزّهلللا ااهللام (ل للنفجا لل ل الللدياا

طناعاا أج حبسل تصلرر اعافعل هالو

حلللال ً ناهللللا هازللل للللال لالللد ملللاف

جكللام اخلللل هللاجد هلل ن لنلللد الللدياا

فاملللاد ًلاجلللا لفل ل ااشلللناف ج جل ل

جهللاجد هللن لنلللد ا

ًحصاف ا لمال الديارل فاجا هازل للار

هاجما ًىل هنا هت ها حيص هن طنف

ه ىلت ف طل للاجا لف االطال )(.)70

الدياا لللناغن ،فاجلا ممىلا لترامريلو للذة

جت كادا لل تعملاد ا

لنة جتصل ا

تعا بعلرم كتا يجج النالغ جبساة ااهام لل للاو السالم جفكن

جحنر فاملتعا املد اللر ا للو جكاّل

للا نلللجا ًلىللا أمّ الللدياا جا

للنة كايتللا

للنة جتا ل ك ل

ج اا جهلا حيصل هلن طلنف ا

لنة

شام اللدياا رللو للالو السلالم «أال جًِم

للناغن ،فاجا هن اللذة جالسلعا ة أشلنو

الدياا د جللأْ حلذاف فللد لنل هاجلا ًلىلا

كل بالاسللن ًىل هللا رغل فاللو جامللتفا

صُناب كصناب ِ ااياف اص نجا صابجا .أَلىا

)(.)72

هاو اخلا االبن بالاسن ًىل ا
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فك جلد ماُلح ب هّو لرم الرااه فللجد
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خلللدا النجللال لللن أيفسللجد جأهللراهلد
تارة أ ن .
فمللن ذلللك رلللو للاللو السللالم «أهّللا

فاجا ها ت تج أيفسجد جهلد هلا للدّلرم

بعدُ فايّ أحلذرُكد اللدُياا فايّجلا حُللرة

فجد حضلاي أبلاجد جيعاملو ج لد زال

أ
أ بال ّللللجراسِ ج ننلل ل ْ
ضِلللللنة حُفىلل ل ْ

لللاجد بللنيت ال نب ل جشللراف الاُللتد جمللرف

أ
ج لللل ْ

احلضن لذا

لل اايسام أم لكلرم

أ بالرلاللل
بالعاجِلَللل ِ جرا للل ْ

با هال جتزلاأ بال نجر ....ال لاالُ اهن ٌؤ

بارّا برالد هترصّال ًلالو بل ر ا ملنا

هن غضارتجا رغَنا ًلىلا أَرارتْلو هلن يرا نجلا

جأهتاجا أهّا أبااف اللدياا ف لن يفرملجد علا

تعنللا جال لُمسل هاجللا جاللاحِ أهِللن ًلىللا

كايللأ هسللت ن
ا

حمنتجللا جيامللا ل للنف

نة فلتعلرجا حن الدياا ازل جللد ال

أصنح لل َرا ِم رف»(.)74
فررللللللو ( ننلللللأ بالعاجللللل ) أي

تعل لو جال هسلك ًلىلا براللد علد حال

اللذاس احلا لنة اللش هاللأ الرللر ًىل

بااو جبااو هلت شلدة تعلرلو بلو جشلر و ًلالو

احلااة الدياا بسننجا ف شنجأ اعنأة اعتحننل

جا ذ ًىل أ لا ا ملجام جبلدل بلالعز

اهلا جياهلا ج رلو (ال لاال اهلنؤ هلن

اهلللرام فجللر أشللد جلَللو جلُللتد جألمللد

غضارتجا رغنا ًلىا أرارتو هن يرا نجا تعنا)

حسنة جغد(.)73

امللاد ًىل الللدياا أفعللال ا حاللاف هالحم ل

جزللللا ة

رلللا اللللدياا جتصللل ا

ش يجا جالتحلذلن هاجلا جهلن ًغرا جلا
لصللرراا ااهللام بصللررة اعللنأة اعتحنن ل
اهلللا جياهلللا تللارة جبللاعنأة اعتزلا ل

ت نججا بلاعنأة اعتزلال خللدا النجلال للن
أيفسجد جأهراهلد(.)75
ج مّ الللدياا هرصللرف بجللذ الصللفاس
اعذهره ل اعا لصرراا لل أيّجا لدجّ لو
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فمن ذلك رلو (أيلا كلا ٌ اللدياا لرجججلا
ج ا رُاا بردراا جيااِنُاا بعااجا)(.)76
فرللد ب لاّن ااهللام للاللو السللالم هكاي ل

ج صأْ بلاتُجا جأصا النال ُف هن أبصلن
فاجا جأ

النالفُ هن لمِ لاجا»(.)78

فالفتا ل ر جت لنِ لل ل

للايرم احل ل

لذا كنجلا للل ججججلا ًشلارة ًىل زالد

اعتصللنف حنكاتللو غللا جللا ّة أج

فاجللا جتنكللو هلللا جلللدم االلتفللاس ًلاجللا

لكريجا ال لسلك فاجلا ملنا احلل كملا

جلاهللجا رلداراا ج م هرلداراا حرلا

ال لجتدي بالع ،العمااف جكذلك لف

للنجرة

لاللد كللام التفاتللو ًلاجللا حبس ل

النراف فاجا جكذلك ار ياانالا بعااجلا
أي هعترباا بالع ،الش لان

أم تعترب بجا

الدياا هلن كريجلا غلدّارة غلنّارة حا لل ًىل
غا ذلك هن أجصافجا(.)77
 .2الداللة على الباطل
أ ااهللام لل ل للاللو السللالم
للد لن ل ّ
احلاللاة الفتا ل جا ل أهللن هعاللري لاللن،
للميفاط ل ب للالتجا فاصللرراا بصللررة

اعملم (.)79
 .3الداللة على وجوب االعتبار
د لضف ااهلام للالو السلالم احلالاة
ها لاس هن ش يو احلااة هلن اععلاي فلالعرب
جالترللللر اللل هعللللاي حمضللل تاللللتف
شيفرصا فاكلرم هللا الرلدرة للل ك ل
احلرا أهام الافس جاذا ها تفعلو العلرب
جاحلجللز لللن ترحللد ال للنجاس جاللذا هللا
تفعلو الترلر

جذللك

رللو «ذهلت

رج ألم ال لتن ،طنلل احلل فاسللك

للا أ للرلُ راِاال جأيللا بللو زلللا ٌد ًم هللن

ًذْ لال «أالَ جًم أَ لرف

صللنّحأْ للللو العِنللنُ لملللا بللل ،لدللللو هلللن

الفنت لادي للاكد فتا ُ بل أهال َ فايجلا

اعَل لُ:السِ حجزتْل لوُ الترلللر للللن ترحلللد

أ ىتُجللللا
فتالل ل لماللللافُ هململل ل لمّلل ل ْ

ال نجاس»(.)80

طنل الناط

تعا بعلرم كتا يجج النالغ جبساة ااهام لل للاو السالم جفكن

الدياا يفسو فج لدجة لو زااد فاجا

للللذلك جصلللفجا بالعمالللاف كلللا لم
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فررللو «صلنحأ للو العلرب لملا بل،
لدلو هن اع:الس» أملاد الفعل (صلنح)

اتو جتررا فتستلزم تلك اخل ا تر فو

الذي ال لساد ًلىا للعا

لرلال (صلنح

جاهتااللللو للللن أ ْم للرل ل يفسلللو تللللك

فللالم للا يفسللو ج ال

لللا تعنلضللك

ا هرر الزا ل جال نجاس الناطل اشلنا
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تصلللنحيا)
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فللال ب ل ّد هللن أمْ لفللا

اهلل لل ل لنللو

()81

ًىل العللرب جالعللرب هعللاي

يلللرر احلل ل الرا لللح للل ل للللرح يفسلللو

جمن ة فج (يت لربة جال اعرلمل

بااللتنار فالترر الالزم لو الر احللاجز

جاع:الس العررباس)(.)82

لن ذلك الترحد)(.)83
الخاتمة

جاذا ااماا لنا بو ت يفاخ اعرلم
ججعلجا :اب النج الااصح اللذي لفضل

متاّلللز ااهلللام لللل للالللو السلللالم

ًىل الترر الش متات هن ترحلد ال لنجاس

املللللللتعمالو مللللللللر الت للللللليفاخ

ج للد أشللار النحنايل ًىل االرتنللا اععاللري

باخلصرصلللا

التعلللنا فرلللد تفلللن

ا فعال الش ختلخ اايسلام

ب ،رلو «هن صنحأ لو العلرب لملا بل،

يسن بع

لدلو هن اعل:الس» ج رللو «حجزتلو الترلر

ًىل الزهللللللام أج ال ناعلللللل أج ا هلللللللرر

لللن ترحللد ال للنجاس» جذلللك بررلللو (ًمّ

اععارل لتجل اذا التفن فاما ل ت

هن أ ذس العاال بزهام لرلو ف للدّس يلرر

 .1فف رلو «مال بجد الزهام»

بصاتو ع اادة ها صنحأ بو فلاس اللدياا

شنو الزهام باايسام جيس ججر اد ًىل

جك فأ لرباا هن تندّل حاالتجا جت اّناتجا

الزهام

لل ل هللن أج ل للاجللا امّللو جاختللذاا ار

ججلللللر اد ج لللللد أرا ااهلللللام بجلللللذا

اا اه ل ف للااد أمّ ك ل ذلللك أهللرر باطل ل

الت لليفاخ أمْ لن لاّن صللررة الزهللام جاللر

جأطالل زا ل .

يّو هن ا ملنا اععلدّة لررابل

نج انيالف الررم نججا هاسنا ال ه ر
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فاو فتنيعن تلك الصررة باعيفاطل لردرتلو

جا تالطجلللا فك يجلللا ًيسلللام ألمللل ال

لل ختالجا ذااو.

لجتللدي لألهللرر فجللر لعللاا اللالم

 .2للللد لصلللرّر ا لللللام للللل اائلل ل

فللام ا لمل عللا ر لكللن لاجتللدي ع النل

رللو «كلد

كذلك اذ الملم ال لجتلدي فاجلا للحل

أشيفا

ه ار لن جذلك

أطللن س ا لللام أحب:جللا لللن هكاللرم اللذا
(أطن س)

 .4جهللن أرج التصللرلن جالت لليفاخ

يّجلا أ لّ للل العلزّ جالرجلن

اععارلاس هلا أهلن بلو هلن أمْ لكلرم هلن

هن طن س فك يو جع ا للام أشيفاصلا

أبااف ا

نة جال لكريرا هلن أبالاف اللدياا

ل هن بلا ناججد جًبعلا اد لالو أي هلا

بررللللو «فكالللرا هلللن أبالللاف ا

زلأ أحبأ للن كافال تلل

جأي ج لأ

لكللرم بعااللو ج أي أرال لكللرم لرهللا
لرهلللا فلللاذا ر أجلللد

لللنة جال

تكريللرا هللن أباللاف الللدياا فللا ّم ك ل ّ جلللد
ماُلح ب هّو لرم الرااه ».

الالللرم أطن تلللو

فللاالبن عىللا كللام هللن شلل يو اعالل ًىل

جامللترنلأ غللد ف حبللأ فاللو ألضللا فللال

جالد جكام اخلل هاجد هلن لنللد اللدياا

أللد ها بعد جأطن .
 .3جهللن التفللن

جهاجد هن لنلد ا
االمللتعمال ألضللا

رلو «جطفرأ أرتئ ب ،أم أصلرل بالد

نة جتا ك هاجما

ًىل هنا هلت هلا حيصل هلن طلنف اللدياا
للللناغن ،فاجللا ممىللا لترامريللو لللذة ج للاا

حللذاف جأَصللرب للل طيفال لماللاف لجللنم

جهللا حيص ل هللن طللنف ا

فاجا الكنا جل ا فاجا الص ا» فال يفا

فاجا هن اللىذة جالسعا ة أشنو كل بالاسلن

عللل هلللن ال لللاد جالسلللحا جصلللفجا

ًىل ها رغ فاو جاملتفا هالو اخللا االبلن

بالعماللللللاف لانيكللللللد التنللللللات ا هللللللرر

بالاسن ًىل ا

.

تعا بعلرم كتا يجج النالغ جبساة ااهام لل للاو السالم جفكن

أ هن ف ب اهلل ًلىا ً فاف » فرد املتعم

جلزجهو.

للنة للللناغن،
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 .5د لنأّ ااهام للل للالو السلالم
احلاللاة الفتا ل جا ل أهللن هعاللري لاللن،
للميفاطل ل ب لللالتجا فاصلللرراا بصلللررة
رجلل ألملل ًذ لللال « ال جأم أ لللرف

( )9م.م . 210 / 8

فتا لمااف هملم » فالفتال ر جتلن للل
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.138
( )8م.م .

الفنت لالدي لللاكد فتال بل أهال فايجلا
لللايرم احلللل للللذلك جصلللفجا بالعمالللاف
كلللا لم اعتصلللنف حنكاتلللو غلللا
جللا ة أج لكريجللا ال لس للك فاجللا مللنا
احل كما ال لجتدي بالع ،العمااف.

( )10م.م .
( )11ك للاف اص ل الحاس الفاللرم – 488/2
.489
( )12اععجد ا ب . 67
( )13ه ااد الرااه

الرن م .178

( )14التصرلن الف

الرن م . 64 – 63

( )15ال ناع

الرن م . 460

( )16لامن الزهام الدالل . 56 – 46
( )1لاملللن العللل ،هلللا ة (شللليفخ) 165/4
جلسام العن . 50 / 5
( )2لامن لسام العن . 50 / 5
( )3لاملللن العللل ،هلللا ة (شللليفخ) 165/4
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( )7شنح يجج النالغ البلن أبل احلدللد / 10

جلسام العن . 50 / 5
( )4لاملللن العللل ،هلللا ة (شللليفخ) 165/4
جلسام العن . 50 / 5
( )5لاملللن العللل ،هلللا ة (شللليفخ) 165/4
جلسام العن . 50 / 5
( )6لاملللن العللل ،هلللا ة (شللليفخ) 165/4
جلسام العن . 50 / 5

( )17ا زها جا هكا .179/2
( )18لامن الزهام الدالل 90 – 87
( )19لامللللن لسللللام العللللن هللللا ة (زهللللن)
.408/4
( )20شلللنح يجلللج النالغلل البلللن أبلل احلدللللد
.232/1
( )21لاملللن شلللنح يجلللج النالغل ل البلللن أبل ل
احلدللللللد  . 232/1جهاجلللللاج الربالللل ل
.159/3
( )22لاملللن شلللنح يجلللج النالغل ل للنحنايل ل
.474/1
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( )23لامن اعفن اس غنلل الرلن م .179
جالع ،ها ة ان .23/4
( )24الاجال

غنل احلدلأ .144/2

( )25لامن الزهام الدالل .92

( )38لاملللن الزهلللام اللللدالل  96جلسلللام
العن (لرم)
( )39شلللنح يجلللج النالغلل البلللن أبلل احلدللللد
.112/11

( )27لاملللللن الك لللللاف  294/4جالعللللل،

( )41شنح يجج النالغ .72/4

.23/4
( )28اعفن اس غنل الرن م .179
( )29شلللنح يجلللج النالغلل البلللن أبلل احلدللللد
.163/2
( )30اعفن اس غنل الرن م .157
( )31لامللن شللنح يجلللج النالغلل البللن أبلل
احلدلد .163/2
( )32شنح يجج النالغ .118/2
( )33شلللنح يجلللج النالغلل البلللن أبلل احلدللللد
.138/2
( )34لاملللن شلللنح يجلللج النالغل ل البلللن أبل ل
احلدلد .139/2
( )35شنح يجج النالغ .93/2
( )36شلللنح يجلللج النالغلل البلللن أبلل احلدللللد
.195/7
( )37لامللن شللنح يجللج النالغلل – 129/3
.130

( )42شلللنح يجلللج النالغلل البلللن أبلل احلدللللد
.90/9
( )43لاملللن شلللنح يجلللج النالغل ل البلللن أبل ل
احلدللللللد 91 – 90/جشلللللنح يجلللللج
النالغ للنحناي .264/3
( )44لامن ال ناع
( )45ال ناع

الرن م الكنلد .9 – 8

الرن م الكنلد .293

( )46شلللنح يجلللج النالغلل البلللن أبلل احلدللللد
.169/3

تعا بعلرم كتا يجج النالغ جبساة ااهام لل للاو السالم جفكن

( )26اجلاعا .24

( )40م.م .114/11

( )47شنح يجج النالغ .169/3
( )48لامن اعفن اس غنل الرن م . 271
( )49شنح يجج النالغ .180/2
( )50شلللنح يجلللج النالغلل البلللن أبلل احلدللللد
.318/6
( )51لاملللن شلللنح يجلللج النالغل ل للنحنايل ل
.451/2
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( )52شلللنح يجلللج النالغلل البلللن أبلل اجلدللللد
.208/8

اجلاال جل الرن م الكنلد .370

( )53م.م .

( )67لامن الت رر الدالل .350- 349

( )54لاملللن شلللنح يجلللج النالغل ل للنحنايل ل

( )68شلللنح يجلللج النالغلل البلللن أبلل احلدللللد

.196/3

.74/2
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( )55شلللنح يجلللج النالغلل البلللن أبلل احلدللللد
.61/9
( )56لاملللن شلللنح يجلللج النالغل ل للنحنايل ل
.234/3

( )71شلللنح يجلللج النالغلل البلللن أبلل احلدللللد
.250/2

( )57شلللنح يجلللج النالغلل البلللن أبلل احلدللللد
.62/9

( )72شنح يجج النالغ .148/2
( )73لامللن شللنح يجللج النالغ ل النحناي ل

( )58الناام جالتنا.72- 71/1 ،
( )59شلللنح يجلللج النالغلل البلللن أبلل احلدللللد
.112/11

.149- 148/2
( )74شلللنح يجلللج النالغلل البلللن أبلل احلدللللد
.177/7

.72/4

( )75لامللن شللنح يجللج النالغ ل النحناي ل
.115- 113/3

( )61شلللنح يجلللج النالغلل البلللن أبلل احلدللللد
.154/1

( )76شلللنح يجلللج النالغلل البلللن أبلل احلدللللد
.100/8

( )62اعصدر يفسو .

( )77لامللن شللنح يجللج النالغ ل النحناي ل

( )63لامللن شللنح يجللج النالغ ل - 427/1
.428

.177/3
( )78شلللنح يجلللج النالغلل البلللن أبلل احلدللللد

( )64لامن اععا جالتراف . 15
( )65التصرلن الف

( )69شنح يجج النالغ للنحناي .61/2
( )70اعصدر يفسو .62/2

( )60لاملللن شلللنح يجلللج النالغل ل للنحنايل ل
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( )66لامللن الت للرر الللدالل بلل ،ل ل ال للعن

الرن م .62

.35/7
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( )79لامللن شللنح يجللج النالغ ل النحناي ل
.520/2
( )80شلللنح يجلللج النالغلل البلللن أبلل احلدللللد
.253/1
( )81اعفن اس غنل الرن م .283 – 282
احلدلد 253/1جلامن هاجاج الربال
.195- 194/3
( )83شنح يجج النالغ النحناي .488/1

المصادر والمراجع

 .كللنلد زكل

 الزهللام الللداللحسلللام اللللدلن ار غنلل ل

الرلللاانة

.2
 شلللنح يجلللج النالغل ل ابلللن أبل لاحلدلد

را

حممد أبر الفض ًبناااد

ار الكتلللللا العنبلللل – ب لللللدا

1

1426ال 2005 -م.
 -شنح يجج النالغ كمال اللدلن

 -ا زهال ل جا هكال ل أبلللر للل ل

هالل:د بللن لل ل النحناي ل (س679اللل)

حالدر بلا

1

امحد بن حمملد اعنزج ل
1332ال.

أيلللللرار اهللللللد

ًللللللنام لللللد

1427ال.

 الناام جالتنا ،أبر ل:مام لمنجبللللن حبللللن اجلللللاح
الكرب

ا رم

1405 1ال 1985 -م.

اع نعلل ل التجارللل ل

1345 1ال 1926 -م.
 -التصللرلن الفل

الرللن م مللاد

ار اععارف 1963م.
 الت للرر الللدالل بلل ،ل ل ال للعناجللللاال جل ل ل الرلللن م الكلللنلد للللر ة

 -ال ناعل ل

الرلللن م الكلللنلد .

كاصلللد لاملللن الزللللدي اعنكلللز العنبل ل

161

لل نال باجس.
 الع ،أبر لند النمحن اخللا بنأمحلللد الفنااالللدي

راللل

 .هجلللدي

اعيفزجهللل ج ً .بللللناااد السللللاهنا
اهلالل

تعا بعلرم كتا يجج النالغ جبساة ااهام لل للاو السالم جفكن

( )82لاملللن شلللنح يجلللج النالغل ل البلللن أبل ل

لا أبر لر ة هكتنل اعالار الزر لاف

1986 2م.

ار
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 الك لللاف للللن حرلللا التازلل لجلاللرم ا اجلل

ججللر الت جلل

الرامد الزط ني

رال

أبللر

السا ا جىل – العد ا جل – 1437ال 2016 /م

باجس لناام.
حممد لل بن لل التجايري ار الكت
العلمال بللاجس لناللام

2 2006م

– 1427ال.
ابلن هامللرر ار

2003م.
الرللن م مللاد

ار اععارف الراانة
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.9

 .حمملد غللاد

احلللاج لللار الكت ل احلللدلأ ًربللد –
ا رم

1431 1ال 2010 -م.

 اعفللللن اس غنللللل الرللللن مالناغلل ا صللنجاي

راجعللو ج للدم لللو

شلللنح يجلللج

النالغللل اعللللازا حناللل اهلل اهلللللا
للللل لاشلللرر ار

راللل

ًحااف اللرتا العنبل

بلاجس – لنالام

1429 1ال 2008 -م.
 -الاجال ل

غنل ل احلللدلأ أبللر

السعا اس ابن ا علا

احلللللللدلأ الرللللللاانة 1423اللللللل -

 -اععا جالترافل

 هاجلللاج الرباللللاخللللر

 -ك لللاف اصل ل الحاس الفالللرم

 -ه للااد الرااهل

الترفارا هصن.

لنلد اللنزا

اعجللللدي ار ًحاللللاف الللللرتا العنبلل ل

 -لسلام العلن

جا للل أمحللللد لنللللد الللللنمحن اعكتنلل ل

رال

 .حمملر

ال اللللاح جطللللاان الللللزاجي بللللاجس
1965م.

اإلمام علي عليه السالم
يف مجالس السيد املرتضى

أ .م .د .عباس علي الفحام
جامعة الكوفة /كلية التربية األساسية

احلمد هلل رب العاملني وأمت الصالة والتسليم على النيب امنينني
وعلى آل بيته الطنارين لنلتاا اهلل علنيام ا عنني وبعند
حتند الحثننع بعيبننتام ماعنيننال علنل عليننه السننالل

ند

ننال السننيد

امليتضنى) ،ورنل راةنيف أ ني علمنل اين اشنه الكناميي أ ا ينا
«أنيالل امليتضنى» للكينف امليتضنى علم اهلند علنل بن احلسنني
املتةتي املتت ى ةيبيف م436رن) .وامنيالل

ي إنيالء ورت أةلتب

شاع عصني الكينف امليتضنى ونيا قحله ،ن صد به نيا ليه الكني
على طلحته ني حماضياا أو ال  ،أو نيا ليه رت خبط نده.

اإلمام علي يف جمالس السيد املرتضـى .......................................................................
المقدمة

ضننما نين

احلمنند هلل رب العنناملني وأمت الصننالة

السيبيف اموىل – العد امول – 1437رن 2016 /ل

ذ ني أنينا املننينييبني علينه السنالل

نا

والتسننليم علننى النيب امنيننني وعلننى آل

نييباا ،لنسل لنيبفيبا رنسا النس ي ا مين

بيتننننه الطننننارين لننننلتاا اهلل علننننيام

اليبننا ي ححثنن ني رمننا امول ا ننت

ا عني وبعد

بنننمالال ال يآًيننيف) ،وملننني نيطلننحني

نند حتنند الحثننع بعيبننتام ماعنيننال

164

ننال جمنناًتم لسننا ،تننت ع

علنننل علينننه السنننالل

نننال السنننيد

رمننا التقفنناا التفسننانيف للنيننال عليننه
السنن نالل وال نننناًل نيننننا روي عيبننننه نينن ن

امليتضنننى) ،ورننل راةننيف أ نني علمننل

قننياءاا .أنيننا املحثننع ال نناًل نند ع نند

ايننن اشننننه الكننناميي أ ا يننننا «أنيننننالل

للمجال

ام بييف واللغتنيف)،

امليتضننننى» للكننننينف امليتضنننننى علننننم

واشننتم علننى عنندة تفصننيالا رننل

اهلد علل ب احلسني املتةتي املتت ى

أ ب التتحيد ،وأ ب اعجيا وا تاباا

ةيبيف م436رن).

املسكتيف للنيال عليه السالل ،واعنيال

وامنيالل

ي إنينالء ورنت أةنلتب

بنمالال

الكعي ،وغينب الل اعنيال.

شنناع عص نني الكننينف امليتضنننى ونيننا

وقنند حنناول الحثننع الككننف عنن

قحلننه ،ن صنند بننه نيننا ليننه الكنني علننى

الطحيعننيف العلميننيف النن متينن باننا السننيد

طلحتننه نين حماضننياا أو ننال  ،أو نيننا

امليتضنننننى نينن ن ت حنن ن ارراء ام نننني

ليه رت خبط نده.

لسننناب يه نينن ملتلنننف املكنننارب ،حتنننى

واالةنننننم النننننسي وضنننننعه السنننننيد

أولئ ن الننسن وتلفننتم نيعننه املننسرب

امليتضنى منياليه رت «غير الفتاميند و رر

واليأي ،ات ن لب آراءرم ونستعيضاا

ال الميد» ،ووقني زن أن  ،منتع نينا

نينن وم قنند أو ضننيب ،ي حنن ذلنن
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ونحعد رسا بيبثت را ئ وعلمل ،و ن اا

أنيننننا املنننننينييبني عليننننه السننننالل وآراميننننه

نيا نعيض رأنا زدندا الا بنه اللغنيف

اللغتنيف ،وةيبثاول راةتاا علنى و نب

أو الف ه أو الحالغيف.

ذ يرا ني حمنترن رمنا تفسنا ال نيآم

وتعننند ا نيصنننا ر الحثنننع لتعننند
املتضتعاا

ال

السيد امليتضنى،

والتاروينننيف والتفسنننانيف عننندة الدراةنننيف
وةيبدرا الككنف واليلند والتثلين
واالةن نتيبتال النننسي اًتانننى إىل اللنننيف
ملَلَمنننني املتضنننتعاا امليفتلفنننيف ً نننا
حمنننند ة نسنننننيا لل ننننارئ اةننننتيفال
اخلامتيف املفيدة.
نح ى أنيليبا اميما رت الدعاء بنالتت يب
بت ح أعماليبنا الن ال نتنا الكمنال هلنا
أبننندا ،مم ذلن ن نين ن شن ن م اهلل تعننناىل

أوالً :تفسير القرآن الكريم
 .1قتلنننه تعننناىل {حَتَّ ــى َا جا ءَ ــا َ
أجمْرُنجا وَفجارَ التَّنُّورُ}م.)1
نن ا السننيد بنندءا امذرننام ب ةننلتب
االةتفاال نييبحاا ونيكنتقا ونين اا ضنتل
السننانيعني وال ننارميني نيعننا ،اننل شننيف
تتكننير لدنننه

السننه لنناا ،ي ننتل

مإم ةننن ل ةنننامي عننن قتلننننه تعنننناىل
{ حَتَّى َا جا ءَا َ أجمْرُنجا وَفجارَ التَّنُّورُ}.
ا تاب قليبا أنيا التيبنتر ند ذ ني
نيعيباه وزته

وحده ،واحلمد هلل رب العاملني.

أولها

المبحث األول :اإلمام علي عليه
السالم في المجالس القرآنية

أًننن نه تعننننناىل أرا بنننننالتيبتر وزنننننه

ن ا ني ن

امرض ،وأم املاء ًحي وظاي على وزه

اة نتيبد السننيد امليتضنننى

السه تفسا ال يآم الكينم إىل الل

امرض و ار.

تعيبى بعلتل تاب ًاج الحالغيف وبساة اعنيال علل عليه السالل و كيه

كاًننننني املصننننا ر اللغتنننننيف واليب دنننننيف

الكينم ،وال ياءاا.
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رسا قتل عكينييف .وقنال ابن عحنا
رضل اهلل عيبامنا ني لنه .والعنيب تسنمى
وزه امرض تيبترا.

السيبيف اموىل – العد امول – 1437رن 2016 /ل
166

نننام التيبنننتر ًاحينننيف

الكت يف ،والسي رو عيبه أم التيبتر رت

أم نكتم امليا أم املاء ًحي ني أعالل
امليتفعيف نييبانا.

ورننسا قننتل قتننا ة .ورو عيبننه قتلننه
تعاىل {وَفجارَ التَّنُّـورُ} قنال ذ ني ليبنا
أًه أر ي امرض وأشي اا.
ثالثها
أم نكتم امليا بنن{ وَفجـارَ التَّنُّـورُ}
أي بنني اليبننتر وظانني الضننتء وتكننا ف
حننيارة

ار ًننت عليننه السننالل

بعنننني ور ة نين ن أرض الكنننال ..وقنننال
آ نننيوم بن ن

ثانيها
امرض و ار ني امنيا

التيبننتر ننام



ننتل اليباننار وت ضننل اللين ،

ورننسا ال ننتل نننيو عن أنيننا املنننينييبني

تيبتر اخلح احل ي ل اب عحنا واحلسن
و ارد وغارم.
خامسها
أم نكننتم نيعيبننى ذلن اشننتد غضننب
اهلل تعننناىل علنننيام وحن ن وقنننتع ً متنننه
باننم ،وذ نني تعنناىل التيبننتر نين ال حلضننتر
العننساب ،مننا ت ننتل العننيب قنند ننارا
قنندر ال ننتل ،إذا اشننتد احلننيب وعظننم
اخلطب .والنتطي رنت التيبنتر ،وت نتل
العننيب أنضننا قنند حنل الننتطي  ،إذا
اشنننتد بنننال تل حنننيبام ..ونيننن ذلننن

علل رضل اهلل عيبهم.)2

احلننندنع املنننيو عيبنننه علينننه الصنننالة

رابعها

والسننالل أًننه ًاننى ع ن الحننتل املنناء

أم نكتم املنيا بنالتيبتر النسي وتحن
يه على احل ي يف ،وأًنه تيبنتر نام ر ل
عليه السالل أبل الحكي ،وقال قتل إم

الداميم؛ نعيبى السا .
ون ننال قنند ول الط ناميي اهلننتاء،
إذا بسننط زيباحيننه وة نكيباما ومل وفننب
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باما ،ومًف نيرا) نيعيباه ًسنكيباا .ن نال
ا غضنحه عيبنى و ن ا احلنار بالحنار
إذا سيته به.

السالل ،وأًه نندل علنى ًن ول العنساب

ب تنيه لييبجت بيبفسه وباملنينييبني)م.)3
و ترام التيبتر علنى املعيبنى احل ي نل

سادسها
أم نكتم التيبتر الحناب النسي جيتمني
والسننفييبيف علننى امرض علمننا علننى نيننا
أًسر بنه نين إرنال قتنينه .ورنسا ال نتل

مو نام ننترام املناء نين التيبنتر املسننجتر
باليبنننار ،نيعجننن ة ليبنننت علينننه السنننالل
و اللننيف علننى لنندقه ،وأ نني املفسننين

علننى أًاننا التيبننتر ال ن وح ن ياننا)م،)5

نننننيو عنن ن احلسنن ن  .وأوىل امقننننتال

وع املفض ب عمي ع الصا ق علينه

بالصتاب قنتل نين حن الكنالل علنى

السالل قال

التيبتر احل ي ل ،مًه احل ي يف ،ونيا ةتاه
ا  ،ومم اليواناا الظارية تكاد له.
وأضعفاا وأبعدرا نين شناا ة ام ني
قتل ني ح ذل على شندة الغضنب
واحتننندا امنيننني مت نننيال وتكنننحياا ،مم
ح الكالل على احل ي يف ال تعضدرا
اليواننننيف أوىل نيننن حلنننه علنننى النننا
والتتةي نيي د اليوانيف.
وأي املعننناًل أرنننند بنننالتيبتر نننام اهلل
تعاىل زع ترام املاء علمنا ليبحينه علينه

« ام التيبتر بيني عجنت نينينييبنيف،
ني قحليف نييميبيف نيسجد الكت نيف» ،قنال
قلني كيف ام بندء نيول املناء نين

تعيبى بعلتل تاب ًاج الحالغيف وبساة اعنيال علل عليه السالل و كيه

يه نياء السفييبيف ،جع نترام املناء نييبنه

نعين اًند اع شندة املناء انت امعلنىم،)4

ذلن التيبننترل قننال «ًعننم إم اهلل أحننب
أم نيي قتل ًت آنيف ،م إم اهلل ةحثاًه
أرةننن علنننيام املطننني نفننني

يضنننا،

و اض الفياا يضا ،و اضنني العينتم
لاا يضا ،غنيقام اهلل ،وأىنى ًتحنا

وني نيعه السفييبيف»م.)6
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وتني نند اليواننناا ننترام التيبننتر ني ن

قنننننال امليتضننننننى نييبحانننننا ب ةنننننلتبه

نيسنننجد الكت نننيف -ني لمنننا ً ن ن ذلن ن

االةتفاانيل مإم ة ل ةامي عن قتلنه

اليا ي تفساه عن اعنينال علنل علينه

تعاىل {وَهَدَ ْنَا ُ النَّجْدَ ْنا}.

م)7

السالل

 -ات ذو ض عظيم ل دنيه

وارتحاطه بامًحياء إذ رت نيصالرم علنيام
السيبيف اموىل – العد امول – 1437رن 2016 /ل

السنننالل «ول ننند لنننلى ينننه رةنننتل اهلل
للى اهلل عليه وآلنه وةنلم حنني أةنيي
بننه إىل السننماء ،قننال لننه زرباميي ن عليننه
السننالل نننا حممنند! رننسا نيسننجد أبي ن
آ ل ،ونيصنننلى امًحيننناء ،ننناً ل صن ن
يه ،يب ل صنلى ينه ،نم إم زرباميين

عليه السالل عيل به إىل السماء»م.)8
ولتتاتي اليواناا ال أ ندا ذلن
أقي السيد رزثام فنيف املعيبنى احل ي نل

168



للتيبننتر علننى الننا ي علننى الننيغم اننا
روي ع أنيا املنينييبني  -حم الكارد
 عن ن أم امل صنننت بفنننترام التيبنننترطلتع الفجي.
 .2قتلنننننننه تعننننننناىل {وَهَـ ـ ـ ـدَ ْنَا ُ
النَّجْدَ ْنا}م.)9

ننال نيننا ت ون ن رننسه ارنننيفل ونيننا
نيعيبى نينا تضنميبتهل ..ا نتاب قليبنا أنينا
ابتداء ارنيف تس ا بيبعم اهلل تعاىل عليام
ونيننا أ ا بننه علننتام تكنناليفام ،ونيننا
تفضننن بنننه علنننيام نيننن ارالا الننن
نتتللتم باا إىل نييبا عام وند عتم بانا
املضنننار عن نيبام ،مم احلازنننيف إىل أ ننني
امليبا ي الدنيبييف والدًيتنيف نياةنيف ،احلازنيف
إىل العينن نيبني لليؤنننننيف واللسننننام لليبطننننب
والكننننفتني حلننننح الطعننننال والكننننياب
وإنيسا اما الفم واليبطب أنضا ..نيا
ماليبجننند) لغنننيف العنننيب انننت املتضننني
امليتفننني نين ن امرض ،والغنننتر اهلنننابط
نييباننا .وإمنننا ش نل املتضنني امليتفنني ني ن
أرض العننيب ىنندا الرتفاعننه .وا تلننف
أرن ن الت ونن ن

املنننيا بن ننماليبجدن )،

ننسرب قننتل إىل أم املننيا بامننا طين ننا
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اخلننا والكنني ،ورننسا التزننه روي ع ن

وجيننت أم نكننتم ش نى طينننب الكنني

علل ب أبنل طالنب علينه السنالل وابن

ىدا ني حيع حيص

ازتيبناب ةنلت ه

نيسعت واحلس و اعيف ني املفسين .

الي عننيف والك ننيف ،مننا حيص ن ذل ن

وروي أًه قين منينا املننينييبني علنل
عليننننه السننننالل إم أًاةننننا ن تلننننتم

بع ن

إًاما ال دنام ،ال علينه السنالل
«ال ،إًاما اخلا والكي»م.)10
ك م املعيبى السي أرا ه اعنيال رت تكحيه
طينب اخلا والكي بالطين ني العاليني لظاتره
يامام ،)11ورما نتحيام بالكد وبسل ا اد
ني اعًسام ةنلت اما بسنحب ارتفاعامنا
ني لما رت ظاري ني املعيبى اللغتيم.)12
و رسا الك م أ ار الكني الطربةنل
شننحايف طينفننيف وأزنناب عيباننا ب تلننه مولننت
قي

يف نكتم ىد الكي نييتفعا يبجد

اخلا ،ونيعلتل أًه ال ر عيف الكيل
موا نننتاب) إم الطنننين ني

العننيب ت يبيننيف امنيننين إذا اتف ننا علننى

يعنننا

ظنننناريام با نننننام للمكلفننننني ،سننننمى
ةحثاًه لياما ىدا لظاتره وبيو ه.

التزننته ،يجننيي لف ن أحنندرما

على ار ي ،تهلم ال مين

الكم

وال مننني)  ،وعلنننى أي نيعيبنننى حيمن ن
م)13

اللفظام ال اةم ياما رت الظاتر.
ثانياً :القراءات
 .1قتلننننننه تعنننننناىل {فج ـ ــمانََُّ ْ لجـ ـ ــا

ُكجذِّبُونجكَ}م.)14

تعيبى بعلتل تاب ًاج الحالغيف وبساة اعنيال علل عليه السالل و كيه

قتله {وَهَدَ ْنَا ُ النَّجْدَ ْنا}.

طينننب اخلننا .وقين أنضننا إًننه علننى عننا ة

وقننف امليتضنننى علننى ت ون ن ارنننيف
الكي يف ال مإم ة ل ةامي ع قتلنه
تعنننننناىل { َانَّ ـ ـ ـَُ لجيَحْ ُنَّ ـ ـ ـكَ الَّـ ـ ــذ
َقَّولَّ ـ ـ ــونَ فجـ ـ ـ ـمانََُّ ْ لج ـ ـ ــا ُكجـ ـ ـ ـذِّبُونجكَ
وَلجك ـ ـ ـ ـنَّ الََّـ ـ ـ ــاللََّ با ج َـ ـ ـ ــا اللَّـ ـ ـ ــَ

َجْحَدُونَ}.
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نننال ينننف ونننرب تعننناىل أًانننم ال

واننا نكنناد هلننسا التزننه ني ن طينننب

نكنننسبتم ًحينننه علينننه الصنننالة والسنننالل

اليوانننيف نيننا رواه ةننالل ب ن نيسننكني ع ن

ونيعلتل نينيبام إظانار التكنسنب والعندول

أبل ن ند املدًل أم رةنتل اهلل لنلى اهلل

ع ن االةننتجابيف والتصنندنب! يننف نيبفننى

عليه وآله وةلم ل ل أبا زان صنا ثه

عيبام التكسنب م ن نتل إًانم بآنناا اهلل

أبت زا

جيثننندوم! ورن ن ا ثننند بآنننناا اهلل إالّ

رسا الصابئ! ال واهلل إًل معلم أًه

تكنننسنب ًحينننه علينننه الصنننالة والسنننالل!

ً ن  ،ولك ن نيتننى يبننا تحعننا لحيبننى عحنند

ا تاب قليبا قد ذ ي رسه ارنيف وزته.

نييباف! ً ل اهلل ارنيف ..و نى نرب آ ني

الوجه األول

إم ام يب بن شنينب نال بن بل زان

أم نكتم إمنا ًفى تكسنحام ب لنتبام
تننندنيبا واعت نننا ا ،وإم ننناًتا نيظانننين
ب تارام التكسنب ،مًا ًعلنم أًنه نام
امليفننالفني لننه عليننه الصننالة والسننالل
ني نعلنم لندقه وال نيبكني ب لحنه ح نه،
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ورت نيني ذلن نيعاًند يظاني نالف نينا
ننننحط  .وقنننال تعننناىل {وََانَّ فجرا قً ــا
مـ ـ ــنَُْ ْ لجيَكَتَّلُ ـ ـ ــونَ الَحَ ـ ـ ـ َّ وَهُـ ـ ــ ْ
َعْلجلُونَ}.

ي له نا أبا احلكم أتصنا

ننال لننه نننا أبننا احلكننم ،أ ربًننل ع ن
حممد للى اهلل عليه وآله وةلم ألا ق
رت أل اذبل إًه لي رايبا ني قنين
أحد غاي وغا نسمي النييبا.
ال له أبت زا

وحين  ،واهلل إم

حممنندا لصننا ق ونيننا ننسب حممنند قننط،
ولكننن إذا ذرنننب بيبنننت قصننننل بننناللتاء
واحلجابيف والس انيف واليبدوة واليبحتة ماذا
نكتم لساميي قين ل
وعلنننى التزنننه امول نكنننتم نيعيبنننى
{فجـ ـ ـمانََُّ ْ لج ـ ــا ُكجـ ـ ـذِّبُونجكَ} أي ال
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الوجه الثاني

نفعلننتم ذل ن حبجننيف وال نتمكيبننتم ني ن
ن تصيوم على الندعت الحاطلنيف .ورنسا

نصدقتً وال نلفتً نيت نت ال  ،منا

االةننننتعمال نيعننننيوف ،مم ال اميننن

ن تلتم قاتلته ما أزحيبته أي مل أزنده

ن تل الم ال نسنتطيي أم نكنسبين وال

زحاًنننا  ،وحا تنننه منننا أ سبتنننه أي مل

ند ي قتلل ،وإمنا نيند أًه ال نتمك ني

ألفه اذبا)..م.)15
وحمن ن الكنننارد يمنننا روي عن ن أنينننا

إقانييف لي على سبنه ونين حجنيف علنى
نننني قتلننننه ،وإم ننننام نننننتمك نينن ن

املنننينييبني عليننه السننالل التيففيننف بلفنن

التكسنب بلساًه وقلحه يصا نيا ن ي نين

{ ُكجـ ـذِّبُونجكَ} ،ننند أبنننام السنننيد

التكسنب ني غنا حجنيف وال بيرنام غنا
نيعتد به.
وروي ع ن أنيننا املنننينييبني علننل عليننه
السنننالل أًنننه قنننيأ رنننسه ارننننيف بنننالتيففيف
{فجـ ـمانََُّ ْ لج ــا ُكجـ ـذِّبُونجكَ} علنننى أم
امليا باا أًام ال ن تتم حبب رنت أحنب نين
ح ن  ،وقننال حممنند ب ن

عننب ال يظننل

نيعيبارا ال نحطلتم نيا ندن  ،و

ذل

ن تي رنسا التزنه وةنيبحني أم نيعيبنى رنسه
اللفظيف نيكد ة تيزي إىل نيعيبارا ملففيف.

امليتضنننى عنندل اال ننتالف املعيبننى بننني
تكننندندرا وففيفانننا ،و صن ن أبنننت حينننام
امًدلسنل ذل

ال موقيأ علل وًا ي

والكساميل بتيففيف { ُكجـذِّبُونجكَ}،

تعيبى بعلتل تاب ًاج الحالغيف وبساة اعنيال علل عليه السالل و كيه

إبطنننال نينننا زئنننني بنننه بربرنننام ،وإمننننا

أم نكننننتم نيعيبننننى ارنننننيف أًاننننم ال

وقننيأ بنناقل السننحعيف وابن عحننا بالتكنندند،
ي

رما حعيبى واحد ات ي وأ ي.
وقي

بييباما يق ،حكى الكسناميل

أم العننننيب ت ننننتل ننننسبني اليزننن إذ
ًسننحني إليننه الكننسب وأ سبتننه إذا ًسننحني
الكسب إىل نيا زاء به وم أم تيبسحه إليه.
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وت تل العيب أنضا أ سبني اليزن

عنن أنيننا املنننينييبني عليننه السننالل وابنن

إذا وزدتننه ننسابا مننا ت ننتل أحنندا

عحا وحييى بن نعمني و ارند ونيسنلم

اليز إذا وزدته حممنت ا ،علنى ال نتل

ب لحي وأبنى الضنثى ونينيوام وأبنى

بننننالفيق ،نكننننتم نيعيبننننى التيففيننننف ال

لننناح وزنننابي بن ن ن نننند أًانننم قنننيؤوا

اذبنننا أو ال نيبسنننحتم الكنننسب

ةَئلني) بفت السنني واهلمن ة وإةنكام
مَ

إلين  ،وعلننى نيعيبننى التكنندند نكننتم إنيننا

التنناء ب ن ي ذًننب قتلننني .وروي بإةننكام

نننربا حمضنننا عن ن عننندل تكنننسنحام إنننناه

الالل وضم التاء ال اًينيف علنى أم املنتؤ ة

ونكننتم ني ن ًسننحيف ذل ن إىل لننام علننى

نيتلت يف بالسنيال وال تل {باأج ِّ جنَبٍ
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جيننندوً

ةننحي الننا  ،واملننيا بننه بعضننام مًننه
نيعلننتل قطعننا أم بعضننام ننام نكسبننه،
ونكسب نيا زاء به.
وإنيا أم نكتم ًفل التكسنب الًتفناء
نيننا نرتتننب عليننه ني ن املضننار ك ًننه قي ن
{ ُكج ـ ـذِّبُونجكَ} تكننننسنحا نضننننني
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مًن ن لسنننني بكننناذب تكنننسنحام نننال

تكسنب)م.)16

 .2قتلننننه تعنننناىل {وََا جا الَلَ ـ ـوْ ُودَ ُ

سُئلجتْ}م.)17

قَّتلجتْ} ...نينا نين قنيأ ةَنئلني بفنت
السنننني نننيمك ينننه التزانننام اللنننسام
ذ يًارمنننا نين ن أم اهلل تعننناىل لّمانننا
تل احلال وأقدررا على اليبطب)م.)18
والننتَأ رننت ال نن م )19ممًننه إ ننال
بالرتاب ،ام اليز إذا ولدا لنه بيبنني
را ب اء حياتاا ألحساا زحيف ني لنتف
أو شنننعي لرتعنننى لنننه اعبن ن والغن نيبم
الحا نننيف ،وإم أرا قتلنناا تي اننا حتننى إذا
بلغني قانيتاا ةنتيف أشنحار ي نتل منيانا

أ ار السيد امليتضننى تعند ال نياءاا

طيحيانننا و نيبيانننا حتنننى أذرنننب بانننا إىل

هلننسه ارنننيف الكي ننيف ننال موقنند روي

أقارباننا وقنند حفنني هلننا بئننيا الصننثياء
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يحلن باننا إىل الحئنني ي ننتل هلننا اًظننيي
ياا م ند عاا ني

لفانا وناين عليانا

الننرتاب حتننى نسننتتي الحئنني بننامرض،
وقي ن

ننام احلاني ن إذا قيبننني حفننيا

حفننية تميفضننني علننى رأ احلفننية،

ولدا ابيبا أنيسكته)م.)20

رنن املسن  ،نيتعل ننا ب اتلننه ن ننتل نننا

رب! ة رسا يم قتلين»م)22م.)23
وجمننيف نيننا ن ن ا ن اا ني ن التسنناؤالا
بك م رسه ال نياءاا امليوننيف ،انل حمن
ًظنني بسننحب تنني تننياا الفكنني الكننيعل
الف ال قحتهلا إ اال.
المبحث الثاني

ونحدو أم الحاعع ني وراء ذل ا ا

اإلمام علي عليه السالم في

و ننتف العننار والف نني مننا قننال تعنناىل
{وَلجـ ـ ـ ــا تجقَتَّلَّـ ـ ـ ــوا أجوْلجـ ـ ـ ــادَ

المجالس األدبية واللغوية

َّ ْ َ ْ ـ ـ ـ ـيَ ج

َامْلجاقٍ}م.)21
وحم الكارد رت ال ياءة امليونيف عن
أنيا املننينييبني علينه السنالل الن زعلنني
املتؤ ة نيتلت يف ،قال الطربةل نينيندا
مو ك أم نكنتم اهلل ةنحثاًه لمانا
تل احلال ،وأقدررا علنى اليبطنب حتنى
قالني ذل ال تل.
ونعضننده نيننا روي عن النيب لننلى
اهلل عليننه وآلننه وةننلم أً نه قننال «جيننئ
امل تننتل ظلمننا نننتل ال يانيننيف ،وأو ازننه

حفن ن

تننناب امنينننالل بنننس ي أنينننا

املنينييبني علينه السنالل

السنه ام بينيف

واللغتنيف ني ينا ونيع ا به احلجيف إننيا

تعيبى بعلتل تاب ًاج الحالغيف وبساة اعنيال علل عليه السالل و كيه

ننإذا ولنندا بيبتننا رنيتاننا احلفننية ،وإذا

تكيفب نيا ،اللتم لتم الندل ،والنين

الفكننية وتعضننيد الننيأي .وةنيب ف علننى
ذل

له نيفصال على اليبثت ارتل
أوال :أدب التوحيد
وقنننف السنننيد امليتضننننى علنننى أ ب

اعنيال عليه السالل التتحيند وألنتله
ننننال ماعلننننم أمَّ ألننننتل التتحينننند
والعدل ني تذة نين

نالل أنينا املننينييبني
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علل عليه السالل و طحه وأًانا تتضنم
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وال نيحالغيف ال تل بن م أ ني نالل

نينن ذلن ن نيننناال ني نننند علينننه وال غاننننيف

اعنينننال المنننتع مًانننج الحالغنننيف) رنننت

وراءه ،وني ن ت ني ن امل ن تر ذل ن ني ن

بكن م التتحينند ،بن أ نني اخلطننب الن

النيننننه علننننم أم

ينننني نيننننا أةنننناب

حتدا بانا عن احلينتام و لنب اعًسنام

املتكلمننتم ني ن بعنند تص نيبيفه و عننه

والسنننماء وامرض ضنننال عن ن بعن ن

إمنّننا رننت تفصنني لتلنن ا منن وشنني

نيتاقفه اخلاليف تيبدرل ضنم تتظيفنه

لتل املتل.

هلننا نيعنناًل تعظننيم اهلل تعنناىل وإ حنناا

وروي ع امميميف ني أبيبامينه علنيام

وحداًيته وبينام لنفاته ةنحثاًه بن زلى

السننالل نين ذلن نيننا ال نكننا حيننا بننه

ننننالل وأباننننى تعننننحا عي تننننه العيبيننننيف

ية ،وني أحب التقتف عليه وطلحنه

الفصيثيف ،مم النيه عليه السالل منا

ني ن نيظاًننه ألنناب نييبننه الك ن ا الغ ننني

قنننال الكنننينف اليضنننل رنننت مالكنننالل

السي بعضه شفاء للصندور السن يميف

السي عليه نيسنثيف نين الكنالل اعهلنل،

وًتننال للع ننتل الع يمننيف ،وا ن ً نندل

و يه عح يف ني الكالل اليبحتي)م.)25

على نيا ًيند ذ يه شيئا انا روي عنيبام
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رسا الحاب)م.)24
و تعليب امليتضنى إشارة مل نسنحب
باننننا إىل عمننننب أ ب أنيننننا املنننننينييبني
ولننف الننساا اعهليننيف والككننف عنن
املعي يف باهلل تعاىل وتتحيده.

