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 :املقدمة
 وآلال  والسالالم علالحم دمالد والصالة رب العاملني هلل احلمد الرحيم الرمحن اهلل بسم      

 :اهرينيبني الطالط
ألىفوقىدهل  ىابإرىجال ال ىلو عد،ةإا  ابإرجالسىعادل يععىد مسىاوقا ةىيمإرجىهو  وي ى

اس قصىىائيل وقىىداة  ىىزالمؤلىىفم مىىد،()  ىىوخ جمىىع ىى مىىاصىىدةعىىااإلمىىامعلىىي،لىىدوا ا
قطعيلصىدوةالإصىوصعىااإلمىام ز   اقةالم موديعل السإدوالقةائاالداخليلوالخاةجيلليع ة 

(.)
إلىى ،اجرىىاسىىلو ا عمليىىا ألااإ ر، ىىااهىىدفهىىاااالس قصىىافهىىواق فىىافآثىىاة جميعىىا  مفىىضا

 ىىااإصىىيبال  ىىث،وقىىداسىى وكال  ىىابةىىياثإىىيعًىىةجىىزفا (إرىىجالسىىعادل)ولىىااسىىمي،السىىعادل
.وال  ثمعقودللخطب،إااً ملتعل الخطبوال الم،مإرااألجزافالثالثلاألول 

ةىىيخطىىبعإىى يرىىدفال  ىىثالىى  عىىةفأثىىةالىىدالل ياالرامًىىيلوالمة زيىىلةىىي عيىىياالم
   ىمالسىياقو وجيرهوماثم  قيقهوأثةال إياتالم وازيلةيصيا لالداللىل،وأميةالمؤمإيا

الخطىىىبوسىىى   سىىىل آليىىىاتإصىىىوص ماسىىىكوال  ىىىثةىىىيالخىىىاةجيواللغىىىويةىىىيمعإىىى المفىىىةدل
.اال جاجإل  ضاعيفراوأهمالمظاهةاالسلو يلال يا  و را

:وكال  ث مريدا ،وثالثلةصو ووةقها الغاياتاس 
ومسىية هالعلميىل، اقةالم مىودي، دأال مريد ةصدما يسةمعةة هما يالالمؤلفم مد

ةي  صي العلىومالديإيىلو  قيىقال  ىبو أليفرىا،وة ل ىهمىعال  ىابال ىياسى مةتخمسىلعًىة
.عاما

مىع،وةوجىدتاًى ةا ا ،ال ال ىلمقاةإل ياخطىبإرىجالسىعادلوإرىجعل ال مريدواً م 
  ابمس قال عااآلخة الةا ،اخوجدتالك .يصحمعهجع    

ثمأ صىيتةىيال مريىدالخطىبوصىإف راةىيمجىاميعثالثىل إىاف على مق ضىياتالخطىاب
.و يدوالسياسلوالخطباالج ماعيلة اإتاألقسامالثالثل ضمخطبال ،ةيمإطلقا هوأهداةه

ةيىىىهو(الداللىىىلوالسىىىياقوأثةهمىىىاةىىىي  قيىىىقالمعإىىى )عإىىىوااالفصىىى األو و ىىىاا قىىىد إاولىىىتع
وهىي،ةىالإصةالخطىاب،ةىيال ة يىبةرىيالإىوالال ىي ًى  الجملىلصى ا مرمىا المفةدل وصىفراع

. عد امللللمعإ ةيدالال هالمخ لفل
 ىىدداتالداللىىلالرامًىىيلةعالج عرىىاأوال ضىىمام،وقىىد وزعىىْتالمفىىةدلعلىى م ا ىىثالفصىى 

المع مىىدلعلىى إي ىىافاتالمعإىى وععزلىىْت ىىالكعىىامعإاهىىااألساسىىيالىىاي  ىىدد الداللىىلالمة زيىىل
.امًيلمةهوإل العاطفلوال أثيةةالدالللالر.المة  طل المعجم
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صىيثماإعطفعل أهميلال إياتالم وازيلداللياو ة ي ياةي  قيقال ماسكوال ىةا طالإ
.واإلسرامةي  ديدالدالللو ًخيصالمعإ 

ىىع ْت،رىىاةيىىةث إطىىاقالإظةيىىلالسىىياقيلال ىىيقىىا عىىالجالم  ىىثالثىىاإيالمفىىةدلةىىيو ةوعض 
.اللفظلالوا دلةيسياقاتم عددلل  صي المعإ الم  ققةي  سياق

الىىاي،عجميىىلثىىمضىىمالم  ىىثالثالىىثالمفىىةدلإلىى مصىىا  ا راضىىمام  ىىثالمصىىا  لالم
و ضمراإل مثيل راوإظية رىا،اإ ثقعاالإظةيلالسياقيلال يال ةكللمفةدلمعإ خاةجالسياق

.ال ي س دعيرا فصحعامعإ آخةاليع  ص دواالك
جاوزالمفةدلإل الري ليىلةقد (المقدملوالعةضوالخا مل) إائيلالخط ل)أماالفص الثاإي

 ىااالغىةض،ةىالغةضةالخا مىل،ي ىدأ المقدمىل،الي ىادي خلىف،ةا ثا  ىا للخط ىلال يً لتمعمىا
ْعل معال اةزالايي قوم هموضعالخط ل الةالخط ل دواموضو ،هوالم  .وا 

يعدلىهعىا،عىاالمقدمىلوالخا مىللمسى جد ىادثأوطىاة يطىةأ()وقديعةضاإلمىام
ل اهااهواالسى ثإافةالقاعىدلالةئيسىلهىي ةصىهعلى المقدمىل،المقدملويصةةهعاالخا مل

وةوا ىىط جاجيىىلولقىىداًىى ملتالمقدمىىلعلىى آليىىات.ااتالدي اجىىلال املىىلالمًىى مللعلىى ال مىىد
.م إوعل ال يلولغويل،واً ملتالخوا معل اال  جاج اآلياتالقةآإيل

ماخال  ط يقم اد الإصيلعليرا،وقدإرز عراةةصلأل يا ماسكإصوصالخط ل،
ألسىىلوب- ًىى  م  سىىة-اثإىىافعىىةضالري ليىىلال ىىي سىى وي رىىاالخطىىبخط ىىا ،و عةضىىتهإىىاك

ةرىو!األمامةي سط ججه،   اإهليفلجخصمه،و   اإهالي ةكمةيىلةىيقلىبمخاط ىه
.يس عم ال ةهااالمضادةيإقض ججالخصم

م ا ثًخصتاللغلالجماليلال ىياة علعل (الظواهةاالسلو يل)لثواإضوكالفص الثا
وقىىد،االإزيىىاحقىىد جلى هىىاا صىىوةلجليىىلةىيم  ىىثو،ةغلىبعليرىىاالفىىا،هيمإىتعلىى الإصىىوص

مثى ال إىاصوال  ىةاة، صدت اقيالم ا ثلمعةةلالمالمحاألسلو يلال ىيهيمإىتعلى الخطىب
ةسا المث  .وا 

واهمأإواعههواالإزيىاح،يع مدعل ماا  اجإل  أوي - ماأةك-ةمفرومهأمااالإزياح
المي ققصوةلل إهي سىةاللغىل،واالإزياحالمجازي،الدالليوال ة ي يواالسإادي ألاالمجازوا 

.المعياةيلال ي عداإزيا ا عااالس عما المألوف
يخط ىهمىعإصىوصالقىةآاال ىةيمةى()و إاو م  ثال إىاص عىالقإصىوصاإلمىام
 لىكالإصىوصواإع ى مىدك إا مىه()عل إ وخاص؛إالمى ال  ىث ىأثةاإلمىامعلىي

.معراو غلغلراةيإفسهماخال  إاثةمعاإيالقةآاال ةيمةيخط هعل إ وجليوواضح
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وهىي،()و اا إاو الم  ث سل الإصوصالإ ويلةي ضاعيفخطىباإلمىامعلىي
ةقىد ىااا ىا()إلى الةسىو األعظىم() دل عل العالقلالوطيىدلال ىيًىد تاإلمىام

.عمهوة ي هوصرة 
و ىىياأقىىوا العىىةب()ةقىىدعقىىدتمقاةإىىل ىياأقوالىىه،أمىا عىىالق المىىهمىىع ىالمالعىىةب

  ايإىا   يىىةا ةىيالموضىىوعاتوأسىاليبالطىىةح،ةىيخطى رم ()المىىهومىا ًىىا همىا .ةوجىىدت 
ةدد عراإل القىةآاال ىةيموال ىديثالًىةيف،معمضامياخط رمال ي د عل الصالحوال رايب

.الإل  المرم
وقىىد اإىىتلىىهمعىىالمم عىىددلًىىملت، وصىىفهمظرىىةا أسىىلو يا  ىىاةزا (ال  ىىةاة)وةصىىدال  ىىث
 الهال إىىىىاوب ىىىىياالخ ىىىىةوأ ىىىىةزاًىىىى،وال  ىىىىةاةاالًىىىى قاقيو  ىىىىةاةالمضىىىىموا،  ىىىىةاةاألدالواللفىىىىظ

،ةضال عا  ىةاةالسالسى اللغويىلال امىلوالإاقصىل،واإلإًافعل إ ويدخ   تمفرومال دويم
ظىاهةلال إيىاتالم وازيىل ةضىال عىا،و  دثال  ثعماأًاعهال  ىةاةمىا ىةا طةىيالىإصع  ىة 

.الجواإبالفإيلال ي وزعتعل جواإبالخطاب
 ىى   ىىا عاألمثىىا ال ىىي ىىاايسىىوقرا،االفصىى هىىوإةسىىا المثىى والمثلىىياوآخىىةم ا ىىثهىىا

مخ لفل()اإلمام اد،لدوا ا .وعقدمقاةإل ياالوقائعال يا يلالمخ لفل،مإراالإصحواإلًة
 اإىىتموضىىوعاتالخطىىبوالسىىيماخطىىبال و يىىد   ىىويعلىى م ا ىىثدقيقىىلولطيفىىلوقىىد

ة ااااخصصتوق ىا لقىةافل،ل الخوضةيهااالفاالعقدي   اجإل  خصصيعق دةمعهع
.و  ليلرا()  بهااالفاواالطال عليرالإلةادلمإراةيةرمخطباإلمام

(إرىىجالسىىعادل)ومىىاالصىىعو اتاألخىىةكال ىىيواجررىىاال  ىىثهىىيعقىىدمقاةإىىل ىىيا  ىىا ي
االًى ةاكةىيهىاا،ي ىهل ياااس قال     ابعااآلخةةىيماه(إرجال ال ل)و دواأايضىة 

ووجهالصعو لةيالكي مث ةيأاالإصوصالخاضعلللمقاةإل عود لرىالًىخص.االس قال 
أاخط ل،وا د زادمىا،ثمي  ياليعىدموجودهىا،موجودلةيا دال  ا يا(ما)ة ثيةا ماظإإتع

.صعو لاألمة ًا هالموضوعاتوأجوافالخطبالسائدل
،ةىيةلسىف راوأة اةهىا،عل أاهىا الصىعو اتأةىاد إيةىياالطىال على مصىادةمخ لفىل

مسىىىال را معإىىى واإظمىىىلالمعإىىى ،لم مىىىدم مىىىديىىىوإ بالا  ىىى:و اإىىىتأهىىىمال  ىىىبال ىىىي ىىىأثةتع
لسىاإياتالىإص،مىدخ الى اإسىجاموأل ي  ةالعىزاوي،والخطابوال جاجاللغلوال جاجو،علي

.م مدخطا ي،لالخطاب
،وعلماللغىىىلالعىىىاملفةديإىىىااديومىىىاال  ىىىبالغة يىىىل  ىىىاب إيىىىلاللغىىىلالًىىىعةيللجىىىاا ىىىوها

.سوسوة
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 أاالمعقىوة يامىاالمؤلىفةإإمىاإااوةدالا ة:وماالمال ظاتال ي ق ضي إويرا ،هي
.لس بماي واالكا  ةازا ماالمعقوة ياالل ياقدأعضيفرما

ااوةدالةمز والمىل إلى الصىف لالسىا قلمادواةقمالصف ل،ةمعإا ااالمةجع.(ا.م)وا 
.إفسرا،ماالمصدةالسا قإفسه

خالصىا لوجرىهال ىةيم ةىإا،وةيالخ امأةجوااي ق   عىال أعمالإىا،وأايجعى مىا   ىتع
ةماعإدي،وما وةيقيإال اهللالعلي اقص ةتع ةيعمليةماعإد ،وا  ةقتع .العظيموع

دة ىىىيمخىىىةي ط.أ)إلىىى األسىىى ااالمًىىىةفواليسىىىعإيةىىىيإرايىىىلالمطىىىافإالأاأقىىىدمًىىى ةي
.عل جرود ةيقةافلةصو الةساللو قويمراوا  دافمال ظا هعليرا(الساعدي


ولهال مدأوال وآخةا 
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 التمهيد
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 حياة املؤلف -أ
 :ونسب  امس وكنيت  

أ ىىوجعفىىةم مىىد ىىاقةالم مىىوديا ىىاميىىةزام مىىدا ىىا-:وهىىي  سىىبقلىىمالمؤلىىفإفسىىه
ا اميةزام مدا ااالخوإدمالم مد اقةا ااالخوإدال اجم مودا ىاال ىاج،ميةزاع داهلل

. ما  امسيح(7)[ ا] ما  ام مود
ةىىىيداة(المإصىىىوةيل)ةىىىيمدةسىىىل سىىىم ، هإىىىاكد جىىىةقىىىددة .إىىىهمىىىاًىىىيةازأوي ىىىدو

.(0)العلم
 : والدت 

لماعثةعل سإلوالد هةيمىا ىيايىديمىامؤلفىاتو  قيقىاتاضىطلع رىاالمؤلىف مىالىم
.ةي دوداطالعي،ما ةجمل يا همامعاصةيهأجد

.موقىىعًىى  لالًىىيعلوالىىكضىىما،لالمعلومىىاتإ ىىالقصىىيةلمىىا يا ىىهووجىىدتعلىى ًىى  
ةلمالمي ص الكو اإتالمعلوماتهيهي؛،يجةيإضاةلمعلوملماأاواإ ظةتملياعس 

.(2)اق  ا المعلوماتمإراإل الساعلالةا علعصةا72/77/0278عمدت  اةيخ
وهىاا.ةىيقةيىلمىاقىةكًىيةازم7502-7500،هىى7247المؤلف اإتةيوالدلا إوةيرا

.جد دة ةيًيةازا إمعقولهيإسجم
ة ىىياًىىغفه ىىالعلم،المؤلىىفةىىيمسىى ر   ىىابإرىىجالسىىعادلًىىطةامىىا يا ىىهالعلميىىلسىىةدو

وقىىددة ،العقيىىدلوالىىكةىىي ىىوا ية يا ىىهوأمىىوةوالمطالعىىلوال ف يىىةالمىىدققةىىيالم ا ىىثالديإيىىل
وعلى يىدالًىيخ سىيا(اةگةسى )ىىىالمعىةوف المقدماتالديإيلعل يدالًيخالىةئي الًىيخا مىد

ا  غىافاألًىةفمال الإجف7545-هى7214ثمهاجةةي(4)ةيمدللم  جاوزالسإ يا،الةةيعي
وقىىدا ىىةتًىى  ل،ولىىميىىا ةهإىىاكاألسىى االالىىايا  لمىىالرىىم.  صىىي المزيىىدمىىاالعلىىومالديإيىىل

والًىىيخ سىىيااألةغىىاإيلمىىدة  السىىيدم سىىاال  ىىيموالًىىيخم مىىدعلىىيا،الًىىيعلطائفىىلمىىإرم
.و يةهم...ال ليوالسيدع داألعل الس زواةيوالسيد سيااليزدي

                                                           

و ىىاا(ا ىى)ت لمىىلسىىقطاا،8-1ص،7ج،م مىىد ىىاقةالم مىىودي،ةىىيمسىى دةكإرىىجال ال ىىلإرىىجالسىىعادل،ةظىىيعإ(7)
 (.0) ياضماالرامشةقميجباث ا راةيا دكالصف 

 (.0)الرامشةقم8-1ص،ا.م،ةظيعإ(0)
  http://arabic.alshia.org:ةا طالً  لهو(2)
 (2)والرامشةقم،الم ا5صةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل:يإظة(4)



 ............................................... ..............................................................................التمهيد 

1 

جىاز ةىيالفقىهالعالمىلالميىةزام مىدأإا،االج رادةيالفقىهواألصىو إجاز يا المؤلفإو
أجيىزامىاةىياألصىو ةقىد.م7558/.هىى7211 سااليزديوالكةيًرةم ةمال ةامماسىإل

إىىه لىى أهىىاايعإىىيو.م7515/.(7)هىىى7285م مىىد ىىاقةالزإجىىاإيةىىياألصىىولياالعالمىىلالفقيىىهمىى
ة عىدثالثىلعًىةعامىامىاالدةاسىلوصى الى مة  ىلاالج رىادةىي،مة للاالج رادم  ةاةيالفقه

وهىاايىد على  ىدواج رىاد،و عىدسىإواتمىاالىكوصى الى مة لىلاالج رىادةىياألصىو ،الفقه
إرىجماجافةىيالجىزفاألو مىا  ىاب،ة ماد عل الك،مثا ةلو بللعلم ميز رماالمؤلفو

ةفيىىهو ىىااي  ىىثعىىا(4)الىىايإرضىىتلط اع ىىهمؤسسىىلالم مىىوديةىىيالرىىامشةقىىم،السىىعادل
لل ىاةظالسىةويم مىد ىا(المخزواالم إوا)الخطبال يوةدتةي  ابأل دكمصدةوثيق

ةمىادلإىىا))...ةقىداثىةال  ىىابةقىا  ا ثىاعىاال  ىابوالخط ىىلمعىامىاإصىهأادًىرةآًىوب عى
وأهىدكومىا   ىه،عل مظىااوجىود   يىثيصىدقهقىةائااأل ىوا ةلىهدوةل املىلمىا  ا إىاهىاا

  ى ،إىفدالالت ظرىةًىغفه ىالعلمةفىيالىإصاآل،(0)((ديإىاة[ ىاا]مىألةلىهعلىي إليإاإسخ ه
. ماهوم ياةياي الإص،عدلمقايض ه م ل وةيةماالما اإهمس 

وقىدم ىث،سىعيا وةافالمعةةىل الدأخىةكإل ةأسهويد عل الكأيضاهجة هماموطا
.ةيراسإيا   إا مة  لاالج راد

دوا(2)خمسىلعًىةعامىالميإقصعايم ثهعل جمعال  ابةيزماي جل ص ة ةو
.يع ةيه ضجةومل أو ل يإ ا هأا

مىىاوقىىع ىىيايىىدي رىىالىى عضال  ىىبال اةيخيىىلمإرىىاويىىد عليىىهأيضىىاال  قيقىىاتال ىىيقىىام
ط ىعالجىزف،015توالمؤةخا مد اي ي  اجىا ةالى الاةيلللإسا (األًةافاإساب)   اب

ةىي يىةوتمىاق ى ط عىت.األجزافاألخىةكأما،م7555ط ع هداةالمعاةف،األو مإه مصة
.م7511-هىى7251مو7514-هىى7254مؤسسلاالعلمي اةلوداةال عاةفأخةك يااألعوام

أ ىىيالمىىؤمإياعلىىي ىىاأميىىةوهىىوةىىيمإاقىىب(يبالمطالىىبرىىامإاقىىبةىىي الأسىىم )  ىىابرىىاومإ
الفىىىهالًىىىيخالمقىىىةيًىىىم الىىىدياأ ىىىوالخيىىىةم مىىىد ىىىام مىىىد ىىىام مىىىدالجىىىزةي()طالىىىب

ومإرىا  ىاب،م7582-هىى7422هىوقدط عةىيمجلىدوا ىدةىي822الم وة ،مًقيالًاةعيالد
ًىم الىدياأ ىوألفىه()طالىبأ ىيعلىيا ىااإلمىاموهوأيضاةيمإاقىب(جواهةالمطالب)

و صىىدكلط عىىه،هىىى817ال ة ىىاتم مىىد ىىاا مىىدالدمًىىقيال ىىاعوإيالًىىاةعيالم ىىوة ةىىيعىىام
                                                           

 .1-5ص،7جةظيإ،،ةيمس دةكإرجال ال لإرجالسعادل،  ا ه ةزالمؤلفًراد ياج راد ةيمس ر أ(7)
.مؤسسىلالم مىودي(4)هىامش،721ص،7ج،ةيمسى دةكإرىجال ال ىل،م مىد ىاقةالم موديإرجالسعادل،ةظيعإ(0)
 .ت.د
 .75ص،7جةيمس دةكإرجال ال ل،،لإرجالسعاد،ةظيإ(2)
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هىىةىي7471هىىواألخىةةىي7470ط عاألو مإراةىي،يافةلاإلسالميلةيجزعا يافالثقامجم
 ىىأليفالًىىيخاالقىىدما ىىيجعفىىةاالسىى اةي،(  ىىابالمعيىىاةوالموازإىىل)و قىىق.قىىمالمقدسىىل-ايىىةاا

اإلماموموضو ال  اب سا قيهةروةيةضائ -هى002م مد اع داهللالمع زليالم وة سإل
-هىىىى7420ط ىىىعال  ىىىابةىىيعىىىام،ةىىياألمىىىوةالعقديىىله ًىىفعىىىا خصصىىىوهىىىااي()علىىي
  ىىاب،رىىاقومىىاال  ىىبال ىىي ق،ط ع ىىهمؤسسىىلالم مىىوديةىىيمجلىىدوا ىىد،مةىىي يىىةوت7587

ال ىاةظا مىد ىام مىدألفىهأ ى وهىيةىيًىةحسىوةلهى (العس المصف ما رايبزياالف  )
ياةىيفلاإلسىالميلةىيقىمالمقدسىلةىيجىزالثقاة يافإوإًة مجمع، اعلي اا مدالعاصميا

.هى7478
أهى وهىوةىياآليىاتالإازلىلةىي(ًواهدال إزي لقواعىدال فضىي )وقامأيضا   قيق  اب

ىألفه()ال يت ت،افال إفىيالإيسىا وةيا ال اةظع د اا مدالمعةوف ال ا مال سى اإيال  
-م0272-هىىى7427ط ع ىىهمؤسسىىلاالعلمىىيط عىىلثاإيىىلةىىيةىىي يىىةوتال  ىىابوط ىىعه،425

وهىوال  ىابالو يىد ىيا   ىهالم ققىلالىايعثىةتةيىهعلى ط عىل،ولماعثىةعلى ط ع ىهاألولى 
.يافوال  ابةيجز-ةقدوجدتط ع هاألول ة سب،ماسلفا ة أما،ثاإيل

وهىوةىي(ع ىةاتالمصىطفيا)ب  ىا-سىوكهىااال  ىاب-ةمإرىاألفرىاعاال  ىبال ىيأما
مىامىةلأ ثىة  اب جميعي ةةةيهالمطالبع ىةا ىةالخ ىةالوا ىدالو(7)()مق  ال سيا

وخىالال  ىابمىا،و اايردفماال  ةاة ةسىيخالمعلومىلةىياهىاالقىاة ،وسةد  طةقمخ لفل
إيىةاا،ميلةىيقىمالمقدسىلالثقاةىلاإلسىالإ يىافيامىاق ى مجمىعفوط ىعةىيجىز،أيجرد  ليلي

صىىةخات)إىىهاخ صىىةال  ىىابوها ىىهةىىيمؤلىىفثىىاااسىىما المصىىإفأواخ ىىة،هىىى7471والىىكةىىي
هااوا ةتً  لالًيعل(0)(اهللإل السية)ولهةساللأسماها(المصطفياةيمق  ال سيا

.أخةكقام   قيقراو صإيفراا له   
ل ىىاًىى  لالًىىيعلا ىىةتالىىكة يإىىتااقدومىىه،العىىةاقولىىميىىا ةالمصىىإفمىىدل قائىىهةىىي

وهىىيمطا قىىلللسىىإلال ىىيا ةهىىاالمصىىإفةىىيمقدمىىل7545.م_7544/هىىى7214للعىىةاق ىىااةىىي
ق ى ،ة قيما ثاهإىاكسى عسىإواتاألًةفو ااقاصداالإجف-(2)الجزفاألو ماإرجالسعادل

قىموهإىاك ىوةيةىيإلى اإ قى إا،إيىةااثىوةلةىيقيىامالإلى اايس قةةي ة الف يثلىمي اة رىا
وهىىاايعإىىياا عىىضسىىإيدةاسىى ه اإىىتةىىىي.هىىىى7401السىىا ععًىىةمىىاًىىرةة يىىعاألو ةىىي

.وةيراإا مة  لاالج رادةيالفقهواألصو ، ة الف
                                                           

 (.0)هامش،8ص،م مد اقةالم مودي،اصطفياةيمق  ال سيالمع ةات،ةظيإ(7)
 .72ص،7ج،ةيمس دةكإرجال ال لإرجالسعادل(0)
 .72ص،7ج،ا.م:يإظة(2)
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ال ىىي  إىىتط اعىىل عىىضال  ىىبال ىىيةىىي يىىةوتمؤسسىىلالم مىىوديإإًىىافومىىاإًىىاطا ه
.آإفا عضراإل ققراو متاإلًاةلصإفرااو 

 .كتاب نهج السعادة-ب
ىىىاهداًاخصىىىالل ىىىأثة،ال لقىىىيودلىىىيال يىىىاعلىىى الم ا ىىىالآثىىىاةمىىىاأثىىىةا يعىىىدهىىىااال  ىىىاب ًو

()علىىياإلمىىامآثىىاةةقىىدعىىاةضم مىىد ىىاقةالم مىىوديالًىىةيفالةضىىيةىىي   ىىع،وال ىىأثية
يدواةعاالخ ياةوةاةقهة،واق فا ةي ة يبالموادالمجموعل

ًىىةطصىى ل()علىىيلإلمىىاماامىىإرججمعىىياا   ىىع ىى مىىاظىىااإىىهالم مىىودية ىىاا
[ومىىا...]قطعىىا مخ لىق))...مىىا ىىااة ىا الإسى لمادامىىتالقىةائاالداخليىىلوالخاةجيىىل ًىرد ىىالكمط 

إىىه يىىةمالمىىأخواوالمصىىدة...ول ىىاالًىىاهدلىىه،والدليىى لإفىىيالصىىدوة...اسىىإخ المىىهمىى ىىاا
.(7)...((صالحلل جيل
ةلىىو،إليرىىايفضىىي()اإلمىىام ىىالمأاوةأك،ةمىىقالمصىىإفأسىى ابالسىىعادل عيإيىىهوقىىد

السىىعادلإلىى مقة ىىا))...إفسىىهعلىى العمىى  ىىهلوجىىدهىىااال ىىالموألىىزم،وضىىعهالمىىةفإصىىبعيإيىىه
.لرل لومةدياتالروكوقدقصدالمؤلف السعادلهإاالإجافماا،(0)...((م عداعاالًقاول

ةصدهاو   عرىاةىيمواضىعأاإال()ةالم مودييقة وجودال ال لةيمجم  المه
الجمىعمواةىقلمىإرجالًىةيفل ىامعطيىاتالجمىع يىةأصى ةروةي،مخصوصللي ماو د 

(جال ال لإر)ة اا،لل ال ليةسيإرجا أاةا دهماأةاد،مواةقلالخ الفال اعثلدكالجامعيا
 وصىفههاديىا ()اإلمىامةالواعزالداةعللجمعهوطلب  مايع قداإىهصىدةعىااآلخةأما

ادةاإ ثق  اب .(إرجالسعادل)للًة
 يىىىثا  ىىىدأالًىىىةيفة،فالةضىىىيةىىىي ة يىىىباأل ىىىوابوقىىىد ةسىىىمالم مىىىوديخطىىىواتالًىىىةي

ومىىاخىىةجعىىاالىىك،واألدب  ىىموخىى م م اسىىاال، م اسىىاالخطىىبثىىمثإىى الىىك م اسىىاال  ىىب
.(2)األ واب هأليقإل هإس 

وجىافال ىابالثىاإي، الكًة الم مودي  يىااالخطىبومىاجىةكمجةاهىامىاطىوا ال لىم
،والمإاجالو ابةا عةيالوصايااألدعيلو ابثالثةي،ليًم ال  بوالةسائ وما اا معإاها

ةقىدخىالإرىج،وة ىتأمىوةةةقىت ىياالإرجىيا.الىدةةالي يمىلةىي-وهىواألخيىة-وال ابالخىام 
الم مىوديةلىمأمىا...ةلم  اها ماهمومالًةيفالةضىيلىالكلىميطل رىا،األساإيدما ال لال

                                                           

 .71-75ص،7،جا،.م(7)
 .71ص،7ج،ا.م(0)
 .71ص،إرجال ال ل:يإظة(2)
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،جىافعةضىاإإما(إرجالسعادل)فؤل ةالمع،ا اإتها هيهم هاألول إ،األساإيديخ   ا هما
إسىإادوثيقىلومصىادةقويمىل ث ىتأسىاإيديجمىعل  ىابإرىجال ال ىلاأةقد ااالم مودي صىدد

 ى  ىااعازمىاعلى جمىع،ً ك عىضالمًى  ياةىيالىكأا عد،()المؤمإياألميةالإرج
صىىداةهااألسىىاإيد الىىكعىىد إلىى الخطيىىبسىى قهافع ىىدالزهىىةأال إىىهلمىىاةأك،ةىىي  ىىابمسىى ق وا 

.(7)ةي  ابإرجالسعادلاألساإيدها هوا ة عضماجمعهما أليفعا
وة ما ظيتالخطيلالوا دل ىأ ثةمىاطةيىق،وه اا فلتالخطب أساإيد وثقصدوةها

يجىىدلىىهجىىا ةا أاةي ىىاو ،ضىىعيفاةآ اإاو ىىااالمؤلىىفيإىىاقشةىىيالسىىإد،معىىإعايصىىلرا قائلرىىا
.هااالضعفآثاةعل إدو قويهو عفيخاةجيل ؤيدالسأوماًواهدداخليلماديا وأ،معإويا 

أ ىىىيعىىاا ىىاالمؤلىىف  ىىى ووهىىيمةسىىللالسىىإد،قىىلإمىىاالىىكالخط ىىلال ىىيوسىىىمت المو
اإلسىىإادو ىىأاالمؤلىىفلمىى هىىااالضىىعفةىىي.(0)...((ةواهىىا ثيىىةمىىاالإىىا ))...قىىدأاال ديىىد

ليج ىةهىااالضىعفةىية مىا–ةقىا ()اإلمىامإلى ال ً يكةىيصى لالإسى لإل الاييقود
اايقىو م ضىلعخ يىةمثى ا ىا()المؤمإياأميةو فيإلث اتصدوةمثلراعا))–السإد

وصىىىدقه يىىىة مىىىاالم ضىىىلعياةىىىيهىىىا ،()ةواهىىىا ثيىىىةمىىىاالإىىىا عإىىىه أإرىىىاا ىىىيال ديىىىد
ةىىيهىىا  ىىأ  مال ظىىلعملىىهل ىىاال–االمقىىاملىىي مقىىام قيىىيمأوعلىى الىىة ممىىا-(2)((الىىدعوك
أاثىم،ليى م صىديقالىدعوك،ةروعإدماا ةالم ضلعيالمي ىددًخوصىرموالع ىاةا رم،المفةدل

مسى وكال ىىوا ةالىاياليًىىو هالًىىكمىاداممصىىدةهىا ال ثىىةلهىىوإلىى هىا ال ثىىةلال ة قىيوةة رىىا
ألسىىا سىىي واوعلىى هىىااا،ال ديىدوهىىوةجىى وا ىىدأ ىىيا ىىاإلىى الىىدعوك؛ةقىىداإ رىىت ىىادآخ ىةع

لطو المساةلالزمإيل ياعردةوايلالخط لو يازماا ىا،  ديد لل ثةلعا د العا  
.ا يال ديد

يث تعاطةيقهإس لالخط لألميةالمؤمإيا،آخةولع ها األس ابدةع هلي  غيس يال 
()،ىاطل ىلالًىاةعيةةاحيوثقراع ةإقلرىامىامصىادةأخىةك   ىابمطالىبالمسىؤو ال ،

وةدتالخط لهإاكعاطةيقمعإعاإا،و  اب فايلالطالبلم مد ايوسفال إجيالًاةعي
ثىم(أ ىاصىالح)عىاةاويىلاخىةاسىما أ يىههًىام ىام مىد ىاالسىائبال ل ىيعىاإلى اإ ر  ه

. ديثالخط لكةو
،اقالخط ىلعىاطةيىقثالىثقىدسى،م مد ايوسفال إجيالًىاةعيأاإل وإ هالمؤلف

وهىىىو()  ا ىىىهجمىىعالجوامىىعةىىيأواخىىىةمسىىإدعلىىيةىىيقىىدا ىىةهىىىااالطةيىىقالسىىيوطيواا
                                                           

 (.5)هامش،74ص،7جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل:يإظة(7)
 .58ص،7ج،ا.م(0)
 (.0)هامش،58ص،7ج،ةيمس دةكإرجال ال ل،السعادلإرج(2)
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السىىيوطيالطةيىىقاا ىىهالىىايا ىىة الم قىىيالرإىىديةىىي  ا ىىه إىىزالعمىىا إىىاقالالخط ىىلوالسىىإدعىىا
للسىإدةىةدعلى الم قىييإ صةأاوقد او الم مودي(7)(اسإاد وا )ل إهقا ةيأواخةالخط ل

ال ىىىالم ىىىياالخاصىىىلةوهىىىاهىىىااالسىىىإد خصوصىىىه يىىىةضىىىائة؛ عىىىداًىىى را))...الرإىىىدي قولىىىه
الخط ل ياالعاملوالخاصلثمةجح فهً راةةقداقامالمؤلفموازإل ياوهاالسإدوا((والعامل

علىمال ىديثمىااا إىافعلى مىا عىاةفعليىهالةجىاليواةىي،اإلسىإاداالً راةعل  فلضىعف
 ماةويعاالًريد–ةرميةواااالج ةي  ققةيًرةلالةوايل(0)ًرةلال ديثجا ةللضعفرا

.(2)((المعإ قاة لم غايةلم ألفاظأواي ثة دويإراوةواي را لفظوا دأ ))والك-الثاإي
،اوجىدالى الىكسى يالالجردالايي الهالمؤلفةيس ي  ص يحالإس لمإل وهاايًية

ال .ةحمالم صحإس  هإهيط أةوا 
ةفىىىي ىىيا ىىىاا  ىىابإرىىىج،اوجىىبااي ىىىواهإىىاك فىىىاوتةىىي جىىىمال  ىىا يااألمىىىةهىىاا

اخ لفىت، ةاوح جمإرجالسعادلةيا ثةمىامجلىد،ال ال لاليزيد جمهعامجلدوا دضخم
.  سب إو الط عاتأعدادها

و ىىاااا،األًىىةفهىىيال ىىياضىىطلعت رىىامط عىىلالإعمىىااةىىيالإجىىفهىىا الط عىىاتأو 
 ىىاةيخالط ىىعو(8)و(1)ا ىىدهما ىىابالوصىىاياةىىيمجلىىدياةقمىىا ىىالةقميا،يامإرىىافظفىةت جىىز

و ىىىااةىىىي ة ي ىىىهمغىىىاية7285للمىىىيالدالمواةىىىقللعىىىامالرجىىىةي7515عىىىامهىىىوامىىىالمسىىىج علير
ىىاداإلسىىىالميةىىىيللط عىىلاألخيىىىةلال ىىىي صىىدتلرىىىاوز وهىىىيالط عىىىلال ىىىي-إيىىةاااةلالثقاةىىىلواإلًة

امىىاالمجلىىدالثىىاإي،تإرائيىىامىىعط ع ىىهاألخيىىةلةوهىىاايعإىىيااخطىىلال  ىىابقىىداخ مىى-اع مىىد را
.هى7281-م7518ةروةي ابال  بوهوالجزفالةا عماإرجالسعادلط عةي

وال ىىاب،واألوامىىةال ىىاباألو للخطىىب: ىىاليو ة يىىبال  ىىابةىىيهىىا الط عىىلعلىى الإ ىىوال
وال ىىاب(األدعيىىل ىىةة)وال ىىابالةا ىىعةىىي،وال ىىابالثالىىثةىىيالوصىىايا،الثىىاإيةىىيال  ىىبوالةسىىائ 

ةىىىيال ظهإىىىااخىىى الفعإىىىاوياهىىىا الط عىىىلمىىىعالط عىىىلال ىىىي(قصىىىاة المىىىه)الخىىىام  ىىىااةىىىي
.اع مد راةضالعااخ الفال ة يب

ىىأو،لقىىدم ىىابالوصىىاياعلىى سىىائةاأل ىىوابةىىيالإًىىةلمصىىل لاة لهىىاوةىىيهىىا الط عىى ة خ 
 أإىىهياواخ ىىةفوقىىدط ىىعهىىااال ىىابةىىيجىىز،(4)ط عرىىاالىى  ىىياأةجىىأةقىىد،سىىائةاأل ىىوابعإرىىا

.(7)((إمواجلمالميإًة عدمااأل وابوالمجلدات))
                                                           

 .728ص،7ج،ةيمس دةكإرجال ال ل،السعادلإرج(7)
 .072ص،م مد قيال  يم،األصو العاملللفقهالمقاةا:يإظة(0)
 .071ص،ع دالراديالفضلي،أصو ال ديث(2)
 .7515-7825،الإجفاالًةف-الإعماامؤسسل، ابالوصايا،1صجال ال ل،ةيمس دةكإر،إرجالسعادل:يإظة(4)
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وقتط اعلهاياإل ام  مال سائةاأل وابلمي ةيولع سة قديمهااال ابااعمله
وال()))يد عل الكقولهم  دثاعاال ىابالخىام الىايجعلىهلقصىاة المىه،المجلديا

ال جميىعلرىااال ىابمىاأاوهىاايعإىي(0)...((األإفى   يومإظفىة مىا ًى ريهإا، دلرااال اب
.لوقدوا ب ياالجمعوالط اع،وقتط اع هإل زا قائما 

علىى ًىى  لالمعلومىىاتةقىىدأمىىالعثىىوةعلىى  ىىاقيأجىىزافهىىا الط عىىلوةقيىىا ياولىىمي سىىالىى
،ةرمىاموجىودااعلى الًى  ل،ماضمإراالمجلداااللىاااعثىةتعليرمىاوةقيىا ،وجدتأجزافمإرا

ت ماوجد،أيالمجلدالثامادواالسا ع،وهإاكوجدتالجزفالثاإيدوااألو ما ابالوصايا
-7518الجىىزفالةا ىىعمىىا ىىابال  ىىبأيالقسىىماألو مىىاهىىااال ىىابو اإىىتسىىإلالط اعىىلهىىي

مىىاآخىىةهىىاا))وجىىافةيىىه،ووجىىدتالجىىزفالخىىام وهىىوالقسىىمالثىىاإيمىىا ىىابال  ىىب،هىىى7281
عثةإىىاعليىىهمىىا ىىاب   ىىهعليىىهالسىىالموقىىد ىىمط عىىهوإًىىة ةىىياليىىومالعًىىةيامىىاًىىرةجمىىادي

.(2)...(( إفقلالمفضا الوجيهال اجخيةاهللالمةدًو يال ائةي7285إلالثاإيلس
 فاو ىت  سىبمةا ى اإجىازالعمى و يسىة-ةيها الط عىل-وهاايعإيااسإواتالط ع

 ماخلتها الإسخلةيجزئرىاالخىام مىاا ىةال ىاةيخالمىيالديللط ىع.الما ال اةيللط اعل
هىىىوهىىي7285ل إىىهاخ ىىةةىىيايىى الوةقىىلاألخيىىةلااسىىإلالط ىىعهىىي،اهىىاومإ رلةىىيم ىىدأالط عىى

مىاخىالالجىزف،عليرىاالط عىلاألولى وجميعإسخهىا الط عىل  ىب ،7512مواةقلللعامالميالدي
.ماها الط علالخام 

وقىد ىزتعلى مجلىديامإرىا، صىدتلط عىهداةال عىاةف،ط عال  ىابةىي يىةوتأيضىا
،و اإىىتهىىا الط عىىلهىىياألولىى ،ضىىوعرماعلىى الخطىىبوهمىىاالمجلىىدالثىىاإيوالثالىىثاإصىىبمو

-هىىىى7251ط ىىىعاألو ةىىىي،المجلىىىداألو سىىى قالثىىىاإيةىىىيسىىىإلالط ىىىعأاإلىىى اإلًىىىاةلةو جىىىد
.هى7251-م7511وط عالثاإيسإل،م7511

وةقيىىىا مىىىاهىىىا ولىىىمأجىىىد يةهمىىىاالال  ةوإيىىىا والوهىىىاااالمجلىىىدااموجىىىودااعلىىى الًىىى  ل
.ال؟أماألجزاف اإتداةال عاةفقدأ ملتالط عل اقياإدةيأوال،الط عل

مجلىىدي ىىيممىىاإرىىجالسىىعادلط ع ىىهمؤسسىىلالم مىىوديوهىىوخىىا مىىاأيمعلومىىاتلوثمىى
 ىىدأ الخط ىىلةقىىم،الم اإىىهاًىى م علىى الجىىزفاألو مىىاالخطىىبولىىم ىىا ةسىىإلالط ىىعة، عةيفيىىل
ولىىىماظفىىىة مجلىىىداتأخىىىةكمىىىاهىىىا الط عىىىلالوةقيىىىلوالعلىىى ،715إ رىىى  الخط ىىىلةقىىىموا ىىىدوا
. اإتالمؤسسلقدأ ملتط ع اقياألجزافإااوعليهاليم اال إ ؤ ما،الً  ل

                                                                                                                                                                                     

 .8-22-الإجفاالًةف-مؤسسلالإعماا، ابالوصايا،1ص،ا.م(7)
 .1ص،جال ال ل،ةيمس دةكإر،إرجالسعادل(0)
 .212ص،5ج،ا.م(2)
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اداإلسالمي،إيةااط عال  ابةيو ةط عتجميعاألجزافدةعل،ط ع هوزاةلالثقاةلواإلًة
و اإىىىتاألجىىىزافالثالثىىىلاألولىىى مإرىىىامجعولىىىلعًىىىةجىىىزفا امجموعرىىىااثإىىىو7478وا ىىىدلةىىىيعىىىام

ةجاف الخطب-اللخطبال يعلم اةيخراولوعل إ و قةي ييااألوليفوقداةةدالجز،للخطب
اهااال ة يبي واعامالمسىاعداعلى  فرىمماةيهإوةيهااماالإفع،(7)مسلسللماوسعهالك

وهىىىااالقسىىىم،ة ىىىااللخطىىىب يىىىةمعلومىىىلال ىىىاةيخالجىىىزفالثالىىىثأمىىىا.و  ليلرىىىايىىىلال اةيخال ىىىوادث
)وقىدصىدة  وصىفه.ومىااسىما  إخ ىاةالمال ىموالفى اواألعيىاداخ ص ال ىا خطىبأيىامالجمىع

.ا  ةازاعاالقسماألو الايعلم اةيخه(القسمالثاإي
ويال ىظاإىه،()على    ىهأوقفىهالىايواخ صالجزفااالةا عوالخام  ال ىابالثىاإي

غىايةمإرجىهالىايهىويوهىااالعإىواا(  ىبلالمخ ىاةمىا ىابا)جع لرااال ابعإواإاةةعياهىو
ةىىالعإواا،وهىىولىىميعىىد عىىامإرجىىهةىىيهىىااال ىىاب.جمعىىياس قصىىائي يىىةقىىائمعلىى االخ يىىاةات

.مسام لةيال ع يةخاعل إ والؤالفةعي يةمطا قللمإرجةال دااي
وهىااأيضىا(األدعيىلالمخ اةما اب)وعإواإهالفةعياألدعيلل اب وجع الجزفالساد

وألجى إضىاةلمىا))...مخالفلمإرجهالجمعيالايلمي دعإىه ىدلي قولىهةىيمقدمىلهىااالجىزف
.(0)...((  عضالم جاإسات عضرماإلصاقج أعل الط علاألول ومادعاف (25)يقةبما

ةىي) يإما ااةيط علالإعمااال ابالةا عواسما هإاك،ويعدهااال ابهوالثالثهإا
وه ىااصىاةال ىابالثالىث.ةال ة يبوالعإىوااليسىاعلى  ىدالمطا قىلةىيالط ع ىيا(األدعيل ةة

الجىزفاألو مىا،يافوقدخصصللوصىاياوهىوةىيجىز،ةي لكالط عل ا اةا عاةيها الط عل
ولىىىىىميفعىىىىى الىىىىىكمىىىىىعالجىىىىىزف(المخ ىىىىىاةمىىىىىا ىىىىىابالوصىىىىىايا)هىىىىىااال ىىىىىابجعىىىىى عإواإىىىىىهالفةعىىىىىي

. مااإهًفعالوصايا مايجةيمجةاهاماال الم!و الهما يةمخ اةيا...الثاإي
قسىمالمسىىاإيد،وة  ىهعلى قسىميا، لىموهىوةىىيثالثىلأجىزافالواةىةدال ىابالخىام لقصىاة

لخلىوهىا القصىاةمىاالقىةائا،ةيقصىاةال لىما  ىةاإلسإادإل و ياااال اجل،قسمالمةاسي و
ةجعىى الجىىزفاألو مىىاهىىااال ىىابةىىيالقصىىاةالمسىىإدلمىىا ىىالم،لىىباالداخليىىلوالخاةجيىىلةىىيالغ

مىىأخوامىىاهمىىاا الفاالجىىزووالجىىزفالثىىاإيةىىيالمةاسىىي مىىا ىىابالقصىىاة()المىىؤمإياأميىىة
أهى القسمالثالثةجعلهةيقصاةالمساإيدالمأخوالمىاال  ىبالموثوقىلمىاأما،مصادةالًيعل

.السإل

                                                           

 .188ص،0وج،75-78-71ص،7جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل:يإظة(7)
.المقدمل،5ص،1ج،ا.م(0)



 ............................................... ..............................................................................التمهيد 

72 

وةقىمعلى ،أو مث  هماإظمهماالًعةم()ال اباألخيةةخصصهلمااإًد أما
ويوجمىعالمصىإفهىااال ىابمىاة.إهالجزفالةا ععًةمعاإهالجزفالثىاإيعًىة  سىبالعىدأ

.ولم قمقةإيلعل خالةه()إليهوماإسب،ماال المالمإظوم()عإه
ومسىا لال  ىثم ىدودل  ىدوداألجىزافالثالثىل.وها الط علهيال ياع مد راةيال  ىث

أو،وماجةكمجةاهاماال ىالمالىايقيى ةىيم فى مىا،هيال ياً ملتعل الخطبإااألو 
. ليةي ًدماالإا 
ومىىىالىىىميعلىىىم،األولىىىيا  سىىىبصىىىدوةهماأوالةىىىأو افيالجىىىزاإىىىهة ىىىبإلىىى وسىىىلفتاإلًىىىاةل

.جزفثالث اليلرماإل آخة صدوة 
إسىىىى لالعالقىىىىل ىىىىياخطىىىىبإرىىىىجالسىىىىعادلوإرىىىىجال ال ىىىىلهىىىىيالعمىىىىومأاوالجىىىىدية الىىىىا ة
ةىياقى مىايى مأي،ولىوةىي ىدهااألدإى ،ة عضالخطبمًى ة ل يإرمىا،والخصوصماوجه

. خصهبواخ ص    اب خط، هاالً ةاكماالع اةات
،و ىىاا  ىىابإرىىجال ال ىىلالمع مىىد،وقىىدأجةيىىتمقاةإىىل ىىياالخطىىبالموجىىودلةىىيال  ىىا يا

مصىىادة ةىىا ام مىىدخليىى الل ىىواوإًىىة همؤسسىىلال ىىاةيخوأخةجىىتْ،هىىوالىىايًىىة هم مىىدع ىىد 
إرجال ال لدواإرجالسعادلهيالخطبال ياخ ص راأاةوجدت،ل إاا-العة يةي يةوت
-04-07-02-75-78-70-77-5-8-1-0-7:)ةىيإرىجال ال ىلاآل يىلال ي  م األةقام

وهىىىىىىىا الخط ىىىىىىىل(01-20-21-28-47-45-41-45-50-54-14-15-10-11-82-82
خط ىلةىيإرىجالسىعادلوهإىاك(7)(الغىةاف)سميتةيإرجال ال ل الخط ل(82)ال ي  م الةقم

الخط ىلةىيإرىجالسىعادلهىا اأ ىة،ومعالكلي  ياالخط  يااًى ةاك،(0)العإوااإفسه،  م 
وموضىىو الخط ىىلهىىا ةىىيإرىىجالسىىعادل،مىىاالخط ىىلال ىىيةىىيإرىىجال ال ىىلم ىىاوةا  مثىى جىىزفا 

ال ال ىىلةالخط ىىلةىىيإرىىجأمىىا.أة عىىلعًىىةسىىطةامسىى غةقل مجيىىد سىى  اإهو عىىال علىى اق صىىة
()والًىرادللم مىد،ا  دأت ال مدوالثإىافةىيثالثىلاسىطة،طويلل ضمإتعدلمفاص 

واالع  ىاة مىامضىواوقىد،ق ى ةىواتاألوااالدإياواإ رىازالفىةصثموصيلطويللةيال قوكوام
.اس غةقتها الخط لعدلصف اتةيإرجال ال ل

مىىا مىى األةقىىام: رىىا  ىىابإرىىجال ال ىىلدواإرىىجالسىىعادلالخطىىبال ىىياإفىىةدهىىا ومىىا
-721-725-724-722-727-722-55-51-55-54-50-57-85-81-85):اآل يىىىىىىىىىىىل
728-725-777-770-772-774-771-707-700-701-708-722-727-720-
721-740-742-741-741-745-752-757-754—751-758-755-712-710-
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714-715-711-718-710-715-780-784-781-785-752-757-752-754-
755-751-072-07-070-004-025.)

وهواً ةاكي فاوت يااليسيةالاياليعىدو،وهإاكخطب ً ةكمعخطبإرجال ال ل
وة مىىا ىىااهإىىاك ًىىا هةىىيالمضىىمواوهىىاا،و ىىياال طىىا قالىىايي ىىادي ىىوا ىىامال، ضىىع لمىىات

.االً ةاكأيسة
ةىىىيإرىىىجال ال ىىىل(55)وا ىىىياالخط ىىىلال ىىىي  مىىى الىىىةقمومىىىاالىىىكال ًىىىا هةىىىيالمضىىىم

ة ىالالخط  ىيا إصىبعلى يقيإىهالصى يحةىيق ىا اهى ،ةىيإرىجالسىعادل(027)والخط لةقىم
واا ىىىأخة عىىىا، ىىى الم اال ىىىهةىىىيلقائىىىه،وعىىىدم خوةىىىهمىىىاالمىىىوت،وعىىىدمًىىى هةىىىيالىىىك،الًىىىام
.(7)م ااطمعاةيهدايلطائفلمااه الًا،ال ةب

وهىو ىواة،(1)ا ةعل اإهخط لةيإرجال ال ل  ىتالىةقم،ياوثمل قاةب يا الم
ةرىىوةىىي،(87)  ىىتال سلسىى ()ال سىىااإلمىىاممىىعا إىىه()المىىؤمإياأميىىةجىىةك ىىيا

واالخى الف.ةما ااهإاكخط لصاةهإىا المىا(وما المله)إرجالسعادل  تعإواا
ةىىواهللمىىازا ا ىىوك)) ىىاآل يةفىىيإرىىجالسىىعادل اإىىتالع ىىاةل،يعىىدو ضىىع لمىىاتهإىىايسىىيةال

وقىدجىافت(0)((اا  ى يىومالإىا هى()مدةوعاعا قهمس أثةاعليىهمإىاقى ضاهللإ يىه
ةىىىواهللمىىىازلىىىتمىىىدةوعاعىىىا قىىىيمسىىى أثةاعلىىىيمإىىىاقىىى ضاهللإ يىىىه))ةىىىيإرىىىجال ال ىىىله ىىىاا

() يسيةوهواليعدو غيةالضمائةالخ الفهإاةا((.هاا   يومالإا.
الخط  ىىيامسىى قل ااأااليعىىدو ضىىع لمىىات  ىى لىىيظاالظىىااوة مىىا ىىااال قىىاةبيسىىيةا 

ماإرجال ال لال ي ً ةك(005) ماهوال ا ةيالخط لةقم،للمقداةاالً ةاك يإرماللض
خلىت،ماإرجالسعادلال يةويت ىثالثةوايىات(712) إس ليسيةلمعالخط لال ي  م ةقم

واً ملتعليهالةوايلالثالثلال يهيأطو مىا،ةالقلي مااالً ةاكزاألول والثاإيلماهااالإ
ةقىطو خى صالمًىاة ل رىا ال لمىات،  هيطويللأصال صىةفالإظىةعىاالمقاةإىل، يراسا ق
ةىاالىميصىح،وةيمىاعىداهىااةال  ىاياقىائم ىياالخط  ىيا(2)((...و لى ،صد  مىاامىة ة ىه))...

.مس قل ااإااعدهااالمقداةالقلي اً ةا اةالخط  اا
هىالصىحعىد ى وا ىدوها ااخط  ىاااخةي ىاا ًى ة ااةىيطائفىلإىادةلمىاال لمىات،لوال

ًىى هةىىيلجال ال ىىلةثمىىةىىيإرىى(81)،همىىاالخط ىىلال ىىي  مىى الىىةقم ةأسىىرالقائمىىخط ىىلمإرمىىا
مف ىىاح، ًىىافعًىىاوات،مصىى احظلمىىات))...ةفىىيإرىىجال ال ىىل،(751)المضىىموامىىعالخط ىىل

                                                           

 .51-55ص،0ج،م مد اقةالم مودي،إرجالسعادل:ويإظة،55ص،إرجال ال ل:يإظة(7)
 .40ص،وإرجال ال ل،081ص،0جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل،ةظيعإ(0)
 .585ص،7جةيمس دةكإرجال ال ل،،وإرجالسعادل،287ص،لإرجال ال (2)
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ةىال الميًى ه...((.اطجرىاالت ىخ،مف ىاحعًىاوات))...اماةيإرىجالسىعادلةقىدوةد،((م رمات
ةمىا،م  ايإىللفىاظاألاالمضىمواهىوالم طىا ق يإمىااال الم،   ل أاالخط ىلوا ىدلةىي ىيا

))إرىجال ال ىلةىيقىدوةدة،مواةدالً هةيالخط  ياقولهةيامماي ً ه العلمافولي مىإرم
قد))...اماةيإرجالسعادلةوجهال ًا ههوةيها الجملل،...((واخةقد سم عالماولي  ه

واةدالًىىى هأيضىىىاةىىىيهىىىا ياومىىىامىىى،...((ولىىىميغىىىاةيىىىهيومىىىاسىىىالما،الإىىىا عالمىىىاأًىىى ا سىىىما 
ةىيإرىجأمىا،ه ىااجىافةىيإرىجال ال ىل،(7)...((و يإ مع ةلإ ي م...ةأياي ا   م))الخط  يا
.(0)...(( يتإ ي مأه ي ا   م  ايا اه واعاةأيا))السعادل

،المإًىأالخط  يامس قل اال ا ًا هأس اب ىثالخطىابوا ىدلااأماو فسيةهااالً ه
سىىاةت ىىهالة  ىىاااع ىىةا إإمىىاأوم فةقىىلأًىى ا ا وا ىىدلةىىياألصىى ل إرىىاةويىىتلهىىا الخط ىىااأو

.وا دواألص ة غايةتالةوايات،إو  غيةل ثةلالم داوليا
ااالخط ىلةىي،   ليصحاايظاالظاا،وة ماقويال ًا ه ياالةواي ياةي    اب

مىا(84) مىاةىيالخط ىل،يقدحاالخ الفالقائم يإرماةيهاااالع قىادهياألص دوااا  ا
معمضموا-األلفاظال طا قال ليةيإل ل إهاليص - د  يةإل إرجال ال لال ي أ لف

  إىىاوالاالىىةدعلىى عمىىةو ىىاالعىىاصلمىىا،و ىىالالخط  ىىيا.ةىىيإرىىجالسىىعادل(711)الخط ىىلةقىىم
.صا بدعا ل أإهةامياإيا ،الًامأه إدع()اإلماماإ قص

ولىىي مىىاًىىااال  ىىثاس قصىىافالفىىةوقالجزئيىىلوا  ىىةازم ىىاماالمطا قىىلةىىي ىى خط  ىىيا
 ً ة اا عضاالً ةاكلىاا  فىيهىا األمثلىلإلعطىافصىوةل قةي يىلالًى ةاكالخطىبةىي عىض

.واأللفاظالمضاميا
وهىىيال عىىدوأصىىا عاليىىد ىىدالمطا قىىلإلىى اوالمضىىمواأللفىىاظوهإىىاكخطىىب ًىى ةكةىىي

 الخط ل،ةيإيصا الخط لالةوال فاوتإل إةجاعهوثملاخ الفيسية يإرايم االوا دلعدا 
وهإىاسىاقالمؤلىفالسىياقال ىاةيخي.(2)ةىيإرىجالسىعادل(7)ال ي ً ةكمعالخدملةقم(5)ةقم

لل دثو ايةالمؤلف ياعإواإهوالعإوااالما وةةيإرج اضةاوظةةا خاةجيا إطاةا الايً  
وهىولىي عإواإىا ىالمعإ ،(للقيىام إ قىاق قىهأًىيةلمىا)ةجع لرا الخط لعإواإاهىو،ال ال ل
إمىىا،ي ىىواعإواإىىاأا ىىالكةىىيإرىىجال ال ىىللىىم عإىىواهىىا الخط ىىل مىىايصىىح،المىىألوف تا ىىةوا 

واالخىى الف،ااموضىىوعاوا ىىداةوالخط  ىىاا عىىدالىىك  عىىاو،خط ىىلالمإاسىى لال ىىيألجلرىىاسىىيقتال
.يسيةاليم والمطا قلواليلغيرا يإرما

                                                           

 .721-725،وإرجال ال ل،721-725ص،ا.م(7)
 .511-515-514ص،7ج،ةيمس دةكإرجال ال ل،إرجالسعادل(0)
.52ص،7جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل،ةظيعإو،47ص،إرجال ال ل،ةظيعإ(2)
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وقىدجىافتةىي  ىابإرىج،وماالخطبالم طا قلةيالموضو والعإوااالخط لالًقًقيل
ألولىى ايا  سىىةالًىىيإأإرىىاةقىىداًىى رةت،ولىىي  صىى يح(7)ال ال ىىلالىىاياع مد ىىهم ة ىىل ىىالف ح

(صىىلالمقم )م ة ىىلول إىىهأوةدعإواإرىىاالثىىاإيالمؤلىىفةىىيإرىىجالسىىعادلةلىىميوةدهىىاأمىىا،(0)والثاإيىل
ة سلس الخط  ياوا دةىي،وثملاخ الف ياالةواي ياضئي الي اديل ظ(2)م ة ل مايإ غي

الًىىعةيواآليىىل يىىتس ًىىراد ال ليرمىىالىىم غفىى مواضىىعاإلأا مىىا،ثىىااإلىى االإ قىىا مىىاموضىىو 
وال  ا ىىااا ىىةاسىى ب سىىميلالخط ىىل الًقًىىقيل،ل وضىىيحال ىىا ()اإلمىىاما ةهىىاالقةآإيىىلال ىىي

الخط ىلالًقًىقيلإ ما ()المؤمإياأميةإل ايالةيإرايلالخط لطلبا اع ا أاد ع
.إل  ياأةضت

إلى الظةوفال ادثىلال ىي فضىيويف ةقإرجالسعادلعاإرجال ال لةياإهيسةد ال ا
.اإعقادالخط لوا ةال فاصي الدقيقلعإرا

،ثمااهإاكخط ااخ ص رىا  ىابإرىجالسىعادلدواإرىجال ال ىل الخط ىلاألولى مىثال
علىى ااالمقىىاملىىي مقىىاماس قصىىافوالمقاةإىىل اإىىتل يىىاا،ةإإرىىا يىىةموجىىودلةىىيإرىىجال ال ىىل

ةمإرىىىايسىىى خلصااإرىىىجالسىىىعادلهىىىو  ىىىاب،ا ياةىىىياالًىىى ةاكواالخىىى الفال فىىىاوتمىىىا ىىىياال  ىىى
واا ىااالمؤلىىفقىدوضىع  ىىابإرىجال ال ىلإصىىب،مسى ق ةىيإرجىىهوماد ىهعىاإرىىجال ال ىل

.ال أليفأثإافعيإيهةي
 اخلطب يف نهج السعادة -ج

رىىاماد ي ىاألا  قىدة ة ىعال  ىىاب قة،الخطىبمسىىا لال ىأ  رىامىىا جىمال  ىىابتأ  لى
 ى ،لىميفىةداألجىزافللخطىبةقىطالمؤلىفل ا،اثإيعًةجزفاأص اس وتةيثالثلأجزافما
عل اا عضمااسما  الماوضعه  ىت،(ال الم) ماادخ ةيرا،ادخ ةيراماجةكمجةاها

.هااالعإواا ااخط لةياألص 
اواإىهةىي،وما المقالهةي عىضخط ىه-:اوس ي االه دافال الكهوةيقولهأ ياإ

وعلى هىااالىاي قىدم  ىوا،صعدالمإ ةخطي ىا()اإلماممظااسةدمإاس لال الميا ةاا
-12-55-5)ال سلسىىالتال ىىي  مىى األةقىىام))وهىىي،خط ىىاوليسىىت المىىااآل يىىلال سلسىىالت

14-701-701-722-741-745-757-711-712-711-751-021-028-077-
041-045-055-010-012-082-057-220-277-202-207-222-222-224-

                                                           

 .22ص،إرجال ال ل:يإظة(7)
 .808صمادلًقق،آ اديالفيةوز،القامو الم يط،ةظيعإ(0)
 .470ص،0جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل،ةظيعإ(2)
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228-240-042-244-241-241-248-245-255-212-210-012-214-215-
ةىيالجىزفالثالىثةال سلسىالتهىيأما،وليااأل يافهااةيالجز(211-218-217-211-215

(8-5-08-20-21-28-44-51-11-12-14-82-51-722-722-708-705-
720.)

واإلمىىاةاتل ىىاالقىىةائاالخاةجيىىل،صىىإفتعلىى اإرىىامىىاال ىىالم،وهإىىاكالمزيىىدمىىاالخطىىب
يجمىعالإىا وق ى أا()أمىةةقىد،(7)(025) ماةيال سلسى ،خط لأإراال اةل را عةض

ةرىا الًىىواهدال ىياليخ لىفةيرىىااثإىااهىىيمؤيىداتعلىى اا(0)يى  لم ىاام و ئىىاعلى قوسىىهأا
(.051-057-052-001)ومثلراةيالكال سلسالت،مالمساقهوخط لال ال

ال ىىىي ملىىىتعإىىىوااال ىىىالموهىىىيخطىىىبةىىىي قيق رىىىاإليرىىىاو ضىىمهىىىا ال سلسىىىالتالمًىىىاة
،خط ىىل(774)وأاخطىىبال  ىىابخط ىىل قةي ىىا (781)سيصىى حمجمىىو الخطىىب(12)وعىىددها

إاال ىاالمصىإف ىاايعيىدا ةهىا.م ىةة عضالخطبااتمضىمواأاإل وهااال قةيبيعود
.خ لفطةيقالةوالأ

 تصنيف اخلطب 
هىىيال ىىي  مىى خطببا التوحيببد المحببض الببلط ال يخببالط موضببوآخا موضببوآا   خببر-7
:األةقام

.ةيالجزفاألو (741-751-712-717-714-715)
.ةيالجزفالثالث(74-72-70-77-72-1-2-0-7)و
:كة مع غيرها من الموضوآاتخطا التوحيد المشتر -0
.ةىىىيالجىىىزفالثالىىىث(52-52-45)و،ةىىىيالجىىىزفاألو (72-75-02-07-754-755)

وهإىىاكخط ىىلام ىىزجموضىىو ال و يىىدةيرىىامىىعمىىدحآ ال يىىت.وهىىا اخىى لطموضىىوعرامىىعالزهىىد
()ةرا عًةلخطب(71)هيالخط لال ي  م الةقم.

وهىا (58-51-51-55-54-74-77-5)األةقاموهيال ي  م :خطا السياسة-2
-11-11-18-14-55)األة عىلاألخيىةلم ىةةلالمضىموامىعًىيفمىااالخى الفةىيةوايا رىا

15-88-57-50-771-700-708-001-041-052-051-055-017-012-014-
.ةرا اثإ ااوثالثواخط ل(084-228-201-242

                                                           

 .721ص،0جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل:يإظة(7)
 اإىىتالعىىةب))يىىب،علىى القىىو مىىاخصىىائصالخطاااال  ىىاف:ااوةيىىه يىى752ص،الجىىا ظ،ال يىىااوال  يىىيايإظة(0)

 ...((.و ع مدعل األةض الق سي ، خطب المخاصة
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وهىىا الخطىىبااتمضىىموا(12-10-17:)و  مىى األةقىىام:خطببا الدهببد والببوآظ -4
-207-202-227-015-045-042-712-715-751-741-725-702-15)مًىىىىىىىىى ةك

.هااةيالجزأيااألو والثاإي(250-212-211-211
-57-41-44-42-25-28-21-25-22-20-08-01-5-8)أماةىيالجىزفالثالىث

50-54-55-51-58-55-12-15-11-11-10-14-15-11-18-15-82-87-80-
.ةرا اثإ ااوس واخط ل(82-85-81-88-55-51-722-722-708

-85-84-82:) ملىتاألةقىام،وهيخمى وثالثىواخط ىل:خطا االستنفار للحرا-5
52-55-51-720-722-715-782-784-788-758-028-077-071-075-010-

015-011-011-018-082-084-058-225-272-271-278-200-202-204-
205-211-218.)

-272-277-222-055-001-754-770-777-772:)اللوم والشكوىخطا -1
واللىىىىىىىوم ىىىىىىىاا ال ىىىىىىىا ل ىىىىىىىة رم(275-201-220-225-221-221-254-282-284-281
.لااسأضيفها الخطبخطبال ةبواجعلرماةيخاإلوا دل،الق ا 

-220-057)و  مى األةقىام،وهيخطب   دثعماسيقعمسى ق ال :خطا المالحم-1
وها الخطبالخم األخيةلااتمضموا(222-240-244-245-241-241-248-245
-705-701:)وةىيالجىزفالثالىثالخطىب(285-280-215-218-214-212-255)وا د
.وها اثإ ااوعًةواخط ل(720-725

-708-701-701:)وهىىىي  مىىى األةقىىىام:()خطبببا الفخبببر ومبببدت  ل البيبببت -8
ىةل خط ىل(722-01-78-5-4)ثالثوةيالجزفال(758-242-281 ًْ ومعظىم.وهيإ ىدكع

على ،لااسأجع   خط ليقومالفخة راعلى هىاااألسىا ،هااالفخةيؤو إل هدفسياسي
.أإراخط لسياسيل

مإراإعىيمالىكاألًى ة،وهإاكخطبم إوعلالمضاميايم ااا إدةج  تها األقسام
ألإىىىهأهىىىم.وهىىىا يم ىىىااا قىىىع  ىىىتعإىىىوااخطىىىبال ىىىةب(051-051-055)و ضىىىماألةقىىىام

ويم ااا دةجخطبالجمعلواألعياد  ىتعإىوااالخطىباالج ماعيىلألإرىا ًى م على .قاد را
ادوال عليم .سيعةضال  ثأيضا عاخطبالمال مألاموضوعا را ي يلو.الوعظواإلًة

أإرىىىاخطىىىبوا ىىىدلألاا ىىىةاضوسىىىيعام ال  ىىىثخطىىىبال ىىىةبوالخطىىىبالسياسىىىيلعلىىى 
ال ةوب اإتسياسيلو الكس  واالخطبال ييدوة ولراال  ثهيخطبال و يدوالخطىب

.وخطبالسياسل.إالاامةدالوعظوالزهدإصالحالمج مع،االج ماعيلأوخطبالوعظوالزهد
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،إلإًائرااس  ا ماي و ادثا را  وا أايا ةالمؤلف يايديمعظموآليلسوقالخطب
أثإىافأصى ا راإلى ال ىييًىيةالمؤلىف،للخط ل ا ة   بالسىيةوال ىاةيخمعيإا ايسوقطةيقا أو

.سةدالكالطةيق
ال  ىبا معىدد،يىا ةالىكةىيالمى ا،ثميعقبالمؤلىفإىصالخط ىل مظىااأخىةكلوجودهىا

اًىأاهىا ال فاصىي اا ثقى  اهى و ىاامى،ف لوالجىزفصىال يوجدتةيرىاالخط ىلاا ىةاةقىمال
المؤلفقديسةدا ثةماطةيىقأاالسيما،أجزافإل مقسما،ةيغدوضخما،ال  اب المعلومات

إلى وهىاايىؤدي-على الىة ممىاو ىدلالموضىو -وا دللخط لويفةد  طةيىق  ىتةقىممعىيا
قاس  ةقىدا ىة ،ًى ةمالىكاأل ىأ يايةىوةدمثىا الىكمىا،ما جىمال  ىابزادتمسا لا  ةغةا 

،للخط ىىلهىىا وه ىىاا ىىااالمضىىمواالوا ىىد،و ىى طةيىىقخصىىه  سلسىى خىىاص،مىىا يىىةطةيىىق
لىىوااالمؤلىىفضىىمهىىا األجىىدكو ىىاا،(051-051-055)مىى  سلسىىالمخ لفىىاضىىماألةقىىام ي

،لرىىامشاالخىى الفالجزئىىيزيىىادلوإقصىىاضىىما ىى ةوايىىلةىىياإلىى المضىىامياالىى  عضىىراوأًىىاة
مىاال ًى تواإلإقسىاموي فىظمإرجىهمىاالقلىقجىةاف قسىيمو را الطةيقلي مىيالموضىو الوا ىد

ةقىد،إفىا آإليرىا األةقامالمز وةلالمًاة،وة ماعإاويامخ لفل،مخ لفلأةقام  تالموضو الوا د
،إىوااال ىالم  ىتع(051-051)ايال سلسىل يإمىاوضىع،  ىتعإىوااالخط ىل055جع الةقم

أميىىةوقىىداة قىى ةيرىىا،وال ىىا ااجميىىعهىىا األةقىىام   ىىدثعىىامإاسىى لوا ىىدلومضىىمواوا ىىد
 جدةاإلًاةلآخةأمةوثمل،ةريخط لوا دلا ةتةيا ثةماموقع،المإ ة()المؤمإيا

 عىداإلمىامةلةفيالمةلاألولى ةصىدمسىي،ااالخط لها أعق ت  عليقاتمخ لفلةي  مةلإليه
،ثىم الهىا ىا ة عىضال  ىبال ىيوةدةيرىاخ ىةالخط ىل،األً ةخط  هو  سة عل مق  إلقاف

ثىمأوةد،كاألًى ةةدلةع معاويل عدااسمعإعيمال،ا ة عدإصالخط ل،وةيالمةلالثاإيل
 ىةةمإرىا،  ىبأخىةكثىما ىةمظىااالخ ىةةىي،إسىافالإخىعإ ىدكإسى راالى ،مىاالةثىافأ يا ا 

.إفلأيضاةقدوةدعقيبالخط لاآل،710ص،2 اةيخدمًقج
ثىم،األًى ةو لرفىهعلى مق ى ()المىؤمإياأميىةةأعىادا ىة ىا ،ةيالمىةلالثالثىلأما

اا رىىاال ىىيا ةهىىاةىىيال سلسىى الثىىاإيال ىىيإسىى راإل ىىدكإسىىافالإخىىعمىىعًىىيفمىىااأل يىىاتا ىىة
.ال غيية

ثىم،(المثإى )ولىميىا ةمىاهىو،(للمثإى )إسى راةثافمالكأخةكةيأ يا ا عدالكوا ة 
األًى ةأخىتإسى راالى -أ يىاتثالثىل-أخىةأ ياتعاطفاعليرا،ال يا ةهااأل يات يامواضع
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ال ىىيةواهىىاإل ىىدكإسىىافالإخىىعةىىيالمىىةلاألولىى األ يىىاتوهىىي  واةىىقةىىيالقاةيىىلوالىىوزامىىع–
.(7)إيلوالثا

وهااي  ةةماالمؤلف يةمةلوةيه وزيعلجرد و ً يتللف ةلال ي ىاامىاالمم ىااا
أميىىةةرإىىامىىثال ىىةة  سىىة،وا ىىدةيق صىىد الجرىىدوي ىىوا جىىمال  ىىابمعقىىوالإطىىاة عىىةضةىىي
إسىىافالإخىىعثىىالثإ ىىدكإلىى الداليىىلالمإسىىو لاأل يىىاتوا ىىة،علىى مالىىكمىىة يا()المىىؤمإيا
ةرىىااسىى بمىىاأسىى اب ضىىخم،و ىىاالىىهاايجمعرىىاةىىيم ىىااوا ىىدل سىىر العىىودلعليرىىا،مىىةات
اا.ال  اب  ااالًيف الًيفيا ةةاامااألس اباألخةكل ضخمال  ابهوقيىامالمصىإفوا 

،معىاجماللغىلإلى  يسىةمعةة رىادواالةجىو ي إعطافالمعاإيالمعجميلل عضالمفىةداتال ىيال
.مام ااأ ثةماإًةالخط لةيآإفا  راةضالعماا ةهوامشال  ابثقا ا و

عل ااالكاليقل ماقيملال  ابوالجردالعلميالاي الىهالمؤلىفةىياس قصىاف ىةاث
ة يىث،دوااايفةق يا  بعلمىافالسىإلاوالًىيعل،ماً  أإوا ال  ب()علياإلمام

وجىاف رىا المىادلالضىخمل،وماهاياالمإ عىيااسى ق مىادلال  ىاب،إليرا اإت غي هول وجره
أووخط هوةسائلهو   هوماظااإهاإًىد ()علياإلمامال يًملتةإوامخ لفلما الم

.لجزلل س  قاا ةصدو دة مماوةةماد،مادعا ه مث  هو
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 نظريات املعىن: مدخل
و ق ضىىيدةاسىىلالداللىىل،(7)...((دةاسىىللل ة يىىبوالداللىىل))...،  ليىى الخطىىابامىىامرىىامإ

ة ىىىىدودال لمىىىىلم قومىىىىل ال ىىىىديثاللغىىىىوي،  قيىىىىقمعإىىىى ال لمىىىىلو  صىىىىيلهةىىىىيإطىىىىاقاالسىىىى عما 
.(0)الط يعيالاييًم ال واةاتواللقافوالخطب

أوإظةيىىىات،(2)سىىى    صىىىي معإىىى المفىىىةدلو  قيىىىقمقصىىىودهاي  ىىىدد إظةيىىىاتالمعإىىى و
.(5)ةإظةيلالمعإ  ةصدال لملةيإطاقاالس خدام،(4)الداللل

وقىىداسىىماهاإ ىىةاهيمأإىىي الداللىىل،والداللىىلال ىىي  قىىقالمعإىى هىىيالداللىىلالمإوطىىل ىىالم لقي
.(1) زيلالرامًيلوهيعإد  قا  الدالللالمة

واسماهام مدم مديوإ عليالدالللاالي ائيلال ي قا  الدالللاإلدةا يلوقدا ىةةةوقىا 
.ووظيف راال أثية،و  قوم المعإ العاطفي،ةالدالللاإلي ائيل خ لف اخ الفاألةةاد، يإرما

ةىىةادال يئىىليًىى ة واةىىيووظيف رىىااإل ىىال وأ،أمىىاالداللىىلاإلدةا يىىلةمإًىىأادةا رىىاهىىوالعقىى 
.(1)ةرمرا

الاييع مدعل الط يعلالإفسيلللفةدال ي(المضمواالإفسي)وأسماهام مدة يعالغامدي
أمىىىىا،لىىىىااعىىىىد هاجىىىىزفا خاصىىىىا  ىىىىاألةةاد،ال سىىىىاويط يعىىىىلاآلخىىىىةياةىىىىياالسىىىى جا للل لمىىىىلإفسىىىىرا

 .(8) ياأةةادالجماعلاللغويلةروالجزفالمً ةكماالفرمال اص (المضمواالمإطقي)
هىىىيالإظةيىىىل،ي  قىىىق رىىىامقصىىىودال لمىىىلةىىىيمجىىىا ال خاطىىىبل ىىىياومىىىاإظةيىىىاتالمعإىىى 

واليظرىةللمىى  لم،(5)((وظيفىلةىيسىياق)):وةىقهىا الإظةيىليعىدةىالمعإ ،السىياقيللجىواةيىةث
                                                           

 .20ص،يو . ةاواوج.ب.ج،  لي الخطاب(7)
 .75ص،ساةلميلز،الخطاب:يعإظة(0)
 .20ص،جوااليإز،اللغلوالمعإ والسياق:يعإظة(2)
 .71ص،م مدم مديوإ علي،مقدملةيعلميالدالللوال خاطب:يإظة(4)
 .20ص،اللغلوالمعإ والسياق:يعإظة(5)
 .721،721ص،إ ةاهيمأإي ،دالللاأللفاظ:يعإظة(1)
 .15ص،مقدملةيعلميالدالللوال خاطب:يعإظة(1)
او،75مىج،25ج،عالمىات،م مدة يعالغامدي،(رلإظةلغويلةيقةافلالإصوج) ضوةالدالللو يا را:يإظة(8)

 .81ص،0227،ماة ،7407ال جل
 .01ص،مقدملةيعلميالدالللوال خاطب(5)
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مىىاهىىا الإظةيىىىلاإ ثقىىتالمصىىىا  لو.(7)(( مةاعىىالالوظيفىىلالدالليىىىللللفىىاظالمسىىى خدمل))...إال
ال ىىىةا طالمع ىىىادل لمىىىلمىىىا  لمىىىاتأخىىىةكمعيإىىىلةىىىيجمىىى  لىىىك:))...والمصىىىا  لهىىىي،المعجميىىىل

.(0)((اللغل
وال  ىىىىىثسىىىىىيعإ  رىىىىىا األمىىىىىوةجميعىىىىىا  الداللىىىىىلالرامًىىىىىيلوالإظةيىىىىىلالسىىىىىياقيلوالمصىىىىىا  ل

.ملالإضوائراجميعا ةيمجا   صي معإ ال ل،المعجميل


                                                           

 .08ص،مقدملةيعلميالدالللوال خاطب(7)
 .22ص،ا.م(0)
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 الداللة وعناصر اخلطاب: املبحث األول 
إا فسيةالإصوةقآلياتالدالللأمة فةضهوثاقلالعالئىقالةا طىل ىياعإاصىةالخطىاب

ب)الةئيسل  لىوةلالخطىاب،ول إهي دوأ ثىةال صىاقا  المخاط ىب(الخطابوالمخاط بوالمخاط  ألا 
واسىى يعا ا و مىىثال  ىى معمليىىلاإل ىىال و   قىىق اي ىىهةسىىاعل لقفىىهالخطىىابةرمىىا ، قىىععلىى عا قىىه

.المةجول
ة  ًى  عىوالمالمعإى وعواملىهوةقىا ، ق ىةا ال ىا  ىالم لقي،وال يفيلال يي صوة راالمعإى 

اليمإعث ا رىا،لةؤي هومايؤثةةيرامااع مادمعياةلغويمعيا،يع  إ عل أس إ ويلثا  ل
وي  إىفالةؤيىلال ىي  جلى الداللىلةىيضىوئراظىةوف.أويى   عىا لمةوإىلالىإصمامةوإلةيال 

 يئيىىل  ىىيط الخطىىابسىىاعلصىىدوة ،و ىىة  ط رىىاسىىياقاتلغويىىلأومقاميىىلو ىىة را رىىاأعىىةاف
ةضىىال عىىا.اج ماعيىىلو يئيىىل علقىىي ظاللرىىاوثقلرىىاة  جلىى آثاةهىىاو   ىىياسىىاعل فسىىيةالخطىىاب

يسى طيعأاي جىاوبمىع.ال ييإ غىيأاي م ىع رىاالم لقىي وصىفهمسى معا مثاليىا ال فافلاللغويل
ًىى  أإىىوا الخطىىابم اًىىةا  ىىااالي  ىىاجإلىى  أويىى أم ىىااالغمىىوضي ىىيط أإ ائىىهعلىى إ ىىو

 ىىى قىىىديصىىى األمىىىةإلىىى  ىىىد عميىىىلالمقصىىىودإالعىىىاةئىىىلمعيإىىىل،م فىىىاوت ىىىياالًىىىد لوالضىىىعف
ةي صىيد،وهإا  جل مراةلالم لقيوالسىيمامىاأقصىا الخطىاب.وألجلراأعإًئيس ردةراالخطاب

أ ىىدهما،دالل ىىهالمقصىىودلال امإىىلوةافالظىىاهةالخفىىيمىىاال ىىالمالىىايي مىى مقصىىديامىىزدوجيا
وهىىااي إىىا مولىىو ىىال  لفمىىعمىىاعىىةفمىىاااللداللىىل.مىىةادلىىه،أخفىىا   ىىتظىىاهة يىىةمىىةاد

ومعإى ،مة زييً ةكةيةرمهسائةالإىا ممىايإ مىواإلى  يئىللغويىلوا ىدلمفرومياأ دهما
لمسى لزماتمإطقيىلأوعقليىلاخ صىوا،هامًييإفةد ه عضاألةةادممايإ مواإل ال يئلاا رىا

الىاي فيىد الع ىاةل،،أومىاعىةف ىالمعإ الإىووي(7)إ يجلاس جا لإفسيلمعيإل جا ال لمات، را
،(0)اإطالقىىا مىىاالسىىياقواالسىى عما ،والمعإىى الرامًىىيالىىاييسىى فادمىىاالع ىىاةل،ضىى  إي رىىا مق 

و يف ااةالداللل    إ ًفال ىدأاي  لى الم لقىي مىؤهالت سىاعد على أ ىةازالمعإى إلى 
يقلةىىال ىىد مىىاأايم لىىكالسىىل،عىىالمالوجىىودوةضىىائهال ىىيالقىىائمعلىى أسىىا ال ىىداو واالسىى عما 

اللغويلال ي ساعد عل  فسيةالخطابومعةةىلالمسىاقاتواأل ىوا االج ماعيىلال ىي ععيإىهعلى 
.الك



                                                           

 .718ص،لدالللةيالعة يل،م مدم مديوإ عليأإظملا،والمعإ وظال المعإ 721ص،دالللاأللفاظ:يعإظة(7)
8ص،جوةجالي وفوماةكجوإساالمقدملال ىي   رىاالم ىةجمع ىدالمجيىدج فىل،االس عاةاتال يإ يا را:يعإظة(0)

د  المعإ الإوويالمعإ المة زي  .إاق ص 
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 تعريف الداللة
،ق  الخوضةيالم  ثالدالليال دمامعةةلماهيلالدالللال يعةةىت عةيفىاتم قاة ىل

العلىمالىاي)) فصىيال يىةكةيرىاوهإىاك عةيىفأ ثىة،(7)...((العلىمالىاييىدة المعإى ))مإرااإرا
ولئا ااالًقاألو ما،(0)...((وير م مسائ الدالللوقضاياها،ي إاو المعإ  الًةحوال فسية

ةالًىطةالثىاإياليعىدو وإىهمصىادةلعلى المطلىوب؛،ألإهةسىةالًىيف غيىة ،ال عةيفواض ا 
أاعلىىم:إامىىؤدكال عةيىىف يإئىىاا،الًىىقوظرىىةالىىدوةواضىى ا ةىىيهىىاا،ألإىىهةسىىةالًىىيف إفسىىه

اا اإىىىتالداللىىىلم رمىىىل  سىىىبالفىىىةض...الداللىىىليرىىى م مسىىىائ الداللىىىلوقضىىىاياها اللمىىىا–وا  وا 
إفسىىرا–ا  اجىتإلى  عةيىف أا عف س ىة  إعىمالًىقاألو مىىاال عةيىفيطىا قال عةيىىف.ةىىالي صىحع

وقىدًىافم مىد.يفيلال إاو والىك الًىةحوال فسىية أإراعلميدة المعإ ويزيدعليه  ،السا ق
وظيفىلالداللىلمىاخىال الىةواحإلى ال ىةاثالعة ىيةىي عةيفرىاإاعىاد م مديوإ عليأايعظرة 

 ىىواالًىىيف  يىىثيلىىزممىىاالعلىىم ىىهالعلىىم))إلىى   ىىابمخ صىىةالمعاإي،وأ ىىااأاالداللىىلهىىي
ةالعالقىىل ىىياالىىدا والمىىدلو مإطقيىىل سىى بمىىا،(2)(( واألو الىىدا والثىىاإيالمىىدلو، ًىىيفآخىىة
.ال الزم يإرما

ال عطلىىت وأخىىا أاهىىاايعإىىيأاي ىىواالسىىامععلىى علىىم المالزمىىل ىىياالىىدا والمىىدلو وا 
ألاالمالزمىلهإىا،وهاايفسةإ رامالمعىاإيأ ياإىا ،وظيفلالدالللوأص حالدا معزوال عامدلوله

و إًىيطعمى الىدا ليًىيةإلى ،الم لقيوال دمااإليضىاحوالًىةحل يىااالمالزمىلاس عصتعل 
...مدلوله

ويف ةضهااال عةيفأيضا أا  عدكالدالللمسى وكاللفىظإلى  يىة مىاالىدوا ال ىي ًىية
الىىىدالالت يىىىةاللفظيىىىل،إلىىى مىىىدلوالتمعيإىىىل يىىىةلغويىىىل  داللىىىلالخطىىىوطوالعقىىىود،ولرىىىاااعدخلىىىت 

.(4)ضمامفرومالداللل؛الإط اقال عةيفعليرا،والإصبواإلًاةات
أيةىىيالىىدالالت–وال ىىدمىىاالمواضىىعلةىىي ىى .ة ىى وا ىىدمإرىىايًىىيةإلىى مىىدلو معىىيا

وهىااالًىةطاليسىةي،ل ؤديالدوا وظيف راة ة  ط مدلو معيال   ققالداللل–اللغويلو يةها
.(5)ل  ققرمامادوامواضعل،والعقليلإل الدالل ياالط يعيل
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عل األقى ةىيالداللىلاللفظيىل،وهااال عةيفي ماه  ً  أو لخةمعال عةيفيااألولييا
ةيفصىحعإىه،ةرإااللفظهوالدا الايية  طاة  اطا  الزميا  المىدلو –  ةيسائةالدالالت–

.م  ققلةيال الم،لل اديلللسامعويًيةإليهو الكيإ ًفالمعإ و ظرةالدال
ةرىىيالو ىىىدلالدالليىىىل،(7)ألإرىىىالفىىظيىىىد علىى معإىىى ،و عىىدأ ىىىةزأدواتالداللىىلهىىىيال لمىىل

معإاهاال لياليفرىمإال ضىم  يةهىامىاالمفىةداتإليرىا،الصغةك ل   قىقو ىدلدالليىل،(0)إالأا 
.الو داتإل  عضرااآلخةأ  ةمإرا  مث  الجمللال ي إًأماضم عض

 آفاق التطبيقالداللة اهلامشية و 
اَءُكررق ْهرورًررات َ تررى ش رركمُ َعلرر  ق    َوَتررَرُكت ق ْورر وَي َوَر))...  (:)ة مىىا ىىااهىىااالمثىىا مىىاقولىىه

ةىيمعإىا المعجمىييىة  طاة  اطىا وثيقىا  المىاف(ًىا)ةالفع ،مصداقا لرااالمعإ ،(2)((...اراْتاََغ
لوجىود،واإ قا دالل هإل الغاةاتواً  ا همعرىاإإمىاأمىال المجىاز،دوا هةيأ ثةما صةيفوأ

،  ىىى صىىىاةةىىىيالعصىىىةال اضىىىةمالزمىىىا ل لمىىىلهجىىىوم،الًىىى هالجىىىامعالمصىىى حلرىىىاااالإ قىىىا 
ىاعليىهالمىا:))...ة مايؤيدهااالقو ماوةدةيأسىا ال ال ىل،ًاالعدوهجوما ، قولرم :فًو

:ًىاالمىافعلى الًىةاب))...وقدأوةدالفيةوزآ ىاديضىمامعىاإيهىا المفىةدل،(4)((ص همفة قا 
.(5)((ص راما  وجه:والغاةلعليرم،ةة قه

ةىيمىوةد (ًىا)وا ىةمعإى ،ال قيقىيوالمجىازي،ةلما ااالزمخًةيمعإيا  إيةادالمعإييا
ةيفةق يا قيقل، دالفيةوزآ اديأايفص  ةيهااالًأاولمي اماو،ال قيقيدواالمجازي

ومًىى قا راهىىي(ًىىا)اللفىىظومعإىىا وجىىافالمعإيىىاا الهمىىام جىىاوةيا  ىىي اأامجمىى اة  ىىاطلفظىىل
اسى عما هىا اللفظىلمىعالغىاةاتاسى عما مجىازي ، الم سو دواالمجةدوها آيل د عل أا 

ا  .اإتآثاةهام سوسل عاياو سمعألاالغاةلمعإ مجةدوا 
ةرومعالمافال، اخ الفال لماتال ي أ لفمعه، معإ آخةأاهااالفع   غيةدالل ه

يعطىىيمعإىى يىىو ي ىىالخطوةلوةدا ىىلاألمىىةواليإىى جسىىوكمعإىى الصىىبالىىاييإسىىجممدلولىىهمىىع
.مطلقالسوائ والسيماالماف
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(علي م)ةكإل الفع ماق ي ويخ لفال ا إاااإضمت لملأخ  عىو يأصىال (عل )ةإا 
يضاعف،وضمالال قلالم وإلما افالخطابوميمالجمعإل  ةفالجة،(7) الًدلوالمًقل

ولوا قرىىىامعرىىاسىىىيعطيرامعإىىى مخ لفىىا  اإضىىىماممفىىىةدل(ًىىىا)ةىىىاق ةاا لمىىل،مىىاأثىىىةهىىا الًىىىدل
ةإضماة،وهيال يس سو  إافهاللمجرو (ًا) المفةدلةالجمللهيال يس  ةزمعإ،الغاةات

ىإاع را و ،العدووةافهااال ة يىبقىديعفسىة  رويى أةعالىهًو وة مىاةسىةهىاا،وي صىدوالىه،لي ْ ىا ة 
والًىاةىيمعإييىهالصىب،ومىاخل ف ىهمىادمىاةوخىوفوهلىع،اإلضماة ال ة يزعل إ ائجالغاةل

ىويتةيىه فىش،لل ىةةيااللىاياي ىألفمإرمىا،صىفلالصىو يلي وا بمىعال،وال فةيق ،(0)ةالًىياصع
يىد على قىول،ة  ةاةهاهإا،أماالإوا،ة الهماي م معإ االإ ًاةوالإًة،وهاايإاسبال فةيق

ة  ةاةهايد عل   ةاة،يفسة  ضعيفالإوا،وهاايإسجممعالصبالاييفيد ة يزا ،(2)المعإ 
.(4)الفع 

يخ لىىف ىىاخ الفال لمىىات،و   ىىعمفىىةدلًىىاةىىيالمعجىىميعطيرىىا ىى مىىةل عىىدا دالليىىا مخ لفىىا 
وهىىيهإىىا فىىت رىىاالداللىىلالمة زيىىل،والم جاإسىىلمعرىىاةىىيال ةا يىىبالمخ لفىىل،المإضىىملإليرىىا

.إالمي اسائةهميس طيعواةرمالمةادمإرا،ألامعظمالمخاط يا،ة سب
َمأُلت ررق َجرر و  ))...:قولىىهةىىيااتالخط ىىل،ال ىىي  ضىىحةيرىىاالداللىىلالمة زيىىلومىىاالع ىىاةات

َُْعصو اِن َواخُلذوالِن   مجوفخا ا،(5)((...ْغ وظات ْبا ل ىا ًىو  ىالغيظإلى ،يصىحملىؤ ،الًكةيأا 
اعىد مثى هىا،دةجلاالم الف االإىو ي  اجةي مثلىهإلى خيىا يق ى امى الفالم سىو  ىالمجةدوا 

طالمىا واةىقالإىا على ةرىم،مة زيىلةإاالدالللهإاسى ظ ،ماال ع يةمألوةا ةيال يالاليوميل
،ةقىىداليخ لىىىفاثإىىااةىىىيأاالجىىوفمفىىىةدل إط ىىقهإىىىاعلىى الصىىىدةأوالقلىىىب.المقصىىودمإرىىىا

مإرمىام ى اإل سىا  ىالفةحوال ىزاوالجىز إلى  مًىاعةالوجداإيلآخىةهىا ال اع  اةأا  وا دا
،والسى ي إلى  ًىفهىا الداللىل.هواال  ياظوالمةاةلالإاجملعاال مىةدوال خىاا ةي واالمؤدك

واض ل   ىادةمىا،هوالوقوفأمامالمفةداتوا دلإثةأخةك اا اإتها ال لماتااتمعااا وا 
اا،إلى إعمىا الخيىا مرامىاي  ىاجةىإاةىيالصىيا لوهضى،ةوةهاإل الىاهادواعإىافة ىةي وا 

ةرىاايعإىيأا ى وا ىدمىا،أوأإرمىاالمسى  االىه، ااالعصيااوالخاالاهماآلىلهىاااالمى الف
وةىىي ىى مىىةليسىى بهىىاا يظىىا و ضىى ا ةىىيإفىى اآلمىىةالىىايال،هىىاياقىىد  ىىةةمىىةل عىىدأخىىةك
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وهىىاايعإىىيأاداللىىل، يظىىا و إقىىا ()  ىى امىى لتإفسىىه، سىى جابإصىىي  هواليصىىغ إليىىه
القىائمعلى أسىا ،هااالًىعوةالعىاطفيةها مفةدا راأوال ثم،  ة ي راالإ ويالايأةةزالجملل

ةقىىدأ ىىةزهىىااال ة يىىبال ىى اإلإسىىاإي،الغضىىبالسىىاميمىىاالجمرىىوةالخىىاةجعىىا ىىدالطاعىىل
الًىفقلوال ىةصعلى هىؤالفالقىومال اماوةافها ال وليفلاالإفعاليلال ي سى  طاإ ساسىا عاليىا  

.الإا لياعاسما الموعظل
الةىىالمفةداتال ىىي وإىىتالجملىىل لىىا،لىىوإظىىةإلىى  ىى وا ىىدلمإرىىا معىىز عىىااألخىىةك،وا 

أو فجىىةطاقىىلاإفعاليىىل رىىا ال ىىيًىى إت رىىاهىىا الجملىىلة  ىىا ع، سىى طيعأا عظرىىةهىىااالمعإىى 
.اهاااالة  اطالداللياأللفاظعل هااالإ وهوالايأعطاه

،للصىىيا لال ىىي وضىىع رىىاالمفىىةدل  عىىا ،وقىىدي  سىىبال ىىالمالىىدالل ياالرامًىىيلوالمة زيىىل
ي م  عد لقيهأثةا ماالداللل،وإصي لما،وة ما ااال المالايي م ةيطيا ه وجيرا معيإا 

، س بالقولاالي ائيلال يً إت رىا،يلةضال عاالدالللالرامً،المة زيلالم دةجلةيأ عادها
ةممىااسى رلت ىه،(7)((...َواَُقك ر  ِ [ كذا]باَْفاْوْة ْمَن اَرَِّضى  اْل ْماَل ْأذوَهب ...))مثال ()ماالكقوله

ألإرىا،وهيال لملالمؤثةلال ي س قطباه ماما  الغىا مىاالجمرىوةعىادل(ما )الجمللوهومفةدل
لاا عىد لمىا ،ةإإرا مث  ايلعإد عضالإا وهدةا قائما ،ً  وسيلللل يالال ةيملإا اإت 

م لتًىى إاتعاطفيىىلمضىىمخل الة  ىىلوالطمىىعوال ىىةصوة مىىاالجًىىعوالًىىح،عزيىىزالمإىىا  و ىىاا ع
وةيال ال ياالمإاصما د ةالوسائ ال ىي عىياعلى ،وقد عةضعإهاألإف األ يل،وال خ 

.  صالهل عاةال يال دوإهاس
لىىااجىىافتصىىيغل، سىى دعيأا  طلىىعالقلىىوبلسىىما المزيىىد(المىىا  )ةال ىىدف صىىيغلالإفىىي

والفاقىىل إفىىة،(الفاقىىل)والسىىيماااهىىا اللفظىىلاق ةإىىت ىىىى،ل زيىىدمىىاال ًىىوف(أاهىىب)أةعىى ال فضىىي 
مإراقديمث هدةا أوليا لمايخافةإاها راوالخالص،و  وج مإراالخيفلوال اة،مإراالإفو 

هىومىا ًىيةإليىه  مىل،ومظىاا  ققىه!ةضىال عمىايىةومالغإى ويسىع إليىه،الفقةويةهبجاإ ه
إ ىداهما،ةرا ااالمفةد ااالم طا ق ااةيالمفروماوالاق م قاة  اا(ماالةضاوالقإو )الموعظل

ةلىم قيىدا،والسىيماااهىا ياال لم ىياقىد ة  ىا ىة يا، غاياألخةك إسى ال و يىدو قويىلالمعإى 
ل ه رما وهإىا،ةأةاد اسعلةيالداللىلو ةيىلةىيال أويى (ا ال عةيف) قيديسل رماالعمومالاي  

 ىىىهالداللىىىلالمة زيىىىل ةيىىىةكالم لقىىىيةيىىىه ثىىىا م اًىىىةا علىىى الق ىىىو ،يم ىىىاأايقىىىا إاال ىىىالم  ىىىف 
ل االدالللالرامًيل م دإلى إ ىوا عىدل إفىيقيميىلالمىا و دإيىه...اإلإسااوالقإاعل ماي س ه
 ى ،ةالمىا ال قيقىياليعىاهبالفاقىلإاا اإىتالىإف  س ًىعةالخىوافوالفقىةمعىه،إل مة  لأقى 
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وهىا .و ث  ىهللةضىاوالقإىو ،ااها الداللل الااتقد أخاأ عادا أوسعة سلبالماليلعىاالمىا 
ا ىىىااالمإطىىىقوالعقىىى اليس سىىىيغرا سىىىروللويفضىىى المعإىىى ،ظىىىال للمعإىىى الي أ اهىىىاالخيىىىا  وا 

وماهإاإًأاالخ الف ياالإا ةىيا  ىةافالمعإى .الم اًةالاي عطيهإيا الدالللالمة زيل
،الىىاييسىى ق لوإهةرىىويعىىودإلىى   ىىاياأاهىىاإرمةىىياسىى إطاقال ىىالم،الىىدالليالىىاي  ىىوح ىىهالجملىىل

و عضىرميإىأكعىاهىاا.ة عضرميفرمال المةرما  قليديا إظىةا الًى ةا رمةىيالداللىلاالج ماعيىل
دةجىىاتلمىىالديىىهمىىاقىىدةاتخاصىىل سىىاعد ةىىيإ سىىافالمعإىى زوايىىاجديىىدل وضىىحأ عىىاد ،الفرىىم

.و زيد سخافوعطاف
،دوائةال ي  ىدثعقيىبإلقىاف جىةةىيالمىافماهإاً هإ ةاهيمأإي الدالللالمة زيل ال

ةالىدوائةاألولىى الواقعىلةىىيالمة ىز ًىى هالداللىلالواضىى لال ىييًىى ةكةيرىامعظىىمالإىا وقىىديقىىع
أصى  تةىي،و لمىاا سىعت لىكالىدوائة،ةرم عضالإا مإرىاةىيجواإىب لىكالىدائةلوم يطرىا

.(7)لمعاإياليًاة رمةيراأ د   يإفةدوا ظال ماا،أاهااقللماالإا 
ويف ةض يإئىاأا  ىوا لىكالىدالالتال ىي إمىوعلى جواإىبالىدوائةوم يطرىاويإفىةد رىا
الىىميسىىم راا ىىةاهيماإىىي  ىىالك؛ألإىىهيعة ةرىىا عدئىىا قولىىه :قلىىلمىىاالإىىا هىىيالداللىىلالرامًىىيلوا 

 رموأمزج رمو ة يبأجسامرمومىاوةثىو هي لكالظال ال ي خ لف اخ الفاألةةادو جاة))...
ااط ق عةيفالىدالل ياعلى ال ىالمالسىا قمىاالخط ىل،(0)((عاآ ائرموأجدادهم ةيإ غىيأا،وا 

  ىىواالداللىىلالمة زيىىلمإط قىىلعلىى المعىىاإيالمعجميىىلال ىىي فرىىممىىاال لمىىاتال ىىية  ىىتمإرىىا
أماالدالالت يةالم اًةلال يقد إوف را،(والقإو ،والةضا،والفاقل،وااهب،الما )الجمللوهي

،  وا دلماهىا المفىةدات  عىا الخى الفالم لقىيةىي ياز ىههىا العوامى ال ىيقىا  رىاأإىي 
أمىاا سىا دائة ىيالةضىاوالقإىو   عىدك، سىلبالماليىلمىاالمىا مىثال ،ةريماالدالللالرامًىيل
ةلىايخةجرىىامىىا،ة ىىبل ًىم الةضىىاوالقإىو  سىىائةالقسىىماإللرىيمىىثال مسى وكالمىىا إلى مجىىا أ

الدالللالمة زيلألاالمعإ المة زيهوالةضا ماهوةضاوالقإو  ماهوقإىو وهىااالىاي غيىةا
لىىاايىىةكم مىىد،إلىى الداللىىلالرامًىىيلإالإاا ف ىىت رمىىامعىىااثاإويىىل غيىىةماهي رمىىا ىىال أوجىىزفا 

ييوإ أاال فةيىق ىي االداللىلالرامًىيلوالمة زيىلهىوةىةقوظيفىي؛ةالمة زيىل خى صم مدعل
.(2) وظيفلاإل ال والرامًيل  ققوظيفلال أثية

-:و أسيسا عل ما قدمةإاالداللل  واةهاأمةياأولرما
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وا  ىال مىا،ة سىب،ةقىديىةومإيصىا الف ىةل،مقصديلالمى  لممىاوةافالخطىابالىايأإًىأ 
.يةيد

ع ىة  فيىزالعواطىفواالإفعىاالت،وة  ما جاوزهااالمقداةةةةداإليصىا واإل ىال  ال ىأثية
أمىاالداللىلالرامًىيل.وهاامعإا أاالدالللالمة زيل إفةد وظيفىلاإل ىال .المعيإللغايليةومرا

وعليىه،يعقى  صىو ال ىأثيةدواإ ىال ألإىهال(اإل ىال وال ىأثية)ةال دأا ًم الوظيف يامعىا 
ا ىىاايإسىىجممىىعالداللىىل،ة خصىىيص ىى داللىىل وظيفىىلمعيإىىلاليسىى قيممىىعالداللىىلالرامًىىيل وا 

ةىىيم اأا ىىاهبالداللىىلالمة زيىىل ىىاإل ال و ًىىاة راةيىىهالداللىىلالرامًىىيلو زيىىدعليرىىا،المة زيىىل
. ال أثيةو خ ص هو دها
هىىو فسىىيةالم لقىىيوالوجرىىلال ىىيسىىيمي :لىىاي عىىة را ىىهها ىىااالىىدالل ااأمىىااألمىىةاآلخىىةا
ا عىدكأثىة،ةإاا  ف  ظاهةال الموق له ماهوةالدالللمة زيىل،إليراعإدسماعهالخطاب وا 

وهىىاامعإىىا أاداللىىلوا ىىدليصىىحإسىى  راإلىى .الخطىىابإلىى ال ىىأثيةةىىيالم لقىىيةالداللىىلهامًىىيل
.والرامًيل  سبمةامالمخاطبواإفعا الم لقي راالمة زيلأ