وقد التفني الكايد املطايي إىل رسه
السميف التعحانيف العمي نيف

نالل نال

مولعلّيبننننا ًسننننتطيي أم ًعنننند الحثننننتا
التتحيدنننيف ًاننج الحالغننيف نين أعجننب
حبننتا رننسا الكتنناب ،إًاننا  -بنندوم
نيحالغنننيف ،ونيننني االلتفننناا إىل الكنننياميط
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ال نياًيننيف و املكاًيننيف للصنندور  -ت ننيب

ضد ،مم ا مي بني امضدا نيسنتثي

ني حدو اععجا )م.)26

على غا اهلل تعاىلم.)28

وانا وقنف علينه السنيد امليتضننى
أنياليه احلدنع املحاشني للنينال عن لنفيف
اهلل تعنناىل الت ن ليف بننني املتيباقضنناا
لننه ،وح ارًتننه بننني امنيننتر علننم أم ال
قننننين لننننه ،ضننننا اليبننننتر بالظلمننننيف،

ةحثاًه ذ ي له السيد أًه ةئ مب عي نني
ربن ل ننال «حننا عنني ين بننه» ،قين
و يف عي ل قال «ال تكنحاه لنترة
وال حي ن بنناحلتا وال ن ننا ب يننا

اليبا »م.)29

واخلكنننتًيف بننناللني ،واليحتةنننيف بالحلنن ،

وني ذل ًا يا حند املكنام عن اهلل

والصننننننني بننننننناحليور ،نينيلنننننننف بنننننننني

تعاىل حني ة له رزن

نام

نيتحاعداتاا ،نيفيق بني نيتداًياتاا»م.)27

رب ن قح ن أم ولننب السننماء وامرضل

ونحنندو أم جمننيف رؤنننيف شننانيليف للكننتم
لد اعنيال اةنتطاع بانا أم نتالنف بنني
أز ن اء املتزننت اا لي ييبننه ب ن م لنناًعاا
واحنند ،لننسل رننت ننندأب علننى إجيننا
عالقنناا فيننيف بننني أز ن اء رننسا الكننتم
وإم بنندا بعينندة يمننا بييباننا ن الحعنند،
اننت باننسه اليؤنننيف الكننانيليف نس نتيبتج ني ن
متع املسنتغاا قاعندة عانينيف بن م نين
جيمني بييبانا نالب ال كن أم نكنتم لننه

نال أنن

ال «أن ةنيال عن نيكنام و نام اهلل
وال نيكام»م.)30

تعيبى بعلتل تاب ًاج الحالغيف وبساة اعنيال علل عليه السالل و كيه

«..حضا ته بني امشنياء علنم أم ال ضند

وعننن عمنننب نيعي نننيف اعنينننال بننناهلل

و إنيكننننام قنننندرة اهلل تعنننناىل علننننى
حساب اخللب على نيتام أزناب اعنينال
ب ن ق لي ن نييبظننتر حننني قي ن لننه يننف
حياةب اهلل اخللبل قال « ما ني قام»،
ي

يف حياةنحام وال نيوًنهل نال

« ما ني قام وال نيوًه»م.)31
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وباننسا العمننب املعنني عنن التتحينند
اعهلل وألتله ةار عليه ني بعده أبيبناؤه
ني امميميف املعصتنيني عليام السنالل منا

حنناالتكم نيكننيرني وال إلياننا نيضننطيَّن

ذ ي السيد وضيب له امني ليفم.)32

وال علياا ربن ».

صَ اعنيال عليه السالل الكالل بكنك
السيبيف اموىل – العد امول – 1437رن 2016 /ل

وأًننتم ةننامييوم وعلننى ني ننانيكم وأًننتم
ني يمننننتم ومل تكتًننننتا شننننلء نينننن

و لننفيف العنندل وال ضنناء وال نندر

176



عملننل تتضنني ذل ن

نند مروي أم

ننال الكننانيل

يننف ذا وال ضنناء

وال ننندر ةننناقاًا وعيبامنننا نننام نيسننناًا
واًصنننيا يبال نننال لنننه علينننه السنننالل

شننييفا حض نني لننفني نينني أنيننا املنننينييبني

«وحي نا أ ا أرن الكنال لعلّن ظيبيبنني

علينننه السنننالل نننال أ ربًنننا ننننا أنينننا

قضاءً ال نيا وقدرا حا ما ،لت ام ذل

املنننينييبني ع ن نيسنناًا إىل الكننال ،أ ننام

ننسل لحط ن ال ننتاب والع نناب وة ن ط

ب ضنناء ني ن اهلل تعنناىل وقنندرل قننال لننه

التعد والتعيد وامنيي نين اهلل واليبانل،

«ًعننم نننا أ ننا أرن الكننال ،والننسي لننب

وملننا ننام احملس ن أوىل ب ننتاب اعحسننام

احلحننيف وبننيأ اليبسننميف نيننا وطئيبننا نيتطئننا وال

ني املسلء واملسلء أوىل بع تبنيف النسًب

رحطيبننا وا نننا وال علتًننا تلعننيف إال ب ضنناء

نين احملسن  ،تلن ني الننيف عحنندة امو ننام

ني اهلل وقدر».

وحن ن ب الكنننيطام و صنننماء النننيح

نننال الكنننانيل عيبننند اهلل أحتسنننب

وشننناداء الننن ور وقدرننننيف رنننسه امنينننيف

عيباي نا أنيا املننينييبني ،ونينا أظن أم لنل

و تةننناا ،إم اهلل أنيننني عحنننا ه فنننياا،

أزننيا ةننعل إذا ننام اهلل قضنناه علننلَّ

وًاارم حتسنيا ،و لف نساا ،وأعطنى

وقدَّره ،ال له علينه السنالل «إم اهلل

علننى ال لين

ن اا ،ومل نطنني نيكيرننا،

قنند أعظننم لكننم امزنني علننى نيسننا م

ومل نع َ نيغلتبا ،ومل نكلف عسناا،
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ومل نيةننن امًحيننناء لعحنننا ،ومل نيبننن ل
الكتننننننب لعحننننننا ه عح ننننننا ،وال لننننننب
السننماواا وامرض ونيننا بييبامننا بنناطال
{ جلـكَ نجـنُّ الَّــذ نَ

جفجرُوا منَ النَّار}»م.)33

قننال الكننانيل مننا ال ضنناء وال نندر
السي ام نيسناًا بامنا وعيبامنال قنال
«امنيي ني اهلل بسل واحلكم» ،م تال
{ وَ

جـ ـ ـ ـ ــانَ أجمْ ـ ـ ـ ـ ـرُ اللَّـ ـ ـ ـ ــَ قج ـ ـ ـ ـ ـدَرا

مَقَدُورا}م.)34
ال الكانيل يحا نيسيورا ملنا شني
رننسا امل ننال ،وقننال يَّزننيَ عننين ننيَّل
اهللُ عيبن ن ننننا أنينننا املننننينييبني؛ وزعن ن
ن تل

{ جلـكَ نجـنُّ الَّــذ نَ

أًني اعنيال السي ًيزت
بطاعتهاحلساب ني اليح
نتل
غفياًاام
أوضثني ني أنييًا نيا
نيلتحسا رب باعحسام
زا
إحساًا

م)35

للَّــذ نَ

جفجـرُوا فجوَ ْـ

جفج ـرُوا م ـنَ النَّــار} ،اننل

قنند ةننح ني ب تلننه تعنناىل {وَمَــا َلجقَنَــا
السَّلَا َ وَالَأجرْضَ وَمَا بَيْنََُلَا بَاطلًـا جلـكَ

تعيبى بعلتل تاب ًاج الحالغيف وبساة اعنيال علل عليه السالل و كيه

للَّذ نَ

جفجـرُوا فجوَ ْـ

وأ ي نيا نلفني االًتحاه التعنحااا
الحياًييف للنينال علينه السنالل التتحيند
أةلتبه الفينند إذابنيف لنه ا من
ال يآًييف ،ومتكيبه ني اةتعمال االقتحنا
ال يآًل بني له إىل رزيف عدل ال درة
علننى التميين بسنناتليف بننني زمن اعنيننال
وا ُمن ن ال يآًينننيف ،بسنننحب تكنننابكاما
بطياميننب ملتلفننيف ني ن الرتا يننب الحيبامييننيف،
اةننتعمال االقتحننا ال يآًننل ني ن وم
التصنين بيبسنحيف الكنارد ال يآًنل إىل اهلل
تعننناىل ،ني لمنننا نينن َّني الننيب السنننابب،
وأحياًا جينيي التمايند للكنارد ال يآًنل
برتا يب جتعلاا تسوب ا م ال يآًييف
بيبثت نصعب على ال ارئ التميي بييباما
مول ورلننيف ،ني لمننا نيننيَّ حماورتننه نينني
الكننننانيل ،ومت لننننه ارنننننيف الكننننينفيف
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نجـ ـنُّ الَّ ــذ نَ

جفجـ ـرُوا فجوَ ْـ ـ للَّ ــذ نَ

جفجرُوا منَ النَّارا}م.)36
وذ ي امليتضنى أ ي الل اعنينال
التتحيد واملتعظيف ني زاء ني بعده

السيبيف اموىل – العد امول – 1437رن 2016 /ل

ني احلس ب أبل احلس الحصننيي،
ورننت أحنند ني ن تظنناري ني ن املت نندنيني

بال تل بالعدلم.)37
نننند حنننند امليتضنننننى نيصنننندر
صاحيف الحصنيي نيتاعظه واةنت اميه
نيننن نيعنننني أنينننا املننننينييبني الحينننام
واملعنناًل ننال مو ننام احلس ن ربنناع
الفصنناحيف بلي ن املننتاع

ن ا العلننم،

و يي النينه نين النتع وذل الندًيا
أو زله نين تذ لفظنا ونيعيبنى أو نيعيبنى
178

وم لف ني

الل أنيا املننينييبني علنل

ب أبنل طالنب علينه السنالل ،انت
ذل ال دوة والغانيف)م.)38
وضننننننيب السننننننيد لعمننننننب أ ب
التتحينند و صنناحته أني لننيف ن اة ني ن
الل أنيا املنينييبني ني قتله «شنيئام



أحدرما ني تذ ني ار ي أحدرما أ ني
شننلء الننندًيا وار ننني أقنن شننلء
الدًيا العرب واالعتحار»م.)39
وقتلننه عليننه السننالل « َنيَ ن النندًيا
وار نننية ني ن ن املكنننيق واملغنننيب نيتنننى
ا ا نينن أحننندرما قيبنننا ا ا نين ن
م)40

ار ني بعندا»  .وقتلنه علينه السنالل
«شننتام بننني عملننني عم ن تننسرب لستننه
وتح نننى تحعتنننه وعمن ن تنننسرب نينيوًتنننه

ونح ى أزيه»م.)41
وقتلنه ولنف النندًيا «نينا ألننف
ني ار أوهلا عيباء وآ يرا يباء حالهلنا
حسنناب و حيانياننا ع نناب ،ني ن ل ن
ياننا أني ن  ،وني ن نني ياننا ًنندل ،وني ن
اةتغيبى نت ،وني ا ت ي ح م»م.)42
وني قتل له

الل «نا أناا السال

للندًيا واملغننرت بغيوررنا ،نيتننى اةننتسنيني
إلي ل ب نيتى غيت ل أحضازي آبامين
ني ال ي أل حيبنا ل أنيااتن نين النحالل
نننم نييضنننني بكفين ن ل و نننم عا نننني
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ثانياً :أدب اإليجاز

بيدن ل تحتغل هلنم الكنفاء وتستتلنف

مت نن ن رننننسا االجيننننا

هلننم امطحنناء ،ني لننني لنن باننم النندًيا
ًفس وحصيعام نيصيع »م.)43
ومل نسرتةن ن السنننيد ن ن اا بنننس ي
الكننتارد علننى صنناحيف أنيننا املنننينييبني

ا تابنننناا

املسكتيف الن لندرا عن اعنينال علينه
السننالل حجننال أو ا ننتالف قضننييف
نينننا ،وقننند ذ ننني السنننيد بعضنننا نييبانننا

قطي النيه واةتدر على ًفسه ب تله

ا ننتالف املسننلمني بعنند النيب لننلى اهلل

مورننسا بنناب إم و يبنناه اغرت يبننا نين ننحج

عليه وآله.
نننند روي أم نات نننننا قننننال منيننننا

حبيٍ ا ي أو شنيبتب غمال نياطي ،و
قتل رسا الحاب ل امي إذا أضنيف إلينه

املنينييبني علينه السنالل نينا يبنتم ًحنيكم

أو قننتن بننه ننام إض نا يف ال طننية إىل

حتى ا تلفتم يه ،ال علينه السنالل

الغمية أو احلصاة إىل احلية ،إمنا أشنيًا

«إمنننا ا تلفيبننا عيبننه ال يننه ،ولك نيبكم نيننا

إليه إشارة وأوني ًا إليه ا اء)م.)44

زفننني أقنندانيكم ني ن الحثنني حتننى قلننتم

وني غينب نيا ذ ي السيد امليتضننى
ع احلس الحصيي أًه ام مإذا أرا أم
حيدا

ني بين أنيييف ع أنيا املنينييبني

قال قنال أبنت نيبنب)م .)45إشنارة إىل
حمنناوالا السننلطيف امنيتنننيف علننى تعميننيف
ذ نني علننل عليننه السننالل نينن امذرننام
ونيعاقحيف ني نس ي اعنيال خبا.

ليبحننيكم {اءْعَـ َ لجنَــا َالجَــا

جلَــا لجَُـ ْ

آجلََ قجالج َانَّكَّ ْ قجوْمٌ تججََْلَّونَ}م.)46
وجمننننيف ننننيقيف ني صننننت

التعننننحا

اةتعمال الفع ما تلف) شيَحه اب أبل
احلدند قتله منيا أحس قتله «ا تلفيبا
عيبننه ال يننه» ،وذل ن مم اال ننتالف مل
نك ن

التتحينند واليبحننتة ،ب ن

تعيبى بعلتل تاب ًاج الحالغيف وبساة اعنيال علل عليه السالل و كيه

رسا الحاب وت ي احلس الحصيي باا ،إذ

السننه ،ثجننال الياننت اعنيننالَ بك ن م

ننيوع
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ارزننننيف عنننن ذلنننن  ،اننننت اعنيانيننننيف
واملااا ،واخلالف ال اة أوازحيف رل
أل ال ،واليات مل وتلفتا سل  ،ب

السيبيف اموىل – العد امول – 1437رن 2016 /ل

نعحدوم أليبانيا هلنم علنى ريئنيف الح ني،
س لتا نيتةى أم جيع هلم إهلا تاحد
نييبانننننا ،بعننننند نيكننننناردتام ارنننننناا
وامعننننننالل ،و اللننننننام نينننن ن رق
العحت نيف ،وعحتررم الحثي ،ونيكناردة
غيق يعتم ،ورسه غانيف ا ا )م.)47
وني ذل ا تاب احلاةم نيا روي
ن

اليب للى اهلل علينه وآلنه وةنلم ةن ل
180

والتلييف بام»م.)48
حني ة له نا أنيا املنينييبني م بني السماء

قننال املفسننيوم نيننيوا علننى قننتل

عننن

نيسنننيئام ،كينننف نكنننتم امنيننني نننيام
وني ن زتاباتننه احلكيمننيف الب ن الكننتاء

التتحيد السي رت امل .

نين أًننه عليننه السننالل ملننا نني نين



ننننرب السننن يفيف ،يننن لننننه إم

امًصار قالني نييبا أنينا ونينيبكم أنينا،
نننال علينننه السنننالل « انننال ذ نننيا
امًصار قتل اليب لنلى اهلل علينه وآلنه
وةلم ً حن نين حمسنيبام وًتجناو عن

وامرضل قال « عتة نيستجابيف»م.)49
ذل ن مم امنينني ال ن ننا بامبعننا
ال نياًيننيف مننا اعت نند رأ اليبفنناق ابنن
الكنننتاء ،كنننام زنننتاب اعنينننال علينننه
السالل له أبل وأعمب.
وذ ننني امليتضننننى أنضنننا

لنننيف نين ن

حلكَميننيف للنيننال عليننه السننالل
امقننتال ا َ
ال ليليف اليبظا ني ن

مقين لنه نينا طعنم

املاءل ال «طعم احليناة» ،وقين لنه
م بني املكنيق واملغنيبل قنال «نيسنا
نتل للكم » ،وأ يبى عليه رز و نام
نيتاما ال «أًا وم نيا ت تل و تق نيا
ًفسننن » ،و نننام علينننه السنننالل إذا
أطياه رز قال «اللام اً أعلنم بنل
نييبه ،وأًا أعلم نييبه بيبفسنل اغفي لل نينا
ال نعلم»)م.)50
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ثالثاً :اإلمام في الشعر
حفلنننني نننال امليتضننننى أنيالينننه

شي

لدن ا لل ،على أًل يبني أبغضيفه وأني ته

بنننس ي أنينننا املننننينييبني علينننه السنننالل
الكعي ،ةتاء أ ام ذل

حا ،و ام نينيوام بن أبنل حفصنيف
ن علييبننا

اهلل ،كننكا إل نلَّ وقننال

ونيا له نين قنيمٍ علينا ،أل حنا نتعلنب بنه

الربانيكيف الس ي عيبد اليشيد ُذم لنه،

عليه السالل ني أ حارٍ يندةٍ علنى ألسنيبيف

د

سنلم وأزنا  ،ن ذَم لنه اليشنيد

الكعياء ةيبثاول تفصيلاا حا ن تل

جل ؛ قال

 .1منصور النمري

لني نا ًف أًنا حجنا ي ىندي

م)51

تنننيزم السنننيد امليتضننننى للكننناعي
العحاةل اليبميي ،ووقف على طيامينف
شننننعيه نينننند اليشننننيد ،والةننننيما
اةننتعماله الحنندنعل بالتترنننيف بنننمراروم)
قالدا بسل اعنيال علل عليه السالل.
قننال السننيد مأ ربًننا أبننت عحينند اهلل
املي باًل قال حد ين أحد بن عحند اهلل
وعحننند اهلل بنن حيينننى العسنننكينام قننناال
حد يبا احلس ب علي العيبربي قال

شا اني العيب وشا اتين ،ورسا شانيل
أ رتاه أشعي نييبىل
قننال جعلننني أر نت

ةلميف اليبمنيي ن علنى الربانيكنيف ورنت

م)52

ًفس ننل إىل

أم اةتيبكده راروم إذا رت واهلل أ صن
اليبا

د لين له حسد.
ًكننده قصننيدة متيبيننني أًاننا لننل،

لني له نينا رنلل قنال أحفن نييبانا
أبياتا ورل

م)53

أنيا املنينييبني إلي

قال حد يبا أبت نيسنعي رزن نييبنا نين
بيبى غيبم ب عحد ال ي قال نييبصتر بن

وزسني نييبه ت ا.

تعيبى بعلتل تاب ًاج الحالغيف وبساة اعنيال علل عليه السالل و كيه

ذ ي شيفصنه

اليننتل رز ن أظيبننه شننانييا ،وقنند ت دنيتننه

مني التا ي)
ضيبا

غمار املتا ني بلد شطا
خبت

امرليف ا اا
حل على السي وعلى
اهلجا
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حل إلي آنياال عظانيا
وني الصح والحدر امليبا
وقد وقف املدن حيبتااه
وغانته ولار إىل املصا
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إىل ني ال نكا إىل ةتاه
إذا ذ ي اليبد ف املكا
قال نييوام ت ا أًه قد أ س زامي تل

السالل حس التيفل  ،ورأنني راروم
نعجب بسل
نننديف ل ن

م)54

ال

رقنناب بننين عل نل
ونينن ن ٌّ لنننني بننننامل اليسننننا

182

ولت ا ا نيا ازرتحنني ننداه
لفننني لننه ب الننميف الظاننتر
ولك ن ز ن حلم ن

إم شكيوا د أًعمني نيام
وإال اليبدانيننننننننيف للكفننننننننتر
نييبيبني على اب عحند اهلل حيينى
و ام ني احلتتف على شفا
وقد ةيفطني لسيفطت امليبانا
علينننه انننل حاميمنننيف اليبسننتر

ازتحنناه

على اهلفتاا عفت ني قندني
عنننننا

ًنننننه مل جينننن ذًحنننننا
وقد ام ازتيبى حسن الصندور

وإًنننن ن حننننننني تحلغننننننه أذاة
م)55

وإم ظلمتا حملرتق الضما
وإم اليشنننيد قنننال ملنننا شننني رنننسا

وةننكني وعجحننني نينن فلصننه إىل تلنن
ال تا م ذ ي ولد أنيا املنينييبني علل عليه



الحيني رنسا واهلل نيعيبنى نام ًفسنل.
وأ له بيني املنال وحكمنه ينه ..قنال
نيننيوام و نننام رنناروم نتحسنننم ونكنننا
نضث للطف نينا شني .نم أونين إلنل
أم أًكنند ًكنندته قصننيدتل ال ن أقننتل
ياا

م)56

مني الكاني )

لُّتا الطينبَ ملعكن ٍي عا اتام
حطنننم امليبا نننب ننن َّ ننننتلِ
حنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننانيناِل
حتى أتيني على آ يرنا نتاهلل
عال ذلن اليزن

 -نعيبنى اليبمنيي

 -بكعيي وال حف به..
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م)57

ننم أًكننده نييبصننتر نتنيئننس

منين

املي بننناًل قنننال حننند يبا أبنننت عحننند اهلل

السيني)

احلكيمل قال حد ين نتا بن املن رع

إم هلننناروم إنينننال اهلننند

قال حد ين أبت ع منام ا ناح قنال

يبن ن ن نين ن أزننني ونين ن بننني
نننين نيننا تننرب الليننالل
منننا الحنندر علننى رحلننه
تينيينن ن نييبننننه ني لتننننا لنن ن ي
وأًكده أنضا

م)58

مني الكاني )

وملنن ن أضنننناع ل نننند عانننندت
حا
ظنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننابنام تال
لتلييف العحا
قننال نيننيوام وأ لننب بننه أم نغلننحين
وأم نعلننت علننل عيبننده ،ننإًل نيننا رأنننني
أحس ني فلصه إىل ذ ي الطالحيني)م.)59
ونحننندو أم اليبمنننيي نننام نييننناال إىل

ونننس ي رنناروم شننعيه ونينننه أًننه ني ن
وزته شيعته وباطيبه ونييا ه بسل علنل
ب أبل طالب علينه السنالل ل نتل النيب
عليه الصالة والسالل أًني نييبنى حيب لنيف
رنناروم نين نيتةننى ،إذ وشننى بننه عيبننده
بع

أعداميه ،ورت العتنابل ،نال ننا

أنيا املننينييبني رنت واهلل النسي ن نتل

م)60

مني التا ي)
نيتنننى نكنننفي

نيعننن نيننن

رمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننتل نين غلين
ونرب نيا ب لح
وأًكده أنضا

م)61

مني السيني)

اعنيال علل عليه السنالل وأوال ه كنام

شننناء نيننن اليبنننا راتننني

نننتثني السننح لننس يرم آ ننيا بتةنناطيف

رانيننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
نعللتم ناليبفت بالحاط

ذ ي اليشيد ونيدحه.
واننا لنني بننه السننيد امليتضنننى عن
ذل املي نيا حدَّا بنه قناميال موأ ربًنا

تعيبى بعلتل تاب ًاج الحالغيف وبساة اعنيال علل عليه السالل و كيه

وال

تننننين أننننندنا نيننننا نننننربي

نننام نييبصنننتر اليبمنننيي نيبنننا ب اليشنننيد

ونييبصتر نصنني

رنسه ال صنيدة

بالعجاميننب ،تزننه اليشننيد بيزن نين
ارة ،وأنييه أم نضنيب عيبنب نييبصنتر
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الننيبماي حيننع ت نني عييبننه عليننه نندل
اليز ن رأ

عنننيم )62ني ن بعنند نيننتا

ونني نند ذل ن املعيبننى السننيد ب تلننه
مقال املي باًل ونصدق قتل ا ناح أم
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اليبميي ام نس ي راروم شعيه ورنت
نعيبى به أنيا املننينييبني علينا علينه السنالل
نيننا أًكنندًاه حممنند ب ن احلس ن ب ن رننند
اليبميي

مني الحسيط)

آل رةننتل يننار اليبننا

لننام

و ننا آل رةننتل اهلل رنناروم
رضننيني حكمنن ال أبغننى بننه
بنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندال
بنننننننننالتت يب
الم حكمننننننن ن
م)69
امليتضننننى أول ل ننناء
نيد
وةننني ني السنن
يوم)

184

اليبمنننيي باليشنننيد واتصننناله بنننه نيني ننندا
ةياق احلدنع بيبفاق الكاعي نيي اليشنيد
ال موروي أم أبا عصميف الكنيعل ملنا
أوقنني ب ر ن

علينه نينيبام ،ا تناروا عند ا

بعنننند عنننند إىل أم ا تنننناروا رزلننننني
أحننننندرما اليبمنننننيي ليننننند ال ونسنننن ال

نييبصتر ب نال قالمي )م.)63

م)64

ني ند



نننار ربيعننيف أو نندا ربيعننيف

و دا إىل اليشيد يام نييبصنتر اليبمنيي،
لما لاروا بحاب اليشيد أنييرم با تيار

حتاميجامنننا ،و نننام اليبمنننيي نيني بنننا مل
نسمي نييبه شعي قط قح ذلن وال عنيف
بننه ،لمننا ني ن رننت ولنناححه بننني ننندي
اليشننيد قننال هلمننا قننتال نيننا تيننندامل
ًكد اليبميي

م)65

مني الحسيط)

نيا تيب ضنل حسية نيين وال
قال لهز ع
اليشيد قن حازتن وعند
ع رسا .ال
إذا ذ ننيا شحنابنا لنين نيجتني
وأًكننننده ال صننننيدة حتننننى أتننننى إىل
قتله مني الحسيط)
ر نننب نينن اليبمننني عننناذوا بننناب
عماننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننممل ا نسع
ني راشنم إذ أح ام
نيتننتا إلي ن ب يب نى أًننني تعي اننا
هلننم باننا ة نيبال النند نيطلنني
إم املكننننارل واملعننننيوف أو نننننيف
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أحل ن اهلل نييباننا حيننع جتتم ني

اليشنيد وأًفنس نين ن تلنه

انيتع
تزده بع

إذا ر عننننني انيننننيأ نننناهلل را عننننه

اليواناا نييتنا ،و نى

ونيننن وضننننعني نيننن امقننننتال

أ ي عليال ملا به ،سئ اليةنتل أم

نيتضننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننني
ًفسنل داؤ وامبطال نيعلميف

ال ن م به ،وأم نيبتظي نيتتنه ،فعن ،

نننتل الننتغى وامليبانننا بينيبام قننيع

عننا خبننرب نيتتننه

وحينن نينننا حازتن ن ل نننال ننننا أنينننا
املنينييبني أ يبني الدنار وأ سا امنينتال
ورت احليل .ال ا تحنتا لنه بكن نينا
نينننند ،وأنيننني لنننه بنن ال ني ألنننف ررنننم
واحتحسنننه عيبنننده .وشنننيف

ألنننثابه

بالكتب .ومل ن ل عيبده ن تل الكعي ينه
حتى اةنت ذًه االًصنياف ،ن ذم لنه.
م اتص باليشيد قتله مني السيني)
شنناء نينن اليبننا راتنني رانينن
نعللننننتم اليبفننننت بالحاطنننن
ت تننن ذرننننيف النننيب وتيزنننتم
لننننت ا يبنننننننننننننام لل اتنن ن
نيا الكن عيبندي

فني قاتلنه

لكننيبين قننند أشنن

إىل راروم العحاةل)م.)66
 .2مرثية عمرو بن ود العامري
وقف الكنينف امليتضننى علنى بني
أ ني عمنيو بن عحند و الن ر تنه بانا
نيفصننال الكننالل نيعيبننى مبيضننيف الحلنند)
وت ونالتاننا ،واةتكنناد رراميننه اللغتنننيف
بتلف اعنيال علل عليه السنالل بنسل
قناميال موقنند حكننى أر ن اللغننيف أم بيضننيف
ال ننتل وةننطام وبيضننيف النندار وةننطاا
وبيضننيف السنيبال شننثمته وبيضننيف الصننيف
نيعظم نه وبيضننيف الحلنند الننسي ال ًظننا لننه
وإم نننام قننند نسنننتعم ذلنن

املننند

والننننسل علننننى ةننننحي امضنننندا  ،وإذا
اةننتعم

اخلننناذل

تعيبى بعلتل تاب ًاج الحالغيف وبساة اعنيال علل عليه السالل و كيه

حتنننى أتنننى إىل آ يرنننا نننال لنننه

ومل نننرب حتننى تننت

الننسل معيبنناه أم املتلننتف

بسل ح ا نياني الحيضيف ال تفسندرا
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اليبعانييف ترت انا نيل ناة وال تلتفنني إليانا.

رننت أنيننا املنننينييبني حننني عننا لننه اليةننتل

املند قنتل أ نني

لنننلى اهلل علينننه وآلنننه ب تلنننه « نننيل

مما زاء ني ذل

عميو ب عحد و تي يه وتنس ي قتن أنينا
املننننينييبني علينننه السنننالل إنننناه وقين ن إم
امبينناا النيننيأة نين العننيب غننا أ تننه
السيبيف اموىل – العد امول – 1437رن 2016 /ل

مني الحسيط)
لكيبنننني أبكنننل علينننه آ ننني امبننند
لكنن قاتلنننه نينن ال نعننناب بنننه
ونيو عج الحيني أحياًنا منين

أ ض ني عحا ة ال لني»م.)70
حتد باا نيست ح التتحيد واعةالل له.
 .3السيد الحميري

م)67

الكننالل علننى ر الكننم منيننا املنننينييبني

نام

وقفتننه الكننعينيف

ندعى أبته بيضيف الحلد)م )68إشنارة إىل أبنل
املعيبنى بنني

التلد والتالد علياما السالل.
و نام أنيننا املنننينييبني علينه السننالل قنند
غن وة اخليبندق حنني

جتيأ اقتثال اخليبندق وإحنيال املسنلمني
بالربا له قصنيف نيكناترة ذ يتانا تنب
التارن  ،و ام نييب س املسلمني

وقننال «ضننيبيف علننل نننتل اخليبنندق

أ نناض امليتضنننى رحننه اهلل تعنناىل

قد ام ندعى قد ا بيضيف الحلند)

ليع اب عحند و

اعةالل له إىل الكي له»م.)69

وذل ن مًاننا اًننني نيعي ننيف نيصننانيف

لت ام قاتن عمنيو غنا قاتلنه

طالب ةيد نيكيف ،وال تيبنا
186



يعا ياا

عليننه السننالل ،وذل ن

علنننى باميينننيف السنننيد حممننند بنن اشاعينن
احلمنننناي املسننننماة باملسرحننننيف والةننننيما
م)71

قتله

ر ا عليننه الكننم ملننا ات نه
وقني الصالة وقد ًني للمغنيب
قنننال امليتضنننى مرنننسا نننرب عن ن ر
الكننم لننه عليننه السننالل حينناة ال نيب
للى اهلل علينه وآلنه ،مًنه روي أم النيب
لننلى اهلل عليننه وآلننه ننام ًاميمننا ورأةننه



 .................................................................................أ .م .د .عباس علي الفحام

حجي أنيا املنينييبني ،لما حام وقني لالة
العصي يه أم نيبا

م امياا ي عج النيب

موا نننتاب ار ننني) إم الصنننالة مل
تيبته حعيبى

يي وقتاا ،وإمنا اته نيا يانا

للى اهلل عليه وآله ني ًتنيه ،لمنا نيضنى

ني الفضيليف وامل نيف ني أول وقتانا)..م.)73

عننا اهلل بي رننا عليننه،

ي

وقتاننا واًتحننه ال نيب

ي را وللى الصالة وقتاا)م.)72

ونحدي امليتضنى باسا التفصي
الكنننحااا ت يننند رواننننيف ر الكنننم

االةت صنناء إنننيا الكننحااا و عاننا

اليوانننننيف اليب ليننننيف وال حننننتل الع لننننل.

واضنننثا إةننناابه ت لينننب وزنننته

و ضننننل بامةنننلتب ًفسنننه يكنننني

امقاون ال ا تصنيرا باسا االقتحا .

الحينني النسي نلينه نين املسرحنيف قنتل

م إم قي

ن تضنل أم نكتم علينه

احلمايم )74بيبثت نيساب
وعليه قد ححسنيْ بحابن نينية

السالل عاليا برت الصالة.

أ ي ونيا ححسننيْ خللنبٍ نيعنيبَ

قليبا ع رسا زتابام
مأحدرما) أًه إمنا نكتم عاليا إذا

مرسا الحيني نتضم اع حنار عن ر

تي الصالة بغنا عنسر ،وإ عنال النيب

الكننم بحابن علننى أنيننا املنننينييبني عليننه

ال نيبكي أم نكتم عسرا تني الصنالة.

السالل ،واليوانيف بسل نيكاترة ،وأًنه

يني أ عنال

عليه السالل ملا اته وقنني لنالة العصني

الصالة ال تكتم إال بف د الع والتمين

ر ا الكم له حتى لالرا وقتاا.

إم قي

امعسار تي

نناليبتل واالغمنناء ونيننا شننا لاما ،ومل
نك

تل احلال باسه الصفيف.

و يق العا ة راريبا ال ك أم ن ال
إم ًسننحته إىل غنناه ،مننا أنيكن
اليب للى اهلل عليه وآله وةلم.

أنننال

تعيبى بعلتل تاب ًاج الحالغيف وبساة اعنيال علل عليه السالل و كيه

ونحننننننندو أةنننننننلتب امليتضننننننننى

ت يننندا ع لينننا  ،انننت ريبنننا نن ل بنننني
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والصننثي

188

ننتا الصننالة راريبننا



نيي اال تينار؛ نإذا مل ننتمك املصنلل

أحد التزاني اللسن ت دل ذ يرما ر

ني ن الصننالة غارننا ،و نناف ننتا

الكم على عاد النيب لنلى اهلل علينه

التقني وزب أم نصنلل يانا ،وتن ول

وآلننه ،ورننت أم ضننيليف أول التقننني اتتننه

الكيارييف)م.)75

بضنننيب نينن الكنننغ  ،ننني ا الكنننم

ولي جميف تعليب نس ي تق نيا صن

ليدر الفضيليف بالصالة أول التقني.

امليتضننننى الكنننالل ينننه نين ن اةنننتالالا

وقد بييبنا رنسا التزنه الحينني النسي
أوله مر ا عليه الكم ) ،وأبطليبا قتل
ني نندعل أم ذلن جينب أم ن نيم اخللنب

ملتلفيف وشيو رواميييف ولغتنيف بيِّيبيف أ ْنيا
الل وأغيبته اا.
رابعاً :غريب كالم اإلمام عليه

ار اق نيعي ته حتى ندوًته وننير ته.

السالم

وأنيا ني ا عنى أم الصنالة اتتنه -

وانا وقنف علينه السنيد امليتضننى

بن م اً ضننى

ينني وقتاننا ،إنيننا لتكنناغله

أنياليه ذ يه لنحع

غيننب نالل اعنينال

بتعحيتننننه عسننننكيه ،أو مم بابنننن أرض

علننل عليننه السننالل ،وشننيحه ملفاظننه

سنفٍ ال جتننت الصننالة علياننا  -نند

نيستيبدا إىل ا يف غ نية وتنسوق للمعيبنى

أبطن ن  ،مم الكنننغ بتعحئن نيف العسنننكي ال
نكتم عسرا

تا لالة ينضيف.

وإم أنينننا املننننينييبني علينننه السنننالل
أزن ق قنندرا ،وأجمن
ذل عنسرا لنه

نيبننا نين أم نكننتم
نتا ينضنيف .وأنينا

أرض اخلسف إًاا تكيه الصنالة يانا

على اليبثت ارتل
( .1جلباب الفقر)
قال السيد امليتضنى مرو أبت عحيند
ال اةننننم بننن ةننننالل

تابننننه غينننننب

احلننندنعم )76عن ن أنينننا املننننينييبني علينننه
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السالل أًه قال «ني أححيبنا أرن الحينني
ليعد للف ي زلحابا أو جتفا ا».

ونيعيبى اخلرب أم نين أححيبنا ليصنرب
علننى الت لّ ن ني ن النندًيا والت يب ني ياننا،

اليبا رسا اخلرب على أًه أرا به الف ي

وأعياضنناا ،وشننحه الصننرب علننى الف نني

نسل  ،مًنا ًني

بالتجفاف أو ا لحاب ،مًه نسنرت الف ني

ةناميي اليبنا

ما نسرت ا لحاب ،أو التجفاف الحدم.

الدًيا ،ولني ذلن
يم حيحام ني نيا ًي

ني الغيبى والف ي ،وال متيي بييباما.

قال ونكاد بصثيف رسا الت ون نينا

قال والصثي أًنه أرا بنه الف ني

رو عيبننه عليننه السننالل اًننه رأ قتنيننا

ننننتل ال يانينننيف ،وأ نننيل الكنننالل ملنننيل

علننننى بابننننه ننننال «نننننا قيبننننرب ،نينن ن

املتعظنننننيف واليبصنننننيثيف واحلنننننع علنننننى

رنننننيالءل» ،ننننال لننننه قيبننننرب رنننننيالء

الطاعناا ،ك ًنه أرا نين أححيبنا ليعنند

شننيعت ؛ ننال «نيننالل ال أر

ننيام

لف ننيه نننتل ال يانيننيف نيننا جيننربه ني ن ال ننتاب

ةنننيما الكنننيعيف!» ،قنننال ونينننا ةنننيما

وال يب إىل اهلل تعاىل وال لفى عيبده)م.)77
ونحدو أم السيد ن لب

يي ارراء

أةننننلتب راةننننته يننننس ي املننننتالفني

الكنننيعيفل قنننال «مخنن

الحطنننتم نينن

الطنننت  ،وننننح الكنننفاه نين ن الظمنننا،
وعم العيتم ني الحكا».

وامليفننالفني إ ننياء للسننه وإغيبنناء للفامينندة

رسا له قتله اب قتيحنيف ،والتزانام

ال مقال أبت حممند عحند اهلل بن نيسنلم

يعا حسنيبام وإم نام التزنه

ب قتيحيف وزه احلندنع نالف نينا قالنه
أبت عحيد ،ومل ني إال الف ي الدًيا.

تعيبى بعلتل تاب ًاج الحالغيف وبساة اعنيال علل عليه السالل و كيه

قننال أبننت عحينند وقنند ت ن ول بع ن

ولي س ًفسه بالكف عن أحنتال الندًيا

اخلرب

السي قاله اب قتيحيف أحس وأًصي)م.)78
وني ن الننحني أم نيننيباج السننيد ني نيباج
العننامل املتحصنني ت ليننب وزننته ارراء
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يستثس ني غا ذل وننيز نين وم

ورسا وزه الع اخلنرب ،مل ننس ي

قد  ،ب نضيف رأنا آ ي قحاليف نينا ذ ني

وال نستحعد ح الكالل على بع

نينا

ني آراء أعالل ةناب يه ي نتل مو كن

حيتمله إذا ام له شارد اللغنيف و نالل

أم نكنننتم اخلنننرب وزنننه النننع تكننناد

العيب ،مم التازب على نين نتعناطى

لصنننثته اللغنننيف ،ورنننت أم أحننند وزنننته

تفسننا غينننب الكننالل والكننعي أم نننس ي

نيعيبنى لفظنيف مالف ني) أم حين أًنف الننحعا

نيا حيتمله الكالل ني وزته املعاًل،

حتننى ولن

إىل العظننم أو قينننب نييبننه،

وجينننت أم نكنننتم أرا امليفاطنننب ننن

نننم نلنننت علينننه ححننن ننننسل بنننسل

واحد نييباما نييبفي ا ،ولي علينه العلنم

الصننعب ،ن ننال ننيه نف ننيه ننيا ،إذا

حننيا ه بعييبننه ،نإم نيننيا ه نيغيننب عيبننه،

ع به ذل  ،وبعنا نيف نتر وبنه نية،

وأ ي نيا نل نيه نيا ذ يًاه ني ذ ي وزنته

و

شلء ح ته وأ يا يه د يتنه

احتمال الكالل)م.)79

تف نناا ،ونييبننه شيننني الفنناقية ،وقي ن
ةيف نيف ي.

و احلب أم رسا نيعيبى غناميي لكيبنه
لننني

حسنننتحعد علنننى النننيغم نين ن أم

يثم ال نتل علنى أم نكنتم علينه

الكننننينف اليضننننل  -أ ننننا امليتضنننننى

السنننالل أرا نيننن أححيبنننا ليننن ل ًفسنننه

وزانيي الل اعنيال علل عليه السالل

ولييفطماننننا ولي نننندرا إىل الطاعنننناا،

مًاننج الحالغننيف)  -مل نننس ي رننسا

وليص نني اا عمننا متي ن طحاعاننا إليننه ني ن

املعيبنننى إذ قنننال تعلي نننه علنننى قنننتل

الكنناتاا ،وليسللنناا علننى الصننرب عمننا

اعنيال «لت أححين زح لتاا ني».

يه نييباا ونيك يف نيا أرند باا ،ما نفعن
ذل بالحعا الصعب.

مونيعيبننى ذل ن أم احمليبننيف تغل ن
عليه ،تسنيع املصناميب إلينه ،وال
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نفعن ذلن إال بامت ينناء امبننيار،
املصطفني ام يار.
ورسا ني قتله علينه السنالل
«ني ن أححيبننا أر ن الحيننني ليسننتعد للف نني
زلحابا».
آ نني)..م ،)80وأ نني الظن نعننين بنناملعيبى
ار ي نيا ذ يه ابن ةنالل ولني ت ونن
الكنننينف امليتضنننى ،مم وضنني تنناب
امنيالل زاء بعد و ناة الكنينف اليضنل
مرض) بك ا.
 .2األود واللدد
وذ نننننيه السنننننيد ب تلنننننه نيسنننننيبدا
ونيسننتفاما مإم ةن ل ةنامي عن اخلننرب
السي نيونه شين ع عمنار النسر ،
عن ن أبنننل لننناح احليبفنننل ،عن ن أنينننا
املننننينييبني علنننل رضنننل اهلل عيبنننه قنننال
«رأنننني النيب لننلى اهلل عليننه وةننلم
امليبال ،وأًا أشكت إليه نيا ل يني ني امو
واللد »..م.)81

 ات املي ت نتل العنيب مقنيمنييلننننننننن وحيبفننننننننن وأو

وذرا

وضلع ولعي ولدغ وظلعن
بالظنناء ولننعت ولنندع

ن رننسا

املعيبى واحد.
وقنننال علنننب امو إذا نننام نين ن
اعًسام

النيه ورأنه ات عتل ،وإذا

ام الكنلء امليبتصنب ني ن عصنا ونينا
أشننحااا اننت عننتل ،ورننسا قننتل اليبننا
لام إال أبا عميو الكيحاًل ،إًه قال
العننتل بالكسنني االةننم والعننتل بننالفت
املصدر.
وقننال علننب

ًننه نيصنندر عننتل

نعننتل عتزننا ،ون ننال عصننا نيعتزننيف
وعت نيعتل ولي
وأنينننا  -اللننند

تعيبى بعلتل تاب ًاج الحالغيف وبساة اعنيال علل عليه السالل و كيه

وقنننند ننننننيول ذلنن ن علننننى نيعيبننننى

ا تاب ن ال لنه أنينا  -امو

النيام نيعتل.
 -يننن

رنننت

اخلصتنياا .وقال علب ن ال رزن
ألننند ،وقنننتل لننند ،إذا ننناًتا شننندندي
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اخلصننننتنييف ،ونييبننننه قننننتل اهلل تعنننناىل

ن تل إًام وتضنتم شنعيي ونطلحنتم

{وَهُوَ أجلجدُّ الَخصَاما}م.)82

نيعاًيه ال ن فتم علياا)..م ،)84ونييبام نين

وقننال امنيننتي اللنند االعتزننال،
واملد اخلصتنييف السي لني حسنت يم،

السيبيف اموىل – العد امول – 1437رن 2016 /ل

أي رننت أعننتل اخلصننتنييف ين ننال ن ننت
عليه وال نتمك نييبه ،وني ذل قنتهلم
لد الص .
وإمنننا نلنند شننب يننه ولنني نلنند
نيسننت يما ،اننت نيزنني إىل نيعيبننى املينن
واالعتزال .وقال سي ليبا احلكنم بن
ظانننا نننال ألننند اخلصنننال أي أعنننتل
اخلصنننال؛ وأًكننند أبنننت السنننم البننن
ني ح

م)83

مني الطتن )

ل د طال ع رماء لندي وعنسرتل
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و تماًانننا أ يبنننى بنن ل نننالم
زعلننننني اننننال اليزننننال ملاضننننيف
ولت شئني قد بييبتانا بلسناًل
 -اللد

 -ا دال واخلصتنييف.

وقال أبنت عمنيو املند النسي ال ن حن
احلنننب ونطلنننب الظلنننم .وقتلنننه مملاضنننيف)

روارنننا مإ ) ال ملكنننيي ورنننل الدارينننيف
تله تعاىل {لجقجدْ ءائَتَّ ْ شَيْئًا َادًّا}م.)90
وةنيال اعنيال «نيا ل يني بعد  »..على
ةننحي التعجننب؛ وعلننب الكنننينف اليضننل
على نالل أنينا املننينييبني علينه السنالل رنسا
ننال ملتصنننيا منعننين بننامو االعتزننال،
وباللنننند اخلصننننال ،ورننننسا نينن ن أ صنن ن
الكننننالل)م)91؛ وباننننسه الغنن ن ارة املعي يننننيف
امللمتةننيف قلننب الكنننينف امليتضنننى حب ننه
غينب الل اعنيال عليه السنالل نيستعيضنا
وزته اللغيف لناا ،ونيست صنيا آراء العلمناء
الساب ني له ،ني ينا لسه بالكنارد الكنعيي
املع للثجيف والدلي  ،وحينصا التقني
ًفسننه علننى إة نيبا النيننه لننه إىل املصنندر
املعننني املت نننب ،النن رنننل شنننيف طحعنننني
السه لاا ما بام ني الحثع.
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خاتمة البحث

رابعننا أبننام السننيد امليتضنننى ننيا ة

ني نيضمتم الدراةيف ال ا تصنني
بعيبننتام ماعنيننال علننل

ننال السننيد

امليتضنننى) كننن اةنننتيفال

اليبتننناميج

ارتييف
لفنننن مالننننال ) وأرننننند بننننه تنننناب
مامنيالل) ني باب تسمييف الكننلء باةنم
ز ميننه ،و تًننه املص نيبف التحينند للسننيد
امليتضنى السي اعتمد رسا امةلتب.
اًيا م ذ ني اعنينال علنل علينه
السالل

ال السيد امليتضنى ملتلف

شنيوًه علينه السنالل ،وحتند حثنترن

التتحينندي ،ورننت بننسل ةننحب غنناه
اعشننارة إىل عمننب نيعي ننيف أنيننا املنننينييبني
باحلدنع ع الساا اعهلييف ،واًسننياباا
إىل أوال ه ني امميميف املعصنتنيني علنيام
السالل.
انيسننننا أ لنننند الحثننننع الطحيعننننيف
العداميييف للثكال املتسلطني ني ذ ني أنينا
املنينييبني عليه السالل ،ال نضطيق نيعانا
اليبا إىل التستي واةتعمال التكيبييف حني
اع ننا ة نييبننه عليننه السننالل ذ نني نيننا،
ني لمننا رأنيبننا حالننيف احلسنن الحصنننيي

زانيعني رما امول الال ال يآًييف،

والكاعي نييبصتر اليبميي.

وال اًل الال ام بييف واللغتنيف.

م )1رت 40

ال ا عيض الحثع الطحيعيف العلمينيف
الفسة لع لييف السنيد امليتضننى الن تت حن
ارراء امليفالفيف وقد اةتثسيباا ،وًاقكناا
بصترة علمييف رلييبيف.

م )2نيبظننننني التفصننننني

مننننني الحينننننام،

الطربةل .278/5
م )3امنيالل ،امليتضى .170/2
م )4ظ .لسام العيب تر

تعيبى بعلتل تاب ًاج الحالغيف وبساة اعنيال علل عليه السالل و كيه

أوال ا ننت

عيبننتام الحثننع بننس ي

اعنيننال علننل عليننه السننالل ذ نني أ بننه
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م )5التحيننام ،الطتةننل  ،363/7ونيبظنني
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م )23مي الحيام .274/10

الككنننننناف ،ال ملكننننننيي ،30/3

م )24امنيالل .148/1

اليا ي ،نيفاتي الغيب .225/17

مً )25اج الحالغيف .11/1

م )6مي الحيام .278/5

م )26رحاب ًاج الحالغيف ،املطايي .35

م )7نيفاتي الغيب .225/17

م )27امنيالل  ،148/1ونيبظي ًاج الحالغيف،

م )8مي الحيام .278/5
م )9الحلد .10

حت يب أبت الفض ابياريم .69/2
م )28ظ .ام ننني ال يآًنننل ًانننج الحالغنننيف،
عحا الفثال 350

م )10امنيالل .10
م )11ظ .التحينننننام  ،352/10الككننننناف
.256/4

م )29امنيالل .148/1
م )30املصدر ًفسه والصفثيف ًفساا.

م )12ظ.املي ام ،الطحاطحاميل .292 /20

م )31املصدر ًفسه والصفثيف ًفساا.

م )13مي الحيام 363/10

م )32املصدر ًفسه والصفثيف ًفساا.

م )14امًعال 33

م )33ةترة

م )15امنيننالل  ،264/2ونيبظنني تفسننا ارنننيف

م )34امح اب .38

زانيي الحيام ،الطربي .240/7
م )16الحثنني احملننيط ،أبننت حيننام امًدلسننل
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.116/4

.27

م )35امنيالل .148/1
م )36ةترة

.27

م )37امنيالل .152/1

م )17التكتني .8

م )38ل.م.

م )18امنيالل .279/1

م )39ل.م.

م )19أةا الحالغيف ،ال ملكيي .663

م )40ل.م.

م )20نيفاتي الغيب .69/31

م )41ل.م .ونيبظننننني

م )21امًعال .151
م )22ظ.نيسيبد اب حيبح

صننن نامي

الكينف اليضل .99
.222/1

امميمنننننيف،
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م )42امنينننننالل  ،152/1ونيبظننننني ًانننننج
الحالغيف ،حت يب حممد عحده .130 /1
م )43امنيالل .152/1
م )44املصدر ًفسه والصفثيف ًفساا.
م )45املصدر ًفسه والصفثيف ًفساا.
ةترة امعياف .138
م )47شي ًاج الحالغيف .225/19
م )48امنيالل .274/1
م )49ل.م.
م )50ل.م.

بننسل مم العننيب اًننني حتلننه .نيبظنني
نيعجم الحلدام ،احلمتي .13/3
م )60النندنتام ت نندنم وت ن ابني الحيننتني
.138
م )61امنيالل .276/2
م )62نتام اليبميي .95
م )63امنيالل  ،277/2وتيبظي ال صنيدة
نتام اليبميي .121
م )64امنيننالل  ،8/2وذ نني الكنني املفينند
اعرشا .108/1

ذل قحله

م )51الدنتاممحمل وم الضما) .88

م )65كف الغميف ،االربلل .205/1

م )52نتام نينيوام بن أبنل حفصنيف ،104

م )66الفصنننننتل املامنننننيف ،ابننن ن الصنننننحا

ورل الدنتام نيد املادي ،وقد

 ،169/2ونيبظي الصثي ني ةناة

نكتم أعا را نيد اليشيد.

الننيب امعظنننم ،زعفننني العسنننكيي

م )53نتام اليبميي .90
م )54نتام اليبميي .120
م )55امنيالل .276/2
م )56نتام اليبميي .125

تعيبى بعلتل تاب ًاج الحالغيف وبساة اعنيال علل عليه السالل و كيه

م )46امنيالل  ،274/1وارنيف الكي نيف نين

م )59رأ عني ني ًتاحل نار ربيعيف ،شيني

.323/9
م )67نننتام احلمننا  ،45وتيبظنني تي تننه
أ حار السيد احلماي ،املي باًل .173
م )68امنينننالل  ،340/1وتيبظننني تفالننني

م )57نتام اليبميي .121

اخلرب

م )58امنيالل .176/2

الكنننننننننت

نييباقب اعنيال أنينا املننينييبني،
 ،516/3اعرشنننننننننا

 ،346/1صامي
م )69امنيالل .342/1

امميميف .52
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م )70نتام احلماي .45
م )71امنيالل .343/1
م )72غينب احلدنع .466/3
م )73امنيالل .171/1
م )74ل.م.
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م )75ل.م..
م )76شي ًانج الحالغنيف ،ابن أبنل احلدنند
.275/18
مً )77اج الحالغيف .118/1
م )78الح ية .204
م )79نتام اب ني ح  ،حت يب عن ا حسن
 ،96ورت شاعي ملضيل تيبظي تي ته
امعالل ،ال ر لل .87/2
م )80امنيننننالل  ،172/2ونيبظنننني نيعيبننننى
مامو واللننننند ) أةنننننا الحالغنننننيف
.562 - 24
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م )81نيينم .89
م )82الفاميب غينب احلدنع .26/1
م )83شي ًانج الحالغنيف ،ابن أبنل احلدنند
.112/6
م )84ظ.ذننن تنننارن بغننندا  ،ابنن اليبجنننار
 ،198/2شنني ًاننج الحالغننيف ،اب ن
أبل احلدند .121/1



المصادر

 ال يآم الكينم ام ي ال يآًل ًانج الحالغنيف،راةننيف الكننك واملضننمتم ،عحننا
علل الفثال ،أطيوحنيف تنتراه ،لينيف
ار اب – زانيعيف الكت يف 2008ل.
 أ حننننننار السننننننيد احلمنننننناي،املي بنننناًل اخلياةنننناًل ما 384رننننن)،
حت يننب الكنني حممنند رننا ي امنيننيين،
الطحعيف 1993 ،2ل ،لحيبام.
 -اعرشنننا

نيعي نننيف حجنننج اهلل

على العحا  ،أبت عحند اهلل حممند بن حممند
بنن اليبعمننام املفينندما413رننن) /حت يننب
نينيةسيف أر الحيني عليام السالل لتث يب
الرتاا ،ار املفيد ،الطحعنيف  ،2بناوا،
لحيبام 1414رن 1993 -ل.
 أةننا الحالغننيف ،ال ملك ننيي،ما 538رنننن) /ار لنننا ر ،بننناوا،
لحيبام1399 ،رن 1979-ل.
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 االةنننتيعاب ،ابن ن عحننند النننرب،حت يننب علننل حممنند الحجنناوي ،الطحعننيف
اموىل،1412 ،نيطحعننننننيف ار ا ينننن ن ،
باوا.

الت اء ،باوا – لحيبام ،الطحعيف ال اًييف،
.1983
 الحثنننني احملننننيط ،أبنن نت حيننننامامًدلسننننننل ما745رننننننن)،شار

ار العلننم للمالنننني ،بنناوا ،الطحعننيف

 .أحننند اليبجنننتلل ا من ن  ،الطحعنننيف

1980 ،1ل
 امنينننالل مغنننير الفتاميننند و ررال الميد) ،السنيد امليتضننى ما ،)436

اموىل 2001 -ل  -ار الكتنننننننب
العلمييف ،لحيبام.
 -تننارن الطننربي متننارن اليةنن

حت ينننب حممننند أبنننت الفضن ن إبنننياريم،

وامللننت ) ،أبننت زعفنني حممنند بنن زيننني

الطحعنننننيف اموىل ،ار إحيننننناء الكتنننننب

ما310رننن) ،حت يننب حممنند أبننت الفض ن

العيبييف ،ال ارية 1954 ،ل.

إبياريم ،الطحعيف اخلانيسنيف ،ار املعنارف،

 أًسننناب امشنننياف ،النننحالذريما 279رننن) ،حت يننب وتعليننب الكنني

نيصني1987 ،ل.

تعيبى بعلتل تاب ًاج الحالغيف وبساة اعنيال علل عليه السالل و كيه

 -امعالل ،ا الدن ال ر لل،

التث يب  .ينا عحد اليد اليبتقل،

 -تارن بغدا أو نيدنيبنيف السنالل،

حممنند بنناقي احملمننت ي ،الطحعننيف اموىل،

أحننننننننند بنننننننن علنننننننننل اخلطينننننننننب

 1974ل.

الحغدا يما463رن) ،راةيف وحت ينب

 -حبار امًتار ا انيعيف لدرر أ حار

نيصنننطفى عحننند ال نننا ر عطنننا ،الطحعنننيف

امميمنننيف امطانننار ،الكننني حممننند بننناقي

اموىل ،ار الكتب العلمييف ،باوا -

اللسننننننل ما1111رنننننن) ،نينيةسنننننيف

لحيبام1997 ،ل.
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 -التحيننام تفسننا ال ننيآم ،أبننت

 -نتام متنيم بن أبنل بن ني حن ،

زعفنني الطتةنننل ما460رنننن) ،حت ينننب

حت يب  .ع ا حس  ،نيطحعيف نيكب.

أحد ححيب ال صا ،املطحعنيف العلمينيف،

 -ننننتام السنننيد احلمننناي م173

اليبجف 1957 ،ل.

رن)،

السيبيف اموىل – العد امول – 1437رن 2016 /ل

 -تفسنننا العياشنننل ،حممننند بن ن

عه وح ه شا ي را ي شنكي،

نييبكتراا ار نيكتحيف احلياة ،باوا.

نيسنعت العياشننلما320رنن) ،حت يننب

 -نننتام نييبصننتر اليبمننيي،

السيد راشم اليةتلل احملالتل. ،ا.

وحت يب الطينب العكنا  ،نيطحتعناا

 -التفسنننننا الكنننننحا مأو نيفننننناتي

مننننني اللغنننننيف العيبينننننيف بدنيكنننننب ،ار

الغيننب) ،يفنني النندن حممنند بنن عمنني
الننيا ي ما606رننن) ،املطحعننيف الحايننيف –
نيصني.
 زننانيي الحيننام ،حممنند بن زينننيالطنننربيما310رنننن) ،ت ننندنم الكننني
لنننندقل

نني

املعارف1981 ،ل.
 ذن تنارن بغندا  ،ابن اليبجنارالحغنننننندا ي ما 643رننننننن) ،راةننننننيف

لي املني  ،ضنحط وفنينج وتت ينب
198



ينن ن العطننننار ،ار الفكنننني

للطحاعيف1995 ،ل ،لحيبام.
 -صنن نامي

امميمننننيف ،الكنننننينف

اليضل ما406رن) ،حت ينب حممند رنا ي
امنييينً ،كني مي الحثتا اعةنالنيييف،
إنيام1406 ،رن.

وحت يننب نيصننطفى عحنند ال ننا ر حييننى،
الطحعننيف اموىل 1997 ،ل ،ار الكتننب
العلمييف ،باوا.
 شنني ًاننج الحالغننيف ،اب ن أبننلاحلدند املداميين ما  656رنن) ،حت ينب
حممنند أبننت الفض ن إبننياريم ،ار إحينناء
الرتاا العيبل ،ال ارية1959،ل.
 شننعي نيننيوام ب ن أبننل حفصننيف،عه وح ه وقندل لنه الند تتر حسنني
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عطتام ،الطحعنيف ال ال نيف ،ار املعنارف،

الحجاوي ،وحممد أبت الفضن إبنياريم،

ال ارية.

نيطحعنيف عيسننى الحننابل احللن وشنني اه،

 -الصثي ني ةاة اليب امعظم

نيصي. ،2 ،ا.

نييتضنى ،الطحعنيف اليابعنيف1995 ،ل ،ار

امميمننننيف ،علننننل بنننن حممنننند املننننالكل

اهلا ي للطحاعيف واليبكني والتت نني ،و ار

ما855رن) ،حت يب ةانيل الغيننيي،
ار احلدنع – قم1422 ،رن.

الساة ،باوا ،لحيبام.
 -عمدة الطالب أًساب آل أبل

 -رحننننناب ًانننننج الحالغنننننيف،

طالنننننب ،ابننن ن عيبحنننننيفما 828رنننننن)،

نييتضنن ننى املطاننننيي ،تي ننننيف رننننا ي

حممنند حس ن آل الطال نناًل،

اليتةننفل ،ار التعننارف للمطحتعنناا،

تصننثي

الطحعنننننيف ال اًينننننيف  1961 -لً ،كننننني
املطحعيف احليدرنيف  -اليبجف امشيف.

الطحعيف  ،1باوا 1978ل.
 -الككنناف عنن ح نناميب التيب ننن

 -غيننننب احلننندنع ،أبنننت عحيننند

وعيتم امقاون

وزته التيب ن  ،زار

ال اةم ب ةالّل اهليوي ما 224رن)،

اهلل حممننننت بنن ن عمنننني ال ملكننننييما

طحنني حتننني نيياقحننيف حممنند عحنند املعينند

53رن) ،نيطحعيف نيصنطفى الحنابل احللن

نننام ،الطحعنننيف االوىل ،نيطحعنننيف لنن
اميية املعارف الع ماًييف ،حيدر آبنا
الد

وأوال ه حصي 1966 ،ل.
-

 -كف الغميف نيعي نيف امميمنيف،

1384رن 1965-ل.

بااء الندن علنل بن امنينا يفني الندن

 -الفننن ناميب غيننننننب احلننننندنع

عيسنننى اعربلنننل ما692رنننن)،الطحعيف

وام ي ،ال ملكنيي ،حت يب علل حممد

تعيبى بعلتل تاب ًاج الحالغيف وبساة اعنيال علل عليه السالل و كيه

لننننلى اهلل عليننننه وآلننننه السننننيد زعفنننني

 -الفصنننننتل املامنننننيف نيعي نننننيف
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ال اًينننيف 1985 - 1405 ،ل ،نيطحعنننيف
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ار امضتاء ،باوا.

حممنند بنناقي احملمننت ي ،نيطحعننيف اليباضننيف،
1412 ،1رن.

 -لسنننام العنننيب ،ابنن نييبظنننتر،

 -املي ام تفسنا ال نيآم ،حممند

ال الدن حممد ب نيكيل املصييما

حسننني الطحاطح ناميل ،نينيةسننيف امعلمننل

711رننننن) ،ار لننننا ر و ار بنننناوا،

للمطحتعاا ،الطحعيف ال اًييف ،بناوا –

1379رن1955 ،ل.

لحيبام 1972ل.

 منني الحيننام تفسننا ال ننيآم،الطربةنننل ،الفضننن بننن احلسنننني ما
548رن) ،ح ب وعلنب علينه

يبنيف نين

 ًاننج الحالغننيف ،حت يننب و شننيالكننني حممننند عحنننده1412 ،1 ،رنننن،
نيطحعيف اليباضيف ،قم.

العلمنناء واملنن فني ،نينيةسننيف امعلمننل

ً -اننج الحالغننيف ،علننل بنن أبننل

للمطحتعنناا ،بنناوا ،لحيبننام ،الطحعننيف

طالب عليه السنالل ما40رنن) ،حت ينب

اموىل1415 ،رن1995 ،ل.
 نيسيبد أحد ،أحند بن حيبحنما241رن) ،ار لا ر ،باوا.
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 نيعجننننننم الحلنننننندام /ننننننناقتااحلمننننتي ،ما626رننننن) ،ار إحينننناء
الرتاا العيبل ،باوا1979 ،ل.
 نييباقب اعنينال أنينا املننينييبني علينهالسالل ،حممد ب ةليمام الكت  ،حت ينب

وشنني

حممنند أبننت الفضنن ابننياريم،

بننناوا – لحيبنننام ،ار ا ين ن  ،الطحعنننيف
ال اًييف  1416رن.

قال أمري املؤمنني عليه السالم

هنج البالغة :من وصية لولده احلسن عليهما السالم

مفهوم علم التاريخ وأهميته
يف فكر اإلمام علي عليه السالم

أ .م .د .محمد علي حسين السويطي
جامعة واسط /كلية اآلداب
قسم التاريخ

اإلماا ع ي اا بااط لباا ه اااال ي وااب ااألااةع اا لباا ا
املعص ا مع ي ااولس ااألااةع لمعااعذ يم ا ع هااو ستض ا

اا

باابذ سألض ا

بألريتب ااعطرةذ هحو تب م رس األجو لذ سريتب املب رك جتألاو

ما

ااشااارا و اا اا راوذ اجااال ي اام كاا مألاا س ل سألااض ح مااط
سريتبذ خيضط ي وب هرستب يف ااع س ااع

يف جم الو ااو ة ك ه  .ات

ال
ل ىل اإلم ع ي ي وب ااألةع ين س كبرية بك م تع ق ب جملض وذ حم ً
بن اإلنأل

االرتت مبألض اه ي م ااصاع ك ها ذ ااوا كا ماط ا ط

ا ض م تبذ ين سضب ب اض رسخذ ب صفب لداة ارتبو اإلنأل
ااعت و مط خةل انضف يب مط جت ربب يِرب ااعص ر

تطا سر د راتاب

مفهوم علم التاريخ وأمهيته يف فكر اإلمام علي عليه السالم ...............................................
المقدمة

لي هلس هكرو يف لخبا ر س سارو يف

اإلماا ع ي اا باااط لباا ه ااااال ي واااب
ااألةع

لبا ا

ا املعصا مع ي اولس

مب انضلم يا مط لما ر س دا ي ارو ماو

باابذ

ل هلس اىل آخر س هعرهت صف ذاا ماط

ااألااةع لمعااعذ يم ا ع هااو ستض ا
سألض

بألريتب ااعطرةذ هحو تب م رسا

ااألن ا ىل – ااع د ا ل –  1437ا 2016 /ع

األجوا لذ سااريتب املب ركا جتألااو
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آث ر س حضم يا و كححا سذ با كاحن

ما

ك ره نفعب مط رر ه سضخ صت ا
مط ك لمر خنو اب ت خوات اا مو ابذ

ااشارا و اا راوذ اجال ي م كا

صاارهت ين ا جمل ااابذ رلساات حو ا

مأل ا س ل سألااض ح مااط سااريتبذ خيااضط

ين ن ماط لمارم ما سعاي اا ااا ااشافوق

ي وب هرستب يف ااع اس ااع ا يف جما الو

لمعت ي وب مط لدبا ل سكا

ااو ة ك ه .

لنت متب ااع ر متضب ااا رذ ذ نوا

اتاا ل ىل اإلماا ع ي اا ي وااب ااألااةع
ين س كبرية بك م تع ق با جملض وذ حما الً
بن اإلنأل

االرتت مبألض اه ي م ااصع

سو

ذاا

نفس ص هو .)1(»...
ااااوا جااا اخضو رنااا هلاااوا املشاااار

اابحثا ا اااااوي ـنا ا ه باااا(مفل ع ي اااس

ك هاا ذ اااوا كاا مااط اا ط ا ض م تاابذ

ااض رسخ ل وضب يف هكر اإلم ع ي ا ي واب

ين سضااااب ب اضاااا رسخذ ب صاااافب لداة ارتبواااا

ااألةع).

اإلنأل

تط سر د راتب ااعت وا ماط خاةل

سكاااط اخضو رنا ا هلاااوا امل

اا

انضف يب مط جت رباب يِارب ااعصا رذ ا ما

جزاهاا ًذ ل حماااف مصاا ده ذ ي اا كاا

جت م يف صاوضب البناب اإلما ع ااألاط ي واب

ه حاا ً ه ملاا انوناا توتاابذ سااب

لكااااط

مضع ا دةذ يف ه وعضل ا رابضن ا ااشخصااو

ااألااااةع «لي بااااي يناا ا

ي

ي َّرو ي ر مط ك دب هتا نرارو يف

يف االهة ي م من داال اوه ااشخصاو
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ااع ةداا ج نااال مااط آث ر اا ااع واا

يط حتوت ا شاو ) اااا لهصاحت ينلا

ااتو ا ذ ه اةً يااط دص ا ر اا راس ا و

(جل د اإلنأل )(.)2
خيض اااف مصاااط ا (ااضااا رسخ) ياااط

ا ك دميو اابحثوا يف موا ا ل ا ل ا
ااعرادو ذ ح جضن امل س يىل هلس اافكار

ا خري ااوي ميض جبو ره يىل ابط خ ا

اإلسااةم ا صااو ااااوي مث ااب اإلم ا ع

(و 808ااا 1406ع) مااط حو ا املاانلج

ي ي وب ااألةعذ مم ميكنن اإله دة مناب

ذ هاا اضري (و 1778ع) ماااط

يف ح كثري مط اإلشك الو ااضح س و

حو ااضأل و (.)3

ااااااا ت اجااااب اجملض عاا ا و اإلنألاا ا نو يف

نرر اافو ألا ف دراسا يت وا ن دا ة)()4ذ

اا دت اا ر.
جا ذاا

ثنا يف بطا مصا در

ب األاارد .ا ساا ه ألااف ااضاا رسخ اار وألاا
احض ا ا اار ا رة ااض رخيو ا املااراد دراسااضل

أوالً :مفهوم التاريخ عند اإلمام
علي عليه السالم
ااض ا رسخ اح ا مااط ااع ا ع اإلنأل ا نو
ااا ذ بت آرا ااع

هوب موا ال شاضم

 ال جما ل اإله ا هولا نا  -اعاله

تعرسف (ك انج د) بحناب (نا ماط

لن ا اابح ااع

) سألضل ف (ااكشف

ساا

ي وااًذ بلاا ف اا صاا ل يىل

صااو ا (د ا انعذ لحك ا ع ك و ا تأل ا ي
ي ااام ااضنباااا ب ملألاااضتب يف ا ا جتربا ا
سري رة ااض رسخ)(.)5

امل

يال ل َّ ك م سبق مط جلا د يف جما ل
تنرري ي س ااضا رسخ اساضرل ر ه ألافضب
تكط س

هكره

مط مع م و ذاو ص .

بلاا ف تنتااوا اا راساا ااض رخيواا املثت اا

ي وب ااألةع

ااااارتاإل اإلساااةم ياااط كا ا ما ا سرها ا
امل

سألعم يىل (دراس ااض رسخ ماط جلا

تعنم بع ع كض نلج اابةا بألرية اإلم ع ي

اابواااات ي ااااولس ااألااااةع يف ا معاا ا و

مصط ا (ه ألف ااض رسخ)ذ

امل اا

املصط ا

حم الو ي برة ل ا هت اع اس
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ااض ا رسخ ناازرًا سألااريًا مااط املأل ا ا و ااااا

ل لنل ك نت د و مت رن بغري ا ماط

يكألت نررتب يىل ااو ةذ لهرتب بت انع

ااع ا ع املعا رفذ مألااضن سط يف ذاا اىل

معوناا ا ذ ساا ا األسااااف نألاااابت يىل اااااري

د ا م ا ص ا ياون ا مااط اااارتاإل اافكااري

لصاااح بل اافع اااوعذ ه ملضا ا بر يف تاااراإل

اإلم ع ذي ااص بلوا ااع س .اكط املضا بر

املألا ا ع فا ا هكااار اإلما ا ع ي ا ا ي واااب

يف ااوا اااارتاإل ااثاار ف ا ذا ا ايضت ا داً ال

ااألن ا ىل – ااع د ا ل –  1437ا 2016 /ع

ااألةع ااوي

انعك س ا تارا ااكارسس

سص ا لم ا ع ااضح و ا ااع ا

ااش ا ا

ااألن اانب س ااشارسف م رد وه ا هك ر

ااض رخيوا ذ يذ ت ا تط تراثااب اافكااري ي وااب

م هنلا ذ يذ يااري ي وااب ااألااةع لمث ا

ااألااةع يش ا راو ت رخيو ا كااثريةذ بع اال

مضن ي ا مااط ااض ا رسخ بل ا ف ااض ص ا اىل

ك مب شرًا لخر ك نت اري مب شرة.

ل اابشاار سألا ي ه

مط اإلش راو املب شرة صوضب ي وب

د انع سلض ي يف

ي اام ااضنبااا مب ا سااوك ي وااب املألااضتب ذ

ااألاااةع يىل ابناااب اإلما ا ع ااألاااط ي واااب

ااوا سطاا بق ا مااً ماا سااعم اىل توتااب

ااألااااةع «احاا ا د باا ا ب مل يراا ا …

دا ا انع

ايري ي وب لخب ر امل اعذ ذكاره مبا

هةساااف ااضاا رسخ يف اساااضخة

لحك ع تأل ي ي م ااضنبا ب ملألضتب .
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اكاااط مما ا ساساااف ااااب ل كاااثرياً ماااط

لص

مط ك دب

مط ا ااعذ سار

يف دس ا ر س آث ا ر س ه ا نرر هو ا هع ا اذ

املخضصع املثتفع ايضت ا ل اإلم ع ي

ي انضت اذ لسط ح ا ا نزاا اذ ه نا

بااط لب ا ه اااال ي ول ا ااألااةع ك ا د ا

جت ا س انضت ا ا يااط ا حب ا ذ ح ا ا دار

ايضنم بع ع اا سط اارتبو اا غ ااع ع

ااغرب ا ذ كحن ا يااط درسااال د ا صاارو

ااصره ذ

سب ين س ب اض رسخ.

كحح س.)6(»...
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منل ا لس اً صااوضب ا خاار اإلم ا ع
ااألط ي ول ااألةع نصل
ا

«لي باايذ ين ا

لكااط ي اارو

؛ كوا م كضبب

اإلسةمو ب جب خ

ي واااب ااألاااةع يف يلاا ه مل ااا ا شااارتذ
نصب «ثس اي س سا م اا ينا

جلضا

ي ااار ماااط كا ا دب ا ا ذ هتا ا نرااارو يف

يىل بةد دا جارو ي ولا د ل دب ا ماط

لي هلسذ هكرو يف لخب ر سذ سارو

ي ل جا ر»( .)10دل اوا ي ام اهاة

كحن مب انضلم يا مط لم ر س د ي رو

احنط هل ذ ه ةً يط مراي ة خص صاو

مااو ل هلااس اىل آخاار سذ هعرهاات صااف

مصر اا رس .

ذا مط ك رهذ نفعب مط رره»(.)7
مااط ااشا ا ا خاار ي اام ين سضااب
ب اض رسخذ صوضب ي وب ااألةع ا ن س

مما ا تتا ا ع سضااابع بصا ا رة ا اااح
ين س اإلم ع ي ي وب ااألةع ب اض رسخذ
يمل ماااب مبع رهااابذ منط تا اً يف ذااا ماااط

ل و ا ااض ا رسخ ين ا ه ي وااب ااألااةع يف حو ا ة

اا ألو سااو ااثت هواا اري اا ذ يال ل ماا

اافرد اجملض اوذ مشا رتب ي واب ااألاةع اع ار

تكااط كعن ساا

موااز ين سضااب ت اا لنلاا

بط اخلط بضألاجو ااضا رسخ اإلساةم ماط

اات

تاا رسخ اهلجاارةذ بعاا رهااف كض باا ااضاا رسخ

اان س مب حي ا اابذ ل ك األو سا اااوي

ب اضت سس اار م ن ل ااف رس (.)9
دل اااوا ي ااام يواااب ب خلص صاااو
ااض رخيوا ا شااع

بصا رة ي ما األما

ااوي سبح يط ااتصا

سبح يط ااو

اوتناو

لس اوال ااض سب اوتنو

ااشااعال بألو سااضبذ سكاابا م ا ر
ااضغوري اإلصة ين س(.)11

ي وب ااألةع

اع مط لكثر ااش ا دالا ي م ي اق

ينلااا يف حااا كاااثري ماااط اإلشاااك او و

«ي اكس يف ااتر

هكره

ااأل اف اعربة»(.)8

يدراكااب ااك ماا بحنااب لداة ماا ال اناام

تعنم بع ع كض نلج اابةا بألرية اإلم ع ي

يف آث ا ر سذ حضاام ي ا و كحح ا سذ ب ا

اساااو ب اضاا رسخ مراحاا تطاا ر ا ماااس
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ي ا ين س ا رج ا ياارف خ اتااب حااق
معرهضب هعرف مط خةاب حت ق ريوضابذ يذ
ص حال هكار ح ا رة ثت ها ذ ساعم
يِاارب اسااضوع بب ا ض ا رسخ يىل ت ووااف جل ا د
اإلنأل نو امل و يف ح املش ك املع صرةذ
ااألن ا ىل – ااع د ا ل –  1437ا 2016 /ع

تعزسز اا ا مباا ا ميكااااط ل ساا ا هر ااألااااع دة

اخل رج مط س يذ م ي يال بول ا ل
بااةا اا سااوذ ي اام ان ساابح نب نلااج
ااألبو

رش د اا او ي ش ان)(.)12
ااوا سعااي ل كااثرياً مااط كااةع لمااري

املامنع ي وب ااألةع ارثب ااع
ب انضوجاا

يىل ااشاارسف اار اا

سص
سصاا

اإلنألاا ذ سألاالس يف بناا جمض ااو تألاا ده

ياون ذ يزز لح ااب حثع جل اانرر وه

ااع اا ا مط االسضترار ااضح ر.

بت ااااب (ي مااانلج ااشاااارسف اار ا ا يف

لم ا ع م ا تت ا ع ن ا لنفألاان م اازمع
ب إلج با ا ياااط تألا ا ل مفا ا ده يذا كا ا
اإلم ع ي ملض ً بترا ة ااض رسخ كض بضب.
ه ا ذا م ا ص ا ياون ا مااط نص ا
بلوا اجمل ل د و يذا م د رنات ماو اري ا
مط اانص
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اخلطال ثس حم سط ااكضال ثس حم سط ااكس
ا د ذ د لد

وا املنلج بطبوع اا ل

يىل ي ا ل ااكااثري مااط اانصا

ااألو سااو

اافكرساا ؛ نااب سكااط يف ااااور ة ماااط
اافص ح اابةا )(.)13

؟

ال نااا يج بااا ل
(ااشرسف اار

تااحاوف كضا

نلااج اابةاا اخضوا ر حم سااط

اااا ممااا ذكاااره

) بت اب (ال لديا لنا

لحوط بحدطا ر مواو كةماب ي واب ااألاةع
حضم ال سشو يي مناب شا ذ ال سنا نا دذ
با ال لبعا ل سكا اات صاار يااي ها ق
اا اداااو ياا ا َّذ اا صا ا يف ربتاااا د

ثانياً :مصادر المعرفة التاريخية
عند اإلمام علي عليه السالم
سعض اإلم ع ي ي وب ااألاةع يف
مط اعضب ح اإل ااض رسخ ي م ن اح
مط املص درذ ي ا م ا مصا در لسال ت
بص رة جمض ع يف تكا سط ثت هضاب ااض رخيوا
املض وااااازةذ كااا ا يف ه وعضلااا ا (ااتااااارآ
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تعاا ىل {قُ ل س سُ ل وا فُللي الس لضِرفَا فِللانظُروا

كِيففَ كِانَ عَاقُبَةُ الَّذُينَ مُلن قِبفل ُ

ك له

اان س مط بع رس ل ان صا م

ان ي واااب آااااب يف معرها ا ااتااارا ااكااارسس
بع مااااب املخض فااا مااااط تفألااااري داااارا او
لسب

نز ل اري ذ

ما لشا ر ياواب

اإلم ع ي ا ي واب ااألاةع صاراح بت ااب
« ان م ا نزااات آس ا يال د ا ي اات هااوس

يف اااوا ااصاا د داا ل يباا ان باااط
مألااع د (ي ااتاارا لناازل ي اام ساابع
لحرف م منل حرف يال اب ولار بطاطذ
ل ي ا بااط لباا ه اااال ي وااب ااألااةع
ين ه ي س اار ر ااب هط)(.)16
اوا لثر منلج ااترآ

م

ا يب يف

هكر اإلم ع ي وب ااألةع ااض رخي (.)17
د مثت َ (ااضع وس اخل

) مانلةً آخار

ره مع رف اإلم ع ي وب ااألاةع ااض رخيوا ذ
يذ ي ت تربوضااب يف بواات رس ا ل ان ص ا م ان
ي وب آاب ك هل لثر يف ثت هضب ااض رخيو

()18

.

هكره

مع ع ل ت لماري املاامنع ي واب ااألاةع

يت الً األ نً سا الً»(.)15

ي وب ااألةع

كِانَ أِكسثِرهم مُّشفراكُنيَ}(.)14

لنزات لسط لنزات ي ت رب

تعنم بع ع كض نلج اابةا بألرية اإلم ع ي

ااكااارسس)ذ اااااوي سعا ا مصا ا ر ااضشااارسو
ا ل ا أل عذ لح املصا در اااا ال
ميكط ي ملضس مبط اع ااضا رسخ اإلها دة
مط جت ر لح اثب ل سألضغي ينل ذ نَّاب
سِااج أل حا اإل ت رخيوا مل ا دعاات يف
لزمن لمكن خمض ف .
د ت ط كاثرياً ماط ا خبا ر ااض رخيوا
يط ا مس ااأل اف اارس ا نبو ذ بل ف
ااعاااربة االيضبااا رذ ك ااا يف د ااااب تبااا رم

ال اا د باً

اانيب ا كرع ص م ان ي وب آااب
خصاااب بع اااس جاااس د

ااااريه ماااط ساا ر

اان سذ منب ي س ااض رسخذ حضم د ل هواب
ص ا م ان ي وااب آاااب «لن ا م سن ا ااع ااس
ي ب بل »(.)19
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ب األو ق نفألب دا ل اإلما ع ي ا ي واب
ااألةع «ي ي رس ل ان لاف ب
ااع س ك ب

ماط

سفضا منب لاف ب »(.)20

مل ا سااحل (يب ا ان بااط يب ا س) يااط
تفألري وا اا س د ل ( ان ات ليطا
ااألن ا ىل – ااع د ا ل –  1437ا 2016 /ع

ي بط لبا ه ااال تألاع ليشا ر ااع اسذ
لساااااس ان اتااا ا شااا ا رككس يف ااعشااااار
ااع شااار)( .)21لسااال ت (ااألااان اانب سااا
ااشاااارسف ) بنألاااب كااابرية يف تن وا ا املعرها ا
ااض رخيو اإلم ع ي ي واب ااألاةعذ نلا
ت ا نت مع ا رف ت رخيو ا مضن ي ا وفاات
ا ابوضل يف شر ااتارآ ااكارسسذ لخار
يف م يرا اانا س نصااحلسذ كا لمااري
املااامنع ي وااب ااألااةع مااط لي ااس ااناا س
210

ب األن ااشارسف ذ نب ي ش يف بوت رس ل
ان ص م ان ي وب آاب راهتب مط صغرهذ
ك ل ل ماط لي اط تحسوا ه ا ي تابذ
سف ردااب يىل ل اسضشاال ذ هك ا

ااوا مبعث اً

يىل ل سألض يال ك مع رف ااألان اانب سا
مب هول مط مع رف ت رخيو (.)22



ك نت ااعربو اا غ و ا خر ه
األ نبذ

لمر ميكنن االسضنض ج بحنب ي واب

ااألةع ك د درل مصنف و كثرية با د
ااض رسخذ ال نعرف ين ان تلا ا ماًذ اكاط
بطبوع اا ل لنلا ك نات ما ن و مض ا اا
يف املنطتا ا اااااا ت اجا ا هولا ا ذ يذ ك نااات
ا ابو ثت هضل ا د

ااض رسخ( .)23ايض

اإلمااا ع ي ااا ي وااااب ااألااااةع يف معرهضااااب
ااض رخيو ي م (اآلثا ر اات ميا )ذ اااا تعا
مااط املص ا در اار وأل ا ا عره ا ااض رخيو ا ذ
با ا او ما ا رد يف صاااوضب البناااب ااألاااط
ي ول ااألةع « سرو يف آث ر س»(.)24
السو يذا ما ي نا ل اإلما ع ي واب
ااألاااةع كاا داا جاا

ا زسااارة ااعربواا

اااااو ط ااعاااراق ااشا ا عذ اااااا ك نااات
م ا اهط اا ا راو ااأل ا اف ذ م ا زاااات
بعاااف آث ر اا شاا خ

حضااام ااواا ع(.)25

شااك (ااا ار اا ا ري مااو اآلخاارسط)
ماانلةً ي ا هوً ملعره ا اإلم ا ع ااض رخيو ا ذ يذ
شك ت وه اا اراو مو ي

ااثت ها و
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ا خر مص رًا ملع رهب ا دبو ااض رخيو ذ

لحاا اإل ااضاا رسخ هحألاااال باا تفألاااري

هفا ا شااار خطبضاااب ي واااب ااألاااةع «ال

ه ألااافضل ذ اااوا دل ي ااام م سا ا يو

م نفس ا طر هول »(.)26

مع رهب ااض رخيو .

اجمل س ااثن س اات ع ب هل ما ذ هلاس

ااض رسخ بنررة ك و مش او ذ نب

سكط

هولاااا خاااابط ه ساااا سااااوكر لصااااح

مارخ اًذ ب ا ي ا رج ا د ا ا ح ا كسذ

املتاا الوذ اااوا ساا ل ي ااام صاااح ماا

ص حال يتو ة رس ا ذ اوا تع ما ماو

ست ل ي لمري املاامنع ي واب ااألاةع كا

ااض ا رسخ ب صاافب حرك ا تك ا سط شخصااو

سعرف آرا املضتا مع املضاحخرسطذ سع اس

اإلنأل اا رة املألضتب و ذ لداة ي ام

ااع اا ع ك ااال ذ ااااوس ذااا ببعواا ماااط

درج كبرية مط اخلط رة يف ي وا اارتبوا

ب من دبب ي وب ااألةع)(.)27

ه

ي املض ا بر يف اااارتاإل اافكااري اإلم ا ع
ي اا ي وااب ااألااةع فاا هوااب كااثرياً مااط
اار اسا و ااض رخيوا ااااا

تتضصااار ي اام

زم ل مك حم دسطذ ي ك نات شا م
ح اإل دعت يف امل
ب مل

اابعو مار رًا

ااترسال مط يصارهذ ك ا س حا

لنااب ي وااب ااألااةع

ستضصااار ي اام ر اس ا

تفألااريه ح ا اإل ااض ا رسخ مااط لنل ا ساان

هكره

اإلمام علي عليه السالم

كااااوا انط ااااق ي وااااب ااألااااةع يف

ي وب ااألةع

ثالثاً :تفسير التاريخ وفلسفته عند

ااضحرم ااألو س (.)28

تعنم بع ع كض نلج اابةا بألرية اإلم ع ي

د ل (ابط اب اا س ) (هواب رد ي ام

ات تن ل اإلم ع ي وب ااألةع لح اإل

يهلوا ذ ياارب ينلا ااتاارآ ااكاارسس بت اااب
{س لةَةِ اللَّ لهُ فُللي الَّ لذُينَ خَلِ لوفا مُ لنف قِبف ل ُ
وَلِنف تِجادَ لُسةَةُ اللَّهُ تِبفدُيلًا}(.)29
هحش ر يىل د او مل ا متض ا
ااونال ااوي سترتهاب شاخ

ل

ما يف جمض او

معع ال تتضصار تبع تب ت ايو تب ي م وا
ااشخ

هحألالذ ب تشا

باوا كا
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ا بلوا اافع

لهراد اجملض و ااوسط ر

تَعَبَّ ٍ آثَر َ لَيَّ يِسثَ رٍ ...هَلَا بَ َ َغكماس َل َّ

سضحركاا ا ا اضغااااوريه تصااااحوا مألاا ا رهذ

ت
اا َّنوَ َسخَت اَلس نَفْألاً بِفِ سَا ٍ ...هَبِسألَا ِ

مألاااضن اً يف ذاااا يىل درا تاااب اإلم اوااا

اا َّار اِ َط اَس سَضَّلِ لَ اَس َسكماط هِولَا يَ َام

ح اإل ااضا رسخ اإلنألا ن ذ ك ا حصا

َجَ ٍ مِنلَ َه ي َ ا لَناضس تَع َ ا َ بِاحََّنكمس

ات ع مث د ملّ يتر ا اان د ذ يذ كا ااعا در

تَ رِكم َ »(.)32

ااألن ا ىل – ااع د ا ل –  1437ا 2016 /ع

شخصااً احاا اًذ اكاانلس ر اا ا بااب اااوا
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مش لس ااعوا (.)30

ااوا سعااي ل ت اإلم ا ع ي وااب ااألااةع
كاا داا

اااو نصااال يونوااب ياا م عذ

يف وا ااصا د دا ل «لسلا اانا س؛

ي م ااضغاوري ااضت اال يف لحا ال ااوا ةذ

ااألااخط ي ا

ي م ا اااازمط ااااوي سغااري لح ا ال ااو ا ة

ي ا ف ااو اانا س اار ا
يتر ن د مثا د رجا

احا مانلس هع لاس

ان ب اعوا مل ي ه ب ار .)31(»...

بصااا رة مألاااض رةذ

يااا اإلنألااا

بلوسط ااع م ع يدراكب ثر

يف حو تب

ات دي اإلم ع ي ي واب ااألاةع يىل

فع ااب داا درًا ي اام م اجلاا ااواا ة بكاا

ايض د ااض رسخ إليا اد لهاراد اجملض او يِبا َر

تت ب تل االف بو ااأل بو  .تك ط ه ألف

االهة ي ام جت ربابذ يف سابو م اجلا

ااض رسخ يف هكر اإلم ع ي وب ااألةع بضت سس

ااوا ة ب ادعوا ص ا قذ جتنااال اا اال إل

ير ياربةذ د تل

جترب ن ج اإلنأل

را ا حةع ااك ذب ار ر اا نو  .ا

ي ااام ذاااا اإلشااا راو ااض رخيوااا اااااا

خطباااب

ردو يف تراثااااب اافكااااري يااااط ا دااا اع

ماا سض

اااا مماا رد يف يحاا

«لاألضس هِ َمألَ كِطِ مَط كَ َ دَاب َكمس لَهْا َ َل

اات ميااا ذ مثااا ااع اتااا ذ اافراينااا ذ

لَي َاا رًا لَبتَاام آثَاا رًا لَبعَاا َ آمَ اًاا َليَاا َّ

لصح

مَا سط(َ .)33هألَااتر ذكاره هلا يف

َي
ف جن ا داً تَعَبَّ ا ا اِ ا َّنَو ل َّ
يَ ِس ا ًا لَكْثَ ا َ

صوضب ا ن س ي م ً «ي َّ اكس يف ااتار
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ااألا ا اف اعاااربةا لساااط ااع اتا ا ذ لبنا ا

اار سذ ه إلم ع سر ل مط سن ان تع ىل

ااع ات ا لسط اافراين ذ لبنا اافراينا ا

يف ااواا ة ل تب اام ا مااس د اا ازد ر اا

ما ا ط اافارس اااوسط دض ا ا

ااا ه ي ااام

لسط لصاح

د تلااا امل دسااا ذ هاااظذا

اانبوعذ لهفس ا سنط املرسا عذ احوا ا

شخصاااوضل اار حواا ذ ساا رو يف هرساااق

ساااانط ا باا ا رسطا لسااااط ااااااوسط ساا ا ر ا

ااوب ل اافن .

ااعأل كرذ م ن ا امل ا ط»(.)34
ااوي سفلاس ماط ااان

املع صر (ك اط س أل ) كض بً نا ل شالرة

املاوك ر آنفاً

يرو ذ محا ينا ا (اااة منض ا ) تنباح

ااف ألاافو يف جما ل ااضا رسخ

هوب بألت ط اا ا رة املع صارةذ ك ا تنباح

ينا اإلم ا ع ي وااب ااألااةعذ ااضنبااا ب ا رة

بااوا دب ااب اافو أل ا ف (ش ابنج ر) ااااوي

حوا ة ا مااس ح ا راتل ذ اإلج با يااط

ذ اااال يىل ل اا اا رة مث ااال ك ثا ا لي

ل ت مااط اااار

كوف ميكط هل ل تألضتر؟

اإلنأل ن ذ ه اترا ااكرسس دا هار

ماا ا ااألاااابال اااااار وس يف اسااااضترار
اا اا ا راو خ د اا ا ؟ اري اا ا مااااط
ا سس ذ مف د يج بضب هل

ل اسضترار

ا مااس خ د اا ساارتبط ارتب هااً مب شاارًا
ب اضزامل ب خةق املب دئ ااألا مو اااا
ت

ا و()35ذ وا اوس جب س ي م اافكر

ط حتا ق ا هاراد ك ها اناو يانلس

هكره

منل م املراح اااا اار بلا اا ا رة؟

ثاس تاوب

ي وب ااألةع

لساااس كاااثرية تضع اااق بلاااوا اخلصا ا

ذ

ك ط ح ذ تب ل تن ا تتا

تعنم بع ع كض نلج اابةا بألرية اإلم ع ي

با و شذ زما ا ا اا فذ يألااكر ا

بلااوا ااص ا د لاااف املفكاار ا رب ا

اوه

اانررساااا ن دشااااال هااااار املع اااا و
كاااوا ذ دا ا ل تعا ا ىل يف كض باااب ااعزساااز
{حَتَّ ل ل لََ إاخِا أِخَ ل ل لذِتُ اُِرفَ ُخفرفِهَل ل للا
وَا َّيَةَ ل لَف وَ ِ ل لنَ أِهفلُهَل للا أِنَّه ل لمف قِل للادُرونَ
عَلِيفهَا أِتِاهَلا أِمفرنِلا لِليفالَ أِوف نِهَلاراً فِجَنَلسةَاهَلا
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حَصُل ل ل ل ل لليداً كِ ل ل ل ل ل لضِن لَّ ل ل ل ل ل لمف تِ س ل ل ل ل ل لنَ
بااُِمفسا}(.)36
م س ر بحثره لماري املاامنع ي واب
ااألااةع حاا ل تبصاااري ااناا س باااب يِباا َر
ااألن ا ىل – ااع د ا ل –  1437ا 2016 /ع

خطبب ص س ه منلا «ل ااوس اكاس يف
آثا ر ا اااع مزدجاار يف آبا كس امل ااع
تبصاارة معضاارب ي كنااضس تعت اا ذ ل
تر ا يىل امل ع منكس ال سرجعا ذ يىل
اخل ف اابا دع ال سبتا ذ ل األاضس تار
ل

اا نو سصبح

ميأل

ي م لح ال

شضمذ ه وت سبكم آخر سعز ذ صرسو
سعا د آخار بنفألاب فا دذ

مبض مذ ي

ه اااال ا اا نو املاا و سط باابذ ا هاا
اوس مبغف ل ينبذ ي م لثر امل ا ما
214

مي

اابا د لال ها ذكر ا ا دع اا اواوذ
ماااااااااانغ

ااشاااااااااال اوذ دااااااااا هو

ا منو ا و»( .)37ربااط اإلم ا ع ي ا ي وااب
ااألةع ستر ا مس اجملض ع و بظمك نو و
د دتل ذ اوا لش ر يىل صنو رجا ل املرح ا
ااتا درسط ي اام

ا ليبا ا ما ذ مثا



رسااا ل ان لصاااح بب املنضجااابع اااااوسط
ا ا مض يااال نشاار اا ا ي ة اإلسااةمو
يية ك

ان تع ىلذ ك ا يف صاوضب

«ي مط لبغف اارج ل يىل ان اعب ا ك ب
ان يىل نفألبذ جا را ياط دصا ااألابو ذ
ساا را بغاااري داواا ذ ي دياا يىل حااارإل
اا نو ي ذ ي دي يىل حرإل اآلخارة
كألا ذ كااح ما ي ا اااب اجااال ي واابذ
كح م نم هوب س دط ينب ذاا زما
ال سنج هوب يال كا ماامط ن ما ي شال
سعااارف ي اا ا

سفضتا ا  .ل اسا ا

مص بوا اهل ذ ليةع ااألر  ...سفضا
ان هلس لبا ا رمحضابذ سكشاف يانلس
را نت ضب»(.)38
تطرق اإلم ع ي واب ااألاةع يف بعاف
خطبب يىل املةما ااع م او ة ااعر دبا
اابعث ا ذ مف أل ا ًف ح ا ثل مبونه ا ي ضل ا ذ
هنألال ي ا سا حا اضلس االدضصا دس يىل
يا ا ع اا اا ا اااااا جت علاااس ل حا ا ة
سو سو نر ت حو تلس ااتب و ذ يرب ينلا
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باااضصرحي و ي ساا ةذ منلاا «واا لافااب
سعض ااا ا

ي ااااام يز ااا ا  ...ا حااا ا ال

م اااطرب ذ ا سا ا ي خمض فا ا ذ ااكثااارة
مضفرداا »( .)39اا ماا ساال ل سك ناا ا
ات ا س ا غ بو ا ا ك ساارة ااتو صاارةذ

لنكاار اخلاا اق اابعاا

اإلياا دةذ داا ل

تعااا ىل ي ااام األااا نلس {إانف هُل ليَ إالَّ للا
حَيَاتُةَ للا الل لدُّنسيَا نِم للوت وَنِحفيَ للا وَمَ للا نِحف للن
بامَبفن للوثُني}( .)43ماااط ايااارتف ب خلا ا اق

ا مااس داراً ...لج ا بلس دااراراً»()40ذ مم ا

لنكر اابع ذ س ااوسط نزل هولس د اب

ترتاااال ي ااام ذااا آثاا ر ساا بو لم ااال

تع ىل {وَضِرَبَ لِةَلا مَلثِالَ وَنِسُليَ خَلسقِله

بت اااب «بااة لزلذ لهبا ق جلا ذ مااط
بن و ما دةذ لصان ع معبا دةذ لرحا ع
متط ي ذ ا راو مشن ن »(.)41

ال اساااضجة
اابعثااا ذ حمااا ً
ص ا رتل ب صاافل يح ا
لح ال ااعر

ت
لسااب

تشضضلس يىل دب

جع ت منلس لما

اااوا
تااردي
مضن حرة

اعوف ذ بت ااب «ل ا

ا ري س مسو م مضفرد »(.)42
داا ل

اااا (اباااط لباا اا ساا ) ل

اإلما ا ع ي واااب ااألاااةع دألاااس ااعااار يىل

يب ا ا صن ع ااا ي

شافع ينا

ان يف اآلخااارةذ حجااا ا ياولااا دربااا ا
ااتاارابع هلا ذ ااااوسط دا ل ياانلس ااتاارآ
{وَقِالُوا مَالا هَذِا الرَسولا يَضسكُ ُ الطَّنَامَ
وَيَمفشُ للي فُ للي السضِسفل لوَااُ لِوفلِ للا أُنل ل الِ إالِيفل لهُ
مَلِ ل لٌَ فِيَكُ ل للونَ مَنَ ل لله نِ ل لذُيراً}(.)45
املشبل اجملأل ذ منلس (لموا باط لبا
ااص ت)( )46اااوي ماط شاعره ماط ها ق
يرش ج اس د حط رج اااوب يىل كرساوب

هكره

تا ا رسخ معضتا ا او ااعااار اا سنوا ا دبا ا

مط ادر ا ب خلا اق لنكار ا اارسا ذ

ي وب ااألةع

ك اا لشاا ر اإلماا ع ي وااب ااألااةع يىل

قِالِ مَنف يحفياي السنُظِامَ وَهُيَ رَمُيمٌ}(.)44

تعنم بع ع كض نلج اابةا بألرية اإلم ع ي

ااوسط صا در ا خرياتلاس هجع ا س «لذل

املعط

اري املعط ذ دص ب ملعط ماط
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ة ياااط ماااط ايضتااا
( .)47ه ااا ً

املنصااا

ب اضن ساااخ تنتا ا ا ر ا يف ا جألا ا دذ
خيرج

اا ااااع ط بااا ار ا ذ مااا وذ تصااا ر

مط ااترب ي م شك صا وذ دا لنكاره

لي ا ااب انااب ح ا ه ااس سل ا م ا اا ااع ط

رس ل ان ص م ان ي وب آاب بت اب «ال

حضم س ت(.)53

اهل م ذ اهل م ش

ال م ال صفر»( .)48مط م ل

مااط ا ماا ر ا خاار ااااا اا إل

مااانلس ا ول دسا ا ك ا ا م اااااو طذ ل يىل

ينل ا اإلم ا ع ي ا ي وااب ااألااةع يف جم ا ل

اانصاارانو كاابي تغ ااال ااعب ا دسط ل ا

ت ا رسخ ااعاار دب ا اابعث ا ذ لنلااس ك ا ن ا

نرا ذ اىل ااص بس اات ل ب انج ع(.)49

جمض و لما ال سعارف ااتارا ة ااكض با يال

ي
ااألن ا ىل – ااع د ا ل –  1437ا 2016 /ع

اا اعط حواً موضاًذ نااب بعا ل لصااوال
نصاااال رحماااً اتكاااح ي وااابذ لشااا ر يىل

منلس لرب

لم اري املعط ا هلاس لصاح

ااا ر

ااضحرج يط ااتب اذ دأل لس يىل لهراد
مث

يب املط ال ا ساب يبا ان لبا

ه اااالذ زس ا ب اط ي اار بااط نفو ا ()50ذ
دوس بط سا ي ة ا سا دي اري اس()51ذ
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م ي و مث

(بن هراس بط اانس باط

ثع ب بط م ا بط كن نا )()52ذ يذ انام ل

ي د د و منلس دا ال سضجا ز

لصا بو

ااوا ا ذ ك ا ا يف خطبضاااب «يِ َّ اا َّاااب بَعَا ا َ
محَ َّ اً صا م ان ي واب آااب اَاوسَ لَحَا أل
مِطَ ااْعَرَ ِ سَتْ َرمل كَِض بً»(.)54
رابعاً :فوائد التاريخ عند اإلمام
علي عليه السالم
كااثرية ه ا ا ااض ا رسخ ااااا ردو يف

ال مااط
سكاا اااب لاااف هاا رس ماانلس باا ً

اااااارتاإل اافكااااري اإلمااا ع ي ااا ي وااااب

ا ا ا ف ااااا ك ناات معاابذ ج ا س ا

ااألااااةعذ دااا تن ياااات بااااع تراوااااال
تحسا

(ربوع بط مك ع بط حرت بط جوميا باط

تر وال ينوار ايضبا ر تألا

ي ت ا بااط هااراس)ذ ياارف بحنااب ح ا م

نصااا اري ا ذ يف ه وعضلا اسااضع ل
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امل دة ااض رخيو اضحتوق ااغ س ا ـم مط

اسضخ اع سري ا نبو

ا او ااص اع

اإلسااةعذ

يف تلااوسال اااانفس

س ا ت ا رخيلس يىل

نااز ل ااتاارا ااكاارسس جم ا

دهو ا هراد يىل ااض حو االيرتاف

منل ا ج لخةد ا سضبعااب املااامط يف مألاارية
م لش ر ياوب صراح

ب ح انو ا ااب ا ري ج ا جةااابذ بل ا ف

حو تب ااو مو ذ

خ اااق جمض اااو مألاااضتر تألااا ده ااع ااااا

يف خطبضب «لسل اان س ين د بثثت اكس

ا د ارذ يذ ي َّ يف ذاا ا تنبواااب ا غا ا ه ع

لدساات ياااوكس ما لدو ا صااو يىل مااط

يراااااااااا ا اااااااااااضعرعذ ك اااااااااا يف

بع س»(.)56

تب وم اارس ا لم نضلس ملا با ل لكثار خ تاب

اافرد لي اب ااألن اااا تارتم تاحثرياً يف

يل ا ان ياااولس هجل ا ا حتاابذ ا ااو ا

نفا ا س اآلخااارسطذ ا ا ما ا سفلاااس ماااط

ا ن اد معاب ...هبعا هاولس رسا ب اتار

صا س ه ي واب ااألاةعذ منلا « يرااضس

ياااولس لنبو ا ه اوألااضحد س موث ا ق هطرتاابذ

مبط ك دب كس»()57ذ «ه نت ا يب د ان

سوكر س منأل نع ضاب حيضجا ا ي اولس

ب اصاارب اان اهااو»()58ذ «احااور ا ما ناازل

باا اضب وم سااثري ا هلااس دهاا ط ااعتاا ل...