والرامًىيل ىإجم،وس با ةهااالفةقهإىاهىول يىااأاالداللىلالمة زيىل ىدةكإدةا ىا عقليىا 
.(7)عااالس جا لالإفسيللل لمات

وقىىدواةىىىقم مىىدم مىىىديىىوإ علىىىيةأيإ ىىةاهيمأإىىىي ةىىيا ىىىةةىىةقآخىىىةوهىىوأااألولىىى 
ةرىيال ىييإفىةد،إماالدالللالثاإيىل،رمراعاملالإا المإ مياإل إف ال يئلاللغويليً ةكةية

.(0) را عضالإا دوا يةهم
ولىاا،و   سبال لملدالللهامًيلإضاةيلإاااة  طىت موقىفم ىددأوقىيمأخالقيىلمعيإىل

ماالىكقىو اإلمىامعلىي،ا ووقعراالًديدةياألسم، اال عضال لماتجةسراالإفسيالمؤثة
()َوْوَتْلرْة   , ْسريوا إىل أعوداْء اَسَُّكِن َواَُقروآِن, ْسريوا إىل ْأعوداْء اهلْل))واصىفا أعدائىه ِْ ْسريوا إىل َبْق مْة اأْل وراا

.(2)((امُلراْجرًَن واأْلنوصاِر
ي ضىىافإليرىىامىىلأعىىداف  ىىدةجدالل رىىاو  طىىوةةىىيمإ ىى أعمىىق لمىىا اإىىتال لمىىلال ىىة ل

ماالصفات خ زاميةاثا سىيئا ي فىزالمسى معمع أل ً إات س فزالسامعو وقظةيإفسهمعالم
(أعىدافاهلل)ةمىثال  لمىل،ومىاثىمالسىيةطوعىا إلى ق ىالرم،عل  ةاهلهؤالفاالعدافوالإفوةمإرم

ديااإلسىالميوم اة ىلأهلىهلرمم ةودسائ و ي ةي قويضال، فيدأإرممًة واأومإاةقوا
ةمىا ثيىىة هىا الع ىىاةلال ع يةيىلهىىومعإى إضىىاةيأو،و سى  طا اةيخىىا قةي ىا مليئىىا  المإا ىالوالق ىىا 

                                                           

 .718أإظملالدالللةيالعة يل،ص،المعإ وظال المعإ :يعإظة(7)
 .718ص،ا.م:يعإظة(0)
 .21ص،0ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(2)



 الداللة . ..........................................................المبحث األول  ..........................................فصل األول  ال

22 

ةىىىاليخ لىىىفالإىىىا ةىىىيةرىىىمالمعإىىى ،إ ىىىا ال لمىىىلمىىىادالل رىىىاالمة زيىىىلإلىىى الرامًىىىيل،(7)ثىىىاإوي
و  سةبمإرا مي  رىاإلى الوجرىل،ي  يط رال ا داعياتال لملواإلي افاتال ،المة زيهإا

ةاضاتقةي لإل الو دلال ة ي يىل،الرامًيل وا  (أعىدافاهلل)ل  ًةبال لماتالمعطوةلعليرامعااا
(0)و لمىىااخ زإىىتهىىا الو ىىداتالدالليىىل(.أعىىدافالقىىةآا)و(أعىىدافالسىىإا)ةىىالمؤدكهىىوأاهىىؤالف

اتالىىإص مزيىىدمىىاالمعىىالموالعإاصىىةال ىىي دإيىىهإلىى الداللىىل ىى،جديىىدلأةادهىىاال ة يىىبيمعىىاإ
ةرا الو ىدلالدالليىللىو جىزأتأياإفصى المضىاف(ق للالمراجةياواألإصاة) قوله.الرامًيل

(ق لىل)لولىميقىةالفظىل()ةلميعض فالقا  إل المق و  معإ أااإلمام،عاالمضافإليه
ة سىب(الق لل)ةوصفرم ىى،وا  ف ةةضا  رااالخياةاالس  دالي(األإصاةالمراجةياو)إل  لم ي

ألةة هااال ع يىةةىيصىوة هالمفةوضىل، لىكالو ىدلالدالليىلمىاالًى إاتالعاطفيىلال ىي وجىب
المرىاجةياواألإصىاةصىاةا.الإفوةالإفسيلدكالسامعو س دعي ةاهي هو غضهلرىؤالفالق لىل ألا 

إا،ةوإياوم صىىا  ياةىىيالخىىاةجوةىىياالسىى عما القةآإىىيوهمىىاعلىىمعلىى إصىىةلالىىديالفظىىيامقىى
ةمإىىىىاجزلقىىىىومي خىىىىاوامىىىىا، ىىىىاالرمىىىىاالسىىىى قةىىىىيا  ضىىىىاااإلسىىىىالموإًىىىىة و عزيىىىىة ومىىىىد إفىىىىوا 
وهىىا المًىىاعة  ىىف ىىالمعإ ،المرىىاجةياواألإصىىاةأعىىدافيقىىا لوإرمي عىىثعلىى الفخىىةواالع ىىزاز

.إل هامًيلة  ي دالل ه
 ىى لم جىىاوةهاةىىي،ةرىىا و ىىدلدالليىىل ع يةيىىل( قيىىلاأل ىىزاب)واليخ لىىفاألمىىةةىىيقولىىه

لوجىىدإاأااألولىى قىىدة ىىا  رىىاالقىىةآا( قيىىل)عىىا لمىىل(األ ىىزاب)ةلىىوعزلىىتمفىىةدل،القىىةآاال ىىةيم
لمىاالإىىا   ى صىىاةالىاهااليىىا ةهاإالويىا ةمعرىىاهىؤالفالجماعىى.وط عرىا ميسىمهالخىىاص

والسىىياقهىىوالىىايي ىى ماسىى دعافهىىا ،و ىىادواعىىاال ىىق،الىىايااسىى ع دهمالًىىيطااووالىىواال اطىى 
 قيىىىىل)ةوصىىىىمهىىىىؤالف ىىىىأإرم(الىىىىخ...أعىىىىدافاهللوالسىىىىإاوالقىىىىةآا)المعىىىىاإي داللىىىىلالع ىىىىاةاتالسىىىىا قل

،رىيفالإفىو اسى عدادا لمقىا ل رمل ع.يس لزما  قاةا واًىمئزازا ومق ىا  عع ىأ رىاًى هالجملىل(األ زاب
الىايي ىثرمعلى الق ىا ةىي ى مىة ل(سىيةوا)لااال ةا لااي مًى اهممرىمةىي ى مىة ل الفعى 

أعىىىداف،أعىىدافالسىىىإا،أعىىىدافاهلل)يق ىىةاةيرىىىا وا ىىدلمىىىاالىىىدالالتال ة ي يىىلال ىىىي ىىىما ةهىىاةرىىىم
و ظىىاهةهىىا الىىدالالت عضىىرامىىع عىىض( ىىزابق لىىلالمرىىاجةياواألإصىىاةو قيىىلاأل)وهىىم(القىىةآا

و زيىىىدمىىىا  ىىىوح ىىىهالداللىىىلالرامًىىىيلمىىىاأسىىىةاةوأة ىىىاة فىىىوحمىىىا، وطيىىىدا و ث ي ىىىا ، سىىىإدالمعإىىى 
.اإلي افاتال ي ضمإت راها الو دات

وهىىاايؤ ىىدأاخطىىوةلال لمىىل إ ىىعمىىاالف ىىةلال ىىي جسىىدهاالداللىىلال ىىي ع مىىدعلىى الموقىىف
الىىاي م ىىد  ائلىىه ىىياجر ىىياإلةسىىا .إيالقىىائمعلىى أسىىا ال خاطىىبواإليصىىا وال ىىأثيةاإلإسىىا
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،والم لقيالمفسةلرااال الم،وهاايع مدعل سلو  يالمةس الايي  دكةيثإايا المه،وال لقي
الة،وعل العقدالاي سالماعليهمعا ةيإسج اب فاهماتمً ةكيقفااعل ع   ه اللفظماوا 

 عيىدل  يثهولفظاليو ي ااتإفسهمالم   ًفخ اياالم  لموإوايا ال يقد م دإلى آةىاقا
ةىىإاااإفعىى  رىىاةضىىال عىىا.الغىىوةومىىعالىىك جىىدصىىداهاواإع اسىىا راةىىيوجىىدااالسىىامعوعقلىىه

هإاعع ئْت أماةاتإفسيلألإرا،ق ولراو ةضيراةقداس  التالدالللالمة زيلإل الدالللالرامًيل
ىىعوةيلادخلىىتةيضىىا مىىاالًىى إاتالعاطفيىىلعليرىىاوة مىىاازدادتهىىا العاطفىىل لمىىا  ىىةةهىىاا ًو

وهىىاايإط ىىقعلىى الخط ىىلةرىىي جة ىىلم  ىىةةل  ىى ،الموقىىفاال صىىاليع ىىةإعىىادلال جة ىىلاا رىىا
ثىىمإاأسىى اب،ةيخيىىلال  ىىاد  غيىىةةمسىىاقا راالخاةجيىىلواالج ماعيىىلوال ا،أ عادهىىاوظةوةرىىا قةي ىىا 

اإعقادهىىاوموضىىوعا راةىىياألصىى   ىىاد  ىىوام ًىىا رلوالفىىةوقالجزئيىىل فةضىىراخصوصىىيل ىى 
جىىافتةىىي،ولمىىا اإىىتهىىا الخط ىىلمىىداةال ىىديث،موضىىو  دواعيىىهال ىىي  جىىه ىىهوجرىىلمعيإىىل

ةىي ى مىةليةسى صىدك،ثىالثمىةات(سىيةوا)  ىةةةيرىاالفعى ،س ي   ًيدالإا عل الق ىا 
ةرىيجرىلاألعىدافالموسىوميا،ألاإا يىلالسىية اإىتمعةوةىل،مضاعفا  ياصفوفالمخاط يا

إلى (أعىدافاهلل)ةرىم. سمات غيضىل  مى الم لقىيعلى االسى جا لللمخاطىبعىاوعىيودةايىل
.آخةها الصفاتال يسلفتاإلًاةلإليرا
لمىىاا ىىةعوامىى  ىىاامىىاًىىأإرااا ثيىىة ماسىىا ولرفىىل ة مىىاألجىى الىىكخلىىتهىىا الخط ىى

عىىاا ىىةالثىىوابواألجىىةوالجإ ىىلوالًىىرادل()ةقىىدأعىىةض،و زيىىدهمة  ىىلةىىيال جرىىزللق ىىا 
ة أإ ىىه،و يةهىىامىىااألمىىوةال ىىي ًىى  عوامىى   فيىىزو ة يىىبلخىىوض مىىاةهىىا ال ىىةبالمق لىىل

()مقا ى مىاعىدافهلل عىال والقىةآاوالسىإاومىاإ  أعل األموةال يي صف راالطةفال
ةرااالجاإبيدةأال اجلإل ا ةالطةفااليجا ي.أإرم قيلاأل زابوق للالمراجةياواألإصاة

ظىىةوفال ىىةبمىىعالمإىىاةقيا،وعواق رىىاالديإيىىل-المةسىى والم لقىىي-ةمعةةىىلالطىىةةيا،مىىاالق ىىا 
واسىىىى د اةاألعىىىىدافإاللغىىىىةض  سىىىىياموقىىىىعالمقا ىىىى ةىىىىي،لفىىىىةاةمىىىىاالغىىىىزوو ةمىىىىلاوالدإيويىىىىل،

وة ىةتعلىى ،المعة ىل،و سىاال ىىةعلىيرم،و يةهىىامىااألمىوةال ىىييًى ةكةىىيالعلىم رىاالطةةىىاا
لىىااأ إىىتعىىا،مزيىىدا مىىاال وضىىيحوالسىىيمااا جة ىىلهىىا الخط ىىلم  ىىةةلاألمثلىىل()اإلمىىام

.إظراة عضاألموةالمعةوةل
على ال لمىلة سىبوهاايعإي ىبع  ى ال ىدمىاةؤيىل ليىل،أا فسيةالو ىدلالدالليىلالي إص 

، ةاقىىبعىىا ثىىبعمىىومالمعطيىىاتال ىىي  ىىيط مواقىىفاال صىىا ودوةهىىاةىىي ًىى ي هىىا المواقىىف
ةال دماعإاصةمً ة ليلم جواإ راالمخاطبوالم لقيل ييعمدُّ يإرماجسةماال واةقالف ةي

ييزي عوائقاال صا ويطيح مواإعهو  ةيةالو دلالدالليليس لزماإللمىام رىا الجواإىبوالمعإو
.ل ص حعمليلال  لي و لقفماوةافالخطابأمةا مم إا 
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لىىىاا عىىىدال جىىىاةبالم ماثلىىىلةىىىيعمىىىومالموقىىىفاال صىىىاليإمىىىداداتمعةةيىىىل  ًىىىفالغطىىىاف
. ةزالدالللال امإلوةافالخطابال ساتل و جلياألمةوضو ا و زي الغموضوالم

الىىاياإ قلىىتدالل رىىاالمعجميىىلو  ولىىتإلىى داللىىلمة زيىىل( لمىىل)وهىىاامىىايال ىىظةىىيلفظىىل
:مىىثال ()قولىىهجىىالفالمعإىى و ماسىىكالداللىىل،ة فعىى ال إيىىاتال ة ي يىىلالم وازيىىلال ىىيأثىىةتةىىي

ُْ اَرمْع مُة َواََ ر قو...)) ُو ه كاَْْك اَْ ْلَمُة, وإذا ْغْلَب ُ  اور ورِ  , َوَعال اََ اَي اَرمْع مْة اخوَتْلْف وْكث َراإلدغرال   , وْهَرَرت َمطراْم
.(7)((...  اَّدًِن

 : هإاإًاةلإل معادلل يةموزوإل ياالطةةيا
ُْ اَرمْع مُة َواََ ر قو ×إذا ْغْلَب

×        َوَعال اََ اَي اَرمْع مْة 
ُْ اإتالإ يجىلأاة ُ  ةىيا ال لمىل،واخى الفال لمىل ىي اخوَتْلْف    اإلدغرال ةَروْكثاو وِر هرر ر َمطراْم

عالقىلم إيىلعلى العصىيااوعىدمالطاعىلوالغل ىل،عالقىل يىةمةضىيل ىياالةاعىيوالةعيىللاَّدًِن
 ىوادة وقىةأ()مىاملاا  ي الدالللإل إةهاصىاتال مىةدالىايلمىحاإل، ياالةئي والمةؤو 

ةأةادأاال س ًةيها ال اللوأاال س عصياألموة يإهو ىياالمخىاط ياالىاي،ةسائلهاألو 
ةال المةيهًائ ل لويح أا قافها ال اللسيؤديإل الفةقلواالخ الفوسىيعلو،يً لواالةعيل

عىاالىك  فىةقال لمىل،ةال لمىل((وقىدع ىة عبالظلمويسىودالرىةج ىياأ إىافاألمىلالوا ىدل
،ز فت راإلى معإى  ًى تالو ىدلو ف ىك ادةتمعإاهاالمعجمياألصي و لوإت دالالتاعخة

أصدافهاااألمةةيقا  األيىامعإىدماةأكاألمىلال طيىعأاا()وقد لم اإلمام،معالمرا
ااهإىىاكجواإىىبمىىاة معلىى الىىةدعلىىيرممظىىاهةال مىىولىىاا ىىدت،وال ىىاعالمىىايىىةادمإرىىا،أمةهىىا

مً ة ل ثيةل ياالجاإ يا قضيعل معالمالغموضوالل  لوةةضوجودهماةيخطىابمثى 
ة ثيىةلهىياللقىافاتال ىيعقىدت ىياطةةىيالخطىابويف ىةض،هاا   ةةأمثالهعلى إ ىوة يىب

 مىاااالم لقىيومىا،م  لم اديلللسىامعوأامقاصدال،أاالسليقلاللغويلال ي جمع يإرماوا دل
لىىىاا، فىىىديوالم دئيىىلمعلومىىىللديىىه الًىىجاعلوال،ي ىىيط ىىهمىىىاجواإىىباج ماعيىىىلوقىىدةاتمخ لفىىىل

 لر  َ   , جرالَ ال ِرَو جرالِ اَرِّ باَهشور ًرا أْ ))...مؤإ ىا () إل اللجوفإل ال قةيعوال   يت قولىهوضطةا
ولمىىاأًىىا وا،فالخطىىاب مىىايإ غىىيويةجىى  لقىىةلمىىالىىمي،(0)((...جرراِلاحْلاتْ ّبررَر قرر َلع َو, فرراِلُطاأْل

إلى ()اإلمىامألجىأوا،العمىقالمعةةىي ىياالجىاإ ياعل الة مماام داد، وجوهرممعةضيا
هىىىا المًىىاعةواالإفعىىاالتال ىىىي  ىى أ ىىدك،()ةىىيمضىىىايق هاجىىد وال ىىامةوالسىىخط عىىىداا
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القوموةيالوقتإفسه  ةزجواإبعاطفل ثةيالإص ماي  ويهمىاقىيم ظرة عج هماهؤالف
.إإساإيل

 فوقةيهمعإاهااألصليالم واضىع– معز عا  سياق–(الةجا )ةمفةدل مع أل معااا
ةريمً وإل طاقلال خف عل أص ابال  الدقيق خ زاصفاتالًىجاعلوالًىرامل،عليه

وعإدما طلقو س عم ال ع إاس ها المعالمالاي  ىوف رىالىااسىاة اإلمىام...والمةوفلوال ةم
()لغائرىىا إىىهمىىاأو  ىى ا(والةجىىا ) الجملىىلةىىيقولىىه إفىيهىىا الصىىفاتعىىإرممىىة لوا ىىدلوا 

الي ىوا()وهوعإداإلمىام،وهاايعإيأاالع ة ضهوالً  (ياأً ا الةجا )األمةإاداهم
 ىى مقياسىىراهىىوالصىىفاتال ىىي ىىاايإ غىىيأايًىى م عليرىىاهىىؤالفالةجىىا وهىىي،للةجولىىلمقياسىىا 
لسىفاه موةقىلأ المرىمال ىيقةإرىاإلى أ ىالماألطفىا وهىا ،ةلماةاةق رملميعودواةجىاال ،الجوهة

.إ دكجراتاالخ الفعإدالةجا 
جىىامعهىىو ىىباللرىىووالزيإىىل  قةيىىب،أمىىاالجرىىلالثاإيىىلةرىىيوصىىفعقىىولرم عقىىو الإسىىاف

ةريةهيإىل مىاي مى ،و ة الق ا والمإا ال؛و اا عدتالًقل يإرمو يامايس  قها ال لمل
الةالةالً  ع ة ضزائف .يًفعما   هةيم اة ال طوللوميادياالق ا ،معاإيرا قا وا 

لراعل األص الموضو لراأيأا  فوقةيمعاإيراال ي  م(الةجا )وهإايعةكأا لمل
لراةىيهىا ()ل ااس عما اإلمام،الدالللالرامًيلالالمة زيلهيال ي  علق را المفةدل

ةأصى  تال ىىد على مىىا،الصىيغلأةة رىامىىام  واهىاوجةدهىامىىاالىدالل ياالرامًىىيلوالمة زيىل
الىىايقطىىع(ال)رىىااالإىىو اآلدمىىيو ىىال ةفإاأضىىعفتاة  اطرىىا ( أًىى ا )الق ةاإرىىا،وضىىعتلىىه

.الصللإرائيا  ياالمفةدلو ياالجإ الاي ًيةإليه
 ىى أاداللىلهامًىيلجديىىدل ولىدتمىىع،واليعإىيهىااأاالمفىىةدل ا ىتخاليىلمىىا ى داللىل

الجى ا   إزصىإوةا أخىةك  مىاه مىعالضىعفوالخىوافو(ةأً ا الةجا والةجا )هاااالس عما 
وهىىىاايفسىىىةعجىىىزهمعىىىاالق ىىىا وعىىىزوةرمعىىىا،وةوحالرزيمىىىلال ىىىي  لىىى  أجسىىىادهىىىؤالف،والخىىىوة

.الو  وإ ولرمعاال ةبوةًلرمةياالس عدادلراو جريزالعدلألجلرا
وأاالدالللالمة زيلقديطالرا غييىة،وهاايعإيأاالدالللالرامًيل  غية  غيةاالس عما 

، أصىى المواضىىعلويل سىىرامعإىى جديىىدا  مجىىةد غيىىةال لمىىاتال ىىي صىىا بال لمىىلمىىايعفىىيعلىى
ايأاالمفىىةدللو ىىدهاال فصىىحعىىاالمعىىاإيالمعجميىىلة سىىبول إرىىا  يىى إلىى معىىاامة زيىىل

مىؤدكالىكأاالداللىلال قيقيىل امإىل،جديدلإاااإضمتإليراعلى إ ىوالمصىا  لمفىةداتأخىة
و رىااي  ىياأا عىضالمفىةدات   قىق،اادخلىتمإطقىلاالسى عما   يإىتمعالمرىاةىإ،ةيالمفةدل

أمىا عضىرااآلخىةة   ىاياالمسىاةل ىيامعإاهىا،إاا طا ق داالس عما معأص الوضع، اا را
اإاةىىىالاالسىىى عما واسىىىعل  جىىىاوزأصىىى ومعإاهىىىاةىىىياالسىىى عما وهىىىاايعإىىىيأاألصىىىليالم اًىىىة
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فالمجىاز يىىةالم ىدودوالداللىل   ىةك ىىياهىاياالعمىوديادواأايعإىيالىىكالوضىعإلى ةضىا
.اخ صاص  وا دلمإرما جاإبمعياةمجا االس عما ة بي  ضاالًطةيامعا

إا ىااقىا لرىمةىيمقىاماالسى إفاة،معةعي ىهةىيأسىلوبالخطىاب()وقد دةجاإلمام
َُ وَ حوَتواسو, رموا اَْ د اِوَع...)) ِْْقعوي اأْلاٍق ْفَب اٌرَع ه نَّفإ, رِّْفا من ا َُ َ  وًَر  اٌرَنر األعكراق و و ا ِْ ْحا ةىيهىا ،(7)((...سرا

(الفة)إا م ل تالع اةلمفةدل،و  ايةمإه،الع اةل ةهيبماالفةاةماالز فعإدم اة لالعدو
ةياآلخةل ةيالدإياوإاة  جديدلةروعاة  ةيإوف ً إات زيدمامسا  هعل و اتالفةا،معاإي 

ةرىىو،صىىعيدالمفرىىومو فىىيضعلىى دالل ىىهالمة زيىىلإيمىىافاتمملىىوفل ىىال إفيةوال  قيىىةلمىىايزاولىىه
ةىإاامىاتوصىاةإلى اآلخىةل،إايعطاةد العاةمادامةيها ال يىال،قفصيسجاةيهمايماةسه

.يعمإرماة ا ا وصاةةهيام    سيااليس ط، قيد الإاةمثوكله
والكيعإىيأإىه،يمي إل جاإبال ةهيب  ايةا و خويفا لقومه()هإايال ظأااإلمام

 فىىلال مىىةدلىىم  ىىةجح عىىد ل ىىالمىىااس ًىىةكالعصىىياا،يىى لم ًىىيئا مىىا ىىاوةالطاعىىلعإىىدهموأا 
واإىىىبال ةهيىىىبولىىىميعىىىديًىىىيةإلىىى ج() غيىىىةتإ ىىىةلاإلمىىىام،و  ىىىةةتمواقفىىىهو ثىىىةالخىىىاالا

.وال ة يبةلقدةةضواعليهاإ راجإرجلمي اليسل هلوالاسةاةرمةيالغي
 سى بمىاال إيىاتالم وازيىل لمىلوماالدالالتالمعجميلال يإزعىتإ ىوالداللىلالرامًىيل

ةلىمعىا    م مىواعظالقىةآاةلىمأإ فىع  ىم،وأد ى  م الىدةل،ل وةىلاياأه ()قولهةي(السيف)
به احلدود  فلق ترع وا, وَقد علمرُ أن اَرذي ًصرلح ق ه اَسر        وعاق   م السوطالاييقام،لي س قيموا

...))(0)
ظىىىاهةةىىىي  ةيىىىكداللىىىل لمىىىلسىىىيفعىىىا  ىىىوال ال إيىىىاتال ة ي يىىىلااتالإسىىىقالم ىىىوازيل  

:ظاهةمعإاهال  م معإ آخة
×معا    م مواعظالقةآاةلمأإ فع  

× س قيمواليوأد   م الدةلةلم
×فلق ترع وا ...وعاق   م السوط

ولمىالىمي ىامىاًىأإه.ة ااإ يجلالكمعةةلماةيه قويمرموهوالسيف إ  هعاالق ى 
:إصال رم إةسادإفسهالًةيفلةقدوجدةيالدعافوسيل هللخالص

.(2)((ئم نيَسق َور ت موْئَس ني َوّلَمق َور ت ُلْلَم دوي ْوإّنق مر اَّل))
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ةالملى والسىأمي ًىفااالدالل ااالمة زيلوالرامًيلةىيإثىةافمعإيىيالسىأموالملى هإا  عاإق
وال اعىثعلى الىكهىو،ةال دماأايإقطع  لرىاو  صىةمأمةاسىرا،عاأاالعالقل لغتإراي را

واس صةاخدوامإجديل يهويغيثههإىاالعجىبأايلجىأ،له ماث الموقفةرإاكإدافالاس جا ل
وهوالايله قالطاعلواالإصيا  موجبعقدال يعلماالم ادةلإل   قيق،الطةفالم ضةة

داعيىا ()ةيقىو و:ي ةزالكع ةال إياتالم ضاةعلوزإىاو ة ي ىاوداللىل، لكالقطيعل  عدئىاا
:عليرم

×ملل رموملوإي
×سأم رموسأموإي

 ىىااالىىدعافمفعمىىا  الىىدالالتاالج ماعيىىلال ىىي مىىاهيعىىدمالةضىىاةىىال ةا ىىلإااأايسىىو 
ا َمررر قوُ ْتْلاَسرررَروم  قوُ اْمْلرررْك نوات ْمرررّدب ررر دُّأْجررر  وَْررر... :))ليقىىو ةىىىيااتالخط ىىل،هىىااالىىىدعاف()اإلمىىام

((....ُ ُلَعْف
فصامما يإهو يإرمواإ  اتالصللال ي إيتعل العرودةالداةعلرااالدعافالايظاهة اإ

إا،خصوصىىا ةىيمىىواةدالق ىىا ،والمواثيىقةىىياج ىىةاحالطاعىلوعىىدمال خىىاا واإلخىالدإلىى األةض
وة مىىىا ىىىاا ياإرىىىامسىىى ردةا ةالعىىىدويةجىىىو قويضىىىراع ىىىة،الدولىىىلاإلسىىىالميلمعةضىىىلإلىىى الخطىىىة

الإا وإًةالخوفوالةعب ياظرةاإيرمةيم اولليقوم رىاالغةضمإرا ةويع، اةاتسةيعل
ا إم اإهال سلطعليرم .العدوليوهمهؤالفالمغاةعليرم أإرماليم ل واالًجاعلوالقولوا 

ي لمرىمةىيهىااالًىأامىةل()ةاإلمىام،معالك لهالي اليهىؤالفالقىوم مىايقىععلىيرم
أصى  تمىدلوالت() ةا ماللقىافاتالسىا قل يىإرمو ىيااإلمىامول، عدأخةكدواأايس جي وا

.وأض تالدالالت ًفعما   را، المهمعلومللديرم
ةمىايقىع،ةلي هإاك اةقلأم  لوحةىيال ىيا،ي ياعدمجدوكال ديثمعرم(لو)ةال ةف

.(لوأجد دا ما الم م)هوالاياليم ا صولهمطلقا (لو)ةيإطاق
لرىاداللىلمة زيىلال  غيىة(لىو)إا عاإقتضماهىا الجملىلالىدالل ااالمة زيىلوالرامًىيلةىى

ومىىا عىىدلىىوهىىوالىىاي،(7)(( ىىةفيق ضىىيةىىيالماضىىيام إىىا مىىايليىىهواسىى لزامهل اليىىه))ةرىىي
.ي ظ  الدالللالرامًيل
ااط ىىىقمعإىىى  ا الإ صىىىةتالداللىىىلال ةةىىىيعلىىى الجملىىىلالمق طفىىىلمىىىاالخط ىىىلآإفىىى(لىىىو)وا 

ةعىدممعىاودلال ىالممعرىم عإىياليىأ وال ىةموالضىيقوالماللىلودواةىعهىاا(لو)الرامًيلةيما عد

                                                           

الًىةطيللىمأاها ))...وةيه457ص،4ج،ع ا  سا،الإ والواةي:ويعإظة،7042صلو،،القامو الم يط(7)
 ...((ةقدام إعوقوعراةيه،   ققةيالزماالماضي
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ويصىىىحعىىد هىىىا المعىىاإيخصىىىائصدالليىىلإ عىىىتمىىاالصىىىيا لوال  ىىىويا،هىىيالغضىىىبوالغىىيظ
.(7)ةرااجزفماال صوةالمة  ط را(لو)الماديواالس خدامالمقصودل لمل

و س دعيالداللىلالرامًىيلأا  ىادةالةعيىلإلى إةضىافواليرىالىئال ىؤو العالقىلإلى طةيىق
.مسدود

ةرىىااالإىىو مىىاالداللىىلالرامًىىيليإجىىةإلىى وظيفىىلعاطفيىىلألام ىىوةالموضىىو هىىوعالقىىل
. ميملًا راال غييةولميعديجديةيرااللوموالع اب

فاصىىلراأا  ىىةكإفىىىو المخىىاط يا ىىأةقأإىىوا الع ىىىابوقىىداج رىىدتالخط ىىلةىىىيجميىىعم
.م دةجلإل إمااجهالقاسيلال ي صدمالم لقيو قلقهواجسهو ثية وامإهالمس غلقل

جسىىىدتالمعإىىى المة ىىىزيواآلخىىىة،ةقىىىدًىىى لتهىىىا الطةيقىىىلمىىىاالخطىىىابعالمىىىاتلغويىىىل
كوهمىا عىدم عاضىد ااةىي طعىيمالرامًيةيإمطم جىاإ ألاالىدالل يا ىوازيإ ىداهمااألخىة

الموضو  إسق عةكةيه وادةال صةيحالاي  ًف إرهالدالللالمة زيلوال لويحالىاي  ًىة ىه
.ةالخطابالي اديإفكعامجموعرماو  ادأ داهماال غإيعااألخةك،الدالللالرامًيل

ومالزما ىىىهالاهإيىىىلومىىىا جىىىود ىىىهو ىىىوصالم لقىىىيةىىىيأ عىىىادالخطىىىاب اق فىىىافآثىىىاة الإفسىىىيل
ألفاظهماإي افاتخفيلو صةي اتجليلماًىأإرااا طعىمالخطىاب إسىقأد ىييز ىزحاللغىل

.ماإطاةهاإل مداة يويال  غائهال أثيةةيمجمو المخاط يا
وهىىاايعإىىيأا فىىلالداللىىلالرامًىىيلهىىياألةجىىحوأاال ىىالمةىىيالغالىىبيإىىأكعىىااألسىىلوب

ةي لىى   اإلةاضىىاتواإلي ىىافاتواإلًىىاةاتواإليمىىافاتة مىىاألإرىىا  ىىوح معىىاا فىىوقةىىي،لم اًىىةا
هىااي طلىبم لقىيا صىيةيا أسىاليبال ىالم.دالل راالإرجالصىةيح  ىاةعياةىيال قىاف،على اا 

ألاالغىىةضمىىا سىىط، امضىىلو ًىىفأسىىةاة إاهيىىكعىىامةسىى ي مىى  ىى هىىا الصىىفاتوزيىىادل
،ةىىال  جىىز يإرىىاو ىىيامسىى ق لراال جىىبواالسىى اة،اةوعةضىىراهىىياا صىى  دقىىلووضىىوحاألة ىى

ال اإسد  يإرما مامال عميلوال ل ي ،ةيإ فيالغةضماأصى ال ىالمو ىاهبجرىودالم  ىدث وا 
ألاال واصىى ةهىىياا فاقىىاتضىىمإيلمسىى قل،أدةاجالةيىىاحةيصىى حالموقىىفاال صىىاليالمعإىى لىىه

هىااالعىالمالىىاييصىو هطةةىاام قىا الا ىى وا ىدمإرمىايخىى ص.لمال ىواةوالخطىىاب ىؤطةعىا
ىىحمإىىهالمعىىالماإلةاديىىلال ىىي ال ىىا مىىا  زيىىا، طىىةف و  ىىوا لقىىلالوصىى هىىوالخطىىابالىىاي  ًة

 قولىهم الغىا ،وةاصىدا ازديىادالغىشوالخديعىل ىياصىفوفعمالىه، إفائ الفىاومفاةقىاتالجمىا 

                                                           

إاطىةحهإىىا سىاؤال مفىىاد هى ااالخصىىائص724ص،إعىوم ًومسىى ي،آةىاقجديىىدلةىيدةاسىىلاللغىلوالىىاها:يعإظىة(7)
 الدالليل إ عماال لملأمماال صوةالايية  ط را؟



 الداللة . ..........................................................المبحث األول  ..........................................فصل األول  ال

21 

َْ... رَدْغَو اَنَخالنات ْفُف ُ ُلَمعوَتواسو...َرَدوْغ لمانات ْفَغْلُف ُ ُلَمعوَتاسو...))اسى خدمرمالايا لرى  أَ رَدهق عَ  ُ كوَمائَت  و تى 
ُ  ْوَدٍح .(7)((...هالوْتعلى ْع خش 

للغىىدةوالخياإىىلمعىىاا  طىىا قاسىى عماالمىىعأصىىلراالوضعي،سىىاعدعلىى إ قىىافهىىااالمعإىى 
:ضاةةه لكال إياتالم وازإلو إاميهو 

×َرَدوْغ لمانات ْفَغْلُف ُ ُلَمعوَتاسو
×رَدْغَو اَنَخالنات ْفُف ُ ُلَمعوَتواسو

اا اإتالدالللالمة زيلاات وصللمس قيملال  يدعاو عاةاألماإل،ة اإتعاق لالك، ا 
،لداللىىىلالمطا قيىىىلهإىىىا عيإىىىتا،ال ع يىىىةالم اًىىىةالىىىايي ًىىىفال قىىىائقويجةدهىىىاعىىىاالغمىىىوض

و سلسىى هىىاا،يعظرىىةإصىىةاةا مسىى قا علىى اة عىىا الخياإىىلوالغىىدة،ةىىالمقطعالمق طىىفمىىاالخط ىىل
العمىىى مىىىاق ىىى األًىىىخاصالىىىايا إىىىاو واعلىىى ًىىىغ مإاصىىىبمعيإىىىليىىىد علىىى اس ًىىىةافهىىىا يا

.الصف ياالاميم يا
:أماالدالللالرامًيلةريمعإيل  يااأمةيا

مفقودلماهي را ياالمعإوياتالمع  ةلال ي ًى  ،وهياألماإل،إامايقا  الخياإل:األو 
مزاجالفةدالمسلموهاايعإيةقدااممازجا را العفلوالإزاهلوالسؤددوالةةعلوالصدقوسىواهاممىا

.ي سقمعها المإظومل
ةعإىدماي ىواالًىيف،غىدةهىا الم الغىلةىيةسىمصىوةلمرولىللل،وهوم ماالقصيد:الثاإي

   أاقيم هالماليلال  اد  واًيئا يا ةومعالكيعزوجودًىخصيىؤ ما،م اوال وةخيصا 
وأاالمج معاإلإساإياإفص عا ثية،ةالداللل ًي أااآل يالي ًة خية،عليه القدحمثال 

.مامقوما ه
م ثفىىلسىىلطتضىىغطا مزدوجىىا علىى إفىى ةالداللىىلالرامًىىيلهإىىا   ىىيعىىاطاقىىلًىىعوةيل

الم  دثمة لوعل الم لقيأخةكوإج تةيإيصا ال عداال ال يإل مس وكأةق  جسدع ىة
وهىىومىىايع ىى عمىىقالعالقىىل ىىياالطىىةةياوام ىىدادجىىاوةهاضىىمامسىى ويات عيىىدل،ال عىىدال ىىأثيةي

عا  ةاةا،إاال واجز عيقالفرم،الغوة .ل جة ل ماسلفتاإلًاةلإليهوهاام أتا
قىىائمعلى مواضىىعاتمقيىدلمىىاجاإىبومعْطل قىىلمىىا،ةثمىلاة  ىىاطثإىائي ىىياطةةىياال صىىا 

.جرلأخةك
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ةغال ىا مىا اإىت قىامالخطىبةىيزمىاا ةا  ىي أيىام،ي مث ال  ديد عإاصىةالم ىااوالزمىاا
وضىىىو إ ىىىومقصىىىودمعىىىيايىىىة  ط ال ىىىا ةىىىي وجيىىىهالموعليىىىهي ىىىواللزمىىىااأثىىىة،واألعيىىىادالجمىىىع

. مإاس لماي واالعإصةالزمإي ا ما عليرا
ةىىىي()ولىىىي امإ ىىىة ،وي مثىىى العإصىىىةالم ىىىاإي اة  ىىىاطالخطىىىب ال ىىىا  م ىىىاامعلىىىوم

اا ىىىدثاا  ىىةةتالخطىىىبمىىاسىىىطولالزمىىىااوالم ىىااالمع ىىىاديا.ال وةىىل ةسىى دخ ةىىىي يىىىز،وا 
الي ىواهإىاعلى عال ىهألاالطىاة الىاي ى ماإعقىادمجلى الخط ىلعل أااإلطالق،المطلق

عل اإلمام إظةا ل سىلط،والم لقيا()هومعق ي د لراةيالموضو وة ماةيالم ااالاييعْفة ضع
.لطةحمايةيد()الظةفالايةةضااي صدكاإلمام

وةعي ىىىهوعليىىىهلىىىايطىىىو ()صىىىفولالقىىىو أاعوائىىىقالفرىىىمو ىىىواجز مإد ىىىل ىىىيااإلمىىىام
وقوةرمأماممةاد ةيوصفأإا اس خلصرمماوسطرمل م األماإلةلميفوا را؛لىاا إم ىاإرم

إاالمعإىىى المسىىى  طاهىىىوأامج معىىىا مثاليىىىا ي  فىىىي قىىىيمالسىىىماف،أايىىىةواةىىىيال ىىىالمامىىىا ًىىىامال 
.مسؤوليلمعيإلعل إ وال فايلوأخالقاإلسالمومعالكال جدةيهماهو ففللإروض 

إاهىيس ًىداإ  ىا السىامعياإلى المقاةإىلال ىي،والدالللالرامًيل اهبإلى ا عىدمىاالىك
. جسمال فاوتال  ية ياالواقعالمعاشو ياال اللالمثاليلال يي دوأاالس ي لرا

يال عليىىهيىىإمعىىاهىىاام ىىدأ ىى إاال ىىالمجميعىىهيصىىبةىىي و قىىلاللىىومويعسىى ظرةالىىامدلىى
خاا–ةع )المعةةلالاييس إدإل  ق دالليمعياةاأللفاظم واطئلعل إ ةازمعاإيالخديعل

والمس  صى مىاالىك،و  ةةمضىموإرا ىالف وك،وقد  ةةت عضها األلفاظ الإص( دة–
ياالطىىةةياةرىىيالجسىىةالىىةا ط ىىيا يىىابالثقىىلال ىىي ًىى  عىىامال أساسىىيا وةاةىىدا مقومىىا للعالقىىل ىى

  ق مر  وأر ور  ر فررر و , يأبغتر نْ رق َوإنري أبغترت    قمر ر اَّل:))معق ىا ()عموديه؛لااالعجىبأاقىا 
وهىو فسىيةالمفىةعإىهةىي  ديىدمسى  اتال مىةد،ةىال غضأو دةجىلةىيسىلمالقطيعىل،((مكرق

  سىىى اااآلمىىىةالىىىاييإ ظىىىةاالم ثىىىا مىىىاواإع اسىىىا هالمفضىىىيلإلىىى إ ىىىائج يىىىةمةضىىىيلليسىىىت
.الم لف

أمامإىهةرىواإع ىا وةدلةعى المإىاصمإرىا؛ألإىهمىعاة ىةاض قىاف،وال غضمإرمةع 
.العصياا  قوضالعالقلو  الً مفةداتالود

وهىىىىياإ  ىىىاتالصىىىىلل،ةالع ىىىاةلإاا  ًىىىفعىىىىااا رىىىاو قىىىىةة قيقىىىلالمإىىىاصمىىىىاق ولرىىىا
.ةو يل ياالق يلياالوجداإيلوال

ضفافًيفماالخيا عل المق طفماالخط لي ىياأإرىا ىواةيخلفرىاإوعىا مىاالع ىب وا 
م وسىال  ال لمىاتال ىي،اليف ىأي خيىةالسى  ال ىي وصىلهإلى  ةضىه()ةرىو،الممزوج الام

طلىقمىا إجىةلولرىااأةدةرىا الىدعافالىاياإ، صبةيخدملالردفالم وخ مااإجىازخط  ىه
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ي مإى المىوت ىديال ()ةرىو(7)(أة إيمىإرم–أة رممإي)صادقلع ةها الثإائيلالم قا لل
ةىالجمو المخالفىلال ىيًىقتعصىاالطاعىل،عاها الص  لال يجل تلهها اآلالموال سةات

اضالىدائمهىوالىايةرىااالصىدودالمسى مةمىإرمواإلعىة،ال  يىةةىي وجيىهالخطىاب االراالوقع
ىىىة بأواصىىىةالعالقىىىل ألادواعىىىياالسىىى مةاةهىىىيقيىىىدق ىىىولرمالخطىىىاب،وأدك رىىىاإلىىى إراي رىىىا،خ 
،واإلسةا إل  إفيا  أماال وا  والإ وصةروي ضىماقرىةا معىاإياإلجرىازعلى مىا  قى مىاودا

.قلي 
اا ىىاااإلمىىام ةىىي–ةقىىدطلىىبلرىىم،قىىدطلىىبلإفسىىهالمىىوتليىىةيحإفسىىهوا  اعىىه()وا 

زعاجا – قيقلاألمة ويةاد رامعالجلإقصماةي ياا،ألاأوامة  إ عثلمسي  اجل، دةا وا 
وهم  وا لرمعإهيغلقواعل أإفسرم ا ا ،وعدماالس جا ليع قيالإقص ماهو،الدوللاإلسالميل

.مااالس قةاة؛ألاالعدوم ة ص رم
واالم ىىدأالجىىوهةيالىىاييصىىو عالقىىلال واصىى ويمىىدها أسىى ابالث ىىاتوعلىى مىىا قىىدمي ىى

ال ىىيةىىيضىىوئرا،واالسىى مةاةوالىىدواممًىىةوطا   قىىافهىىا ال ة ىىلالم فاعلىىل ىىياالمإًىىئوالم لقىىي
وهىيعالمىاتال   ىدد،قائملعل إ تالعالماتاللغويلماق  المةس ،   لوة فاصي مرمل

 ى يًىقلىه،مةةيهعل إةسافالمعإى الم اًىةالىايي قيىد وصىفهمة زيىا  إمطمعيايق صةاأل
الىىايال إ صىىة،طةيقىىا آخىىةإ ىىوالداللىىلالرامًىىيلال ىىيي  مىى عىىبفاالسىى دال عليرىىاالم لقىىي

إماهومعإي ال ىدثاللغىوي مىايةسىيهمىادالالت وظيف هةي مييزالعالماتوقةافلماخلفراوا 
والمفىةداتالمخ ىاةلومىا ىو ي ىهمىامسى ويات،وطةيقىلاإللقىاف،عليراإغملالصوت ع يةيل د 

.ةمزيل  ًفاأل عادالإفسيلال امإلوةافالخطاب
ةيضوفالكيس طيعالم لقيأايلمح واعثالغضبو وادة ماخىال لجىوفالمةسى إلى 

(أة رىم)و قىديم،الفعلىيالفظىا ومعإى ة  جل  الكعالئمهىايا،عادال عاال ديثمعرم،الدعاف
. سفةعامًا للةيأص الفع ومخالفلةيالضمائةالم صلل ه(أة إي)عل 

(ض، ،ب)ةمىىادلالفعىى وا ىىدل(ا غضىىوإي–أ غضىى رم)وهىىااال قا ىى الثإىىائيمسىى وق مثلىىه
أ غضىىرم)قىى ةرىىولىىمي،سىىوةهاالفعىى الماضىىي سىىوةالجىىدل،وهىىي  ىىثمًىىاعةوجداإيىىلم ماثلىىل

ة  ىياأا(أ غضى رموا غضىوإي)ل د على أازمىاال ةاهيىلعةيىقةىيالقىدم ى قىا (وي غضوإي
.ال ةاهيلقدطةأت وا وأامس  ا راهيال يأةضتأايدعوعليرم

                                                           

للمعإى المعجمىي(7) ال  ليى :يإظىة رىااالخصىوص  ىاب.ماالواضحأاالمعإ الاي و ي ىهالو ىدلالقةائيىلمغىاية 
 .18ص، ط يقاتعل إصوصماال وةالواألإجي والقصلالقصيةل،ةوالا ات،الإصي
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 ِسُفَلركم  ٌةاَ ر ََْرق ُ اْوَرْفر  إنم ْهاَّلر َ ْف))...(:) قولىه،وهااالموقفيًا همواقف ثيةلمس جدل
ا )قىد ىم و يىد  ىىى،هىااالفىةاقالمةجىو،(7)((ِنَدواََب و ال فصىي الىدقيقةىيقولىهإإىهةا ىل(القسىموا 

مىامعلى ال قىافمعرىم،وهاايعإي مإيالمىوت،للإف وال دا إامقومىاتدوامالعلقىل،و فضىي ال  
ويىىا ة،الخطىىبالطىوا  ىىاايإسىج()ةعلىى الىة ممىىاأااإلمىام،الةا طىل يإىهو يىىإرممفقىودل

 فصىيالت ثيىةل  فىىزهمعلى الإرىىوضوم اة ىلاألعىىدافويخى م ىىاللوموال عإيىفإالأإرىىملىمي وإىىوا
وقىىدةصىىد،و فلىىواعىىامصىىيةهمعىىاعمىىد، ىى ة إىىواإلىى الةا ىىلوالدعىىلوعىىدمالم ىىاالل،ليسىى جي وا
ِ َهر َذ قوُ ْصر ُقأ َندووَب قوُ وْتروُف أّوَل فإنَّ...:))ةا ةعللهقائال ،أس ابالك()اإلمام أهورِل  َو ىرر ي اَكُّوَْر ُأ ا

لىى هىىؤالفةعفىىتعلىىى األولىى ال ىىي سىىللتإةرىىااقىىدي ىىوا علىىيال للجىىاوة،(0)((...قكُ ْمرر  أِياَرررم 
ا لراا.أخالقرم  ًخيصي ىدةج رىمةىيالىايةراا!الكالغدةواس ًةتالخياإلةيصفوةرمًو
تعإهالفةقلو  يإت ه وادةالىإقصااأصى ابالعقىو الةاج ىلالىاياةأو أمةإجم، اق رم

و اإت عسد رمالخل و عج ىة،اه ت رمال ةوبوأصا  رمآةلالموت،يقدةوااألموة ققدةها
َُ  , ً ْلقّْك  َن ْف  َصردُّْو نَ ...))ألإرم اإوا ماجافةيالخط لإفسرا، رمالثغوة ًَُق َُر َن ْف عورْد وً ردوَع َن  ,  نو

وأوامىة ()هىااالإىو مىاالإىا الىايي لقىفال ىالموال جىلوي عقى خطىباإلمىام((...ف  ْج ب  َن
ويصىىدق،ألإ ىىهأو مىىايلقىىيإفسىىهةىىيأ ىىواال ىىةب،ةيق ىى ويل ىىيويطيىىع ىىدأيخ فىىيمىىاالجمىىو 

:م سقلوقد جل أمةهموةق إياتم وازيلم واليلو.ويم ث  ديثه()اإلمام
×ً ْلقّْك  َن ْف  َصدُّْو َن
ًَُق َُ َن ْف عوْدَُ ن ×و
×وً دوَع َن ف  ْج ب  َن

وأا ع قىيأواصىةالمىودل ىيا،ها األموةماًىأإراأا ىةصالصىفو و ىد وإ يجلالكإا
ويى معرىمألإرماليملوااالم ثا واليجًموإهعسيةا ةاليضطةإلى الًىةحالط،الةاعيوةعي ه

.    فيرممإهلم لداللليإصاعوا
  ًىىفعىىاالىىك لىىههىىا الثإائيىىاتالم ضىىاةعلال ىىيأ ةزهىىاةعىىالامضىىاةعاا صىى  يإرمىىا

،ةال لقيايقا ى  ال صىديق،ال ي ةص ياالفعلياة  ةزسةعلاإلصاخلوةوةي راالةا طلها الفاف
وهىا ال ىا مسى مةل رىميًىفعإرىاالفعى المضىاة ،والىدعافيل ى  اإلجا ىل،والقو يالزمهالعد 

ةيمىىا  ًىىفواو،ةىال إقضىىيعىىإرمهىىا الصىفاتوال إطىىويصىىف ا را،الىدا علىى الىىدواموال جىىدد
   ج مىع لرىاةىيعقىدوا ىد،العطفعا ةا مها السماتو الصقراةال غإيالوا دلاألخةك

                                                           

 .572ص،0ةيمس دةكإرجال ال ل،جإرجالسعادل،(7)
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لفىىىاظجميعرىىىاعلىىى دالال رىىىاالمة زيىىىلالم طا قىىىلمىىىعو  ىىىاةظاألل ىىىزي االموصىىىوةيا رىىىا المعىىىالم
.الوضع

لىاا صىةهىايااألمىةيا غيىةهم،ةرىمليسىواأهى ةأيوإرىي،أماهؤالفالايايخىاط رماآلا
ةفىىيالخط ىىلاا رىىا،الىىاياأسىى  علىىيرمصىىفاتيف قىىةإليرىىاالًاخصىىواالىىايايعإرىىيال ىىالمإلىىيرم

اإ قى ،ة عدأامدحالةا ليا مىاًىافمىاال ىالم،الاميضفيثإائياتم قا لل صطفةيخطوط
،  ِود واَغ رر ررراِرواَّك ل ررِلو  اَّ, راترورررات وَجوْسرر, دءاتات وَبرر َدق َعررُ ت  وَعررَد ورردو وأنررا واهلْل:))ةقىىا إلىى م ىىوةثىىااا

((.اآلصاِلو
ليإسىق ىواهىولرىا المفىةداتال إيىاتالم وازيىلالىدالالتالرامًىيلوالمة زيىلمىاعززظرىوة

:المفةداتالم طا قلوةقم وةال ضادوالم ًاة ل س ب ةفالعطف
×دءاتات وَب َدَع

 ×رات      رورات وَجوْس
 × راِرواَّك ل ِلو  اَّ

×اآلصاِلو ِود واَغ 
الىايية ىقةالط ىاق،جاجىلوالعإىادالىاياهىمعليىههىا الثإائيىاتعىاالل  مفةدلمىا سفة

إسىىقالمىىزدوجإإمىىايسىىفةأوال عىىاال يفيىىلال ىىيدعىىاهمةيرىىاإلىى الق ىىا وهىىيمىىةاتم  ىىةةلهىىااال
يفصحعا ثةلالمةاتال يعاودةيراال ديثعاالق ىا دوا(ال دف)عل (العود)م واليلة قديم

عسى ، فإاةياخ ياةطةقاإل ال ال ي اإت  ةاوح ياالسىةوالجرىة()   أإه،جدوك
.أا صيبإ داهاالردف

لعىى أإفسىىرم إ سىىطو  جىىاوبللمىىةةىىيإ ىىدك،أيضىىا علىى اإ قىىافالوقىىت()و ىىةص
هىاامىايم ىاأايسى إ طمىاظىاهةالقىو ةىيمعاإيىهالم اًىةلال ىي  يى ،الساعاتدوااألخىةك
.عليراالدالللالمة زيل

رم الخىاالاوالعىزوفعىااإلمىامأماالدالللالرامًيلة ىو ي ىأموةأخىةكلىي أقلرىاا صىاة
()ومىىاهىىا ال يفيىىاتواألوقىىاتإال ًىىواهد  ىىةزم الغ ىىه،واإلعىىةاضعىىاطاع ىىه()ةىىي

األوقىىاتو رىىا ةلىىي  الضىىةوةلأاي ىىواقىىددعىىاهم قىىا ةىىيهىىا ،وم ىىالغ رمةىىيصىىد ،دعىىائرم
ادةىىىلوالمزدوجىىىلال ىىىي ًىىىدهإىىىاي يىىىك إيىىىلم ماسىىى لع ىىىةهىىىا الثإائيىىىاتالم ةةىىىالطإ ق،ال يفيىىىات

أواصةهاالواوالعاطفلل ةسممًردا م ىةةا للداعيىلالمصىدودالىايالي ى واليمى على الىة ممىا
 معىةة رم،اإلعةاضالاييواجره ل ىاالمإىاص،ةرىويعلىميقيإىا أإرىملىايطيعىو ،معأإىهم  ىة  
ال ةروالخ ية أ والرم،ماإلقافال جلعليرم ألي،وا  ًَ)) يقو لرم عدئاا ات اَرَرا ْفر إَّ ائَيَعد  قوُكاًد فما 

 قومةيأساسراعل ال ةادفالىاييزجيىهال ىوازاالصىو يوعمىاد ،ها ثإائيلأخةك،((...اتاَرَبوإدو
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والسىيمااالىةافهإىا،ة  ةسخالصىوةلالاهإيىلع ىةهىااال  ىةاة،  ةاة ةفالةافالمخ وم ال إويا
.(7)((ةيراماالوةوة ال  ةية))...عما عدهالماال د مم

ة  ال ممعموقفالإ ىيإىوح،قةآإييفةضهال إاصالخاةجيوةيالصوةلها  عد جاجي
()وهىو معقومىهإالىميلىق مىإرمإالالعإىادوالعىدوااوهإىا إ ىئالداللىلالرامًىيلعمىاالي سىةُّ

قىومالإ ىيإىوح،دوامهىااال خىاا أإرملاير دواإل سوافالس ي مىع اسى مةواةىي() مىاأا 
.(0)هضالل رملم الميس جي والدعوا 

َُ عاء واَدَّ ظُةاَْع قوُ فع كوا َتأَم))هإايطةحاإلمامهااال ساؤ    دوةىيهىاا(2)((...ْةَمُ ْحإىل اهلدى وا
أزواج(الرىىىدكوال  مىىىل)و(والىىىدعافالعظىىىل)المقطىىىعالمق طىىىفثإائيىىىاتجديىىىدلي  مرىىىاال ىىىةادفةىىىىى

–دعىىو  م)و صىىي مخ لفىىل، مىىاأا لمىىلدعىىاف  ىىةةتمىىةاةا ةىىيهىىا الخط ىىل،م قاة ىىلالمعإىى 
يىةادمإىهاإلصىةاةعلى المخىاط ياةىيال ل يىل؛إا،ةاإلل ىاحعلى هىا المفىةدل(الىدعاف–دعائي

ال لمات ةجعإل مادلوا دل ال  ةاةالجزئيلرا المفةدلاسرمةىيسى كوهاايعإيأا(دعا)   
واليخفىى أثىىةال ماسىىكالإصىىيةىىيالطةيقىىل.(4)إاهىىوأ ىىدوسىىائ السىى كالمعجمىىي،صىىدةالخط ىىل

.ال ي وازإتةيراها ال إياتالثإائيل
اا اإىىتإعىىا ىى ه،علىى سىىلمال  ىىةاةدلالعإصىىةالمعجمىىي لفظىىل قىىعةىىيأوا  ةىىإاال ىىةادفًو

 ققىت(دعىاف)وهىاايعإىيأا لمىل،(5)يمثى الدةجىلالثاإيىلةىيهىااالسىلم(المعإى   ىةاة)ال ةادف
والسىى كأ ىىد،ومىىةلعىىاطةيىىقال  ىىةاةالمعإىىوي،مىىةل إعاد رىىا أًىى ا مخ لفىىل،إىىوعيامىىاالسىى ك
.(1)وال ماسكالعميقالالسط يهوالاييجباايميزالخطاب،وسائ ال ماسك

رادالل راالمة زيلدوااا فقدقدة راعل اإلي اف دالالتجديدلوةي ل اال ال ياث  تل
. ريماعليراالدالللالرامًيلولوماخال ال  ةاةأوال ةادفالمعإوي

ةإعىىادلالخطىىابالوا ىىد أإمىىاطمخ لفىىلل  قيىىقمىىلةبمعيإىىل مليرىىاالة  ىىلالًىىعوةيلال ىىادل
 الخطابالم اًةالاي  صيد يم اااي  ف ةيراالخطاب صوةلمعيإلالال ي قفوةافإسج

ةمفىىةدل،إاط ىىعال ىىالم ميسىىمجديىىديج ىىةالم لقىىيعلىى ال وجىىهللداللىىلالرامًىىيل،الداللىىلالمة زيىىل
 ىىىى هىىىىي  لىىىى   معىىىىاإيالًىىىى وك،ةىىىىيأيصىىىىيغل ًىىىى لتال   فىىىىي معإاهىىىىاالمعجمىىىىي(دعىىىىاف)

                                                           

 .025ص،7ج،ا اجإي،سةصإاعلاإلعةاب(7)
 .1،إوح:يعإظة(0)
 528،ص0إرجال ال ل،ةيمس دةكإرجالسعادل،ج(2)
 .80ص،جمي ع دالمجيد،ال ديع ياال ال لالعة يلواللساإياتالإصيل:يإظة(4)
 .80ص،ا.م:يعإظة(5)
 .71ص،الخطاب:يعإظة(1)
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،ةرىا مفىةدلوا ىدل إازع رىامعىاا ثيىةل...والةجافواألمى وال ضجةواأللموالمةاةلواللوموال   يت
  الكألاالدالللالرامًيلالمة  طىل المًىاعةوالوجىداإيات ىأ  إالاا فىيف رىا الظىال مىا

.المعاإيال ي فسةاإفعاالتمخ لفليفيض راال الم
ال  مىىلإلىى )و( الىىدعافالعظىىلإلىى)وقىىةا ىى وا ىىدلمىىاالثإائيىىاتالمىىا وةلإلىى ًىى يررا ىىىى

يصىىبةىىيم اولىىل  ىىدي المعىىاإيالةاقيىىلوةىىقإسىىق ةا مىىييىىإرضلىىهالعطىىف ىىالواو؛(الرىىدك
 عىىدأاخاضىىتةىىياللعىىبواللرىىوو فلىىتعمىىاي ىىاك،إلزا ىىلالصىىدأعىىاالقلىىوبال ىىيةااعليرىىا

ياإلي ائيىلةمىايىةادو فىوح المعىاإ،ةرا الو داتالصغةكهىيداالت إىأكعىاال عىدالىاا ي.لرا
 ىى مىىا إطىىويعليىىهها ىىهال لمىىاتمىىامىىدلوالت،مإرىىالىىي هىىوالمعإىى المعجمىىيالم اًىىةة سىىب

.(7)((للدوا المخ لفلمدلوالتمخ لفل))...ةمعلومأا،مخ لفل
لىىوال،والىى معاةىىيالمقطىىعالمق طىىفيعىىةيأاالعظىىلوالىىدعافوسىىيللل  قيىىقالرىىدكوال  مىىل

،ة  ياأاالعظىلوالىدعافقىد عطلىتوظيف اهمىا،إ اةيالايطوقال الم دائةلالإفياالس فراماإل
وأاالرىىدكوال  مىىل ا  ىىا عيىىد يالمإىىا واليم ىىاأاي  ققىىاعلىى أةضالواقىىعةالداللىىلالرامًىىيل

َْوإنِّ))يؤيدالكقولهمواصىال ، س بال ساطإل جر راو فةضمعاإيال ثةيبوالع ب مبرا   ٌقَْاَعي 
كاإلماماايرددوي وعد.(0)((...ُكقوْأوود ق ق ً َو قوُ لح صوً  ،ل االواعزالديإييمإعهماالك،هإايًو

يكالي واما يةس ب والس بهواإلعةاضالمس مةالايآ  رمإل هىا ،وهااال رديدالًو
.القطيعل

 ط إةسىىادإفىى المصىىلحةرىىيمقاةإىىلوقىىدإىىافتالجملىىلاألخيىىةل مقا لىىل ىىياصىىال رمالمىىة 
وهىىاايعإىىيأإرىىالىىا   قىىقوأاصىىال رمالمجىىا لىىهسىىوكعىىالماألمإيىىات. ع مىىدعلىى المفاةقىىل

وقىد،الايي   م المعاإيالفطةيلال ييًيحعإراعالمالمإطقةي  ياأاالس ي إلى   صىيلرا
لىىاييىىإع  ةىىىيمىىةآلاالسىى عما ؛ة عىىىةي  سىىعالمسىىاةل ىىياالمعإىىى المعجمىىيوالمعإىى الىىىدالليا

واصىىفا () قولىىه،الزوايىاالخفيىىلال ىييسىى تعإرىاالمعإىى الم اًىةو غيىىبعىاسىىطحال ىداو 
ي ة  ىعع))...اإلإسااالسادةةىي يىه ىل  و الإ ْعم  الىا ْإب  ةقىد خلىتها يىكالمفىةدات،(2)...((ةرىو ىيا 

ةىإاا ىااالىاإبهىو صىيلل،يضعراالخيىا ةىيأطىةجديىدلةيثما–مؤق ا –عامعإاهاالم اًة
والإعمىىلهىىيالسىىوا  اإللريىىلال ىىييإالرىىاالمىىةفدوا،مىىايق ةةىىهاإلإسىىاامىىاالخىىوضةىىيالإىىواهي

ةرىىاامىىا–صىىية رمام ىىاإيا( ىىيا)ل ىىامفىىةدل،ة الهمىىايإ ظمىىااةىىيصىىفوفالمعإويىىات،جىىزاف
وهىاايعإىيأاالداللىل،ةقد  ىوالإلى مسىا  يام سوسى يا( عية) قةيإلالفع – ق ضيهال يإوإل

                                                           

 .15ص،جاا وها،الًعةيل إيلاللغل(7)
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المعإويياإل ظةةياي  ضإااالمةفعالسادة يإرما(الاإبوالإعمل)ة ولت،  ة ت ة لواسعل
ةقىد فى .وهماوظيف ا الل اا عطل ا س بمالرىو ةىيالمة ىع،ةي فللعااالس غفاةوالً ة

ماجرلأخةكةىإا.ةاطهةيمزاوللالاإبالايأإسا واجباالس غفاةعاً ةالإعمل س بإة
،مفرىىىوميالىىىاإبوالإعمىىىل اةظىىىاعلىىى معإاهمىىىاالم اًىىىة؛ةالىىىاإبهىىىواإلثىىىموالإعمىىىلهىىىيالعطايىىىا

ةاإ زعىىىتالرامًىىىيلالمىىىدلو ، قاسىىىم رماالىىىدالل ااالمة زيىىىلوالرامًىىىيلةىىىيآا،ول  ىىىةكمىىىدلوليرما
ظةةىىا وا  فظىىتالمة زيىىل ىىالمعإ الم اًىىةةأ ةي   ىىاوجرىىيامخ لفىىيالرىىا ياال سىىيالىىايصىىيةهما

ة ىىااهىىاا ىىال وسىىطا جمىىع ىىيااإلًىىاةلال امإىىلوالمعإىى . ةاو ىىا ىىياالمىىاديوالمجىىةد،ال لم ىىيا
ةرىي،ة اإتها ال وليفلالمزدوجلال يةىافت أصىو المعىاإيوظاللرىاةىيإسىيجوا ىد،الصةيح

يإىىه ًىىىيةإلىىى المقصىىودو  يىىى إليىىهةجىىىافإزجىىىافالمعإىى  صىىىوةلم ثفىىل جمىىىع ىىىياةىىيالوقىىىتع
ةرىىوقىىديخلىىقعالمىىا ،ألاالفىىايسىىلكطةقىىا  يىىةمألوةىىلةىىيصىىإعالمعىىاإيوصىىيا  را،الم غىىايةيا

ة  ال  هىا الم غىايةاتمىع عضىرال ًى  .معقدا مليئا  الم إاقضاتال ي ةمزإل ًيفمعيا
 اَءَعر ًرا وِ , املر تْ  ائَنَهر ًا َر, ًاكْاامْل اَضَرُغًا ْأ()))ماالكقولىه.  ا اليإفص عا عضهإسيجا مة

ه ت َرَموًا من ْغ ِجَجاحُل َدكوْع َسوًا خ رو, اِنَدَثَر احْلوًا َن , اِنَماَّا ْةَراْكوًا ْف, ُقَل اَدهروًا ن ,ْة األًاِ ًا ن رَب, اِ ْقاألسو
وقد اإتالوسيللال يمزجتاألوضا المخ لفلال ي ااعليراالمإادكهوصيغل.(7)((...ن َتاَْف

ولىىى ال ةا يىىىبإىىىادكالمضىىىافةالمضىىىافإليىىىهةىىىيأعال إيىىىلالم وازيىىىلالمؤلفىىىلمىىىا ىىىةفالإىىىدافوالم
:األة عل،و إضاةلالواوةيال ةا يبال اليلمعاإل قافعل الإسقاا ه

 ×   ًا كْاامْل اَضَرُغًا ْأ
 ×     ًا َرَهائَن امل ْت 

 ×      اِ ْقاألسو اَءَعًا ِو
 ×          ْة األًاِ ًا ن رَب
  ×          ُقَل اَدهروًا ن
 ×      اِنَماَّا ْةَراْكوًا ْف

 ×  اِن    َدَثَر احْلوًا َن 
 ×   احلجج َدكوْع َسوًا خ رو
×  ن َته اَْفت َرَمًا من ْغ

ل ىىىىىادالل ىىىىىىهم عىىىىىددلاأللىىىىىىواا،أيأاالمىىىىىىدلو وا ىىىىىد،وا ىىىىىد اإىىىىىتالإ يجىىىىىلااالمإىىىىىىادكة
إلىيرموعلى وةقرىا   ىد الةمىوزوالعالمىات()ل غيةالجإ لال ي رايإظىةاإلمىام،واألصإاف

.ال ي و يإليرم
                                                           

 .454ص،0ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(7)
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ىىاد ىىااهىىوالمرىىيما،ةقىىدةصىىدأوال مىىللرموإرايىىا رموا  اطىىلالمإىىوا رىىم ألاالىىوعظواإلًة
ةصىىوةل،و ىىااأو هالىىلأ اطىىت رىىؤالفالمخىىاط يا،ةإاسىىبال ىىا ية ىىالموت،علىى أةجىىافالخط ىىل

قىد،وهإىا  ىدلتهيئىا رمال قيقيىلإا ىا واهىدةا للمإايىا.الموت  ةددقةي ىا مىاأًى ا رمالًاخصىل
أيىامىاا جرىوا،ةرم  تمةم المإوا،ل إراةيالإرايلال دأا صي رم،  مةات، خطئرممةل

ألإىهيع ىيط،لااالمإاصما خي الىدائةلال ىيية  ضىوا ىياأةجائرىا  ىةزا مىاالمىوت، رم ةق 
،ةإا يا رمةهيإل إةاد ه(ياةهائاالموت)لااإاداهم،وهمةهيإلقيد ، رمةالاة  اكماق ض ه

.وضع دا لعالمرم،ل إهم  أ  مق ض ه و ةقا رم،مس مةل أعةاضهعإرم
ةىىال عىىود،يخلىىقعالمىىا مو ًىىا و ئي ىىا   قىى ضلىىهالىىإف و   ىىدة،السىى رال  رىىااالإىىدافإاا

ةا  لةي ضاةلالعيش  س ديةوجررىاصىوبال عقى واالق صىادةىي ى لىالوالزهىدةىيإعيمرىا
،وال ىىاةمىىااالإرمىىاكةىىيالىىاإوبومو قا رىىاالمؤديىىلإلىى الرل ىىلواالإىىزالقإلىى مةديىىاتالضىىال 

.ويالةدكومرا
ثماس مةالإدافيعةضوهاهؤالف،ها هياإلي افاتال ييم اأاي ملراهاااالإدافاا

،هىىىا الع ىىىاةل  غىىىيصىىىةةرمعىىىااللرىىىوواللعىىىب،...(يىىىاوعىىىافاألسىىىقام)...وأسىىى ابضىىىعفرم،القىىوم
ْصىىف هقىىا ال ألايوضىىعةيىىهًىى  أإىىوا ا،واسىى عاةلالوعىىافلةسىىمهىىا الصىىوةللرىىم ةرىىو،ألطعمىىل و 

،دواأايملىكخيىاةةةضىرا،يس وعبًى  أإواعرىا،إظيةاإلإسااالايي واموضعا للمةاض
ةًا رهةيأإىه يىة،ةرومسلوباإلةادل الوعافاليس طيعاايةةضمايعلق ةيهمامافو ية 

 سىىىا الىىىه،م صىىىا جىىىا العلىىى واألسىىىقام؛إاهىىىوعةضىىىللجميىىىعأإواعرىىىا وة  مىىىاأوةد ىىىه، ع ىىىد  ع
.أوأإر  هص لوماال وخةمتً ا هوهوسا االيةيم،أ واضالمإيل

ألاالوعىاف،إاالداللىلالمة زيىلالم ىاالرىاهإىا،مىالفاتالداللىلالرامًىيلها هي عضإ
ةالوعىافلىي هىوالوعىافالمعجمىيةدالل ىههإىاةمزيىل ًىىية،الي صىوةلىهأا صىي هآةىلالمىةض

وهياألسىقامال ىي وزعىت،االجإ ال ًةيةي ا اع ةا مااليقدةعل د ة ومقاوم هإل ها
. ياالدالل يا

مىىىىازالىىىىتالصىىىىوة إثىىىىا ل ةسىىىىم...(يىىىىاإعر ىىىىلاألي ىىىىام)...مخىىىىاط  رم()ويسىىىى ديماإلمىىىىام
ال  ىاية؛ةىالغةضالخفىيهىو،ةي  ققاإل ال وال أثيةةيآاوا د،عإاويامخ لفللرااالمإادك

ة سىل رم،إاسىةعاامىا  قلىباألمىوة،لاا ااةيهااالإدافإو  مايلمااال  ىةاة إق ىا الىدإيا
األيىىام،ةقىىدأسىى  علىىيرمالإىىدافلق ىىا ممىىايالزمرىىم،األيىىامالةخىىافوالعىىزالىىايهىىمةيىىه ةلمىىا ىىاا ىىة 

ةسىافعوامى الًىقافوةة هاي س ب إًوبالمصائبوطىواةقالىدهةواخ طىافموج ىاتالسى ،عادلوا 
الىاييسى ثيةالعواطىف مىاي عثىهمىاًىجاوأسى ليسى قطب،اخ صةالك له رااالإدافالموجز

أاالصىيغلةيرىامىاإال ،جاا ىا اه مىامرم، را الصيغلقلوبالمخاط ياويس  واعلى مسىامعرم
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وي ىثاا ة ىهعلى ،الم لقيةالخطابيً ااها،ال جةيدوال عميممايلغيخصوصياتالمواقف
والةجىىافالىىاي،وخي ىىاتاآلمىىا السىىالفلوالمإىى ال ىىي  ولىىتإلىى إ  ىىات،اسىى عادلالمواقىىفالسىىا قل

وهىىىي عىىدي مىىىإرمواليمل ىىىوا،ةاأليىىىاملرىىاسىىىطول،والفىىةحالىىىايضىىىة ج لىىواعجالمىىىةاةل،اإقلىىبيأسىىىا 
.لقضائراةدا 

ًىيلال ىي فصىحعىاالمسى وتعإىهو  ىوح ىالم إواوهاايعإيااالسىطولهإىاللداللىلالرام
ةجادت ال فاصي والجزئياتالصغيةلال ي ل م لراصدكةىي،الاي مل هها الجمللالقصيةل

.إاهويس عيد واسط را عضاألًيافالمؤلملال ياس ودعتةيخزيااا ة ه،إف السامع
مىىل ا()ويواصىى اإلمىىام ة ىىااالمضىىاف،لمضىىافوالمضىىافإليىىهةصىىفإدافا ىىهالم قو 

،أمىىاالمضىىافاليىىهةيىىومئإلىى ايالقىىدةلالىىاييع ىىث  يىىا رم،يًىىيةأ ىىدا إلىى هىىؤالفالمخىىاط يا
الدهةياإ)... هاااألسا أ م وعل،ةيغيةمعالمرا ةوصىفرم ىأإرمأدواتللىدهةيىإقلرم...(ْق  

...سرم ائللأوضيما ما ا إل أخةكوهممس سلموااليدةعواعاأإف
يىاةا رىلالزمىااويىاإىوة:)ةسلطالضوفعل إا يلأخىةك قولىه،ثم غيةسمتالإدافقليال 

هإىىاأثىىاةعاطفىىلاالع ىىزاز ًىى ا رموإضىىاة رمو ىىا وةلأعمىىاةهمإاالداللىىليم ىىاأا...(ال ىىدثاا
واألزهىىىاةمعةضىىىل،إيإاعرىىىاةىىىوة،ةىىى عال ظالفا رىىىلمىىىا يىىىثأإرىىىامةصىىىودلللقطىىىف،  سىىىعآةاقرىىىا

واليًىىفقعلىى مىىا،ةالفإىىافالي وقىىفأمىىامأةديىىلالًىى اب،للىىا و واألةىىو واالق طىىافةيثمىىا ىىدةك
– اي ىهاإ ًىا الإىا ،ةىال الممًىوب ال  ىاية،وي قلىبةىيمىداةجاللىيا، اايإعم ة يىع يا ىه

و وجيىىهاةئىىد رمووجىىوهمصىىوب،ثممىىاسىى ةاتالرىىوكوا  سىىابالمىل–ولىو ىىاإواةىىيةيعىىااالعمىة
.اآلخةل

وه ىىااي  ىىيااا عىىددالىىدالالتللمىىدلو الوا ىىدي ثىىفمىىاطاقىىلاإلي ىىافويغإىىيعىىااإلسىىراب
عادلال الم إ ىاف المخ لفىل إثىاةاتجديىدلةيةةىدأ،ل المماإا يلإل أخىةكي و ا()و اا،وا 

عإىىدال جىىج:) قولىىه ىىْة   ووصىىف،عىىالمالىىدإياإلىى عىىالمال ىىةزخأواآلخىىةلةقىىد ىىادة رىىم...(يىىاخع
هىىىا الصىىىوةالم ال قىىىلال ىىىي،ةىىىالي يىىىةواجوا ىىىا ،عإىىىدمايإقطىىىع رىىىمال ىىىالم، ىىىال رمالمرولىىىل لىىىك

. ةيهماخفيماأ واةإفسهال عيدل،يوصم راالمإادك إظةاليه  مةلماإاةالم جددل
ةىىىيإظرىىىاةمعىىىااجديىىىدلوألىىىوااأخىىىة...(لفىىى ايىىىامىىىا مة ىىىها)...وعليىىىهاسىىى مةةىىىيقولىىىه

ل   م الصوةلال  يةلالم ًع لالزواياال يإ  تمظرةا لالكالمإادكالىاي   الىبعليىه،أس غرا
ل   ىي،وه اا جسدتًى  أصىإافالمصىائبم يطىل رىااال ىائااإلإسىاإي...الً راتوال اليا

.لال ؤ والقرةال ي وجهسرامراإليهقصلو ْهإ هوضعفه وقلل يل هةيمواجر
مسىى وةليإ ًىىفعإرىىاخماةهىىا ال أمىى يمعىىاإ–والسىىيماالرامًىىيل–وه ىىاا   إىىزالىىدالالت

.وهماإرايلاإل دا ،ل  سبالمدلو إضاةات يويل  ل  هإل الجد لوالطةاةل،وال ف ة
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 ميى إلى  فىلالداللىل()مىاموممامىةي  ىياأاال ظىولةىي فسىيةال لمىاتةىيلغىلاإل
.الرامًيلإا را  علق اي ااهمااإل ال وال أثية

وماقي ماعز   دالللعااألخةك أا خى صالمة زيىل ىاإل ال والرامًىيل ال ىأثيةال
اللرىمأاي ىواال فسىيةمإصى ا على ()يسةيعل الإصوصال ياخ يةتمىاخطىباإلمىام

الرامًىيلدواالمة زيىل–ةىيهىا ال الىل–وة مىااإفىةدت،يمفةدلةاألمةقدي غيةالمفةدل ماه
(.ياوعافاإلسقام()) ماهوةيقوله، الخاصي يااإل ال وال أثية

ةىىىإااالسىىى عما الثىىىةللغىىىلعلىىى المسىىى وكالفىىىةديقىىىديجىىىةد لمىىىلمىىىامىىىادالل رىىىاالمعجميىىىل
(.ياأً ا الةجا ()) ماةيقولهاللصيقل راوي س رادالالتأعخة

ةىإا، ماأاالدالللالرامًيل   دكةىيالمواقىفالعاطفيىلوالسىيماالمًى وإل ىاللوموالع ىاب
.مسا  راهإا م دعل  سابالدالللالمة زيل

الل إياتالم وازيلأثةةي وجيهالدالالتو  قيقمعاإيالمفةدات .وا 
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  السياق: املبحث الثاني 
ةيما  ول القةائاال ي،ة  يةةيإظراةمدلوالتخفيليس تعإراظاهةال المللسياقإث

  ىىيط ىىهسىىوافأ اإىىتداخليىىلأمخاةجيىىلإعىىادلاسىى إطاقالىىإصة جلىىيعإىىهصىىدأالغمىىوضو فىىك
.مغاليقه

ىىىبمإًىىئا والمخاط ىىىبم لقيىىىا  م المخاط  ،والخطىىاب لقىىىلوسىىىيطل ع ىىةعىىىا ىىىدثلغىىويي قىىىو 
ويفىىىةضالسىىىياقعليىىىه ىىىأويالتًىىى   ق ىىىةبمىىىاالىىىإصأو   عىىىدعإىىىه مقىىىداةقىىىدةلالقىىىاة علىىى 
اإل اطل األ عادالمخ لفلال يً لتوقائعومال ساتةةضتهيمإ راعليهةياثإىافخةوجىهمىا

.عالمالإف إل عالمال قيقل
ال  يىىىةلةىىىي فسىىىيةولىىىالكالي سىىىإ ةىىىي ىىىدالسىىىياقاال  فىىىاف مإظىىىوةيعضىىىي قمىىىاسىىىطو ه

ويغضالإظةعىاجواإىبأخىةكيإ غىيعىدم،ألاالكسيةصدجاإ ا ماجواإ هة سب،الخطاب
.إ فالراةي أوي الخطاب

و  ىددمسىا  ه،ةماال دودال ي ضيقمامفرومالسياقو  صةإطاقىهعةىياطىاةالىإص
ةىيالم ىيطاللسىاإيالفعلىي...ل أإىهأمىاةاتًى ليلمموضىع:))... ه،هااال عةيفالايي ىدد 

ةرىىاايقلىىصمسىىا ل،(7)...((لو ىىدلدالىىلأوللو ىىداتال ىىي ًىى  الم ىىيطالم اًىىةللو ىىدلالصىىو يل
الظ ال ييفيف راالسياق   ليق صةعل الو داتالصو يلال يية  ط راال المعلى إ ىو

ىوي اتوأثةهىاةىي ًى ي،م اًة  ال ىالمو ة قىيةىيسىع راة طىا مىاةيظ همىهم صىوةا ةىيالصع
ثىىم قىىفهإىىاكةىىال  عىىدكهىىاا،  ىى ل صىى إلىى الو ىىداتالم  ا عىىلال ىىي مثىى إصىىا ،هىىوأ  ىىة
.المجا 

ًىيفيسى قأو))ةرإىاكمىايىةكأإىه،الي جىاوزإطىاقالىإصاللغويوهاايعإيأاالسياق
عامؤثةاتالخطابوماي يط هماأموةةرااال عةيفيخ ز السياقويعزله،(0)((يليًيئا ما

.وظةوف فةضعليهأاي زيا ً  معياليع ةعاأ ةاض عيدلالغوةةيدق راوعمقرا
ومىدا يل ىفةىيمسىاقدائىةيمىع(السىياقال المىي)وهااالسياقالم  سةهومايع ةعإه ىى

هااالمفرومالضيقللسياققديعدو...الإصوماي ألفمإهةيًم األصواتوال لماتوال ةا يب
 لكاألجزافمىاالخطىابال ىي))...إمواجا ماوجرلإظة عضال ا ثياالايايةواةيالسياق

.(2)...((  ف ال لملةيالمقطعو ساعدةيال ًفعامعإاها

                                                           

 .5ص،ع دالجلي مة اض،ال  لي ال إيويللمعإ والسياق(7)
 .758ص،ايلز ا يو،معجماألسلو يات(0)
 .42ص،مقاة للغويل داوليل،ع دالراديالًرةي،اس ةا يجياتالخطاب(2)
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وهىىىىاايعإىىىىيأاللسىىىىياقمىىىىدياتمخ لفىىىىل  سىىىىعو ضىىىىيق  سىىىىبالةؤيىىىىلال ىىىىييإطلىىىىقمإرىىىىا
ةماية طالسياق م يطالإصة سبيغلقهعل  إي ه،وي عاةعليهاايفقهجميعمىا،ال ا ثوا
إااا عضاإل راموالغموضال دأاي يط الإص،وماثمقديؤديإلى ةًى الإاقىد،ةيالإص

 ى ااقةائإىهالإرايىللرىاةىي،والسىيماااالسىياقالي وقىفعلى قةيإىلوا ىدل،ةي  قيقالمعإ 
.(7)اطال ع يةمإ

وهىىااي ىىيحللإقىىاداايإظىىةواللسىىياقمىىاجرىىلاإىىهمعىىياعلىى  فسىىيةالخطىىابو أويلىىه مىىىا
السىىىياق)مرىىىدتلمىىىايسىىىم  ىىىىى،يإاسىىىبالسىىىياقالخىىىاةجيالىىىاي  ىىىف ىىىهعإاصىىىة ثيىىىةلوم إوعىىىل

...ج ماعيىلالايية    السياقإل  يئاتمخ لفلماالإا يلالجغةاةيىلوال اةيخيىلواال،(0)(ال  ية
.و يةهاممايمث خلفيلمعةةيل  يط ال دثاللغويساعلإًوئه

هىىا الخلفيىىلهىىيال ىىي سىىاعدالم لقىىيةىىي ىى مًىى الت  ىىةكالىىإصعىىاإظامىىهالمىىألوف
وهيال يس  م اما عيياالمعإ المإطىوقإاا ىةدد،و ل سه المجاز،واإزيا هعاقواعداللغل
ةيقطىىع ىىأا،ةالسىىياقهىىوالىىايسي ًىىفأاالمقىىاممقىىاممىىدح،والثإىىافمىىثال  ىىيا فسىىيةيا ىىال ر م

ال إاا ااالمقاممقام إ ي ةيس عياال ر م .الثإافهوالمةادوا 
والسىىىياقخيىىىةمعىىىياةىىىيةصىىىدعالقىىىاتال ضىىىوةوالغيىىىابال ىىىي ىىى   مةىىىيالملفىىىوظع ىىىة

اقداألسى ابال امإىلوةافاخ يىاةمفىةداتإاماخاللهسي د الإ،الم وةيااالس  داليوال وزيعي
 إسقصو يأومعجميايدالالتمقصودل دةعالمإًئإلى –ةةضا –ألإرامًةوطل،معيإل

ا   ائرىىىادوا يةهىىىا؛ألاال ىىىالملىىىي  اي ىىىهال اجىىىاتاآلإيىىىلدائمىىىا  ىىىال ع يةعىىىاالىىىإف أوإقىىى 
 ايىىاتجماليىىل ىىأ لف.األة ىىاةإلىى اآلخىىةيا هىىا ،مىىايإًىىد الوجىىدااو  ىىوقلىىهالضىىمائةإاةب 

و ة يىىبعلىىى ثىىاا مىىايإسىىجممىىعة  ىىىات،الغايىىات  عىىثالمةسىى إلىى  فضىىىي لفىىظعلىى آخىىة
  سىباالمىالفاتال ىي،اإلإسااالم د واائق هال ي قةاالفاإل الإسقالمىألوفو  واةىقمعىه

.  ثهعل إإًافموضوعه
، ىى هىىومىىؤثةةىىيصىىإاع ه،واظةةىىا لل ىىدثاللغىىوية سىىبوهىىاايعإىىيأاالسىىياقالي ىى

مىىاهإىىايخىى صالم ىىد  إىىو مىىاالفإىىواي مىىاه مىىعموه  ىىهأوال ،.و ًىى يلهوةىىقإمىىطدواآخىىة
ةمىا ىااظةةىا صىال ا ،والغايلال ييص وإل   قيقراثاإيىا ،مىعوضىعالسىياقإصىبعيإيىهثالثىا 

ا ىىىااالم ىىىيطالىىىاييىىىدوةةيىىىهالم ىىىد اليسىىىمح إإًىىىافهىىىا قىىىداليإفىىىعإا،للخط ىىىلةىىىي ىىىا مىىىا
أول ًىى تاإ  اهىىه،لًىىغ همىىثال ، ىىأاي ىىواالم ىىد ةاقىىدا للجمرىىوةالىىاييجيىىداالسىى ما ،الخط ىىل

                                                           

 .77ص،ال  لي ال إيويللمعإ والسياق:يعإظة(7)
 .712ص،معجماألسلو يات:يإظة(0)
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ةالمقىام،ألاالظةفاآلإيماإعماإقام رىا،ةرإااليصحاللجوفإل الخط ل،جةافخوفأو  لد
. للي مقامخط–وال ا ها 

اإلإسىىااالعيىىي األلجىىم،اليم إىىهاايىىدلي صىىو هةىىيوسىىطم ىى ظ الإىىا لفىىوات، مىىااا 
.ةالسياقالإفسيها المةلهوالاييقف اجزا  يإهو ياإلقافخط  ه،القدةلواإ فافالموه ل

 إصىبعلى ،ماهااالمإطلقي  ياأاثملعوام  ثيةل ىؤثةةىيخلىقالىإصأوالخطىاب
ىى إليىىهوالخطىىابم ىى ىى والمةس  مىىاهإىىاعىىة فمفرىىومالخطىىاب عةيفىىا ،اوة الثالثىىلالم مثلىىل المةس 

مجموعىىىلالظىىىةوفال ىىىي  ىىىفةعىىى الىىى لفظ))...إإىىىه،واسىىىعا ًىىىم هىىىا األمىىىوةجميعىىىا ةقيىىى عإىىىه
.(7)...(( موقفال الم

ماأجى .مةي ولد ةفع ال لفظاليس ق و د  عيدا عامال ساتخاةجيل يةلغويل سر
وجغةاةي،ةالسياقاج ماعيوإفسيوعاطفيو اةيخيوزماإي،الك عددتالسياقات  عددأس ا را

.ي وازامعالكال أثية،ة  ةكأثةا ماعليه،وها  لرا ثق الخطاب ظاللرا...وم اإي
ة سىىو ،الخطىىابةالسىىياقاالج مىىاعيمىىثال يفىىةضهيمإ ىىهعلىى الم اإىىلاالج ماعيىىللطةةىىي

ل إرىىىا صىىى ح يىىىةااتموضىىىو إاا سىىىاوكالطةةىىىااةىىىي،األوامىىىةإاا اإىىىتمإزلىىىلاآلمىىىةأعلىىى 
يخىةجالموضىو عىاسىياقه،ةأص  تمإزللالمأموةهياألعلى ،المة  لأواإع  األمة ة يإئىاا

.إْالميم اإدخالهةيالئ لالمجاز،الط يعيويص حاألمةمثيةا للسخةيل
مىاةاتالةضىاو السياقالعاطفيهوالىاييوجىهالخطىابوجرىلمعيإىلة لىوح ىوادةالغضىبوا 

.ما ياثإايا 
ةالسىياقالىىاي،ثىم إاجغةاةيىلالواقعىلاللغويىل  سىىعو ضىيق  سىباإلطىاةالىىايي ىيط رىا

لولىي ةالمسىجدمىثال يفىةضعلى المى  لمآدا ىا معيإى،ي واةي ا لالمسجدهو ية ةيالسىوق
. الكالسوقالاياليلزمالإا  مث ها اآلدابوالي  معليرممةاعا را

:ماهإاقسمالإق ادالسياقعل قسمياهما
.(0)وسياقال لفظأوال ا أوالموقف،السياقاللغوي

ىىة فالسىىياقاللغىىوي أإ ىىه طةيقىىل سىىييقال لمىىلالمفىىةدلداخىى الجملىىلمىىعالجمىى ))...وقىىدعع
.(2)((و سييقها الجم داخ اإلطاةال ليللإص،خةكاأل

لااهو يةمعإي ماهوخىاةجعىا،ةالسياقاللغوييدوةمعالإصالي خطا إل الخاةج
. مااإ هاليإفيماعدا ،هاااإلطاة

                                                           

 .47مقاة لأسلو يللغويل،ص،اس ةا يجياتالخطاب(7)
 .42ص،ا.م:يإظة(0)
 .74ص،دةاسلأسلو يل،المرديإ ةاهيمالغوي ،يالمعإ السياقوأثة ة(2)
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ىىاالسىىياقالخىىاةجيأوسىىياقالموقىىفةي مثىى  ىىىى  ىى مىىايقولىىهالمًىىاة واةىىيعمليىىل))...أم 
.(7)...(( المومايسل وإهال

لاااإ ثقتالإظةيلالسياقيلال يأةس قواعىدها،وللسياقدوةخطيةةي ًفأسةاةالإص
وهىويىةكأاالمعإى ال،(0)((وظيفىلةىيسىياق))ةاع  ةالمعإى ،ةيةثالاية طالمعإ  السياق

.(2)اتمخ لفلي ماإ ًاةهإالع ة سييقالو دلاللغويل؛ أا وضعةيسياق
 ىى اا،(4)((معإى الو ىدلال الميىليع مىد ًى  جىوهةيعلى السىياق))...على اع  ىاةاا

 ة يىىىلالمفرىىىوموث ىىىات))...لىىىالكقيىىى إاالداللىىىلةهىىىا ىىىىى،للسىىىياقدوة  يىىىةةىىىي غييىىىةالمعإىىى 
م عىىىددل  ،ةالسىىىياقيىىى   م ىىىالمعإ الىىىداللي،(5)...((المإطىىىوق لىىىوا لىىىواويضىىىفيعليىىىهمعىىىاإي 

المإطىىوقيظىى سىىا إا علىى الىىة ،السىىياقاتال ىىي إضىىمإلىى القىىةافاتالم جىىددل إقطىىا ال،ممىىااا 
ةأصىىى حي  ىىىةكمعإويىىىا ؛ةرىىىواو،عالق ىىىه ىىىالمؤلف عدئىىىااسىىى وكخطا ىىىا  القف ىىىهأسىىىما الم لقىىىي

 جىود ىا ثةجإ  ياأ داهماجامدلوهيجإ ىلالمإطىوقواألخىةكم  ة ىلوهىيًىقلالمفرىومالىاي
.وي  ددمعإاها اخ الفجرلالسياقال ي    م الداللل،مامعإ ةيآاوا د

عل ااهإاكوجرلثاإيل ةكةىيالخطىاب مىاهىوخطىابقىدةل  سىلطعلى السىياقة غيىة 
.(1)...((إًاطمًةوط السياقومغيةلالكالسياقةياآلاإفسه))...ةالخطاب،و ؤثةةيه

ةالخطىىىابمًىىةوط السىىىياقعلىى إ ىىىو، صىىى لالمقولىىلاألولىىى ةىىيهىىىااالمق طىىفوال خفىى
ةراايع صىوةةىيالم ىاوةاتال ىي إقلىبةيرىا،ل اأاي واالخطابهوالمؤثةةيالسياق،مؤ د

األمىوةلصىىالحأ ىدالطىىةةيا إىافعلىى قىدةلهىىااالطىةفةىىي سىويقالخطىىاب طةيقىلا يىىل رىىيما
.هعل السياقو ؤثةةي

.واا الهماي مماآلخة،ومؤدكهااال المااعالقلالسياق الإصعالقل ة يلجدليل
  :السياق اخلارجي

يعإىىىوا السىىىياقالخىىىاةجيالىىىاي() ىىىااةوالخطىىىباإلمىىىامإدةا ىىىا ألهميىىىلهىىىااالسىىىياق
ا ،ي  إفالخط لويال ظوادقائقاألموةال ي س قالخط لو ؤثةةيرا  ىدتطويلىلةيةووإراوا 

                                                           

 .702أإظملالدالللةيالعة يل،ص،المعإ وظال المعإ (7)
 .771ص،ا.م(0)
 .18ص،وعلمالداللل،74دةاسلأسلو يل،ص،السياقوأثة ةيالمعإ :يعإظة(2)
 .075ص،اللغلوالمعإ والسياق(4)
 .02دةاسلأسلو يل،ص،لمعإ السياقوأثة ةيا(5)
الىىايي مىى (5)العىىدد،سلسىىللألا،5ص،هامىى الًىىيخ.د،السىىياقوإظةيىىلال واصىى طىىةحةومىىااجا  سىىوامثىىاال (1)

 (.إظةيلالسياق ياال وصيفوال أصي واإلجةاف)عإواا
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لراإو ا صا  الخط ىل ةقىد صىاةقةوا رىاوا ىدا ،و ةهىااالىكيظرىةةىيالخط ىلاألولى ،مادام 
و اإىىتةيرىىا،وقىىداسىى غةقت ضىىعصىىف اتمىىاال  ىىاب، عىىدآخىىةعلىى ةوايىىلقصىى را  ىىااةيةها

ة ماالكا () عضال فاصي ال ي  ياقولالل اظعإدالةاوي ةصد ل االتالةسو 
،(0)ةرىااسىياقجىواةلسىاإي،(7)((...حلق بكا رس ل اهلل وإنم وجره َ ترلرل فر رات وسررورات   ...))ها ال الل

  إاسىبمىعالفىةحوالسىةوةالىايطفىىح،يسىرمةىيةسىمصىوةلسىعيدل ؤهى السىامعل لقىىي ًىاةلمىا
عالقىلةرإىا  ىةزال،()ال إىلالإ ىي()وهيخط لاإلمام()عل وجهالةسو 

.لإفسه()وهيخط لاإلمام،واض ل ياالسياقو ياموضو الخط ل
ةرىي اةلىل مال سىات-5-الخط ىلال ىي  مى الىةقم،وماالسياقاتال ي مردلموضىوعرا

(.)مرمل سةدموضوعاتمقطعيل ًيةإل اإعطاةات ادلةي يالاإلمام
ىىةاتالزمإيىىلمىىاخىىال جعىى وةىىىالي ىىدأالسىىةد  خطيىىبزمىىاالقصىىلع ىىةاالسىى عاإ ل المًؤ

 جريىىىىىزالةسىىىىىو ()ةال دايىىىىىل اإىىىىىت عىىىىىدااأ ىىىىىم اإلمىىىىىام،(2)الةسىىىىىو عرىىىىىدا  ىىىىىاةال  المفاةقىىىىىل
()،ه إىوهاًىم  ةقىد،و عىضالصى ا لة ىااعىددال ضىوةإ ىوأة عىياةجىال ،وقد ف 

معمىا ضىةمىا إىي()ما جريزةسو اهلل()لماةة أميةالمؤمإيا))وةدأإه
هاًموقومماص ا  همث سلمااوأ ياةوالمقدادوعمىاةو ايفىلوأع ىي ىا عىبوجماعىلإ ىو

 ىأإرممىاقىةيشومىاًىجةل:ا صى  ىه يعىلأ ىي  ىةوأإىها ى جألولي ىه الخالةىل-أة عياةجال 
رىالفىتأإظىاةالم لقىيإلى ةرا الةوايل مضاميإراال خلوماعالماتيقصىدمإ،...((ةسو اهلل

والىىةاوي ىىالكيريىىئالإفىىو .وهىىي ميىى إليىىهمىىيال إفسىىيا ()أاثمىىلعصىى لأ اطىىت اإلمىىام
ل  د موضو الخط لألاهااالسياقال أةيخييعيداألاهااإل  ا ةالوقائعال يأعق ىتوةىال

.قةيشواإعقادال يعلأل ي  ةم  جا لإفسه أإ هما()ةسو اهلل
هىىا المقدمىىل لرىىمالسىىامععلىى اايخمىىامضىىمواال ىىالمالىىايلىىايخىىةجعىىاجإ ىىاتهىىاا

ُْ:))لإفسهةياإلماملةقا ()وه اا ااةقدا  جاإلمام،السياق فرنرا     وررً ٍ  اإلمامرةُ  إن كان
.(4)((قعلى دع اه  فاألنصار  رًٍ   ُو وإن ال ت نو,برا ورًٍ  أ ق 

إظةةيهااالسياقهو ياديلالةاويالايلميق مإفسهةيال وادثال يوممايس قطبال
، وصىفهًىاهدا  اضىةا لىي مىاًىأإهال ىدخ وال  ليى ،(5)ةرويةاقبمايجةيةيالخىاةج،جةت

                                                           

 .00ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(7)
 .72ص،للمعإ والسياقال  لي ال إيوي:يعإظة(0)
 .55ص،سعيديقطيا(السةدال  ئية–الزما)،  لي الخطابالةوائي:يعإظة(2)
 .48ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(4)
 .721ص،يمإ العيد، قإياتالسةدالةوائيةيضوفالمإرجال إيوي:يإعظة(5)
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وهاامىايوجىبالوثىوق ًىرادلالىةاويواالطمئإىاا(7)ةروي  فظ مساةلمإاس ل يإهو يامايجةي
الإ فىافالعاطفىلةىيمةويا ىهال ىيي ىواال اعىثعليرىا ال ىا هىوالرىوكالىاييميى لماصىدةعإىه

. صا  هإل  فلمعيإل
،وقدي واالسىياقم يطىا  أوائى الخط ىلوأواخةهىاةيةقىبالىةاويال ىادثاللغىويمإىا دايا ىه

وهىاامىاوقىعةىي،ل ىادثعاةةا  ىةدوداألةعىا ال ىي عقىبالىكا،مفضيا إل إرايا ه،ملما  أس ا ه
ةىىالةاوييقىىىوم   ايىىلالوقىىائعال اةيخيىىلعلىىى إ ىىوم سلسىى ومإطقىىييجسىىىد،(77)سىىياقالخط ىىل

ويقىىىف،ثىىىمي طىىىئالقىىىص،و جريىىىز ()إايىىىا ةوةىىىالالةسىىىو ، إىىىاميال ىىىوادثو سىىىاةعرا
ىىلمىىاالإىىا ةىىيأ ىىددوةاألإصىىاة()السىىاةدعإىىداج مىىا أميىىةالمىىؤمإيا ا جىىةيإ،مىىعلعم 

ا ىااهىوم ىوةموضىوعرا،طةةا ةيرىا()م اوةلال خلومامةافوجد الي وااإلمام ،وا 
ىى تأا إًىىبإاةهىىاةي ريىىأإلطفىىافإىىائةلالقلىىوب ،هإىىايعةجىىعالىىةاويال صىىة،ةيعًىىمُّةائ ىىلة إىىلأًو

ااع  اطا ألإرماوقد    و هوجثاعل ة   يه،ةرا اا ة  االم عْا ة()ةيإظةإل اإلمام
 طلعىالمىا،ةرمايس دعياالفتأإظاةال اضةياصوبجرىلاإلمىام، إ ئااعاأهميلماسيا ة

و ىاا ىاايفعى إاا))ةيا ةمال ظلإجمتعاطو مةاق لوهيقولىه،وهإاي دةالساةد،سيقوله
إإمىىىاهىىىولمعىىىاودلالفعىىى (والجثىىىوعلىىى الىىىة   يا، ىىى ال  ىىىول)ةمعىىىاودلهىىىاياالفعلىىىيا،(0)((  لىىىم

.المالزموهوال الم
 ىىهأ ىىدال اضىىةياوهىىوأ ىىو،ثىىميىىا ةالىىةاويالخط ىىلومغىىادةلالخطيىىب ويلقىىفًىىيئا مىىا ىىاح 

ولراا،(2)((َشيء ما فاروكا ابن أبي طاَب:))الم ااقائال ()سفيااالايعل قعل مغادةلاإلمام
ال،ال ىالمعقيىىبالخط ىىلدالل ىىه ىىراة ىىأا  إلىى  دئىىه،قائىى لىىميفرىىمالخط ىىلأولىىمية ض  ،ةأعىىاداألمىىةع

 ىىاةال عىىاإ ىىائجالىىكوهىىو()ألخىىاال يعىىللإلمىىام،وهىىواج مىىاعرمةىىيا ىىد يو ىىاتاألإصىىاة
.ةيخط  ه لك()وقو ة إلعظيمل مااخ ةاإلمام

ا  ىةاالثىةةىيها المال ظاتال ي جود رىاعيإىاالةقيىبو فىيضعلى لسىاإهسىي والرىا
زاللالم رماتوالغوامضعإه، فسيةالخطاب إاا(ال)ةى عضالإقىاديىةكأا لمىلصىغيةلمثى ،وا 

تةىىىيسىىىياقراةىىىإالمخىىىالفمىىىالىىىواسىىى ع،ضىىىا ال ىىىد لىىىهوضىىىعتخىىىاةجسىىىياقراقىىىد   سىىىب مو
.(4) موضراسيزو 

                                                           

 .757ص،مإرجال إيوي قإياتالسةدالةوائيةيضوفال:يعإظة(7)
 .52ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(0)
 .54ص،7ج،ا.م(2)
 .078دةاسلأسلو يل،ص،اللغلوالمعإ والسياق:يعإظة(4)
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 وادث اةىى  ىىالعلىى الخطىىابالىىاييفةضىىهسىىياقمعىىياوهىىااال ىىالميإط ىىق ًىى  أولىىي
.ثة  يةةيمجةياتال اةيخومس ق  األممالخطيةلوالمرملال يلراأ

اس طا أايلم ،وعل هاااألسا   واالسياقاتال ييسةدهاالةاويإا علعاوعيًديد
عةةاإىا مإىه قيمىلمىايىدلي ىهةىي وضىيحمىاخفىيل عىدزماإىهأو، أطةافالإ أمىاجميىعجواإ ىه

. اإهم
  ىى ()مىىا إ ىىهلىىها ىىاع ىىا وهىىويةمىىقأدإىى مىىايصىىدةعىىااإلمىىام،مىىاالىىكمىىثال 

  وجررر ه اَكررراس  نظرررر علررري برررن أبررري طاَرررب ...))ل ظىىاتعيإيىىىه؛لىىىااجىىىاف رىىىا الع ىىىاةلالدقيقىىىل
مىاعالقىلهىا ،ق ى أايخطىب()لماااية زا اع ا على إظىةاتاإلمىام،(7)((222فقال

مىىاالمعىةوفااال  ىىديقةىىيالوجىو أثإىىافال ىىالم،مىىا ىالم()مىىاسىيطة هاإلمىىامالإظىةات 
،و فةض صديقا لماسيطةحماقو ،ماق  الخطيبيوجبهيمإل جابأإظاةالسامعياإ و 
.ةال اابمثال يزي  صة واليقدةعل مواجرلالجمروة

ةي ًىىوفالم لقىىي،الموضىىو المطىىةوحو ث يىىتالإظىىةةىىيالوجىىو يىىدةعإلىى اس ًىىعاةخطىىوةل
إإىيألخىوةسىو ))وعإدال معاةيالخط لي  ىياةيرىا ثىةلال و يىداتال ىياسى رلت رىا،لمعةة ه

  ةةتسىت(لقد)ا لمل   ا،ل و يداتًملتمعظمال الم  ااا،...((وقدعلم مأإي...اهلل
ا )مىىة اتةضىىال عىىا  ىىةاة وا   ىىدلمإرمىىامىىة ياو ىىاايعضىىد المىىه إًىىرادإاجىىافت ىى وا،(أا 

ًىةا رمم اًىةلع ىةمخىاط  رم مىاي ىيقاأإرىمعلى دةايىل ىه مقسىما ،(عىةة م،علمى م)،ال ضوةوا 
الضمائة يإهو يإرمعل طو ال المالىايأةادمإىهإث ىاتأولي ىهةىياإلسىالمو عىضسىوا قهةيىه

ها األموةلمجةداإلخ اة  أةادواليعق (.)وةضائله مؤاخا همعالةسو  أإ هأةاد ث 
  ا يةالموجوديا ه،وجعلرممؤيديالهأماممالمي ا اضةا لل ثية،ماخاللراأايوثق قه

, اهلْل  ِلس ر   َرألخ ر  ينِّر ِإ:))ةىيهىا الخط ىل()قا اإلمىام.ل عد أولعدموالد ه،ماها الوقائع
َْر نِّر إْسرالت و ِر ي   اإلسالِ ْدعوَب قوت ُلَخَد ه, ثقماهلل ورس َْْب مياناتِإ قوُ َُومي ْأنّْْأ قوت موْلَع ودوَو , ه ًر ِزَوَو  اهلْل  ِلس ر َر عرقِّ  ن ابوي 
() اوكْة أهِل نساْء وس ِّدْة ْهوَْد دْةسّ  ابكتْه ج ووَز, َوْهْدَُوأب  ِو ,هْبَس  َن ه ُ ًِْر, وَش ه , وأخ. 