بااا مس داااب كس ماااط املشاااكةو بألااا

خ فات

ا هع ا ل ذمااوس ي ا ل»( .)59مااط ه ا ا

م ت اا

ر سا فت اآلبا

ا بنا ا يىل ل بعا ا ان سااابح نب حم ا ا ا

ااضا رسخ ا خاار ااااا لشا ر ياولا اإلما ع

رساا ل ان صاا م ان ي وااب آاااب إلناا ز

ي ي واب ااألاةع معرها ااض دوات اااوي

ي تب ا ع نب تب»( .)55مط ه ا ا ه لس اً

سفو ا يف لم ا ر اا ا نو املخض ف ا ذ مااط لم ا ر

ي وب ااألةع

لنبو لخو ي ام ااا ح موثا دلسذ ي ام

كألااال اآلخاارة تضااحتم مااط حألااط ساارية

هكره

صااوضب « اصااطفم ساابح نب مااط ااا ه

ا معرها ا كوفوا ا اخل ا ا د يف ا ىل

تعنم بع ع كض نلج اابةا بألرية اإلم ع ي

ااضك هاااا ذ ذااااا يف اااا تت اااااال

امل ا اي ااااا ي ا ا نبو ا بل ا لمملااسذ
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دسنو مضع ت ب اصةة ااصو ع اازك ة يىل
لم ر لخر مضع تا ب اع ا ذ ا ا مار
ااااوي دهعااب يىل تت ا سس مش ا رتب ا خ وف ا
ي اااار بااااط اخلطاا ا

بضألااااجو ااضاا ا رسخ

ااألن ا ىل – ااع د ا ل –  1437ا 2016 /ع

اإلسةم مط ت رسخ اهلجرة(.)60

ااضبصرة اإلرش د اىل ااصا ا

جتنال اخلطح يف
اإلنأل يف امل

اإلها دة ماط جتا ر
ذ ااا لك

بحكثر مط

صااااو ذ منلااا « يرااااضس مبااااط كااا
دااااب كس ...احااااور ا مااا ناااازل بااا مس

ي اإلم ع ي وب ااألةع معره لخب ر

دب كس»( .)62مط ه ا ا ااضا رسخ ا خار

ا مااس امل ااو ا د ا اع ااأل ا اف ذ كت ا ع

ي اان س ب ازمط امضثا الً ات ااب تعا ىل

نا ا

دا ا ع م سااام ا ا ر

هريا ا

اري ااسذ مااط ااف ا ا املل ا ا ض ا رسخذ
ك ااا يف خطبضااااب «ي اكااااس يف ااتاااار
ااألا ا اف اعاااربةا لساااط ااع اتا ا ذ لبنا ا
ااع ات ا لسط اافراين ذ لبنا اافراينا ا
لسط لصاح

ما ا ط اافارس اااوسط دض ا ا

اانبوعذ لهفس ا سنط املرسا عذ احوا ا
218
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ساااانط ا باا ا رسطا لسااااط ااااااوسط ساا ا ر ا
با و شذ زما ا ا اا فذ يألااكر ا
ااعأل كرذ م ن ا امل ا ط»(.)61
مماا ساا هر اإلنألا ا هرصاا اةيضبا ا ر
ااك ااا ماااط حااا ادإل امل ااا

نلااا

ة ياااط تتااا ميل
دالالو ا اااضفكريذ ه ااا ً

{يب للين اللّ لله لِكُ للم ا يَ للاتُ لِنَلَّكُ لمف
تِتِفِكَّرونَ}(.)63
د سعم لمري املامنع ي وب ااألاةع
يىل يي مل بع اانا س بلا ف منفعاضلس
بلا ذ ا ما سرلاار ا ااح ً مااط خطبااب
صااا س هذ منلااا «هاااظن لحاااوركس
اااااا نو هظنلاااا ح اااا ة خ اااارة حفاااات
ب اشاال او

بباات ب اع ج ا ذ راداات

ب ات وا ا ذ

ا ات ب آلما ا لذ تزسنااات

ب ا اغر رذ ال ت ا ع حربتل ا ذ ال تااامط
هجعضل ا ذ ا ارَّارة ارَّارةذ ح ا زا ا
()64

ن ه ة ب ةذ لك ا ا اا » .
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ياا ي وااب ااألااةع صاانو اجملض عاا و

نغ ا يذا م د ن ينب يجارا ح ا ري انفارد

املضح اااارة ااااااا ميكااااط هلاا ا ل تألااااض ر

ي وااب ااألااةع ب ا ذهذ

ست ا ه هوااب لي

ب ساااض رار لخةدلا ا مب د لا ا ااف ا ا ذ

ح كس  -ألال م تن م ياوب ي نا -

ااع ااااا اإلسثااا ر

حضم س ي كض ب وا اابح ذ ا نشاار

ااصرب ا مرذ ب ملعر ف

ااثت هاا ا ااض رخيواا ا بااااع لهااااراد اجملض ااااوذ

ك اض حوااا ااضتااا
احملب ااضع

بحخةدلا ا ذ ماااط ه ا ا ا ااضا ا رسخ مل ماااب

املك ااف بظدارتل ا ذ ا م ا جت اام ب صااوضب

اار وألا ا ذ ا ا ما ا سفلاااس ماااط صاااوضب

ي وب ااألةع يىل ي م ب ي م مكا (داثس باط

«لاألضس يف مأل كط مط كا داب كس لها ل

ااعب س)()66ذ رد هولا «لما بعا هاحدس

لي راذ لبتم آث را لبعا آما الذ ليا

ا نا ا س اااااج ذكااار س بحسا ا ع ان»()67؛

ي س اذ لكثف جن داذ تعب ا ا نو لي

ا س ع ا ااضا رسخذ يذ ي ت اوا املصاط ا
ك مرادهً ا فر ااض رسخ ين ااعر .

بغري زاد مب م ال ولر د هو هلا ب غكاس
ل اااا نو ساااخت هلاااس نفألاا بف ساا ذ ل

.1

سضع ماا ا اإلماا ا ع ي اا ا ي وااااب

لياااا ا نضلس مبع ناااا ا ل لحألاااااانت هلااااااس

ااألااااةع مااااو ااضاا ا رسخ مع م اا ا املااااار

اوه ااف ا ا ااكاثرية اااا

ااب حاا ا يااااط ااتصاا ا ذ ل مع م اا ا

صحب »( .)65ي

ح ل اإلم ع ي ي وب ااألةع اسضرل ر

ااألو س ا ااب ح ا يااط ااو ا ااألو سااو

ا ن س اضعس ه تل يف خ ق سع دة اافاردذ

لس اوال ااض سبذ ب مع م رج اا سط

اااارهذ يذ

ااعتوا ة رجا اا اا اات ا املفكاار

ماااط ثَااست اسااضترار اجملض اااو

و يف حألب نب تع وس ااضا رسخ .اع نا ال

املألضتب .

هكره

الخاتمة

ي وب ااألةع

تعب ذ آثر

لي يسث رذ ثس وعنا ا ينلا

تعنم بع ع كض نلج اابةا بألرية اإلم ع ي

اانل ا يااط املنكاارذ

بت ا مر ا

سضح ا ا مألاااا او ذاا ا

ااا ا امل سنا ا

219
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 .2تع ماا اإلماا ع ي وااب ااألااةع مااو
ااضا ا رسخ ب صااافب احملا ارتمذ تضشاااك معاااب

امل ة اازمنو .

يط ت

حرك اإلنأل نو ب جتا ه لي ااب ا اااا
رم ن ازيب اا اخ و ذ تااثر ماط ثاس يف

اابوت ي ولس ااألاةع د ر اس يف

اجت اب سا ا لكا خاريها

لع شرًّا.
ااألن ا ىل – ااع د ا ل –  1437ا 2016 /ع

ذاا

 .5ن ص بضفعو اا راس و ا ك دميو

حرك اإلنألا

 .3ا و اإلم ع ي وب ااألةع مط ااض رسخ
م ير ً در سه تلوئ اافرصا لما ع اانا س
اوضعر ا مبط سبت س ماط ا ماسذ سعضارب ا
بضج ربلسذ اوا ش تد ي م االيضب ر مط اوا
كرر ي م اان س ت

يط ل

تط سر اا رة اإلنأل نو ذ ل س رس اوا
امل

ااا ر سذ حضام ال

ستعاا ا يف حمراا ر ا ماا ر هضااادي بلااس يىل
ااضل ك .
 .4سع ا اااارتاإل اافكااري اإلم ا ع ي ا
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ا د ا املا ن و ااااا صا ت ياونا

ي وااب ااألااةعذ يف لح ا ج اابذ مص ا راً
مل ً ا راس ااضا رسخذ ال ساو ما تع اق

(مفل ع ااض رسخ ين اإلم ع ي ا )

برس ا م جألضري ل لهر ح دكض راه.
( )1اار

ذ نلج اابةا ذ ج3
- 41

( )2هكرة ااض رسخذ

.43

( )3سنراااااار اااااا ا او ذ ه ألااااااف ااضاااا ا رسخ
- 56

اا رةذ

.57

( )4صبح ذ يف ه ألف ااض رسخذ

.123

( )5اا او ذ ه ألف ااض رسخ اا رةذ
( )6ااشرسف اار

.58

ذ نلج اابةا ذ ج3

 .39سنراار ابااط شااعب ااران ا ذ ااف
ااعت ا لذ

69؛ املضت ا اهلن ا يذ كنااز

ااع لذ ج16

منب بض رسخ ااعر دب اابعث ذ يذ ي َّ معراس

( )7اار

مع م تناا يااط ااوه املاا ة اازمنواا تعض اا

( )8املص ر نفألبذ ج2

ايض دها كبريها ي م ااترآ ااكارسسذ سابال

.41

.168

ذ نلج اابةا ذ ج3

.41

.107

( )9اانوألااااااااااا ب ريذ املألااااااااااااض رمذ 15 3؛
ااألااااخ يذ اإليااااة باا ا اض بوخذ 142؛
ااألو ه ذ ااش رسخذ .23
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( )10نلج اابةا ذ ج3

( )19ااطربانااااا ذ املعجاااااس ااكااااابريذ ج11

.83

( ) 11ياارف امل ا م ياارب ااض ا رسخ باارابضلس يف
دااارا ة ااضاا رسخ لخاااو ماا سفواا س مناااب

55؛ اباااط يبا ا اااااربذ االساااضوع ذ
ج3

.1102
ذ

.572

هتاااطذ كاا مع ساا باااط لباا سااافو

( )20املفو ذ االخضص

"سألااض ر اىل ث ا اا وا يف لخبا ر ااعاار

( )21ابااااط يباااا اااااااربذ االساااااضوع ذ ج3

اريوض ل ا ذ سااري م ا م ا مااس حر بل ا

ج4

22؛ ااع م ذ ليوا ااشاوع ذ

ذ اري ا ا ذاا ا ماااط لخبا ا ر

ج1

.341

مك سا ا

ا مااااس ااألاا ا اف " .املألااااع ديذ ماااار ج
.41

ااو الذ ج3
( )12نلج اابةا ذ ج1

ي ذ
.13

ااااابةذريذ لنألا ا

ا شااارافذ

ااو يبذ ت رسخ اإلسةعذ ج3

338؛
99؛
.638

( )26اار

322؛ ااألاااو ه ذ اإلتتا ا يف

( )29ا حزا

( )17مشس اا سطذ حرك ااض رسخ ين اإلما ع
.34

( )18املرجو نفألبذ

( )30اار

.80

.50
.62
ذ نلج اابةا ذ ج2

( )31املص ر نفألبذ ج2
( )32اار

.35

.16

( )28مشس اا سطذ حرك ااض رسخ ين اإلما ع

ذ من دال آل لب ه ااالذ

ي ع ااترا ذ ج2

ذ نلج اابةا ذ ج1

( )27شر نلج اابةا ذ ج1
ي ذ

.493

.37- 34

هكره

ي ذ

( )15اباااط ساااع ذ ااطبتا ا وذ ج2

ي ذ

( )24نلج اابةا ذ ج3

.41

( )25مشس اا سطذ حرك ااض رسخ ين اإلما ع

( )14اار ع .42

ج1

.37- 34

ي وب ااألةع

.28

( )16ابط شلر آش

.31

( )23املرجو نفألبذ

( )13مشس ااا سطذ حركا ااضا رسخ ينا اإلما ع
ي ذ

( )22مشس اا سطذ حرك ااض رسخ ين اإلما ع

تعنم بع ع كض نلج اابةا بألرية اإلم ع ي

لس ملا ا ااعجاااس م كلا ا سو ساااضل

1104؛ اباااط ا ثاااريذ لسا ا ااغ با ا ذ

.181

.181

ذ نلج اابةا ذ ج1

.219
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( )33سنرااار اباااط لبا ا اا سا ا ذ شااار نلاااج
اابةا ذ ج1
( )34اار

- 93

.95

ذ نلج اابةا ذ ج2

ااألن ا ىل – ااع د ا ل –  1437ا 2016 /ع

( )40املص ر نفألبذ ج2

.153

( )41املص ر نفألبذ ج2

.153

( )42املص ر نفألبذ ج1

.25

يب رب ذ ااعت اافرس ذ ج1

.153

.37

66؛ ابط لبا اا سا ذ شار

ج16

نلاااج اابةاا ا ذ ج1

 - 233ج2

.341
( )54اار

ذ نلج اابةا ذ ج1

.81

( )55ااشاارسف اار ا ذ نلااج اابةا ا ذ ج3
- 23

.7

ااشلرساااااض ن ذ امل ااا ا

( ) املص ر نفألبذ ج2

.119

( )59املص ر نفألبذ ج2

.148
- 150

.151

( )60سنراار ااا كس اانوألا ب ريذ املألااض رمذ
.119

( )49االا ساااااااااا ذ ب اااااااااا ا ا ر ذ ج2
.252 - 197

.148
( )58املص ر نفألبذ ج3

( )47ابااط لب ا اا س ا ذ شاار نلااج اابةا ا ذ

.108

( )57ااشاارسف اار ا ذ نلااج اابةا ا ذ ج3

اانحااا ا ذ ج2

.242

( )48املص ر نفألبذ ج1

.24

56

مط ااعار املشابل اجملألا  .سنرار

ج1

136

( )53سنرر لب اافرج ا صافل ن ذ ا اا ن ذ

( )44س رة سس .78
()46

222

( )51االا س ذ ب ا ا ا ر ذ ج2

.192

.198

ذ نلج اابةا ذ ج2

( )45س رة اافرد

- 223

( )52س ان ااعر ذ اا اح سع ل بعشرة .ابط

( )38املص ر نفألبذ ج1

( )43املامن

.235 - 227

.48

ذ نلج اابةا ذ ج1

( )39اار

اانحااا ا ذ ج3

.224

( )36س نس .24
( )37اار

ااشلرساااااض ن ذ امل ااا ا

.107

( )35خفاا ج ذ ه ألاااف ااضاا رسخ اإلساااةم ذ
- 47

( )50احاا ا ا حناا ا ف دباا ا اابعثاا ا  .سنراااار

ج3

15؛ ااألااااااخ يذ اإليااااااة

ب اض بوخذ
( )61اار

.142

ذ نلج اابةا ذ ج2

.107
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( )62املص ر نفألبذ ج3

.150

لح ال ااعار ذ تصاحوا حم ا بلجات

( )63اابترة .219
( )64ااشااارسف اار اا ذ نلاااج اابةااا ذ ج1
216

.217

( )65املص ر نفألبذ ج1

- 218

.219

(و 279ا) لنأل

ا شارافذ تواق

حم محو انذ دار املع رفذ مصر.
 -اابةذريذ لمح باط حيوام باط جا بر

تعنم بع ع كض نلج اابةا بألرية اإلم ع ي

تواااااق

ي وب ااألةع

شااسذ ك ا

ااو ا اإلم ا ع ي ا بااط لب ا

 -اااابةذريذ لمحا بااط حيواام بااط جا بر

مصطفم يب اات در يط ذ ط1ذ (بري و

هكره

( )66داااثس باااط ااعباا س باااط يباا املط اااال باااط

ا ثريذ ط3ذ (مصر  1342ا).

ه اااال ي وااب ااألااةع ي اام مكا ه ااس ساازل

(و 279ااا) لنألا

ي ول حضم لسضشل اإلم ع ي واب ااألاةع.

حم اا محواا انذ دار ااكضااال ااع واا ذ

تا ا يف بألا ا ردن  .اباااط ساااع ذ ااطبتا ا و
ااكرب ذ ج7

.368

( )67اابترة .219

مصادر البحث ومراجعه
 ااترا ااكرسس ابط ا ثريذ يز اا سط لب ااألاط ي ابااط حم اا ااشااوب ن (و 630ااا) لساا
ااغ بااااا يف معرهااااا ااصاااااح ب ذ املكضبااااا
اإلسةمو ذ (هلرا د.و).
 اآلا سا ذ حم ا د شاكري اابغا ادي(و  1342ااا) ب ا ا ا ر يف معره ا

ا شاارافذ توااق

بري وذ 1990ع.
 ااا ا كس اانوألا ا ب ريذ لبا ا يبا ا انحم بط يب ان (و  405ا) املألض رم
ي ااااام ااصاااااحوحعذ دراساااا
1990ع).
 ابااط لباا اا ساا ذ يااز اااا سط يباااا و بط ب ان املا ا ي (و 656اا)
شاار نلااج اابةا ا ذ توااق حم ا لب ا
ااف ااا ا يبااااارا وسذ ط1ذ دار ا وااا ا ذ
(بري و 1987ع).
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 اااااو يبذ مشاااس اااا سط حم اا باااطامحااا (و 748اااا) تااا رسخ اإلساااةع
هو و املش ري اإليةعذ توق ي ر
يبا ااألااةع تا مريذ ط1ذ دار ااكضا

ااألن ا ىل – ااع د ا ل –  1437ا 2016 /ع

ااعرب ذ بري و 1987ع.

ذ ط1ذ دار

اافكرذ بري و 1996ع.
 ااألااااو ه ذ جااااةل اااااا سط يبااااااااااارمحط (و 911اااااا) ااشااا ا رسخذ
تواااق حم ا ا باااط يبااارا وس ااشاااوب ن ذ

 ااشاااارسف اار اا ذ لباا ااألاااط باااطااألاااع (و  406اااا ) نلاااج اابةاا ا ذ

املطبع ااأل فو ذ ااك ست  1399ا.
 -ابط شعب اارانا ذ ااألاط باط ي ا

شر حم يب هذ مطبع اانل ذ (دس -

بااط ااألااع (و ق 4ااا)

 1412ا).

يط آل اارس لذ تصحوا تع وق ي ا

 ااألااخ يذ مشااس ااا سط حم ا بااطيبا ا ااااارمحط (و 902اااا) اإلياااة
ب ا اض بوخ ملااط ذع ل ا ااض ا رسخذ توااق

املشره ذ (دس  1404ا).

هرانز ر زنث لذ ترم د .صا

امحا

ااف ااعت ا ل

لكااارب ااغفااا ريذ ط2ذ ماسألااا اانشااار
اإلسااةم ااض بعا

ااع (بغ اد 1963ع).
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ااترا

توق سعو املن



يا امل رسااع بتااس

 مشس اا سطذ حم ا ملا ي حركاااضا رسخ ينا اإلما ع ي ا ي وااب ااألااةعذ

 -اباااااط ساااااع ذ حم ااا ا باااااط ساااااع

ط1ذ ماسأل نلج اابةا ذ  1405ا.

(و 230ا) ااطبت و ااكرب ذ تواق

ذ حم ا بااط ي ا

يحألا ا يبا ا سذ دار ااكضاااال ااع وا ا ذ
بري و 1978ع.
 ااألااااو ه ذ جااااةل اااااا سط يباااااااارمحط (و 911ااا) اإلتتا يف ي ا ع

 -ابااط شاالر آش ا

امل زن ران (و  588ا) من داال آل لبا
ه ااااالذ تواااق تصاااحوا

نا ا ماااط

لسااا ا توة اانجاااااف ا شااااارفذ املكضبااا ا
ااو رس ذ (اانجف ا شرف .)1956
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 ااشلرسااض ن ذ لب ا اافااضا حم ا بااطيبااا ا ااكااااارسس (و  548اااااا) امل ااا ا
اانحا ذ دار ااكضااال ااع وا ذ ( بااري و
.)1998
 -ااطرباناا ذ ساا و

ااألااع (و 356ااا) ا اا ن ذ شاار
يب ي ـاري جا برذ ط1ذ دار ااكضاال
ااع و ذ بري و 1986ع.

باااط امحاا باااط

 -املضت اهلن يذ ية اا سط باط ي ا

(و 360اااا) املعجاااس ااكااابريذ

(و 975ااااا) كنااااز ااع اااا ل يف ساااانط

توق محا ي باط يبا اجملوا ااألا ف ذ

ا دااا ال ا هعااا لذ ط2ذ حوااا ر آبااا د

ط2ذ دار يحو اارتاإل ااعرب ذ بري و.
 -ااعااااااااا م ذ حمألااااااااااط ا مااااااااااع

اا كطذ اهلن 1967ع.
 -املألع ديذ ي بط ااألع بط ي ا

حألااط ا مااعذ دار ااضعاا رفذ (بااري و

ا اا ا رذ توااااق مصااااطفم ااألااااو ذ

.)1986

املكضب ااض هوتو ذ (اات رة د.و).

(و 463ااااا) االسااااضوع

يف معرهاااا

ا صاااااح ذ تواااااق ي ااااا حم ااااا
اابج يذ (اات رة .)1960
 اباااط يبا ا ربااابذ امحا ا باااط حم ا ا(و 334اااا) ااعتا ا اافرسا ا ذ تواااق
امحااا لماااع آخااارسطذ دار ااشااار قذ
(اات رة .) 1940

هكره

 -اباااط يبا ا اااااربذ لبا ا بكااار س ساااف

 -املفواا ذ لباا يباا ان حم اا باااط

ي وب ااألةع

(و 1371ااا) ليو ا ااشااوع ذ توااق

(و 346اااا) مااار ج اااااو ال معا ا د

تعنم بع ع كض نلج اابةا بألرية اإلم ع ي

لسااا

 -لباا اافااارج ا صااافل ن ذ ي اا باااط

حم ااااا باااااط اانع ااااا (و 413ااااااا)
االخضص

ذ توق ي لكرب ااغف ري

حم ااا ا د اازرنااا ا يذ ط2ذ دار املفوااا ا
ا طب يااا اانشاااار ااض زساااوذ (باااري و
1993ع).
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األساليب البالغية يف خطب
أصحاب اإلمام علي عليه السالم
يف معركة صفني
م .د .عبد الهادي عبد الرحمن الشاوي
جامعة الكوفة  /مركزدراسات الكوفة

شكلت اخلطابة يف األدب العربي قدميه وحديثه فناً مميزااً نزف فنز
ز قدمي القدميزة

النثر العربي ,فقزد هرزرا اخلطابزة نزد العزرب يف

حاجة ووسيلة للتعبري ف شتى صن ف اإلحساس العاطفي والنفسززي
والعقلي ,مما أكسبرا حض قاً نتميااً يف أغلز اافزا الفعزا والقز ,
واسززتطاا العززرب أ يقززدن ا يف د ز ا الل ز

األدبززي ىززا

برا زززة ونكزززف وحسزززف التيزززاق يف التعزززبري القزز لي الزز
نقزداناا ودوااا اتبتززت دز ا اللز

نززف فززف القز

تل تت ضروب د ا الفف وتعددا تبعاً للسياق ال

دلززت لززى
يسزززتند

فز ر وأينز
ولدا فيه.

وقززد

األساليب البالغية يف خطب أصحاب اإلمام علي عليه السالم يف معركة صفني ..........................
المقدمة
شززززكلت اخلطابززززة يف األدب العربززززي

تقف لى تن ا األسالي اليت ا تمزددا

قدميززه وحديثززه فن زًا مميززاًا نززف فن ز النثززر

ننشزز دا يف تقزززديمي ا يفزززة أو يف سزززداحل

العربي ,فقد هررا اخلطابة نزد العزرب

الن زززا واإلقشزززاد أو يف ثزززاق العاميزززة

ززز قدمي القدميززززة حاجززززة ووسززززيلة

و تراض اهلمة ,وقد وق التياقتا لزى

للتعزززبري زززف شزززتى صزززن ف اإلحسزززاس

د ه اخلط نف دو س ادا ألتنا وجزدتا

العاطفي والنفسزي والعقلزي ,ممزا أكسزبرا

أ د ز ه اخلط ز ر تززدقس دقاسززة فنيززة

حض ز قًا نتميززاًا يف أغل ز اافززا الفعززا

تكشف مجاليترا وتبني داللترزا وتضزعرا

والقز  ,واسززتطاا العززرب أ يقززدن ا يف

يف نقانرززا الال ز بززني اخلط ز العربيززة,

دلزت لزى برا زة

ف صخابرا دمي صخابة أجالحل ,ويايزددمي

يف
السنة األو – العدد األو – 1437دز 2016 /م

أصخاب اإلنام لي ليه السالم د أ

األدبي ىا

د ا الل

ونكززف وحسززف التيززاق يف التعززبري القز لي

فخزززراً أترزززمي كزززات ا لزززى ميزززا قاسز ز

نقززداناا ودوااا اتبتززت

ا

الزز

يسززتند

د ا الل نف فف الق

ف ر وأين

وقد

تل تت ضزروب دز ا الفزف وتعزددا تبعزًا
228

للسياق ال

ولدا فيه.

و قيزززد صزززادقة ,ون قزززف صزززل
ال

وقفز ه يف وقعزة صزفني ,فقزد كزر

هلمي املنقر يف كتابه دز ا ووقعزة صزفني
لطباً خمتلفزة ,صز قا

ف زززرتا ززد لطبزاً للخززرب وألززر

زة يننيزة نزف

مر التزاقي اإلسزالني وأقلزت ادثزة

للسزززلمي وثالثزززة جزززاحلا نلبيزززة اجزززاا

نزززف ح ادثزززه الع زززام الزززيت كتزز

اجتما ية نف فرح أو حزا  ,أو شزك

امل قل ز  ,ودقسززرا نززف ادززتمي بدقاسززة

أو تز دد ومانلززة ,والز
البخززا الزز

يرمنززا يف دز ا

الززتس بدقاسززة لطزز

نرزززا

اخلط واألشعاق اليت أوقددا املنقر يف
كتابززه د ز ا ,ور يتطززرق هلززا داقس ,أو
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باحا ف مجا الكلمزة و مز التعزبري
ي لد يف

ال
ال ا

ال

ة ا سمي وسا ة القراق
يكشف نه الق

املعتمد

ا يفزززة الزززيت ت زززاي ب سزززل ب يفرضزززه

فعليزززة ,ونزززا بزززدأ باالسزززمي
ا يزززة ,ولكزززا ننرمزززا

نف ت ضيا نا اخليف يف الكالم العربي.
الخبر لغة
لمتززه ,ولززيفا

لززيفا بززاألنر أ

أحياتزاً واملز حي

األنزز لر ألبصزز صرهص ا رفتزززه لززى حقيقتززه,

الززدا يف أحززايني أ؛للززر لزز ل سززيرتمي

واخليفص بالتخري واحد األلباق ,واخليف:

البخا بكشزف او اتز الفنيزة بايضزاح

نا أتا نف تب مف تستخيفو . 1وقد رفه

أثززززر السززززياق الززززداللي واخلززززاقجي يف

قزا « :اخلزيف نزا جزاي

اخلطاب ال ريا الق

األسززل ب املتبزز والطريقززة امل صززلة

امليفد وا 286دز

لى قا لهِ الت دي والتك ي »و. 2

الغايزززة الزززيت ينشزززددا نصنشززز الزززنس,

فيما ت ر ابزف فزاقس يف تعريزف اخلزيف

وباباتة نا هل ه احملزداداا نزف فعزا اابزاً

ند أدا اللغة وأدا البالغة ف دزا اللغزة

كززززا أم سززززلباً يف مجاليززززة اخلطبززززة ويف

ال ين ززرو

اخلززيف ال ب صززفه النززًا

قدقترا اإلبالغية والفنية.

لآللريف أنا أدا البالغة فيقسم ته لزى

المبحث األول

كالم صادق أو كا ب يق

ابزف فزاقس:

األساليب الخبرية

وأنا أدا اللغة فزال يق لز

يف اخلزيف أكثزر

جززاحلا األسززالي اخليفيززة يف الكززالم

نف أته الم … واخليف د العلمي .وأدا

العربي لى ضربني تبعاً لبنزاحل الااكيز ,

الن ر يق ل  :اخليف نا جاي ت دي قا له

زي مجلزة

أو تك يبززه ود ز فززاد املخاط ز أنززراً يف

فما كا تركيبه يبزدأ بالفعزا

تعنى بعل م كتاب ترج البالغة وبسري اإلنام لي ليه السالم وفكره

للباحززا يف تراكيز القز

اتزززه اخلاصزززة

وهروف استعماله ال اجبة ,لز ل ال بزد

السزززياق وننخزززه القز ز الزززيت تتكشزززف
ويف أسززل ب

زززي مجلزززة

229
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نززاضا نززف ينززا أو نسززتقبا دا ززمي

و3

وأدا الن ر نده دمي أدا البالغة.
أنزززا القزززاويع فقزززد لز ز

تق ينا خلط أصخاب اإلنام لي ليزه

لزززى قاحل

السززالم ال ز يف شززاقك ه يف نعركززة صززفني

القدناحل وبزينف نعنزى ال زدق والكز ب يف

وكزززا هلزززمي حضززز ق واضزززا يف سزززاحة

اخلززيف فقززا  :والتلززف النززاس يف ا

ززاق

السنة األو – العدد األو – 1437دز 2016 /م

اخلززززيف يف ال ززززادق والكززززا ب ,فززز د
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يق ززززددا ننشزز ز الززززنس األدبززززي ,ويف

اومرززز ق

املعركة بشقيه العسزكر واخلطزابي ,أل
املتخززززاقبني يف أ نعركززززة نززززف نعززززاق

أتززززه ننخ زززززر فيرمززززا ثززززمي

العزززرب كزززثرياً يبزززدطوترا باخلطز ز الزززيت

التلفزز ا ,فقززال ا األكثززر نززنرمي :صِززد ؛ق صه

يتنززاوب فيرززا الزز ه والترديززد ,ولكززا

نطابقة حكمه لل اق وك به دم نطابقزة

قا دٍ طريقته يف تقديمي أفكاقه اليت حيزاقب

حكمززززه ,ودزز ز ا دزز ز املشززززر ق و ليززززه
الت ويززا و . 4اخلززيف ال يز تي ال نززف لززال
تركي لغ

حيمله وي ضا داللته لزى

نرا ,ويف نثا د ه ا الة يك

اخلطي

احملاقب قد استعد ف حسف العد  ,فرز ال
يق

ال ليبلغ ف أنر جلا يستد ي ننزه

وف السماا اليت ينماي برا د ا الاكيز

ق بيا وبالغة يف التعبري والتيزاقاً دقيقزًا

أو ا  ,ولقززد أباتززت لنززا القززراحل املت تيززة

لألسززل ب واتتقززاحل لأللفززاه والااكي ز

لن

ص د ه اخلط أ ا األلباق ي تي بزه

ت ا نف الااكي دما:

هلا

لزز ل وجزززدتا أ ا اخلطزززاب قزززد تن زززت
تراكيبزززه والتلفزززت أسزززاليبه ,وننرزززا أ

أوالً :الجملة الخبرية االسمية

املعاتي جاحلا ام لة لى تركي ا زي

ي تي اخليف أحياتاً ب يغة مجزا ا يزة

أ مجلززة ا يززة هلززا لاصززية الثب ز ا يف

اترزا الفاققزة ,وهلزا السزياق الز

فرض ميئرا أو س ي محلزه للداللزة الزيت

املعنززى والداللززة أل واالسززمي يززد

لززى

الثب ز ا واالسززتمراق والفعززا يززد

لززى
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التيفزززدد وا زززدوحي ,وال حيسزززف وضز ز
و5

أحددما ن ض اآللر

وقد ي تي اخلزيف

يزز د أغراضززاً بالغيززة تسززا د القززرا ف
السياقية واملقانية لى حتقيقرا ,وننرا:

نزززف مجزززا ا يزززة تشزززكلت نزززف نبتزززدأ
وليف ل ل صاق نف األتس أ تكز
اوما اال ية دي األدق يف تقا الداللزة
املتلقززي

و ي ززا املعنززى ب ز بلغ ص ز ق

 .1الخبر لتحريك الهمة

ال

ا دزز ز ا األسززززل ب نعززززروف نززززد

وانززة قززد ززتلا فيرززا الززرط وتضززي

وتفززع

ززام س ز ادا

ززانًا و . 6فر ز ا

املثا العربزي املشزر ق وقد ب سزل ب اخلزيف
لتخريز ز اهلمزززة وحفادزززا لكزززي يقتزززد
النززاس بع ززام الز

نسزززاحة الفرزززمي ال زززا

لززز ل

صززز اد

اإللباق باوملة اال ية أبلغ وأدق.
 .2إظهار القوة
قد ي تي اخليف ال ليقدم ليفاً اضزًا تامزا

سززاد جبرززده ودأبززه,

لي كد حقيق ٍة نا و هراقدا بقز  ,ودز ا نزا

ونزززف الشززز ادد لزززى دززز ا النز ز ا نزززف

ملسناه يف ن اض كثري يف لط أصزخاب

بززد اس بززف بززاس

اإلنام ليه السالم ,نف ل قز األشزا

ليه يف حد لطبزه

ليززه خماطب زاً

الااكي ز

ززد ق ز

وقض ا اس تعا

النخعززي وقض ز ا اس تعززا

ي ف اإلنام ليه السالم فيق  :و لزي

اإلنام لي ليه السالم قا الً :ومجي نف

اس

تر نف الناس شيعت و . 8قد قدم ص ق

وصرره ,وأو كر صلى نعه .بدق قد

الززة اوززييت الززيت ليرززا فرززي ت صززف

بزززف أبزززي طالز ز  ,ابزززف زززمي قسز ز
شززرد نز قسز

اس صززلى اس ليززه كززا

نشادده اليت فيرا الفضا و. 7
يبزدو نززف دز ا الززنس أتازه تززس تكز

بالثباا وال ي ديه ال الاكيز اال زي
ول ل تراه أيضًا ي زف تفسزه ونزف نعزه
ب سل ب ن كزد فيقز « :واتز لعلزى بينزة

تعنى بعل م كتاب ترج البالغة وبسري اإلنام لي ليه السالم وفكره

العزززرب فممزززا جزززاحل لزززى لسزززا العزززرب

يبخا زف اإلجابزة الزة يعيشزرا,
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نف قبنا»و 9فقزد أكزد لزيفه بز دا الت كيزد
ق

وأ وبالم الت كيد ,حتى يرس ال

ولكف اخليف ي ا حيما داللته الر يسة
ودززززززي اإللبززززززاق و ززززززرض ا قززززززا

نززد اإلنززام ززف أصززخابه ولكززي يشززعر

وال صف ,ود ا ي تي ندنا حزا القز م

تفسه ب ته قد أد اإللباق ب فضا أسزاليبه

خمتلزززف ودقجزززة الثبزززاا لزززى اإلميزززا

وأدقرا يف ي ا الداللة و بالي املعنى.

نتفاوتززة ودززي سززنة اس يف للقززه ل ز ل

 .3للتوبيخ
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فاتنززا ال تعززدم أ تززر يف نعسززكر اإلنززام

ودز غززرض إززر ليززه اخلززيف أحياتزاً,

ليه السالم نف يشعرتا ب دف وتردد ونف

أل ي ف حالة سيئة أو نكرودزة ,أو دزي

ل ز نززا ص ز قه األشززعا بززف قززيعو. 11

ي أو صفة نر ولة ألتارا بعيزد زف قزيمي

الته وقد أجاد ألته تقا نزا يعاتيزه جبمزا

الديف اإلسالني ونباد ه الع يمة ,ود ا نا

ا ية فيرا داللة الثب ا لى وج يعاتيه

تلمسززه يف قزز صززخابي جليززا لززر دزز
مززاق بززف ياسززر وقضز ا اس تعززا

وحالززة يكابززددا ,ا يق ز

واصززفًا تفسززه

ليززه

ووولكع قجا نسف ,ألاف لى النساحل

يكشف فيه ف حالة أ دا رمي ال يف احباز ا

ال قاق

ا فنينا فكزا نزف كزا ح لزه

الدتيا فالت برمي قدم فيقز وولكزفا القز م

ال يشعرو بالغري لى النساحل ,ويف زا

اق ا الدتيا فاستخب دا واستمرودا و. 10

اآللززر لززه حالززة الززادد والش ز
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ف صفه هلمي يعطي داللزة نكزف الزدتيا

الق ز
يق ز

والززرأ إط ز وي ززي

ويف د ز ه

ننرمي ونف تف سرمي بعدنا اقز ا حالوترزا

اوما اال ية فيرا ص ق واضخة الزة

فاسززتع ب ا نزز اقرا ف تسززترمي نززا لآللززر

اخلطي النفسية الزيت كزا ميزر برزا ,وقزد

لززيرمي نززف حز وأبعززدترمي ززف نعرفززة ط

أثبتترا ال قا التاقإية بعد ل ف دقت

ا

و تبا ه.

ق له د ا.
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والش ادد لى اومزا اال يزة الزيت

إطبزز يف سززاحة املعركززة ,ونززف لزز

كثري  ,و ىا الاتا نزا فيزه كشزف لل اقز

واصززفاً قززدق اس تعززا  « :زز ف قنززا

و يضاح للخالة النفسية اليت كزا يعاتيرزا

سبعاً ,ثمي لل فيما بينرف للقزاً ,وأتزا

نف اشا يف املعركة ,فيفاحلا صزادقة يف

لنا ننرف قيقاً ,ثمي جعزا كزا شزيحل يبلزى

ال صززززززف ,نعززززززيف ودالززززززة ,كاشززززززفة

ويفنزززى غزززري وجرزززه»و . 12اخلطيز ز دنزززا

وفاضززخة ,ودز ه دززي اللغززة الززيت حيسززف

استعما مجزالً فعليزة أفعاهلزا ناضزية ,يف

اسززززتعما نكاتاترززززا ونززززا ننخززززه نززززف

داللة لى قدم اخللز واإلقاد اإلهليزة يف

دالالا صززززرحية أو ن حيززززة يف ن اضزز ز

الكز ز  ,ثزززمي أقدف مجلزززه الفعليزززة اا

ثانياً :الجملة الخبرية الفعلية
نثلمزززا ميزززنا االسزززمي الزززنس

الانف املاضي ب لر تد

لى القدم نف

الانف قا « :ثمي جعا كزا شزيحل يبلزى

زززاا

ويفنى ال وجره» فزاخلل قزديمي والفنزاحل

نعل نة ند استعماله ك ل يقدم الفعزا

حاصا يف كا حني لألشزياحل واملخل قزاا

ألتززه يعززيف

لى د ه األقض ,فاومزا الفعليزة تشز

لاصززية مميززا يف االسززتعما

القااتززه

السزززان ةركزززة الكزز بالتيفزززدد مل زززادر

مبتغري أته الانف ل ل صزاق التعزبري زف

ال جززز د بالفنزززاحل الكزززا ف يف كزززا

زززة

األفكاق أو ا االا بالتعبري الفعلزي يعزع

للم ج داا ,فيما يقابلزرا بقزاحل سزرند

ززف داللززة تغززري وحتز

زززدم الثبزززاا ويشزززري

وتبززد

النمز ز والزززتغري

وا ركززززة ,ودززز نززززا تلمسززززه يف أقززز ا
أصخاب اإلنزام لزي ليزه السزالم ودزمي

للخززال جززاا و ززال .ويف لطبززة لألشززا
النخعززي ي ززف فيرززا اإلنززام لززي ليززه
السزززالم فيقز ز

ال مجز زالً فعليزززة
نسزززتعم ً

تعنى بعل م كتاب ترج البالغة وبسري اإلنام لي ليه السالم وفكره

اسزززتعملرا اخلطبزززاحل أثنزززاحل نعركزززة صزززفني

ق

تتطل د ا الل أو ا نف االستعما .

ال خابي اوليا بد اس بزف بزاس
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واصززفة ور يسززبقه يف ال ززال كززر حتززى

التمييا ونعرفة املعنى نف دو

كززا شززيخاً ,ر يكززف لززه صززب وال تبز
وال دف و. 13
اسززتعاض

ززززف أسززززالي أ؛لززززر ب سززززل ب
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اإللبززاق باومززا الفعليززة أل فيرززا داللززة

234

ا زززدحي الزز

و د صزخابياً لزر يسزتعما اومزا
الفعلية يف الداللة لى ق ده ود سعد

ففززي دز ا الاكيز اللغز
اخلطيززز

ناحل.

أقاد اإلشزززاق ليزززه نقروتززاً

بززززف قززززيع اهلمززززداتي فيقزز ز

خماطبزز زاً

أصخابه وحاثاً هلمي لى الثباا ونبشزراً
هلزززززمي بالن ززززززر «أال تكزززززمي سزززززتلق
ززدوكمي ...ال أتكززمي تف ز يو بقتلززرمي,
بقتلكمي»و , 15ودز ا القز

بالانف املاضي حتى تاس الداللزة ولكزي

ويشق

يضززمف لن ززه أ حيق ز ت ز ني ننرززا دمززا

لباق ملا سي تي ود تاب نف ثقة نقاتزا

الداللززة ال ززرحية املتمثلززة يف قززدم سززالم

بقضززيته الززيت يززداف

نرززا ,فر ز يبشززر

اإلنززام ليززه السززالم والداللززة الضززمنية يف

أصززخابه بززالف ي بعززد أ أوضززا هلززمي نززا

أحقيتززززه للخالفززززة نززززف سزز ز اه ووداتززززا

دززمي ليززه نززف ال ز اب ال ز

فيزه

يسززريو

الززداللتا نتالينتززا  ,فالداللززة ال زززرحية

ليززه ,ويف اخلطبززة نززا أبززا د ز ا الق ز

ج دريززة واززدد وينززدق أ إتلززف فيرززا

و ضززده ,فرز نتز ا نززف سززياق لغز

تسا

ف لر ,وتكفي فيه املعرفة األولية

ونقزززاني يف زززا زززف الداللزززة وي كزززد

يف اللغة ,بينما الداللزة الضزمنية حتتزا

الق

نعرفززة دنيززة وقيززة يف اللغززة و دابرززا كززي

ن كززداا وننرززا أدا الت كيززد وأ ويف

يتمكف املرحل نف دقاكرا و. 14

تقدميززه لكززاف اخلطززاب أضززاف ن كززداً

ولعززا املتلقززي يف لزز الانززا

مبا أدلله لى تركيبه الفعلزي نزف

لززى

لر ,ضاد الداللة مبا ال تقبزا الشز ,

دقايززة بر ز ه األسززالي ولززه املقززدق لززى

ولكززي ينززاا نززف قل ز ب خماطبيززه ال ز دف
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ويثبززت أقزززدانرمي يف ن اجرزززة زززدودمي.

وت ف أ ا ل باستطا ته أ ي صا الفكر

وحززني تن ززر يف لطبززة ال ززخابي اوليززا

اليت تبخا نرا وتريزد ت ضزيخرا و باتترزا

ماق بف ياسر وقض ا اس تعا
ت

ليزه

نف لال د ا البخا لى نا تعتقد.

ززززده اسززززتعا بالااكيزز ز الفعليززززة يف

ثالثاً :أسلوب الشرط

ير حا أصخاب نعاوية فرز يقز

قززد يزز تي اإللبززاق ب سززل ب الشززر

اإلسزززززالم ,يسزززززتخق

برزززززا الطا زززززة

األسزززالي األلزززر يف الكزززالم العربزززي

وال الية ,فخد ا أتبا رمي ب قزال ا:

ألجا غرض داللي ,فقد ت زر اللغ يز

ق؛تزززا ناننزززا ن ل نز زاً ,ليك تز ز ا بز ز ل

يف د ز ا األسززل ب فززالتلف ا فيززه ,ل ز ل

نل كززاً وجبزززابر و . 16فعنزززدنا وصزززف

سززنلقي ت ززر سززريعة لززى بع ز

حاهلمي املاضي اسزتعما لز ل ال صزف

الززيت قيلززت يف أسززل ب الشززر  ,قززا

الفعا املضاقا املنفي ور يكف ليد بزه
ل ى نا ات رف نف حاهلمي ,وحني ت زر
حززززاهلمي ونسززززتقبلرمي وجززززددمي وال
يسززتخق

الطا ززة وب ز ل اسززتطاا أ

يسلبرمي نزا حيزاجيف

دوتزه ومي تز

يف

بعضرمي

اآلقاحل

اوملة اخليفية ت تي لى أقبعة

أضززززرب ونززززنرمي أبزز ز لززززي الفاقسززززي
وا377دز

ير أ اوملة نده لزى

أقبعززة اضززرب وتابعززه يف لز الاخمشززر
و538دززززز

يقزز ز

وأقبعززززة أضززززرب:

سززبيله .ول ز استق ززينا اومززا الفعليززة يف

فعليززة ,ا يززة ,هرفيززة ,شززرطية و, 17

لط أصخاب اإلنزام لزي ليزه السزالم

ود ا ال يعع أ دنال

مجاا لى دز ا

ل جزززدتادا تشزززكا حيزززااً كزززبرياً نزززف دز ز ه

الززززززرأ فقززززززد ززززززاقض لزززز ز ابززززززف

الن ز ص ,لكنززا استشززردتا بززبع

ننرززا

تعنى بعل م كتاب ترج البالغة وبسري اإلنام لي ليه السالم وفكره

ززززنرمي :وور يكززززف للقزز ز م سززززابقة يف

الزز

لززه

اتززه اخلاصززة والفاققززة ززف

يعييتو643دز الز

صزدا مجلزة الشزر
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املتك تززة نززف مجلززة الشززر ودززي نززده

سززلمت هلززمي دتيززادمي و , 21فقززد اسززتعما

نبتززززدأ ومجلززززة جزز ز اب الشززززر ودززززي

األسل ب الشزرطي يف اإللبزاق زف

زة

لزززيفو . 18أنزززا البزززاحث احملزززدث فزززري

أصززخاب نعاوي زة واسززتعما يف ل ز أدا

أحزززددمي وأ مجلزززة الشززززر تسزززتخ أ

الشزر اواينة و ا  ,وأحزدحي تغزيرياً يف

تعد قسماً قا ماً ب اتهِ بزني اومزا ,أل يف

ىطيززة بنززاحل اوملززة الشززرطية نززدنا قززدم

طبيعة صيغترا ,ويف أداحل نعنادا نزا مييادزا

لززى

زززف مجلزززيت اخلزززيف واإلتشزززاحل واوملزززة
الفعليزززة واال يزززة و , 19وقزززد سزززب
لززز الشززززي

مجلززة ج ز اب الشززر وال يبززال

مجلة فعا الشر وسلمت هلمي دتيزادمي,
يف ق ززدية ثززاق اتتبززاه نتلقيززة ويف الاكيززا

بززززد القززززادر اورجززززاتي

لى

ت اللانباال الزيت دزي تشزري نزف

وا471دززز حززني قززا والشززر كمززا ال

طززرف لفززي

إفزززى يف ممززز ا اوملزززتني ,ال يف كزززا

القز م ,وتقززدم غرضزاً بالغي زًا لززر ليززه

واحد ننرما لى اإلتفراد وال يف واحزد

أسززززززل ب الشزززززززر ودززززز االسززززززتراتة

ننرمزززا دو األلزززر و , 20ودز ز ا يزززد

بامل ص ز فني بر ز ه ال ززفة ,وقززد نززت لززه

ليرزا الشزر

د ه املاية بطريقة غري نباشر  ,ودي أبلغ

واوااحل دي فكزر واحزد حيملزرا تركيز

نززف الت ززريا لززى قأ البالغززيني .ويف

لى أ الفكر اليت يدال
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لغ

قلززة اإلميززا

نززد أولئز

قادق لى اإللباق ف فكزر نرينزة

د ز ه اخلطبززة ززد ت هيف زًا لززر ألسززل ب

قابلة للتخق  ,ونف أنثلزة لز

الشززززر يف اإللبززززاق ززززف حززززا القززز م

نا ده يف لطبة ماق بف ياسزر وقضز ا

املعززاديف فيقزز  :وووتلزز نكيززد قززد

قد تك
اس تعا

ليه

يق

واصزفاً أصزخاب

نعاويززززة ودزز ز الحل الزز ز يف ال يبززززال

ا

بلغ ا برا نا ترو  ,ول ال دي ,نا بايعرمي
نف الناس قجال

و. 22
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ويبزززدو نزززف دزز ا الاكيزز الشزززرطي

الشزززر نكثزززف فقزززد اسزززتعما مجلزززتني

ا تمززد لززى أدا الشزززر ولزز ال

شرطني نتالحقتني ,قبطرمزا بز دا الزربا

جاحل بعده

وال ز او العاطفززة الززيت مقززت الداللززة,

بضمري ننف ا نرف ا أل وول ال ال يليرا

وكثافززت املعنززى ,أل املعنززى الز

يقدنززه

نف املضمراا ال املنف ا املرفز ا و, 23

أسل ب الشر د نف املعاتي العانة فرز

الزز

ودي حرف انتناا ل ج د ال

لى قأ امليفِّد ال

{لَووالأ أتُ و لَ لَالمُووا مِ و ممني و , 24قززد

العانة ,والبيعة دنا انزة ,وك ىزا حزدحي

وفزززر للزززنس الشزززم لية يف اإلبزززالي زززف
حزززالترمي ,وتلزز
اخلطي

زززة ألزززر يضزززيفرا
زاا القز م السزيئة ,ودزي

ت د حيفة قنا ية نف طرف لر.
ويف تس لطبة ال خابي جرير البيفلي
وقض ا اس تعا

ليزه

و25

زد اسزتعمالً

ألسزززل ب الشزززر يف اإللبزززاق زززف حالزززة
أصززخاب القز م الز يف بززايع ا اإلنززام لززي
ليزه السززالم يقز ووقززد بايعززت العانززة
ليز زاً ,ولز ز نلكنزززا اس أن قتزززا ,ر زززا
غريه ,ونف لالف دز ا اسزتعت  ,فادلزا
يا نعاوية فيما دلا فيه الناس و. 26
يف د ا النس د استعماالً ألسزل ب

يف الززنس نززا يشززبه اإلحيززاحل الزز

ي لززده

األسززل ب وتتعاضززد األلفززاه لززى باتززة
ندل التزززه الزززيت أسزززرمي يف كشزززف قيمرزززا
السياق ال

حدحي فيه الق  ,والسزياق

دنا البيعزة ,وال بزديا نرزا أل اخلطيز
قززد قززدم أدلتززه العقليززة ,وأوضززا ا الززة

تعنى بعل م كتاب ترج البالغة وبسري اإلنام لي ليه السالم وفكره

احتج بق له تعزا :

ي ززلا لتقززديمي األفكززاق و ززرض املعززاتي

اليت ليرا امج املسزلم  ,فك تزه يشزري
حززديا تب ز
اوما ة» ,ودي د

شززريف« ,يززد اس ن ز
ل حد األنة الزيت

كاتت تعييت ن يق الفتنة ,والفرقزة ,و
نثا د ه األسزالي  ,يسزتطي البخزا أ
يقدم ش ادد كثري لكنه اقت زر لى دز ه
نرا ا حملدداا البخا الفنية.
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تقزلت
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نعنى اإلتشاحل و. 30

األساليب االنشائية

واملززراد بق لززه :وأكثردززا أ ن أغلزز

اإلنشاء لغة

اإلتشززاحل غززري الطلز لززيف ,ودنززا يسززتثنى

يشري لسا العرب البف نن ق

أ

أفعا الرجاحل والقسزمي ,وأنازا ق زده بقلزة

املعزززاتي اللغ يزززة لتتشزززاحل تزززدوق حززز

املباحزززا البياتيزززة قلزززة وقوددزززا يف لسزززا

واالبتداحل أو اخلل  ,أو االبتداا و. 27

العرب.