َْ قوُ بّ ا أَ َنكا وْأعوَجا َرجات إََّْرخوَم( )اهللْ  لْ س َر َُكا َمجوَرا ما َخأّن قوفت ِرَع دوْقوَْ  ْهْسر ُفي َنْفر  قوُ ر ْقَثوووْأ ْه وإ
ًَْ ْن قوكدَُّشْأَو  .وِّ  اَعد  و أثرات وِّد َلَع ةتا

ًم ه َتَثعوْب قوت ًوْأَر دوَْقَو  . ْةراَءَبْب اَيإ
 :يَْ َلوْا دوْقَْي, َورِيْغ داتأَ  َكفسْه فما اختاَر املسلمنَي َن وقد آخى َبََْو

َُ .(0)رةن ا واآلْخي اَدُّْف  ْكا أخ أَني َوأْخ أن
                                                           

 .11_11ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(7)
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.(7)يْكرْكَتَو جْدسومن امْل اَساَكم َجَرد أخوَْقَو
َُ:(0)لوْا دوَْقَو  .(2)((يْدعوَب يَّْبال َن ه ى إال أنمَس ون م ْم وَنهار    مبكاَْةْم أن

علىىى الىىىاا ةلوال  ىىىأ  علىىى ،لخط ىىىل  يىىى علىىى وقىىىائع اةيخيىىىلقةي ىىىلالعرىىىدةرىىىا ا ال عىىىزُّ
وهي  ةا مجميعا ة سج سياقا خاةجيا م ةاصا يخدمالموضىو ؛إايًىيةإلى مؤاخا ىه.األاهاا
والمصىاهةل()واس يزاة يومالداةوس قهإل اإليمااوقةا  همعالإ ىي()معالإ ي

وسىىد أ ىىواب.ةضىىال عىىا الئىىهةىىيال ىىةوبو  ْعثىىهلي لىى سىىوةل ىىةافل.ع ىىةالىىزواجمىىاا إ ىىهإليىىه
على أامإزل ىهمىاالةسىو ،المسجدإال ا ه  مإزلىلهىاةوا()و ديثالمإزللالىايإىص 

(.)ةرا ةةق هعاهاةوا،ماخالالإ ول()ماموس 
يفسىةإظىةاإلمىام ةرىو صىدداإلخ ىاةعىاعلىو ع ىهةىي، الإىا إلى وجىو()ةمامىة 

واإلخ ىىىاةي  مىىى الصىىىدقوال ىىىاب،ومىىىا يإرمىىىامىىىا.اإلسىىىالم مريىىىدا ل يىىىااأ قي ىىىهةىىىيالخالةىىىل
ةىأةاداإلمىام،مةج اتاليقياوالظاوالًىكوالىوهمهىيال ىي ميى   فىلالخ ىةإلى إ ىدكالجر ىيا

()ةعمدإل ها الوسيللوهي،سية هإل دائةلاليقياوي،أايإفيالوهموالًكعم ايعخ ة ه
ةرىىااجىىزفمىىا.(4)الإظىىةةىىيالوجىىو ليًىىدإليىىهالمسىى معياويث ىىتصىىدقهع ىىةال ىىأثيةةىىيإفوسىىرم

السياقالخاةجيالاي علمحةيه وادة سع لسدثغةلماثغةاتالجر  الخ اياالم يطل هو ف ح
لخىىىاةجييسىىىاعدعلىىى ةىىىكمىىىاأ لقىىىتأسىىىةاة ةىىىيال ىىىةاثالعة ىىىيةالسىىىياقا،ال ىىىابمًىىىةعلللمعإىىى 

.الواص إليإاع ةس ةمال ساتالخطابوال و  ةيًعا را
 الخط ىلال ىييوصىي،وقديىإع  األمىةةي يى الخطىابعلى السىياقوي إ ىأ خصوصىيا ه

:أص ا ه جمللوصايا()ةيرااإلمام
 ,راتْبدو ا م ر ب ر ُلُطا َتَْر , َو رات ََّْ  ا م ع ر َبتوال َت, َورياتْس ا ْأتُلُقا َتََْو ًٍحرولى َجوا َعا ِرجوا ت ْلْف قوه  م ت موَاا َهإَذ اس را اَكًَُّّْأ))

َْ ْم  ا ش ئات, وال تقرب سرتاتا متثل ا بقت ل وال ترت  اْ , وَْشف ا ع رْةُ وال َت َّر ن أمر ا ق مرن   رْهسور ه   َعجدوَنر ا َتا َمر رق إ
ِْ قور َ رثْت رياٌثْم َ ر ْف َْك ى َذ, وما ْسٍةأو أَم بٍدأو َع راٍ ُك أوو الٍحْس .(5)((اهلْل على كتا

                                                           

 .775-774ص،مجمعالزوائدومإ عالفوائد:يعإظة(7)
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ثمىلاًى جاة، جدةاإلًاةلال أا عضها األلفاظ  ي عل  ق دالليمعىيا لى أا  وا 
،موليىىا ،أسىىيةا ،جىىةيح)قىىدعجىىتالخط ىىل رىىا مثلرىىاال لمىىات،قىىدال ىىت ىىوادة ةرىىيألفىىاظ ىىةب

(.ال ق لوا،ال عجرزوا،زم موهمه)ةضال عااألةعا ( ةا ،سالح،عس ةهم،ق ي ،ا مد ة
وسةيع،ةرا المفةدات إمعاجوالخط ل ع ةجم قصىيةل،وقداصطفتةيإسقام  ا ا

وهىاايفسىة  ىا عأةعىا الإرىيمىع،ألاالظةفاليسمح ال أإيوال ال رىاوا، و ي  عج ملقيرا
  ة ىلالعطىىف،وهىا الجمى وقعىىتجميعىا ةىي يىزإاا.اةىي لمىلوا ىدلي لوهىىاالمفعىو  ىهةاعلرى

  ى إاا ىااأوااال ىالمعىاأمىوا القىوموهىيممىايقىع  ىت،الايجمعرا لراةي و قلوا دل
الق ا الي يحاالع دافعل األموا ال يالم دخ لرا واةقالطمعأطا الم ثهإالي يالرمأا 

هؤالفالقوملميخةجواعاة قلاإلسالم،ةيال ةب ومإاجز رمالق ا  اإتألج الدةا عىا،ألا 
إاجعىى   ىىممىىاي ة وإىىهمىىاأمىىوا ،وسىىاقةىىيال ىىيادلىىيال  ىىةهالرىىم ىىهصىى ل ديثىىه،الىىإف 

اسقطمإرمماسقطةي،وهاايعإيأإرمعل الملل،لوةث رم ماًة  القةآا .سوحال ةبوا 
ةرىىاا فصىىي لىىم،وأ ىىاحلرىىممىىاوجىىدو ةىىيعسىى ةالعىىدومىىاالسىىالحوال ىىةا والع يىىدواإلمىىاف

ىىيك،ولىىميًىغلهمىىاهىىوةيىهعىىا يىااال  ىىمالًىىةعي،يغىةبعىىا الىه ،لمىاهىىومظإىلاال ىى الفالًو
  ىىىمو أإىىىهعلىىىممىىىاجع لىىىْتعليىىىهإفوسعىىىرممىىىا ىىىبللمىىىوا واإرىىىالىىىا طىىىاوعرمعلىىى اإلاعىىىاالل

.   ي  يالرمأإهال ق،واإرمسيةاجعوإهةيمقال هها أ ثةمامةل،واالس سالمله سرولل
ةسىىياقالخط ىىلومضىىموإرايخ ىىةااعىىاالسىىياقالخىىاةجيإْاااصىىيغلالإرىىيالم  ىىةةل زجىىة

ل  يىىى هىىىا .عىىىااة  ىىىابهىىىا االعمىىىا ال ىىىيال  صىىىوةإالةىىىيسىىىوحال ىىىةبوالمعة ىىىلقىىىد ىىىدأت
ةي  ىيعىاةئ ىيا  إازعىااوقىد،إوا يإل السىياقالخىاةجيالىايمثى مسىة ا يضىج ىال وادثال

وقىد جلى (إااهزم مىوهم)واا فلالمعة لي وقعميلراإلى جرىلالخطيىبلقولىه، ًا   ا السالح
ا ةىىيهىىا الوصىىيل ععىىد إإسىىاإيي وسىى الًىىفقلوالة مىىلطةيقىىا إلىى العىىدوةىىي ىىاالتضىىعفهجةي ىى

أإفسرمةال طلبماةىيالعسى ةمىاأمىوا ،وأسيةا وموليا ومد ةا وق يال  ، مايطلبإليرمأا  عف 
.وأاالير  واللعدوس ةا 

مىىادامىىتًىىرولالق ىى وسىىفك،ةرىىومىىاالمصىىل يا،والخط ىىل ًىىفتعىىاهويىىلالقائىى أيضىىا 
اال اآلخةواس ضعاةهواالس يالفعل أ ة إم ىااالسىامع،موالىهليسىتمىا ايا ىهالدمافوالغل لوا 

أْاي د ماخال الكأاالجرلالموص إليراهيطةف قاالصىطفاةراخلىفقائىدالي  غىي
وسىىةدْتأخ اةهىىىاسىىىإجدأا،وعإىىىدالةجىىو إلىىى الةوايىىىلال ىىي قىىىدمتالخط ىىىل،الىى طشوالالطغيىىىاا

ةالجمى صىاةاسىم((...ومل وبل اشتباك احلرِ  ً   ا:))الةاويي دأالةوايل الم ددالزمإيةيقىو 
و ىىداأاالخط ىىل اإىىتعلىى قيىىدمسىىاةلمىىا ىىدف...علىىمعلىى معة ىىلجىىةتوقائعرىىاةىىيال صىىةل

ىق عمىاة السىراموا صى  ىه،وأا وا يةهاال تعإدماقع  مىاأصى ا هًخصىاا،ال ةب  ً ثىم ةع
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مفةو ىا مإىه،الةمي مىاأعمىا اإ قاميىل()لىااا  ىةزاإلمىام،ةرىا إىاةال ىةبوإًىو را ىات 
المقاميفةضاايجرىة،قديقوم را عضأةةادجيًهةصد  الخط لةاةعا صو ه را،ةةديل ألا 

لىئاليفىىوتهىىاااإلإىااةأ ىىدويق ىةفمىىااإلثىىممىاي إىىاة مىىع، مقال ىهويصىىدح رىاليسىىمعهالجميىىع
وهىاا، ىدأواعىدو هم الق ىا ويسى الو  االسى يالفعلى أموالىهاإلسالموم ادئهالساميلال ي أ  أاي

 وصىفهمعطى أوليىا  ً ىة   ميميىلالعالقىل ىيا، طا ققائم ياالمضمواوالسىياقالخىاةجيالىايأ
وهويإراهمعل إ ىوإلزامىيعىا،القائدوجإود الايلميإ م ادئهال ة ويل   ةيسوحالق ا 

. س ي ال ًفياإلسافلإل العدوعل
وسياقات عضماجةك عدالمعة ل  ًفعاصعو ل وجيههااالةعي الاي قييجاد 

.مل ا ل قسيمالاةاةيواألموا  يإرم يةمس وع يالجوازق  هؤالفمععدمجوازس ياةاةيرم
أايععيىىىدهمإلىىى صىىىوا رمع ىىىةإجىىىا  رمإجا ىىىلصىىىادملإعىىىاد رمإلىىى ()ةاضىىىطةاإلمىىىام

دواأاي خلى عىامرم ىه،مىعقومىه()وأ اإت جىمالم إىلال ىييعيًىرااإلمىام،(7)صوا رم
.ةيإصالحاوا رمو راي رم

اا ااالظةفالمع ىأ ىأإوا مىاالسىياقاتالخاةجيىلالمخ لفىليفىةضموضىوعا معيإىا على  وا 
وأايفىى ش،بةىىيضىوفالىىكةىىإاللم لقىيأايفسىىةالخطىا،ةىىاليسىعهأ ياإىىا الخىةوجعإىىه،المى  لم

ةيالسياقالداخليةي ضواال إقيبعاالمعإ الايقدي عددللمفةدلالوا دل اخ الفاإلطاة
وأعًيةاليراةيأو –الايي ضمإراوهاايقودإل االس عاإل الإظةيلالسياقيلال يقا  راةيةث

ةرىيمىدلو ، دلل جود مىا   إىز مىامعىااوجعلراقيدالإظةع ة سييقالمفةدلالوا–الم  ث
.وا دلهدوا مخ لفل

 :عند دي سوسوروأثرها يف تسييق املفردات القيمة

لمىت ىدالالتم إوعىل  سىبوماهااالمإطلق االل  ثأاي   ىع عىضالمفىةداتال ىيأ
التم عىىددل،األمىىوةال ىىي ىىؤثةةىىي قلىىبالمعإىى ضىىمادالل ىىاق ىى الىىكيإ غىىيمعةةىىل. سىىييقرا

األصىليو  يى على معإى آخىةةاالس عاةلمثال   ةكالدا عامعإا المعجميالايهومدلوله
السىىىياقالىىىايهىىىوالىىىاييجعىىى ال لمىىىات  غيةدالال رىىىا  غيىىىةا معيإىىىا ،وهىىىاايعإيأاثمىىىلامىىىةمجازي

ه الىد –ةىيضىوفالىك–وةدتةيهة يفيعوج  ا والمىدلو  ىوجريةأيديسوسىوةالىايمفىاد أا 
قصىىمتهىىا العالقىىل– سىى بالمجىىاز–وال ىىا ااالداللىىلالم إقلىىلأوالم ولىىدل،(0)الوةقىىلالوا ىىدل

مع وإهي دوو أإ هقدأعخ ية  ةيل امللليمث ،أاالد ا )) ياالدا والمدلو ةديسوسوةيةك
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ولىي لجمىاهية.عاللغىويالىاييسى خدمهولي  ةا  الإس لللمج مى،ثا ت،الف ةلال ييع ةعإرا
وهىويىةكأيضىا ،(7).((ةالىدا الىاي خ ىاة اللغىلاليم ىااسى  داله غيىة .الإا ةأيةيالموضو 

ومىىادامقىىد  ىىدثعىىا،(0)((ال يىىاااللغىىوييسىى مدوجىىود مىىااالة  ىىاط ىىياالىىدا والمىىدلو ))...
و ىىىدهيأا.))...لو المىىىة  طياةىىىي ىىىا ال ىىىالمالمج مىىىعاللغىىىويةرىىىوي  ىىىدثعىىىاالىىىدا والمىىىد

،المظرىىىةال ىىىأليفيلل ىىىالمةئيسىىىيألإ ىىىهي ة ىىىبعىىىا ىىىواال ىىىالمم وإىىىا مىىىا  ىىىةاةاألدلىىىلالم ماثلىىىل
يصىىية ىى دليىى عإصىىةا ةىىياللسىىااإالل ىىوااألدلىىل   ىىةةمىىاخطىىابآلخىىةأوةىىيالخطىىابوال

عالًواهدالم قدملوجميعالمفةداتال يي م سييقراو  ةاةاألدلليسةيعل جمي،(2)...((الوا د
.ةياألدافاللغويالاييًم اللغلوال الم

اا اااإفصا الدا عاالمدلو م عىاةةىياللغىل  سىبةأيديسوسىوةالىايوةدآإفىا  وا 
ماةىىيوالسىىي،ةاإفصىىالرماةىىيال ىىالمميسىىوة– مىىاقىىا –ألامىىا خ ىىاة اللغىىلاليم ىىااسىى  داله

ة  ىىةك، ىى اإفصىىمعىىادالل ىىهالمعجميىىل،لىىمي قيىىد مدلولىىهالوضىىعيةالىىدا هإىىا،دافالمجىىازياأل
.الدا ليعطيمعإ ثاإيا 

مسىو االإ قىا الىاهإيمىاالىدا إلى  وهإااإ فتاع  اطيلالعالقل ياالدا والمىدلو ؛ألا 
.(4)المدلو ةياالس عاةلهوال ًا هالاالع  اط

اا ااال ًا هيًةحعللاإ قا الدا مامدلو إل ثىااا ةرىواليفسىة يفيىلاالإ قىا وال،وا 
ط يعىىل غىىايةالمىىدلولياوالسىىيماااال ًىىا ه يإرمىىايم ىىااايؤسىى ل قىىافالىىاهاةىىي يىىزالمىىدلو 

.األو ة سب
جىىىىازي سىىىى بلىىىى المعإىىىى الماإ قىىىى الىىىىاهامىىىىاالمعإىىىى المعجمىىىىياألو إ–مىىىىثال –ةلمىىىىااا

ألصىىقوأ ىىيالىىالكيقفىىزإلىى _وهىىوالمعإىى المعجمىىي–ال ًىىا همىىعالمىىدلو األو علىى أا،ال ًىىا ه
.الاهاماةوة  س بال  ادةالايهوأوضحعالماتال قيقل

 المعإ األصليللداللل؟ ولمااايإ قيالاهاداللل عيإرادوا يةهاماالدالالتول م ل ْمي  ف 
ةاألمةال،ماهوالمةجعالايي ي عليهالدا ةيإ جمدلوال  عيإه،ةالمسأللالثاإيلوهإا ثا

م اأاي وامة  ىا ،يخلوإم اأاي واالكالمةجعأمةا  سيطا ة يإئاالي والهإال مدلو وا د وا 
أ ثىىىةمىىىامىىىدلو و يإرىىىاال ولىىىم،(5)ةجىىىعوقىىىدأ سىىىاديسوسىىىوةإاأهمىىى أمىىىةالم! عىىىد أايإىىى ج 

                                                           

 .52ص، ةجمليوئي يوسفعزيز،ةةديإااديسوسوة،علماللغلالعام(7)
 .700صعلماللغلالعام،(0)
 .25ص، ةجملو قديمم مدال  ةي،ثةةوالا ا،م اد ةيعلماألدلل(2)
يإظة،57ص،علماللغلالعام:يعإظة(4)  .785ص،لغلواألدبوالثقاةلمدخ إل السيموطيقياأإظملالعالماتةيال:وع
 75ص،أإظملالعالماتةياللغلواألدبوالثقاةلمدخ إل السيموطيقيا::،وينظر311ينظرعلم اللغة العام،ص(4)
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وجرىىىلإظىىىة  ىىىو اة  ىىىاطالىىىدا  المىىىدلو وعىىىد هما ىىىوجريالوةقىىىلالوا ىىىدل ال ةىىىإا  ي طىىىةقاليىىىهوا 
.إاسي ولدمإهقرةا أ ثةمامدلو وا د،س خدشإاا ااالمةجعمة  ا 

يسى عم صىوةلالوةقىل))...و وجيهة ةلديسوسوة ماإ هإليىهةوالا ىاثأاديسوسىوة
.(7)...((وضوحعاظاهة يالدالللوالقيملليع ة 

أاديسوسىىوةيجعىى القيمىىلعإصىىةا مىىا وعإىىدالةجىىو إلىى   ىىابعلىىماللغىىلالعىىاموجىىدتع
إف ىةأوال  الصىفلال ىي جعى ال لمىل،عإدماإ  دثعاقيمل لملمىا))عإاصةالدالللةرويقو 

ويقىىةبالىىك ضىىةبمثىى لل لم ىىيا.(0)((يىىل مثىى ة ىىةلمىىاوهىىااةىىيال قيقىىلجاإىىبمىىاالقيمىىلاللغو
(Mouton)الفةإسىىىيلو(Sheep)لرمىىىاالداللىىىلإفسىىىراول ىىىاالقيمىىىلمخ لفىىىل،االإ ليزيىىىل ويىىىةكأا 

.(2)الخ الفخصوصياتاالس عما 
،اسىى  دالرا ف ىىةلمعيإىىلوهىىا الف ىىةلهىىيالداللىىل:األو ،وقيمىىلال لمىىللديىىهمة رإىىل عىىامليا

وهإىاي  ىدد، قىيمم ًىا رلمعرىاويقصىد ىالقيمال لمىاتاألخىةكال ىي  قا ى معرىاواآلخىةمقاةإ رىا
.(4)م  وكال لمل

ولىوجىىاز ط يىق المىىهعلى ايىىلمفىىةدلةىيسىىياقا راالمخ لفىلي  ىىياأادالل رىاإإ مىىااخ لفىىت
 ىوكال لمىلإْاظرةأاالقيملهيال ىي  ىددم ،الخ الفالقيملاللغويلالداخللةي  اس عما 

.و الك    مةي وجيهدالل را
و  سىىبةيىىةثةىىإاالمعإىى السىىياقيللمفىىةدلال إائيىىلإمىىاأاي ىىوا امإىىا ضىىماسلسىىللمعىىاا

مىىاااي ىىواةعليىىا ،سىىياقيلمم إىىلمجىىةدلمىىا ىى إىىص ي  قىىقضىىماسىىياقآإىىيةىىيمثىىا مىىا،وا 
(5)ي ددالمعإ السياقيال اماو ةا مالمعاإيالسياقيلاآلإيلهوالاي.وم ااماوإصما
 :تسييق املفردات
قىىىدوةدتةىىىيسىىىياقاتمخ لفىىىلة،(الصىىى ة)ال ىىىيسىىىي م سىىىييقرامفىىىةدلال لمىىىاتوعليىىىهةمىىىا

.و ضمإتخال الكقيمام إوعل يةتدالال را
ًومرراِن اَصَّرر   علررى ...()))فىىيمعىىةض ىىثالإىىا علىى م ىىاةماألخىىالققىىا ة وْمررنو ُككرر ِز اإل

.(1)((ائْباملَص
                                                           

 .85ص،م اد ةيعلماألدلل(7)
 .722ص،علماللغلالعام(0)
 .721ص.ا.م:يعإظة(2)
 .724ص،ا.م:يعإظة(4)
 707المعإ وظال المعإ ،أإظملالدالللةيالعة يل،ص:يإظة(5)
 .15ص،7ج،ا.م(1)
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والسىىياقيفىىةضمىىا،والمصىىائب  طلىىبا  مىىاال وجلىىدا و ماسىى ا ،(7)ةالصىى ةإقىىيضالجىىز 
ةىإااًىا هًىيفمىا( إىوزاإليمىاا)الص ةأ ساأإواعهالىاياليخالطىهًى وكوال ىامة قةيإىل

ة عىىضوال ىىام،ألاالًىى وكهىىيمفىىةدلمىىامفىىةداتالجىىز ، ىى لىىميعىىدصىى ةا ،الىىكلىىميعىىد إىىزا 
.وهماوماًا ررمايقوضااالص ةويعدمااهيأ ه،صوة 

ةرىاا،وهاااس عما لرا المفةدلضمااإلطاةالمعجميالم طا قمعالقصىدالعةةىيالسىائد
.أًرةمعاإيراالم داولل

،لىااجىافتهىا ال لمىلل ًىيةإلى مىدلو آخىة قيقىيأيضىا ،و يويلاللغلال قفعإىد ىد
ىىي لوسىىطسىىياقخىىا ةال ىىدمىىا سىىط،ةالمقىىاممقىىام ىىثعلىى الجرىىاد،ةجي فةضىىهأجىىواف ىىةبًو

األمىىىوةأوال و وضىىىيح عىىىضمىىىاخفىىىيلي ىىىواالقىىىومعلىىى  يإىىىلممىىىايقومىىىوا ىىىهلىىىئال ًىىى  هعلىىىيرم
مإرىا،وألجلهسةدعليرمأوال  عضال وادةال يقام راالعدووهيج رىادواعىيالمعة ىل.المواقف

ًََجر َن نوَمر ْمكور ق  ا بع َتثق َت...:))ةقا ةيالىك،الصال يا   عالةجا   حرُ كرلِ  وَتائطٍ َ ر  ي كرلِ رق ْفر وَنذ رخ ر ا 
.(0)((...راتبوابرق َصْوِر رب َن تورق ْفْب رت َنًَ ثَق راب ٍة

ةإاااإ ف أ دهمالىم،(2)هإا،معإ مزدوجهوالق  معال   5ص ةا )ةالمقصود  لمل
 جلىت رمىاطاقىلاللغىل،لااا  ملتها المفةدلمعإ م ثفا إابعىا ىدثيا  يىةياو،ي اص ةا 

.وقدة راعل ال صةيح
ةىىىيظىىىةفمًىىىا هللظىىىةفالسىىىا قةثمىىىلمعة ىىىل،وقىىىدسىىىاقهىىىا المفىىىةدلل  مىىى معإىىى آخىىىة

أةاداإلمام ،الإاهااآخىة ظرىممىاال يى، الع ادلأايع يواليله()س ًبمع وا يةص احا
ةىالمةاد،(4)((صررَ واَكَّ َ اَصَّر   ا اهلْلرَُاسور َو رآِناَُقر  الوْةْتوأكث ر وا   اِ اَْق  لْة ا اَلّْ ُلفرُط...))ةماجمللماقاله

ةىىالةىىةاةمىىا،أي ىى  الىىإف علىى ًىىدائدها،مىىاالصىى ةةىىيهىىااالمضىىماةالث ىىاتةىىيالمعة ىىل
م االًرادل،سا لال ةب .إم االإصةوا 
مجازيلمإرىاولرا وَسرَ كوتْقق  اهلُل ْمرَن اََظْلَمرْة    ...)) المفةدلال ي قل تةيًعابال قيقلمعااا
َُْق, َمُركالت ْبَمرْكٍل ٍِ ْمنو  ِْ اَصمْب, ِق اََعُلقِقوَمشَرَبات ْبَمشَر ،(5)((...ِر اأْلدوَهِقَومشاِر
 قةيإىىىل لمىىىل،عرىىىاالًىىىاةبةالمقصىىىودًىىىد لالمىىىةاةلال ىىىيي جة،ةلىىىي ثمىىىلمىىىايًىىىةبالمىىىة

ةرىىا الصىىفل،ومعلىىومأاالًىىيفإااازداداسىىوداد ازدادتمةاة ىىه،ال ىىي ىىد علىى السىىواد(األدهىىم)

                                                           

 .252صمادلص ة،،القامو الم يط:يعإظة(7)
 .252ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(0)
 .252ص،والقامو الم يط،524ص،7ج،أسا ال ال ل:يإظة(2)
 .702ص،0ال ال ل،جةيمس دةكإرج،إرجالسعادل(4)
 .045ص،7ج،ا.م(5)
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معا م الغل فصحيف راقةيإلإل موصوةراليسجالة أإماج،مًعةل  إاهيال دةيالموصوف
.عا فاقماألموةعل الظ ل م ل

:ةىىيمقىىاماالسىى عدافعلىى قىىةيش()إاقىىا ،القرىىةوالغل ىىلوقىىدسىىيقتثاإيىىلل ىىد علىى 
 قرات   يَتَعكاَزلى م َع اع َمجووأ, َيا إناْئوفؤوأُك, يمْحع ا َروْط اعانرق فإّنرق ودو نَمَو رًٍ لى ُوَع ي استعدًْكإنِّ رَقاَلُّ))

ُ  أوو .(7)((فاتترسّْم  ُو مات أو م م غوَم روْبأن ت موَكَعه فاصو و  احلِق ه ترخَذ أنو ِقّن   احْلأال إ: اَ اوْو, يرِين ْغْم ى بْهَْكك
ةالمقىاممقىام،الي ةزمعإ ال لمىلهإىاإال  سىلطالسىياقالخىاةجيعلى المضىمواالىداخلي

ةاس ضىعفو واسى خفوا  قوقىهوقرىةو عليرىاو ىاالسىاا، ظلمًو وكماقومىهالىايااسى فةدوا ىه
و اإىىىىت ايىىىىل،ةعلىىىى اه ضىىىىاممل ىىىىهمسىىىى ظرةياعليىىىىه جمعرىىىىم ىىىىالرممعىىىىهأايطىىىىال و  الصىىىى 
خةجعىامضىموإهإااليعىةاد ىه(اص ة)ةالفع (ةاص ةمغموما )االس راإللماطل واإليهالص ة

إاال اعىثاليىداإي،ماداماآلمةأدإى دةجىلمىاالمىأموةةىيالواقىع،هإاال عثعل الفع  قيقل
ا اامس خفضا لجإا هل إهاألعلى مقامىا ()واإلمام،الم عوثةالمقاماتم فوظل على ،وا 

،والالغةضالايجلبألجلهإاقصد ه يااالظلمالواقىععليىه،ااهاااليقدحةيماهيلالفع 
.ةرويد عل القرةوالغل ل قةيإلال ا ال ي لتالفع مخ ةلعاصا  را

ةالص ةمفرىوممعإىويوقىد((...ْةاْون اَْفواَص   ج كمٌة ْم...):)ولرا المفةدلمعإ آخةةيقوله
حمإهأثةماديهوال جابوالس ة إجمت،ةال المم إيعل االس عاةللاا ققصوةلةإيل، ًة

ىاأةيىد ىهالعفىاف،عا  ةيكالمدلو ةىيالطىةةيا لم  إ ىلل ىا  ةالصى ةةىيأصىلهالمعجمىيلىي جع
في صوةأاي وا اجزا عاالفقةواال  يىاجلىوالأإ ىهيقيىدالمىةف العفىلعمىا  د مدلوله؛إا ي

ى َكر اَْغ أشررف  ...:))إاس قرماقوله،ساعدعل اخ ياةهااالمعإ السياقالداخلي!ةيأيدي ية 
َُ ُكروَت ةالوص  ياالجمل ياس  رماةيقالبمعإويوا دأةض  رماإل   صي أسى اب((م كىا

.القإاعل    الإف عل الةضا ماةيأيديراوهومدلو العفل
ال ىي(المىوت)وهىيمفىةدل()ماالمفةداتال ي ثعة ىداولراعلى لسىااأميىةالمىؤمإيا

ي مىوت))جىافةىيالقىامو ،إا عىةفهىا ال لمىل أضىدادها،ي  ددمعإاهاالمعجمي السلب مىات 
ةروةيأصلهمفرىوم،ةالموتإاا ضدال يال،(0)...((ضد ي:تةروم ْيتومي ،وي ميتع،وي مات

سىياقيل امإىلمىادامىت،عدميالي قوم عة ضايجا ي ويعف ةضأاها ال لمل ً م على معىااا
.وأاها المعاإيس  ةزعإددخولراةيسياقةعلي،مجةدلماالإص

                                                           

 .214ص،7جةيمس دةكإرجال ال ل،،رجالسعادلإ(7)
 .717صمات،:مادل،القامو الم يط(0)
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قولهيومالجم ي ثقومهعل الجراد(تالمو)ةماالسياقاتالفعليلال يوةدتةيرا لمل
(( ًّ ًَُف ت َْ َت وامْل إنَّ را اَكاس أ ً  ق ق امُل ه ا  ُو لوَتً ُق قوَْ نووَم,  ٍصْحَم  ْتامْل عِن َس وَْ, ِ اهلاِر ه ا ْجعووال   ْت وامْل َلَتأُف وإنَّ, ًَم 
.(7)((...ل تواَْق

 عال ىقعل يىاااإىه قيقىلقائمىل،الثمىةاتثى(مىوتال)ةيهىا المسىا لالصىغيةلوةدت لمىل
.ةروإالميعق  طوعا ةيسوحالجرادمات  فأإفهمي لال عْ  فه مفا يحال ةامل،الفةد 

والظاهةأاالمةاد را المفةدلةيأو وثىاإيوةودلرىااإقضىافاألجى   لىو سى  هةرىوأمىة
.  ميالمفةمإه

اإقضافال يال  لو األج ال،فعليل  سقمعالمعإ المعجميوها الدالللالسياقيلال ألا 
.ةروزوا واإدثاةواإطوافاألثةوخمودالا ة،يس لزمجمي اإلطةافو عسااأل دوثل

ألاالق ىىى سىىى ب، ملىىىتمعإىىى السىىى ب(ااأةضىىى المىىىوتالق ىىى )أمىىىاةىىىيوةدودهىىىاثالثىىىا 
(أسى ابأوسى ب)ةال المعل  قىديةم ىاوفهىو،أةضلراوال إ صةأالس اب هل إ ه،الموت

المعإى اآلإىيأوالفعلىيا  سىبصى غلوجوديىلوةىيهىاامغىايةلللمعإى المعجمىي وهإايال ظأا 
.ايالدالللالعدميل

ُو أال وإّنررا ورد تَ  ))و ملتمعإ الفإىافةىيقولىهيىامالىدإيا َُ وآَذ صرّرم , ارر وُفر عوَم َرّ ر وتَك, بانقتراءٍ  نر
ُو .(0)((...ْتبامل و خ َرصووَت كاْءباَْف ت  روفري َت,  ةت َّْم  برةتدوم  وأصبح

واأللفاظأسماف اإتأمأةعا م ضاةةلةياةسىافقواعىدالإرايىلوزوا ،السياق لهم جاإ 
ة ىىةدالمعطىىوفعلىى مىىاق لىىه،(هىىوإظيىىةمىىا قدمىىه ر ىىف الفإىىاف( صىىةخ ىىالموت)ةقولىىه،الىىدإيا
والغىةضمىاعطىفالمعإى على مةادةىه و يىد و قوي ىهوالسىيماااالمخ ىة. معإ الفإافي  ص

.(2)عاالجمل ياوا د والعطف الواوزاداألمةوضو ا وظروةا 
وسياقال لملهإاي واةقمعأصلراالمعجميإاالفإافمالوازمالموتال يال إفكعإهوال

.اجمل  هوأ ةزآثاة الإ، فاةقه
ًو))وة مىىىاأةيىىىد ىىىالموتالجرىىى ةىىىيقولىىىهيإعىىىتاإلسىىىالم , اْتَحاَْعلرررى اَصمررر  دل َتً سوررر اِنَمرررفباإل

والعلىىم الًىىيف،،(5)ةالفقىىههىىوالفرىىموالفطإىىل،(4)((...ت  وامْلرر ب رَهررً  وباَفقررْه, ه ُقرراَْف ر مَّررً عو وباَصرراحلاْت
. الموتإالعل إ ومجازيواليقا ،والعلميقا  الجر  قا  المل لوعدمرا

                                                           

 .220ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(7)
 .551-555ص،7،جا.م(0)
 .001ص،ع دالقاهةالجةجاإي،دالئ اإلعجاز:يعإظة(2)
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ومعإ ال لملةيسياقرااآلإييطا قمعإاهاةيالسياقال اماماجرلااالموتوالجرى 
.عدمياااليإضويااعل ًيفوجودي

أةيىد رىا ال لمىل يىةظاهةهىاقولىهإاةيىا عىاإفسىه رمىلاللعىب رىاومااالسى عماالتال ىي
ال،(7)((...ْت وامْلر  ف  وَخ اْكن َذ  ْمكع موًَ راَت وَه, ارس َموُأ س اْفُأَع و َدعاَبٍةذ  ااَ ُةعاَبة ْتموْتُلي أّن ابغْةاَكَّ ن ابو َقزَع))

مررا  واهلْل اْكإنم أَبرر...))معإىىا ال قيقىىيوهىىوالقائىى ال إىىهال سىىا(المىىوت)يإ غىىيأاي ىىواالمىىةادمىىا
أاي ىوامىاال رمىلعىاإفسىهوإفىي ةالسىياقيق ضىيدةىع ،(0)((ْه ْلَع ت  وامْل َُْوَو ووْأ ْت وى امْلْلَع َُْوي َوباًَْ 

اللرمأاي واقدخافال ساب،ةالعالقلم اًةل ياهااو ياخوفالموت؛الالع ياالالهيا
ةدلز فىىتعلىى إ ىىدكم ىىاوةفىىوالسىىياقهإىىاآإىىيألاالم،الىىايهىىومىىاوةافالمىىوتومسىى بعإىىه

.ت راعاالمعإ المعجميالسل يإألسياقال اماوا  س تص غلوجوديلسلسللالمعاإيةيا
يىىىامالمإرىىىزمالفىىىاةمىىىاالمعة ىىىلإايلزمىىىهالىىىا والعىىىاة()وجىىىافتهىىىا المفىىىةدلةىىىيقولىىىه

َُ ْهْذْه اِنَ إتو َلبوْحّقات ْوم  ِلج اَرَّ ت فم و...)) إا.(4)((ررا  وْلَع راِرإلُور بررا وا  ضرا براَتلبسِ  اَرِّ َنْم(2)[َه] ٌر وَخالْ َصْخا
ةقىد ضىاةةالسىياقالخىاةجيوالىداخليمعىا ،معإى معيإىا و سى  عد يىة حسيةوةلالخطابهإا ىةج

وقىىد ىىاز،ةالمقىىاممقىىاماًىى جاةقومىىهمىىعالعىىدو،مىىدلوال مالئمىىا لرىىا اللفظىىل(الًىىرادل)ةىىي ىىةجيح
أاي ثرمعلى االس  سىا والجرىادوإ ىاعاموقعراة ااال دله()العدوميمإلجيشاإلمام

ما عدالإ و والرزيملهوالعاةالمس بعإر،ال وا  واإلد اة اومقا  العىاةهىوالعىزوهىومألا 
مىىاالًىىرادلال ىىيهىىيوإمىىاالإصىىة،كاثإ ىىياةىىيالمعة ىىلمسىى بعىىاإ ىىد مىىوتا  ق ىىا المىىةف  و ىىاا،مع  

ل ما على الًىرادلي ًخصالمةادو  والفظلالموتةيهاا ْلي ىلجديىدل،المإطوقع  و  جسىدةىي  
.ةيظ السياقالفعلي

قومىهعلى الق ىا والصى ة ولراااالس عما مايًا رهةيخط لله صفياعإدما ااي ث 
ةىياآلخىىةل ةىيالىىدإياوإىاة  مررن  ا َ حوَتواسورر وا اَ رررَّد اِوَعرر))ةقىا ،ةىيالمعة ىلوي ىىاةهمالفىةاةإلإ ىهعىىاة 

اإفصىىلتعىىا(المىىوت)ة لمىىل،(5)((...حا ات س ررج شوررَم ْت و ا إىل امْلررش ررات واموَسررُفأنو قوُ ْسررُفأنو نو ا َعرر ب رروْط...رِّاَْفرر
هوالًرادلوموطااالإفصا هومضىمواالًىرادلألإ رىا معإاهاالمعجميوخةجتإل معإ ثااا

ِِينَ  َتْحَسبََنَّ  َواَل﴿:ل إزيى و ىالكجىافا، إضويعل معإى ال يىالواإلًىادلوالخلىود  الّلبهِ  َسبَِي    ِفب   ُقِتُلبوا   الَّب
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ةال يىىالوالمىىوتعلىى طةةىىيإقىىيضوهمىىامىىااألضىىدادولىىئا،(7)﴾ُيْرَزُقببوَن َربِّه ببْ  ِعنببَد َأْحَيببا  َبببْ  َأْمَواتببًا
 ىياةالسىياقالفعلىيقطىعمىا.صدقلفظالموتعل معإى الًىرادلةلإىهعل ىلومقد مىلل  صىيلرا
.المعإ اآلإيوالمعإ المعجميالاييس وي مفرومالعدمالال يال

عإىدماخطىب،وقدخةجتها ال لملماقفصاالس عما ال قيقىيإلى أةىقالمجىازالواسىع
 َ  واَْقر  إنَّْفر , عرد  ا َبأّم))ةقىا ،قومه عداامإعرمالعدوماالمافةخيةهم ياالال لأوالموتةيعز

فررْوّروا  , كع كق املاَءَم ث  وَ  ق اَقتاَلعم ُكُطَتاسو ْدْوان َودَوق باَع تقبل ُكاسوَو,  كق باَبغيح اَتوْف, لِقباَظُّق ووُكؤ َدَب دوْو
َُ روأو َروُّوا اَسّ ر   َف ْمرن اَردَّْماء ت ر    , ر َمْحَلة وْخُرذٍَّة وَتعلى َم    راة   واحل, رر رًنَ ُقق َمُ  راتْ ت    َ  وفراملْ , اءَمر َوووا مرن ا

الىا والخإىو والخضىو هإاةىياسى عمالرااألو معىاإي(الموت)أعًة ت لمل.(0)((َنرًاْهق ْوُ ْت وَم
ألاالمىىافهإىىامث ىى ةمىىزالوجىىودوالعىىزودلىىيال علىى الغل ىىل،ةىىي ىىا  ىىوإرممغلىىو ياعلىى المىىاف

ملل يال ًقيراالم سو والمعقو ،والًموخ  هةىيسىا لالمعة ىلعالمىللاا اإت ياز،ةرومقو 
المىوتمىادوإىههىوال يىال لىاااًى ملت لمىل،الظفةوالإصةودليال عل اإل افوالًموخ  ى إا 

.ةياس عمالراالثاإيعل هااالمعإ الاي ققه ًا كالسياقالخاةجيوالداخلي(الموت)
خليمعىىا ة عىىداا خىىىاا وجىىافت معإىى الق ىىا إا ىىى مهىىااالمعإىى السىىياقالخىىىاةجيوالىىدا

عإىهأيامىا عىاد يسى إفةهمثاإيىلوقىدجمىعإلى االسى إفاةال ىو يخواللىومةقىا ()أص اباإلمام
ورد انفررجتق عرن ابرن أبري طاَرب انفرراج        , ن َ  مْحَس اَ غى واستحرم املر ت وأًق  اهلْل إني ألهن ب ق أ...:))لرىم

.(2)((اَرأس
 مىىا ىىاا،وال وا ىى ةىىيال ىىالم عىىةيضلرىىم ىىالج ا وهمىىاقىىدي وإىىااسىى بال خىىاا ،و ىىةي 

ج اإا أاي وق سوحال ةبةيأوجاس عاةهاوعليهةاس  اةالمىوتهىوإىاجممىااًى دادالمعة ىل
ومىاثىمد على  فىاقماالق  ىا والق ى الىاياهمىامىاأسى اب( م الو  )الاي د عليهجملل

ىحالق ىا معإى  مًخصىا ةىيالسىياقاآلإىيإاهىوالمفسىةالسى  اةالمىوتةىيالموتوالسياقيًة
!.المعة ل

اا ااالًيف الًيفيىا ة ةقىدخىةجمعإى المىوتالمعجمىيإلى معإى الق ى أيضىا ةىي،وا 
أبررامل ت (:)))ةقىىا لىىه() ىىواةجىىةك يإىىهو ىىيااألًىىعثإاةاماألخيىىةأايف ىىك اإلمىىام

ُ  على امل ت أو ووُ امل ت عليت ردِّد ني؟ ف اهلل ما أباَي و ال الم ،(4)((وع (.أ الق   عرد دإي)ة أا 
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الوضعداخ السياق))و الك    ولىو،ةرويعةجعالفقةل.يقومالإًاطال أويليعل أسا  
.(7)...((إل م يطرا(يم ااا  وا لمل) اإتجدمخ صةل

رةآخة لملالًىجةلال ىيقالرىاةىيمعىةضوماال لماتال يةاةقتسإخراو  دتةيمظ
ِْاألصور  ارِ ن أْكر ْمر  خ اَسر َكَت, امُلتقرٍّسور م  رِيي َخر ْفر  ر قامل ه س ََُرَو ه بد َع اتَدممَحم  أنَّ رد وأشَّ()))مدحالةسو   ال

 ْةَرَجومرة, مرن اَشَّر   ر ُأ ة, وأعراِّ َوروذ َُِكر تا, من أموْبكوَم ُْكاْبامْل ِلَتدا, وأُفْتحوَم ِنعاْدامْل ِ َرمن أُك ج َرخوامُل  ر اِ اأُل راْتمطرمَو
,  ن ص اَغ  رْة, اَكاْضو  ر اَُف , اَباسقْة د اَعم  , املعتدَْة د اَع  بةْ اَطّْ ه كاَءَممكرا ُأ َبَجَتوانو ه مكرا أنب اَء اهلُلاغَ اَيت َص
.(0)((فعشااحْلاَثمار اَ رميةْ اَ انعةْ 

األصىىى والم  ىىىد قةيإىىىلال لمىىىات:وخةجىىىتإلىىى معإىىى (2)لمعجمىىىيةالًىىىجةلةاةقىىىتمعإاهىىىاا
ىىىحلرىىىا االسىىى عاةل(أةومىىىل،المإا ىىىت،الم  ىىىد،المعىىىادا) وألجىىى أايلىىى  المجىىىازثىىىوبال قيقىىىلًة

ةقة ب يا(طي لالعودوال اسقلالفةو والإضةلالغصواوالياإعلالثماة)ال صةي يلمالئماتهي
.اةيمً  كوا دال قيقلوالمجازوادخلرم

سىى ا صىىفلالمجىىازعليىىه ىىاا سىى بال عويىى علىى السىىياقاللغىىوي ال قىىاطهىىااالمعإىى وا  إا 
وا  الىل(ًىجةل)الاي جسدةىيهىا الجمى الم  ا عىلمىاخىال  ف يىكهىا الجمى الم يطىل  لمىل

العىىىودإاا،لي  لىىىوةالمعإىى المجىىازي،يىىه ىى  لمىىلإلىىى مةجعرىىاالىىاي  يىىى عل الطيىىبوالعمىىىودا 
ااقصىد ىهطيىبالم  ىد ،المع د والفةو الإاضىةلوالثمىاةالياإعىلمىاخصىائصالًىجةالإا ىت وا 

.  ياالمجازال اماالايأظرة السياقالفعلي
أوسىىياقالمقىىامهىىوالىىايدةىىعاإلمىىامإلىى اسىى عما هىىا ال لمىىلعإىىدما،ولعىى سىىياقالموقىىف

(.)السقيفل أإ راًجةلالةسو  لغهااقةيشا  جتلإفسرايوم
.(4)((ا تج ا باَشجرة وأضاع ا اَثمرة(:)))ةقا 

علىيرمل يىااالمغالطىلال ىيوقعىتةيرىاقىةيشعإىدما(الًىجةل)لفىظ()ةإإماأعاداإلمام
العلل ل لم    إمىالثمةهىاوالةسىو ،(5)وضعتمالي  ع  إإ مىا()ةالًجةلال طلىبلىاا راوا 

.ةمايإوبعإهي وامثلهةيالماهيل،ثمةلماثماةها اا
مىىا،عجمىىيومىىا قىىدماليمإىىعمىىااسىى عما اللفظىىلةىىيمسىىاقرااألصىىليم  فظىىل أصىىلراالم

 رُة ًر  َ َجم رد  اَشَّر  اد وا كمرا تَ َمر  وا اهلْلر ْكر ا َذإَذ...:))ةيصفلأقوامع ة ةرم  سىاالع ىادل مالكمااس ع
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يطىىةي سىىا()وقةيىىبمىىاهىىااال ع يىىةةىىيصىىفلأصىى ابالةسىىو ،(7)((ْ اَعاْصرر ًِحاَرررِّ
ًََمرروا ْكاد فررإذا ذ ْكررَر اهلل تعرراىل َمرر...(:)))سىىم رممعىىددا خاللرىىمال سىىإلةقىىا  ًَررْفرر ر َجم ررد  اَشَّررا   ِ  وي 

يةسىم ثىةيالمًىردالىدالليالىايي غىل لملةىياسى عمالراال قيقىياس ثمةتها ال،(0)((...ًِحاَرِّ
صوةلالع دالإاسىكالخىائفمىاا ىةمىوال ةىاع ةا مىاأةعىدةةائصىه الًىجةلال ىي ًى د رىاالىةيح

.ةييومعاصف
ها الصىوةلال ىياق طعىتمىام ىوةالط يعىلا قىتال لمىلضىمامىداةاالسى عما المىألوف

.و ة ي ا عل الة مماأإ را اإتوسيللالم  دثةيإا افأجوافالم الغل ًويقا 
 سييقال لملعلى إ ىوم ىدةج ي ًىفعىاالسىياقاأل  ىة– مىاةىيالمفىةداتاآلإفىل–إا 

وا دماالسياقاتالمخ لفليؤديوظيفلعضىوةىيالسىياق،الايأسما ةيةثسياقالثقاةل إا   
.(2)األ  ة

ال لمىىلالوا ىىدلعإىىدما ىىدخ ةىىيأ ثىىةمىىاسىىياقوا ىىدو  ًىىفعىىاأ ثىىة مىىامعإىى ،أيأا 
. صبجميعا ةيمجةكالسياقال  يةالمإضوي  تالسياقالثقاةيعل إ و ةا مي

الىىىدا الوا ىىىديم ىىىا علمىىىا أا سىىىييقالمفىىىةدلالوا ىىىدلي ىىىيحإم اإيىىىلأ  ىىىةةىىىيال واصىىى ألا 
،وها هي ا القواعدالًعةيلال يي واال واضعةيراضىعيفا ))...إةجاعهإل عددماالدوا 

.(4)...((والعالملمف و ل،و  واالوظيفيلال قصيةيلم طوةل
و عودال المإل أولهواق فافأثة عضال لمىاتال ىي ملىتدوا مخ لفىل   ىياصى لهىا 

ةقىىىد ملىىىتداالت()ومىىىاجاوةهىىىاةىىىياالًىىى قاقةىىىيخطىىىباإلمىىىام،  لمىىىلصىىىا ب،المقولىىىل
. السياقاتال يوةدتةيرامخ لفل اخ الفال أوي الال قةيً 

ِ أصوررر اَنْكررر دوْقرررَْ اهلْلا َوأَمررر()))ومىىىاالىىىكوةودهىىىاعلىىى األصىىى ةىىىيقولىىىه  اهلْل  ِلس رررَر حا
[]( ) َل وون هذا اَلّْد  اْبً  قوه َو ً ،إلى آخىةمىاا ىةمىاأ ىوالرم(1)((قوِرْبْكر ر جبراهرق وَ  َن وَبر   َن  راِو, 

أاالمةاد  لمل هوالمالزمل ياالم صا  ياواالإقيادوعىدمالإفىوةةرىاامىا(أص اب) يةخافا
.ي  ادةإل الاهاما اقاللفظ معوإلالسياقالايالي سةبمإه يةهااالمعإ 
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ِْ ))ويداإيهةياس عما اللفظاا هةيمعإ مًا هقولهمس جيةا  َْي ْعدمُة ْأصوَحا َْ و ْكاَن  ْأَما َواهلْل 
ََْتَربوت ُ قو ْباَسم وْ  َ تمى َته د َبدوٍر , َوه قو ْأعوَداْأهوِل ْأوو ْعدمُة ْطاَُ َت ,  َْلصِّدوِقؤوقو,  ََُحقِّ َوت ْك ب  ا  َْى ا .(7)((َُ ا ِإ

ال قىىفعإىىد ىىدودال قيىىد المالزمىىل ىى ي عىىدكمعإاهىىاإلىى المىىواالل(األصىى اب)ةرإىىا لمىىل
.داإواله الوالفوإصةو والإصةلواالإقياد أص ابطالوتالاي

–ة لملأص ابةىياالسى عمالياالسىا قياا  ىدمعإاهمىامىعًىيفمىاال فىاوتةىيالإسى ل
ة ىىىدود،اق ضىى الىىكالسىىياقالىىاييسىىو ة ىى وا ىىدمىىاهىىايااالسىى عماليا–أيإسىى لالصىى  ل
ة ىااأصى ا هلم  عد  دودال أثةاألخالقيوالمًا رلةيالسلوك()الص  لمعالةسو 