اإلنشاء اصطالحًا
يعززززرف القززززاويع اإلتشززززاحل فيقززز :
«ووجه ا

ولز ل يقز م الباحززا بززالاكيا لززى
اإلتشزززززاحل الطلززز ز املتمثزززززا يف

سزززززة

ر أ ن الكالم نا لزيف أو تشزاحل

أسززالي  :األنززر والنرززي ,واالسززتفرام,

ألته نا أ يك لنسبته لاق تطابقه أو ال

والزززتمع ,والنزززداحل الزززيت وجزززد ننرزززا يف

تطابقزززه أو ال يكزز هلزززا لزززاق  ,األو :

ت زز ص لطزز أصززخاب اإلنززام لززي

اخليف ,والثاتي :اإلتشاحلو. 28

ليه السالم ثالثة أسالي دي:

وينقسمي اإلتشاحل لى قسمني :طلز
وغري طل  .ولكا ننرما
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اتزه اخلاصزة

كردا البالغي وف ال ا فيراو. 29
يق التفتاياتي :وفاإلتشاحل ر يكف

أوالً :أسلوب األمر
األنززر يف البالغززة طلز فعززا الشززيحل
لى وجه االستعالحل .قا العل  :ود
صيغة تستد ي الفعزا أو قز

ينبز

زف

طلبزًا ك فعززا املقاقبززة وأفعززا املززدح والز م

استد احل الفعا نف جرة الغري لى جرزة

وصيغ العقز د والقسزمي وقب و ز لز ,

االستعالحل و. 31

فال يبخا نرا درنا ,لقلة املباحا البياتيزة

وأهرزززر األنززز ق نزززد السزززكاكي أ ن

املتعلقة برزا أو أل أكثردا يف األصا لبززاق

أسززل ب األنززر وض ز لطلز األنززر لززى
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نعززا ا

األنززززر أل والن ززززا والن ززززيخة كلمززززة

وجززه االسززتعالحل ال أتززه إززر

تعززرف نززف قرا نززه فقززا  :ولألنززر حززرف

جانعززة يعززيف برززا ززف حسززف النيززة و قاد

واحززززد دزز ز الززززالم اوززززايم يف ق لزز ز :

أو مززا و , 34ود ز ا د ز

وليفعا وصيغ خم

اخلززري نززف قز

صة سب الكزالم يف

حزززا أصزززخاب اإلنزززام ليزززه السزززالم

ضززبطرا يف لززمي ال ززرف و ززد أ ززاحل

أ دا رمي ويريدو بز ل

ترادمي ين خ

الباحزززززا ثالثزززززة صزززززيغ نسزززززتعملة يف

ال خابي اوليا ماق بف ياسر وقضز ا

الن زز ص املدقوسزززة سيكشزززف البخزززا
نرا ويد لى استعماالترا ,وننرا صيغة

اس تعززا

ليززه خماطبزًا أصززخابه وانضز ا

نعزززي بزززاد اس

قززز م يطلبززز فيمزززا

فعززا األنززر وافعززا  ,ود ز ه ال ززيغة نززف

يا م ز بززدم ال ززار لنفسززه و , 35وقززد

أسززززل ب األنززززر دززززي ال ززززيغة األكثززززر

جززاحل أسززل ب األنززر دنززا ليزز د غرضززًا

ال يف اخلطز ز املدقوسزززة ,ودزززي
اسز زتعما ً

بالغي زاً د ز الن ززا واإلقشززاد ألصززخابه

ت ز تي لت ز د غرض زًا بالغي زًا نعين زًا يتطلبززه

وا ززا هلززمي لززى التززاام طريقززه الزز

امل قزززف وحيتملزززه السزززياق ,ونزززف دز ز ه

التززاقه يف ال قزز ف للززف اإلنززام ليززه

األغراض البالغية:

السززززالم ,دلززززت لف ززززة نعززززي لززززى

 .1النصح واإلرشاد
ود ز غززرض بالغززي قززد إززر ليززه
األنر ويعزع والطلز الز

ال

ال لزاام فيزه

دا مززا و ىززا الن ززيخة اخلاصززة و , 33و
الن ززا واإلقشززاد يززد

امل احبة اليت يريددا هلمي يف جات ا ز

لززى حسززف تيززة

يداف

نه.

ونف أنثلة د ا الغزرض نزا زده يف
ق

ال زخابي ونالز األشزا النخعزي

خماطبزززا أصزززخابه واتقز ز ا اس و لزززيكمي

تعنى بعل م كتاب ترج البالغة وبسري اإلنام لي ليه السالم وفكره

كززرا يف لززمي النخ ز و , 32وقززد وجززد

صزززالحرمي ,ودز ز ا نزززا تلمسزززه يف قز ز
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بزززا ام واوزززد ,وا لمزز ا أتكزززمي لزززى
ا ز و , 36اسززتعما الفعززا واتق ز ا
والفعززززا وا ملزززز ا لغززززرض قشززززاد

تزز ثريه يف جنزززده وق يتزززه ,ونزززف األنثلزززة

الطري الق يمي ,وفيه أيضاً

جزاحلا

حا لى التقيد بالزديف الز
السنة األو – العدد األو – 1437دز 2016 /م

بالغزززي دز ز ال جز ز ب ,ودز ز نزززا يعزززاي
السززمة القياديززة لألنززر ,يشززري

أصخابه

األلر

لى دز ا الغزرض الز

قز

أشزاقا

بززه صززيغة ألززر نززف صززيغ األنززر ودززي

ليه لف ة واتق ا فري ننا النس داللة

صزززيغة والفعزززا املضزززاقا املقزززرو بزززالم

حيا يزززة ,اسزززتطا ت أ تعضزززد املعنزززى

األنر و لز يف قز

األشزعا بزف قزيع

بضال مياتية دينية.

خماطباً مجعاً نف املسلمني يف وقعة صزفني

ال
وقززد ي ز تي الن ززا واإلقشززاد ام ز ً
لى صيغة أنر ألزر نثزا صزيغة واسزمي
امل دق ود ا نا تلمسه يف ق

ال خابي

بززد اس بززف بززاس ألصززخابه و لززيكمي
بتق

اس واود وا زام وال زيف

و37

أ

ألان ا اود وا ام وال يف.
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 .2غرض الوجوب
ود أ يك

فقد أوج

لى أصخابه التبليغ ملزف

ر يكف حاضراً يف سزا ة لطابزه ,ودز ا
نا يزد

سزعى

لزى أ ا الق زد الز

ي اله

خماطبيه ق د واجز يتخملزه

كا نف

عه.

ال
و د يف تس لطبة ابزف بزاس نثزا ً

األنر واجبزاً ,ودز نزا

ي دق ف قا د لر يته ول ل

قا الً :وأال فليبلغ الشادد الغا

و. 39

د األشا

لززى لززرو أسززل ب األنززر
ال ج ب ,فر

غززرض

إاط أصزخابه ي كزد

النخعي إاط أصخابه في نردمي بقز :

حقيقززة واجبززة وب دلززة واضززخة وب سززل ب

وشدوا شزد احملزر الراجزي الفزر و, 38

انتا فيه األنزر بالقسزمي ,ودز ا جلزي يف

فرنا يك فعا األنر قد لر

غزرض

ق لززه ووا لمزز ا واس ال ز

نلزز امللزز
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وحده فبا به وكا أدله ,لقد قاتا لزي

اإلت اق ,ونف أنثلزة دز ا الغزرض نزا زده

ابززف أبززي طالز نز قسز

اس صززلى اس

يف قز ز ال زززخابي وجريزززر بزززف بزززد اس

ليززززززه ,و لززززززي يقزززززز

صززززززدق اس

البيفلي خماطباً نعاوية يف قضية البيعة اليت

وقس له ...و. 40

حتققت لتنام لزي ليزه السزالم بامجزاا

فقزززد أكزززد اخلطيز ز دز ز ه األحقيزززة

ود

لززى

ززياته ولروجززه ززف مجززاا

تضزز زماف القسززززمي

األنززة فاتززه يس ز ق لززه أسززل ب األنززر د ز ا

بز واس  ,ونزف ثزمي الت كيزد بزالم ن كزد

ألجا ت اقه لعله يتعه ,ونف ل ق لزه

اقتبطززت ةززرف حتقي ز يف لف ززة ولقززد

وفادلززززا يززززا نعاويززززة فيمززززا دلززززا فيززززه

كززززا دززز ه اليفا ززززة يف األسززززل ب قززززد

النزززاس و , 41ففزززي دزز ا األسزززل ب يبزززدو

وهفززززت إللززززرا أسززززل ب األنززززر

اإلتزز اق واضززخاً أل نززف إززالف مجززاا

الغرض ا لبالغي أال ود ال ج ب.

الناس استخ أ ي نر بر ه الطريقة.

وباألسززززل ب الزز ز

 .3غرض االنذار

 .4غرض الدعاء

قززززد إززززر أسززززل ب األنززززر ب ززززيغه

للد احل يف اللغزة نعزا ودالالا زد

غزززرض بالغزززي دزز اإلتزز اق

وننرززا الززد احل مبعنززى النززداحل :د ززاه تززاداه

املختلفزززة

ندنا يك األنر يف حالة ا رب نز نزف

وطلبزززه ,وننرزززا العبزززاد يقزززا د زززاه أ

ال حيقزز دزز ا

بززده ,وننرززا التسززمية د ز ا ابززع أ

ي جزززه ليزززه الكزززالم الزز

الغززرض ال بتزز افر مم ززة نززف القززرا ف

يتززه ,وننرززا التضززرا

اس د ززا اس

السززززياقية واملقانيززززة املرشززززخة للغززززرض

يد ه د احل :سز له كشزف ضزر أو سز ق

البالغززززي ودززز يف دززز ه ا الززززة غززززرض

تفز و , 42و ا أسززل ب األنززر الز

وقد

تعنى بعل م كتاب ترج البالغة وبسري اإلنام لي ليه السالم وفكره

وأثبززت وجزز ب االلتززاام برززا بالززدليا

األنة بعد نا أوضا له حا املسلمني تلز
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يف اخلط د ه قزد لزر يف أحيزا ا كزثري
دالالا الززززد احل

اس ززززاا وجززززا

وأ نا ووات رتا وووافتا كلرا صادق

بالن زززززر وبالت ييززززد ,وب سززززل ب يتسززززمي

األ لزززى

باخلض ا أل الد احل د والطلز

لزى

سبيا التضزرا واخلض ا س تعزا  ,لز
السنة األو – العدد األو – 1437دز 2016 /م

بزززز يكزززز

نزززف األدتزززى ودز ز اخلطيز ز

سزززبخاته وتعزززا  ,فرزززي تز ز د غرضزززا
ماييا د الد احل واالستعاتة.

صززززادقًا نززززف األدتززززى

وقد ي تي أسل ب األنزر الزدا

لزى

األ لى و , 43وقد يسزمى دز ا األسزل ب

الززد احل ضززمف تراكي ز لغ يززة شززرطية,

بزواملس لة  ,ود ا نزا كزره ابزف فزاقس يف

ال ززخابي

كتابزززه وال زززاح

و , 44وقزززد وقد دز ز ا

األسل ب يف القزر الكزريمي كزثرياً ,ونزف
ل ق له تعا { :ربما اغفور لموا وتالبموا
وكفّو و و وور عماو و و ووا سو و و ووي ما و ال مو و و ووا م و و و و
األبرار و. 45

242

األنززر الزز

اسززتعما فيززه أفعززا األنززر

و ززد لززه شز ادد يف لطز أصززخاب
اإلنززام لززي ليززه السززالم ,ونززف ل ز
ق

بد اس بزف بزاس يف حزد لطبزه

ويبززدو لز واضززخاً يف قز

مااق بف ياسر وقض ا اس تعا
الز

ليزه

قززدم أسززل ب الززد احل ال زززريا يف

اسززتعماله الززدقي لززه و ل ز حززني قززا
واللززرمي

تن ززرتا فطاملززا ت ززرا ,و

جتعا هلمي األنزر فزادلر هلزمي مبزا أحزدث ا
لعباد الع اب األليمي

و47

و كا د ا

األسززززل ب صززززرحياً يف الززززد احل ال أتاززززه
تضززمف فعززا أنززر وادالززر جززاحل ضززمف
اوملة الشزرطية ,ود ا يعزاي التماسز

وقبنزززا أ نزززا وال ز ز لنا ,وات زززرتا لزززى

الن ززززي لليفمزززا الزززيت كاتزززت ناابطزززة

دوتا وال ؛لعنا ,وافتا بيننا وبني ق ننزا

ب سا ا قبا لف ية نثا والفاحل ونعن ية

وأتت لري الفاحتني و , 46ف سزل ب

أو ننطقية ودي القزة الشززر جب ابزه,

با
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فاألنر دنا نزف األدتزى

األ لزى ودز

األسززالي البالغيززة الززيت تكثززر يف كززالم

لقززيمي اإلسززالم لززى نززف جاتبرززا وأتكززر

طل الكف زف الفعزا ,اسزتعالحلق ,قزا

بيعة يف نقه .ويلخه يف دز ا األسزل ب

السززكاكي وا626دززز  :وللنرززي حززرف

والتقززديمي لضززمري الززدا ي لززى املفع ز

واحزززد ودز ز وال اوزززايم يف ق لز ز وال

ودزززز اا الززززد احل أنززززالً يف اإلجابززززة

تفعا  ,والنري ا و به ح و األنر يف أ ن

وطمعززاً يف الرمحزززة وت زز يراً ألشزز اق

أصا استعما وال تفعا أ يكز

لزى

الزززنفع حزززني تضزز أناهلزززا لزززى بزززاب

سززبيا االسززتعالحل بالشززر امل كززز ق فززا

الكزززريمي املنزززا

و48

ودز ز ا الت ز ززرف يف

الاكي مينا النس القزدق لزى التز ثري
يف املتلقززي ود ز إيززف نززف ت جززه ليززه
دزز ه الززد

صززادف ل ز أفزززاد ال جززز ب و ال أفزززاد
طل التزر فخس و. 49
فال ج ب واإللاام شرطا يالينزا

أل ا النززاس و التلفززت

أس ز ل ب النرززي ويعنيززا وجزز ب لززاام

أدززز اطدمي وجززز بترمي الزززدتيا مبباديفرزززا

املخاطزز مبزززا ينرزززى نزززه ,والسزززكاكي

ف ترمي قري العرد باإلسالم ودمي ال نف

ي اي بني أسل ب األنر وأسل ب النري

أ حيزززدحي فزززيرمي الزززد احل قدبزززة ول فزززا

فزززري أ ن األسزززل بلني يشزززاكا يف لز زدِّ

وقمبززززا أثززززر يف تف سززززرمي وأصززززلا نززززف

االستعالحل واآللزر ,وتق زد بزاآللر أ ن

قشاددمي ,فاألسزل ب

األنر والنري يق زدا اآللزر فزال ميكزف

ت جررمي وقاد
بر ا يك

قد أدا أغراضه.
ثانيا :أسلوب النهي

ن أسزززززل ب النرزززززي واحزززززداً نزززززف

إلتسا أ ينرى تفسه وي نردا.
أنززا وجززه اخلززالف بززني األسززل بني
فرز أ ن لكززا ننرمززا صززيغة لاصززة بززه.

تعنى بعل م كتاب ترج البالغة وبسري اإلنام لي ليه السالم وفكره

د احل نف بد لربزه يريزد الن ززر والغلبزة

العرب ,ود يعلدا نف أت اا الطل  ,ودز
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ود ا نا أشاق ليه العل
دا

بق له واألنزر

لززى الطل ز  ,والنرززي دا ن لززى

املنزززز  ,وأ ن األنززززر ال بززززدن نززززف قاد
نززز ن ق  ,وأ ن النرزززي البزززد فيزززه نزززف
كرادية ننرياة و. 50
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و ا أسززل ب النرززي ال ي ز د غرض زًا
واحدًا يف الكالم العربي با تراه إر
نعززا ماييززة كززثري تعززرف نززف السززياق
وقرا ف األح ا  ,وننرا:
 .1الدعاء
ت تي صيغة النري لكزي تز د غرضزًا
مايي زاً د ز الززد احل ال ز د ز طل ز نززف
األدتززى األ لززى ودزز ا نززا تلمسززه يف

األسل ب القر تزي قزا تعزا َ { :ربُ َموا أ

244

ل َاخ و و وإُتَا َسِ تَسو و وويمَا أَو أَخ َط ُتَو و ووا

و51

و لززى وفزز دزز ا االسززتعما ألسززل ب
النرززي يف حتقيز غززرض الززد احل ززد قز
ال زززخابي بزززد اس بزززف بزززاس يف لزززر
لطبتززه الززيت لتمرززا بالززد احل واللززرمي قبنززا
ا نززا وال ز لنا ,وات ززرتا لززى ززدوتا,



وال ًززا نززا ,وافززتا بيننززا بززا وأتززت
لري الفزاحتني و 52يبزدو نزف لزال الزنس
اسززتعما أسززل ب النرززي ال ز حتق ز يف
ق له وال لنا ويف ووال ا ود ترزي
الد احل نزف اس زا وجزا أ
قد لر
ميد أصخابه بالن ر وانبرمي اخل ال .
 .2تحريك الهمة
ا دزز ا الغزززرض البالغزززي قزززد كزززره
البالغي و دُّوه ممزف إزر ليزه أسزل ب
األنر والنري ند تز فر القزرا ف ونعاضزد
السياق لز ل  ,و زف دز ا الغزرض يقز
ابززف طباطبززا العلزز
نق ز ال

واإلهلززاب والتريززيج

لززى كززا كززالم دا

لززى ا ززا

لى الفعا ملف ال يت ق ننزه تركزه و لزى
تر الفعا ملف ال يت ق ننه فعلزه ,ولكزف
يك صدوق األنر والنري ممزف دز ه حالزه
لى جرة اإلهلاب والترييج له لى الفعا
أو الكف ال غري و. 53
ثمي ي ضا د ا املفر م أكثزر ,يقز
وفر ا ت ا نف الكالم يردا يف الكزالم
الف يا واخلط البالغة ,ول ال ن قعرمزا
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يف البالغة أحسزف ن قز ملزا وقدا يف كتزاب

ا رب اليت تدا ى هلزا الطرفزا يف قضزية

أ يفززا الززثقلني مبثلززه أو ب ق ززر

نعروفة نزد أصزخابه فرزمي لزى يقزني يف

اس الزز

س ق نف س قه و. 54

حززربرمي وسززلمرمي ألترززمي ن ز ابززف ززمي

ثمي يستشرد بآياا قر تية لزر فيرزا

الرس

األكرم ودمي لزى بيعزة صزخيخة

د ز ا الغززرض ,و ززف تلمززع

أمج

ليرا املسلم .

النرززي

ال زخابي

أسزززل ب النرزززي قزززد إزززر

بد اس بف باس خماطباً أصخابه ال يف
التزززيفدمي ف لفزززادمي نتمسزززكني مببزززاد رمي

لى نا حييا

غرض لر ويعتمد ل

زززاينني لزززى نالقزززا زززدودمي ,ودزز

بالنس نف ن ثراا ونا اتم فيزه نزف

لززى ثقززة ممززا دززمي ليززه لز ل لززاطبرمي

قززرا ف ,ود ز ي ززدق نززف اخلطي ز

قززززا الً :وفززززال يكزززز تف أو باوززززد يف

نززف ق ززد يف داللززة لززى أ الق ز

باطلزززرمي نزززنكمي يف حقكزززمي ودزز برزز ا

الفعزززززا غزززززري

اخلطززززززاب أقاد أ يلززززززر محاسززززززرمي

االدتمام ,ونف ل نا تلمسه يف ق

ويدفعرمي

نالقا األ داحل.

ل ل اسزتعما أسزل ب النرزي الز
سا دا القزرا ف السزياقية واملقانيزة لزى
لروجه

غرض بالغي ق ده اخلطي

أو

بزززززا وال يسزززززتخ

ال ززخابي نال ز األشززا و قض ز ا اس
تعا

ليزه خماطبزاً اإلنزام لزي ليزه

السزززززالم ونشزززززرياً

قزززز

أ دا زززززه

ول زز ز نه وفعلززززرمي فرزز ز يقزز ز

وال

يف التز ثري لززى خماطبيززه و هلززاب ا مززاس

يرززدت نززا قأيززت ,وال ي سززف نززف

لزززديرمي أل ا املقزززام دزز سزززاحة حزززرب أو

عت نف نقالة د ا الشقي

سززا ة اسززتعداد وتري ز

ل ز ض غمززاق

تعنى بعل م كتاب ترج البالغة وبسري اإلنام لي ليه السالم وفكره

د ا الغرض قزد جزاحل يف قز

 .3التحقير

ت رتا نا

اخلزززا ف و , 55فقزززد اسزززتعما يف ق لزززه
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أسززل ب النرززي الز

الفعلزززني املضزززاق ني ابزززاونني بززز دا
اوزززززززززرم وال ودمزززززززززا ويرزززززززززدت

الز دف ,واملطلز ب ح ز له يف الز دف نززا

يف

ودز ز ا االسزززتعما جزززاحل

أ يك ز حكمززا بشززيحل لززى شززيحل أو ال

نركززااً ألتززه قبززا بززني أسززل بني نززف

يك  .واألو د الت دي وميتن اتفكاكه

النري أ بني مجلتني أف ادتا النرزي ثزمي

نززف ت ز ق الطززرفني ,والثززاتي دز الت ز ق

داللة التخقري امل كد نف لال الزربا

وال ميتن اتفكاكه نف الت دي و. 57

بينرمززا ب ز دا الززربا ال ز او العاطفززة يف

وأسزززل ب االسزززتفرام نزززف األسزززالي

مليززة أقاد برززا ت كيززد القز  ,وحتقززري

البالغيززة الززيت تعززيف ززف االتفعززا ب ز ق

الفعا ال ادق نف شخس لا ف شقي.

دقيقة أل ن واالستفرام أوفزر أسزالي الكزالم

ثالثا:أسلوب االستفهام

نعاتي ,وأوسعرا ت رفاً وأكثردا يف ن اقف

الفهم لغة

االتفعا وقوداً ,ول ا تر أساليبه تت ا يف

يشززري لسززا العززرب البززف نن ز ق

نزز اطف التزز ثر وحيزززا يززراد التزز ثري ودزززيج

الداللززة اللغ يززة للفرززمي فيق ز
246

ودز ز نزززف صزززيغ اإلتشزززاحل الطلز ز  ,قزززا
السكاكي :واالسزتفرام لطلز ح ز

ووي سزززف
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جززاحل ززف طريز



ووفرمززت

الشزززع ق لالسزززتمالة واالقنزززاا ,و ا صزززا

الشزززيحل ,قلتززه و رفتززه ,وأفرمززه األنززر

الق  :ن للكالم قمة ليا يف البالغزة كزا

وفرمززه يززاه :جعلززه يفرمززه ,واسززتفادم صه

أسل ب االستفرام اتالً أ لى نكا يف تل

س له أ يفرمزه ,وقزد اسزتفرمع الشززيحل

القمززة و . 58فززا ا كززا الززادد يف ال قزز ا أو

ف فرمته وفرمته تفريمًا و. 56

الالوق ا فرز الت زدي و ا كزا الزادد يف

االستفهام اصطالحًا بالغياً
فر ز طل ز

العلززمي بالشزززيحل ابر ز ,

املفززرد فر ز الت ز ق املعن ز

كق لنززا :وأقززام

ييززد يكز االسززتفرام للت ززدي أ ل قز ا
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الفعززا أنززا ا قلنززا :وأقززام ييززد أم مززرو

وأصززخابه ن ز الن ززر و لززى الثبززاا يف
تعاددوا ليه يف ت ر ا

يك االستفرام للت ق والفرق بني اهلما

امل قف ال

اليت يطل برا الت ق أو الت زدي أ ن كزا

والزززدفاا نزززه للزززف ابزززف زززمي الرسزز

نززا صززلا أ ي ز تى بعززده ب ز م املت ززلة فر ز

األكززرم صززلى اس ليززه والززه و لززى وفز

باستعما أدواا نعروفة لهصو , 59غزري تزا ر

نال ز األشززا وقض ز ا اس تعززا

ليززه

ندنا ص نقل حاله وأصزخابه تعيفز ممزف

السززززالم اال اسززززتعماالً ألدا واحززززد دززززي

ي ف أتازه ال ين ززر اإلنزام أو إ لزه ,فرز

وكيف  ,ونزف األغزراض الزيت إزر ليرزا

يقدم د ا األسزل ب االسزتفراني يف غايزة

أسل ب االستفرام:

بالغيزززة ودالليزززة أمجزز السزززياق ا زززالي

غرض التعجب

واملقاني لى ت زديقرا يقز

ودززز ز ا الغزززززرض تلمسزززززه يف قززز ز

ال تقاتزززا ق نز زًا دزززمي كمزززا وصزززف أنزززري

ال خابي سعد بف قيع اهلمداتي وقضي
اله نه نتعيفباً ونستنكراً فعا وق

وفكيزف

نف

امل ننني

و61

فالسزياق اللغز

ي يزد لز

تد األلفاه وكما وصف أنري امل ننني

ال ين ززززر اإلنزززام ليزززه السزززالم فيقز ز

لززززى وصززززف سززززاب ي ضززززا بطززززال

وفكيف و ىا ق يسنا ابف مي تبينزا ,بزدق

د ا رمي وسز حل أفعزاهلمي ,فرز وأصزخابه

صززدق ,صززلى صززغرياً ,وجادززد نز تبياززه

يسزززتنكرو لز ز ويعيفبز ز ملزززف ي زززف

كزززبريًا

و60

فاخلطيز ز دنزززا اسزززتعما أدا

االستفرام وكيف الزيت تسزتعما للداللزة
لززززى ا ززززا  ,فقززززد أوضززززا أ حالززززه

تعنى بعل م كتاب ترج البالغة وبسري اإلنام لي ليه السالم وفكره

اسزززتفرام زززف الت ز ز ق .ويزززتمي االسزززتفرام

د ا الغرض البالغي زد قز

ززد يف لطز أصززخاب اإلنززام لززي ليززه

ال زخابي

بن زرترمي اإلنام ليه السالم.
الخاتمة
تناو البخا األسالي البالغية اليت
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اتابعرا أصخاب اإلنام لزي ليزه السزالم

وصزززادقة يف التعزززبري زززف الزززنفع و اا

يف لطززبرمي يف وقعززة صززفني ولقززد ت صززا

قززدق ت ز يرية حتمززا يف طياترززا نقززدق

مم ة نف النتا ج اليت ت كزد

لى وفز

البخا
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لى مم ة نف اخل اص األسل بية اليت

248



اخلطباحل لى تن ي األسالي

ا الزززة الزززيت اسزززتد ت اخلطبزززة ,غزززري

اسزززتعملت بدقزززة اجزززة اخلطزززاب هلزززا

نتناسززززني نززززا تزز ز فره دزز ز ه األسززززالي

وملال مززة السززياق املقززاني ملقتضززادا ,فقززد

االتشززا ية نززف مجاليززة يبززدو ت ثريدززا يف

اسزززتعما أصزززخاب اإلنزززام لزززي ليزززه

املتلقززي أكثززر نززدنا تقززا نزز صززدق

السالم األسالي اخليفية يف امل اض الزيت

املشززا ر املمززاو باإلميززا بالقضززية الززيت

يصززراد برززا تثبيززت حقيقززة وت كيززددا أو يف

دافع ا نرا.

حالة وصف نا لزديرمي نزف قضزية تتطلز

وقد ت صازا الباحزا

أ ا اخلطز

ال صززف الززدقي القززاط يف حيفيتززه وال

قزززد اسزززتطا ت أ تتنززز ا يف أسزززاليبرا

ال باتبززاا أسززل ب اوملززة

ل ت د أغراضاً بالغية ماييزة هلزا فعلزرا

اخليفيززة اإل يززة ,وقززد د البخززا لززى

يف املتلقي ل ل تن ت دز ه األغزراض

أوجززه د ز ا االسززتعما وأبززا أدميتززه يف

ابايية بزني حتز ير وحتريز دمزة ود زاحل

ير ا الة أو يف الدفاا ف قضية.

وتزز بي  ,كزززا تلزز األغزززراض وقزززف

يتخق ز ل ز

ت

ونزززف تتزززا ج البخزززا أ ا األسزززالي

نددا الباحا ود

ليرا ور يغفا ال

االتشززا ية الززيت اتبعرززا أصززخاب اإلنززام

زززف النزززاق اليسزززري ننرزززا ,و لزز لقلزززة

لززي ليززه السززالم يف لطززبرمي جززاحلا

وقوددزززا يف ت زز ص لطزز أصزززخاب

لتخقزز أغراضززاً ماييزززة تطلبرزززا سزززياق

اإلنززام لززي ليززه السززالم ,ولرمبزا كززا

ا ززززا  ,فكاتززززت دقيقززززة يف الكشززززف

لل رف املنتج هل ه اخلط أثر يف حتديزد
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د ه األغراض نف دو س ادا.

و 13م239: .
و 14اخلطيئة والتكفري –للغ اني114:
و 15وقعة صفني237:
و 16م320: .

و 1ين ر :لسا العرب :ناد و ليف .
و 2املقتض ز  .89/3 :وين ززر :ت ززمي الززدقق:

و 19ين زززززززر :يف النخززززززز العربزززززززي تقزززززززد

و 3ال اح .179 :

وت جيه281:

و 4اإليضاح ,86/1 :والتلخيس.38 :
و 5اإلتقزززززززززززا يف لززززززززز ز م القزززززززززززر

-

للسي طي286/2:
و 6مجرر األنثا  ,312/2 :ولسا العزرب
ناد و

مي .

و 7وقعة صفني – للمنقر 318:
و 8وقعة صفني95:
و 9م92: .
و 10م319: .
و 11االشعا بف قيع ا ه نعزديكرب قزيع
و ززي أشززعا لشززعا شززعره ودز نززف
كند وفد الزن يف سزبعني قجزال واسزلمي
ت يف سنة 40دزز ين زر :الكنزى واأللقزاب
للشي

باس القمي24/2:

و 12وقعة صفني318:

و 18ين ر :م89/1: .

و 20دال ا اإل يفاي246:
و 21وقعة صفني319:
و 22م319: .
و 23ين ر :شرح الرضي للشافية19/2:
و 24س ق سب -اآلية 31
و 25دز جربززر بززف بززد اس ويكنززى ابززا مززرو
اسززلمي يف السززنة الززيت قززب

فيرززا الززن

تعنى بعل م كتاب ترج البالغة وبسري اإلنام لي ليه السالم وفكره

.445/3

و 17شرح املف ا88/1:

وصززلى اس ليززه و لززه قدنززه مززر لززى
مجي جبيلة وكا هلمي اثر

زيمي يف فزتا

القادسية ,ثمي سكف الك فة وأقسله لي
قس ال

نعاوية ,ثمي ا تا الفزريقني,

ين ززززر :طبقززززاا ابززززف سززززعد22/6 :
واالصابة يف نعرفة ال خابة475/1 :
و 26وقعة صفني31:
و 27ين ر :لسا العرب :ناد وتش .
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و 28اإليضاح ,85/1 :والتلخزيس,151 :
والطزززراي ,61/1 :واإلتقزززا – 877 :
.875
و 30تر ي السعد.29/3 :
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و 47م319: .
و 48األسالي اإلتشا ية وأسراقدا البالغية يف
القرا الكريمي.67:

و 29ين ر اإليضاح يف ل م البالغة86/1:
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و 49نفتزززززاح العلززز ز م .153 – 152 :وين زززززر:
اإليضاح244 :

و 31الطراي.281/3 :

و 50الطراي.285/3 :

و 32نفتاح العل م15:

و 51س ق البقر 286:

و 33أسالي بالغية112:

و 52وقعة صفني319:

و 34التخريززززززززززر والتنزززززززززز ير  -البززززززززززف

و 53الطراي165/3:

اش ق194/8:

و 54م167/3: .

و 35وقعة صفني319:

و 55وقعة صفني65:

و 36م239: .

و 56لسا العرب ناد وفرمي .

و 37م318: .

و 57نفتاح العل م146 :

و 38م174: .

و 58فف البالغة137:

و 39م418: .

و 59ين ر :اإليضاح.228/1:

و 40م318: .

و 60وقعة صفني237:

و 41م31: .

و 61م.174: .

و 42املفرداا –للراغ االصفراتي169:
و 43اإليضزززززززززاح يف لززززززز ز م البالغزززززززززة –
للقاويع343/1:
و 44ين ر ال اح يف فقه اللغة184:
و 45س ق



مرا 193:

و 46وقعة صفني319:

المصادر
 اإلتقزززا يف لززز م القزززر  ,جزززالالزززديف السزززي طي ,ا 911دزززز ,حتقيز ز
امززد أبز الفضززا بززراديمي ,داق الززااحي,
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حتقيزز

القادر 1405 ,3 ,دز.
 -األسزززززالي اإلتشزززززا ية وأسزززززراقدا

بزززد ابيززد قطزززانيت وامززد أبزز

الفضززا بززراديمي ,داق اويززا ,بززريوا,

البالغية يف القرا الكريمي ,د.صباح بيد

.1988 ,2

دقاي – نطبعزززة األناتزززة –  - 1ن ززززر

 -دال ا اإل يفاي يف لمي املعاتي ,بزد

 -أسالي بالغيزة – أمحزد نطلز ب –

امزز د امزززد شزززاكر ,نكتبزززة اخلزززا ي,

وكالة املطب اا الك يت – 1980

ن زر ,ود.ا .

 -أسززززالي الطلزز ز

نززززد النخزز ز يني

 -شرح املف ا ,ن ف الديف بزف لزي

والبالغيني ,د .قيع

ا يا األوسي,

بف يعييت وا643دزز  ,املطبعزة املنرييزة,

جانعزززة بغزززداد ,بيزززت ا كمزززة للنشززززر
والامجة والت يي  ,بغداد .1988

ن ر.
 -ال اح يف فقه اللغة ,ألبي ا سني

 -اإليضاح يف ل م البالغة –القاويع

أمحزززد بزززف يكريزززا أمحزززد بزززف فزززاقس

– شززززرح وتعليزز ز امززززد بززززد املززززنعمي

وا395دزززز  ,حتقيزز د .امحزززد صزززقر,

لفزززززاجي -داق الكتززززز اللبنزززززاتي -

نطبعززة يسززى البززابي ا ل ز وشززركاحله,

1980- 5

القادر 1977 ,م.
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 -تفسززززري التخريززززر والتنزز ز ير ,امززززد

 -الطزززراي املتضزززمف ألسزززراق البالغزززة

الطززادر بززف اشز ق ,الززداق الت تسززية -

و ل م حقا اإل يفاي ,حييى بزف محزا

.1984

بزززف لزززي بزززف بزززراديمي العلز ز

تعنى بعل م كتاب ترج البالغة وبسري اإلنام لي ليه السالم وفكره

1986:67-

القزززادر اورجزززاتي وا471دزززز تعليززز

الزززيمع

 -مجرززر األنثززا  ,ا سززف بززف بززد

وا749دززز  ,نطبعززة املقتطززف ,ن ززر,

اس ,أب دزال العسزكر  ,ا 395دزز,

1332دز –1914م .وداق الكت العلمية
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وبريوا 1982 ,م.

 -ت زززززمي الزززززدقق يف تناسزززز اآليزززززاا

 -فززف البالغززة ,د ,بززد القززادق حسززني

والس ق ,بردزا الزديف بزراديمي بزف مزر

,داق ترضززززة ن ززززر للطبزززز والنشززززر ,

البقا ي وا885دز  ,حتقي  :امد بزد

القادر  ,د.ا.

املعززززني لززززا  ,طبعززززة ملززززع املعززززاقف
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 -لسززا العززرب ,امززد بززف نكززرم بززف

اإلسززالنية ,حيززدق بزززاد الززدكف اهلنزززد,

نن ززز ز ق األفريقزززززي وا711دزززززز  ,داق

1969 ,1م.

صادق ,بريوا ,لبنا  ,2 ,ود.ا .

 -وقعزززة صزززفني ,ت ززززر بزززف نزززااحمي

 املقتضززز ز  ,أبززز ز العبزززززاس املزززززيفدوا285دز  ,حتقيز  :امزد بزد اخلزال
يمززة ,ززار الكت ز  ,بززريوا,1 ,
1963م.
 -املفزززرداا يف غريز ز القزززرا

-أبز ز

القاسززززمي ا سززززني بززززف امززززد املعززززروف
باألصززفراتيو502دززز حتقيز امززد سززيد
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الكيالتي -نطبعة البابي ا ل

-ن زر

1961م.
 نفتززاح العل ز م ,ألبززي يعق ز ب امززدبف لزي السزكاكي وا626دزز  ,نطبعزة
املكتبزززززة العلميزززززة اوديزززززد  ,بزززززريوا,
ود.ا .

املنقززززر وا 212دززززز  ,حتقيززز  :بززززد
السززززالم امززززد دززززاقو
لبنا .1 ,

-داق اويززززا,

قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وآله وسلم

حبار األنوار ،العالمة اجمللسي ،ج  ،40ص 76

ﻗﺎﻝ ﺃﻣﲑ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ



 ...........................................................................م .د .انتصار عدنان عبد الواحد

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره
355

ﳖﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﺹ ٢٠

وظائف النبوة
دراسة يف نهج البالغة

م .د .انتصار عدنان عبد الواحد
جامعة البصرة /كلية اآلداب

ميثل كتاب (نهجج البالغجة رافجاا رجرا للعربيجةه فهجو كتجاب ة غا جة
اإلتقانه تلو السنة والفرقانه ألنه ضم الكلم ونوادر البالغة ممن نجل
عليه القرآنه فلجلل

سجأ د جا ومج مجا فيجه مجن فنجون الف جا ة

ووجوه البالغةه ألنه ركب منها دعلى ذروة السنام .رم دن جامعجه عجا
مججن دقبججاب الفكججر اإلالججالمي د و جو الشججر

الرضججي الججليف بججر ة

األدب العربججيه مركججلا علججى دراالججة كججالم اأ ورالججوله ودمججري ا ج من
ملوات اأ عليهما وعلى آهلماه ففي ما خيص كجالم اأ نجاقم مسج لة
الت و ل ة كتاب مساه ( قجاق الت و جل ة متشجابه التنل جل الجليف قيجل
فيه( :من الرضي كتابا ة معاني القرآن تعلر وجود مثله

وظائف النبوة دراسة يف هنج البالغة .......................................................................
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المقدمة
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(اما ات النبو ة ه و و مببوعه ة

ميثل كتجاب (نهجج البالغجة رافجاا رجرا

كانججا البالغججة ن ججب عينيججه فيمججا خيججص

للعربيةه فهو كتاب ة غا ة اإلتقانه تلو

كججالم اإلمججام دمججري ا جج من مججلوات اأ

السنة والفرقانه ألنه ضجم الكلجم ونجوادر

عليججه فوضججأ كتابججه الججليف مسججاه (نهجججج

البالغة ممن نل عليجه القجرآنه فلجلل

البالغججة الججليف

سجججأ د جججا ومج ج مجججا فيجججه مجججن فنجججون

ا جج من مجججلوات اأ عليجججه مجججن بجججب

الف ججا ة ووجججوه البالغججةه ألنججه ركججب

ورالاقل وق ار الكلمجاته و كجلا ججا

منها دعلى ذروة السنام(. 1

الكتاب ة ف و رالرة(. 3

رم دن جامعجه عجا مجن دقبجاب الفكجر
اإلالالمي د و و الشر

الرضي الليف

بر ة األدب العربيه مركلا على دراالة

ججه ججا درججر عججن دمججري

وججججا ر بالجججلكر ن نهجججج البالغجججة
حيتو على مجيأ ما مار عن اإلمجام دمجري
ا جج من مججلوات اأ عليججهد ن ججا

كالم اأ ورالوله ودمري ا ج من مجلوات

م لفججه

اأ عليهما وعلجى آهلمجاه ففجي مجا خيجص

ملوات اأ عليه بل كان نتقي ما راه ة

كججالم اأ نججاقم مسج لة الت و ججل ة كتججاب

قمة الف ا ة والبالغة.

كججن مجججأ ا تنججارر مججن كالمججه

مساه ( قاق الت و ل ة متشجابه التنل جل

فكجججان لجججتقال كجججالم دمجججري ا ججج من

الليف قيجل فيجه( :مجن الرضجي كتابجا ة

ملوات اأ عليجه التقاطجاه و قفجو مجأ

معاني القرآن تعلر وجود مثله (. 2

الكالم ا توالي ن غرضجه ذكجر ف جا ته

دمججا عججن كججالم رالججو اأ مججلى اأ

ملوات اأ عليه غريه ولو دتجى خبببجه

عليججه وآلججه فنججاقم مس ج لة امججا ة كججالم

كلها على وجههجا لكانجا دضجعا كتابجه

النيب ملى اأ عليه وآلجه ة كتجاب مسجاه

الليف مجعه(. 4
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ومأ ذل جا لا الكتاب فر جاا مجن

الكجججالم ومجججعوبة الجج دغجججواره ب دواتنجججا

عقججو ا فكججر ن ودقالمهججم قججاميا و ججا ثا

تشجوب األعمجا العبلجة ة بجاا تها تججى

حتقيقججا وشججر ا وتعليقججا ودراالججةه تججى

اتسقا لنا األمور ف لنا حنم السري قاما

جتاو ما كتب عنجه ا اجات مجن الاراالجات

ونججنهس الججر عاه رغججم قيننججا ن كججل مججا

ة خمتل منو ا عرفةه وكان كجل مجن

نقامججه بقججى قامججرا ومق ججرا ة كمالججه

غاص ة ضم حبره وجاه دعظم مما ظن

جارل كلجه

ودعم ج ممججا ت ججور لججلا جججا ت عبججارات
الججل و واإلعبججاب والعبججل تج

علججى

على الوجه األمت لكجن (مجا
ل جله .

لقا تناو دمري ا ج من عليجه السجالم

دلسججججنة ا ب ججججر ن ة عوا ججججهه كيجج ج

خمتلججج ا وضججججوعات وة علججججوم شججججتى

وكالمه ملوات اأ عليه (قجب مجن نجور

كعلوم القجرآن وادجا م والكجالم والفقجه

الكججالم اإلهلججي ومشج تضججي بف ججا ة

وغري ا.

ا نب النبويف (. 5
فكان حبج (دون كجالم ااجال وفجو
كالم ا خلو (. 6
ودمججام ججلا (الكججالم العلججويف ق ج
البا ججم متهيبججا متخضججعا جلاللججة الججنص

و تضح دن اإلمجام دمجري ا ج من عليجه
السجججججالم قجججججا دبجججججا ا تمامجججججا بجججججالنبوة
واألنبيجججا ه فكثجججرت شجججارته ليهجججا و ىل
مقامها السامي ومهجام األنبيجا ومجا قجوه
من دقوامهم من دذ وتكل ب.

وعظمتججهه لججلا كانججا بواتنججا مججأ ججلا

ومججن بجج ا فججردات الجج كججان هلججا

ا وضججوع ببياججة جججاا و ادقججة و ججلرة ججا

ضورٌ ة كالم دمري ا من عليه السالم

حيمله من معوبات تكمجن ة عظمجة جلا

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

نوعجججهه ودمجججيال ة بابجججهه لجججلا تالقفتجججه

ا عرفيججة ا تواضججعةه ومججن الببيعججي دن

ة مجججا خيجججص األنبيجججا مفجججردة (وظجججاق

257

وظائف النبوة دراسة يف هنج البالغة .......................................................................
األنبيا للا آررنا دراالتها دراالجة مسجتقلة

الججو ي الجج حي ججل بهججا ا ت ججا بججاأ

مستعين مبا ججا لجا ا فسجر ن وشجرا

تعاىله و تلقى ع ا ا عار ادقجة الج

نهججج البالغججة وعلمججا اللكججة والكججالم ة

فيهججججا السججججعادةه وة الفهججججا الشججججقا

بيان مراده عليه السالم.

والضال (. 9
وقا دشار ليهجا القجرآن بقولجه تعجاىل:

المبحث األول
السنة األوىل – العاد األو –  1437ج 2016 /م

مفهوم النبوة وضرورتها
النبي لغة
النيب ( :م وذ من نبا نبو فهو االم
مججن النبججوةه و جي األرض ا رتفعججةه دو
من نبئه فهو االم من النب و جو ااج ه
ولعلجججه مج ج وذ مجججن ا رجججن مجججن النبج ج
واإلنبا ه و قرئ بال ملة ختفيفا(. 7
أما اصطالحا
(الججنيب ججو اإلنسججان ا خجج عججن اأ
258

تعاىل بكري واالبة ا ا من البشر (. 8

شرٍ َأنْ ُيكَ ِّلمَهُ اللَّه ُه
ن لِبَ َ
{ومَا كَا َ
حأَههايٍ َأوْ يُرْسِ ه َ
إَِّلهها وَحْاهها أَوْ مِ هَْ وَرَاَِ ِ
ش ههاَُ إِنَّه ه ُه عَ ِل ههِ
ِ نِهِ ِنه ه ِه مَ هها يَ َ
ح َ
رَسُ ههولفا َُاُ ههو ِ
حَكِامٌ}(. 10
جيججا ا ت مججل ة نهججج البالغججة تركيججلا
واض ا من قبل اإلمام دمري ا ج من عليجه
السالم علجى مسج لة (النبجوة ه وميكجن دن
ال جججل علجججى مجججا ججججا ة كالمجججه عليجججه
السالم:

نججه شججخص مججن البش ججر ومججن النججا

دو  :دنه عليه السجالم تنجاو مفهجوم

دنفسهمه جيتبيه اأ تعاىل علجى الجاقر بج

النبجججوة علجججى مسجججتو ه ا سجججتو العججام

نوعهه وخيت ه بهاا ته وعنا تجهه فيجو ي

وااجججاصه فتجججارة ت جججان عجججن النبجججوة

ليجججهه دو حيارجججه مجججن ورا بجججابه دو

ك ركة دو تيار وا ا من جهة دن األنبيجا

رالل ليه ملكا كلمه .و جله جي طجر

كلجججججهم م جججججبفون مجججججن اأ الجججججب انه
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ومبعورون من قبلهه ودن دالا دعجوتهم

ومججججفاته اجلسججججمانية ولباالججججهه وبضججججعة

التو يججاه ودن د ججاا بعثججتهم وا ججاة.

تف يالت و لقاقه جو ود جوه جارون

وكل مجنهم ججا بشجر عة مساو جة دو دعجا

عليهمججا السججالم مججأ فرعججونه فضججال عججن

ليهججا إلنقججاذ النججا ه وحتقيج الججعادتهمه

ت و ل بعس اآل ات ااامة مبوق الجنيب

و ن كانجججا طراقجج دعجججواتهم ومجججنهبهم

موالى عليه السالم(. 15

األمو والنتاقج تبقى على اهلا.
و لا ما دشار ليه اإلمام عليه السجالم
بشججكل عججام عججن النبججوة ة مظججان كالمججه
ا تنارر ة ببه وكلماته الشر فة.
وتجججارة جججاه خيجججص بالجججلكر بعجججس
األنبيججا ه وان كججان ب جيججا ك ا ثججه عججن
النيب آدم عليه السجالم ومجفة لقجه( 11ه

السجججالم دشجججار ىل جججاه وطبيعجججة عملجججه
وعبادتهه ودنه قارئ د ل اجلنة(. 16
وورد ذكر النيب الليمان عليه السجالم
ذ حتجججان اإلمجججام عجججن نبوتجججهه وعظجججيم
لفتججهه وطججو عمججرهه والججعة الججلبانهه
وتسخري اجلن واإلن له(. 17
وكلل

جا ذكجر الجنيب عيسجى عليجه

وعلجججة لقجججه مجججن تجججراب( 12ه وامجججبفا

السججججالم وبضججججعة شججججارات عججججن كيفيججججة

األنبيججججا مججججن ذر تججججه( 13ه وق ججججته مججججأ

معيشججججته وبعججججس د والججججه ا جتماعيججججة

بلي (. 14

ومظا ر اه عليه السالم(. 18

دما نيب اأ موالجى عليجه السجالم فقجا

كمججا انججه ومبججا ت ججل مبوضججوع نبججوة

تبر لبعس د واله بتعاد اإلشجارات ىل

األنبيجججا حتجججان عجججن بعجججس دقجججوامهم ة

ذكره .ة دكثر من موضأ من كالمه عليجه

شارة موجلة لكنها مركلةد ك ا ثه عجن

السالمه فقا حتان عجن جاه وتواضجعه

مثود قوم ماحله وبج

مساعيجله وبج

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

نبكججججي دن ججججتكري بتقججججام الججججلمنه

دن

وة ا ثجججه عجججن نجججيب اأ داود عليجججه
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الجج ا ه وبجج
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الجججراقيله والفراعنجججةه

وو ججاة وظججاقفهم ومسججاتهم عججاا بعججس

والعمالقةه ودمج اب الجر ه وا ج من

ا لا ا ال ا جتص بهجا الجنيب حممجا مجلى

الججل ن اختججل م الفراعنججة عبيججاا واليهججود.

اأ عليه وآلجه والجلم كونجه ا جا لانبيجا

و لا الجلكر منجه هلجله األقجوام كجان علجى

ومهيمنا عليهم وغري ا.

الجججبيل الجججوعل والتجججلكري وا عتبجججار مبجججا

رانيا :نال ل دن اإلمام دمجري ا ج من

دمابهم بكية جتنب العوامل ال ددت ىل

عليججه السججالم نعججا الججنيب مججلى اأ عليججه

احنباطهم ووقوع البال فيهم(. 19

وآلججه والججلم ب ومججا عا ججاة ة معججرض

دما ا ثه عن النيب ااامت حممجا مجلى

ا ثججه عججن الججنيب مججلى اأ عليججه وآلججه

اأ عليه وآله واللم فقجا ججا بشجكل دكثجر

واللمه فتجارة قجو عنجه نجيب( 20ه وتجارة

تركيلد و

ومية لكثري من جوانب الريته

رالو ( 21ه فضجال عجن النعجوت األ جر

الشر فة ال عكسا رؤ ة اإلمام لشخص

مجججججن قبيجججججل البشجججججري( 22ه والنجججججل ر( 23ه

النيب األعظم ملى اأ عليه وآله.

والشججججججا ا( 24ه واألمججججججي( 25ه وعبججججججا

ن طبيعججججة ا ججججادة ا خت ججججة بججججالنبوة

اأ( 26ه واألمجججج ج ( 27ه وال ججججججفي( 28ه

وتوافر جججججا مبسجججججتو عجججججام و جججججاص ة

والرضي( 29ه واإلمام( 30ه والرشيا( 31ه

ن وص الجنهجه فجرض علينجا – ة جا

والنبيجججججججججججب( 32ه وا جججججججججججبفى( 33ه

غيججاب الججنص ال ججر ح ا خججتص بججالنيب

وااامت( 34ه وامتبى( 35ه واألطيجب( 36ه

مججلى اأ عليججه وآلججه والججلم  -تببيجج

واألطهججر( 37ه واألم ج ( 38ه وا ج مون

بعس اإلشارات العامة عجن األنبيجا علجى

ىل غري ججا مججن تل ج ال ججفات ال ج تججارة

جججوص الجججنيب مجججلى اأ عليجججه وآلجججه

ت تي منفردةه ود جر م ادفجة مجأ عبجارة

واللمه وذل

نسبام دعجوتهم مجيعجا

ماه لت ديف معنا ا بشكل دوفى(. 40

(39
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ة شجججارة واضججج ة وردت ة كجججالم

مبعنى ن كمة اأ تقتضي رالا الرالل

اإلمججام دمججري ا ج من عليججه السججالم قججو

هلاا ججججة البشججججر و رشججججاد م ىل مسججججال

ل اللَّجه الُج ْب ناننه نلْقَجه منج ْن
فيها« :وَل ْم ُخْ ِ

السججججعادةه وجتنيججججبهم مهججججاويف الضججججال

ب مُنْجج نل ْ َد ْو ُبجج ٍة
ُ مُرْالنججلْه دَ ْو كنتنجججا ٍ
نبنججي

والشقا ( . 46لكن ما األدلة على ذل ؟
الدليل األول

لَا ِمن ٍة َدوْ نم نب ٍة قَانقمن ٍة»(. 41

واللغو في فعله

دلبججا اأ بعبججادهه ولججاال كججون للنججا
لججججو

علجججى اأ بجججةه و بجججا دن كجججون جججلا

ججججججامل نظججججججم اديججججججاة ا جتماعيججججججة

اللب شامال جلميأ ااالقج و خيجتص
ال

بلمان دون آ ر .

رالججججل األنبيججججا ىل النججججا

ي ةه ومبيجن هلجم الجبل العبجادات

فججالنيب ا رالجججل ة ا رتبجججة األوىله ذ

ا قربججة ليججه تعججاىله ضججم ل امتمججأ

بعججم اأ رالججله وجعلججهم بججة لججه علججى

اإلنسججججانيه ولضججججل البشججججر ة متا ججججات

لقججه« :لنانلَّججا نتبنججبن ا ْل ُبججةم لَهُجج ْم بنتنججرْ نل

الشججرل والفسججاده و ججلا مببججل لكرضججه
تعاىل من االقةه ومستللم للكجو والعبجم

إل ْعلنا ِر ِلَيْ ِهمْ»(. 43
اِ
وقا عليه السالم ة

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

فوججججود الجججنيب ا رالجججل

(42

ُعجججا مجججن

حكمته تعالى وتنزهه عن العبث

النيب ااامت

ة فعلهه تعاىل اأ عن ذل علوا كبري.