.–هاامايفةضهإصالخط لما  لي –ي ا دوااللي ساهةيا الع ادل
أمىىاأصىى ابطىىالوتةقىىد جىىاوزتالصىى  لهىىااالمىىدكو جسىىدتسىىلو ا م ىىدئيا ةىىيال فىىدي

.والمؤازةلعل قللالعدد
أثةوماهإايال ظ ىدةجمفرىومالصى  للي  سىبسىعلةىياالسى عما الثىاإيةضىال عىاال ى

.األخالقيالايقي د دودهاةياالس عما األو 
االو ظىىتالم دئيىىلوالخلىىقاإلسىىالميوالىىديإيةىىيالخطىىا ياالمإصىىةمياةسىى  جل صىى  ل وا 

 َرسور ب  إنم))ةاةقتالم  وكاألخالقيوالديإيومعالك اااللفظيد عل م  واهاةىيقولىهم أسىفا 
َُلَعَب ْلْغ دوْو طاٍةروْأ َنبوا َّْ َ  واَْق رى هؤالْءا ْأَم واهلْل, نَمَ ى ا ًوا ْفى َمْلَع  َنلب  غوا َسإ ًور ْفر  حرقٍّ ْب ْكَْوما َذ, قوًُ ْدي أ دًرق ي أ
.(0)((...قُ خاذَْق وَتكاصره َتي َوَْ قوُ عص ْتوَم َصا برق رقوْتاَمْقْتاسورق َوْتاَعْط ن ْبََْو

ياةىة ق يإرمىا خإىدقأ ىدهما ىو ال اطى هاهإامقايسلواض لأةةزتاالخ الف ىياق يلى
ةالفئىىلالضىىللل،ومىىعالىىك  ىىاياسىىلوك ىى ةئىىلمىىعمىىاهىىومةجىىومإرىىا.وال  ىاقاآلخىىة  فىىلال ىىق

واسىىى قام رم) مىىىايلفىىىتالإظىىىةةقىىىا ()اس مسىىى ت عىىىةكقائىىىدها  ىىى ع  ىىىةعىىىاالىىىكاإلمىىىام
دأاي ياًد لطاع رملقائدهموعدمأةا()ل إه،ةاالس قاملال  صوةمعال اط ،(لصا  رم

ةىاليخالطرىا ىشأود ىشلىاالىميعوجىواإلى  يىة أويميلىوا، فةقرمعإىهواسى قاملدواخلرىممعىه
ولم ال ْم،واإ فت الكعوام الإفةلو ااصا  ا لرمعل ال قيقل أماةلالطاعلواالإقياد،إل سوا 

اإلمىىىام  ىىى ةأك خىىىااال وعصىىىياإا لىىىمي ىىىالرىىىمصىىىا  ا لفقىىىداامىىىاقومىىىهاإصىىىياعا ،()ي ىىىة 
.موج اتالصع  ل
ةىىيهىىااالسىىياقي ضىىماالىىوالفواالإقيىىادال ىىامالىىايال ًىىو همخالفىىلأو(صىىا   م)ةمعإىى 

.ا  جاج
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ََُحبمْة )):إايقو لرىم،وة مااس عملتها اللفظلةيموةدمًا هةيسياقمقاةب ََْذي ْفْلَق ا َوا
ََرْذي بْ       ,  ََرْذي ْبرْه ُأْمرروت قو , َوْأنِّري َعراَْم ُ قو , َوا َْْقدو َعْلموت قو ْأنِّي َصراْ ب ُ قو , َوا ْعُلْمرْه َنَجرات ُ قو , َوَوْصريُّ    َوَبَرْأ اَكمَسَمْة , 

ََْسان  ن  ِرُكقو ةيمقام فسية(ا   ماإيص)اليم ااال  فاف را الجملل.(7)((َنْب ُِّ قو , َوْخَ َرُة َربُِّ قو , َو
.لي  ددمعإاها،ها ال لملةال دماالةجو إل السياقال افالاي قدمها الجمللو أخةعإرا

سع قتها الجملل القسموام زجت ىأاالمؤ ىدلثىم ل رىاقىةائااسىرمتةىي  ديىدالمعإى األصىلي
ْة عمْ)وهي أعم  ال مع عْم،و ،ال ا ي  ه  ىا ع عمْو أ إ يع  إ ج  ىه  ْلم  إ   ىي  عمْ،ال ىا ي  ع  ىيُّ ي ىة لعة    عىمْ،و ص  إعىوة  عمْ،خ  (ل س ىااع

ألاالصى  لةىيمعإاهىاالمىألوف،(صا   م)ها الجم وأً اهرا عياعل اس إ اطمعإ  لمل
ي ة ل اإللريلوالإل الرداي ادوالإلى  و يىدال   اجإل العلموالإل الوصايلالإ ويلأوالخ  لواإلًة

حمعإى الوصىيأوالخليفىلأوالقائىدأو،أس ا را القسم إاامجمو ها األموة لراهوالاييًة
.الوليأو لرامعا لعدم إاةةهاةيمقامالجمع

ىىىحمىىىامفىىىةدلصىىىا بمعإىىى  ةيىىىبلعىىىدماإسىىىجامهمىىىعالمعإىىى المعجمىىىيةىىىيمالئما ىىىه وقىىىد ًة
ُ  اأْلَمرَل , ْفرْرْتحو    ))م  ةمىا () قوله،ومق ضيا ه َُْق وِ  َوَتَبرممور ََُحَ اْة َب وَن ْهروَراْنيِّ هؤ اْلْء ا ُ  ا ْاََلر قم ِإّني َسْئمو
ً ُفْلح  ا َبعوديَي َصاْ يب  َْنو  .(0)((َ تى اسوَترًَح ْمكور ق وًَسوَترحي ا ْمكوي َو

السياقاللغوييةجحمعإ يإأكعاالمعإى الم مىاي ي ىهال ىالمالم ىيط ىالمفةدل،عجمىيإا  ألا 
يىىىةةضالمعإىىى األصىىىليالىىىاييضىىىيقعىىىااسىىى يعاب الىىىلاإلإسىىىااالىىىايسىىىأمال يىىىالوسىىىطقىىىوم

هىىاا،يس ًىىعةمعرىىمالغة ىىلة عىىدتالًىىقل يإىىهو يىىإرم  ىى  مإىى المىىوت ىىدال مىىاالعىىيشمعرىىم
ولىىوةعد ال ىىالمإلىى أصىىلهل ىىاا. بال مإىىيأ ىىا العىىدوالىىاييع وقىىعالمىىوتعلىى يديىىهإلىى صىىا

والي عدأاي واةيمعإ الص  لالمالزمىل ىياالقا ى والق يى وهىي رىا (ةأ حليقا لي)معإا 
القا  سي واأ دا علما عل الق ي ،ال يثيلص  لدائملال إقطع الموت .ألا 

م ىىىاةا ()الىىىداةجوالمىىىألوف قولىىىهوهىىىاااليمإىىىعاا ىىىأ يهىىىا المفىىىةدلةىىىيإطىىىاقاالسىىى عما 
َُ ُةَبحوص َو,  ؤٌ َُ ْةَمعواَكِّ ر ُفُك))وواعظا  .(2)((...ؤٌ ش  ِلاْهَجا

ىىىاد لىىىاالىىىا خىىىةجمفىىىةدل،إاالسىىىياقاللغىىىويالم ىىىيط رىىىا المفىىىةدليعسىىىي جرا ىىىدواعيالىىىوعظواإلًة
اقىةياالسىوفولىومىاالص  لعام  واهاالمعجميوس  طا قمعهةيالمق طىفالىايي ىاةمى

 .جرلجر هااالقةيامماقديؤديإل  قويضالص  لأوال ةديةيمرالكالجر 
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إا إويعالمعاإيللمفةدلالوا دليسفةعاالطاقلاإلي ائيلال ي إعم راالمفةداتةىيظى 
مسىى وةوأ ىىدكةىىإااأخةجىىتإلىى  ي ىىزالفعىى اظرىىةالسىىياقاآلإىىيهىىااالمعإىى ال.السىىياقال ىىاما
.مدلوال هالخاةيل

إاا سىىىعتالمسىىىاةل ىىىياالمعإىىى ،و ةهىىىااالىىىكظىىىاهةةىىىيالمفىىىةداتال ىىىي ىىىم سىىىييقراآإفىىىا 
علىى اع  ىىاةااال  ليىى إإمىىا.الىىاييسىى إطقهالسىىياقال ىىافليىىهوالمعإىى المسىى عم الم واضىىعع

، يسىا م إوإىا ةىيمعىاجماللغىليطا اللفظلةيمجالراال يعإدما سى عم العإىدما  ىواإةثىا  
  لي الخطاب الضةوةل  لي للغلةياالس عما ))إا .(7)...((إا 

ةيضوفما قدميم ا سييقمزيدا ماالمفةداتال ي ع  أ عادا مخ لفللل فظة ظرة ةىي
.مدلوالتم إوعل
 ىىيجىىافتةىىيخطىىبال(مطايىىا)مفىىةدل،ا مةداتال ىىيا سىىعتةىىيةضىىافاالسىى عةمىىاالمفىى

.م ً ل عالماتمخ لفلال أوي ()اإلمام
ََْلررْه , ))إلىى الم قىىيا عىىدااعىىدد سىىإا رم()ةفىىيإًىىاة ه ًَررا ْأموررِرْه  (0) [َو]ُأوَْْئررْك ع ممرراٌل  َمْطا

ًمْتررْه هىىا ال لمىىل،الًىىكأاللسىىياقالىىداخليأثىىةةىىي وجيىىهداللىىل،(2)((...َوْطاَعْتررْه , َوس ررر ج  ْأروْضررْه َوَبِر
ىىا اهلل)ةالوصىىفالم يىىق رىىؤالفالم قىىياي ىىوخ  يىىاامقىىداة ىىاللرمواإقيىىادهمةرىىم وهىىا دالىىل(عم 

.راإ ىدكالوسىائطال ىي  ىدد و ى   مةىي ياإىهكًىفةلالمعإى  وصىفواض لس سىرمةىيةى ألا 
(عم ا ) ما  مله لملأص  لرااالمسلكالم و  ةيالع وديل(عما اهلل)هااالمة باالضاةي

واخالصواج راد يةمإقطعاس  قوا ه قيىدةإىافالىإف ،أايضاةواهلل عال  رااالقيدما فااا
ل ىىل)قىىدوةد معإىى (مطايىىا)وعليىىهسىىي والفىىظ.ةىىيالمع ىىود م  أيهىىم ملىىلأمىىة و ىىالك   قىىق(  

يساعدعل   ةي(4)المالفملالدالليلال يقا  را وها إا(وسعىةعجأةضىه)ةالمعإ ماجاف عدئاا
الخطال  ا عييف ةضأاال لماتقدةصفت ها س  وا مثا لقةيإل ضيفم رماتالمعإ ألا 

.عل إ وم ةادفأوً هم ةادف
م اةا مىااال  ىةاة الىدإيا()ةيقوله(الوسيلل)ل عطيمدلو (مطيل)واس عملتمفةدل

... , اٍ ررا بلَجر  ربِّ شر ةْ َخ نورا ْمر َمأْو, َوى باماٍ قَ اَتَّ َنْم ه َسُف  َنزَّأ رءاتامو اهلُل َقْ وَر))لطاعل اثا إياهمعل ا
.(5)((ْهاْتْفى عدة َوَ ُق, واَتَّْهاْتجْن ْةط ََّم َربواَصَّ َلَعَج

                                                           

 .7ص،  لي الخطاب(7)
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 .524ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(2)
 .721ص،يعإظة، إيلاللغلالًعةيل(4)
 .728ص،2ال ال ل،جةيمس دةكإرج،إرجالسعادل(5)



 السياق .......................................................المبحث الثاني  ................................................فصل األول  ال

12 

مىاخال مإرامعإى آخىةيعلم ىحع لىهالصىللوقدأخةجراالسياقالفعليعامجالراالضيقة الح 
العة ىيةىيصى ةائهة  مىااًى دعليىه: يىااالىك،ال ىي ىة طالمىدلو الجديىد المىدلو الوضىعي أا 

 ال ىىةوأإر ىىهالعطىىشو ىىاداايًىىةفعلىى الرىىالكوقىىدأعيىىا ال عىىبةىىاه ت ىىههىىا األمىىوة عىى  
 سم هىا الدا ىلماهإا،ماهبومعالكيإجوإااام ط دا لقويل جوز هها المفازلالقا لل

وهىىوي ىىث()هىىااالل ىىاظ ىىااإصىىبعيإىىياإلمىىام،ألإ رىىا اإىىتوسىىيل هةىىيالإجىىال، الإاجيىىل
هىىوجعىى  جىىامعا علىى الزهىىدةىىيالىىدإياوالصىى ةعلىى اج إىىابالمعاصىىيولجىىمهىىوكالىىإف   قةيىىبا

.المطيلوسيللالإجالةيالعالمياعالمالم سو وعالمالمعقو 
إاهىىىاااالمسىىىإدااالي الفمىىىااإالإاا(الصىىى ةمطيىىىل)مإىىىاةةلاالسىىىإاديل ىىىياو رىىىاا إ فىىىيال

إلىىى معإىىى يالئىىىم لمىىىل(المطيىىىل)والىىىك ىىىأاإع يىىى مفىىىةد ل ،اعيىىىدتالجملىىىلإلىىى معياةهىىىاالصىىى يح
.(7)لعالقلالمًا رل(وسيلل)وهي لمل(الص ة)

يعظرىىم()ديىىدا ةىىيقولىىهوةىىي سىىييقآخىىةلرىىا المفىىةدلأةىىةزالسىىياقاآلإىىيلرىىامعإىى ج
ق, هرراعكني علررى   دًررارْه  التُلرر  ق حت َبفرصورر:))ويزهىىدهمةىىيالىىدإياويطلىىبإلىىيرماالع  ىىاةممىىاسىى قرم

ًوآثارهق, واملطاًا ب ق تسري سريات .(0)((...تريفوال ت ٌن, ما ف ه أ
ا اإتال  عىال عليىه(مطايا)إا لمل المقصىودهإىاألا،هإاال   م المعإ الظاهةوا 

ألا،لىااعلى اللفىظاايجىوزمعإىا األصىليوي عىدا لي  قىقالمعإى المىةاد،هواالع  ىاةوال ىا ة
.إ قاف لملمطاياعل دالل رااألصليللايوص إل الم لقيالف ةلالمإًودل
ال ىىيألإ رىىاهىىي(األيىىام)ةال ىىد مىىاةدالمعإىى الظىىاهةإلىى آخىىةيسىى جليخ ايىىا السىىياقوهىىو

وهإىىا، سىىية رىىمسىىيةا  ثيثىىا الإ طىىافةيىىهوالة ىىوةل صىى  رىىمإلىى  ىىاي رمالم  ومىىلوهىىيالمىىوت
.م ماال  اية

جديدلإل ال يال ألاال لملال س مد يا را،وه ااي وال سييقالمفةدلأثةةي عثمعااا
ا ًيةإليهال لملةيالخاةجواللاا ااةيةثالي ف  م،إالماالسياق  سبالإظةيلالسياقيل

و ىىاا(2)ةرىىويىىةكااالسىىياقهىىوالمإرىى الو يىىدالىىاييسىى قياللفىىظمعإىىا مإىىه، مىىا  يىى عليىىه
.مصداقةأيهةيها المفةداتال ي اإتقدأث  تمااهبإليهةيةث

سىىىىياقةىىىىي  قيىىىىقالمعإىىىى ،ةالا وخالصىىىلما قىىىىدمااللسىىىىياق إوعيىىىىهالخىىىىاةجيواللغىىىويأثىىىىة
لةىىىىيضىىىىوئراوي ىىىىددأ ياإىىىىاأطةهىىىىاالخط ىىىىلخىىىىاةجييةسىىىىماآلةىىىىاقالم يطىىىىل ال يئىىىىلال ىىىىي إعقىىىىدا

.، أااإعقدتةيسلمأو ةباألج ماعيلوي إ أ ظةوةرا
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ا سييقالمفةداتيمإ رامدلوالمخ لفا،يؤثةةيهعامالاهماالقيملوالسياقاللغويالاي وا 
عضىراةىي ة يىبمعىياوةىقإسىقمعىياو ىالكي  سىبالىدا أ ثىةهوإا عمامجىاوةلاأللفىاظل 

.مامدلو مةدد ياال قيقلوالمجاز
ها المجاوةلاللفظيلهيعمادسياقالى لفظوعإىهاإ ثقىتالمصىا  لالمعجميىلال ىيسىيجيف

.ال المعإراةيالم  ثالقادم
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 ية أو التضاماملصاحبة املعجم: املبحث الثالث
الًىىكأاالمجموعىىاتاللفظيىىلالم الزمىىلهىىيو ىىدلال إىىافاألولىى ال ىىي  ةاسىى مىىعو ىىدات

وهىىيوسىىيللاال صىىا  ىىيا.وإىىوال ىى  عىىالق،أخىىةكة إىى جإصىىام ماسىى ا؛ةرىىياااقىىوام ىى ل إىىل
 ياالجم وي مال واًجوال القح،ة  واالإس ل يإئاهيواسطلاال صا  يا  لفظيا،لفاظاأل

 الضىىمائةوال  ىىةاةوال ضىىامأوالمصىىا  لواإل الىىل ىىالعطف ىىال ةوف،والفقىىةات وسىىائ مخ لفىىل
.المعجميلأواللفظيلوسواهال إ جإصام ةا طا 

وقىىد،وة يىىزلمرمىىلمىىاة ىىائز (7)ةالمصىىا  لالمعجميىىلهىىيا ىىدكظىىواهةاال سىىاقالإصىىي
(0)((المع ادل لملةىياللغىل  لمىاتأخىةكمعيإىلةىيالجمى االة  اط))ارمإ،  عاةيفعدلت د 

اادققالإظةةي  ىدل على (االة  ىاط)ال يوصفت رىا لمىل(المع اد)ةإاصفل،ال عةيفهااوا 
مىىااالإزيىىاحويخيىى للسىىامعااالمصىىا  لخلىىوُّ،ااهىىا المصىىا  لإمطيىىلال خىىةجعىىاالمىىألوف

.الىىايخىىالمىىاالفىىالفىىةطاإ ًىىاة وايوعىىه،سىىوكالمجىىازالمع ىىاد،ومىىاي  عىىهمىىا ةا يىىبمجازيىىل
يىيام دوديىلاألةىقةيلىزممىاال ع(معيإىل...  لمىات)سىاعدعلى هىااال صىوةقولىهةىيال عةيىف

.صوةلثاإيلماصوةال ع يةاإل داعيا ساعهيمث معاا،ال صا  ي
معيإىىىىلأخىىىىةكدواألفىىىىاظا  لإلىىىى مصىىىىلفىىىىاظاألميىىىى  عىىىىض))...ومىىىىا عاةيفرىىىىااألخىىىىةك

 قىيالمصىا  لةىيويع،اإل ىداعياإلإًىافوهاامث ال عةيفالسىا قيفلىتمىاإطاقىه(2)((... يةها
اسىىماهاو.(4)ةالمصىىا  ل يإئىىاعاديىىل،لوجىىودعإصىىةيال إ ىىؤوال وقىىعضىىمامىىداةها،قيىىدالمىىألوف

لمىىات الفعىى أوالقىىولإظىىةاالة  اطرىىا ىىواةدزوجمىىاال ))اإرىىااوقىىةة(ال ضىىام)وةقيىىل سىىاهاليىىداي
ةرإىىايلمىىحًىىيفمىاال  ىىةةةىىياإسىىيابال لمىاتال ىىي  ىىا عمثإىى (5)((   ىمهىىا العالقىىلاو لىك
-مىألوفدخلراضماال يزالايي سلطعليهالعىةفاللغىويالوهاايع-مثإ    ماة  اطراالفعلي

ةرىىي،الم ىىدوداإلطىىاةلخةوجرىىاسىىاع ئاعىىا، ىىدا اإلاة  اطرىىا ىىالقولوهىىاايخىىةج رىىاإلىى دائىىةلأو
دهاًىىهالقىىاة ومفاجىىألثىىاةلالمخيلىىلإ  ىىوخ  الخىىالق، ىىدا واالة خىىةج ىىالكإلىى ةضىىافاال   ىىاة،وا 

.(1)ل ص ح الكمصا  ل يةعاديلأو يةمألوةل

                                                           

 .05ص،م مدخطا ي،مدخ إل اإسجامالخطابلساإياتالإص:يعإظة(7)
 .700صأإظملالدالللةيالعة يل،،لمعإ المعإ وظال ا(0)
 .27ص،عليعزت،اال جاهاتال ديثلةيعلماألساليبو  لي الخطاب(2)
 .22ص،ا.م:يعإظة(4)
 05مدخ ال اإسجامالخطابص،لساإياتالإص(5)
 .22ص،اال جاهاتال ديثلةيعلماألساليباللغويلو  لي الخطاب:يعإظة(1)
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اطىىىىةادمجموعىىىىلمىىىىاالمفىىىىةداتةىىىىيًىىىى  ثإىىىىائييًىىىىي االج مىىىىا ))وهإىىىىاكمىىىىايىىىىةكاإرىىىىا
ةقد(ً  ثإائي)جإ ل قييديد عليراقوله،ةيهجإ  ياأايال ظعل هااال عةيف(7)((عإويالم

وهاايعإيدخولراقرةاةىيم ىيطال قا ى أوال ىةادفأوال إاسىبأو، صةها ياجدةااالثإائيات
(اطىىةاد)ة ىىد عليرىىا لمىىل- ىىياالمال ظاإيىىلوهىىيث-اإلطىىالقجإ ىىلأمىىا،أيعالقىىلثإائيىىلأخىىةك

ةيإضىىىىوي  ىىىىتهىىىىا ،وي سىىىىعمفرومىىىىا،د  ىىىى دعي ىىىىق ة ىىىىالهىىىىاياالمعإيىىىىيااليع(االج مىىىىا المعإىىىىوي)و
الك  ىىواهىىا المصىىا  ات يىىةلىى،اإل ىىدا و ةا يىىب ىىدخ ةىىيعمىىق،المسىىمياتمضىىاميا ثيىىةل

  ًىفعىاةماًأامثلراأايدةعالإاقد ا جا اق ةاح أويالتم إوعل إسجممىعالىإصومألوةل
ة غدوعمليلالقةافلهإام ًخصللةصىد،آليا هإًوفاأو  ويإا   يإموويس  ي إصام  امال

هىىا المصىىا  اتو فسىىيةها مىىاي فىىقمىىعالسىىىياقلمىىايىىةكأاال لمىىل سىى مدمعإاهىىامىىاالسىىىياق
   سىىبةرىىي(2)و  خطىى المعإىى المعجمىىيالىىاي ًىىيةاليىىهال لمىىلأو  يىى عليىىهعىىادل(0)و ىىد 

ويصيةااخيطاةىي،إل أخةكوي ضاماامعاال لملةعإدما قةا،دالل راال قيقيلعإداالس عما 
ااثمىىىل: الإظةيىىىلالسىىىياقيلمىىىايقىىىو ضعف ىىىة ولىىىااي آخىىىةالىىىإصال  يىىىةي جلىىى لرمىىىامعإىىى إسىىىيج

اد رمىىامعىى ىى وا ىىدمإخىىةهىىوالمصىىطلحال صىىا  يولل لمىىلا ىىدهماالمعجمىىيواآليامصىىطل 
إما(4)لآلخة  إ ظىةمىا،ةري مثا لمىادل فى ،الفاةق يإرماهواإفةادال لملةيال اللاألول وا 

.يصو رال   و إل خاإلالمصطلحال صا  ي
ةىىي ًىىييدمرمىىاعإصىىةاوقىىدجعىى  ىى مىىاهاليىىدايوةقيىىل سىىامىىاالمصىىا  لاوال ضىىام

ةىىيمقىىامالخطىىابضىىماعالقىىاتمخ لفىىلمإرىىا،مىىاتالعالقىىلالإسىىقيلال ىىي قىىومعلىى ازدواجال ل
وهىاا لىهعمىادالإصىيلال ىيإىادك رىاهىااا...والجزفمعالجزف،عالقاتال عاةضوال  والجزف

.(5)االمؤلفا
و عىىدي موضىىوعا را،ضىمامًىىةوعهةىىي طىىويةال ال ىلالعة يىىل-ويىةكجميىى ع ىىدالمجيىىد
م ااإلةىادلمىاهىا المصىا  اتةىي عىث عىضموضىوعاتاإهي-ل  وافممعاللساإياتال ديثل

ة دالمااالق صاةعل    عهىا العالقىل،ال ديعإل ال يال عالقاتال  اياالم  إيلعل الط اق
يإ غىيإالاإىه-واا ىدث يإرمىاالسى ك-لجمل يااأو، سيطلال  جاوزمس وكالجمللليئجزةي

 وسىىعلالمسىىا لال ىىيل،الط ىىاقا ىىياالجمل ىىياال ىىييىىةدةيرمىىاطةةىىةعىىدمال قيىىد ال عاقىىبالم اًىى

                                                           

 .85ص،إعماا وقةل،للخطابالًعةيال  لي اللساإي إلمدخ (7)
 .702صأإظملالدالللةيالعة يل،،المعإ وظال المعإ :يإظة(0)
 .700ص،ا.م:يإظة(2)
 .ما:يإظة(4)
 .05ص،مدخ ال اإسجامالخطابلساإياتالإص:يإظة(5)
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ىىةاسىىط يا،ليصىى الىىكالسىى كإلىى الفقىىةات،ي ىىدثةيرىىاط ىىاقالسىى ك و يإئىىايغىىدوالط ىىاقمًؤ
العيبالىاي،و الكال إاو   جاوزال ال لال ديثل.اإ راف  س كالإصإفسه(7)للة ط ياالفقةات

والوقىىوفعإىىدجزئيا رىىىادوااا،وهىىواق صىىىاةهاعلىى معالجىىلالجمىىى ،لقديمىىلةميىىت ىىهال ال ىىىلا
.وةضائهالواسع،إل ةإافالإصالة يباها  عد

وةصىىىدهاضىىىما،الالمصىىىا  لالمعجميىىىلضىىىال ىىىيمىىىةتةىىىيمقاواآلةافاألة ىىىاةضىىىماهىىىا 
لمثىىاإيالم قاة ىىللىىهةىىياالإظةيىىلالسىىياقيلمىىةلوجعلرىىاضىىماظىىواهةا سىىاقالىىإصوقىىوا السىىا  ل

أادوا،خ ايىىاالىىإصوإسىىيجهالمىى ال ميم ىىااالإطىىالقمىىاهىىا الىىةؤكوالمفىىاهيملمعةةىىل،أخىىةك
دمجرىاأم ىا لمىا، ى الع ى ،المعالجىلأثإىافةىييعإيالكاإهسىي مالفصى  ىياهىا الم  إيىات

 ًىىافمىىا مىىضمىىاواس ، ةاسىىةاواسىى  إا ، أ ىىواةة زادتقىىدة راةىىيسىى،ةىىي  ليىى الىىإصمعىىا
ال دف الم الصقاتالإ ويلال ي مثى إسى لإاقصىل المة ىباإلضىاةيوالوصىفيسي واو.خفايا 

إاصعلوواض للةصىدالمصىا  اتالمعجميىلأمثللممايعد،والعالقل ياالم عاطفياوماًا ررا
.العاديلو يةالعاديل، إوعيرا

 عىد(0)((اسرتما  اَثكراء  ...))يرا  مامالسىياققولىهةماالمصا  اتالمعجميلال ييس د عل
ُ ِرْك دووْو:))قا ةيرىاةيجمللسا قلاإلطةافعاإفسه ب إفأا  بّ ْ ر ي ُأأّنر  قوُ كّْي ْهر ْف اَلَج  َنُ ًَ أنو ه

عىىاةضىىال(والثإىىافاإلطىىةاف)ةىىال ةادفوال قىىاةبالمعإىىوي ىىيامفةد ىىي،((اْءَكرر اَثَّ اَ َمْتواسورر  اَءَراإلُطرر
أعل ةريواقعلةي،وال إ ؤ را(الثإاف)يساعد ثيةاعل اخ ياةلفظل،زإرمااللفظيوالصو يا و

أادوا، دسىىراالسىىامعةىىيهىىااالمقىىامو  ىىاد  ىىوااللفظىىلاألولىى ال ىىيي ،سىىلمالمىىدكال صىىا  ي
ال إا ماإليقاعيهإا يااا  ،ال قدح معالمالجما ةاأللفل،هااال د  مًة راالجمالي  خ ي 

لىالكال ىزيياعلى  ى يعقدةاماال جاإ الإىوعيالم  إىجع ةيال وق،واإلطةافمفةد يالثإاف
ل ىىاالإسىىقااليقىىاعي،  مىى المعإىى إفسىىه،ًىىا رلمألفىىاظقىىد  ىىواهىىا اللفظىىلماإعىىلمىىا ىىواةد

ىحعإىهالمجموعىلاللفظيىل،يطةدها مىامفىةدات-المىدكال صىا  يال ىي  ًىا هةىي-ةمما  ًة
ل االمس وكالصو ييؤخةهاعا(الً ة-المدح-ال مد)مق ة ل  ةادفمعمفةدلالثإاف لمات

معماق لهمً المعهاإسىجاماعاليىاعلى مسى وكأ لفوليايأويطةحمفةدلالثإافمق ة ا،ةودالو
السىىيمامىىع ىىواةدو،الخطىىاب (والىى الف،ال  ةيىىاف)م ىىيل  ،و ياا ىىهعلىى الإسىىقالصىىجىىافتالفىىاظا

.الل ياجاف امااإصراةالإصةي و قلاال ساقاللفظيع ةاالئ الفةيالمس وكالصو ي

                                                           

 .777 عدهاوالسيماصوما725ص،ال ديع ياال ال لالعة يلواللساإياتالإصيل:يإظة(7)
 .778ص،0جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل(0)
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ممىىااليخطئىىه،ومىىاالمىىواةدالقائمىىلعلىى أسىىا المصىىا  لالمعجميىىلةىىيإطىىاقاإلضىىاةل
والىايجعى مىاهىااال وقىع(7)((...ذن ِوكسربة اَر  وَ أن اهل املعاصي ))ال وقعمفةدلالاإوبةيقولىه

، ًىيةضىمإاوة مىاصىةا لإلى مىا عىدها،ةرا قةيإللفظيىل((اه المعاصي))مطا قاقولهق لرا
ولىىاا اإىىتالمصىىا  لمظإوإىىل ىىياجمىىعال  سىىية،ا قىى داللىىيوا ىىدمةالىىاإوبوالمعاصىىييضىىمر

المفاةقىىىل ىىىياهىىىا ياالمفىىىةد ياإ فىىىا علىىى اإىىىهاليم ىىىا،(الىىىاإوب)إليرىىىاأضىىىيفومىىىا( سىىى ل)
مصىدة ث  عىةماخ المصدةب الةزقوالةزقالي وااالطي األاهااةاال  سابمفةدلام زجتةي

ىحعىا ع و  ىادلفظىلاال  سىاب.وةيىةا ماال ادة ا وةزقا عدُّاليع ةإ ىائجال سىبعىادل،مىاديعىدا ًة
ومإًؤ   خ ث،اإلثمةالاإبهو،هإام ماالمفاةقلووسلوهيمةئيلملم،لهياألموا الم  س 

ويس ًىعةهاالوجىدااالم ىةدد،ةىيالىإف آثىاة والاإبمعإىوي  ى ،ةالي ماه معال سبالطيب
ةماها المإطلقاتي غىاية.لااي أةجحالماإب ياالسةوةوالإدم، يالالالة  لوعاابالضمية
القةيإلسا قللو(الاإوب)هو( س ل) عد لملي وااللفظالمة قبال سبمعالاإبويصعباا

وهىىاااجعىىالالمصىىا  لعاديىىل(0)ولىىوالًىىيو مثىى هىىااال ع يىىةةىىياآليالقةآإىىي(المعاصىىيأهىى )
وللقىةآاةضى ةىي ىد  ثيىةمىاالمصىا  اتالمإ ثقىلمىا. يةمألوةلأا  وا قراماو اا
(2)((...َقرركم َج اِري َنر ْف ْهار ْبَرفانو اٍرَه ٍفروا ج ْفى َشْلَع كه ْم َفَرشوْأ...()))قوله ،االس عما القةآإيأص 

(4)لىىىىايو هىىىىا المصىىىىا  لالقةآإيىىىىل(جىىىىةف)ةالصىىىىفلهىىىىاةيطمىىىىح رىىىىاالىىىىاهاةىىىىوةاسىىىى ماعهلفظىىىىل
الىكعلى الىة ممىاةةاد رىاو ميزهىاو،ةالمصا  لهإاأيضىادخلىتةىيم ىوةالمصىا  لالمألوةىل

ال،را ال ع يةالقةآإي الإس ا .  وامصا  ل يةمألوةلأا ااما قراوا 
قولىىىىه،والمىىىىدكالىىىىايي  إفرىىىىا، سىىىى بالسىىىىياجالىىىىايي وطرىىىىا،ومىىىىاالمصىىىىا  اتالمألوةىىىىل

يضىفيي ةق رىاالىاهاو(م يإىل)ة لمىل،(5)((...,وعراه وث قرة  ةت َكْتال  َماإلسو اَسَرموْأواعلم ا أنَّ اهلل جعل ))
،م يإل ةجحعلى هىا ال لمىاتل ا لمل(م دودل،قويل)م وقعلمث الفاظا -لوالها–ماجاإ ه

ةىيالجملىلال اليىلال ىي إطىوي(وثيقىل)ة إسجممع لمل،معإاهاإًاةلإل الصال لأص اةيأل
صىولرا إضويةىيأا لملقويلأل،عل ال لم ياالمق ة  يالتْض و الكةع،  اماإلعل معإ 
  ديىدا تْد  عألإراو الكيًوبالقولإقص(1)اإراضدالضعف  ديدهاةيقا ةي،عل الضعف

                                                           

 .255ص،7جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل(7)
 .﴾َخاِلُدوَن يَهافِ ُهْ  النَّار  َأْصَحاُب َفُأْوَلبِئَك َخِطيبَئُتُه ِبِه َوَأَحاَطْت َسيَِّئًة َكَسَب َمن َبَلى﴿،87،سوةلال قةل،مثالةظيإ(0)
 .075ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(2)
 .﴾ِبِه َفاْنَهاَر َهاٍر ُجُرٍف َشَفا َعَلَى ُبْنَياَنُه َأسََّس مَّْن َأم َخْيٌر َور ْضَواٍن الّلِه ِمَن َتق َوى َعَلى ُبْنَياَنُه َأسََّس َأَفَمْن﴿.725،ال و ل:يعإظة(4)
 .52ص،0ج‘ةيمس دةكإرجال ال ل،إرجالسعادل(5)
 .7078صمادل،القول،،القامو الم يط:يعإظة(1)
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الإقصىاااع ةاهىازائىديمازجرىامعإى أامىاة ىدال ،امعرىاضىد هةصاةالىاهايس  ضىة،(7)سل يا 
 لمىلم ىدودلأمىا(.مىةا ا)صال اللمصا  لما لملم يإلال ىياق ةإىتةعىال  لمىلاق  ةغدتْ

، ىييم ىدعليرىاجإىاحاإلسىالمدياتالزماإيلوالم اإيىلالماال ديثلي ةيالأل،ةالسياقيطةدها
و ز را،موعلاللفظيلمًاة ا راةيالمج(م يإل)و الكةاقت لمل(.امةا )حاة  اطرا  لملليص

ا ثةما لملل سىد لىكة  ا ع،صا  لوقد   ةة اجلاللفظالم وةيللم. صا  يلةيالمدكا
 غرا َ اَّط اْةْف  اُوع دوًَ...:))عىامعاويىل() قوله،العوزالمف ةضةي إيلال الم  الةليال اجل

وق ى (.أصى ا هقومىهاو)يجىوز قىدية  ىى،موصىوفلم ىاوفلةرا صىفاتم عىدد(0)((...لمةاََظ
قامىىلالصىىفلمقامىىعىىا ىىديثلاال ىىدمىىا،المصىىا  لالمعجميىىلالخىىوضةىىي ،ه ىىافالموصىىوفوا 

الغىةضإا،االقيىا ي ظىة ةىيالإثىةأل،لإو ي ثةةىيالًىعةدواالإثىةهاااأاةا اجإييةك
اإليجىاز ىافالموصىوفيسى دعيو،طإابواالسراباالماا ةالصفلأيا اايإ ريإل طلب

.(2)معاس  رامالموصوفولالكيةكااال اف يةالئقوالسيما،واالخ صاة
ةىيةأكة أإىها اجإي إاو الموضو ماإا يىلمإطقيىلأاي دو،ماخال هااالعةض

ةىىىيسىىىياقوا ىىىدق ىىىيحعقىىىالاإليجىىىازإلىىى اإلطإىىىابع ْمىىىوااج ،للغىىىةضوي ىىىا  ىىىافالموصىىىوف ف 
لىى إا يىىلأخىىةكرىىاإيعلىى أا وسىىيعزاويىىلالإظىىةو وجر-السىى لزامهال إىىاقض ىىياهىىاياالطىىةةيا

 لى  الموصىوف الصىفلإلى ألجى ة افالموصوفوقيامالصفلمقامهقدي وا،ي  اإلً ا 
  ى ،ة أاالموصوفقداس  ا إلى الصىفلاا رىالطىو مزاول ىهإياهىا، داالإدماجال ام يإرما

لالم  ىدثو ايى،ةرإىالىي ثمىلاسى  رامللموصىوفهىاامىاإا يىل،عةف راوصاةتعلماعليه
.العقليالايطة ها اجإيماإا يلثاإيلاإلً ا ليلزمواإليجازالخ صاةل يإرالا  وا

وةدهإىاالىايأع()اإلمىاموعل أسا ما قىدميم ىاالإظىةإلى  ىةا مالصىفاتةىيقىو 
هأوقومى)يقىدة ىىأاإلى اإىهمىاالمم ىاأًىيةالىاي-عل أسا  اجلاللفظالم وةيالم ىاوف

إا ىى صىىفلهإىىاهىىي يىىة،وي قىىقمىىةاد ،مىىاصىىفلليإجىىزال ىىالم غي ىىهأ ثىىةإلىى –(أصىى ا ه
ثىم.ا ىةتالوا ىدلمإرىاإااةال سى لزمرا  يىثي مثى الىاها ىاقيالصىفاتويس  ضىةها،األخةك

ةعإىدة قرىاةىيخىيطوا ىد   لىوةعمليىلالوصىف، مجمىو هىا الصىفاتإالالوصفالي  م اإ
يفسةأاةعإدئااليم ا.لعجزالصفلالوا دلعاالقيام را الوظيفل. ضحمالمحالموصوفو 

،والااي واالداةعالو يدلرا الصفاتهوم ضالامسراباال واةدالصفاتعل اإهإو ما
ي سىىىعوعإدئىىىاا.الىىىاييسىىى ردف عيىىىياالموصىىىوفو ًخيصىىىهاإلخ ىىىاةيإصىىىةفأيضىىىاإلىىى ةىىىاألمة

                                                           

 .ااال دالسل يمفاد ا ةالإقيض:وةيه84ص، مام ساا،يإظة،مإاهجال  ثةياللغل(7)
 .288ص،0جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل(0)
 .252ص،0ج،الخصائصيإظة،(2)
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 ثيىىةليم ىىااا إ مىىيإلىى المجموعىىلاللفظيىىلا ألفاظىىال صىىا  يةىىيم ىىوةلىىول ييسىى قطبالمىىدك
ل االكاليعإية حقامو االق ةا اتعل مصةاعيه.المً ة لإل  عضرالفاظال ي جمعاأل

الم وقعىىىليجىىىباا  ىىىوادقيقىىىللفىىىاظااألأل.ال صىىىا  يةىىىياخ يىىىاة ىىى لفظىىىليسىىى وع راالمىىىدك
ال ىىييم ىىالفىىاظهإىىاةىىيمىىدلوال راي ىى مال فىىاوتةىىياأللفىىاظة فىىاوتاأل،المطلىىوبلمعإىى   قىىقايل

وقىىىديصىىىعبالىىى  را المىىىدكال صىىىا  يالىىىاييصىىىا باللفىىىظ.ال إ ىىىؤ رىىىاليسىىى وةيال يىىىااقصىىىد 
 قولىه،سى غرماعلى موضىو وا ىدأاويم إاقضىاأمىةيالم  دثعد قص إااالم وةيةي الل عدد 

(((:)...ٌلُلرر   ٌرُف رررا َسرر ْف قوت اّنرر ...))(7)وهىىو أ ىىدهماأةيىىد(اإىى م)ةاللفظىىااالمصىىا  االمفىىةدل
لاليخ ىىةعإرىىا ىىالمعإ ةضىىال ثىىةالج؛اووسىىفة ىىأإرماإلخ ىىاةالاالمىىةاد،الم الغىىل(سىىفة)األو 

؛سىىفة ىىأإرمخ ىىةعىىإرمأو،او اضىىة-أمىىةهمةىىي قيقىىل-ةرىىم،عىىاالمجىىازالىىاي  ملىىهال لمىىل
ةرىىو( لىىو )اللفىىظالثىىاإيأمىىا.اآلخىىةل قلرىىممىىاداةالىىدإياإلىى داةإا؛هىىيمالة  ىىاضاأليىىام رىى

ي ى مقيىاممفاةقىلأسىلو يلل فىاوت(سىفة) عىد(ألإى م)ل اجعلهخ ةاثاإيىا،اس عماالودالللي قيق
جمعرمىاخ ىةياةىيأمىا،ياألو ي ى مإفىيالثىاإإث ىاتاأل،المعإ  ياالخ ةياو إاةيما يإرمىا

ةيلفىىتالإظىىةإلىى قيىىاممصىىا  ل يىىةمألوةىىل   ىىدكاألسىىلوب،وا ىىدةىىيآامعىىالم  ىىدأقىىةاوا ىىد
ة سىىدثلمىىلةىىيمجةيىىاتال ىىالم،الإمطىىيو  ىىوخ  وجيىىهالسىىامعإلىى معىىااجديىىدل  ةزهىىاال اجىىل

. اإتس  ق ًا ةللولميقم مامالخ ةيالةدمهو را
أ عىادة ةلىوةىةض ىا مزيىدمىاال أمى لسىةكأخةلرا المصا  لماجرليإظأاويصح
صى احأو ىيا ىيا))قىولرموجعلرىاإظيىةوا ىدلالخ ىةيا مثا ىل لمىلدلة ما ةجحعى،ها الجملل

ةرىىم. رىىا يىىاامجمىى  ىىالرمةىىيال يىىالالىىدإياأةيىىدوا ىىدلامسىى و لرىىة أإ(( لىىو ىىامضأومسىىاف
ولعى الىكاًىد قافةلي ثمل،مرماطا م وثرموقةاةهمةيها الفاإيل  ا واةعل جإاحسفة

ةرىىيواا اإىىتسىى فيد،  ىى وا ىىدلمىىاال لم ىىيااإلخ ىىاةممىىالىىوجعىى الإفىىو ةىىيو ىىأثيةا وعظىىا
،مام ثقديطىو اويقصىةالمألوفل اال الممعراسيغدوم دةجاوةقمسيةال يال، فصيال

يو يىىااإا،ال لم ىىااخ ىىةاوا ىىداتْل ىىع ةلعىى الوقىىعسىىي وااقىى ممىىالىىوجع،الة يىى ثىىمالعىىةوجإلىى 
ياعإدئىىىا لىىىو عىىىةي ،عيإىىىاعلىىى ال يىىىالال فاةقرىىىاوسىىىةعلالة يىىى وااللمىىىوت،  عجيىىى المصىىىية

 ىلل عىاةومىاهىا الجرىلسى  واالمصىا  لاًىد ةا.سى داملا ىةالمىوتالال إغيصةي ى لىال
.لالخاصلأها الريال إ ؤ راةي
إما  ماهيثإائياتمف  ل-الثإائيات اللفظالم وةي فعيسر ال إ ؤ المصا  لعإدمايعوا 

وةىقأ اإىتسىواف-آإفىا و يةمدمجل ماةيالًاهدالسىا قوةىقثىاإيالىةؤي ياالل ىيا ىما ةهمىا

                                                           

 .721ص،2جمس دةكإرجال ال ل،ةي،إرجالسعادل(7)
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ً  نوْأ مرراْءُلى اَع علرر...))()ةمىىثالةىىيقولىىه،ال  ىىاياأموةىىقم ىىوةم ىىوةال ىىةادف  ْةَظررلررى ْكَعوارُّْقال 
(سىغبمظلىوم)إىهةىيالجىزفالمإفىيمىاالعطىفأاهاالىةىييخطىةهإىا(7)((.لر  ٍ ُظَم ْبَغوال َسقٍ هاَْ

أاةرىي  صىدةالمجموعىلاللفظيىلال ىييم ىا،إليىه رامضاةاواإل ياايسر ال إ ؤ  لملمظلوم
ومىىا(م ىىةوم،جىىائع،ضىىعيف)امىىامثىى ألفاظىى، لمىىلسىىغبةرىىوقىىديقىىةاإلىى ،ي دسىىراالم لقىىي

ل ىاال لمىلال ىي قفىز،ًا هها المفةداتال ي صىبمعاإيرىاةىيمصىباالس ضىعافوال ةمىاا
ىى رالىىالك:هىىي لمىىل(سىىغب)و  ىىوم ىىو اللفىىظالم ىىوةي،علىى طىىةفلسىىااال وقىىع مظلىىوميًة

مىال ضاداألخةك،يس دعيها ال لملفال ة ي ياال إاإ؛  المف ةض يإراو يا لملظالمال قا
الاييعاإيىهاألو اإلجرادوهو(سغب-ل ظ)ثمااهإاكً همعإوي ياالمفةد يا،آخةطةف

ةضىىالعىىا،افالجىىو ةجىىاآلخىىةوال عىىبالىىايي ا ىىد ،مىىاامىى الفالطعىىامةيلىى قطأإفاسىىه صىىعو ل
مااجى الىكأضىيفتاألولى إلى ،(0)  د ضلثاإيعل ألو عل االم الفواةيد ا،فةقالمعإويال

مفادهىااسى  وااالظىالمعلى  صىلالمظلىومةرىىوإيمىىافلةرإىا  مىا.والثاإيىلإلى المظلىوم،الظىالم
ولرىىاا لىىهة مىىالىىميعسىىةعلىى .معإويىىاأمظلمىىاماديىىاأ ىىااسىى بةىىيهىىااالظلىىمالىىاييقىىعسىىواف

قا   ىيا اعل ماق لرماوةقمفروماليالمعطوةإليهضافوالمضاف مامالمي زة أا    قْ  سْالمع
وضىعالم لقىيهىا األمىوةةىإاا،هماأيضىام ضىاداااومضىاة،م ضاداا( ظلوسغب)ةى،ال إائيا

سىىىيماةىىىيمجىىىا وال،مالئمىىىللواق ىىىةاحمجموعىىىللفظيىىى،مىىىاال ىىىالماآل ىىىي قىىىديةأم إىىىهةىىي سىىى اإه
ي يسىةللسىامع(2)((... اِ واَعقاِ واوااء واحلساِثإىل دار اَ... ()))ةفيقوله.المة بالعطفي

ي ىادالىاهاإا،امقوماتالخةصقائملهإاوااالي خطا أل،المصا ب سروللي لقفاللفظأا
لوجىودعالقىل(الجىزاف)عيىدا ىة ع(ال سىاب)و لمىل(الثىواب)ةوةسىماعهل لمىل،يس  ضةالعقاب

رااصىىط اب عضىىرال عضىى ثىىةللو،لفىىاظولمىىا سىى دعيهدالالتهىىا األ،زااللفظىىيال ضىىادوال ىىوا
اوالي عىدعى.؛إاهىي إ مىيل قى داللىيمًى ةكجعل رىامألوةىلميسىوةل،ةيإصوص ثيةلاآلخة

،(4)((اَهرِّأمْحَو هادَّْ أسو َرموْأ ُ ُلَمَ ...()))مإهقولهأيسةهااالًاهد  هو

                                                           

 .402ص،0ج،ةيمس دةكإرجال ال ل،إرجالسعادل(7)
ال ىديع:يإظىة،للمضىادل ىيااللفظىيا،وهااالإو ماالمصا  لالمعجميليؤديإل س كالإصوهومىاأقسىامال  ىايا(0)

 .728ص،، ياال ال لالعة يلواللساإياتالإصيل
 .721ص،2جيمس دةكإرجال ال ل،ة،إرجالسعادل(2)
 .57ص،0ج،ا.م(4)
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مإرماداةيوقدقصد اللوااأل مةاللوااأل يضة ماإا،م إيعل ال ضاد(7)ال د يجةراا
ودةيىةادمىااألْسى،يصح م هااال د يجعل أسا معإويلعلهو،واألعجميال قا   ياالعة ي

 يىف ىىااةىأاهىىا و. الع يىىدوالمىوالي:مىاهىمدوإرىىممة  ىللامىااأل مىىةة،القىوموسىىادا رمفأجىال 
،ماق ي المس و اتال ىييسى عملراالإىا ًىةعاوا ىداألإراالمصا  لالي عاة دسراو ظإيرا

وصىاةهىااالإىو مىا،ة ا ىتمعةوةىلللجميىع،ساةتها ال عا يةوسىادتإال داه راإالوماالك
. رمومخاط ا رماليوميل ةيم اوةاإياا قعلمالإا  هو ثةل عاطيرمالمصا  اتمألوةالس

إلى  ىدل ةاوح ياالمألوةى ي  ه،لميزاام ددودقيقلالمصا  لالمعجميل يةخاضعو
عدلمعظمرايصبةىيخاإىلالمىألوفألفاظو يامصا  ل  ةدد يا،اليعدو ال وقعواالخ ةاص

وهىىااالإىىو ،عىىاةالىىك ىىهاالىىمي أياإىىو ثالىىثيصىىعبالىى  را ىىهو ريو ىى،هىىوقةيىىبمإىىهمىىاأو
ي  اجإل ةض  د ةو أم الس  إا ماوةاف مامقاصدوقيم ع يةيل إ عمامةادالم  دثةي

ضىماال إاسىبوةيضوفهىااال صىإيفيىدخ .إيصا م  غا ضماأصو الم اوةاتوالخطاب
َعملر ا  ...()))قولىه .(0)وهوال وةيق يالفظىيام إاسى ياال ال ضىاد،معاييةمةاعالالإظية

لمىىا يإرمىىامىىا واةىىقو إاسىىب( سىىةكوقيصىىة)فظىىاالةرىىاااال.(2)((...وو صررر فرر  ق بعمررل كسرررى 
،يًخصىىراللىىى الزمالخىىاةجي يإرمىىىاأايعىىداامىىاالمصىىىا  اتالمألوةىىلال ىىىياليعىىزعلىى المىىىةف

مىا ةاةىقأ ثىةةمىا،عليىهيىإصودلىيال اآلخىةةالدالالتاالل زاميل جع اللفظالم وةيعلماعلى 
ة لمىىل سىىةك ةاةىىق لمىىل.لىىي  غةيىىباللفظالمصىىا بال إ ىىؤ ىىصىى حلياالسىىمااةىىي ىىديثالقىىوم

ةمىاًىا رت،واإلإصافااإل اإعدامالعد ةقيصةوهمامعايدالاعل ظلمالةعيلوقرةهاويًي
إا،معجميىىلوظيفىىلةمزيىىلومىىاهإىىا  ىىواللمصىىا  لال.يسىىومقومىىهسىىوفاأاسىىية هسىىية رماال ىىد

ل  جوةوه ااصاةاسما سةكوقيصةةمزا ،لًدلالمالزمل يإرما،إل األةعا  األسماف ةمز
.لوجودال إاظة يإرماإالوماالك.وظلم

ة مىاإا، ى قىد  عىداهاإلى األةعىا ةالجمى ،والمصا  لالمعجميلال ق صةعلى األسىماف
اب ية ويس دعيهوةقم دأالمثاإيوما يإراماعالقىاتيوج رىاال قىاةب اااللفظالم وةييج