مجججلى اأ عليجججه وآلجججه والجججلم« :دَرْالنج جلَه

الدليل الثاني

إلنْفَججججا نذ َدمْجج جرِه وِنْهنججججا ن عُجج جلْرِه وتنقْجج ج نا ِم
ِ

النبوة طريق إلى سعادة اآلخرة
ن اهلا مجن لج اإلنسجان حتليجه

نُلُرِه»(. 44
وقججا اتف ج ا سججلمون ودكثججر ا لججل

(45

علججى ضججرورة بعثججة األنبيججا ىل النججا ه

بالكمججا ت ا عنو ججةه وتهججل ب الججنف
وتبهري ججا مججن الشججواقبه لبلججو دعلججى
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وظائف األنبياء
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السنة األوىل – العاد األو –  1437ج 2016 /م

و ججججلا

نججججا

ا ج من عليججه السججالم جممججوع الوظججاق
الج ج انيبجججا باألنبيجججا والرالجججل علجججيهم

بججججالوقو علججججى

ا عار ادقةه وطجر األعمجا العباد جة

السالم:
أوال :أداء ميثاق الفطرة اإللهية

(49

ال ادةه وماارج نبل التعل بجاألغراض

ن األنبيا طالبوا ب دا ميثا الفبرةه

الانيو جججة اللاقلجججةه فالبجججا يناجججل حتقيقجججا

و جججججو ميثجججججا التو يجججججاه ذ قجججججو اأ

دكمة اأ تعاىل ة ل البشر من رالا

الجججب انهُ{ :ط هرَ َة اهللِ الَّ ِت ههِ َُ َط هرَ النَ هها َ

شجججخصه

حي جججل لجججه ذلج ج التعلج ج

ا جانأه فججيعلمهم ا عججار ادقججةه و ل ججل
عنهم مجا علج مجن شجبهات ة عقجوهلمه
و عضا ما ا تات ليه عقوهلم بهجايف اأ

262

ميكجججن دن نستشج ج مجججن كجججالم دمجججري

وفبرتججه ال ج فبججر النججا عليهججاه و ججب
هلم ما

هتاوا ليجهه و جلكر م بجالنعيم

ا وعججوده وحيججلر م مججن العقججاب والججو
ا ج ج ( . 48و جججلا مجججا ورد ة كجججالم دمجججري
ا ج من عليججه السججالم ممججا ن ججبلح علججى
تسميته ( وظاق األنبيا .

عَلَاْهَا}(. 50
فالتو يا لجه وججود نقجي جالص مجن
كججل شججاقبة دا ججل نف ج اإلنسججانه ودمججا
ا حنرافججججات فجج ج مر عججججارضه ووظيفججججة
األنبيجججا

الجججة جججله األمجججور العارضجججةه

وفسججججججح امججججججا لفبججججججرة اإلنسججججججان ة
اإلشرا

(51

.

و شها على ذل دنه جا الجال اإلمجام
دبججو جعفججر البججاقر عليججه السججالم عججن ججله
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اآل ةه قا « :فبر م علجى التو يجا عنجا
ا يثا على معرفته انه ربهم»(. 52

و ججل ب با ججم معامججر ىل ن نفج
اإلنسججان لقججا مج يفة بيضججا

شججي

عليججه السججالمه فقججا  « :ججي اإلالججالمه

ولكنها تقبل كل ما كتجب فيهجا و رالجمه

فبجججر م اأ ججج د جججل ميثجججاقهم علجججى

الججوا دكججان و يججا مججن الججر ن دم كججان

التو يججاه فقججا  :دلسججا بججربكم؟ وفججيهم

تضججججليال مججججن الشججججيبانه وبالباا ججججة ن

ا من والكافر»(. 53

الججو ي مججن ججال الفبججرةه و ججو و ججاه

وما ع عنه اإلمام علي عليه السجالم
نججججا وة مواضججججأ د ججججر مججججن بججججب
وتوجيهات و تعبري عن قيقة ك

من

ادقجججاق القرآنيجججةه ورد التنبيجججه عليهجججا دو
اإلشارة ليها ة عاة آ ات.

منها قوله تعجاىل{ :وَإِ أَخَهََ رَنكه

َ

مِ ه هَْ نَنِ ه ههِ َدَ مَ مِه ههَْ ظِهُ ه ههورَِِّمْ ِريَه ههتَهُمْ
وَأَشْهَدََُّمْ عَلَى أَنفِسِهِمْ أَلَسْتُ نِهرَنكِمْ
قَالِوا نَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقِولِوا يَوْمَ القِاَامَةِ إِنَّها

كِنَهها عَهَْ ََّهََا غَههاُِلَِْ َ أَوْ تَقِولِههوا إِنَّمَهها

أَشْههرَآَ َنَاَُنَ هها مِههَْ قَبْهه ِ وَكِنَ هها ِريَههةف
مِ ه ه هَْ نَعْ ه ه هدَِِّمْ أََُتِهْلِكِنَه ه هها نِمَه ه هها َُعَ ه ه ه َ

المُبْطِلِونَ}(. 54

الليف جيب دن رالم فيها مجا رالجمه ودن
ت من به وتعمل(. 55
وما ا علجى مج ة جلا التفسجري ن
اإلنسججان ولججاه و ولججا معججه شججي
واالججه اام ج ه ومعججاة تبلججب البعججام
والشراب  -ا جو مشجا ا  -بجاد

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

وة روا ججة دنججه الججال اإلمججام ال ججاد

فيهاه و تجو ي بشجي علجى اإلطجال ه

والوجاانه رم كتسب معارفجه ممجا حيجيال
به شياا فشجياا عجن طر ج

جله ادجوا ه

وة دقوا د ل البيا ما عل ذل و جا
عليججهه ذ رويف عججن اإلمججام البججاقر عليججه
السالم دنه قا  :كان النا قبل نو دمة
وا ججاة علججى فبججرة اأه مهتججا ن و
ضال ه فبعم اأ النبي

(56

.
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على لسان دنبياقهه ولي

معناه  -كما
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ظن  -ن األنبيا طلبوا مجن النجا دن
منججوا مبججا تو يججه الفبججرة نفسججها .كججاله
ألنهججا مجج يفة بيضججا

تججو ي بشججي

على اإلطال (. 57
الليف االتوجب بعثة األنبيجا ه فقجا عليجه
السالم« :لَما بنجا ن َدكْثنج ُر نلْقنجه عنهْجان اللَّجه
ألنْججانا ند
ِلَججيْ ِهمْه َفبنهِلمججوا نقَّججه واتخنججلُوا ا َ
منعنهه واجْتنجالَتْ ُهمُ الشجيناطن ُ عنجنْ من ْعرِفَتنجهه

264

واقْتنبَعنتْ ُهمْ نعنْ عنبنا ندتنه»(. 58
أ

قا جهل مجن ا خلجوق ه ممجا دد بهجم ة
دود ججججة الشججججرل والضججججال ه وتلقفججججتهم
الشججججياط ه ف ججججاتهم عججججن معرفججججة اأ
وطاعتهه دما عن ما ية لا العها.

وا شار ليه ة اآل ة القرآنية{ :وَ ِإ أَخَ ََ
رَنك

َ نَنِِ َدَمَ مَِْ ظِهُورَِِّمْ ِريَ َتهُمْ
َ مِ ْ

ت نِهرَنكِمْ
وَأَشْهَدََُّ ْم َعلَى أَنفِسِ ِهمْ أَلَسْ ُ
قَالِوا َنلَى شَهِدْنَا َأنْ تَقِولِوا يَوْ َم القِاَامَ ِة إَِّنها

كنَا عََْ ََََّا غَاُِلَِْ} .
ِ
(59

و ظهر ن ا راد من جلا العجا و جلا
العهجا ججو عجا ا الججتعااد والكفججا اته
وعهججا الفبججرة والتكججو ن واال ج ه فعنججا

دشار عليه السالم ىل السبب الجرقي

ذن نال عها أ قا تبا ه و

فيظهججر ن ا ججراد بججه ميثججا عججا الججلر

ججروج دبنججا آدم مججن دمججالب آبججاقهم ىل
در ججام األمهججاته و ججم نب ج

تعججاو

الججلرات ال جججكار و جججبهم اأ ا الجججتعااد
لتقبججل ادقيقججة التو يا ججةه ودودع ذلجج
السججر اإلهلججي ة ذاتهججم وفبججرتهم ب ججورة
سا دا ليه كما دودعجه ة عقجوهلم
ودفكجار م بشجكل قيقجة واعيجة بنفسججها.
وبنا ً علجى جلاه فجان مجيجأ دبنجا البشجر
حيملون رو التو ياه وما د له اأ مجن
عهجججا مج جنهم دو الج ج اله جججا م  :دلسجججا
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بججربكم؟ بلسججان التكججو ن واالجج ه ومججا
دجابوه كان باللسان ذاته(! 60
ن ججلا العهججا ججو (عهججا فبججريف ه
و و ما ع عنه بج(الشعور الا

الجليف

ججو مججن اإل ساالججات األمججيلة ة العقججل
اإلنسان على امتجااد التجار ا البشجريف ىل
الله ِه الَّتِههِ َُطَه َر
طر ج معرفججة اأ {ُطهرَ َة َّ
النَا َ عَلَاْهَا}

(61

(. 62

و ججا كججان الكالججب علججى اال ج

إِ َله ه ه ْاكِمْ يَه ه هها نَنِ ه ههِ َدَمَ َأنْ لَه ه هها تَعْبُه ه هدُوا

الشَاْطَانَ}(. 63

وان جيهلوا قه للكفلة حباضر للاتهم
عمججججا سججججت قه مججججن دوام الشجججكره ودن
تخجججلوا األنجججااد معجججه لنسجججيانهم العهجججا
القجججا مه وان جتتجججلبهم الشجججياط عجججن
معرفتججه الجج

ججي دلججل مثججار اجلنججةه وان

تقتبعهم عن عبادتجه الج
ججب

جي ا رقجاة ىل

اقتبا تل الثمرة.

الانياه واإلعجراض عجن مقتضججى الفبجرة

و ا كان مجن شج نهم ذلج وججب ة

األمجججججيلة الججج ج فبجججججر م اأ عليهجججججاه

ادكمججة اإلهليججة دن خيججتص مججنفا مججنهم
قتار معه دبنا

والت و عجن القبلجة ادقيقيجة الج دمجروا

بالكما ت الشر فة ال

بالتوجججه ليهججاه وذل ج حبسججب مججا ركججب

ذلججج ال جججن علجججى ضجججبال اجلوانجججب

فجججيهم مجججن القجججو البانيجججة ا تنا عجججة ىل

ا تباذبةه وعلجى تكميجل الناق ج ممجن

كما تهاه جرم كجان مجن شج ن كجونهم

دونهجججمه و جججم مجججن األنبيجججا علجججيهم

علججى ججلا ال كيججب ا خ ججوص دن بججا

السالم ه والكا ة منهم ما دشار ليجه دمجري

دكثر م عها اأ الب انه ليهم من الاوام

ا ججج من عليجججه السجججالم« :ليسجججت دو م

علججى عبادتججه وا الججتقامة علججى مججراطه

ميثججا اأ فبرتججه»ه ديف ليبعثججو م علججى

ا ستقيم وعام ا نقياد لعبادة الشيبان.

ددا ما لقجوا ألجلجه وفبجروا عليجه مجن

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

الباط لإلنسان .و جلا اإل سجا

قجود

كمجججا قجججا الجججب انه{ :أَلَه ه ْم أَعْهَه هدْ
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اإلقججرار بالعبود ججة أه وجيججلبو م عمججا

ىل القرآن الكر م لوجانا ة آ اته ما شري

التفتوا ليجه مجن تبجاع الشجهوات الباطنجة

ىل لا ا عنى.

واقتنا الللات الو مية اللاقلة(. 64
بججاو مججن كججالم دمججري ا جج من عليججه
السججالم ن العهججا التججارخيي لإلنسججانية بججاد
السنة األوىل – العاد األو –  1437ج 2016 /م

بظا رة وجود النبوات ة امتمأ البشجريف
ه له النبوات الج تقجود جمتمعاتهجا حنجو
ياة دفضله ووجود نسان دكمل(. 65

أِمَ ه ه هةف وَاحِ ه ه هدَة َُبَعَ ه ه هنيَ اللَّ ه ه ههُ النَبِه ه هها َْ

مُبَش ه هرِيََ وَمُنْ ه هَِرِيََ وَأَن ه هَُ َ مَعَهُ ه همُ

ال كِتَ ههايَ نِ ههال ََِ لِه هاَِْكِمَ نَه هاََْ
النَا ِ ُِامَها اخْتَلَفِهوا ُِاههِ وَمَها اخْتَلَهفَ

ذ شجججري عليجججه السجججالم ة معجججرض

ُِاه ههِ إِلَّ هها الَّه هَِ يََ أِوتِ ههومُ مِه هَْ نَعْه هدِ مَ هها

الْبنلنيةن وتننناالُلِ اللُّرِّ ةنه وامْجبَفَى الُج ْب ناننه

اللَّهُ الََِّيََ َمَنُوا لِمَا اخْتَلَفِوا ُِاهِ مََِ

ا ثه عن ق ة آدم «...ودَ ْبنبَه ِلَجى دنا ِر
ي
منج ج ْن ونلَج جانه َدنْبنينجججا نه دَ نج جلن عنلَجججى الْج جون ْ ِ
منيثناقَ ُهمْه وعنلَجى تنبْلنيج ِ الرِّالنجالَةن َدمنجانتن ُهمْه
لَمججا بنججا ن دَكْثن ج ُر نلْقنججه عنهْ ج نا اللَّججه ِلَ جيْ ِهمْه
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قجججو تعجججاىل { :كَ ههانَ النَ هها ُ

جَ ههاََت هُمُ ال بَا نَ ههاُْ نَب ا هها نَاْه هنَهُمْ َُهَه هدَ

ال ََِ نِهِ نِهِ وَاللَّهُ يَهْهدِ

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِامٍ} .

مَهَْ يَشَهاَُ

(67

ألنْج جانادن منعنجججهه
َفبنهِلمج جوا نقَّجججه واتخنج جلُوا ا َ

فاآل ججة تججب السججبب ة تشججر أ دمججل

واجْتنججججالَتْ ُهمُ الشججججيناطن ُ عنججججنْ منعْرِفَتنججججهه

الجججا ن وتكليج ج النجججوع اإلنسجججاني بجججهه

م فنجججي ِه ْم
واقْتنبَعنجججتْ ُهمْ عنجججنْ عنبنا ندتنجججه فَبنعنججج ن

والججبب وقججوع ا

ججتال فيججه ببيججان :ن

رُالُلَه. 66(»...

اإلنسجججان  -و جججو نجججوع مفبجججور علجججى

ججلا الججنص وقفنججا علججى كيفيججة بججا

ا جتماعه والتعاون– كان دو اجتماعه

ظا رة النبوة و رالا الرالجله ولجو عجانا

امة وا جاةه رجم ظهجر فيجه حبسجب الفبجرة


ا
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ججججتال ة اقتنججججا ا لا ججججا اديو ججججةه

ا ختل فيه ب ذنهه واأ هجايف مجن شجا
ىل مراط مستقيم(. 68

فاالججججتاعى ذلججج وضججججأ قججججوان ترفججججأ
ا

لوا م ادياةه ف لبسا القوان ا وضجوعة

قا مر عليهم ة ياتهم مان كجانوا علجى

لبا الا نه وشجفعا بالتبشجري واإلنجلار

ا حتججججاد وا تفججججا ه وعلججججى السججججلاجة

بالثواب والعقابه ودمجل ا بالعبجادات

والبسجججاطة ا جججتال بيجججنهم با شجججاجرة

ا ناوبجججة ليهجججا ببعجججم النبجججي ه و رالجججا

وا اافعة ة دمور ادياةه و ا جتال ة

ا رالل ه رم ا تلفوا ة معار الا ن دو

ا ججلا ب واآلرا ه ومججا ججا علججى نفججي

دمججور ا بججاد وا عججاده فا تججل بججلل دمججر

جججتال قولجججه تعجججاىلَُ{ :بَعَ هنيَ اللَّ ههُ

الو ججججاة الا نيججججةه وظهججججرت الشججججعوب
واأل جججلابه وتبجججأ ذلج ج ا
غريهه و

كن لا ا

جججتال ة

تال الثاني

بكيججا مججن الججل ن دوتججوا الكتججابه وظلمججا
وعتجججوا مجججنهم بعجججاما تجججب هلجججم دمجججوله
ومعارفجججججهه و جججججا علجججججيهم ادبجججججةه
فججا

تال ا تالفججان :ا ججتال ة دمججر

الججججا ن مسججججتنا ىل بكججججي البججججاغ دون
فبججرتهم وغر ججلتهمه وا ججتال ة دمججر
الانيا و و فبريف والبب لتشر أ الجا نه
رججم ججا اأ الججب انه ا ج من ىل اد ج

ا

النَبِاَْ مُبَشرِيََ وَمُنْهَِرِيََ وَأَنهَُ َ مَعَهُهمُ
الكِتَ ه ههايَ نِ ه ههالََِ لِه ه هاَِْكِمَ نَه ه هاََْ
النَا ِ ُِامَا اخْتَلَفِوا ُِاههِ}( 69ه فقا رتجب

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

تالفجججات البارقجججةه وا شجججاجرات ة

ن ظا ر اآل ة ا على ن لا النوع

بعثجججة األنبيجججا و كجججم الكتجججاب ة مجججورد
ا

جججتال علجججى كجججونهم امجججة وا جججاةه

فجججا

تال ة دمجججور اديجججاة ناشجججئ بعجججا

ا حتجججاد والو جججاةه والجججاليل علجججى نفجججي
ا

جججتال الثجججاني قولجججه تعجججاىل{ :وَمَ هها

اخْتَلَفَ ُِاهِ إِلَّا الََِّيََ أِوتِومُ مَِْ نَعْدِ مَها
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جَههاََتهُمُ البَانَههاُْ نَباهها}( 70ه فججا
ة الا ن منا نشج مجن قبجل

تال

لجة الكتجاب

بعا نلاله بكيا(. 71

تجارة بججالتنفري عجن سججاق

وبيججججججججان وجججججججججوه ا الججججججججتهانة بهججججججججا
(75

وا الت قار .
ثالثاً

ثانيا

احتجاجهم بالتبليغ

()76

تذكيرهم بالمنسي من نعم
اهلل

ججام ادبججة علججى النججا مججن ججال

السنة األوىل – العاد األو –  1437ج 2016 /م

()72

نججا ق ججا بالنعمججةه مججا ميججن اأ بهججا
علججى العبججاد ة عججا الججلر وا يثججا ه دو
لعلجه ق جا مجيججأ الجنعم ا كفجو عنهججاه
والرديف األو

و الظا رد نظرا ىل ظا ر

األدلجججة العقليجججة  -ىل جانجججب ا سجججاقل
الفبر جججة  -و رشجججاد م ىل الكمجججا ة
ظججججججل التعججججججاليم السجججججماو ة واألوامججججججر
(77

واأل كام الشرعية .
رابعاً

لفل النسيان(. 73

إثارتهم دفائن العقول

()78

ذ ن اإلنسان نبويف على نعم ماد جة
ومعنو ة مجة ولو االتكلها كما نبكي فانه
اليشيا مرو العادته وفال هه ة ج
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الججيفقا مثججل ججله السججعادة ذا مججا نسججا ا
(74

وجتا ل االتعماهلا واالتكالهلا .
رجججم ن جججلا التجججلكري تجججارة كجججون
بال غيججب فيمججا عقججاه الججب انه ممججا دعججاه
ألولياقججه األبججراره وتججارة بال يججب ممججا
دعاه ألعااقه الظا

جله الججااره

من عجلاب النجاره

له القضية تع بعم القو العقلية
والنفسية ة اإلنسان
ال

ا عمليجة التقجام

يح والتكيري ا جيابي ة امتمجأ عجن

طر ج ادركججة التارخييججة ا سججتببنة للججوعي
(79

اإلمياني ا ستقيم .
ذ ن النا قا ستبيعون فهجم دمجور
ب جججورة مبهمجججة ون ج ج واعيجججةه لكجججن
االتكما فهمهجاه وا رتفجاع ىل مسجتو
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الوعي التام بها حيتاج ىل مجلكر خيجرجهم

ن االتعما كلمة (الافاقن ة كجالم

ال جججل ن القجججرآن ة كجججثري مجججن ا جججوارد

منججا ججو االججتعارة لبيفججةه ف نججه ججا كانججا

سججمي نفسججه دو الججاقر الكتججب السججماو ة

جوا ر العقجو ونتجاقج األفكجار موججودة

ب مسججا كججون طابعهججا الججلكر والتججلكرة

ة النفجججو بجججالقوة ف شجججبها الجججافاقنه

ومجججججن جججججله األمسجججججا  :الجججججلكر( 80ه

ف سن االتعارة لفل الافينة هلاه و ا كان

ذكر ( 81ه تلكرة(. 82

األنبيججا ججم األمججل ة االججتخراج تلجج

و ججججله التسججججمية ناشججججاة مججججن تلجج ج
ا ال ظة .فعمليجة التجلكر تعج

اجلججججوا ر إلعججججااد النفججججو إلظهار ججججا

ن نسجانا

عججر شججياا رججم نسججيه دو غفججل عنججه ديف
دمججب ا معرفتججه لججه ن ج واعيججةه و
ج ج رر العلجججم ة انتخجججاب اإلنسجججان

سنا ضافة رارتها ليهم(. 84
ذ ن مهمجججججة األنبيجججججا تكمجججججن ة دن
كشجججفوا للنجججا كنجججو العلجججوم وا عجججار

ذا

التفا ليه.

الكامنجججة ة عقجججوهلمه فقجججا دودع اأ جججله
العقججو كنججو ا عظيمججة قيم جةه لججو ظهججرت

وقا تن ال بعس امتمعات  -نتيبجة

واالتكلا لشهات العلوم وا عار نهضجة

لعوامججججل خمتلفججججة  -لججججتعم الكفلججججة كججججل

عظيمة وجبارة غري ن له الكنو االت ت

ياتهاه في ا اجلو ا جتماعي بشجكل

ارر له الكفلة والتعاليم الفاالاة والجلنوب

تكون فيه جله ا سجاقل مبرو جة للب جمه

وا عامجججي والتلجججون األ القجججيه فبعجججم

والبر للنا

ىل معرفتهجاه جا نجا ج

دور األنبيجججا ة جججراج النجججا مجججن جججله
الكفلة ىل الة الوعي(. 83

األنبيججا إل الججة ججله ادبججب و رججارة تل ج
الكنو ا فعمة بالعلوم وا عار (. 85

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

مججن الججة الكفلججة ال ج كججانوا عليهججاه ذ

دمري ا من عليه السالم ة ن جه السجاب
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خامسًا

نت ْجج جتن ُه ْم منوْضُججججوعْه ومنعنججججانمن ُت ْينججججي ِهمْ

يرونهم آيات المقدرة

()86
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ديف جعججل الببيعججة موضججوعا للب ججم

270

وآجنججججا ْ تُفْننججججي ِهمْ وَدوْمنججججابٍ تُهْجج ج ِرمُ ُهمْه
وَد ْانانٍ تنتنابن ُأ عنلَيْ ِهمْ»(. 88

والت مجججله فج ج ن مراقبجججة الببيعجججة لفهمهجججا

فاألنبيججججا رشججججاونهم ىل الت مججججل ة

والتعامججل معهججا واكتشججافها تعججل قضججية

آ ججات القججارة اإلهليججة مججن الججق فججوقهم

اإلميججانه ألنهججا تقججام مل ججاا مججن األدلججة

موضجججوع مشجججتمل علجججى بجججااقأ ال جججنأ

التبر بية على ما ددركتجه الفبجرة السجليمة

وغراقب ادكجمه ومهجاد حتجتهم موضجوع

من قضا ا األلو ية.

فيه نتشرون وعليجه ت جرفونه ومعجاقم

عج ج التعامجججل مجججأ الببيعجججة

بها كون قوام ياتهم الانياه وبال جاة

كجججلل

ب ورة مباشرة على ا ا عملية التقجامه

بقاقهم جا لقجوا لجهه وآججا مقجارة بهجا

جا التقجام ا جاديفه

كجججون فنجججاقهم ورججججوعهم ىل بجججارقهمه

و ذ تت ججا قضججية اإلميججان ة ذات اإلنسججان

ودعظم باألجل آ ة رادعجة وتقجا را جاذبجا

مججأ ركتججه التارخييججة ة الببيعججة وامتمججأ

ىل اأ تعججاىله ولججلل قججا الججنيب عليججه

فيكججججون تقججججاما علججججى ججججا اإلميججججانه

السجججججالم« :دكثجججججروا مجججججن ذكجججججر جججججادم

ود القيات الرو والعقله و كون ميانجا

الللات»(. 89

بل شجرط دالاالجي

سججتبيب لل يججاة الججانيا و قجج منهججا
موق الرفس والعاا (. 87

ىل غججري ذلجج مججن األمججراض الجج
تضججع قججوا م وتهججرمهمه وا ججاقب

وقا دشجار دمجري ا ج من عليجه السجالم

الجج تتابعجججا علجججيهمه فجج ن كجججل جججله

ىل الا آ جات مجن تلج اآل جاته وبينهجا

اآلرجججار مجججوارد ا تبجججاج األنبيجججا علجججى

بقوله« :م ْن الن ْق ٍ فَجوْقَ ُه ْم منرْفمجوعْ ومنهنجا ٍد

اال ج نبهججونهم ب ججاور ا عججن العل ججل
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اجلبججار عججل الججلبانه علججى انججه ججو ا ل ج
ا بل الليف له اال واألمره ليقروا ة
دذ جججانهم مجججورة مجججا نسجججوه مجججن العهجججا
ا ج وذ علججيهم ة الفبججرة األمججلية مججن
انججه الججب انه ججو الوا ججا ادجج ا تفججرد
القرآن الكر م بقوله{ :وَجَعَلنَا السَهمَاََ
سَ ه ه ههقففا مَِْفِوظف ه ه هها وََُّه ه ه همْ عَه ه ه هَْ َيَاتِهَ ه ه هها
مُعْرِضِونَ}(. 90
وقولججججه تعججججاىل{ :إِنَ ُِه ههِ خَله هَِ
السَ ه همَاوَاِْ وَال ه هاَرِِْ وَاخْتِلَ ه هها
وَالنَهَارِ وَالفِل

ِ الَّتِِ تَأْرِ

ِ اللَّاْ ه ه ِ
ُِِ البَِْهرِ

نِمَا يَنْفَعُ النَا َ وَمَا أَنَُ َ اللَّههُ مِهََ السَهمَاَِ

تَ هََكَّرُونَ}( 92ه ىل غججري ذل ج مججن
اآل جججات الاالجججة علجججى ا تبجججاج ااجججال
الججججب انه علججججى لقججججه ب لسججججنة رالججججلهه
وترامجة و يهه وجلبهم بهله األلبجا
ىل القرب مجن الجا ل علتجهه والومجو
ىل ض ججرة قاالججه الججب انه وتعججاىل عمججا
شجججركون{ :وَإِنْ تَعُ هدكوا نِعْمَ هةَ اللَّ ههِ لَهها
تِِْصُه ه ه ه ه ههوََّا إِنَ الهِنسَ ه ه ه ه ه هانَ لَظَلِه ه ه ه ه ههومٌ
كَفَّارٌ}

(93

(. 94
سادساً

التبشير واإلنذار
من مهام األنبيا ال وردت اإلشجارة
ليها ة كلمات دمري ا من عليه السجالم

مِه ه ه هَْ مَ ه ه ههاٍَ َُاَحْاَ ه ه هها نِه ه ه ههِ اله ه ه هاَرَِْ نَعْه ه ه هدَ

مهمة (التبشري واإلنلار ه و ما مجن د جم

مَوْتِهَها}( 91د وقولجه تعجاىل{ :وَالسَهمَاََ

مهام األنبيا والرالل وضرورتها حمسوالة

نَنَاْنَاََّ هها نِاَيْ هدٍ وَإِنَّ هها لَمُوسِ هعُونَ َ وَال هاَرَِْ
َُرَ ْشنَاََّا َُنِعْمَ المَاَِّدُونَ َ وَمَِْ كِ ِّ

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

باالجججت قا العبجججادةه واىل ذلج ج دشجججار

شَ ه ه ه هٍَِْ خَلَقنَ ه ه ه هها َُوْجَ ه ه ه هاَِْ لَعَلَّكِ ه ه ه همْ

جااه جا هلجا مجن آرجار ة حتر ج رغبجات
النجججا ببيجججان دلجججوان العجججلاب اإلهلجججيه
ودلوان النعم اإلهلية .وقا ورد ذكر ات
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واللم

ا ثه عن النيب األعظجم مجلى اأ عليجه

اإلنلار والتبشري من ميلات مجيأ األنبيجا

ح
وآله اللم« :بنلَّ ن عننْ رنبِّه مُعْجلنراه ون نج ن

علججيهم السججالمه ومججن د ججم ا هججام ا ناطججة

ألممتنججه مُنْ جلنراه و ندعنججا ِلَججى ا ْلبنن جةن مُبنشِّججراه

بهم عليهم السالم و لا ما اه مجارال ة

و نو ن من نن النارِ ُم نلِّرا»(. 95

آ ات اللكر ادكيم(. 102

وقوله عليجه السجالم َ« :دمنج ُ ون ْينجهه

ومججججأ دن البشججججري والنججججل ر ومججججفان

و نججانتمُ رُالُججلنهه ونبشنججريُ رن ْمنتنججهه وننججلن ُر

متقارنان ة اآل ات السابقةه وة كلمجات

نقْمنتنه»( 96ه «شنهِياا ونبشنجريا وننجلن را»( 97ه

دمري ا ج من عليجه السجالمه

دن بعجس

ل
وقولججه عليججه السججالم« :فَججِن اللَّججه جنعنجج ن

اآل ججات تججلكر الججنيب بعنججوان انججه (نججل ر

ُم نمججججاا مججججلى اأ عليججججه وآلججججه عنلَمججججا

ف سبه و

ا لا ادا نببج علجى

لنلسجججججاعنةنه ومُبنشِّجججججرا بنا ْلبننجججججةن ومُنْجججججلنرا

(البشججري ه ذ

ججرد ة آ ججات القججرآن وة

بنالْعُقموبنجججةن»( 98ه وقولجججه عليجججه السجججالم:

كالم اإلمام عليه السالم كمجا جو واضجح

«وَدنْلنرن مكمْ بنجيْنن نج نايفْ عنجلابٍ شنجان اٍ»( 99ه

دعالهه ذكر (البشري و اه طالقا.

إلنْفَجججا نذ َدمْججرِهه وِنْهنجججا ن
وقولجججه « :دَرْالنججلَه ِ

وهلجججلا الجججرٌّ تعلج ج بامجججا النفسج ججي

عُ جلْرِهه وتنقْ ج نا ِم نُ جلُرِه»( 100ه وقولججه «ِن

وال بويفه فهو ا على ن اإلنلار د جم

اللَّججه بنعن جمن ُم نمججاا مججلى اأ عليججه وآلججه

مججن التبشججري ة جمججا ال بيججة اإلنسججانيةه

نلن را لنلْعنالَمن ن»(. 101

وبعبارة د ر ف ن لعامل (ااو

تج رريا

ن شارات اإلمام دمجري ا ج من عليجه

دك ة نف اإلنسان مجن عامجل (األمجل

السججالم ا ججلكور آنفججاه وان كججان قججا عنججى

الجججيما ذا دردنجججا جيجججاد تكجججيري ة ياتجججه
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ليك عن اللوكه الساب ب رادتهه وخيتار
مججا ق

مبججا بشججرون بهججا مججن الججنعم الكاقبججةه و

دكثر من التبشري .ولعل له ا ال ظة جي

لكججون ججله عنججا م نقججاا وتل ج نسججياةه

ورا ذكججر القججرآن (النججل ر و ججاه مججفة

وكان السبب األقو ة الردع وا لتفجا

للمبعجججون مجججن قبجججل اأه دون دن فعجججل

ىل اأ منججججا ججججو اإلنجج جلار والتخو جج ج ه

ذل ة (البشري (. 103

فا تار كونه نل را على كونه بشريا(. 104

و جججلا مجججا نلمسجججه بوضجججو د ضجججا ة

و نججا نبكججي د ننسججى بج ن نججلار الججنيب

كلمات دمري ا من عليه السالم كما جو

مججلى اأ عليججه وآلججه والججلم شججمل كافججة

ن اإلمججام عليججه

الكاقنججات األمجججر الججليف جججا علججى عا يجججة

ب ج ة دعججالهه وذل ج

السججالم الججاقر علججى نهججج القججرآن ة دد

الجججا ن اإلالجججالمي و لجججودهه ن العجججا

تف يالته.

مفهوم واالأ شمل كافجة دفجراد البشجر ة ة

وقجججا جججص عليجججه السجججالم اإلنجججلار
باللكر وا تار ا على البشارة ذ ا ق جود
ة جججلا ا قجججام التجججوبيا للعجججرب وترقيج ج
قلوبهم ا شتملة على الكلظجة والفظاظجةه
و ر جججب ن اإلنجججلار دقجججو ة ال قيج ج
والردعه وذل

ن عامة اال

مججنهم دنظججار م مق ججورة علججى

قلجيال
ججار

الانيا وشهواتها غافلون عن نعجم اآل جرة
وللاتهاه فال رغبون عن الجنعم اداضجرة

كل ع ر وم ر(. 105
( 1عبجججا الكجججر م السجججعااويف :غر جججب نهجججج

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

ججه عليججه ا ربججيه فاإلنججلار م ج رر

قابلون الللاقل ا وجودة بللاقل موعودةه

البالغة ص .18 – 17
( 2اابيجججججب البكجججججااديف :تجججججار ا بكجججججااد
.243/2
( 3نظر :نهج البالغة ص.7
( 4ابن دبي ادا جا :شجر نهجج البالغجة / 3
.153
( 5النو ريف :بلو اإلرب181/3 :
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ُبني ملهنججاه و نفكَجج ْر ننت نججر ُ نبهنججا وجنججونارِ ن
ختنان ُمهناه ودَ ندوناتٍ ُق َِّلُبهنجا ومن ْع ِرفَجةٍ نفْجرُ ُ
نْ

( 7نظججججججر :ابججججججن الججججججياة :ا خ ججججججص:

نبهنججججا بنجج ج ْينن الْ نجج ج ِّ وا ْلبناطنجج جلِه واألَ ْذونا ِ

 .321/3/3ابن منظور :لسان العرب:

جننجا ِه نمعْبُونجا
نام واألَلْجونانِ واألَ ْ
والْ نمش ِّ

.303/15

خنتلنفَجج جةنه واألَشْجج جبناه
بنبنيننجج جةن األَلْجج جونانِ الْمُ ْ

( 8البوالي :ا قت اد فيما تعلج با عتقجاد

الْ ُم ْنتلنفَجججججججةن واألَضْجججججججانادن الْ ُمتنعنا ندنجججججججةنه

ص .244العالمة ادلي :الباب ادجاديف

واألَ ْلَججاطن الْ ُمنتبنانننجج نة منججنن الْ نج ِّجر وا ْلبنجج ْردنه

عشر :ص .85ا قااد السيوريف :النجافأ

وا ْلب َّنل ج نة والْبُ ُمججودن .»..الشججر

الرضججي:

وم ادشر ة شر الباب اداديف عشجر:

نهج البالغة ص.19 - 17

ص.333

( 12كمججا ة قولججه عليججه السججالم« :وَل جوْ َدرنا ند

( 9نظججر :العججاملي :باا ججة ا عرفججة ص.195

خبَج ج ُ
خلمج ج ن آ ندمن منج ج ْن نُجججورْه ن ْ
اللَّجججه َد ْن ن ْ

مرتضججججججى العسجججججكريف :ا جججججبل ات

ض جيناؤُه ون ْب نه جرُ ا ْلعُ مقججو ن ُروناؤُهه
األَْب نججارن ن

اإلالالمية :ص.63

وطنيبٍ ن ْ ُ ُل األَنْفَا ن عن ْرفمجه لَ َفعنجلنه ولَج ْو

( 10الورة الشور اآل ة .51

ا لَججججه األَ ْعننججججا ُ ناضنجج جعنةه
ل لَظَلَّجج ج ْ
فَعنجج ج ن

( 11وذل ة قوله عليه السجالم« :رُجم جنمنج نأ

ولَخنفَّججان ا ْلنبلْجج نو فنيجججه نعلَجججى الْ نملَانقكَج جةنه

ض والنج ج ْه نلهناه
الُج جبْ ناننه منج جنْ نج جلْنِ األَرْ ِ

س منجا
ولَكنن اللَّه ُالبْ ناننه ن ْبنتلني نلْقَه بنجنب ْع ِ

خهناه ُترْبنة الننهنا بنالْمنا ن نتجى
وعنلْنبهنا و نالبن ن

ب نهلمججونن دَمْججلَهه تن ْمينيججلا بنالنا ْنتبنججارِ َلهُجج ْم
نْ

ن َل ن جاْه ولَا َط نهججا بنا ْلبنلَّججةن نتججى لَلننب جاْه

خنيلَجا ن
ونفْيا نللنا ْالتن ْكبنارِ عنج ْنهُمْه وِْبعنجادا نللْ ُ

مججو ْ
مججورنة ذناتن دَ ْنججا ٍ ووُ ُ
بنبجلن نم ْن نهججا ُ
فَ ن

منجججج ْنهُ ْم» .نهجججججج البالغججججة :ص – 385

ودَعْضنججججا ٍه و مف ُججججو ْ دَجْمنجججج نا نا نتججججى

.386

ا
م ْل نج َل ْ
مجلَ نا نا نتججى ن
التن ْم نسج َكاْه ودَ ْ
اْ
ا فنيهنجا
نل نو ْقاٍ نمعْاُودٍ ودَمناٍ نم ْعلمومْه رُم نفَ ن
ا ِْنسنجججانا ذنا دَ ْذ نجججانْ
منج جنْ رُو نجججهه فَ نمُثلَج ج ْ

مبَفَى ُالبْ ناننه نم ْن ونلَجانه دَْننبينجا ن.»...
(« 13وا ْ
نهج البالغة :ص .19
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( 14منها قوله عليه السجالم« :واالْجنت ْ ند اللَّجه

هنلينمنيججججججلن الْ ُمنتوناضنجججججج نع ن منجججججج ْن ُهمْ منجججججج نن

البْ ناننه الْ نملَاقنكَةَ نو ند نعتنجه لَج نا ْهِمْه و نعهْج نا
ُ

الْ ُم ْسنت ْكنب ِر ننه فَقَا ن الُجبْ ناننه و ُج نو ا ْلعنجالن ُم

ونمنيتنه َِل ْيهِ ْم فني اإلِذْعنجانِ بنالسُّجبُو ند لَجهه

بنمُضْججج ج نمرناتن الْ مقلمجججججوبنه ومن ْبُوبنجججججاتن

خنُجججججو ِع نلتن ْكرِ نمتنجججججهه فَقَجججججا ن الُججججبْ ناننه
والْ ُ

َ ِطٍْ،
ا ْل ُكُيوبن{ :إِنِِّ خالٌَِ نَشَراف ِم ْ

أدُوا إِلَّا ِإنْلِا َ}ه
أدُوا لِآ َد َم َُسَ َ
{ ا ْس ُ
خلْقَجججةن النجججا ِر واالْجججنت ْو ننن نلْججج ن
ونتعنجججل ن بن ن
ال ْل نا ِه َفَعْبَاه اللَّه النظن نرةَ االْجتن ْقَاقا

أ َد المَالئِكَه ه ه ِة
لَه ه ههه سه ه ههاجِدِيَََُ ،سَه ه ه َ
جمَعُه ه ههونَ إِلَّه ه هها ِإ ْنلِه ه هها َ}ه
كُِّلهُه ه همْ أَ ْ

لنلسُّج جخْبَةنه واالْج جنتتْمناما نل ْلنبلنيج ج نة وِنْبنجججا ا

ا ْعتنرنضنججججتْه الْ نمنيجججج مة فَججججا ْفتنخن نر نعلَججججى آ ند نم

َ
َ ِمه ه ه ه َ

م جلنه» .نهججج
خلْ نقججهه ونت نع جبن نع َل ْيججه ألَ ْ
بن ن

نل ْلعنججججج ج ناةنه فَقَجججججججا نَُ { :هِنَّه ه ه ه

ت ال َم ْعلِو ِم} .رُجم
ال ُمنْ َظرِيََ إِىل يَ ْو ِم الوَق ِ
دَالْججج َكنن الُجججبْ ناننه آ ندمن دنارا َدرْغَججج نا فنيهنجججاه
نع ْيشنجه وآ نمج نن فني نهججا من َّنلنتججه و نججلرنه ِْب نلججي ن
وعنانا نوتنهه فَا ْغتنره عناُوُّه نفَاالنة نع َليْه بنانارِ
الْمُ َقججامِه و ُمرنافَ َق جةن األَْب جرنارِه َفنبججاعن ا ْل جينقن ن
النتبْان ن بنالْبنجلن ِ
نبشنكِّه والْ نعلِمينةَ نب نو ْننهه وا ْ
اللججه
ال َّ
ونجنلججا وبنانلججا ْغتنرنارِ ن جانماه ُرججم نب نس ج َ
البْ ناننه لَه فني نتوْنبتنهه ولَقَّاه َكلنمنةَ رن ْ نمتنجه
ُ

البالغة :ص  .385وة شجارة د جر :
مجلنهه
ب نع َلججى آ ندمن ألَ ْ
«دَمججا ِْب نلججي ُ َفتن نع ج ن
وطَ نعنن نع َليْه فنجي نلْ َقتنجهه فَقَجا ن دَننجا ننجارِيفٌّ
ودَْنان طنيننيٌّ» نهج البالغة :ص .398

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

الشج ْق نوةمه
ا ْعتن نرتْجه الْ نمنيجةمه وغَ َلبنجاْ نع َليْجه ِّ

َ رُوحِِ َُ َقعُوا
َُهِ ا سَوَيْتِه ونَفَختُ ُِاه ِم ْ

ا رننْياُ بنمُوالنجى
( 15قا ة موضأ« :وِ ْن شنْا ن
كَلنيمِ اللَّه – ملى اأ عليه والجلمه نيْجمُ
َ
ت ِإلَ هَِ مِ ه ْ
ن مقججو ُه {رَي إِنِّههِ ِلمهها أَنَُل ه َ
خ ْا ه ٍر َُ ِق هرٌ}ه واللَّجججه منجججا النججَلَه ِلَّجججا ُبْجججلا
َ

و نوعنانه الْ نمرند ِلَى جننتنهه وَد ْبنبَه ِلَى دنارِ

ل بن ْقلَةَ األَ ْرضِه ولَقَج ْا
ن ْكملمهه ألَنه كَانن ن ْكم ُ

ا ْلنبلني نة ونتنناالُلِ اللُّرِّ ةن» نهج البالغجة :ص

ل تُرن من ْن شنفني ن منفَا ِ
ا ُضْرنةم الْبن ْق ِ
كَان ْ

 .19 - 18ود ضججا قولججه عليججه السججالم:

ب لَ ْمنججججه» نهججججج
نب ْبننججججهه لن ُهلنالنججججه وتنشنججججلُّ ن

«رُجججم ا ْنتبنجججرن بنجججلننل َ نملَاقن َكتنجججه الْمُقَجججربن ن

البالغججة :ص .297وة موضججأ رججان قججا
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عليججه السججالم« :ولَقَججاْ دن نججلن مُوالنججى بْججنُ

البالغجججججججة :صِ« .298 – 297ن دناوُدن

عنمْرنانن ومنعنه دَ ُجوه نجارُونُ عليجه السجالمه

عليه السالم قَامن فني نمثْلِ نلنه الساعنةن منجنن

عن َلججى فنرْ نع جوْنن وعنلَيْهِ نمججا نم جانارِعُ ال ُّججو نه

الل ْي جلِه فَ َق جا ن ِن نهججا َل نسججاعنة َلججا ن جاْعُو فني نهججا
َّ

وبنَْ جان هِمنا الْعن نججيُّ فَ نش جرنطَا َلججه ِنْ دَ ْال جلَمنه

التُبنيبن لَهه ِلَّا دَ ْن نكمونن عنشجارا
نعبْاٌ ِلَّا ا ْ

بنقَا ن مُلْكنجه ودنونامن عنجلِّهه فَقَجا ن دَلَجا تنعْبنبُجونن

َدوْ عنرِ فا َدوْ شُج ْرطنياه َدوْ منجا نبن عن ْر َطبنجةٍ

منجنْ نجلنْنِ ن ْشجرِطَانِ لنجي دنونامن الْ نعججلِّه وبن َقججا ن

ب َكوْبنججةٍ و نججين
و نججين ال بب ْنبُجججورُ َدوْ منجججا ن ن

الْمُ ْلج نه و ُ نمججا بن نمججا نتجرنوْنن نمجنْ نججا ِ الْفَ ْقجرِ

الببْجججلُه وقَججج ْا قنيجججلن َد ْضجججا ِن الْعن ْر َطبنجججةَ
َّ

والججلُّ ِّه فَهَّنلججا دملْ نق جين عنلَيْهِ نمججا دَ نالججاوِرنة نم جنْ

لببْججج جلُه والْ َكوْبنججج جةَ ال بب ْنبُجججججورُ» .نهجججججج
ا َّ

ذن نبٍه ِعْظَاما لنلل نبن وجنمْعنهه وا ْتنقَارا

البالغة :ص .673

لنل ُّجججججو ن ولمبْسنجججججه»ه نهجججججج البالغجججججة:

( 17وذل ج ة قولججه عليججه السججالمَ « :ف َل جوْ دَن

ص .393وة قججو رالججم« :الَّججلنيف كَلَّججمن

دَ نجججاا نبنججاُ ِلَجججى ا ْلبنقَجججا ن الُججلَّما َدوْ لنجج نافْأِ

مُوالنى تنكْلنيما ودَرناه منجنْ آناتنجه عنظنيمجاه بنلَجا

الج َليْمنانن ْبجنن
الجبنيلاه لَ َكججانن ذننلج َ ُ
الْ نمجوْتن ن

جنجونارِ ن ولَجا دَدنوناتٍ وَلججا نُبْج ْ ولَجا لَ نهجوناتٍ»

الججخِّرن َلججه ُم ْلج م
دناوُدن عليججه السججالم َّالجلنيف ُ

نهججج البالغججة :ص .351وجججا ة كججالم

النبُجججو نة وعنظنجججيمِ
الْبنجججنِّ واإلِنْججج ِه منجججأن ُّ

له« :لَمْ ُوجن ْ مُوالنى عليه السالم نيفَجة

اللُّلْفَةنه َفلَمجا االْجنت ْوفَى طمعْ نمتنجه واالْجتنكْمنلن

شجفَ ن منجنْ غَلَنبجةن الْبُهججا ِ
عنلَجى نفْ نسججهه بنجلْ دَ ْ

مُاتنهه رن نمتْجه نقسنجيُّ الْ َفننجا ن نبنبنجا ِ الْمنجوْتنه

ودُون ِ الضلَا ِ» نهج البالغة :ص.33

الانارُ نمنْه نانلينجةه والْ نمسنجا نكنُ
مبن نان ِّ
ودَ ْ

ش ْاان
( 16وذل ة قوله عليه السالم« :وِنْ ن

نبلَججججة وون ِرنرهنججججا قَجج ج ْومٌ آ نجج جرُونن» نهججججج
مُع َّ

ر َّنلثْج جاُ بنج جاناوُدن مجججلى اأ عليجججه والج جلمه

البالغة :ص.352

منا نبن الْمنجلنامنريِه وقَجا ِرئِ َد ْجلِ الْبننجةنه

( 18قو عليه السالم« :وِنْ شناْان قملْجاُ فنجي

َفلَقَاْ كَانن نعْمنلُ النفَاقن ن الْخُجوصِ نبينجانهه

عنيسنى ابْنِ منرْنمن عليه السجالمه فَلَقَجاْ كَجانن

ب َل نسججاقنه َدُّ مك ج ْم نكْفنينججي نبيْ نع نهججاه
ون مقججو ُ لن ُ

ب جرنه ون ْل جنب ُ الْخن نش جنن ون ْ مك جلُ
نتنونال جاُ الْ ن ن

ص الش جعنريِ نم ج ْن رن نمن نهججا» نهججج
ل مق جرْ ن
ون ْ مك ج ُ

ال جرناجُه
بججوعن و ن
الْبن نش جبنه و َكججانن ِدنا ُمججه الْ ُ
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ألرْضِ ومنكنارِنب نهججاه وفَاكن نهُتججه و نرْ ناُنججه نمججا
اَ

الْمنججججانانق نن» نهجججججج البالغجججججة :ص. 352

ض لنلْبنهنجججاقنمِه ولَج جمْ نتكمج جنْ لَجججه
ا األَ ْر ُ
ُتْنبنج ج ُ

البالغجججججة« :رُوا بنمنجججججا دَمنجججججابن األممنججج ج نم

ن ْوجنة نتفْنتنُه ولَا ونلَ ٌا ن ْ ُلنُهه ولَا منا ٌ ن ْلفنتُجه

اللججه
الْ ُم ْسجتن ْكبن ِر نن نمج ْن َقج ْبلنكممْه نمجنْ نبج ْ ِ َّ

جلَاه و نادنمُه نجاناه»
ولَا طَ نم ٌأ ُلنلبهه دنابتُه رِ ْ

ومنج جوْلَاتنه و نوقَاقنعنجججه و نمُثلَاتنجججهه وات نعظمجججوا

نهججججج البالغججججة :ص  .298وة موضججججأ

جُنججونبهِ ْم».
بن نمنثججاوِيف ُ جاُو ند ن ْم و نم نججارِعِ ُ

رججاني :قججا ة مججا اللا ججا ن السججاقر ن

نهجججج البالغجججة :ص .392 – 391وقجججا

علججى نهججج ا سججيح عليججه السججالم « :مطججوبنى

ججججا ت متفقجججة ة الجججننها تارخييجججا150ه

جاْنيناه الججججراغنبن ن فنججججي
لنللا نجج جان نن فنججججي الججج ُّ

ذكره القرآن نظجر مجثال :موالجى ن جار:

ض
اآل نج ج نرةنه دمولَانج ج َ قَج جوْ ٌم اتخنج جلُوا األَ ْر ن

ا لقجججججججججرآن:ن التجججججججججار ا ة ضجججججججججو

بنسنجججاطاه وُترنانبهنجججا نفرناشجججا ومنا ن نجججا طنيبجججاه

القرآن:ص.255- 231

والْ مقرْآ نن شنعنارا والاُّعنا ن دنرناراه رُجم َق نرضُجوا
الاُّْنينا قَرْضجا نعلَجى منْنهنجاجِ الْمنسنجيحِ» .نهجج
البالغة :ص . 673 - 672
( 19جا ادا م عن ج

( 20الشر

الرضي :نهج البالغجة :ص150ه

187ه 244ه 407ه 502ه .596
( 21نهجججج البالغجججة:ص92ه 102ه 107ه

األقجوام ودعجوة

108ه 185ه 198ه 211ه 238ه

اإلمججام عليججه السججالم لالعتبججار حبججاهلم ة

275ه 283ه 297ه 299ه 300ه

عججاة مواضججأ منهججا« - :وِن لَ مك ج ْم نفججي

304ه 328ه 333ه 342ه 361ه

الْقمججرُو ِن السجججالنفَةن لَ نعبْججرنةه َد ْججنن ا ْلعنمنالنقَجج مة

376ه 380ه 402ه 405ه 406ه

ودَْبننجججا ُ ا ْلعنمنالنقَج جةنه َد ْججنن الْفَرنا نعننج ج مة ودَْبننجججا ُ

407ه 408ه 417ه 422ه 433ه

ب منججانانقنِ الججر ِّ
الْفَرنا نعننججةنه َد ْجج نن دَمْجج نا ُ

439ه 441ه 442ه 443ه 447ه

الَّججج نل نن َقنتلمجججوا النبنجججيِّ نه وَدطْ َفاُجججوا الُجججن نن

486ه 527ه 527ه 576ه .610

الج نل ن ودَ ْنيجوْا ُالجننن الْبنبججا ِر ننه َد ْج نن
الْ ُمرْ ن

( 22م .ن :ص 193ه . 329

بيُو ِ و ن نلمُجججججوا
الَّججججج نل نن النجججججارُوا بنجججججالْ ُ

( 23م.ن :ص 56ه 194ه 329ه .626

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

نالليْلِ ا ْلقَ نمرنه و نظلَالمجه فنجي الشِّجتنا ن نمشنجارِ ن
ب َّ

بنججاألملمو نه و نعسْججكَرُوا ا ْل نعسنججاكن نر ومنججانُوا
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( 25م.ن :ص .187
( 26ن مججفة العبججا ججي درقججى والججام ودعلججى
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ا عنججويف وقججا مججنح القججرآن ججلا اللقججب
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( 37م.ن :ص 194ه . 298
( 38م.ن :ص 56ه 108ه 185ه 198ه
329ه .361
( 39م.ن :ص 108ه . 198
( 40م.ن :ص 107ه 194ه 225ه
329ه 197ه .198