.(4)((...ِ ْذُ ر َ ْف ث دَِّحر   َْ ه نمر إامرا وشرر اَقر ل اَ رذِ و    ()))ةفىيقولىه،ال  ايا ال قا  أو،ل ةادفا 

                                                           

ةفيىىهاا520ص،ا ىىاأ ىىياالصىى عالمصىىةي،  ةيىىةال   يىىةةىىيصىىإاعلالًىىعةالإثىىةو يىىاااعجىىازالقىىةآا:يإظىىة(7)
هجىافأايا ةالًاعةألواإا يقصد راال إايلأوال وةيل ا ةهاعاأًيافمىامىدحأووصىفأوإسىيبأو:))ال د يجهو

 ...((.أو يةالكماالفإواأول يااةائدلالوصف
 .770ص،ال ديع ياال ال لالعة يلواللساإياتالإصيل:يإظة(0)
 .085ص،0جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل(2)
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أوعىىزةقىىد،(ي ىىاب) لمىىل(ي ىىدث)عىىد   ىىواال لمىىلال ىىيأا-وهىىوسىىياقام-يسىى دعيالسىىياق
() ة ااهاا مريدالغمزالًخصالمامومالايداةتعليىه،اًةال المهوال ابأق يلرا

 ىااةعى الىاممضىاةعا(ي ىدث)ولما ىااالفعى األو مضىاةعا،دائةلال ديث ال اب لما دث
مىىاة ل، األ اايىىبإالةىىالي فىىو ،ليىىد علىى مالزمىىلال ىىابل ديثىىهمالزمىىلمسىى ديمل(ي ىىاب)أيضىىا

ي ىيامزيىدا()ولاااس مة،وهاا ايلالاموقصاةا ،ةا ال ابااإ ةكم  دثاجاإ هالصدقوو
سىىى يلهاإلإجىىازوهىىىا م مىىىدللمىىىامىىىاإةالوعىىد((...  ْلرررخو  ْف د ْعرررًََو...))ةقىىا ،مىىاالصىىىفاتالةايلىىىل

،قىىاماإ قىىاصو ىىوهياولمىىا ىىااالمقىىامم،و لىىكمامىىللمىىايقىىوم رىىا،فْلىىسىى يلهالخعمىىاوا ،يصىىإعرا
والي ىاديل فىت(يخلىف)يميى مىيالًىديدالالة  ىاط  لمىل-وهواللفظالم وةيهإىا-(يعد)ةالفع 

اا- مىىا قىىدم-الامىىايقا ىى اإجىىازالوعىىدخلفىىه،المىىةفإلىى  يىىةهىىا ال لمىىلةىىيهىىااالمقىىام مىىاوا 
يإسى قالفعى ((...ث َكر حوَ ْف   ْلر حوًََو...))،يًىيةإلى مو قىلثالثىلسة،ةىيال ىالم()اإلماماس مة

ةع ماي أه ةقد،ول إهاليعز  يةها،ةرويفضلرا، قو المجموعلاللفظيلأو ةيمل(ي إث)
أال إىىهاليسىى  ق،ةرىىااةعىى مإىىاة (ةع  ىىي ال)ةعىىال مثىى ةيق ىىةح،ي ىىوامالئمىىالرىىا المصىىا  ل،

وهىىاا،  ىى ممجىىيفةعىى ايطىىا عمث ىىت ة ي ىىاالداللىىل،لاال إيىىلالإسىىقيلالم قدمىىي ىىوااألو أل
؛ثاإيىىىللقىىىاةىىىيمةي ىىىأخةةإإمىىا(ة عىىىالي )أمىىىا(ي إىىىث())اإلمىىىاميىىإرضلىىىهالفعىىى الىىىاياإ قىىا 

مىاهىا (ي ىابويخلىف)الالإاةيلمعهةيال ة يبوهىااالي سىقمىعالفعلىيااللىايا قىدما لوجود
صفاتسل يلي سم راالًخصإ ةازماجرلالداللل  فقاألةعا ةيةال ا و،الجإ لجإ لال ة يب

مضاةعلسىل يلأيضىال ىد على ااأةعاال فظةرااالمجةكالسل يةيال المو،موضو ال ديث
ةرىيال إفىكعإىهوال، لرىالصىيقل رىااالًىخص( إثالقسم،خلفالوعد،ال اب)ها المعاإي

.  خلف
 قووُكؤ َدَبر أمرا بعرد,فإن اَقر      (:))) قولىه،وا ىدم ىدأ عىودإلى ألإرىاعىا وقد  ىةادفاألة

ل ىا،امإ ى ال ىالم يىةمعلىوماال جىا أل،هإاقدالي خي الفعى الثىاإيلسامعةا(7)((...ِقُلباَظُّ
َُْب قوُك وح اَتوْف())) عدقوله  عيىدإوعىامىاوهىو(واسى ق لو م)للسىامعااي خيى الفعى ((...ِيغوَبا

مفىىةداتإ ىدكة  ىوا،(0)إوإىىاتظل ىىاال لمىليم ىااا إىى ظمةىيالئ ىلالم،عىا وقعىاتالم لقىي
الفئىىاتال ىىي إ مىىيإلىى مجموعىىللفظيىىل ًىى ةكةىىيمةجعيىىلوا ىىدلقوامرىىاال دايىىلواالسىى رال لىىاا

اماال لمىاتال ىيوسواه( قدمو م-اس  قو م-اس رلو م)هإاكمعأةعا أخةك ىج إدةأايم ا
ةىىإااوال ىالماا ىىهيجىةيةىىيم علىقاألةعىىا مىاال لمىىاتالمجىةوةل. إسىلكةىىيهىااالعقىىدأايم ىا

                                                           

 .57ص،0ج.ا.م(7)
ال ىىديع ىىياال ال ىىلالعة يىىلواللسىىاإيات:يعإظىىة.الإ ىىويألإىىهيقىىومعلىى   ىىةاةال إيىىلالإ ويىىلقىىديىىدخ ةىىيهىىااالسىى ك(0)

 .707ص،الإصيل
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 قىىدية   لمىىات  ًىىا هةىىيالمىىدكأم ىىاةم علىىقالفعىى الثىىاإية مىىا، اإىىتالم علىىقاألو هىىوالظلىىم
 و مفاهيمالجوةوال غيلاا  م وةألفاظال صا  يالً ةا راةيالمجموعلاللفظيلاا راوهي

ي ىىىواةىىىيسىىىج هىىىا المجموعىىىلم علقىىىات إ ثىىىقمىىىاهىىىااالمإطىىىقة   ىىىويهىىىا القائمىىىلأايم ىىىا
و اإىىىتسىى أ لفةىىىيمىىىدةجمًىى ةكمىىىعال لمىىىات(القسىىط،العىىىااب،الًىىىة،الجىىوة)مجىىةوةاتمثىىى 

لمعجميىلًىةي اةىيوه ااسىي واالم لقىيوةىقمفصى المصىا  لا.األساسيلالما وةلةيالخط ل
  مىى أا لمىىاإجىىحةىىيةصىىدال لمىىاتال ىىيمىىاالمؤمىى ،بوالىى  را رىىاةسىىمالخطىىاآليىىات   ىىع

االمصىىا  لالمعجميىىلهىىيالمإرىىاجاأل ثىىةةائىىدلةىىيدةاسىىلأولىىاايىىةكةيىىةث؛المًىىردالخطىىا ي
.(7)ال إيلضمامس وكال مثي اللغوي
وضىىىو يغطىىىيجاإ ىىىامعيإىىىايسىىى دعي  ىىىا عأةعىىىا  ىىىااالمإاا،وقىىىد  صىىىا باألةعىىىا معىىىا 

و(أد ىةت)يسى دعيالفعى (لىت أق)ةالفعى (0)((...ُوَربََّش ُوْلَبُوْأ إذا ْةَكتواَْف إنم())) قوله،م ًا رل
وسىىواهامىىااألةعىىا (، ة ىىت، ىىةزت،اإ ًىىفت)مثىى أسىىفةتللفعىى لإظيىىةأةعىىاال سىى دعيي(ًىى رت)

قىومعلى أسىا ال ىوازيالإ ىوي المصىا  لهإىاوا ضىا ه عىدخفىافواألمةال ي د عل ظروة
.وموضوعههإا مامالجملل

    عدا ل  واالجمللم سمل سمل،ال ق صةعل اللفظالمفةدإااةالمصا  لالمعجميل
أاوالىاييجعى عمليىلال إ ىؤهإىاةيرىاًىيفمىااليسىة.الم وةيلوي وجراجمللأخةك صا  را

وهىو ىالكي قىق، خىالفمعإىويأووةىق واةىق،إيأساساعل ال إاصف ىياالمقىاطع  وازيي ال
االغىةضمىاال إاصىفأل.والوظيفلاألد يلال ي  سبال ىالمصىفلالإصىيل.(2)الوظيفلالًعةيل

 ى (4)القائمعل أسىا الموازإىلالمعإويىل ىيا ى لفظىيااليق صىةعلى مجىةدال  سىياوال ىزييا
وعمليىىلال ىىوازي جعىى إم اإيىىل.هىىوي ىىول مرمىىل  قيىىقاالإسىىجامواال سىىاق ىىيام وإىىاتالىىإص

ألإرا،امةا يويايضفيعل الإصجماليلمًفوعل ال خي -  عاالجملل-،ًفعااللفظال 
عالمسى وةمىاالىإصموضىو الظىاهةالم ًىوفو خلىطال لقىي االإ ظىاةوال ًىوفالم فىوفض 

.واإلثاةلويق ال ً
ويىىىلال ىىي عإىىىية ىىىطي ىىىالكالوظيفىىلال إإجىىزة  ،وال ىىوازيهإىىىاي  قىىق ىىىياالجمىى الم  ا عىىىل

ىىد عضىىراإلىى  عضىىرا ألإىىىهليسىى ويالىىإصقائمىىاةىىيإسىىيجم ماسىىكم  ىىوك؛،اآلخىىةالجمىى ًو
،م اإىهولىااالي ىةح،ة ظلى الىإص أةيائرىا،يإطلقعاجإ هًعوةيلوا دل س وليعل الوجىداا

                                                           

 .700صأإظملالدالللةيالعة يل،،المعإ وظال المعإ :يعإظة(7)
 .214ص،0جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل(0)
 .700ص،ساإياتالإصيلال ديع ياال ال لالعة يلوالل:يعإظة(2)
 .20ص،ا.م:يعإظة(4)
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عالجرىاإالثغىةلأوالموضو واس يفافجواإ ه   ال  ق ثلمىلإً ا    يعطيإفسه قراةي
ةىىيالخىىوضةىىي ىىديثالفىى امًىى راإياهىىا ىىيا  ىىوم  ىىوم()ولىىاااسىى مة،ة اجرىىاوأ لىىق
لوةىىقوعلىى السىىامعالىىايي لقىى ال ىىديثااي ىىد الجملىىلالم وةيىى((...بلرردا نَبْصررً ...))الةيىىاح

ً ()))س  طا قمعقولهأإراويف ةض،ال وازيالقائمعل ال إيلالمقلو ل  إىاف ((...َرآَخ ئَنْطخوو
الىىاي  عىىاد ةيىىهالجمىى و سىى ويالقسىىملةيرىىا،علىى المعطيىىاتال ىىيية  ىىزعليرىىاال ىىوازيالإ ىىوي

للىإصويصىواخواصىهممىايمثى   ىةاةاي فىظالًى  ال إىائي،  وا دمإرماعد االخىة،ًقيا
مىىىايخوضىىىهمىىىا()ولرىىىا العلىىىلالي ىىىةك. ىىىلالم ىىىد االةراميىىىلوال واصىىىليلو جة،األسىىىلو يل

وا ىىدلمإرىىاح لىىااواصىى ال ىىديثعىىاالفىى اوإق ىى،خىىة  ىى يإىىا م  غىىا آ ىىديثواليإ قىى مإىىهإلىى 
خصىت) ىياآخةإ ويةرإا وازا((...ارت ل وَب ُوّمرا وَعكت توْف ُوصمَخ...))ل  وامداةال المةقا عإرا

ممىايضىماللىإصو د ىهوي ىيامسىىاة ،وال إيىلهإىام ىةةلأيضىا(ة إ رىا)و( لي رىا)و ىيا(وعمىت
الإسىىقيالىىاييدعمىىهعإصىىةالمداومىىلع ىىةالسىىيا لةىىيال قىىو الدالليىىلاا رىىاال ىىي غىىايالىىإص

ةالخطىابيإطلىقمىا.م إاةةلاوم واةقل صةفالإظةعا وإرا،و ً  جميعمضاميإهالثإائيل
ةالىداةع،االإجةاةوةافهاولزوم وخيال اةوعدمالغفللعدمإ ةل س ردفال  صية عواقبالف او

المرىىىيماوةافاإعقىىىادالىىىإص   مىىىتسىىىطو هةىىىي وجيىىىهمقاصىىىدالخطىىىابإ ىىىو قيقىىىلوا ىىىدلهىىىي
مىا يىاا قيقىلهىا الوجىو و سىليطالضىوفو ىااال ىد،مىاوجىهوا ىدأ ثىةال ي ىاالرىا(الف ا)

ةي  قيقةا طمضموإيةضالعاالىةا طالإ ىويالقىائمعلى أسرمعليراهااال عددل لكالوجو 
و ىىالك  سىىعدائىىةلالمصىىا  لالمعجميىىلةىىال إ صىىة ىىاللفظ. إاسىىقالخطىىابةىىي إىىا ال ة ي يىىل

 مىاةىي،أخىةك ماثلرىاةىيال ة يىبوالمعإى   ة ماًملتالجمللوهي س قطب،يس دعياللفظ
  إىاوحجمل ىاامعىاوةىقأا س دعيالمصا  لالمعجميلإا،والمثا الايسيا ة،المثا السالف

الاييقع  تخطال وازيويمث ةيسإخه  ةاةالل ة يبالإ ىويالم دأالك،ال إيلالمقلو لم دأ
 ْه ا ْبَُّْدَتسوَ َْ, ذاْتاَلّْ َنْم اتْفَرْط قواه َرْأو...(:)))لخطابيقىو و ال اليي قق ماس اواإسجاماةيا،
ََ ْةَصر اَْاخْل اْتذَّاَّلر  مَن قوه ءاَرا َوى َمْلَع َْر ْتر ا ًَي  اإلمىامأسىلوبف أل ى ىااالسىامعقىدةىإاا(7)((...ٌقَْر أا َرب  وش ر ا 
()ثاإيل إزافالجمللاألول ويقلبإا يل جمللسيأ يإهأأدةكإهيقا  ال إيل ال إيلعةفأو

ةىىإاا،والمصىىا  لالمعجميىىلسىى جع  وقىىعالجملىىلاألخىىةكقيىىداإلم ىىاا،ال ىىديثإلىى طىىةفم ىىااا
.صىفيمىا ى ًىوبوأإرا اإتالجمللاألول قد طةقتةيمضاميإرالل ديثعالااتالجإل

،عىاا راأوالإىاةماآليثسىي واعىاال ىدأااظي  ةكوةىقالمصىا  لالمعجميىلةىيأاةللسامع
ىد رىاةىي.خلوما ى لىالوأإرا ةرإىاسى  واالجملىلموازيىلللجملىلو  سىعمسىا لال ضىامليس ًة
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ل عىىىدهاعىىىاالموضىىىو اوالإسىىىقالىىىاي،السىىىياقالي ق لرىىىاأااظىىىاس صىى ابجملىىىلودةفأخىىىةكيع
.اإ ظم و م وة هي  الإص

اةالجملىىىلالم وقعىىىلوال  ىىىثعإرىىىاعلىىى الجملىىىلااتال ة يىىىبواليق صىىىةالمقىىىامةىىىياسىىى خ 
 عقيىداةىيأ ثىةال ضامإل جمى اأمةةقديإس ب،القصيةال ي  م مضموإا سيطا يةمعقد

يفيىىلال ىىيسىى  واعليرىىا ال إ ىىافاإلسىىرمةىىيو   عىىهقىىديع()اإلمىىامافأسىىلوبفىى ة ي رىىال ىىااق 
ل أ يدوممايإ ق .قد  يط را س بالط يعلال ة ي يللرا،ماعل الة مماصعو ل لكالجم 

ََُعر ْلررا وخ  عل ررا أهلُ  َلْمر    ٌسم ش ر  ٌل ور طاًرا خَ ن اخْلإَو أال()))هااالغةضقوله ق   ر ر ُ ْبَمر ّحْقَتررا فْ م ج ُ 
هىا الجملىل،(7)((كرة  , اال وإن اَتق ى مظاًرا ذَرل محرل عل ررا أهلررا وأعطر ا أزمتررا فتقحمرُ بررق   او         اراَكم

خيىى )وخ ىىة وصىىف ه(الخطايىىا)ةالجملىىلاألولىى م وإىىلمىىااسىىمإا،طويلىىلال صىىالرا عىىدلجمىى 
ضىىةوةلواليجىىدلرىىااألمىىةاليىىةكللمصىىا  لةىىي ىىدووأجزائرىىاوالمىى معاةىىيهىىا الجملىىل(ًىىم 
زمواضىىح ىىياالخطايىىا ىىالااال؛ةىىال ع يةهإىىامجىىازي،طايىىاوالخيىى ل عىىدالمسىىاةل ىىياالخ،م اإىىا

ةفىىىي،قال لم ىىيامىىع عضىىىرمايعىىودإلىى اسىى عما خىىىاصايطىىا عًخصىىيم فىىةد ىىةة،والخيىى 
ىى)قىىةا لمىىلأمىىا،قىىةاال لم ىىياإلىى  عضىىرمااالسى عما المىىألوفقىىديإىىدة ةرىىاا(خيىى )إلىى ( معًع

لمحملىىىلسىىى عا عىىىضالخيىىى ًىىىم يصىىىعبقياد رىىىاو ىىىالعودلإلىىى الجاإىىىبال ة ي ىىىيللجأل؛مم ىىىا
ل ا اقي(خي )ةجمللال ا   واةقمعصا بال ا ( م عليرا)مصا  لم وقعلوهيقوله

خةلويصىعبال إ ىؤ ى(خلعىتلجمرىا)الجمللي ةاوح ياإم اإيلال وقىعوعدمىهوهىيجملىلالعطىف
اإلمىىىامل ىىاالمىىدققةىىيأسىىلوب(ة ق مىىت رىىمةىىيالإىىاة)الجملىىلوهىىيالمسىى رلل الفىىافالفصىىي ل

()اات إيىلمقلو ىل،وهيجمللموازيىل،إفلسي إ أ جمللمصا  ل ةاةقالجمللالم وةيلاآل،
ل  ىىةاة و ثىىةلدوةاإىىهالإسىى يةىىيأسىىلو ه، ىىؤديإلىى    ىىمهىىااالإىىو مىىاال ة يىىبةىىي إيىىلالىىإص

 وقعاتو خةجماة إد عضال،فوعل  مامالمطا قلعاطو الجمللالإس يقدياال إ،الخطا ي
ةىىيالمفىىةداتال ىىيال أمىى الجملىىلالمصىىا  لع ىىةي وقىىعأاأم ىىاالم لقىىية مىىا،ولةضىىافال وقىىع

،ً لتالجملىلالسىا قلولىايغىةبعىاالسىمعأوجىهال ماثى  ىياالجملىلالفائ ىلوالجملىلال اليىللرىا
والخطايىاجمىع،ايىاوال قىوك ىياالخط()اإلمىامةقا ى ،ةيإطاقم وازلفظاومعإى  اةقدام د
ةرمىاال،واآلثىام  مى على الىاإوبأالىالكصىح،م عمىدأوهي  خطى،مفةدلالخطيئل،  سية

ال،معاإلصةاةوال صميمإالي  س ااهايااالسميا و فلللي اإ امادامالمةفةماوقعسروا وا 
زممإىهصىياإلالىإف و فظرىاووقاي رىاةرياسميل،ال قوك إزافلميقصد ماهإاإرضتالخطايا

إىفةىيل ىإرضم اايىلللوصىفاآل(مطايىاا ) أإرىا،ماالوقو ةيالمعاصيع ةال  اةمإرا

                                                           

 .075ص،7ج.ا.(7)
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يهىةالدا ىلالمم طىال،جىافل و يىدموصىوةه(الى )على ااالوصىف(خيى ًىم )الجمللالسىا قل
 ىااهىاامىاق يى (الى ) أإرىافتوصىثىم(مطايىا)لرىااوقىعالوصىفاسىمةإاا،أصالسرللالقياد

ىى أإرىىاع ىى وصىىفالخيىى ،الموصىىوفالم الغىىلةىىي مىى الصىىفلعلىى   ةالوصىىفلل يىىااالمعًع
ًعإا،لل و يد السامعمعظمالخي ليست ( م عليرىا) ياالجمل ياكساوثم. عسةاالإ فا  راوا 

لىىي  ليىىلهإىىاقىىد عال ع يىىة ىىااواا،م طىىاف والمطايىىاوا ىىدهىىوالة ىىوبواالةىىالغةضمىىاالخيىى
وهىيإائىبةاعى ةىي(أهلرىا) لملأما،يل ظهأالماةاماالس عما  اقاأص حل الم،المجاز
و  يإجىابإلى مىاهىو،يخ صوا راأه هيل ياااال  ماالخطاياوال قوكةإإما،الجمل يا
(خلعىىتلجمرىىا)ةىىيالجملىىلالسىىالفل ىىى مىىاجىىاف(زم رىىاأوأعطىىوا)ثىىمجىىاف جملىىلالعطىىف. قيىىق ىىه

إ ىىئعىىاصىىعو لالقيىىادًو اسىىلالخلىىقوال مىىةدو ىىياإعطىىافالزمىىامةًىى اا ىىياخلىىعاللجىىامالىىاييع
ةقد ىاا((اوكة فروردترق()))الاييد عل المةوإلوالمطاوعل؛لالكوةدعقيبالكقوله

يفصىى  يإرمىىاأادوا،عىىو  الفعىى م اًىىةلوقىىدا صىى المف،ال ىىزازلوال لظىىلةيىىهمسىىيةهمسىىرال 
وه ىىااوصىى الفعىى إلىى مفعولىىهالثىىاإيم اًىىةلوهىىوقولىىه،ةاصىى داللىىلعلىى هىىااالمسىىيةالسىىر 

لىي  ىالكمىاقا ى و،  غ م  ص  المًقلةالمع،ةلي ثملةاص  يإرما،للدالللإفسرا(الجإل)
وممىا،واإلهىالكةيىهمعإى الةمىيةاإلق ىام(اة رىمةىيالإىتة ق مى)ةفيرىا،هىااةىيالجملىلاألولى 

عزلىىتالمفعىىو عىىاةعلىىهوهىىيعىىدموصىىولهإلىى مسىى  قهم اًىىةلةثمىىلواسىىطل،يىىد علىى ًىىد ه
ال ةةىىىااالجىىىاةااةال ىىىاف جىىىزتالفعىىى عىىىامفعولىىىهاألو وصىىىاةتهىىىيالواسىىىطل(ةىىىي)و(ال ىىىاف)

(الإىاة)إلى ظةةىه(هم)مفعو األو الظةةيلأوصلتال(ةي) مااا ةفالجة،الموصلل يإرما
اخ  مىتالجملىلاألولى  رىا ة.ق ىابالمصىا  لالمعجميىلهإىاومإ را وقداإغلاإلق امةري ايل

المطافلااا ص أو االجإلهيأ (الجإل)الجمللالثاإيلةلم قفعإدمفةدلأما(الإاة)ال لمل
و ضىىو ةوائىىحالجإىىل،م مثلىىل اإف ىىاحاأل ىىوابال ىىديث  عضىىهو ًىىعبةىىيوصىىفهيئىىلالىىدخو ال

  ىاياوقىد.ةالمصا  لالمعجميلالم إيلهإاعل ال وازا وقفتعإىد ىدمعىيا.وخ مت ليلقةآإيل
الق ضىىائراالعىىاابوالرل ىىلولىىي ،ةالإىىاةمثلىىتالإرايىىلةىىيالجملىىلاألولىى ،الغىىةضةىىي ىى جملىىل

،دةجىاتالإعىىيم أولىىالجإىىلةرىيأمىا،اابمسىاوقللمىىوتةالعىى.ةىيدة ىىاتالًىدلإال،وةائرمىاوةاف
ةالجملىىل.ال ىىي س ًىىعةو لمىى مىىايقىىفالمىىةفعلىى  ا رىىاةيس إًىىقإسىىيمراويىىؤاالىىهةىىيالىىدخو 

واأل اديىثي لقفخ ةهاماخال اآليىاتأااإقطعتما يث دأال ًويقوال ةقب اة لللسامع
ال ضىام ىياإ  ىاتاااعلى .يطاو هاااليقياويس  صلهاليس طيعالخيا أاإا،الماخياله

 اة ىىلالعإىىاا،لغىىيإم اإيىىلاسىى مةاةالمصىىا  لةىىيالجملىىلالثاإيىىلالجمل ىىياةىىيإقطىىلمعيإىىلاليع
 سى وع راالمجموعىلاللفظيىلالمًىا رللرىاةىيالم  إيىاتأاللم لقيلي وخ المظإوإاتال ييم ا

.والمعاإي
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ةيإصىةفالىاها،واإلث ىات ضماةإافالمصا  لع ةالمةاو ل ياالإفيوقد دخ الجم
ًَررَْرر نوَمرر))...إلىى الجىىزفالمقا ىى مىىاخىىال اسىى ماعهلًىىطةالجملىىلاألولىى     َدًَرر  ,  ٌدم ررحوَم َ ه ررَو   َدا 

يجا ىىا للمغىىايةل ىىياالفعلىىياسىىل ا (مىىاموم)ي وقىىع لمىىلأاةللمىىةف،(7)((...وهرر  ()وعإىىدقولىىه.وا 
وجىافت   ىم،(0)هيال لملاألإسىبةىيمىداةال وقعىات(قائما(()...َُْكم , داتاْعْو ْطعوً  قوَْ نووَم))ةيرا

ل ًى   إيىلمقلو ىلم عا سىل،ال جاابالقائم ياًطةيالجملىلالمىةدد ىياجىاإ يالإفىيواالث ىات
ةفيضوفالجملىل،لفع أيضاإل  وقعا-ولو صعو ل-لالكقديإصةفالاها،طةةيراأو ةي

قىد، عىداايس خلصىهمىاعىدلمظإوإىات،الًىطةالمقلىوبةىيالجملىلالثاإيىلزةي أااألول له
.و ىياالمظإىواالم خيى ،مإجزيصيبلصعو لال طا ق ياالقو الفعليالالوقد،يصيبا دها

الإسىىقةىىي ىىياااال ىىةادفةة مىىاظىىاالمسىى مع،الجمىى قىىد خىى طمإرجىىا يىىةمؤ ىىداااسىىيماوال
ةال ىىىد ،ال ىىىةادفهةقىىىديظىىىاال  ىىىايال ىىىاال ىىىالممإاطىىى،سي أسىىى علىىى ال  ىىىاياوالع ىىى يصىىىح

.فهالصعو لماهااالجاإب إس  
ًَإاالمىىىوت)اخ ىىىة أإىىىه،ةفىىىيمقىىىامال ىىىديثعىىىا  ميىىىلالمىىىوت ,وال ًعجررراه  قْقرررامُل ه  ت رررُفال 

 ِ دةكالجملىىلالمصىىا  للرىىا اللفظىىليجىىبأوالاايىىدةكيعىىأايسىى طيعالسىىامع  ىى ة(2)((...اهلررار
،يللي سإ له عةفالمدكال صا  يالايسيفةضمجموعللفظ،إل اياسي جهمساةالخطاب

سىىل ياةعىىال  وقىىع ي أاةيإ غىىي،ولمىىا ىىااالفعىى سىىل يا،خىىةلالسىىما ىىدهماللفعىى واآل،ةيرىىا قىىالا
ىىىةْيعأام ىىىاياإلطىىىاةوةىىىيهىىىاا.ال ىىىوازا ىىىياالجمل ىىىيالي  قىىىق(الالإاةيىىىل)مسىىى وقا ىىىى عمىىىودااد ص 

وهىىا العمليىىل مىىا،خىىة ىىا ةةيىىهاألةعىىا الم  ايإىىل ىىا ةةيىىهاألةعىىا الم ًىىا رلواآلا ىىدهما،للفعىى 
،ةعال لةيالجملللم عاألسمافالمسأو،دال  طا قمعالفع المس عم ق،ما عقيدم عليه  ً

قىديفىوقالخيىا وية ىواالسى عما اا لى،عللجمللي ددهاخيا المسى معمعيإلأ عادا ل إرا ةسم
راالاها  ماوال  واةيم إاولهل إىهة مىا((بعالراة  عزعج عْواليع))اجمللإةلاا،عليه قداليإًو

يضىلال ىيمىادام ىاتعالمىا ىالخطوطالعة،ةبمإرىا ى ااقادةاعل صىو مق ة ىاتمصىا  ل ق
.    مةيإسجالإصو  ددآلياتاإ ظامه

واسطلمرمىلةىي إىافالخطىبوا سىاقراالع مادهىا إيىاتالمصا  لمما قدميس خلصاا
و سى  ق، لك قىةبال عيىدالمظإىواثإائيلمة  زلعل ال جاوة ة ي اوال ةادفاوال قا  داللل،وهي

ة  واالمصىا  ل،للفظل م دإل  ضامالجمللإل الجمللل  جاوزمجاوةلاللفظ،الخطابالمإجز
                                                           

 .12ص،7جةيمس دةكإرجال ال ل،إرجالسعادل(7)
إاًىىا رتهىىا ال وقعىىاتمىىاعىىةفعإىىد12ص،سىىعدالىىدياال ف ىىازاإي،ًىىةح لخىىيصالمف ىىاحعلىى المطىىو :يإظىىة(0)

 .العةب االةصادأوال سريم
 .220ص،7جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل(2)
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دلىىىىيالمإصىىىىو اعلىىىى اإسىىىىجامالىىىىإصو ماسىىىى هةي ىىىىوح  ضىىىىوةال جىىىىاإ ةىىىىيال إيىىىىاتوالو ىىىىدات
لفىىاظهوةىىقاسىى عداداتاألضىى طمقاييسعىى ع، خضىىعإلىى ضىىا طمعيىىاةيم ىىددإرىىااالىىك،الخطا يىىل

و الكي واعيإىا،ةي عدك لليا هإل الجم ،االمفرومثمي إام ها،معمثيال راي ماهالو للفلل
إ ىىافواإلع ىىةواسىىطلال ىىد إسىىةاة يسىى جليمىىا مىىضمىىادقائقىىهومىىا ىىابمىىا،علىى الىىإص

وةىىىقثإائيىىىاتم عاق ىىىل  سلسىىى   سلسىىى ،وال  ىىىثعىىىاالمفىىىةدلالمالئمىىىلال ىىىيي قىىىوم رىىىاالخطىىىاب
ياتالمصا  ل الصوةال يويلال ي ًي ًخصيلمعإزو واضحإل مدم  إ.و واليرااأل داث
أايمإىىىعالىىىكمىىىاأادوا.الم فىىىةدالىىىاياليًىىىاة هةيىىىها ىىىداألد ىىىيالة  اطرىىىا أسىىىلو هالمإًىىىئ

ل صىا  ياالىإصع ىةجملىلمق ة ىاتيةسىيراوةىقمىايسىمح ىهالمىدكإإًىافكالم لقيةىيًاة يع
.وما  طل هالمجموعلاللفظيل
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 :بنائية اخلطبة: مدخل
ال ىد(.)ق  الخوضةىي عىةفالري ليىلال ىيعلى أساسىرا ًى لتخطىباإلمىامعلىي

قىىىداليعىىىدوةىىىيمظرىىىة الًىىى  السىىىائدلعمىىىوم()ال إويىىىهالىىى ااالًىىى  الخىىىاةجيلخط ىىىهمىىىا
مىىىويوالع اسىىىي،وهىىىيهي ليىىىلإمطيىىىل  ىىىدأ المقدمىىىلالخطىىىبالمإجىىىزلةىىىيالعصىىىةاإلسىىىالميواأل

جرىىةلخطىىبالعىىةبةىىيعصىىوة)وعإىىدامااسىى قةأتهىىا الخطىىبع ىىة  ىىاب.ةىىالغةضةالخا مىىل
والمقىىىدمات–ة مىىىااهملرىىىاالىىىةاوي-وجىىىدتاامعظىىىمالخطىىىبخلىىىتمىىىاالمقدمىىىل(العةي ىىىلالزاهىىىةل

ااعق  هلم ًفعه الًىرادللىه((إ يوال عق ه الصاللعل الالما وةل ال اما وجزال مد، ،وا 
اًفع ه رالم ط    وجزهااهوالإمطالغالب الإ ول اكخطبخلتماال مدعاوهإ.،وا 
الإ ىىي خطىىبع ىىداهلل ىىاالز يىىةالىىايام إىىعةيرىىامىىاالصىىاللعلىىو .(7)الخط ىىلال  ىىةافقصىىد 

()وق لىهةعى الىكعمىةو ىاالعىاص،إا ىااقىد.(0)إ قاصما إيهاًىمويس رلرا االم عمدا
ةسىىجلتخط  ىىه ىىالك))(2) قىىاصمىىااإلمىىامعلىىير خط ىىللىىه عدال مىىدوالصىىالل االإاسىى 

ومىىاالخطىىبال ىىي إىىاةةتاجزاؤهىىاخط ىىلالمإصىىوة.ياواضىى م إىىاةةا ىىيااجزائرىىاوعىىدماإسىىجا
()،وثإاهىىا الإيىى مىىااإلمىىامعلىىيةقىىد ىىدأت ال مىىدوالصىىالل(4)عإىىدماأخىىاع ىىداهلل ىىا سىىا

!وولد 
 الصىاللعلى ايًىفعر،ال يي واال مدةيرادي اجل املل()ولي  الكخطباإلمام

ثميعةجعل الغىةض.(5)...((() ااعلييعلمأص ا هالصاللعل الإ ي))ةقد()الإ ي
.ةالخا مل

هىىىيقىىىولأومل ىىىلإسىىى طيعاا))...-:ا ىىىلعةةىىىلماهيىىىلالخطوق ىىى  إىىىاو الخطىىىبال ىىىدمىىىام
ةىىىي ىىى  الىىىلعلىىى ًىىىف رىىىاعلىىى وجىىىهإظىىىةيأو ىىىأمليمىىىايم ىىىاأاي ىىىواًىىىأإهاإلقإىىىا  إ 
.(1)(( دل

                                                           

و  ىىىىىىىاباألمىىىىىىىالي،صىىىىىىىللايىىىىىىى األمىىىىىىىالي،أ ىىىىىىىوعلىىىىىىىياسىىىىىىىماعي  ىىىىىىىاالقاسىىىىىىىم754،ص0ال يىىىىىىىااوال  يىىىىىىىيا،ج:يإظىىىىىىىة(7) 
.7722القالي،ص 774،ص0جمرةلخطبالعةب،ةيعصوةالعة يلالزاهةل،ج:يإظة(0) 

74ص،0ج.ا.م:يإظة(2)
02،ص2ج.ا.م(4)

.7775  اباألمالي،صللاي األمالي،ص(5) 
.75ص،أةسطو،الخطا ل(1)
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و  ىى ي قىىقالخطيىىبهىىا .إجازهىىالاألساسىىيلال ىىي  صىىدكالخطا ىىلإلةاإلقإىا هىىوالوظيفىى
واألدلىل أسىا الىة ط ىيااألة اةالغايلالمإاصماأاية بخط  ىهوةىق إظىيممعىيايقىومعلى

.عل إ وم سلس  إع  آثاة عل هإدسلال إافوال جج
إ اجرىىا())...أةسىىطو)يقىىو   ىى ال ىىد ىىالكمىىاإجىىادل،الي فىىيأاإملىىكال جىىج إيجادهىىاوا 

.(7).((الع اةلعإراو  سيإراو قديمرا مايجباا عةض
عاطفيىاوأقىإعرمةةىيالمسى معيارا مىايإ غىيأث ىوعةضالخطيب قديم ججهةإااماا سا

ايقسىىىمالخطيىىىبخط  ىىىهعلىىى إ ىىىو ًىىى م ةيىىىهعلىىى األجىىىزافالعىىىةضيق ضىىىيأوأسىىىلوب.عقليىىىا
اي جإىىىىبضولىىىهأاي ىىىةكالخا مىىىلإااأةادأالضىىىةوةيلوهىىىيةىىىياألصىىى اثإ ىىىااالمقدمىىىلوالعىىىة

.(0)ال طوي 
ووةىىىقهىىااالىىىإمطسىىى عالج،مقدمىىىلةىىىالعةضةالخا مىىل  ىىدأ المىىىاوهىىاامعإىىىا أاالخط ىىل ال ا 

ة عضىىراوةد ريىىأل،يا  واهىىاال  ىىابلىىم ىىةدجميعرىىا املىىلعلمىىا أاالخطىىبال ىى،إائيىىلالخط ىىل 
.مقط عات

ةقدي ةك،ةالعةضةالخا ملإالإاااس جدخطبما،  دأعادل ال مد()وخطباإلمام
ل مقصود م اًةلوي ىدأ عىةضأدل ىهوالىدخو ةىيالموضىو عويعةج،المقدملهإا()اإلمام
.ماةوة 

ال و يىدوالخطىباالج ماعيىلخطىبمىاجرىلال إىافهىياثةهىاال  ثوالخطبال يسيق ص
ادألا اي راإصالحالمج مع وخطبالسياسىلو إضىوي،ال ي إضوي   راخطبالوعظواإلًة

.ألادواةعالفخةواللومسياسيل،ومل ةكالجراد   راخطبال ةبوالفخةالسياسيوالل

                                                           

.715ص:الخطا ل(7)
وأسىىىم العىىىةضاإلث ىىاتثىىىمأسىىىم المقدمىىىل(العىىىةض)وقىىىدسىىىم أةسىىىطوالمقدمىىل.000،002ص،ا.م:يعإظىىة(0)
.002ص:يإظة،(اإلث ات الدلي )والعةض(مقدمل)
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 املقدمة: املبحث األول 
 مقدمة خطب التوحيد 

ل إىه، عق رىاالًىرادل الو داإيىلوالةسىالل،  دأخطىبال و يىدعىادل ال مىدوال رليى وال مجيىد
()ىىىااالمقىىىاميق ضىىىيالىىىك، ىىىةكالىىىك لىىىهودلىىىفإلىىى الموضىىىو ةأسىىىا (741)ةىىىيالخط ىىىل 

هىىى ةأيىىىت:ةدا علىىى سىىىؤا وجرىىىهإليىىىهاعلىىىب،ةالخط ىىىلأقيمىىىتعلىىى مإ ىىىةالخطا ىىىلةىىىيال وةىىىل
.(7)ة ك؟

لىاااسى غإ  ىااك،السؤا اعقبخط لمةت وتال مىدوال مجيىدوالًىرادلوهاايف ةضأا
.الا ةاألو عاا ةهاثاإيل

قيقيىىل  طلىىبااي ىىواأوااخطىىوةلالموضىىو أعجل ىىهعىىاالىىك؛ألاالةؤيىىلال صىىةيلال 
وأايقعالإظةعليه لهةي وام دودا ،م  يزا ةيجرل،يًاةإليه ال  ،المةئيجسما ااأ عاد

الإااوقعالإظةعل  عضهلزمااي وامة  ا  .(0)وهاا لهمس  ي ةي قه عال ،وا 
لسىىائ  ىىااةىىيالمسىىجدااعإىىهسىى  اإهوالسىىيماااةلوالجرىىلةلإفىىيالجسىىميلوال ة يىىبواإلًىى

ةىياي واقىدعلىقةأةادأايإفيمايم اأ،يع د  رموهاايعإيا  ما وجودعددماال ضوة
لىم ىة العيىوا)).ةيراالثإىافعليىهسى  اإهمقدملماةوة إل ادةة .ااهاإرمماإم ااةؤي ه عال 

.(( مًاهدلاإل صاة،ول اةأ هالقلوب  قائقاإليماا
ةىىي ة يىىلالىىإصلالمىىؤثةلىى ال واصىى جليىىاةىىيهىىا الخط ىىلع ىىةثإائيىىلال ىىواةالم اًىىةي ج

اليلغىىىياآلخىىةياةرىىىو،والىىىكعلىى إ ىىولمخاطىىىبالسىىائ هوموجىىهالىى او،واأل عىىادال ليىىلل إي ىىىه
وهىىومىىاآليا ىىه.ةثإائيىىلال ىىواةهىىيالمظرىىةاألو مىىامظىىاهةال جىىاج.صىىفلجمعيىىلخطىىاباو
.المإطقيل
ال جىاجيل ا،ةىإاا ىااالمى  لمقىدجافمظرةالثاإيمامظىاهةال جىاحي جلى ةىيالىةا طال

 ىياال جاجيىل ىة ط(ل ىا)ةإا وصفرما ج يام ضاد ياةيا جاهرما،(ب)والإ يجل(ا) الإ يجل
.(2)األول هااال عاةضال جاجيوعادلما  واال جلالثاإيلاقوكما

الةؤيىىلال صىىةيلوأث  ىىت(ل ىىا)ةأ طلىىت...والثاإيىىلةأ ىىه...لىى لىىم ىىة األو:ة والىىتهإىىا ج ىىاا
.الةؤيلالقل يل

                                                           

.575ص،7ج،ةيمس دةكإرجال ال ل،إرجالسعادل:يإظة(7)
مطىىاةحالإظىىةةىىيًىىةحال ىىابال ىىادي:ويعإظىىة،741-745ص،جعفىىةالسىى  اإي،م اضىىةاتةىىياإللريىىات:يعإظىىة(0)
.58-55ص،صفيالدياالطةي ي،عًة
.وما عدها58اللغلوال جاج،ا و  ةالعزاوي،ص:يإظة(2)
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ا  ىدافالخطىابةعى عسىيةاإىهالخىةوج:مإطقىلخطىةلةىيالخطىاب))...اة  احال ىالموإلا
،()وقىدأةسى م ادئىهاألمىىامةاسى رال ال ىالم ىال ججيعىىدإمطىا يىةمع اد،.(7)((مىاالصىمت
اع ىادة،  ى جىافاإلسىالم،(0)س رال الخطبةىيالعصىةالجىاهلي ىااإمطىهعاديىا اوالسيمااا

وقىددةج... ا ةاهلل عال و مد والً ةلمعطيا ىه))...عل اس رال الخط ل()الإ ي
.(2)...((عل هااالإسقمااالس رال وأةاضةيه فصيال و إويعا ()اإلمام

ال ىاة  إىافعلى ()ةيرىااإلمىامةيها الخط لال يوصفالمي مث ومصداقهااال 
ونكظرر   راه َكرا  ترى كرنرا َنر    ه  َكرا خاَقرك وانعتور    صر و  املؤمكنَي َرًا أم و:))طلبماا دم رودلاليماقا له

 اال ًَر ]ا  ما وَْن ْفاْطَبا وَْ, امَّال َبْدَئ ْم, ل األوَّ َ ي ه اَذم هلْل احلمد : ربه عا وجل وعظمه ووال فسّبح علي , إَ ه
َُ َما وال َ اَل ( ) [ماروَم .(5)((مبا وال م ماِزَج َم

ةعاليىىىلخطا يىىىل،وهىىىواألصىىى ةىىىي))ولقىىىد ىىىااال ىىىواةهىىىوال اعىىىثعلىىى الخط ىىىل وصىىىفه
.(1)ةال واةمالزملل واص وال جاجواإلقإا .(1)((ال الم
ثىىم. الخط ىىل  ىى سىى حاهلل عىىال وعظمىىهلمىىا ىىااموضىىو الخط ىىلمقدسىىا لىىميًىىة اإلمىىامو

ةقىدمىزج.ًة   مد  عال وأةاضةيه إويعا و لويإا وماخىال هىااال مىدمرىدلموضىو الخط ىل
لمىىااث ىىتلىىه عىىال القىىدموإفىى عإىىهال ىىدوثوال لىىو (8)ال مىىد صىىفاتاإل ىىةاموصىىفاتالجىىال 

...وال ة يب
ةجىافت عىد هىا ،ةاالس رال ومىدةىيأةىقالجملىل ي اأواص(الاي)وة طاالسمالموصو 

اسىى  اللويعإىيهىىاالقىىدممىىةادفل(األو )ألا،و رىىااث ىتللىىااتاإللريىىلالقىدم(هىىواألو )الجملىل
وجىىىافتالجملىىىلمث  ىىىل.(5)القىىىديمهىىىوالمصىىىا بلجميىىىعاألزمإىىىلالم ققىىىلوالمقىىىد ةلة،العىىىدمعليىىىه

.ل ة ماهتمعإث اتصفلالقدمله عا

                                                           

.21 يقاتعل إصوصماال وةالواألإجي والقصلالقصيةل،صال  لي الإصي، ط(7)
.25ص،م مودال س اإي، اةيخاألدبالعة يةيضوفالمإرجاإلسالمي:يعإظة(0)
.071ص،ا.م(2)
.المعقوة ااماالمؤلف(4)
.517ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(5)
28الإوةسيةج ال واةواإلقإا ،أ و  ةالعزاوي،ص:اةيلوالف ةيل،مقاللمجللالإوةللدةاساتال ض:يإظة.(1)
25ص.ا.م:يإظة(1)
.771ص،7ج،عليعلمياالةد يلي،دلي الف ةإل ًةحال ابال اديعًة:يعإظة(8)

.51ص،ا.م:يإظة(5) 
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الصىىىفلال ىىىييىىىةوماإلمىىىامةأولي ىىىههىىىي(ال مىىىدهللالىىىايهىىىواألو )وقىىىد ىىىدأال ىىىالم الإ يجىىىل
()قإا المخاطب راث ا راإ أايةةىقا ىةالإ يجىل ىا ة...ويقضياالس دال أوالمإطىق))،وا 

ا وَْ, امَّال َبْدَئ ْم) :ولااأوةداإلمامال ججم اًىةل.(7)...((راو ؤديإليرامال ي خداألدللأوال جج
َُ َمرا وال َ رالَ     مرا روَم اال ًَر ا  مرا وَْر  ن ْفاْطا َبر وَْ هىا ال جىج ؤيىدالإ يجىلالسىا قلو قويرىا.(مبرا  وال م مراِزَج َمر

مىاا ىةصىفلاإل ىةاموهىي()لماةة و ص وإل   قيقالغايلال ياإًئتالخط لإلجلرا؛ة
اافاتةإفى عإىه عىال سىملال ىدوثوإزهىهعىاالقدمعمدإل سلبمىااليجىوزعليىهمىاالصى

.ي وامعم از ْجا مع ية أوأا،ا ةيم  أوجرل  يزي واماي واس  اإهم ال لل وادثأوأ
.ة اإت المفسةللرا،ةقا لتها الصفاتالسل يل لكالصفلالث و يل

لصىىىفاتال ىىىيا ة رىىىاموضىىىو الخط ىىىلو ىىىاامإسىىىجما مىىىعا()و عىىىدهىىىا المقدمىىىل سىىىط
ال إزيىىىهوإفىىىيمىىىااليجىىىوزعليىىىه عىىىال مىىىاال ىىىؤةلال ىىىيا  إىىىيعليرىىىاالىىىإصهىىىية اإىىىت،المقدمىىىل
.الصفات

ائجدالليلم قاة ل .وه اامردتالمقدمللموضو الخط لًو لتمعهإسقا معإويا وًو
همسىى رال ةىىيال مىىدود علىى موضىىو الخط ىىلمىىاخاللىىهةىىيقولىى()وقىىدأةىىاضاإلمىىام

َْاَذِّهللْ  د مواحْل)) لرى ْودْمره ومبرا وَسرَمرا مرن      َع  اْءشور اأْل وْثد ح ر ِرد  ْبشور َتا كر من م سو َم َقْلء َخٍيا ْمنو َشََْو َنء كْاٍيَش نوا ْمي 
.(0)((اْمْهَوعلى َد كاْءاَْف َنْم رمها إَ ْهْطْبما اضولى ُودورْتْه َوَع ِااَعجو

،تإل موضو الخط لوأًاةتإليىهةأومأ،ل ةاهياالداللعل وجود ل اام زجتها المقدم
معس ًىىىرد)عإىىىهسىىى  اإهالعىىىدموأث ىىىتلىىىهالقىىىدةلمسىىى دال عليرىىىا مخلوقا ىىىه()ةقىىىدإفىىى اإلمىىىام

ة ةهاعل وجود وقدمهمإ قال ما(  دوثاألًيافعل قدمهو ماوسمراماالعجزعل قدة ه
وأسىىمواهىىاا(2)ال ةهىىاااإلإ ىىي -ةيمىىا عىىد-مىىااصىىطلحعليىىهالم  لمىىواوهىىو،المعلىىو إلىى عل ىىه

الايالماًيف)...و ضماو المقدملإل  اليرا.(4)االس دال مااألثةإل المؤثة:األسلوب
سىىةمديوالسىىةمديهىىو عىىال اإىىهت ث  ىىاع(و مىىااضىىطةهااليىىهمىىاالفإىىافعلىى دوامىىه...ًىىيف ىىاا

عل وصف.(5)طعالدائم يةالمإق ها المقدملوطأتلموضو الخط ل،وأ اإتعإهةرومعْإص بُّ
ىىد ْتأو ىادعالإسىىقالىىايعلى أساسىىهعىىةض.وصىفالىىااتاإللريىلاليخالطىىهموضىىو آخىة ًع و ىىالك

                                                           

.02الخطابوال جاج،أ و  ةالعزاوي،ص(7) 
.7،511إرجال ال ل،جةيمس دةك،إرجالسعادل(0)
.45،ص7ج،مطاةحالإظةةيًةحال ابال اديعًة:يعإظة(2)
.52ص،دلي الف ةإل ًةحال ابال اديعًة:يعإظة(4)
.55ص،ا.م:يعإظة(5)
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اإلمىامة ة ىىه،ع ة إويىىعالإعىىوتو  اليرىاةىىي إيىىلم إاسىىقل،ا  مىىتة ىاطالف ىىةلةىىيسلسىىللجمىى 
.مإ ظمل

احْلمود  هلْل :))معموضو آخةهزجوعدمملهالموضو م ضدةيخطبال و يدوي اديط ة
وباَن ْبُ رلِّ ْفتر ْلة وَجرلم َعرنو     , َمةاَذي َعال ْبُ لِّ َمُ ر ,  اْتروال َتراه  اََك اْهر  وال َتحوْجبه اَسم, , اَذي ال ت دوِرُكه  اَشم اْهد 

َُ َعنو ُهلِق عباْدْهْشبوْه اخْلل ْقة وَتَكامَه َعِن األُفعا َْره  , وواَ  باَْقسورْط   َخُلْقره  , ِل اَْقب َحْة وَصَدَق   م عاْدْه واروَتْف وَعدو
ام زجتاألدللمع عضرال عضدالإ يجلال ىياضىطلعت.(7)((َعل ِرق     ُ ْمه وأ وَسَن إَ ِرقو   ْوسوْمْه

 :ال ةاهياالمالزملةإاا ااس  اإهال دة هالمًاهد عيإت راالمقدمل؛
ال َتح  ز ه  املشاْهد  -
ال َتراه  اََك اْهر  -
ال َتحوْجبه اَسم اْتر -

 ىىىىيااألو والثىىىىاإيوهىىىىيمإقسىىىىمل.هىىىىااهىىىىوالًىىىىطةاألو مىىىىاالمقدمىىىىل علىىىى قسىىىىميايفصىىىى ع
ةوقىىد ميىىزالًىىط،(ال  ج ىىهالسىىوا ة)ةالًىىطةاألو اإ رىى  قولىىه(الىىاي)االسىىمالموصىىو مإرما

ةعىى +الالإاةيىىل) مثىى ال ىىوازيالإ ىىوي  ة يىىبالجمىى مىىا،(0)األو  ىىال وازيالإ ىىويوالصىىو ي
وال وازيالصو ي مث  ال إياتالوزإيلالقائمىلعلى   ىةاة،(الفاع +مضاة معضميةالمفعو 