للرالججو مججلى اأ عليججه وآلججه والججلم ة

( 41م.ن :ص . 20

عججاة مواضججأ مججن القججرآن الكججر مه نظججر

( 42والتقيا بكونه :مرالجال شجارة ىل دنجه

مججثال الججورة اجلججن آ ججة  19 – 18ود ضججا

بججا مججن كونججه مججا ب شججر عة وكتججاب

الكه آ ة 1ه دما ة نهج البالغجة :ص

وذل

ة ا رالل ه من دون

106ه 185ه 275ه 342ه 361ه

األنبيا فقاله دو األنبيا ة ادقيقة كجانوا

376ه 380ه 417ه . 447

مروج لشججرا أ ا رالجل  .ااراالجاني:

( 27نهججج البالغججة :ص 56ه 108ه 185ه
198ه 329ه . 361

كون

مفتا السعادة . 372 –371/1
( 43م.ن :ص . 262

( 28م.ن :ص.361

( 44م.ن :ص .117

( 29م.ن :ص . 361

( 45ما عاا ال ا مة وا شاعرةه دما ال ا مة:

( 30م.ن :ص 176ه .226

ف ج نكروا النبججوات ضججرورة و سججناه ودمججا

( 31م.ن :ص . 185

ا شججاعرة ف ج نكروا ضججرورتهاه ولكججن

( 32م.ن :ص .275

نكروا سن البعثجة .البوالجي :ا قت جاد

( 33م.ن :ص 342ه . 361

فيما تعل با عتقاد :ص.249 - 245

( 34م.ن :ص 107ه 251ه .329

ا قجججااد السجججيوريف :النجججافأ جججوم ادشجججر:

( 35م.ن :ص . 342

ص .333العججججججاملي :باا ججججججة ا عرفججججججة:

( 36م.ن :ص .298

ص197ه .206 - 203
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( - 46العججاملي :باا ججة ا عرفججة :ص.197

القجججرآن .344/4 :املسج ججي :الب جججار:

وعجججن فلسجججفة النبجججوةه السجججيا الرالجججالة:

 .44 /64نعمججججة اأ اجللاقججججريف :نججججور

ال ججار :ا رالججله الرالججو ه الرالججالة:
ص. 61 - 59

ال ا

.214/2 :

( 53الكلجججججي  :الكجججججاة .12/2 :الفجججججيس

( 48ل ججججا مججججن التفامججججيل نظججججر :ا قججججااد

العجججاملي :الف جججو ا همجججة.423/1 :

السيوريف :النجافأ جوم ادشجر :ص333

املسجججج ججي :مججججججرآة العقججججججو .56/7 :

 .335 -الشججريا يف :ا قامججة العقاقا ججة:

ادججججو ليف :نججججور الججججثقل - .95/2:

ص .15 -14سججججن مكججججي العججججاملي:

الورة :كنل الاقاق  :ص. 233

باا جججججججة ا عرفجججججججة :ص .201- 197

( 54الورة األعرا اآل ة . 173 - 172

طجججار حممجججا علجججي :عقاقجججانا (ادلقجججة

( 55مكنية :ة ظال نهج البالغجة58 / 1 :

األوىل والثانية  :ص.71 - 66

– .59

( 49شججججججارة اىل قولججججججه عليججججججه السججججججالم:

( 56نظججججر :ا شججججهايفه كنججججل الججججاقاق /2

«نلنيسْججج جتن ْدُو ُ ْم منيثنجججججا ن فن ْب نرتنجججججه» .نهجججججج

 .317مكنية :الكاش  .317/1 :ل ا

البالغة :ص . 20

مجججن التفامجججيل عجججن ا جججراد باآل جججة نظجججر

( 50الورة الروم :اآل ة .30

احملمجججججااويف :اإلالجججججالم قبجججججل البعثجججججة

( 51التو يجججا :نامجججر مكجججارم الشجججريا يف:

احملما ة :ص . 80 – 21

األمثل. 380 / 12 :
( 52نظججر :ال ججاو  :التو يججا :ص.330

( 57مكنية :ة ظال نهج البالغة.59 / 1 :
( 58نهج البالغة :ص.20 - 19

ابجججن الجججليمان ادلجججي :خمت جججر ب جججاقر

( 59الورة األعرا اآل ة .172

الججججججججججججارجات :ص .160الفججججججججججججيس

( 60الشججججيا مكججججارم الشججججريا يف :التفسججججري

الكاشاني :التفسري األمفى959/2 :ه
 .132/4الب رانججي :ال ججان ة تفسججري

األمثل. 196 / 5 :
( 61الورة الروم اآل ة .30

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

( 47الورة اللار ات :اآل ة . 56

الكاشجججججججاني :الجججججججواة .58/4:ادجججججججر
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( 62نامجر مكجارم الشجريا يف :األمثجل/ 5 :
. 198 – 197
( 63الورة

اآل ة .60

( 64ابججن ميججثم :شجججر نهججج البالغجججة/ 1 :
. 350 – 349
السنة األوىل – العاد األو –  1437ج 2016 /م

( 65مش الا ن :ركة التار ا عنا اإلمام
علي عليه السالم :ص . 72
( 66نهج البالغة  :ص. 20- 19

 .350/اآلملججي :تفسججري احملججيال األعظججم
والب ر ااضم.306/2 :
( 76شارة ىل قوله عليه السالم« :ون ْتنبُّوا
نع َل ْيهِ ْم بنالت ْبلني ِ» .نهج البالغة :ص.20
( 77نامججججر مكججججارم الشججججريا يف :نف ججججات
الو ة.142 / 1 :
( 78شجارة ىل قولججه عليجه السججالم« :وُجثنريُوا

( 67الورة البقرة اآل ة .213

َلهُج ج ْم ندفَجججانقنن ا ْلعُقمجججو ِ» .نهجججج البالغجججة:

( 68البباطباقي :ا يجلا .213تفسجري القجران:

ص.20

. 104 / 2
( 69الورة البقرة اآل ة . 213
( 70الورة البقرة اآل ة .213
( 71نظججر :البباطبججاقي :ا يججلان116 / 2 :
– . 117
( 72شججججججارة اىل قولججججججه عليججججججه السججججججالم:
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( 75ابجججن ميجججثم :شجججر نهجججج البالغجججة1 :

« وُججججلنكِّرُو ُمْ مننْسنجججججي نعْ نمتنجججججه» .نهجججججج
البالغة :ص.20
( 73نظر :بيب اأ ااوقي :منهاج ال اعة
ة شر نهج البالغة.121 /2 :
( 74نظر :نامر مكارم الشجريا يف :نف جات
الو ة. 141 / 1 :

( 79مش الا ن :ركة التار ا :ص.80
َ َنَُل َنهها
ِه ُ
( 80كمججا ة قولججه تعججاىل{ :إَِّنهها نَ ْ
ن} الجججورة
ِ هها ُِظِو َ
الههَِّك َر وَإَِّن هها َلهه ُه َل َ
ادبر /اآل ة .9
( 81كما ة قوله تعاىل{ :قِه َلها أَ ْسه َالِكِ ْم
جه ه ههرا ِإنْ َُّ ه هه َو إَِّله ه هها ِك ه هه َر
عَلَ ْا ه هههِ َأ ْ
ْ} .الورة األنعام /آ ة .90
لِلعَالَ ِم َ
( 82كمججججا ة قولججججه تعججججاىل{ :كَلَّه هها إَِّن ه ه ُه
تََكِ َرةٌ} الورة ا ارر اآل ة .54
( 83حممججا تقججي م ججبا  :النبججوة ة القججرآن:
ص.29
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( 84نظر :ابن ميثم :شر نهج البالغجة1 :

( 95م.ن :ص. 210

 .351 – 350 /اآلملجججججججججي :تفسجججججججججري

( 96م.ن :ص.329

الشريا يف :دعظم.306/2 :

( 97م.ن :ص.194 – 193

( 85نامججججر مكججججارم الشججججريا يف :نف ججججات
الو ة.142 / 1 :
آناتن الْمنقْان نرةن» .نهج البالغة :ص 20
( 87مش الا ن :ركة التار ا عنا اإلمام
علي عليه السالم :ص .80
( 88نهج البالغة :ص.20

( 99م.ن :ص.137
( 100م.ن :ص.117
( 101م.ن :ص. 56
ْ
الله ُه النَبِها َ
ني َّ
( 102قو اأ تعجاىلَ َُ{ :ب َعه َ
َ َومُ ْن هَِرِيََ} الججورة البقججرة/
مُبَش هرِي َ

( 89دبججججو طالججججب ا كججججي :قججججوت القلججججوب:

آ إِلَّه هها
213ه وقولججججهَ { :ومَه هها أَرْسَه ههلنَا َ

42/2د السالم :ل او  :عيجون د بجار

ش ههرا َو َنه هَِيرا} الجججورة
ك ََّاُههةف لِلنَ هها ِ َن ِ

الرضا عليه السالم .75/2 :ابن الجالمة:
مسججنا الشججهاب .391/1 :ابججن عسججاكر:
تججججار ا دمشجج ج  .42 /34ابججججن قاامججججة:
ا كجج ج  .302 /2 :ابججججن دبججججي مجهججججور
األ ساقي .32اىل اللاالي.247 /1:
( 90الورة األنبيا اآل ة . 32
( 91الورة البقرة اآل ة .164
( 92الورة اللار ات اآل ات . 49 - 47
( 93الورة برا يم اآل ة .34
( 94ابن دبي ادا ا :شر نهجج البالغجة1 :
. 352 – 351 /

الب 28ه وقولجهِ { :إنْ ُيهوحَى ِإلَهَِ إِلَّها
أَنَّ َمه ه هها َأ َنه ه هها َن ه ه هَِيرٌ ُم ه ه ه ِبٌْ} الججججججورة ص

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

( 86شارة ىل قوله عليه السجالم« :وُجرُو ُمْ

( 98م.ن :ص.300

اآل ة70ه وقولجه{ :وَ ِإنْ ِمهَْ أِمَهةٍ إِلَّها
خَلَا ُِاهَا َنَِيرٌ} الورة فاطر اآل ة. 24
( 103نظججر :حممججا تقججي م ججبا  :النبججوة ة
القرآن :ص .166
(104

بيب اأ ااوقي :منهجاج ال اعجة3 :

.315 /
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وظائف النبوة دراسة يف هنج البالغة .......................................................................
( 105نامججججر مكججججارم الشججججريا يف :نف ججججات
الو ة.72 / 2 :

حنجججو  880جججج /عج جوالي اللاجججاليه حتقيج ج

المصادر والمراجع

ا رعشجيه العراقيه ط1ه قمه .1983

 القججرآن الكر ججم اآلملججي :السججيا يججار بججن علججيالسنة األوىل – العاد األو –  1437ج 2016 /م

 782- 720ججج /احملججيال األعظججم والب ججر
ااضم ة تفسجري ت و جل كتجاب اأ العل جل
احملكججمه ققججه وقججام لججه معلجج عليججه:
السججيا حمسججن ا والججويف الت ججليفه ط4ه
قمه  1428ج.
 الب رانججي :السججيا اشججم التججوبليا والويف ت  1107ج /ال جان ة تفسجري
القججججججرآنه حتقيججججج قسججججججم الاراالججججججات
اإلالالميةه م السة البعثةه قمه ب.ت.
282

 اجللاقجججججريف :السجججججيا نعمجججججة اأا والجويف ت  1112جج /نجور الج ا

ة

د بججار السججادة البججا ر نه حتقي ج السججيا
الرججججججججاقيه ط1ه م السججججججججة النشججججججججر
اإلالالميه قمه  1417ج.

 -ابججن دبججي مجهججور ا

سججاقي ت

 بيجججججب اأ ااجججججوقي :ا جججججري ااهلامشي ت  1324ج /منهاج ال اعة ة
شر نهج البالغةه حتقي علي عاشجوره
ط2ه دار يا ال ان العربيه بريوته
.2008
 ادجر العجاملي :حممجا بجن ادسججن 1104 - 1033ج /الف و ا همة ة
دمججو األقمججةه حتقي ج حممججا القججاقي ه
ط1ه م السة معار اإلمام الرضا عليجه
السالمه قمه  1418ج.
 العالمجججة ادلجججي :دبجججي من جججورادسن بن والج بجن ا بهجر ( - 648
 726ج  /الباب اداديف عشره انتشارات
ان الالميه قمه . 1382
 ادججو ليف :عبججا علججي بججن مجعججةالعروالي ت  1112ج /نور الثقل ه حتقي
اشم احملالتيه ط1ه قمه  1412ج.
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 -ااراالججاني :حممججا تقججي النقججويف

 -الشجججر

الرضجججي :دبجججو ادسجججن

القججا  /مفتججا السججعادة ة شججر نهججج

حممجججا بجججن ادسج ج ( 406- 359جججج /

البالغججةه مكتبجججة ا جججبفويفه طهجججرانه

نهج البالغةه ضبال ن ه وابتكجر فهارالجه

ب.ت.

العلميججججة :مججججب ي ال ججججاحله ط6ه دار

 اللخمشججريف :حممججود بججن عمججر تط1ه بريوته  1417ج.

ركججة التججار ا عنججا اإلمججام علججي عليججه

 ابججن الججالمة :دب جو عبججا اأ حممججاالقضججاعي ت 454ججج /مسججنا الشججهابه
ققه و رج د اد ثه:

 -مشجج الججا ن :حممججا ا هججايف/

ايف عبا اميجا

السججججججالمه ط4ه ا السججججججة الاوليججججججةه
بريوته 1997م.
 -الشججججججريا يف :السججججججيا مججججججاد

السججججججلفيه ط1ه م السججججججة الرالججججججالةه

ادسججي  /ا قامججة العقاقا ججةه ط1ه دار

بريوته .1985

ماد ه كربال ا قاالةه 2004م.

 -ابججججن الججججليمان ادلججججي :الشججججيا

 -ال ار :حممجا بجاقر ت1980م/

سججججججن (  9ججججججج  /خمت جججج ججر ب ججججججاقر

 -ا رالجججل  -الرالجججالةه دار

الارجاته ط1ه النب ه .1950

الرالجججو

التعار للمببوعاته بريوته.2003

 -ابن الجياة :دبجو ادسجن علجي بجن

 -ال ججاو  :دبججو جعفججر حممججا بججن

مساعيججججججل األنالسججججججي ت 458ججججججج/

علجججي بجججن ادسجججن بجججن بابو جججه القمجججي ت

ا خ ججصه حتقي ج  :جلنججة يججا ال ج ان

 381جججججج /التو يجججججاه حتقيججج ج

اشجججججم

العربججججيه دار يججججا الجج ج ان العربججججيه

ادسججججي ه ط1ه مجاعججججة ا ارالجججج ه

بريوته ب.ت.

ط1ه  1387ج.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

 538جججج /الفجججاق ة غر جججب ادجججا مه

األالوةه طهرانه  1429ج.
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 -ال ججاو  :دبججو جعفججر حممججا بججن

السنة األوىل – العاد األو –  1437ج 2016 /م

علي بن ادسن بجن بابو جه القمجي /عيجون

بريوته .1986

د بججار الرضججا عليججه السججالمه ط1ه مججال

 -العجججاملي :سجججن مكجججي /باا جججة

شجججججر عا ها كتبجججججة اديار جججججةه قجججججمه

ا عرفجججججةه ط 2ه ذويف القربجججججىه قجججججمه

 1425ج

 1427ج.

 -دبو طالب ا كي :حمما بجن علجي

 -ابن عساكر :دبو القاالم علي بن

ادججارري ت  386ججج /قججوت القلججوب ة

ادسججن ابججن بججة اأ الشججافعي ( - 499

معاملجججة احملبجججوبه حتقيجج الجججعيا نسجججيب

 571ججج  /تججار ا ما نججة دمش ج ه حتقي ج

مكججججارمه ط1ه دار مججججادره بججججريوته

علججججججي شججججججرييفه ب.طه دار الفكججججججره

1995م.

بريوته 1995م.

 -البباطباقي :السيا حممجا سج

 -العسجججججججججججكريف :مرتضججججججججج ججى/

ت  1402ججج /ا يججلان ة تفسججري القججرآنه

ا ججبل ات اإلالججالميةه اممججأ العججا ي

م السة النشر اإلالالميه قمه ب.ت.

أل ججججل البيججججا علججججيهم السججججالمه ط1ه

 الب الي :دبجو علجي الفضجل بجن284

تعلجج با عتقجججاده ط2ه دار األضجججوا ه

ادسن ت 548ج /جممأ البيان ة تفسجري
القججرآنه ققججه وعل ج عليججه :جلنججة مججن
العلمجججججا ه ط1ه م السجججججة األعلمجججججيه
بريوته .1995
 البوالججي  :دبججو جعفججر حممججا بججنادسن (  385ج  460ج  /ا قت اد فيما

بريوته .2010
 علججي :طججار حممججا /عقاقججاناهب .طه ب .مكاه  1418ج.
 الفججيس الكاشججاني :حممججا حمسججن( 1091 –1007ج  /األمجفى ة تفسجري
األمججفىه حتقيجج حممججا درا جج وحممججا
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نعم ه ط1ه مركل األحبان والاراالات

ط 1ه طبججأ دار ومكتبججة الب ججاقر بججريوت

اإلالالميةه قمه  1418ج.

 2013م.

 -الججواةه بججال حمق ج ه مكتبججة دمججري

 -ا شهايف :ا ري ا حمما القمجي ت

ا ج من عليججه السججالمه ط1ه دمججفهانه

 1125ج /تفسري كنل الاقاق ه حتقي آقجا

 1406ج.

جمتبى العراقيه ط1ه قمه  1407ج.

عبججا اأ بججن ا ججا ت  620ججج /ا كجج ه

القرآنه نقله ىل العربية :حمما اااقانيه

ب.حم ه دار الكتاب العربيه ب.ت.

ط1ه مببعة دف ه قمه  1426ج.

 -الكلججي  :دبججي جعفججر حممججا بججن

 -دبججو ا عججالي :حممججا بججن ال ج ا

عقججوب ت  329ججج /الكججاةه تججح علججي

مار الا ن القونويف(  673- 607ج /

اكججججج ج غفجججججججاريف هط3ه دار الكتجججججججب

الفكججججول ة دالججججرار مسججججتناات كججججم

اإلالالميةه  1388ج.

الف جججججوصه ط1ه مببعجججججة فجججججارابيه

 املسجججججججججي  :حممجججججججججا بجججججججججاقرت 1111ججججججج /حبججججججار األنججججججواره ط2ه
م السة الوفا ه بريوته .1983
 مججرآة العقججو ة شججر د بججار آالرالججو ه ط2ه دار الكتججب اإلالججالميةه
طهرانه  1404ج.
 احملمااويف :علجي مجاحل رالجن/اإلالالم قبل البعثة احملما ة رؤ جة قرآنيجةه

انتشارات موىله  1413ج.

تعنى بعلوم كتاب نهج البالغة وبسرية اإلمام علي عليه السالم وفكره

 -ابن قاامه :موف الا ن دبي حممجا

 -م ججبا  :حممججا تقججي  /النبججوة ة

 مكنيجججة :حممجججا ججججواد /التفسجججريالكاشج ج ه ط3ه دار العلجججم للمال ج ج ه
بريوته 1981م.
 مكنيججة :حممججا جججواد  /ة ظججالنهج البالغةه حماولة لفهجم جا جاهط2ه
مببعة التاره قمه  1428ج.
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 -ا قجججااد السجججيوريف ت 826جججج/

 -ن ججار :موالججى  /البكججاة والججنن

النافأ وم ادشجر ة شجر البجاب ادجاديف

التجججججار ا ة ضجججججو القجججججرانه مشجججججا ا

عشجججره حتقيج ج مشجججتا الل جججايفه ط1ه

ال ججججججراعه جملججججججة ا ججججججبا ه العججججججاد

النب األشر ه .2010

الثامنه2013مه ص.255 – 231

السنة األوىل – العاد األو –  1437ج 2016 /م

 ابججن منظججور :دبججو الفضججل مجججاالا ن حمما بن مكرم ت  711ج1311/م/
لسجججان العجججربه ط1ه دار د يجججا الججج ان
العربيه ددب ادو ةه ب .ت.
 ابن ميثم :كما الجا ن بجن علجيالب راني ت 679ج /شر نهج البالغةه
ط1ه مببعة وفاه قمه  1427ج.
 نامر مكجارم الشجريا يف /األمثجلة تفسججججري كتججججاب اأ ا نججججل ه ط2ه دار
يا ال ان العربيه بريوته 2005م.
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 نامر مكارم الشريا يف /نف جاتالو ة (شر نهج البالغة شر ع جريف
جامأ لجنهج البالغجة ه مبسجاعاة جمموعجة
مجججن الفضجججال ه عجججااد :عبجججا الجججر يم
ادمرانيه ط2ه دار جواد األقمة علجيهم
السالمه بريوته 2009م.

تربية الطفل
يف فكر اإلمام علي عليه السالم

م .م .عقيل رشيد عبد الشهيد األسدي
جامعة الكوفة /كلية التربية األساسية

احلمددهلل ر ا ااملددوال الااوددسال الاا ددس علددخ متددون ااء ددو
الاارسددلل ي ددق اا وسددو لمددهلل العلددخ وا لددـ يءدديا اا دددلو ال ددو
احلِكددوو ال ملددهللط ع ددسل ااسددرال ددهللال يسوسددق اا دد ا
اإلء و

ق شسرًا طي سً من ح وعـ ل يح وءهو ال هداا علكدك

الحـ الشخو لـ من متسهلو الإ َّ اا د يا اممدا ااالا ااد
هو ااسف
عل ـ اافر

ااسرال هق عمدو عكدي ن شخود لـ المدو كدي
اا ل

هي اءملكوس الك اارحل و فإذا كوءت ااسرال

صوحل فإءهو سل لج يالال اً صوحللو

تربية الطفل يف فكر اإلمام علي عليه السالم ..............................................................
المقدمة

اا ددددلس ااهللامتل ددد ااددد

احلمدددددهلل ر ا ااملدددددوال الااودددددسال
الاا س علخ متون ااء و الاارسلل ي دق
اا وسو لمهلل العلدخ وا لدـ يءديا اا ددلو
ال و

احلِكوو

اا

ااالا – ااملهلل ااالا – 1437هد 2016 /
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يسوسق اا د ا اإلء دو

الحددـ الشخودد لـ مددن

متسهلددو الإ َّ اا د يا اممددا ااالا
اا

ااسرال هق عمدو

عكي ن شخو لـ المو كي عل ـ اافر
اا ددل

اا مددي ال دديل والددهلل ج م د ددي ااسف د
الء جـ عِرب مراح

يه االملوق

يمدو إذا

كااكو

دق

شددسراً طددي سً مددن ح وعددـ ددل يح ددوءهو

هو ااسف

(اا مري) ءفا ااسفد اادا

أمتدا

ف دددهلل ااسدددرال فددإ ّ اا دددو سدد كيءي

ال ملددددهللط ع ددددسل ااسددددرال دددددهللال

ال هدداا علكددك

سلددددا عل هددددو

إ ااسددرال ذا قدديال ةددووس الء ددو
ال

العمللمهلل فوعل لهدو العأريريهدو علدخ

يفرا هو عن طر ا مو عكد ملـ مدن حوجدو
ال الافد ءف د المو د فددإذا عدديافر ا ددي
ااسدددر ااسادددو اادددا كد د حوجدددو
ااسف اا يايج الاا ف

ي ل ذادك إا

هددي اءملكددوس الددك اارحلد و

حت ددا دديه اا ددل و العياف ددـ ااكخوددق

فإذا كوءدت ااسدرال صدوحل فإءهدو سدل لج

الاالجلموعق العلخ ااملكا إذا سو جي

يالال اً صوحللو

يسددر وددري سددل و ملددق كياقد ااك ددت

فث وفددد ااسدددرال العدددهلل هو المتوسدددكهو
االجلمددوعق مددن يهددو ع وصددر د اافددر

الاحلرمددو الاحل ددهلل الاا ا ددو فددإ ّ ذادددك
ملكا علخ ااسفد

ي د يءكدسلـ

ددوملم الم ملددـ مددن االاددرات الع ك د لـ

ك د مراح د ح وعددـ ال ك د املمملددو

ءكأال سل م قيامهدو املدا اارف د الاحلد

ودددرت اا دددر عدددن م دددليل عمل دددهللهو

الاال ددوم

العملمدد علددخ وددرس دداال

العسي هوو
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إ َّ اا رال اا ل ل السفيا ع لهللعق
اامل و د هلل اس د طرااددا اال ك د ااس در
اليسدددوا هو ااطفدددوا اادددا ن هدددو عمدددو
اا ل

اليسوس ع م د املمد العسدي ه

الاكدددق ءه دددا ااطفدددوا اا دددي مكوءد دًو
جو م ملسل و ااملور احلهلل ث جي

عورءو احلواقو

اشلم اا ث علدخ م دثل ع د همو
م هللمد العل همددو متومتد و ع والادت اا ددث
ااالاط عملر دد ااسددرال ال ددو يهم لهددو
اليهم مرحل ااسفيا

ااسرال الالظ ف

ااسرال جتوه ي واهو يمو اا ث ااثدوءق ف دهلل

عل ددددو ي ءراعددددق عمل دددد ع كدددد لهو

ع والات ف ـ عر ااسف

العددددر لهو يسددددوا ًو الي وطددددًو اجلموع دددد

عل ـ اا دس مدن متدسا عدرم عميعد

مهلل الس العلم علد احل وجدو ااسفد

هددداا امدددوا

اا رال

كوف و

وااكر اإلمدو علدق عل دـ اا دس فكوءدت
يفملوادددـ اليقياادددـ ممل د دوً ال

دد

هددداا

م ددددددلف هللاً مددددددن ااهلل اسددددددو اا ف دددددد
الاالجلموع ددد ذا ااملسقددد ريدددو اءلهدددخ
اا ث خبومت م عميع من االسل لوجو
الااليص و

الريَْت واوو و
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امدددوا اددداا جدددو هددداا اا دددث إسدددهوم

المبحث األول

ملياةمل ال ل اا ي علخ ال ااسدرال

التعريف باألسرة وأهميتها

اا

ااووحل الة سدلي اافدر

الحت ا عياف ـ اا ف ق الاامل لدق كدو يشدو
إا ددـ اإلمددو عل ددـ اا ددس سددو وً ف ددـ اامللددو

عل ـ اا س

اا دد د اا ددددل م اليمتدد د

ددجو م د عودددرءو احل دواق

الفكره

يسددددوا

مدددن ااحو دددث ااكدددر ف
الحتل لددهو كددو

العراث يهد اا دت علد هو اا دس ريدر

فكر اإلمو علق

عمل خ مللي كلوا ءهج اا سو ال ريال اإلمو علق

اا ددل

الءملددهللّهو كددك صدد

الكددو

احلهلل ث المو جدو
الاالجلموع

دـ ااهلل اسدو اا ف د

ووظيفتها
ااسرال ال مهو ال و

و املم

ااوددوم مددن متددسا إعددهللا اا ددو إعددهللا اً

تربية الطفل يف فكر اإلمام علي عليه السالم.............................................................

سدددل مًو

دددجو مددد اادددر ل الاالسلملدددو

اا ي اهلو ف الس ّن اا سي اا و مد

اا

يسرعـ يال الم سل دـ يال ا مدوذ

هاا ااهللال كق من اإلجيوزو

سدددليك

أوال :األسرة

الاا وددد

الاحلكو دددو ااددد ع دددهلل

االجلموع دددددد د ااسوسدددددد د
ااالا – ااملهلل ااالا – 1437هد 2016 /

لملرم ااسفد ا مدوذ سدليك م وشدرال
م د د مدددن السدددوا اإلعدددس

ااسددددددرال هددددددق يحددددددهللل ااء ددددددو
اا ددددددددو

االجلمددوعق ع ددي علددخ ء ددو اادد الا
الع

مملو ري املم إا يع واهو ااوداو

العل ّن يفرا هو االجتوهو الاا و اارويا

ااسرال من ك و هدو الصداو هو مملدًوو ففدق
هدداا اا ددي مددن االملل د و سح د ااسف د
ااكخ

اا ميذ

ال ودي مدو كدوههلله

الخيل ءـ ال ل ر اايقت اا وس اكق لج
اا لي ءف ـو

ف هددو الهددق ااسددوس ااددا ع ددي عل ددـ

فواسددرال هددق اايعددو ااث ددو ااددا

ااء ددددو اامتددددرل إذ عمللمددددهلل ممل ددددو

س
عل لددي امتلددـ شخو د ااسف د عكددك ً

اسددلمرا هو الي ااهددو علددخ مددو

فر ًو الاجلموع ًو ال ًو الهق هاا متو س

ااء ددو

لمللمددـ اافددر امتدد ءسددو ااسددرال مددن
ددددددوذ اا ددددددلي ااددددددرع
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ددددددوا الا

االجلموع د الاا ددوس اا ددليك اامتددرل
اا حيلال هو متو

ااسرال()1و

الااسدددددرال هدددددق يسدددددوس اال كددد د

عمل و عر ي العث ف هو ف مدن يجد
حت ا ي اافر يًا سل مًو()2و
القددددهلل عملرةددددت ااسددددرال الددددلاري
الظوافهددو ءل ج د الل

ددر الاالو د

المددو

اف هددو مددن يريددو مو سددت ال هددو وددي ال

االجلموع ددددد المودددددهلل االسدددددل وم يال

م وشرال الوري م وشرال علدخ عمل د اال كد

االارات فسرال ااسفد الع هللعدـ ااد

االجلموع اا ع ي هو ااسرال الي لد

هددق م ملددث ري وفلددـ ال مراحدد اا مددي

ا علدخ ذادك كدو االجتدوه ااملدو قدهلل ًو
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ؤكهلل مملومل ااطفوا مملومل اا دواال ي
وحل

د وا ديال يح وءدًو علدخ حدل

ؤكددهلل علمددو اا د الااد فا الاالجلمددو
يهم د موددو ق ااطفددوا المد هو احلد
الااملسددد الاحل دددو

كدددااك

وددد

إا اارشددهللو الك د حوجوعددـ عملددهلل ةددرال
الكلمدددوا ددديه العفدددل قهلل اعدددـ الملكوعدددـ
الحتياددـ مددن كددوان ددو يايجق إا إء ددو
ءوةج القو علخ االك

م السسـو

الاملدددد ّ يهدددددو حوجوعدددددـ مرحلدددد

ي َّ هدداا ال مل د ي املم د أسددره لل د

الاارعو الااسمأء د الاحلد الااملوطفد

هدددداه اا هللايج دددد ا هلل ددددهللال اا دددد

ال إشد و هدداه احلوجددو

ل ددا الكددوان

الاال ك ا االمتلست ل ف و املمد

اإلء وءق اا مي االدياز

إذ دلمكّن مدن

اقلوو ًو الري وف ًو الاجلموع ًو ملكا علدخ

احلفددوظ علددخ واددـ العك فددـ م د ظددرالت

مددهللل اإل ددو علددخ ااسددوا

اا هلل د يال

احل دددوال مدددو عدددهلل إشد د وعهو يال إشد د و

ياهلل ااسف ةمل فًو عدوج ًا عدن عدأمل
االسل ددددو اا ددددرال

حل وعددددـ الم ددددا

ي ملوً ممو مل ا يه الحت ا عك فـ()4و
ال كن اا يا ي ًو إ ّ ااسرال يظ فلهو

اال و ااالا ع هدر حوجلدـ ااسوسد

االقلوو علمكن من إش و حوجو اافر

إا ااادداا الاامددو ااملددوطفق االددا ن مددن

مددن ااادداا الااك ددو الااكددراا اك هددو ال

الءهمو ال كن السف ي

مي ال دخ

احل ددوال يمددو حوجوعددـ اامتددرل فل ددلمر
اا هددي متددسا مراحد

دديه مددن ااسفياد

عل ـ اا س

ثانياً :وظيفة األسرة تجاه أبنائها

ءف د د يال اجلموع د د يال ذه د د يال كلدددهو

الفكره

اامتا وا وهج ا هلل هللال()3و

مل دددهو دددلج ع دددـ عددديعرا ع دددي يال

عمل خ مللي كلوا ءهج اا سو ال ريال اإلمو علق

والفرق علخ يسوس ا ا يال اا ن إال

ااسفيادد ااالا هدددق اااددداا الااكدددراا

ع د ال ه ددااك ف

د

د عمللّمددـ ك د

حي ددا إش د وعوعـ علددخ الفددا و اا القياعددهلل
سليك ممل الم يا ()5و
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الإءّهدددو يظ فلهدددو اا ف د د ااملوطف د د
عكددد د حوجوعدددددـ إا احلددد د الاحل دددددو
ددمن الفددر عيازءددـ

الاالهلمددو الذاددك

اا

ااالا – ااملهلل ااالا – 1437هد 2016 /

االءفملواق الااملوطفق()6و

هددداه اايظ فد د سد د ملكا علدددخ الحدددهللال
ااسددرال الع ددوم هو فوازمد االقلوددو
عدددددؤرير ملوءدددد ااملسقدددددو الاادددددرالا
االجلموع دد امتدد ااسدددرال العدد ل ي

ال ددو ع علددخ مددو ع ددهلل كددن عددرم

قدددهلل ال ااسدددرال علدددخ االيافدددا مدددن ال

الظ فددد ااسددددرال لددددي ن يسوسددد ل

ااملسقددددو

همدددوط اايظ فدد االقلودددو

ااسدددرال

حددددهللالث عددددأريريا قي دد د

االجلموع د مللمددهلل علددخ ج د ا ع ددوس

اليريرهدددو إشد د و احلوجدددو ااسوسد د

يفددرا ااسددرال ك ددليل مملددل الممل ك د

اع ددواهوو ال اايظ فد اا ف د ااملوطف د

فدددإذا عدددأرير اا دددلي و ااو دد ودددي ال

إشدد و احلوجددو

ااسددرال اليريرهددو

ك ريال عفكّكت ااملسقو االجلموع ()8و

االجلموع اع واهوو
 .1وظيفة األسرة االقتصادية
وأثرها في إشباع الحاجات
األساسية ألعضائها
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الةدددمل حجدددو اإلشددد و اا ف ددددق
الااملدددوطفق اادددا حيلوجدددـ كددد فدددر
ااسرال ا

م اآلمتر ن احمل سل ـ()9و

ااسرال عك احلوجو ااسوس مدن
طملددو الشددراا الملد ا الم ددكن الكد

ا اسل را سليكـ يال عسقوعـ

س عدددن ي اازمددد االقلودددو
ف ددد ً
ع ددددمل ااكددددملي ددددوامن الااسمأء دد د

هددددداه احلوجدددددو ال كدددددن الكدددددخ

الع

االسدددلا و ع هدددو يال عملي دددهو يصدددفهو

افك اامل العج ه عن إش و احلوجدو

اسدددددل را ه اا ف دددددق

ااسوسد اددـ الانمتددر ن ااددا ن ملدديهلو

حت دددددا الكدددددخ
الاالجلمددوعق

()7

الال شددك ي متل د

اا لا الاميت الاإلح دوس الذادك

ال لدددياعر اا دددرالت ذاعهدددو عد د ا مكدددوعر
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اا ددد د ا الممل ددد د الع دددددمل عسقوعدددددـ

اا ي ن من جه ال هو ال ل اا و من

ددوآلمتر ن الع ددمل مكوءلددـ االجلموع د

جه امتدرلو ال سحد ي اا درو ااكدر و

علدخ اآلمتدر ن

قهللّ ااي ّال علخ اارمح مدن قيادـ عملدواط

ي وً القهلل حيا يءّدـ عد
الوري مرويا ف ـ()10و

ممدددو ف دددهلله اح امدددـ ا ف دددـ الاحد د ا
االجلموع دد علدددخ زالجلدددـ الي وادددـ فلكثدددر
ااوددراعو

ددل يع ددو ااسددرال يال كثددر

عيج دددـ االدددي الاالأء دد إا ااا يصدددفـ
عن ذاكو

اال

القهلل لخا ااا مياق ممل د م هدو

االء

وا من احل وال ااملوال يال لجـ ادي

االسل س الاا يا واياق ()11و

االموسك هق اا د اادرا ا ابشد وعو
ااملوطف

م يفرا ااسرال()13و

العدددرع اايظ فد د اا ف د د ااملوطف د د
إش و احلوجو االجلموع مثد احلوجد
إا احل الاالءلمو الاحلوج إا االحد ا
الاال هلل ر االجلموعق الاحلوج إا اامنو
الاكق ك اإلء و حوجلـ إا احل
لسل عل ـ ي مل ش ةدمن عسقدو
اجلموع ط م وريهو

 .2وظيفة األسرة النفسية

فمكددوعر احلد اال ددو ا ع ددي اددهللل

العاطفية وأثرها في إشباع
الحاجات االجتماعية ألعضائها
عل دددمن اايظ فد د اا ف د د ااملوطف د د
حوا من االفوع ااملم دا الاالملدوط

ااكدددملي دددوامن الااسمأء د د فواسدددرال

دل

الفكره

اا ؤالا و اال وال علدخ عوع دـ المدن ريدوّ

الذاك اهم ااكوعر ااملوطف

عل ـ اا س

عهلل االهلمدو الااسم دوالال الاهلدرالا مدن

عملم دا
عمل خ مللي كلوا ءهج اا سو ال ريال اإلمو علق

اآلمتددر ن اددـ ال ف ددهلله ي دوً ه لددـ السددسيعـ

{وَجَعَلَ بَيْنََكمْْ مَندَةً و وَرَمْةَنة}

()12

اافر ااكملي وامن الااسمأء العملس دـ
ءيعوً من االسل را االءفملواق ف كملر إ
ه و من خيوت ال ملس عل ـ فل يل ف ـ
مكدددوعر اامدددن الاامدددو

مدددو اافدددر
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اادددا ال كدد هددداه احلوجدد كدددي
حوا متديا عدوطفق ع ملدهلله عدن االفوعد
اإلجيو ق م اآلمتر نو

اال كد د االجلموع د د العد د ل ي يمتسدددر

ممل

فهق شملي اافر يصفـ ع ديًا

ع كد ااسفد هدي ف دهللا عسد

ء

اا ال عو لهددو الع د ل ي دًو ي ّ شخو د

هددداه ا موعددد ع دددهلل ه العكدددملره ملدددـ

ااسف اادا حي دخ رعو د اا العسفهدو

دددخ وال دددهلل ر االجلمدددوعق

هدددق يكثدددر اع اءدددًو ءف ددد وً العوطف دددًو مدددن

ااددا يسوسددـ ااكددملي والءلمددو المددن

شخو ااسف ااا ف هلل يمّدـ الحدر مدن

المكوءلدددـ ف

ال اال هلل ر االجلموعق ااا
فوءـ قهلل

واـ اافدر

ث عن خمر الليعر االءفملدواق

اادددا ملوء دددـ القدددهلل جيدددهلل ذادددك أسدددوا
اا لي اا رت()14و

ح هو عمر م كر()17و
ال كددددن اا دددديا إ ّ يهددددو موددددهلل ن
دددلمهلل م هدددو ااسفد د إشد د وعوعـ اا ف د د
الااملوطف همو اا الاااو

ااا كن اا يا إ ّ احلرمو من إش و

اا
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الاحلا ي ّ عو اا العسفهدو الح هدو
اسفلددهو اددـ يهم د ك د ريال ةددو عمل د

يمددو احلوجدد إا االءلمددو إا يوعدد

احلوجددددو
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وا

ددددؤ

ددددوافر إا ااكددددملي

يال إا اامل هلل اا ف ()15و
يال قهلل هللف ـ إا االمدر الااملود و

الاالءفس من اا ديا

االجلموع د يال

ةددي مددو ع ددهلل كددن اا دديا إ ّ
اإلش د و اا ف ددق الااملددوطفق اددـ يهم د
مم دد ال

ددو شخودد سددي المل ءدد

الذاك او ع سي عل دـ علدك اإلشد وعو
مددن فدد اافددر إا االالدد ا وا دديا

عددددهلل ي ااددددـ الياج ددددو الاالال امددددو

االجلموع الع ي د الا سدـ االجلموع د

االجلموع ()16و

ممو ملهلله عن االاراتو
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ثالثاً :أهمية مرحلة الطفولة في
األسرة

ااسددي و

ااسف د هددي عرك د يال ددو ع ددي
ياددديجق الاجلمدددوعق لّوددد

مكددددددوههللاعق اإلكل ك دددد د ي اا ددددددو

كيءدددـ

دد ال ااهددو و ددو اليمهددو

يسددي و جي ددهللال ف ددي اا د اا ددل م
الي اا و وري ااسدي و

د ال ا هدو

كثري اال ل هلل الاالقل وسو

ف دددي اا ددد الالح دددت ي صدددس

العهللاّ كثري من ااحبدوث االجلموع د
الاا ف د د علدددخ ي ااشدددخو

اآل و ف

صس اا و »()20و

اادددا ن

اددددااك يصدد د ت اسدد د ااسفيادد د

ملدددوءي مدددن االةدددسرا و هدددو اادددا ن

ميةد د ع و د د اآل دددو الاادددر ل العلمدددو

عملرةدددديا طفدددديالهو إا كددددثري مددددن

اا فا ال جوا ااس الوريهو اليص ت

ااوملي و الااككس الااوهللمو اا

مراح ح وال اإلء و المن يكثرهو يهم
اكيءهو مرحل عكي
متودوا

علكك ف هو ي

ك مو ملي سريه ااس ملق يال

حجدر

عثرال طر دا الصدياـِ إا يقودخ طوقوعد ِـ
العسو اعدد ِـ مؤشدددرًا ح دددو ًو اامدد اادد

شخود اافدر الي ملددو سددليكـ

ع ددملخ إا متلددا اا دياطن ااوددوم اا ددو

ال الافملدددددد ِـ اادددددد عسزمددددددـ ح وعدددددد ِـ

علخ حتم يع و احل وال ال و علمد قدي

اا ل ل ()19و
القددهلل يكددهلل ذاددك اامتوددواق اا ف ددق
صوم ع هلل ااكدر و يادـط «مدن متدسا

الفكره

اددااك عملددهلل مرحلد ااسفياد مددن يهددو

الااملم علخ عو هاا اا مي الحف ـِ من

عل ـ اا س

عركت وريو اً عم

شخو وعهو()18و

اامل و د مددي ااسف د

دديًا ص د

ًو سددواًو

عمل خ مللي كلوا ءهج اا سو ال ريال اإلمو علق

شهلل هلل احل وس سر االدأريري كدن حيادـ

و دددو اليمهدددو ودددري يسدددي و ال جي دددهللال

للددك ك د ع وصددر اا ددو الاا ددهلل ال علددخ
اإلسهو

و احل دو ال اإلء دوء اليمتدا

مكوءلـ ل املمملو اال هللم ()21و

295

تربية الطفل يف فكر اإلمام علي عليه السالم.............................................................

اا

ااالا – ااملهلل ااالا – 1437هد 2016 /

ااا يص من اا رال

296



اددق ي ع ددي إا هدداا اا ددملخ

إعدهللا ااسفد

اا د

اللملوم م اال دهلل و ااد

فرةدهو عل دـ

الاا د ااد

اا ر احلواق اادا لود

كيءدـِ عوددر

اا كي إلعهللا ي وا و اياجهد قدر قدو

كددن ي حت ددا هدداا ااددلاري

ااملليمو االهللف الااملرف اال ا هللال العلم

عدددؤذ دددي ا ه دددلاريا عم دد الاسدددمل

اامللدددو الاالك يايج دددو االسدددي ال الاادددلفكري

الملسح دد د عكددددم ا ياءدد د اامللم دد د

اامللمق الاافكر امس المتك دوً السفد مدن

الاالك يا يج دددد الااث وف دددد مدددددن ح دددددوال

يري و الجي ه الاحملوف علخ ك وءد ِـ الهي لدـِ

علممل و()24و

اا يم

عوا و ااملوصر()22و

ف وال ااسفيا الك ف عر لهو الاالملوم

إ ّ اا هيم ياق ااسف حيلو عل دو
عكث

مملهددو ملددهلل وو دد كدد علمدد

فددوالاريا

ا هي جتوه عيع ااسرال ااملر

اا ر مل اا عكدههللهو املمملدو ااملوصدرال

الاالكدددهلل هلل علدددخ اا د د و اإلجيو د د ااد د

جيمل اامل و ث وف ااسف ههللفوً اسد اع ج و

عملل هو الختل وهو مدن اا د و ااد عدؤرير

الع مي دًو الاامل و د واسفياد وددي ال عومد

عسي هددددو الحتودد د هو مددددن ي ّ قدد د و

ال ث وف د ااسفيا د وددي ال متوص د ال مل د

متو ج ددد م ددددلي ال ع ددددل ت قددددهلل اعهو

ف

الإمكوء وعهدددو ااد د عل دددوفخ مد د ق م دددو

د ال ددهلل ي دًو مددن ي

اإلجيو الطميح و اي اال هلل

()23

الهاا

ل سل االملرت علخ ي رز اال هلل و اا
عياجددـ ااسددرال الري وف د ااسف د
العلمملهددو ممددو ددؤ

عواهددو

إا اال ددر اددي

االجهلل ددهلل الاالسددي ر الحتهلل ددهلل ااالاي ددو

إح و ااوةدق الاسلكدرات اا دل
د مددن احلوةددر

ال لملوم مملـ المدن ريدو ع هدر يهم د الةد
عوي ملكوم مس قيم عر ي الع مي د
اليصدديا إا يهددهللات عر ي د مك د ك مددن
شدددأءهو ي عرع دددق ياقد د ااسفد د الختسّد د
ا ل لـ الحتق عراريـِو
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إال ي ّ ه و ملض اامليّقو اا عؤرير
إسدد د اع ج الم هج دد د االملومدد د مدد د
ااطفددددوا الري ددددوفلهو ال ددددهللمت

ذاددددك

ا ددهلل ر وادداكر ي ّ اا د

فكددر اإلمددو

عل دددـ اا دددس ع دددهللي مدددن مرحلد د امتل دددو
اا الجددد يصددددفهو م هللمددد ا ددد ي ددددو

إشكوا عسق ااراشدهلل واسفد (إشدكوا

صددوحلل مددرال اً كراحد اا مددي اامتددرل

اا االجدد د ددددل ااصددددوا الااملوصددددرال)

الهدداا مددو سد ـ ملددرم هدداه ااحو ددث

العهمدد ش احلوةددر الهدداهِ اإلشددكوا و
عدددؤرير يسددددليا اا ددد ال ميقددد
املم من ااطفوا()25و

 .1اختيار الزوجة
يا اإلمدو يمدري اادؤم ل علدق دن ي دق

ال متسص هداا اا دث جيد علدخ
ااسددرال ي عأمتددا ال هددو اافوعد

اا ف

الاالجلموع احلهلل ث ط

عر د

فو ّ ص لهو س الالاهللهو ة و »()26و
فكدددر

دددهللي دددو ااسدددرال ااودددوحل

متوا د د مدددن كد د اامل دددهلل الاالةدددسرا و

اا الج د ااوددوحل اددو هلددو مددن يري در عم ددا

اا ف

قو ن علدخ حتمد م دؤالا لهو

ا ّ اا الج د ااوددوحل هددق م هللم د ا د

احل وال الاالفوع االجيو ق ف هوو
المبحث الثاني :تربية الطفل في
فكر اإلمام علي عليه السالم
ل من هداا اا دث يحو دث اإلمدو
علق عل ـ اا دس

عر د ااسفد

الكد ري ح ددوال ااسددرال المتوسددك وءهددو

المدن

ي و صوحلل الهاا اامر الاة

كسمـ

عل ـ اا س ط «الاهلل احلم و ة و »و
فوإلمددو عل ددـ اا ددس خيكددخ عدد ّال
احلم و الءل دوا هداهِ ااودف إا ااسفد

الفكره

أفرا صوحلل لململدي كخود سدل م

اإلمدددو علدددق عل دددـ اا دددس مدددن امتل دددو

عل ـ اا س

ااسف د العأ ددـ مددن يج د إ فددو املم د

طوا عل ـ اا س ط «إ وكو الع ال ج احلم دو

عمل خ مللي كلوا ءهج اا سو ال ريال اإلمو علق

الإشددكوا اا ك د

ااوةددق يال اا ددل

القرا عهددددو ةددددي ااسددددا الاا ددددو
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الاملددهلل قددهلل عهو علددخ عر د ااسف د عر د
سدديّ القددهلل يري ددت ذاددك علمددو اا د فا
الاالجلمو الاامتدس

دأ اادريال ااكر د

ااها دد هدددق اا دددؤالا علددخ عه دد ا دددي

اا
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اا ف ددق الاامتسقددق ا كددأال ااسف د ءكددأال

القدهلل يال صدلخ ار عل دـ الوادـ كلمد
حهلل ثـ قوصدهللاً ا دل يال اادا ا

ااملر

اا عكمن امس وو
الهق مو يشو إا هو علمو احل دوال حدل
قوايا لأريريهو ااملدو ا الااودفو ااد

سددددل م مليازءدددد الهددددق اادددد عدددد

كددن ي لملد هددو ااياددي العكددي علددخ

شخو د لـ الاجتوهوعددـ العو اعددـ اليمتسقددـ

شدددك ميجدددي ا ودددري م دددي ال دددواملل

الهدددق اادد ع دددمي دددـ ادددي عدددو امدددري
الااكموا الص اا ل

اا اهر()27و

فمن ي ا ي لخا ا ف دـ زالجد عل دـ ي
ملدددرت سدددجو وهو يصدددسً الفودددسً الح ددد وً
الء د وً اكددق حي ددخ ددإمراال ة د العف ف د
يا اإلمو يمري ااؤم ل علق عل ـ اا دس ط
«ح ن اامتس رهو كر ااعرا »()28و

298



امددر ال عهج د

متس ددو حومل د ااوددفو

اا ل ل د مددن ج د آلمتددر ي يءهددو حتم د
ااوفو ا هللال الوري ا دهللال مدن اا دي ن
إا ي واهمو()30و
ال ل

هاا اامر جل وً امتل و اإلمدو

علدددق عل دددـ اا دددس افوطمد د ااكس د د (ي
اا ل) ملهلل الفوال ا د عمدـ ااودهلل اا هدرا

الهاا احلهلل ث ث ت إمكوء د اكلكدوت

عل هو اا س ) إذ قوا عل دـ اا دس امت دـ

ااسهدددو ال ااملوال ددد الفدددر مدددن اا دددجو و

ع دد

 -الكدددو عو فد دوً واء دددوا -ط

اافوةل ع هللهو العن اارسيا لمهلل صدلخ

«يمتسدد ادددق امدددريال الادددهللعهو ااف يادد مدددن

ار عل ـ الواـ السلو يءـ قواط «ع الجيا

ااملرا ا ز م هو الاهللاً كي عيءدوً ايادهلل

احلجر ااووم فإ ّ ااملر

سّوس»()29و

احل ل ي عوشي ا ووو»و
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فإ اإلمو
اا

ر إا شدجوع ااسدرال

ر هلل ي خيس م هو زالجلـ ال جد

اارةددوع مددن إح ددوس ااسفدد واددهللت
الاحل و

اـ الاهللاً شجوعوًو

ي ّ اال هي يكم واا ج مق

الاحلد هددي يشددهخ ودداا ءف ددق الااددا

 .2الرضاعة

سحد اسددلجو و ااسفد الرةددوع مددن

رة ـ ااو يع و رك عل ـ من اد

ااململ اهلل ـ فإ ااسفد حدل رةد مدن

يمـ»()31و ال حهلل ث ومتر قوا اإلمو علق

ريهلل يمـ ال دا مملهللعدـ ف د الاك دـ دهللال

عل ددددـ اا ددددس ط «اء ددددرالا مددددن رةدد د

سمل هللًا م رال ًا هو اًو مسم وًو

يالال كو فو ااياهلل ك عل ـ»()32و

الإذا عأمتر ع دـ ااثدهلل يال ءد مدن فمدـ

عددداه اامللدددي ااس د د ااود د
حل

اا هي يف

يّ

واا ط ملدق السفد

الةددمو القو لددـ مددن اامددرام

الان ءملرت ي ّ اافو العمل د ااد

مودهلل

عدددن عد دأريريه االجيدددو ق اايةد د اا ف دددق

الموددهلل اإلح ددوس يجددي اا الااكددملي

الااملددوطفق السف د

اله دي يهددو ااراح د

حب وءهددو الاإلح ددوس ددوامن ا دوً ال هدداا

اا ددو ااملددوطفق السفد ح ددث حتل ددن اا

عكي اارةدوع ا دت عدر إشد و حوجد

طفلهو العَ مّـ إا صهلل هو ف كملر وحل دو

ف دد د يايج الإ ددددو هددددق ميقدد د ءف ددددق

االياص الااهللت ااملوطفقو

اجلموعق شوم كم اارة الاا الهدي

إذ ي ّ إ ةددو ااسفدد مددن ريددهلل يمددـ

يالا فرص اللفوع االجلموعق()34و

حي دددا هدددهللفل همدددو اارةدددوع اااااا دد

ا هلل ل اهلمدو اإلمدو حب دوال ااسفد ي

ململ دد

عو إا عيفري ااااا ا هلل الاالياز السفد

الاارةددوع االءفملوا دد اددو ددرع

الفكره

ف دسً

ااال كربل السف فه و موهلل اااداا ااكد

عل ـ اا س

()33

ةددهلله م ددسر وً ال و د

ريددي ال احلجددو

عمل خ مللي كلوا ءهج اا سو ال ريال اإلمو علق

يا اإلمو عل ـ اا س ط «مو من اد

عمل د ريا الجهددـ ل د ل مددهللل يهم د هدداه
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سو وً ذاك اامللو احلهلل ث اادا
(إ ّ الادداا ع دأريرياً ا

دياط

يال امسوً ملدث علدخ اامد الاالفدو ا

ددو الااددرال علددخ

يال امسددوً ددهللا علددخ ااكددجوع الاا كددوس

حدددهلل سددديا ح دددث يءّدددـ مدددؤرير إجيدددو
ا

امووا

م كوا مي الا موا …)و

كددددااك متلددددا ااوددددفو اا ف دد د

اا
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الاالمتسق

كوارذاا الااف وا ي وً()35و
 .3تسمية المولود

فل

م ـ وسو ح ن

يمو إذا كو االسو ق دوً ود سد ًو
الكددملي وحل ددو ال الحيم د صددوح ـ علددخ
ااكدددددملي وا دددددجر الاالءسددددديا اللددد د

ن يحهللكو اسو الاهلله»()36و

ي ّ ااا ن موزال أمسو ي لد يال
لمددددي إا عكددددريال ذا اسددددو ي ددد
فلخدددرال دددااك ال دددملهللال ال اكرالءدددـ

ال حددهلل ث ومتددر قددوا عل ددـ اا ددس ط

ك ا ع و السرال الطسق ال و ااكملي

«الحاُّ ااياهلل علخ اايااهلل ي حي ِّن امسـ

وحل ددددو ال الااذل اليمددددو ااددددا ن علددددخ

الحي ِّن ي ـ ال مللمّـ اا رو »()37و

ااملكا مدن ذادك ءدراهو دأ ي عدن ذكدر

عددرل ااكددر مل اإلسددسم ي مددن ددل
300

الاهلم ()38و

ا ددخر ااطفددوا الاسددله ااهو ددـ الال

ديا اإلمدو عل ددـ اا دس ط «يالا مددو
ربّ اارج الاهلله ي



يمسواهو اليمسدو عكدريعهو اا

د الإ

ح ي ااسف علدخ الااهلل دـ ح دن امتل دو

اةددددسرالا إا اادددداكر شددددملرالا ومجدد د

االسدو اادا دهللعخ ددـ دل اا دوس ااددا

الاا و الاا ()39و

د ه م دن وددريه مددن ااشددخو

حب ددث

كي امسوً ذا ممل خ لمي يال صدف ط د
رعو هلو اا ل العسم ن هلو اا فاو

 .4تأديب الطفل
القوا عل ـ اا س ط «علمّديا يءف دكو
اليهل كو امري الي يهو»()40و
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ال حهلل ث ومتر يا عل دـ اا دس ط
«ال مرياث كوا ا»()41و
ع ددـ عل ددـ اا ددس

ال ذادددك ددديا اإلمدددو علدددق عل دددـ
اا س اياهلله احل نط «إ دو قلد احلدهللث

ددياط «مددو َء َ د

كوا م اموا

مو يا ق ف هو مدن شدق

الااددددهلل الاددددهللًا ادد دسً يف دد د مددددن ح ددددن

ق للـ ف و عك وا ا ق ي

اا ا»()42و

ال كلا ا ك»()45و

عأ

ااسفد إذ ي مدن يهدو ااياج دو

اله ددو ددو الاة د مددن اإلمددو عل ددـ
اا دددس علدددخ ي قلد د ااسفد د صدددف
و ال يجدهلل ف هدو فكدرال صد

اال دددوال علدددخ عدددوعا اآل دددو هدددي اا دددو

يال

لأ دد د ااطفددددوا المراق دد د سددددليكهو

متوط

متيفد دوً مدددن شددداالذهو يال ا عكدددو هو مدددو

اليكهلل علخ يهم اا يا امما ااالا

الاالجلموع د يال

عكي ن شخو اإلء و علخ الفدا مدو

خيوا اال وا هلل ااهلل

لل وه ااسف من ااسرالو

عأ هو العر لهو()43و
فواياهلل يموء ع دهلل ي ي دـ القل دـ ااسدوهر
ك مدو ل دخ إا دـ مدن متدري يال شدر

الفكره

ااكدر الا عكوا ا ر و
ف جدددد علددددخ اآل ددددو اإلسددددرا

اددداا جيدد علدددخ اا دددي ن  -الهمدددو

عل ـ اا س

جيددو اآل اا ااملومد يال ج دديحهو اددي

القهلل يشو فرال هلل إا هاه احل

عمل خ مللي كلوا ءهج اا سو ال ريال اإلمو علق

ؤكّد دهلل اإلمدددو عل دددـ اا دددس علدددخ

ي قل ك

دددلس ملو ليف دددا ار هلمدددو  -ااملمدد
علخ ح ن عر ااسف عن طر ا اا هللالال
احل

يالالً ريو عل ـ اآل اا اافوةدل

الااملمد علددخ وددرس اموددوا ااكر د

قوا سيا ار لمهلل صلخ ار عل ـ الواـط

ءف ددـ العس ملددـ علددخ ااوددفو احلم ددهللال

«ك مياي ياهلل علخ اافسرال حلخ كدي

الع ي صللـ ور عملوا عدن طر دا حفد

ي ياه هي اءـ ال وراءـ»()44و

اا رو ااكر و الممو س اامل و ا الاال لق
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دددددوامتس اافوةدددددل العملي دددددهلله و اا

الء ا اا لو الاح ا اآلمتر ن إذ ديا

احلدددهلل ث الو اا اا دددؤاا حب دددث كدددي

عل ددـ اا ددس ط «الاجمل د ءف ددك م اء دوً

مهددا وً سددؤااـ اس ف دوً حهلل ثددـ حي ددن

ف مو ك ال ل ودري اليحد اادري مدو

اايصيا إا مو ر هلل رق الي ا ال لملديّ

حت ا ف ك اليكره اـ مو عكره هلو ال

اا هلل ال علخ االعلداا انمتدر ن إ صدهلل

ع لددو كمددو ال حت د ي ع لددو اليح ددن

م ـ متسأ()46و

كمددو حتدد ي حي ددن إا ددك الاسددل

القهلل ج ّدهلل اإلمدو علدق عل دـ اا دس
م دددومل اافكدددر اإلسدددسمق اا د د

ا ف ك مو ع ل

ـ مدن ودري

من اا وس مو عرةخ هلو م ك الال ع

الك دد ال الهددي دد اارسدديا ااكددر

مو ال عمللو

لمهلل صدلخ ار عل دـ الوادـ فكوءدت يقياادـ

ال حت ي ووو»()47و

اليفملوادددـ م دددليحوال مدددن اا دددرو ااكدددر و
الاا

الا مَ

كلمدو علمدت ممدو

ال ع

 .5الحب والحنان
يا اإلمو يمدري اادؤم ل علدق عل دـ

اا ي ااكر ف و
فكددو حبدددا حك مددوً عواددوً المر ددوً

ح َد
اا س ط «من قَّ َالا َهلله كوءَت اـ َ

فوةدددسً ال ددد ـ سدددو ا الال ل دددـ

حـ ار ي َ اا ِ ومَ »()48و
حـ فرَّ َ
المَن فرَّ َ

الحا ملدهلل سديا ار لمدهلل صدلخ ار
عل ددـ الواددـ الهدداه الص د لـ اياددهلله احل ددن

مددن اا دديا اافسر د ابء ددو

اا د

ع هددر مددهللال ااسفيا د احلوج د إا احل د
ا ّ االسددلجو هلدداا

عل ددـ اا ددس مددن الاا د متل ددـ اارف د

الااملسد الاحل ددو

ااد د عملدددهلل احلجدددر ااسدددوس عيري دددا

اا د ااس ملددق الإشد و هدداه احلوجد جد

ددو ع

من اا هو اافسر و فإذا ءوا ااسفد ح دًو

سددل موً قيامددـ احل د الاال ددوم الااملددهللا

ي دو طفيالدـ

ااددرالا االجلموع د ال ددو املم د

الافراً من ااملس الاحل دو
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كو ذا ال مسم الءفدا ال ملد الكدو

موددددو ا عمدد د امددددري اددددو هلددددو مددددن

سليكـ ط مل ًو ط ل ي الا ح وعـو

اءملكوسددو اجيو د عكْددملر ااسف د واراح د

يمدددو ااطفدددوا احملرالمدددي مدددن احلدد
ااملدوالق العسد ااياادهلل ن فدإءهو لكددي

ال ت ااملوطف اليءّـ شخ

اددـ مكوءلددـ ااسددرال ال هدداا ااوّددهلل

ي الاحًو ملؤهو اا أس الاالكدو ال كيءدي

يا صوم ع هلل ااكدر وط (الح دت مدن
متددسا اامو سددو اإلكل ك د

ف ج د ي حي ددخ ااسف د مددن سددوع

اا ف دد ي ّ ااملومدد ااكدد

اامل ددو ال
دددل يولدد

الال عدددـ دددهللت اا الح وءهدددو ال عو د د

ااكددددكس اا ف دد د الاا ددددليك اددددهللل

ااا الاامل و ـ ا مل ش جي ملؤه احمل

ااطفدددوا الاادددراه ل هدددي و دددوا احلد د

الاال ددهلل ر ال لدد

ددي ه االطم ددو

احل دددق د د هو ال دددل ااياادددهلل ن كمدددو

ا كددي

يمددو مددن اامل ددهلل اا ف دد

ءف ًو هو احمل ي ي ااا ن ودل هو حد

العلفل

س حي امري الجم كمدو
إء وءًو سي ًو فوة ً

احلد د الالادددهللالا لد د يسدددر ل دددو

حي ـ ا ف ـ()51و

وحل العأكهلل ي ّ احل يف د يسدليا

اااك ةهلل اإلمو عل ـ اا س

ياط

ا ددد اا ددددو اليف ددد عددددس اكددد

«مددن قّد َ الاددهلله كوءددت اددـ ح د » المددن

ااكددكس اا ف د الاا ددليك ااطفددوا

ااملدرالت ي ّ احل د و ال عدأعق ج افدًو مددن

الاادددددددراه ل الااكددددد د وا الااراشدددددددهلل ن

ال عمدد متدددري دددل ا ذادددك الهددداه

الاا د ل العأكددهلل اددق يءددـ إذا كددو ودداا

اا ل د مددن اايااددهلل ن السف د مددن يصددهلل

ا

ددهلل هددي ااسملددو الااكددراا الإذا كددو

الفكره

قل ـ يزهو امري الااف وا ف كأ

اايااهلل ن ال كملرال ـ الهو من عر يا علخ

عل ـ اا س

الااراح اا ف

الطفيا سمل هللال()50و

الح ددت ي ااطفددوا اا ددملهللا ااص د و

عمل خ مللي كلوا ءهج اا سو ال ريال اإلمو علق

علخ شفو جرت من االارات()49و

مروديا ف دـ
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واا اامل

هدي اا درا ال الإذا كدو وداا

اارال هي اإل و فاداا ااد فا ال الا هدو
هي احل احل ق)()52و

ااسف كق ال كدملر وحلرمدو ال ود

علمدددو ااد د فا ي ّ

ه واددددك اةددددسرا ًو ودد د

اا
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المن جوء ومتر ؤكهلل اإلمو عل ـ
اا س علخ إ متوا اا ملو ال إا ءف

القدددهلل اكلكد د

ااطفددددوا

ذاك ياـ عل ـ اا دس ط «المدن فرّحَدـ
فرّحَـ ار ي اا وم »و

احملدددرالمل مدددن احلدد اليطل ددديا عل دددـ

فواسف من م ي اإلمو علق عل ـ

ااملوطفق) ح ث الجهللالا ه واك

اا س كللد مدن ااكدوعر الااحوسد ا

(اا

ملدددض ااطفدددوا ددديهو ا
ال ل ددمي

دداا ا

دددمق سدددق

ددو م و ء د ددواملمر

اا د م هلددو الاكلكددفيا ي ّ اا د

ااددا

جي د ص د وءلهو الإحوطلهددو

د صددوحل

ال هدددر الع مدددي شخود د لـ العود د إا
ح دث ديا عل دـ

إشراقوعهو االكومل

كمن متل ذاك االةدسراا هدي ء د

اا ددس الاصددفوً ااسفدد أءددـط «ذال ء دد

احلد العدهلل اا كدأال جدي يسدر ل ددو

سل م الءفا صوف »()55و

وحل )()53و
المن هاا ل
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اددددداا جيددد د علدددددخ اآل دددددو حتمّددد د
عأك دهلل اارسديا لمدهلل

م دددؤالا لهو جتدددوه ي دددواهو الي كدد مليا

الوا لـ صليا ار السسمـ عل هو علخ

حوجوعهو اا ف

الي ململيا

ح ااطفوا الع لهو رالل ي ّ جدسً

علددخ إسددملو هو ا ددوايا ددااك سددملو ال

جو إا اارسيا لمهلل صلخ ار عل ـ الواـ

ااهللء و الوجر اآلمترالو

ف واط مو قّلت صَد ّو قد فلمّدو الاّدخ قدوا
صدلخ ار عل دـ الوادـط «هداا جد ع دهللءو
إءّـ من يه اا و »()54و

الااملوطف

 .6لعب الطفل
دديا االمددو عل ددـ اا ددس ط « رمتددخ
ااو س ملوًووو»()56و
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ال حددهلل ث ومتددر قددوا عل ددـ اا ددس ط
«من كو اـ الاهلل ص و»()57و

االملددكوو ال كددملر ااسف د والملد ال مل د ش
طفيالـ)()59و

االمل حوج فسر حيلو إا هو اافدر

ال ؤكددهلل علمددو ااد فا الاا د حر د

مراحد د ح وعدددـ الال سد د مو مرحلد د

المددن قدديهلوط (إذا

ااسفيا د اا كددرال فهددي ءكددوس عل ددواق ال
الااكرا الاال فا د إ ّ ااسفد يح وءدًو
ف د االملد علددخ ااكد

فهددي ملد ش

مد د امل لدددـ حيكدددق هلدددو ال كدددكق هلدددو
دددر هو

ّلدددهو حي ددد هو رم هدددو

ال رك هوو

مياصل عس ا متسّ مرسيم ال عيااا
ااسر دددداووو عومدد د فملّددددوا عكّددددي
ااكخو ع هللهو)()60و
احل د علددخ

الهدداا ال مل د ي د

الاالجلمددددوعق الاالاددددي الاامتسقددددق
الااسف د ااددا ال لمل د هددي طف د وددري
ط ملق()58و

ددأ الا م وح د

الي كددي مددأمي امسددر الاا ددر الال
ددلهلك ج د ّ القددت ااسف د

الي كددي

إشرات اايااهلل ن الحتت مراق لهمو ا دلو
االيج ـ الاالوي

الخسأ إ الق ()61و

فوإلمو عل ـ اا دس يشدو إا م دأا

ال والملدد د ( ددددلمللو ااسفدد د ااملددددو ري
الة االءفملوال الاا دو

الاالملددوال وو ال كدد حوجوعددـ مثدد حدد

االمل م ا يمهلل مل هلل يصفـ السد ل فملواد
ا دددو شخود د ااسفد د
اا س

عل ـ اا س

ددمق الاامل لددق الاحلركددق

جي د ي كددي االمل د

د

الفكره

كددربل وا د إا ااسف د ح ددث ددوعهلله

االجلموع

يعموهلو فدس مت ملديهو مدن ذادك ا ّ

اااو ا حب ث فمل ااسف مدو كدو

الال شددك ي ّ هدداا االملدد اددـ يهم دد
علددخ اا مددي ا

حوالا ااطفوا سو رءدومج متدو

هلدو
عمل خ مللي كلوا ءهج اا سو ال ريال اإلمو علق

كددن عمللّمددـ الال د يهم د عددن ااك د

ااطفددوا االمل د

الاإلمدددو عل دددـ

ؤكّهلل علخ يهم د املد ااسفد
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د يشدو إا يهم د االملد مد

ف

دن ء وعد قدواط قدوا

يمري ااؤم ل عل دـ اا دس ط «مدن كدو ادـ

ااياهلل علخ اايااهلل ي ْ حي ن امسدـ الحي دن

الاهلل ص و»و

ي ـ ال مللّمـ اا رو »()64و

الكو سيا ار لمدهلل صدلخ ار عل دـ
الواددـ كددو احل ددن الاحل ددل فمللددهمو

اا
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 .7تعليم الطفل
يا اإلمو علق عل ـ اا س ط «حا

ااسف فملدن ااصد

المكو كلـ ال عملد االدهللمت

شدؤالءهمو

الإءّمو كو ملوددرفًو كأءّدـ يحدهللهمو فكدو

«علِّميا ص وءكو ِمن ِعل ِم و مو فملهو ار
ـ ال عال عل هو اارج ري هو»()65و
اهددددلو اإلسددددس ددددوالملل و اهلمومدددوً

ن الاحل دل

ل ي دهلل همو الي جلدهمو ال دياط

ااياج ددد علددددخ اآل دددو جتددددوه ي ددددواهو

صلخ ار عل ـ الواـ رب ال
الخيوا

ال حددهلل ث ومتددر قددوا عل ددـ اا ددس ط

ك د رياً د جمل د االملل د و مددن احل ددي

«ءملو ا م يلكمو»()62و

الالشك ي ّ احلاَّ س وءـ أا اإلء دو

دددديا مددددي ا كلو ددددـ ( الس
اليااددددهلل ن)ط (جيدد د ي ع ددددلكيا مدد د
يالال كو كأصدهللقو ي عململديا مملهدو
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ي عكو كيهو االمل

ي ع ريالا هلو

ي اا وم ع ـو ف دهلل يشدو اإلمدو عل دـ
اا دددس إا عمللّد دو اا دددرو

اءّد دـ ملدددهلل

سلي اً إهل وً شومسً اك ِّ جياءد اامللدو
عوالعـ ااخللفد اامللم د الاإلء دوء

ي عل دددهللرييا مملهدددو مل دددو ا

الاارالح د الاامل و د ف دسً عددن عمللّددو

ااددي الااوددهللق ال وددي ال متوص د فددإ

اا ددرا ال الااكلو د ااو د

علددخ الفددا

اافر جيد ي ملدرت ك د جيملد ءف دـ

اا يا االاي الاالكج علخ احلفد

اا ود د

ادد د ملض اآل ددددو

ك ددددددليل ااطفددددددوا ال ددددددلكلو لادددد د

ال االف ددددري ااودد د

فهميءهو)()63و

الاا ددي اادد حيلوجهددو ااسفدد

هدداه
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اارحل المتويصدوً مدو لمللّدا و وءد

الاافسر

اامل واهلل الاامتسقق الا وء ااف هق

اا ياهر ااخللف هلاا ااملو ااياس و

االمللّا واحكدو ااكدرع ااخللفد مدن
اامل و ا الااملومس ()66و

فهي جيهد جهدسً كدومسً اللدك

الال مللددددو شدد د وً عددددن ق ددددو و اامللدد د
الاامللددديا الال ك دددـ ي ْ دددلثمر مدددو هدددي

س
القهلل يالج ار س وءـ العملوا ف د ً

ميجي

احل وال اا يم ال لف هلل م دـ اداا

علخ ااروو من كيءـ ح ًو عل هوو

ي فمللددـ هدداا ااملددو المددو هددق ااياق د

ف هلل ال عدن سديا ار لمدهلل صدلخ

اا ال هللّ من ي لّخاهوو

ار عل ـ الوادـ يءّدـ قدواط «ووو المدن علّمدـ

ااا فواا هي اا ؤالا عن عيع طفلـ

اا رو عق وا ي ن فك و حلّلل ع ق

الع ك لـ ري وف وً فواسف ملل هلل ي ي دوه مللدو

من ءي همو الجيه يه ا

»()67و

ااس د ل ال ملددق ي د ااملددو ال

اليءددـ

اددهللل ااسفد حوددوء فكر د يمددو اال ددو ا

ااا جيد ي ل دهللّث عدن ااوةدق الخيدرب

اا رف د

قياددـ عل ددـ اا ددس ط « َعلِّمدديا

ص وءكو من علم و مو د فملهو ار دـ ال
عال عل هو اارج ري هو»و
الاحلاّ ي ّ ااسف ملهلل الال عـ ال ملرت
سددددديل ملدددددض ااملليمدددددو ااار ددددد

عددددن اا ددددل

ال ددددهلل عفوصددد احل ددددوال

ال قوا هوو
اليمترياً فإءـ هي ااا فل يا د اامللدو
الااملليمو يمو طفلـ()68و

الفكره

عل ـ اا س هي عمللّو اامللي اا وفمل الكدي

مللو جبم د احلديا ث ي مدو القملدت الهدي

عل ـ اا س

الا وء د اآلمتددر ااددا ؤكّددهلله اإلمددو

ك د شددق ال ك ددـ اإلجو د علددخ ي د

عمل خ مللي كلوا ءهج اا سو ال ريال اإلمو علق

كد رياً اليااددهلل ن المللد مهو اا ددرو ي ددواهو

فهي حبوج إا اايعق حلخ هلل موذا عل ـ
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 .8عقاب الطفل

ددد(اامل ددوا اا ددل ) ال وددهلل ددـ إزااد

يا اإلمو يمدري اادؤم ل علدق عل دـ

اا
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حددهللث سددو مرودديا ف ددـ ءل جدد ق ددو

اا ددددس ط «إ ّ ااملوقدد د َدد دلّمل ددددوا ا

ااسف

الاا هواو ال علّمل إال وا را»()69و

ع ل احلموا عكرا مثد هداا اا دلي

إ فل دددف اامل دددوا هدددق ي كدددملر

دلي ودري مروديا ف دـ هدهللت

الح وً()71و

اافدددر واملدددااا الاا ءل جددد ا ومدددـ

المددن ا ددهلل ر وادداكر ي ّ اإلمددو علددق

ددددلي وددددري مرودددديا ف ددددـ ا فكددددر

عل ددـ اا ددس يشدددو إا هدداا اا ددي مدددن

الاال لملددددددو عددددددن علددددددك

ديا

ددددددوالخل

اا ددليك و الااعمددوا اا د ع د

اددـ

اا الاا د ا الهدداا ملد ي اامل ددوا

اامل وا م ا ( )1400الء د عدو

اإلمدددو عل دددـ اا دددس ط «يزجدددر اا دددق
ثياا احمل ن»()72و

د إءددـ

إذ ال شدددك ي إريو ددد احمل دددن العدددر

كددم يمددي اً يمتددرل كددثريال هلددو اامل ددخ

اا ق هي ءي من اامل وا ادـ اءدك

ال لوددر علددخ اا دددرا ف د
ءف دددـ مدددن ال ي عدد

وريدددو ه المدددن

يهمهدددوط االدددي ا الاإلشدددو ال الااك و ددد
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الاالههلل هلل حبرموءـ مدن ملدض االمل دوزا
اا د

هياهددو كوا د مو اليفددس اارسددي

الاق احلدوا قدهلل عوق لدـ حبرموءدك إ دوه مدن
حوا ل يال إزاالك مدثري ل د
إا ـ الهي ااثياا يال االمل
افر قدو

وا د

ااا يعس لـ

دلي مروديا ف دـ جد ا ادـ

اال ركدد د الاا ودد د القسدد د ااوددددرالت

ال مخ هاا وإلقوو اادا ل دمن م د

اا يمق الاا وطمل ()70و

يال إ ملددو اافددر عددن ااملد زا يال ااءكددس

القهلل يشو إا هاا اا ي من اامل دوا
عو اا فا اامر كق (سدك ر) اليمسدوه

ااملد د زال ادددـ ءل جد د ا ومدددـ دددلي ودددري
مرويا ف ـو



 ...................................................................م .م .عقيل رشيد عبد الشهيد األسدي

 .9التفريق بين الصبيان في
المضاجع:

الوريه المن امسأ اافوحش ااا

اال

ي ـ ملض اايااهلل ن هدي اال دهللث عدن

ددديا اإلمدددو عل دددـ اا دددس ط «مدددرالا

يمدددي ا د د ا يمدددو ااطفدددوا

صدد وءكو واوددسال إذا كددوءيا ي ددو سدد

اا وسد و

س ل الفرقيا هو اا وج إذا كوءيا

ز و ال ف يهلوو

فدإ ّ ذاددك ددهللف ااطفددوا إا

ال متسص هداا اا دث كدن اا ديا
م هوجددددـ

إ ّ اإلمو عل دـ اا دس كدو اادهللاً عدوا

ا ددددهلل اعددددخ اإلسددددس

اا ددي االء ددجو ااكومدد ددل قياء ددـ

اا دد ااسددر

الكوءددت يقيااددـ اليفملواددـ

االكددددر مل الاالكي دد د الح ددددا ددددااك

يس وً الم و

اايسوا اامههللال مي اا ا

دق اليالجد علدخ اآل دو الاامهدو

ال اً و زًا ح وال اا و ال و شخو وعهو
اهلل ج ي ّ ااكثري من م وهر االيافا يال عهلل

إجيددو ا ددي اا وسدد ا ددو هدداا اا كددوس

االيافا اا ع هر سلي اا و الحت دا

عمهللاً حلخ حيل ميعهلل ء جـ()74و

اا جددو يال اافكد كددن إ جوعهددو إا ءددي

ف ج علخ ااياادهلل ن القو د ااطفدوا
مددن اإلريددو ال ا
حوا اا و

د

الاالفر ددا د هو

أ عية فوصدل د هو فدس

ددومي حت دت وسددو الاحددهلل حب ددث حيلددك
ج و يحهللهو دوآلمتر ف دسً عدن جت د هو

ااملسقددو ااسددر اا د ع ددي ددل يفددرا
ااسرال الإا يسدوا
ـ اايااهللا

ااملوملد ااد

ملوملدهو

ف مي شخو و اا و حيلدو

إا إمكوءددو اقلوددو الاجلموع د يسددر
عه ا اا

ااووحل و

الفكره

ا

إا اا كددوس

لّ د ممددو ع دهللّ

اا ددث ي ّ ال د

عل ـ اا س

عددن كدد عمدد مددثري ددؤ

الخاتمة

دق ع هلل

ااطفددوا ااددهللال اادداكي ال ف ددهلل جّ د هو

ل و هو اموا اا ي و

عمل خ مللي كلوا ءهج اا سو ال ريال اإلمو علق

ي و عكر س ل»()73و

ملدددض
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الي ّ يهد د اا دددت علد د هو اا دددس الال

اا
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5و االمل

إا ااسف مهدو جدهللاً

س مو اإلمدو علدق عل دـ اا دس قدهلل الةد

ال ددا االيافددا اامل ددلق الإش د و حوج د

م هجد دوً ملكدددومسً ا دددو ااسدددرال واكدددك

ااسف والكلكوت الااملرف و

ااو

6و اامل وا اامل ي ااملوطفق يجدهللل

ا لهللا ع من امتل و اا الج ااووحل

الحلخ مرحل ااراه و

من اامل وا ا

وفي ضوء ما تقدم استنتج الباحث

سل علخ ااسف و

اآلتي

هلل او اامتدري مدن يريدو

وفي ضوء االستنتاجات يوصي
الباحث باآلتي

1و إ ّ ااد هج ااددا الةددملـ وا اا ددت
عل هو اا س الال س مو اإلمو علق عل ـ

1و جيد د ي كدددي امتل دددو اا الجد د

اا دددس كدددو م هجد دوً ملكدددومسً عر د د

علخ يسدوس اا د ااسدوهر الاد ا علدخ

ااسفدددد د مددددددن اا ددددددياحق (ا

ددددددم

يسوس ا موا الااوا ف و

الاايجهللاء دد الاالجلموع دد الامل دد
الاالملل م )و

2و جيد د ي خيلدددو ااياادددهللا االسدددو
ا م الاحل َن اسفلهوو

2و امتل ددو اا الج د اددـ يريددر عكددي ن
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ااسف العر لـو
3و االسو احل َدن اليادهلل ادـ يريدر علدخ

3و جي علخ اايااهلل ن إشدملو ااسفد
وحل د الاحل ددو
ف ـ واسرالو

ءف لـ العفوعلـ االجلموعقو
4و احل د الااملس د علددخ ااالال اددـ
يرير وا

عر ااسف العأ ـو

اليءّ دـ شددخ

مرودديا

4و جيدد احدد ا شخودد ااسفدد
الجت

اامل وا اا دهللءق إال ع دهلل اا درال ال

علخ اي االأ

كو ال حيهللث اا ر و
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5و االفر دددا دددل ااطفدددوا اا دددو
إل ملو هو عن االحلكو ا
ااكهيال ا

مق الإريو ال

اهلل هوو

مرحل د ااراه د حبكم د ال ا د مددن ال

اا دددو االجلمدددوعق

الااكخو ط 240و
ري وف ااسف الم ج ا ااملوددر

( )12اارال 21 /و

( )4ع وس مكق الزهري حس

اا لس اا ي

الااك وا ط 8 - 7و

اا ي ط 803و
( )15إح دددو لمدددهلل احل دددن ال ه جد د يمحدددهلل
شهوا متهللم ا موع ط 167و
( )16ااوهلل ءف ـ

172و

( )17ق ا اا ي ط ااسدرال مكدرالعوً ع مي دوًط
27و
( )18سدددددددوا االال اافخدددددددر الومتدددددددرال
س كيايج ااسفيا الااراه ط6و

8و

( )6لمدددهلل عدددوط و دددثط عس دددو

( )14يمحددددهلل زكددددق صددددوم علددددو اادددد فا

علدددو

االجلمو ط 162و
104و

( )8لمددددي ح ددددن ااسددددرال المكددددكسعهو

الفكره

الاال هلل ثط 22و

االجلمو ط 230و

عل ـ اا س

 2008/10/1مليفر علخ اايق اإلاك الءدق
.www.diwanalarab.com
( )3سدددد د و امددددددياق ااددددددلاري االجلمددددددوعق

ريال ط 69و

71- 68و
( )13سددددد و امددددددياق ااددددددهللمت إا علددددددو

( )1لمدددهلل سدددمل هلل فدددر

( )7ااوهلل ءف ـ

( )11لمدددي ح دددن ااسدددرال المكدددكسعهوط

عمل خ مللي كلوا ءهج اا سو ال ريال اإلمو علق

اا وس كخو لـو

( )5ااوهلل ءف ـ

( )10اا د هلل م ددو

ا ر د الاالاددرات مددن

اا ي االجلموعقط 142- 141و

 6ي لملومدد اايااددهللا مدد ااياددهلل

( )2كري متل

( )9ااوهلل ءف ـط

57- 56و

( )19صد د و ح دددو هرمد د سد د كيايج ااد د
ااطفواط38و
( )20صوم ع هلل ااكر و فن اا

اا و ط

27و
( )21ه و ح ل اافلفلق متووا
ااسف ااملراققط 65و

شخود
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( )22اا م ااملر ال

الااث وفد الاامللدي

امسددد اا يم ددد ااكددددومل اث وفددد ااسفددد
ااملر قط 7و
ااملر قط79و

اا
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ي وا و اا ر احلو

الااملكر ن؟ 54و

( )25ه ددهلل متواددهلل متل ف د حدديا عسددي ر ري وف د
ااسفدددد د املمدددد د اا ددددددملي ,
.www.hewarat.com
( )26احلر ااملوملق السوا ااك مل ط 57 /14و
( )27اا هلل صوم اا هلل ع هلل اادرزا اايسدي
اا دددددددد د الإشددددددددددراقوعهو

االكومل ط110و
( )28لمددددهلل اار كددددهر

م دددد ا احلكمدددد ط

803/1و
312

اا فا االسي ط 110- 109و

عر د ااسف د

اإلسددس ط

39- 38و
( )31لمدددهلل دددن مل ددديا ااكلد د

ااطفواط 68و
( )36ااكل

ااكو ط 19 /6و

( )37لمددهلل اار كددهر

م دد ا احلكمدد ط /3

2523و
( )38هددهللل لمددي اا وش د

ااسددرال العر دد

ااسف ط 41و
( )39اا هلل صوم اا هلل ع هلل اادرزا اايسدي
امرسددددددددددو

اا دددددددد د الإشددددددددددراقوعهو

االكومل ط307و
( )40لمددددهلل اار كددددهر

م دددد ا احلكمدددد ط

57/1و

( )29ااوهلل ءف ـط 1184/2و

ااكدددو ط

41/6و
( )32احلددددددر ااملددددددوملق السددددددوا ااكددددد مل ط
189/15و

ااطفواط 68و

( )35علددددق اا ددددوامق ااسددددرال الملسل ددددو

( )24يس ع هلل ااملسدق مدوذا يعدهلل ءو ا د

( )30م ددوهر

( )33علددددق اا ددددوامق ااسددددرال الملسل ددددو
( )34طلملددت همددو سددل الجدد و عددن علددو

( )23يمحددددهلل ع ددددهلل احللددد و ح ددددي ااسفددد

امرسددددددددددو



( )41لمددددهلل ددددوقر امل ددددق حبددددو ااءدددديا ط
95/1و
م دددلهلل

( )42ح دددل اا دددي

اايسدددوا ط

166 /15و
( )43اا هلل صوم اا هلل ع هلل اادرزا اايسدي
امرسددددددددددو

اا دددددددد د الإشددددددددددراقوعهو

االكومل ط323و
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( )44لمددددهلل ددددوقر امل ددددق حبددددو ااءدددديا ط
282/3و

( )56ااوهلل ءف ـط 97 /101و

( )45لمددددهلل اار كددددهر

م دددد ا احلكمدددد ط

57/1و
ااسددرال العر دد

( )58صوم ع هلل ااكر و فدن عر د ااطفدواط
140و

( )47لمهلل وقر امل دق حبدو ااءديا ط /74
204و

( )59كوم ل دددو ع دددهلل اافلدددو

ااملدددس اا ف دددق

ا موعق ااطفواط 162و
( )60لمددهلل ع ددق فل ددفق ااسفدد ددل اا دد

( )48ااوهلل ءف ـط 100/101و
( )49لمددهلل ع ددق اافل ددفق ااسف د ددل اا د
الااي اري ط 116/2و
( )50ةدددو اادددهلل ن علدددق مدددر ا

الااي اري ط 60/2و
( )61سيسن ح ل عر ااسف ط 84و

ااسفياد د

( )51اا هلل صوم اا هلل ع هلل اادرزا اايسدي
عر ددد د ااسفددد د الإشدددددراقوعهو

االكومل ط 398و
( )52صددوم ع ددهلل ااكددر و فددن عر دد اا ددو
ك دد ءر ددق ي و ءددو عر دد ءف دد سددل م ؟
128و
( )53ااوهلل ءف ـط129و
( )54لمددددهلل ددددوقر امل ددددق حبددددو ااءدددديا ط

173 /15و
( )63لمددهلل ع ددق فل ددفق ااسفدد ددل اا دد
الااي اري ط 91/2و
( )64لمددهلل اار كددهر

م دد ا احلكمدد ط /4

3680و
( )65ااوهلل ءف ـط 3681 /4و
( )66عر ااسف

اإلسس ااوهلل ميجدي

ااكل ااكومل اااك الء ط 102و
( )67لمددهلل اار كددهر
3670و

الفكره

الاا ي ط 116و

( )62ح دددل اا دددي

عل ـ اا س

اإلسدددس حوجوعهدددو اا ف دد الاالجلموع دد

م دددلهلل

اايسدددوا ط

عمل خ مللي كلوا ءهج اا سو ال ريال اإلمو علق

ااسف ط102و

100/101و

( )57لمددهلل ددن مل دديا ااكل د

ااكددو ط 6

51/و

( )46هددهللل لمددي اا وش د

امرسدددددو

( )55ااوهلل ءف ـط 202 / 74و

م دد ا احلكمدد ط /4
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( )68علددددق اا ددددوامق ال ااا اا ددد ط
88و
( )69لمددهلل اار كددهر

م د ا احلكم د ط / 1

58و
( )70علددددق اا ددددوامق ااسددددرال الملسل ددددو

اا
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ااطفواط 267و
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( )71عمو اا ويا ء ر و االمللوط 86و
( )72ااك ا كو ااهلل ن ي ي احل ن علق ن لمهلل
اال ثق ع ي احلكو الااياع ط
( )73ح دددل اا دددي

م دددلهلل

76و
اايسدددوا ط

289/14و
( )74لمددهلل ع ددق فل ددفق ااسفدد ددل اا دد
الااي اري ط 255/2و

المصادر والمراجع
 اا رو ااكر وو احل ن إح و لمدهلل ال ه جديمحدددددهلل شدددددهوا متهللمددد د ا موعددد د
اايص مسو االملل و ااملواق 1990و
 ح دددددددن لمدددددددي و ااسدددددددرالا اا ه ااملر
المككسعهو ريال
الس وع 1981و



 ح ل سيسدنو عر د ااسفدال الس وع الاا كدر دريال ا دو
س2012 1و
 حس زهدري الع دوس مكدقاا لس اا ي الااك وا ريال شرك
عك ي يس احلهلل ث 1978و
 امرسددو اا دد هلل صددوم اا دد هللع دددهلل اادددرزا اايسدددي و عر ددد ااسفددد
الإشدددددراقوعهو االكومل ددد د س 1شدددددرك
ااعلمق المس يعو ا و  2012و
كددددريو ري وفددد ااسفددد
 متلدددالم ج ا ااملور  2008/10/1مليفر
علددددددددددددخ اايقدددددددددددد اإلاك الءددددددددددددق
www.diwanalarab.comو
 متل ف ه هلل متواهللو حديا عسدي رري وفدد د ااسفدد د املمدد د اا ددددملي
اار دددددددددددددددددددددددددددددددوم 2005/12/6
www.hewarat.comو
 امددددددددياق سدددددد د و و ااددددددددلارياالجلمددددوعق الاال ددددهلل ث ا ااملرفدددد
ا وممل اإلسك هلل 1988و
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عمل خ مللي كلوا ءهج اا سو ال ريال اإلمو علق
عل ـ اا س

اا ددددراز
ريال ا و و
 ع هلل احلل و يمحهلل ح ي ااسفااملر دددق علد د اا دددل ااملر دددق ااملدددهلل
( )49مركدد اسدددو اايحدددهللال ااملر دد
ا و  1983و
 ع دددهلل اافلدددو كوم ل دددوو ااملدددساا ف ددق ا مددوعق اسطفددوا  -مكل د
اا ه  1975و
 ع ددهلل ااكددر و صددومو فددن عر داا ددو ك دد ءر ددق ي و ءددو عر دد ءف دد
سددددل م ؟ ا اارا ددد ال كددددر الااليز ددد
مور  2011و
 ع هلل ااملسق يس و مدوذا يعدهلل ءوا د ي وا ددو اا ددر احلددو الااملك ددر ن؟
املد د اا ي د د املدددهلل  13ااملدددهلل 51
جوممل ااكي ت  -علا اا كددر اامللمدق
ااكي ت  1999و
 و ث لمهلل عوط عس دوعلددددو االجلمددددو اإلسددددك هلل مسددددو
ال وا  1970و

الفكره

 م ددددددددو اا ددددددد هللو ا ر دددددددالاالاددددرات مددددن اا ددددي االجلمددددوعق
اإلسددك هلل ااكلدد ا ددومملق احلددهلل ث
1985و
 اار كهر لمهللو م ا احلكماال ددددداط ا احلدددددهلل ث اا وشدددددرط ا
احلدددهلل ث ااس ملد د ط ا احلدددهلل ث ااس ملد د
ااالا 1416هدو
 اا ودديا عمددو و ء ر ددو ااددلمللوا ااكرال ال كر الااليز د اا س1
 2003و
 همو طلملتو سدل الجد و عدنس 1مؤس دد
علددو اادد فا االسددي
اارسدددوا ا عمدددو عمدددو ط اا
 1984و
 صوم يمحدهلل زكدقو علدو ااد فااا ددي س 13اا ددوهرال ا ااكدد وا
1988و
 ااملددوملق ااملسم د ااك د ا لمددهللن احل ن احلدرو السدوا ااكد مل عود
الحت ا العا احمل ا احلو ااكد ا لمدهلل

ا اح دددو ااددد اث ااملر دددق
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 اافخدددددر سدددددوا اال الومتدددددرال وس د كيايج ااسفيا د الااراه د ط د اددهللا
1982و

اا
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 فدددددر لمدددددهلل سدددددمل هللو اا دددددواالجلموعق الااكخو م كأال ااملو ت
مور  1989و
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 فل ددفق لمدهلل ع ددقو ااسفد ددل ااي اريدس1
الاا د مس يعددو ااء دهللاا ددريال
 2009و

 اافلفلدددددددق ه دددددددو ح دددددددلومتووا شخو ااسف ااملراقدق علد
يحو دددث اا د د الاالجلمدددو ااملدددهلل
 13م ل دددل اادد اث اا ددديمق مركدد
اسو اايحهللال ااملر  1989و
 اا دددددددوامق علدددددددقو ااسدددددددرالالملسل ددددددو ااطفددددددوا ا اا دددد د س
ريال  1996و
 اا ددددوامق علددددقو ال ااااا د د ا اا د د س دددريال ا دددو
س 2008 2و
 ااكلدد لمدددهلل دددن مل ددديا دددناس و ااكو ص ـ القو لدـ علدخ اكدرب



ا ااكل د االسددسم عهددرا

ااافددو
1367هدو
 اال ثددق ااك د ا كددو ااددهلل ن ي ددياحل ددن علددق ددن لمددهلل ع ددي احلكددو
الاادددددياع حت دددددا ح دددددل احل ددد د
اا ريج هلل س 1ا احلدهلل ث إ درا
قو 1376شو
 م ددددددوهر و عر ددددد ااسفددددداإلسددددس س 3ا اا سودد د ال كدد ددر
ا و  2010و
 اا م د ااملر د ال د الااث وف دالاامللددي امس د اا يم د ااكددومل اث وف د
ااسف ااملر ق عيءا  1993و
 اا وش هدهللل لمدي و ااسدرالالعر د ااسف د س 1ا اا ددريال ال كددر
الااليز عمو  2007و
ح دددددلو م دددددلهلل
 اا دددددياايسددددوا الم ددددل اا ددددوا حت ددددا
مؤس وا اا دت علد هو اا دس إلح دو
ااددد د اث ااس ملددد د ااثوء ددد د  1408ه -
 1988و
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عمل خ مللي كلوا ءهج اا سو ال ريال اإلمو علق

ق او ااسرال مكدرالعًو
 اا يع مي دددًو اددددهللا مسددددو ا ااكددددؤال
ااث وف ااملوم  1994و
 هرمددددددد د صددددددد د و ح دددددددددوسو كيايج ااد ااطفدوا ا ااكدؤال
ااث وف اهللا  1989و

عل ـ اا س

الفكره
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Upbringing Of The Child In The
Thought Of Imam Ali (A.S)
By: Dr.Aqeel Rashid

The research aims to know the child›s upbringing in thought of
Imam Ali (pbuh) through a review of some of the words in this field,
read in the light of modern educational principles, and after studying
the researcher concluded, that Imam Ali (peace be upon him) has
developed an integrated approach for right sound education begins
to choose a righteous wife up to the needs of children (physical,
emotional, social, moral, and educational). In addition to the
psychological theories and modern educational related to this matter
was rooted deeply rooted in Islamic thought represented by Imam
Ali (peace be upon him).

18

Function of the Prophethood Study in
Road of Eloquence
By: Dr.Intesar Adnan

This study deals with the research on the functions of
prophethood in the book Nahj Al-Balagha, using what came to the
exegetes and commentators and scholars approach the language
and speech in Imam Ali (pbuh) statement, came under two sections
to ensure the first statement the concept of prophecy, and necessity,
while another episode played by the monitoring functions of the
prophets in the words of commander of the believers(pbuh), this
research has led to a set of results was highlighted by the numerous
and varied functions of prophecy in road of eloquence including
performance of the divine nature and excitement of result of minds
and preaching and warning.

17

Eloquent Methods in the Sermons of
Companions of Imam Ali (PbUH) in the
Battle of Siffin
Dr.abdul hadi abdul rahman

The Companions of Imam Ali (pbuh) play an important role in the
defense of its true path, they have provided the spirit and reported
to say rationality in the battle of siffin; therefore, optional signed
the speeches of these distinguished for study and the detection
of its eloquence aspect, aesthetic and what his campaign from a
broad range of meanings, divided the Search: preface and two
researches, the first devoted to the study of methods of predicates
that came in their sermons and their significance, these predicates
methods varied, it was predicates ,noun sentences and other verbal
sentences, and rhetorical ability in each text, and studied in the
second research stylistic methods, including the command method
and the method of the questions, and each provided rhetorical
features in the texts studied, comes for purpose other than the
original purposes for which found it above all these method
different purposes then ended the research with the conclusion,
clarified the result of research

16

importance in the parent, which is merciful father and unanimous
blessing from the educated you should be and you will on coming
life, priming period, with good faith and clear soul».
Philosophy of history lies in the thought of Imam mature
human experience and through his preaching, demonstrated by his
historical references contained in the intellectual heritage of ancient
origins, as giants, and pharaohs, and owners owe and explained to
it said in his will to public people: «to you in previous centuries
for a lesson! where are the giants, the sons of giants! where the
pharaohs, the sons of pharaohs! where the owners of maddaen
Persian who killed prophets and extinguished upright messengers,
and return the anniversary of other toughest! where who marched
with armies, and defeated the thousands, and camped the soldiers
and built al maddaen».

15

Concept of a Science of History and Its
Importance in the Thought of Imam Ali
(A.S)
By: Assist.Prof.Dr.Mohammed Hussein

This research attempts came under the title (the concept of a
science of history and its importance in the thought of Imam Ali
Ibn Abi Talib), The first Imam Ali paid great attention to all the
attached great society, trying to build human rights and upgrading
the level at all the levels, so it was among its concerns, devoted its
attention to all the history as a tool for education and development
of human mental abilities by making use of its experience over the
ages, and is reflected in his will to his son Imam Hasan «which I
built and that I was not lived the ages who were before me, I have
considered there work and thought about telling them and walked
in so I came back as one of their, but I like as concluded from
their have popularized with the first to the last defined disturb so
turbid and usefulness of harm it learned from you all is his lighten
and elected you beautiful dismissed you unknown and I saw your

14

Firstly, singled in (Quranic councils) and included two demands of
interpretative stances by Imam peace be upon him and the second,
what was telling about him in reading. In the other side the second
research was singled out in (literary and linguistic councils) opened
up to several details such as:unification literature, and literature
answers brief Almsketh for Imam peace be upon him and Imam
in the poetry, and strange talk for Imam. Research has attempted
to uncover the scientific nature which characterized Al Sayed ElMurtada to accept other views his ancestors from various sources,
even those who disagree with him in belief and public opinion,
turns their views and reviewed without defamation or restriction,
accept that it is in a quiet, scientific, often displays the new opinion
of its own in the language or the jurisprudence or rhetoric.

13

Imam Ali (PBUH) in the Councils of AlSayed El-Murtada
By: Assist.Prof.Dr.Abbas Ali

Specify search entitled (Imam Ali, peace be upon him in the
councils of Al-Sayed El-Murtada). The study of the impact of
distinctive scientific common name academically (Amalie ElMurtada)Al Sharif El-Murtada aware of Huda Ali Bin Hussein Al
Mousawi deceased (436a.h). Walamali collection dictate a common
place in the age of the Sharif El-Murtada meant what the dictates of
sheikh on his students from lectures or councils, or what is written
by his handwriting. The name drawnup by Al Sayed El-Murtada
in Alamalih (Gharar Al Fawaed, Durar Al Qalaed) signed in two
parts, total implicity from the councils of 80 councils, distributed
the Emir of the believers peace be upon him in many of them, thus
we classified this beautiful rememberance with two sections are:

12

Anthropomorphism in Road of
Eloqence Homlies
By: Assist.Prof.Dr.Aseel Meteab

This research aims to study anthropomorphism in road of
eleqoence homlies , and required nature research to divide the three
paragraphs of the first diagnostic study dealt with time expressed
in specific terms (such as time and age and a day) and the second
statement fulfilled the diagnostic in nature, third paragraph,
limited study on diagnosis on morale, and notable results of this
research excellence of Imam Ali (peace be upon him) in the use of
the diagnostic method of privacy in expression. The uniqueness in
the proportion of certain acts involving human security or moral
nature or matters.

11

Commander of Belivers Philosophy in
Manipulating Finacial Corruption
By: Prof.Dr.Hussein Ali

There are many topics of Islamic history which have not been
highlighted enough , and remained trapped in the books for long
periods without being investigated . The topic that we are dealing
with is suitable has not gained the attention of researchers in the
manner that commensurate with its importance concerning serious
adverse phenomenon had an impact on defamation of the Islamic
state, which is financial corruption which spread Islamic state
institution as a result of the financial and administrative policies in
the period that followed the death of the Prophet (SAWS), so when
the commander of the Believers Ali Bin Abi Talib (A.S) succession
endeavored to eliminate this phenomenon and to develop an
integrated approach to this matter, and his approach based on good
selection of workers, governors, and staff with managerial expertise,
competence and integrity, in addition to other qualifications, and
not only this but also develop an integrated supervisory system to
oversee the work of these, this system provides daily information
on events taking place in the various regions of the state, and on this
basis was took steps appropriate deterrent to protect national and
protect state funds from overtaking, succeeded his reform a great
success and contributed to the control of state administration.
10

Eloquent Resemblance in Road of Eloquence

By:Prof.Dr.Abdul-Hadi Khudai

Eloquent resemblance has consequence in the creating of
technical image in the creative form ,for its ability in embodiment
meanings and embossing in a picture closer in deriving style and
composition to eloquence ,allowed to admixture between them .
For this resemblance variety forms come , we have allocated
this research one of such forms << Eloquent resemblance in road
of eloquence >>after we observe noticeable of the subject in the
speech of imam in nahj ,and invest this resemblance to achieve the
goals of the substantive and practical represented in the purpose
identified by the research.
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In the Name of Allah, Most
Gracious, Most Merciful
And all things we have
enumerated in a clear book
(of evidence)(1).

1- Abodullah Yussif Ali, The
Holy Quran, Text Translation
and Comment,(Kuwait:
That El-salasil,1989) , Iyat
12,Sura,Yasin.

Al MUBEEN
Quarterly Adjudicated Journal
Concerned with the Sciences of Road of Eloquence (Nahj AlBalagha) and the Chronicle of Imam Ali (A.S) and his Thought
Issued By
General Secretariat of the Holy Shrine of Al-hussainia
Nahiul Balagha Sciences Foundation
licensed by
Ministry of Higher Education and Scientific Research
Reliable for Scientific Promotion

First Year –First Issue
2016 - 1437