وال  ىوز هدعدة ىهالًىواال ع)وهوم مث  جميعالجمى ةىيهىااالًىطة.(2)أوزاا عددمعياوثا ت
،وها ىىىااالجمل ىىىاالرمىىىاةضىىيللاالة  ىىىاط السىىىجعإا ىىى وا ىىدلمإرمىىىامإ ريىىىل الىىىدا ،(المًىىاهد

هىااال ىةا طالإ ىوي،ةضال عا ىوازاال إيىلالإ ويىل،واة  طتالجمل ااالل اا عدها صوتالةاف
.اهةال جاجوهومامظو ماس هوالصو ييصبةيخدملالمضمواويًيةإل  جاإسه

 يىااالصىفاتعلى الجمى الدالىلو والت عدئاا(الاي)القسم  لمل دأالًطةالثاإيماهاا
و الكً  تالمقدمل الغةضالايخلىص،الصفاتالسل يلث و يلصفاتالجما واإل ةاموإفيال

(4)!ةضال جىاجيالسىياقال عىاوجرىلال جاجيىلالوا ىدلهىوسىياقالدو ااالسىياقالسىائ.لل س يح
وقىد  ىوا.وهاايعإيإاجميعال جج ة  طمعالمقدمل عالقلةا طل قىويهىا المقدمىلو ؤيىدها

أيمادامال دة هالًواهدةقد ااوعىال.ها ال ججمعلللللمقدملةالةا ط يإراهيالعالقلال عليليل
...وج  

                                                           

.588-581ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(7)
.700ص،الإصيلال ديع ياال ال لالعة يلواللساإيات:يعإظة(0)
.700ص،ا.م:يعإظة(2)
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َُر , اَعاًا  اْوبمرار  , اَْقّرار  اَ ا د  وال إَه إاّل هَ ))الجزفالثاإيماالمقدمل دأ اإلمام ال رلي   ي ملوْذا
 األوهرا ِ  املقدِّرًَن وال استخرجتوه  نترائج   ومل َتَكُله  مقاً س  بتص ًٍر ي اَعق ِلْف تمثلوًَ وملو بتحدًٍد تكاَه   األوهاِ ًَ

ي عل ره  جررِ َتْف ال وَوَتتره  األوورات   ر دات َوشور خصرات مَ وال َش, حردودات َم ه  حاَنبوفرووجَدتوره  س ر   االعتبرارِ  صرارً   َت ه وال أدركتو
((.اَاوال  جري عل ْهًَسْبُقه   ال  فَ  وملو, األزمكُة واَغاًات 

ة يىث،ة ىاام إاسى ا مىعأ ىوا الم لقىي، ال ىا يةةيىهال علىيمعام ىزج ماالمقدمىل هااالًطةع
ةهم ىىىالكو يىىىث ا ىىىتعىىىإرمال قىىىائقعزيىىىزا  ىىى‘قرىىىاة،ا ىىىدو ىىىااالمخاطىىىبعالمىىىا  أإىىىه عىىىال 

خاليالاهاي ق  المعةةىلالملقىال))...الواصفلله عال  صدكل عليمرمإياهاةالمخاطبإاا اا
.(7)((اليهوها ال اللاق ضتخطا ل عليميل

وقىىد ىىدأهىىاا. عىىززتاواصىىةال ماسىىكالإصىىيهإىىا؛ل  ىىةاةالجمىى الم ىىدوفل ىىأدواتالسىىلبو
و عىىززتهىىا الإ يجىىل ىىالةا ط(اَعاًررا  اْوبمررار  , اَْقّرررار  اَ ا ررد  ال إَرره إاّل هرر َ ) :الجىىزف إ يجىىلطويلىىلهي

 :إااهلل عال هوال جاجيالاي،ة اامؤدكال ةاهيا
- َُ   بتحدًٍد تكاَه   األوهاِ ًَ ي ملوْذا
  بتص ًٍر ي اَعق ِلْف تمثلوًَ ملواَذي  -
املقدِّرًَن مقاً س  مل َتَكُله اَذي  -

وقىىد قىىقهىىااالىىةا طاإسىىجاماعالياعلىى مسىى وك ماسىىكالىىإصو ىىلزةال جىىجو ال مرىىاةىىي
.،وهيو د هس  اإهوقاهةي هوعز هوج ةو هإسإادالإ يجل
 ىىى مفصىىى مىىىامفاصىىىلرا الخط ىىىل ىىى يًىىى م عليىىىه،يق صىىىةال مىىىدعلىىى المقدمىىىلوقىىىدال

ًَ وٍ  :))ةقا ، ال مدةقداس رلرا–714– ًَم  ت  َواْل َتكوْقْتي َعَجاْئب ه , أْلنمه  ُكلم  ََْذي اْل  ََُحمود  هلْل ا أْلنمره  ُكرلم   ا
ًَْلدو ْفَ ُ  َن َم ور وثات, ًَ وٍ  َُْعاِّ م َشاَركات, َوَْقو  ً  َْدو ْفَ ُ  َن ْفي ا َْقو  ََْذي  ًَُ نو, ا َْقو   ٍُ ُو َعْل ورْه     َهاَْْمنو ِإ وَداْث َبْدً َْرقو َتْقر  ات, َو

ًَرٌة, َوالْ  ... اأْلووَها   ْفت ْقدَِّره  َشَبحات َماْثالت َْ مْترْه ْنَرا ُو َه    أوم َْ وَس ََْذي   َوَْقو ت دوِرُكه  اأْلبوَصار  ْفَ ُ  َن َبعوَد انوْتْقاََْرا َ اْئالت, ا
ًَسوب َْقو  ََْذي  ًٌَة, ا ًمْتْه َ دٌّ َواْل ْغا ًََتَعاَوروه    آْخِر ًََتْقدمموه  َزَماٌن, َوَْقو  ٌُ َوَْقو  ًَاَدٌة َواْل ن ُقَصاٌن, َوملُقه  َوُو ًوَن    ِز ً  َصر   ْبررْر

ً َرى َُع ُق ِل ْبَما  ََْذي َبْطَن ْمنو َخْف ماْت اأُلم  ِر, َوْهَرَر   ا ُْ   ْفي َخُلْقْه ْمنو َعاْلَماْت اَتمردو ٰ َواْل ْبرَق َواْل ْبَمْ اٍن, ا ََرْذي س رْئْل ْبرِي ا
   ُ ًَاْترْه, َواْل َتسورَتْط  ُو َعْل وْه ْبآ ََ َُم ْف ررِرًَن َجحورَده , أْلنم     اأْلنوْبَ اء  َعكوه  ْفْلقو َتْصُفه  ْبَحدٍّ, َبلو َوَصْفتوه  ْبْرُفَعاَْْه, َوَد ع ُقر ل  ا

ُْ اَسمق ََُخُلِق ْفراْل  أْلروض  َوَما ْف ِرنم َوَما َب وَكر ٱَوات  َوَٰمنو ْكاَن ََْذي َباَن ْمَن ا َُْقدوَرْتْه, ا  َُ َْر نم, ْفاْل م دوْف   ُ نم ْفُطَرَته , َوه َ  اَصماْن
َْْعَباَدْتْه, َوْأُوَدَره قو َعْلى ََْذي َخْلَق َخُلْقه   َُح َجِج, ْفَعر     ٰ َشيوَء ْكْمثوْلْه, ا َُ ع رذوَره قو ْبرا نو َب َِّكرٍة  ْطاَعْتْه ْبَما َجَعَل ْفر ِرقو, َوْوْطر

َُْفتول  م بوَهْلْك َمنو َهْلْك, َوَعنو َب َِّكٍة َنَجا َمنو َنَجا, َوهلْل  .(0)((ع داتات َوم َئْدا

                                                           

.47ص،م مدالعمةي،مدخ إظةيو ط يقيلدةاسلالخطا لالعة يل،ةي ال لالخطاباالقإاعي(7)
.124-122ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(0)
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االسمالموصو  وز عل  مفاصلراها مقدملطويللاليم ا ف يكأواصةهاو جزئ راألا 
فعى الىاياسى  ةةاعلىهم ىيال إلى والةا طاآلخىةهىوال،هيليماقهمعةة ط  جزف ماق لهوة 

.و  ةاةالو داتالموصوللوالضمائةالم يللأضف دالئ ال ماسكعل الخطاب.ماق له
هىىااال  ىىةاةمإىىعمىىااج ىىزافالمقدمىىلواال  فىىاف  عضىىرادوامىىة ات،سىى ع (الىىاي)قىىد  ىىةةتة
موقعالايةي  مة ل ااصفل، عض ةري ا علللموصوفمع،سراوالصفلال س ق  إف،ألا 

وقىدًى   واةدهىاعىد لمىةاتإسىقا م واليىا والإسىقالم ىواليهىو،جمللالصلل د عليهو  صى  ىه
 مصطلحيعي االطةيقل ً   را...الخطاب))...المظرةاأل ةزمامظاهة ة يبالخطابألا 

الإصوص...الجم إسقا   ا عيا  .(7)...((عخطا ا أوسعإطاقا ل صإ...  ةا ط...ةإا 
  ىىةاةصىىيغ رايمثىى مظرىىةا مىىامظىىاهة(الىىاي)مىىاجرىىلثاإيىىلي ضىىاعفأثىىة وي سىىعألا 

يزيىدمىاوماثىم،(0)ال ةا طالإصيع ة  ةاةالصيغلالاييعدأ دمظاهةاإل اللداخ الإص
ال قةيةوال وص  الموصىو ةضال عااادواعيال وص  رايردفإل زيادل. ماس هواإسجامه

لم ىوةالىايا  إيىتوماإا يلاخةكمث   ةاةهاالزملأسلو يلة اإىتا.(2)يعداةيعلإل ال عظيم
هىوةا ىط جىاجيمىدةجلل جىج))...اماماالإا يىلال جاجيىلةاالسىمالوصىو الىاي.المقدملعليه

.(4)((ا ياالإ يجلالقصودلوال ججالمؤديلإلير...ةروالاية ط
:وقد جل هإادوةالسلمال جاجيةيصيا لالمسألل

.ال إقضيعجائ ه،اليموتما-
 يأوالىىك ىىأاإىى  سىىبقىىاإواالقلىىب،،(5)ال ج ىىااو يىىااهىىا ال جىىلي جلىى ةيمىىالىىوقل ىىت

((:إقيضال ج يا 
 .يموتا إقضيعجائ ه،م -

 ىااعلىلعىدماإقضىافعجائ ىهلىااأ.لمىوتالزمللعىدما(ال إقضيعجائ ه)وال جلالثاإيل
ًَ وٍ :س  اإه  .ه َ  ْفي َشُرٍن أْلنمه  ُكلم 

 : كاَفاءاحلجاج ة   و َه  :ومثة روابط  جاج ة متعددة تعتداَ ال 
َْرقو تَ   ) ًَْلدو ْفَ ُ  َن َم ور وثرات َهاَْ رات, َو َُْعاِّ م َشاَركات, َوَْقو  ً  َْدو ْفَ ُ  َن ْفي ا َْقو  ََْذي  ُو َعْل ورْه اأْلووَهرا   ْفت ْقردَِّره      ا ْقر

 .(َوَْقو ت دوِرُكه  اأْلبوَصار  ْفَ ُ  َن َبعوَد انوْتْقاََْرا َ اْئالت... َشَبحات َماْثالت
                                                           

.27ص،مقدملةيإظةياتالخطاب(7)
.022،027ص،الخطاب  لي :يعإظة(0)
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تعلل وتفسر مابعدها, فري تكسق ما برني احلرج واَكت جة,فاحلجرة مل ً َد,تستصرحب     فاَفاء اَرابطة 
 .  اىل آخر احلجج املعروضةوه ذا...نت جة مالئمة وهي املشاركة   اَعا

ومامظاهةال جاج واليالىواوالةا طىلال جاجيىلال ىي ققىتوظيف ىياهمىا، ىةا طالىإص
.واإسجامال ججةيمقامعةضراو سطرال  ماه معالإ ائج

ىىة ىىةا طأجىىزافالمقدمىل  ىىةاةالفعىى ايالفاعىى المسىى  ةالىىايي يىى اهةال ىىي المظىىومىا ًؤ
ةيمث إمطا إضاةيا يسىاعدعلى  ماسىكالمقدمىلوعىدم ف ي رىاوهىاا،-الااتاإللريل-اق لهعل م

مامظاهة ةا طالإصداخليا ألااإل اللالق ليىل ىؤديإلى ا سىاقالمقدمىلو إاسىقأجزائرىاوهىاا
.،الايي عزز و دلالم ا عليه(7)ماأهمعإاصةالس ك

وسىوكهىا مىااألةعىا ..((ةلىم صىفه  ىد...لىميوصىف ىأياو))ها اإل الل  مثى  قولىه
ويعظرةهىا مظرىىة،ال ىياًى ملتعلى الضىميةالم يىى على مىاق لىهالىاييزيىىدمىا ال ىماألجىزاف

.الخطابالم جاإ 
وهىيالمىوتوالىوالدلواالسى يالدوهىا ، دأتالمقدمىل إفىيأمىوةثالثىلعىااهلل عىال 

وال إقضىي،اليمىوت)ةلما إز عإرىااسى وكإلرىا ،(المم االوجود)ال يماخصائصال ائا
اسى وجب ى إفىي...(لدةي واموةوثا هال ىا ولمي ،لدةي واةيالعزمًاة ا ولميع...عجائ ه

الخلىق،اايإفيمالزمهمعه ةالموتيعإيالفإافويلزممإىه طىالاقدة ىه عىال ال ىي رىام ىالكع
ظرىىاة عإىىىهالمىىىوتاث ىىىتلىىىهالقىىىدةلوالخالقيىىىلوهىىىيدالئىىى ال و يىىىداإلمىىىامةلمىىىاإفىىى ،العجائىىىبوا 
ثىم،(0)ولماإف أاي واس  اإهمولودا اث تو داإي هوهاامامعاإيال و يدالاا ي،األةعالي

تةيلىزممإىهاا ق ى اا ىهالمىوتةرإىاعىاديث ى،عادالموضو إل  دئهلماسلبعإهاالس يالد
وماهيىلالمقدمىىل مىىزج ىياال علىىيموالىىوعظ.لىهصىىفلال يىىالوهىيمىىالىىوازمال و يىدالىىاا يأيضىىا 

 ىا ،ةىالم لقي ىيا ىاليا،ألإ راطة تموضوعا يجرى المخاطىب عضىهويعلىم عضىهاآلخىة
خلوالاهاما  مايلق إليهوهاام مث   دايلالمقدملوال ا األخةك ا علمىه مىايسىمع

ىى ْأع رىىااو.(2)ولىىئاليإسىىا أوي إاسىىا عمىىدتالمقدمىىلإلىى  ىىا ية  ىىه سىى  اإهو عىىال يقىىا أاْ  ط 
.ةي صوة الم صوةم دودال يالوالقدةل،عل ع اد 

ةفىيمفاصى الخط ىلجميعىا ،وقد واةقتها المقدملمعالغةضالاي ىاااإع اسىا للمقدمىل
الىايي ًىفعىااإسىجامالىإصو ماسى هلي قىق إيىل(4)لجزئىي  ةةال مدوهااإو مىاال  ىةاةا
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ألاداللىىلال مىىدهإىىاًىى لتةا طىىا إ اليىىا  جىىاوز ىىدود.إصىىيلم  املىىل  ىىةا طةىىيالداللىىلوالمعإىى 
 ىياعإاصىةمإفصىلل))...ال ىيًى لتالمقدم ىلةة طىتالم عىددلال لملالوا دلةضىال عىاالجمى 
ول االوا دمإرىام صى  مىايإاسى هأًىداال صىا مىا يىث، ويوم  اعدلما يثال ة يبالإ

.و الكأةضتالمقدملال المطلوبوهياالع ةاف فضلهس  اإه.(7)((الدالللوالمعإ 
الي ة رىىااإلمىىام،و رىىاا اإىىتالمقد مىىلةىىيخطىىبال و يىىدجىىزفا أساسىىيا مىىاأجىىزافالخط ىىل

()قىةاال مىدإلى و رىاي،ة ةىيالغىةضاالساسىي مىاةىوةيدخإالإااأعجلهأمةماعإرا؛
(الىاي)ي وسطاالسمالموصو قدو،وصفهس  اإه مايليق هو إزيرهعمااليليق اا هالقدسيل

ََررذ ))و رىىا الخط ىىل، ىىياال مىىدوالوصىىف األمثلىىلال ىىيمىىة ت ََْلررْه ا ََُحموررد   ً ُ دًررْه     يْا ُ  وال  ًَْفررر ه  املكرر ال 
 وصفهةا طا جاجيا،يمث  لقلوسيطل يااجزائرىاةضىالعىاالىةوا طاألخىةك،(0)((...اء اإلعوط

ة  مىاألإ رىاوسىيلل عىياعلى اإلسىراب،والكهوالغالبةيخطبال و يدالخالص. الفافوالواو
ب عد لقلالوصى ال ىي سىاعدعلى  ًىقيقالقىو و فةيىعالمطالى(الاي)ة لمل،ةيوصفه عال 

. مايً عًغفالم طلعياإل المعةةل،وال فصي ةيجواإبال ديثعاالااتاإللريل
والمقدملةيخطبال و يىدال  ىاد إمىازعىاالغىةضاألصىلي سى بو ىدلالموضىو الىاي

وقىىد ضىىمإليرىىاالًىىرادل مىىا،ل ىىاال مىىديمثىى داال أساسىىيا يعىىز الخط ىىلعىىاالغىىةض،إهي قاسىىما
اآلإفىلالىا ةةقىد فىة قال مىدةىي(714)ااالكقدي خلف ماهوال ا ةيالخط ىلعل ، قدم

.و ااال ؤةلالمريمإلال يا  إيعليراالإص،ة ااجزفا ماالمقدملجميعا  ضاعيفرا
مىىا مرمىىا وجىىزفا ممرىىدا يؤلىىفمىىعالغىىةضو ىىدلل عْو ىىالكًىى لتالمقدمىىلةىىيخطىىبال و يىىدم 

.ال س غإيالخط لعإهإاللطاة يطةأ،خطا يل املل
 

 مقدمة اخلطب االجتماعية 
ىىىاد إىىى رج ايىىىلمعيإىىىل خطىىىبالىىىوعظواإلًة وهىىىيإصىىىالحالمج مىىىعلىىىااس صىىىإفهىىىا ،إا 

الخطىىبضىىماهىىااالإطىىاقمىىعخطىىبالجمعىىلواألعيىىادوالخطىىبالموقوةىىلللإ ىىاحوالخطىىبال ىىي
امىىاالمضىىامياالم قاة ىىلةىىيالإوايىىاوالم واةقىىلةىىي إىى رجإةسىىافقواعىىدالمسىىاوال ىىياالإىىا وسىىواه

.األهداف

                                                           

.704ص،  ثةيماي وا هالملفوظإصا،األزهةالزإاد،إسيجالإص(7)
128ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(0)
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والغايىىىلمإرىىىااسىىى دةاجالمسىىى معواسىىى مال هولفىىىت،(7)...((المقدمىىىلهىىىيا  ىىىدافالخطىىىاب))و
،(2) ةي لعإهأوم علقىل ىهعلى إ ىومخصىوص،وهيقد  واأجإ يلعاالموضو ،(0)اإ  اهه

.د ماهوةيمقدماتخطبال و ي
أا عىىضهىىااالإىىو مىىاالخطىىبقىىدطعويىىت ىى  إىىاو هىىا المقىىدمات ال  ىىث جىىدةمعةةىىلوق

.   متاإلًاةلإليراعل إ وموجز،مقدما هةلم عا ة
ىاد،ةىيال وةىلقادمىا مىاال صىةلاإلمىامةفيالخط لال يخط را لىم،وقىد ةةهىاللىوعظواإلًة
 ىة فاصىي أخىةكةقىدأوجىزال ىديثعإرىاقىائال مىعأإىهأسىربةىيا،يا ةةاويالخط ىلالمقدمىل

.(4)...((ثمصعدالمإ ةة مداهللوأثإ عليهوصل عل ةسولهوقا ))...
ومث الك  ةةةيخط ىل()ةلم ا ةمفةداتال مدوال يفيلالصاللعل الةسو 

ةوفوالإرىيعىاماوةائراإصىالحالإفىو إا  ىة موضىوعراللمىة ىالمع()ا  غ اإلمام
ُّررا  ااعلىي ىاأ ىيطالىبخطىبالإىا ة مىداهللوأثإى عليىهثىمقىا ...)):الىةاويالمإ ةيقو  أ

.(5)((...اَّكاس  إّنما َهْلْك َمنو َهْلْك ْمّمنو كاَن ْوبوْلُ ق 
 اإىىتمق ضىى لالي يسىىةمعرىىاالىى  را ماهيىىلالمفىىةداتال ىىياًىى ملتةاإلًىىاةلإلىى المقدمىىل

.المقدملومدكاة  اطرا الغةضالةئيسيللخط لعليرا
ةيعمىدإلى ةوايىلالخط ىلم اًىةلدوا،ضالىةاويعىااإلًىاةلللمقدمىلعىة قىديع،أ ثةماالىك

 ىدأ()أمأإىه،عاالمقدمللس بمىا()وهإااليععلمأ أعةضاإلمام.ال فاصي أا عا ة 
ة  مىىىاألإ ىىىهيىىىةكةىىىيمضىىىامياجميىىىع.إسىىىياإا أو عمىىىدا  المقدمىىىلل ىىىاالىىىةاويلىىىميىىىا ةها فلىىىلأو

خطىباإلمىام.المقدماتقىدةا مًى ة ا ةيعىةضعإرىا قىد()وقىدأًىاةم مىودال سى اإيإلى أا 
أو،إسىىيااالىىةاوي))...وصىىلتةىىيمعىىةضالىىإقصأ ياإىىا وقىىدعىىز كالىىكإلىى عىىدلأسىى ابمإرىىا

.(1)...(( ساتالإسخأو س بمال، س باق صاة عل موضعالًاهد
قىا أميىةالمىؤمإيا))ةقدقىا ةاويرىا(715)ماها الخطبال يوةدتدوامقدملالخط ل

()رمظألص ا هيوما وهويع:

                                                           

.004ص،الخطا ل(7)
.001ص،ا.يعإظةم(0)
.005ص،ا.م:يعإظة(2)
.412ص،7 دةكإرجال ال ل،جةيمس،إرجالسعادل(4)
.578ص،7ج،ا.م(5)
.071ص، اةيخاألدبالعة يةيضوفالمإرجاالسالمي(1)
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ةقىدًىة ةىيا ىةالغىةضمإصىةةا ،(7)((...َتَرصمد وا َمَ اع َد اآلَجاِل , َو َباْشر وَها ْبَمَحاْسرِن اأْلعوَمرالِ  
قىىىدأعىىىىةضعإرىىىالمجىىىىةد()واليعقىىى أاي ىىىىوااإلمىىىام،ةلىىىىميًىىىةإليرىىىا  ا ىىىىا ،عىىىاالمقدمىىىل

ىىا س ىىأ ْإا :))ةرىىوالقائىى ،اإلعىىةاضوهىىوال ىىةيصعلىى اة  ىىاحخط ىىه مطىىالع سىىإل دأ ىىه  ىىاا ْم 
على الَةوالص    ه،لعىأهْو اهعىمىعليه  إاف الث واهلل د مْ  :وا القائلع ه   و ف و  وا قعاط  هالإ ق ط وإ   دئوا المع

.(0)((وآله محمٍدالإ ي
ىا()ةقدصة حاإلمام س  وأ ىااعإىهوهىو مىداهلل عىال والثإىافعليىهم لىوا ، اال  ىدافال  
. الصاللعل الإ يوآله

ومإرىامىا،وهاامايًيةضمإا إل دةجاتاال  ىدافالم فاو ىلةىيالجىودلةمإرىامىاهىو سىا
(ال مىد)و   اليًطالعق ةيال  ثعاماهيلهىاااال  ىدافعي إىه ىى–وهوالغايل–ساهوأ 

ةروعمى مخطىط،(2)وهو رااال عييااث تالقصديلةياال  دافوإف العًوائيلعإهواالع  اطيل
.له

لىاييقصدإل ااي ىدأجميىعخط ىه ال مىدأيىا  ىااالموضىو ا()وهاايعإيأااإلمام
. مإعهماإيةادهاوأس اباوأإ هاليفو تالمقدملإالل عل ا،سي طةقإليه

إماي فىإاةىيالىكو،وهوةيمقدما هاليسيةعل إمطوا د لىهيىةد  رىاعلى ةمىاخط ىل،ا 
ًَُّررا ْاَكمر   :))أ ئالايااإ ةواعليه سوي ه ياالإا ةيالعطافوالفيفقولهم  ىد اس  ْفِإنمرا َنحوَمرد    ْأمما َبعورد  ْأ

َْيم ْاَكِّعوَمْة َعْل وَكا ْهاْهَرةت َو َباْطَكةت ْبَغ وِر َ  وٍل ْمكمرا َو اْل ُور مٍة ِإاَل اْ   ََْرَكا َو َو ََْ بوُلَ َنرا ْأ َنشورُ ر  ْأ و      َربمَكا َو ِإ موْتَكانرات َعْل وَكرا َو ْفتورالت 
.(4)((َعذمَبه  َنُ ُفر  ْفَمنو َشْ َر َزاَده  َو َمنو ْكْفَر

لىاا ىدأت،إالعلى إ ىوإًىةاكاآلخىةيا، ااهىااالًىطةاألو مىاالخط ىللىْمي ىدأ ال مىد
ةلىواة ضىوا،هااالخطابالاييع   فىاو رمةىيق ىو   مىه عىال (أيراالإا )الخط ل الإداف

ليع ى عىدمق ىولرمال  ىم  مهل ىاإوامىؤمإياولإىاداهمايرىاالمؤمإىوا،ل ىااإ ىاةهمهىا المسىاوا
ََرَ  ِفيَمبا  ُيَحكُِّمبو َ  َحتَّبىَ  ُيْؤِمُنبونَ  اَل َوَربِّبكَ  َفب َ ﴿ةرىمدواالمىؤمإيامة  ىلاإللرىي؛ َِبُدوا   اَل ُثب َّ  َبْيبَنُه ْ  َشب  ِفب   َي

.(5)﴾َتْسِليمًا َوُيَسلُِّموا  َقَضْيَت مِّمَّا َحَرجًا َأنُفِسه ْ 

                                                           

.120ص،7ةيمس دةكإرجال ال لج،إرجالسعادل(7)
.728ص،7ج،ا.م(0) 
اال  دافيعإي))...إاكإايقو ه21 ط يقاتعل إصوصماال وةالواالإجي والقصلالقصيةل،ص،ال  لي الإصي(2)

.(( قطيعا الإرائيا  طةيقلاع  اطيل
.008ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(4)
.45:الإساف(5)
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اوهىوةعى اإجىازي،(إ مىد)،ةالفعى هإاأةعا ال ىالمماآلياتال جاجاللغويالواض ل
(7)صيغل قةيةيلمفادهاطل ي  سبالسياقالايوةدتةيهةروإااةع سياقي

ل  غلغ ةيوجىداإرمةأةسى قواعىدالمسىاوال يىإرمو يإىه ىأا؛وقد دةج رمةيالمقدملةويدا 
وك يإرمةيأص الخلقلولميفاوت يإرمةيدةجاتقةإرمإليهةيو دلالع وديلللخالقالايسا

إ ل ر إ ا)ال مدعمال جماعيا ةأًة رمةيال مد()اإلإساإيلوجع  ثم ا  ىةهم،(ة إ إ اإ ْ م دعة   إ او 
ها الإ ع مال ييقسمراعليرمهيمخلوقللهس  اإهو عال وقىدأةاضىراعلىيرمجميعىا  فضىال   أا 

وهىا الىإعمهىيمىواطاا ى الفوام  ىااوم ىكاخ  ىاة،ةلي يسعرمأايع دعوامثلرىا،هس  اإهمإ
و إةجا ها الإعمجميعا إل .ومالميؤد قً ةهااس  قالعااب،ةماً ةهااس  قالزيادل

دااوميى،إرمم ساوواةىيهىا الىإعمإاالةضى أل ىدهمعلى االخىةسيدةكالمسلمواأ عال اهلل
.ال فاض هوالع وديل

و ىىالك   قىىقأهىىماالسىى ال ىىيأقىىامعليرىىااإلسىىالممفرىىومالعدالىىلاالج ماعيىىلوهىىيالمسىىاوال
. ياأةةاد ةيأص المإًأ،(0)اإلإساإيلال املل

َْرَه ِإاَل ْاََلر  :))أماالًطةالثاإيماالمقدملةروالًرادل اإللوهيلو الةسالل ه  َو ورَده  اْل  ْأشوَرد  ْأنو اْل ِإ
َُْباْلْد  َُْلْعَباْد َو ْا َْه  ْأَ دات َصَمدات َو ْأشوَرد  ْأنم م َحممدات َعبود ه  َو َرس  َُه  َبَعَثه  َر وَمةت  َُْرنوَعاِ  ْنعوَمةت ْأنوَعَق ْبَرا َو َشِرًْك  ََُبَراْئِق َو ْا َو ْا

َْْه (.(َمّكات َو ْفتوالت َصَلى ْاََله  َعْل وْه َو آ
الع وديىلهلل هااالًطةالثاإييًيةإل إعملالع وديىلضىمإا ع ىةال صىةيح الًىراد ياألا 

إعمىىلوهىىية مىىلأيضىىا ()الوا ىىدإعمىىلإاهىىياإقىىاامىىاالضىىال واإلقىىةاة ةسىىاللالإ ىىي
اوالمقد مىل ًىىطةير،وهىي عىدمىىاالعطىافااللرىيوالفضىى الة ىاإي،عم ىت ة  رىاجميىعالمخلوقىىات
ا  امهال ىييف ىةضأا عم ثى الأةمواةد قسيمراي واوةقا أل، إصعل أاالإعممإهس  اإه

 لىكالثإائيىاتاللغويىلهىيهإىا،ومامظاهةال جاجاللغويال يسأًيةاليرىا عةدويعع ةضعليرا
و ًى م الة مىلعلى ة يإرماةواةقةيالدالللم قاة ىل(إعملوة مل) لم يالم مثلل ال ةادف يا

.الإعملو  إعملهية مل
ة ىىىةلالعدالىىلاالج ماعيىىلعلىىى أسىىا مىىا قىىىوق())...)ةىىيعرىىد جتْضىىىولىىااةقىىدإ 

وهىىىاا ىىىاامضىىىموا.(2)...((الجماعىىىلال ىىىيال ىىىداا إ رىىىي إزالىىىلالفىىىواةقالرائلىىىل ىىىياالط قىىىات
.ةضراالةئيسيالخط لو 

                                                           

.،702اللغلوال جاج،ص(7)
.20ص،سيدقطب،العداللاالج ماعيلةياإلسالم:يعإظة(0)
.702ص،اقجعوةججةد،اإلمامعليصوتالعداللاإلإساإيل(2)
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األًة اف عاملالإا ةيالعطافوعدمالساو ةاضراموضو مقدماتال يعالجتأوماالم
ً َحدُّ ْباَلَُّغاْت (:)))المفاضلل يإرمقولىه َُْ َرِ  , اْل ت دوِرُكه  اَصِّْفات  , َو اْل  ََُحموْد , َو م كوَتَرى ا َْيِّ ا ََُحمود  ََلْه َو ْا

ًَاْت ََُغا ً عوَرف  ْبا َْه  َو ْأشوَرد  ْأنو ال ِإ , َو اْل  َْرهْ    َرس  ل  اَّلْه َو ْأنم م َحممدات , ََه ِإاَل اََله  َو وَده  اْل َشرًْك  َنْبريُّ   َصرَلى ْاََلره  َعْل ورْه َو آ
َُر دى, َو ُ  اَتمُقر ى ا ِّ اأْلعولرى    ,  َم وْض َُم رك        , َو َرس ر ل  اَررم َُُقروآِن ا َْ  كورْذَر ْبرا ََُحرقِّ ,  ََُحقِّ ْمرنو ْعكورْد ا َُب روَهراِن  َجراَء ْبرا رِي , َوا

ِْ َُْ َتا َُم سوَتكرِي , ْفَصَدَ  ْبا .(7)((َو َمتى َعلى َما َمتى َعْل وْه اَرُّس ل  اأْلومَُ َن,  ا
،ةصىفا ه عىال واْ ى،القسىماألو   ىة  لل مىدوال و يىد،إمىازتقسىمياها المقدملأيضا ا

وها ىاا،عال ولىيال مىدومإ رى ال ىةمصة ح أإهج  ()والملفتللإظةةيها الخط لأإه
.وةيهااإلما إل موضو الخط ل،الصف اا دالاعل اإهس  اإهيفيض الإعمعل ع اد 

ألإ ىىهجىىاف ىىال ق()جىىاف ةىىيسىىياقالثإىىافعلىى ةسىىو اهلل،وا   ىىا ال مىىد الًىىراد يا
.يافوالردكوال  ابوقداق ف ةيمسية هسإاماق لهمااألإ 

جزاةا  عل اإ راجهديالإ ي،هااالثإافلميأت  وا   ا طةيق هو عاليمه()ةفيه ثٌّ
ةاإلسىالمةىي،وعدمالخةوجعامسل هةي  ًيفوماالكمجاةا هةيالمساوال ىياالمسىلميا

()جىىىوهة اليفىىىةق ىىىياالإ ىىىا إال علىىى أسىىىا ال قىىىوكأمىىىاالعطىىىافةرىىىمةيىىىهسىىىوافلىىىاا ىىىاا
وةىيقسىم هلمىاوةىيوجرىهًديدال ةصعل أاي ققالمساوال ياالإىا ةىيقولىهوعملىه))...

وه ىىاا لمىىحةىىيطيىىاتهىىا المقدمىىل عىىضأ ىىةاضالموضىىو ،(0)...(( ىىاايقسىىمةىىيرممىىاالمىىا 
.الةئيسيلةري مردلهو ًيةإليه

حوةيرىايقىد م ىيايىىديخطىبالإ ىىا()ومىاالخطىباالج ماعيىلال ىي صىىد كلرىااإلمىام
 ىىىاايلىىىيأمةهىىىامىىىا إىىىيع ىىىد قولىىىهوقىىىدزو جامىىىةأل،افعليىىىهالخط ىىىلمىىىاةيىىىه مىىىد  عىىىال والثإىىى

َُم َتَعاِل:))المطلب َُْ ْبرِي ا َُْقرماِر ا ََُ اْ ْد ا ََُغَفاِر ا ََُحْل ِق ا ََُجبماِر ا ََُعِاًِا ا ََُحمود  هلْل ا  ال َقبْو َ  َأَسبرَّ  مَّبنْ  مِّبنُك   َسبَوا  ﴿ا

.﴾ِبالنََّهار  َوَسار ٌب ِباللَّْي   ُمْسَتْخٍف ُهَو َوَمْن ِبِه َجَهَر َوَمن
َْره  َوَمرنو        ؛ َوْكْفى ْباهلْل َوْكر ال  ؛ ْأ وَمد ه  َوْأسوَتْع ك ه  َوُأوْمن  ْبْه َوْأَتَ َكل  َعْل وْه  َُم روَترْدي َوال م ْترلم  ًَرورْد اهلُل ْفر رَ  ا َمرنو 

َّْ ات م روْشدات ً توْللو ْف َْنو َتْجَد ْمنو د وْنْه َو َْه  َو  .ال َهاْدَي 
ََُحمود  َوه َ  َعْلى ُكلِّ َشيو َْه  ا َُم ُلُك َو َْه  ا َْه   ََْه ِإال اهلُل َو وَده  ال َشِرًْك   .ٍء ْوْدًٌر  َوْأشوَرد  ْأنو ال ِإ

َمرنو ْأْطاَعره  ْأْطراَ  اهلْل َوَمرنو َعَصراه       ؛ ْبْ َتاْبْه   جمةت َعْلى ْعَباْدْه  َعبود ه  َوَرس  َُه  َبَعَثه ( )َوْأشوَرد  ْأنم م َحممدات 
َُم صوْطْفى,َعَصى اهلْل  َُر َدى َواَكمْبيُّ ا َْْه َوَسَلَق ْكْثريات ِإَما   ا .(2)((َصَلى اهلُل َعْل وْه َوآ
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(ال مىىدعهلل العزيىىزالج ىىاة)مىىة ل يىىةال مىىدةىىي ضىىاعيفرا صىىيغلأسىىميلة ةرىىا المقدمىىل  ىىة 
  الكعل وجوبال مدعلىهسى  اإهعلى إ ىوالىدوامألا  على اايث ىتسىمموضىو اال))...ةد  
ما يةاايق ضي جدد ًيئا  عدًيف .(7)(( هالمعإ للًيف 

مفرومال مدثا تلهس  اإهةرومامظاهةال عظيمال يال   ققإال ثإى افوهاايعإيأا 
لاا ى وصىفلىه عىال  الجميى   جىيال و عظيمىا ،اليخ ص الإعمةروأعم مإرا وموةد،اللساا

.(0)يعد مدا 
ألسىمائهال ىي ىد ()ماأج الكأةدفاإلمام م  ىا ا الكال مد الثإىافعليىهةىيسىةدا
هىىااا الصىىفاتعلىى ال لىىموالمغفىىةلمىىاجاإىىبآخىىةو ىىواةدهىىعلىى علىى العىىز لوالغل ىىلمىىاجاإىىبو
.ةجافالإ ويجع الع د  يااألم وال

ا...(أ مىىىد عو)ثاإيىىىل صىىىيغلالفعىىى المضىىىاة و ىىىةةال مىىىد  ل مىىىدهإىىىاعلىىى ال جىىىددوقىىىدد  
.(2)((وأماالفع ةموضوعهعل أإ هيق ضي جددالمعإ المث ت هًيئا  عدًيف))لم ااالفع 

ة اع  اةاإللوهيلي واال مدعثا  ا ،المغايةل يااع  اةياواخ الفال مد الصيغ يااق ض ه
أما اع  اةالع وديلةال مدي  ةةماالع ىد لمىا  ىةةت،لهس  اإهو عال وأس ا ه يةمإقطعل

أ مىىىدع ع())وهىىىيال ىىىيا ةهىىىااإلمىىىام،دواعيىىىهو جىىىددتأسىىى ا ه االسىىى عاإلوال و ىىى واإليمىىىاا
 ه ...(.وأ و  عليهواس عيإهعوأوماع

.ثمأةدفال مد الًرادلالداللعل الو داإيل
ىرد الةسىىاللللةسىو  سىى  اإهومعصىىي هطاعىلهلل()اطاعىلالةسىىو ةىىإ()ًو

ًىىىأإه أايىىىة ط ىىى ةعىىى يىىىدخ   ىىىتمىىىواةدالطاعىىىلاإللريىىىل()ة أإمىىىاأةاد ،معصىىىيلهللجىىى  
. اإلسالمومإهالإ اح

ه ولاالمي خ عااالس , احلمد  هلْل)) رال  ال مدةيخط للهأخةك صبةيالغةضإفس 
, أنم م َحّمردات عبرده  ورسر َه    أمحده  واستع كه وأؤمن به وأت كل  عل ه وأشرد  أنو ال اَه اهلل َو ورَده  ال شررًْك َره وأشررد     

َُر َدى ََُحقِّ َوْدًِن ْأروَسْله  ْبا َْر و  ُكلرْه اَدًِِّن َعْلى َْ  ُظِرَره  ا َُم شورِرُك َن وصرلى اهلل علرى م َحّمرٍد وآَره اَّسرال   َعْلر وُ قو         ْكرِرهَ  َو ا
.(4)((َوَر وَمُة اهلْل َوَبَركات ه 

الًىرادل الو داإيىلاسىميلوةعليىل،ثىمةرا المقدملصإوسىا ق راةىي  ىةاةال مىد صىيغ يا
.والةساللوايلرا السالمليًة ةيالموضو 

                                                           

.714ةيعلمالمعاإي،ص،دالئ اإلعجاز(7)
.8ص،7ج،دلي الف ةإل ًةحال ابال اديعًة:يعإظة(0)
.714،صدالئ اإلعجاز(2)
.725ص،2ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(4)



 المقدمة ..............................................................المبحث األول ..........................................  ثانيالفصل ال

720 

ةً   ال مىد،الصديقلالزهةاف ةةال مدعد لمةاتةيخط  ه()ماموعإدماخطباإل
ََُررَق ْبْفرَ اْتِح      :))إسقا م واليا ضم اجزافالخط ىلو   رىاةىيإىصم ماسىكةقىا أوال  ََرْذي ْأ ََْلرْه ْا ََُحمورد   ْا

َُم تم َِ ْا ْقنَي, َوْأووَضرَح ْبرَداْلْئِل ْأ وْ اْمرْه ُطرر َق ْاَسمراَْْ نَي, َوْأبوَررَج ْبرابوِن َعمِّرَي         ْعُلْمْه ْاَكماْطْقنَي, َوْأَناَر َبَثَ اْوْب َعْظَمْتْه ُوُل 
َُم ُلْحْدًَن, َو ْاسوَتُظَرَرتو ْكْلَمت ه  َعْلرى َبَ اْطرلِ   ُو َدعوَ ت ه  َدعوَ ْة ْا ََُعاَْْمنَي, َ تمى َعْل َُم صوْطْفى ْا َُم بوْطر  ْا نَي, َو َجَعْلره  َخراَتَق   ْكْا

َْْة َربِّْه, َوَصَدَ  ْبْرموِرْه, َو َُم روَسْلنَي, ْفَبَلَغ ِرَسا ًَاْتْه ْأناَر ْمنوْاَكمْب ِّنَي, َوَس َِّد ْا .(7)((ْاََلْه آ
()عاالإعمالم  اليلال ىي ىااطىوقسىةاهااإ عىاثالإ ىي()ةرإا  د ثاإلمام

حال ديثعإهةيمضماةيا، الةسالل :لاا ًة
الطةيىىقالطويىى ةىىيهدايىىلالإىىا الىىايوهىىاايعإىىيأا ،خىىا مالإ يىىيا()أإىىه:و األ

و  امىى ة ىىااال ىىداايفضىىيإلىى  اي ىىهويسىى  ممىىازا ةىىي سىىاما()اة ىى حعلىى يىىدالإ ىىيآدم
ًىىىاةل()مةامىىىه الوصىىىو إلىىى ملة ىىىهال ىىىيمىىىاأجلرىىىاع ىىىد تهىىىا الجىىىادل  سىىىإمالةسىىىو 

مس ويا عل ،ًرادلعل   ام أةقالةساللإا اايقفةيالمإ  األعل ة اإتهيال،خ امرا
.ةمرة  إمضائهللدالللعل خ امالإ ولمع ليا طةفالسيادلةيالمدةجالعلوي،طةةهالقصي
ةقىدي مىاخلىف(وا رج ىا اعمىيالمصىطف )ةيقوله،(0)الليياالدميا مقو الةي:والثاإي

ادواأ،إل المصاهةلويومئ، لها الداةعالإفسيوالعاطفيليؤديمعإ الفخةا  يياصللالقة
ا ىىاعمىىي)وعليىىهةاألإسىىبأايإظىىةلل لم ىىيا،ي سىىةال إيىىلالمعإويىىلال ىىيقوامرىىاالمإظىىوةالىىديإي

ل  وا لمىلالمصىطف  اويىل،ويس  عليرماالمإظاةالديإي،عل أإرما ة يبوا د(المصطف 
ممىىايؤهلىىهللمإصىى ياالإ ىىول،داللىىلاالإ قائيىىلال ىىي ةمىىزإلىى أقصىى دةجىىاتال مىىا وال فىىةدعلىى ال

.والةساللةيأسم مةا  رماوهاايإسجممعال إيلال ليلللمقدمل
ةقد دأ ال مدأيضا و اا سا قه اة  الا ةالمىزدوجالىاي،أماالمقطعالثاإيماالمقدمل

َُْعَبراَد ْبُقدوَرْترْه, َو ْأَعرامه قو        ْف()))عالماإللوهيلإايقو يجمعا ةالإ ولإل م ََرْذي َخْلرَق ْا ََْلرْه ْا ََُحمورد   ْا
الي عىىدأاي ىىواالفعىى (((2)[َوَعَظررَق], َو َرْ ررَق َو ْكرررمَ  َو َشرررمَف   ()ْبْدًْكررْه, َو ْأُكررَرَمر قو ْبَكْب ِّررْه م َحممررٍد  

لىىى موضىىىو الخط ىىىلالىىىةئي وهىىىوالمصىىىاهةلمىىىعالةسىىىو األعظىىىمي مىىى إيمىىىافل ًىىىيةإ(خلىىىق)
()، لىىاا،  كمىىعإعمىىلالىىديامىاهإىىااًىى،عليىىه القىىدةلاإللريىىلوالخلىق ىىإزافالعىىدميسىى طا

المخلوقيا ميسمالع وديلوةيهااال ع ية ا يةلرم رااال ًىةيفةفيىهإًىادل()وسماإلمام
(أعىىىزهم ديإىىىه)وقىىىد ىىىااللعإاصىىىةاإل اليىىىلةىىىيقولىىىه،يلالةسىىىالل ىىىةةع رملىىىاادمجرىىىما ىىىةا  ًىىىةة
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لةىىىىي  ثيىىىىفالع ىىىىاةالم مثلىىىىلةىىىىيضىىىىمائةالمفىىىىةدالمىىىىا ةوضىىىىمائةالجمىىىىعأثىىىىة(أ ىىىىةمرم إ يىىىىه)و
.وجمععإاصةاإلسإادوم مماتالجمللةيإسقاقصيةم وازا،واخ صاةال لمات

ة ىىم)إىى وهىىياألةعىىا  عضىىراةىىيالمعوقىىد   مىىتةىىيالىىإصاةعىىا م واليىىلم ةاصىىلمىىع
ىىةفو وقىىد اإىىتإىىوالالىىة طةىىيهىىا األةعىىا هىىيالىىواوالعاطفىىلال ىىيمثلىىتةا طىىا (عظىىمو ىىةمًو

إا   ىىزم مفىىاهيم،قىىدمىىزج ىىيااألةعىىا الم صىىاق لالمعإىى ،(7)مإطقيىىا ة ىىااهىىااالىىة طاإلضىىاةي
جديىىديقىىويالصىىلل مىىاق لىىهويمرىىد،الإ ىىولوال سىىاميممىىايسىىو ال مىىداآلإىىفالىىا ة ،الطةيىىقل مىىدا

 ليىىلمىىا صىىدة وهىىوالىىواوالعاطفىىلال ىىيةا مىىت مىىدا علىى  مىىدل سىىديإ ساسىىا  عظمىىلالعطىىاف
َْررَه ِإاَل ْاََلره  َشررَرادَ    ))المم ىدالىاياليسى طا ًى ة  ًَاْدًررْه, َو ْأشورَرد  ْأنو اْل ِإ ََْلرْه َعْلررى َنعوَماْئرْه َو ْأ ََُحموررد   ْة ِإخورراْلٍ  ْا

َُْفه  َو ت حوْظ ْه ((.ت روْض ْه, َو َصَلى ْاََله  َعْلى م َحممٍد َصاْلةت ت او
ا هسا قيهةىيال ة يىزعلى الىا ةالمىزدوجالىاييجمىع،وقدمث  هااال مدخا ملالإسق ًو

ىى،الةسىىاللإلىى الو داإيىىلوةىىيال ىىديثعىىاالىىإعموالةسىىالل مىىدهإىىا ىى سىى ابال أ ْول إىىهلىىميفص 
 أإ مىىاا  فىى  الداللىىلعليىىىهةيمىىاا ىىة أوال عإىىدماعمىىدإلىى  عىىداد عىىىض،اجملرىىا ىىالإعمواأليىىادي

.مظاهة ةيماةاتماالإسقيا
الغايىىلمإرىىاةىىيالغالىىبإصىىالح ومىىاالخطىىباالج ماعيىىلخطىىبأعيىىادالفطىىةوالجمعىىلألا 

 سى ردف ال ىا ال ىثعلى ال قىوكو يىااخالق ما  ويهمامضىاميام عىددلالإفو و رايباأل
ا لبعليراالطا عالديإي،اال  امالًةعيل الىديا،ةريوا  إالااالواز االج ماعيأ لب؛ألا 

المقدمىلال ىي ًى م على ()وةيها الخطبالي ةكاإلمىام،اليعز اإلإسااعاالمج مع
(:) ةاع را ال مدةقا ةفيأ دكخطبالجمعلاس ر ،ال مدوالًراد يا

ُِ, اأْلَجرلِّ اأْلعوْظرِق اأْلَعراِّ           )) ََُبرْدً ََُبرْديْء ا ََُحمورْد وَمَحلررره, ا َْ ِّره, وم كوَتَررى ا ََُحمورْد وَو ََُحمورد  هلل ْأهورِل ا  اأْلُكررَرِ  ا
َُْ بو َُم َتَ  ِّررْد ْبا َُم َتْفرررِّْد ْبرراآلالْ ا ًَرراْء, وا َُم َسرر ِر َُْقرراْهِر ْبْعرراِّه وا َُم َررر وْمِن ْبُقدوَرْترره,   ْء, ا ُِ ْبُق مْترره, ا َُم موَتْكرر لرْط ْبْقروررِره, ا

َُم َتْفتِّرِل ْبَعْطاْئره وَجِاًرلِ          ََُمحوم ر ْد ْباموْتَكاْنره وْبِإ وَسراْنه, ا َُم َتَعاَْي ْف وَق ُكرلِّ َشريوٍء ْبَجَبر وْتره, ا ُِ    وا َُم َ سِّر ْفَ اْئرْده, ا
َُم سوْبِغ ْبْكَعْمه  .ْبِرزوْوه, ا

ًَِان  َعْظَمْة َجاْلْئه وَتْظاه ِر َنعوَماْئَنحوَمد ه َعْلى آاْل  ًَاْئهَْه, وًَموأُل ْودوَر آاْله, َ مودات  .(0)((ْئه وْكبوِر
ثىماس وسىقتصىفات،ة ىااسى  اإهأهى ال مىدووليىهومإ رىا ،  ة ستمقدملالخط للل مد

ي مىد  عىال  ل ىاظ.صفاتال  جي  يةهامامعالثإافال ي إو  خالقي هوعظم هوعز ه ثم ة 
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...(إ مد عل آالئه) صيغلالفع المضاة لااجافال مد،الع وديلها المةل ولىااا ىة ظىاهةع
.و ظاةةآالئه،إعمه

ولىاا ىدْتآثاةهىاةىي،وهاااإلل احعل ال مدي ًفعا غلغ الع وديلةيوجدااالم  لم
عداا  واالغايلما  ثيىفموضىو  مىد  عىال والثإىافعليىهواإلةاضىلوالي ، ضاعيف المه

ةضىىال عىىا علىىيمرمسىىإاال ىىديث،ةيىىههىىي ىىا يةالموجىىوديا أسىى ابالطاعىىلوال خىىو لىىه عىىال 
و لقيىإرممىايليىق ىهسى  اإه،ةالي دأواال ىالمإال أ سىاالىا ةوأةضىلهوهىو مىد  عىال ،وآدا ه

.ال جوزإل  ية وال ق صةإالعليهماالصفاتال ي
،وهو عدعيردفإل إس ا مظاهةالع وديلةي  مفاص ال يىال،مزدوجل()ةوظيف ه

َْره   :)) ا ةالًىراد يا()ثمًة . ماةيالكوقائعال الم َْا َشرِرًْك  ََا اََله  َو وَده  َْه ِإ َْا ِإ وْأشوَرد  ْأنو 
ََْذي ْكاَن ْفي ْأ ََْ  وَداْن مْته ور ب  ْب مْته وْورْدًِق ْأزَ ا ََُخْلاْئق   َُ ا ًوم  ْم مْته م َتس وْطرات, َخَت َْ مْته م َتْقاْدمات وْفي َد َْ مْتره, وَدان ر ا   وم
ًمْته ((.ََْدَواِ  ْأَبْد

ةقىىىدإفىىى الًىىىةيكعإىىىهسىىى  اإه عىىىداااث ىىىتلىىىه،وةىىىيهىىىا الًىىىرادل  مىىىاالمطالىىىبالعاليىىىل
مىا )ثم ياأإهس  اإهواجىبالوجىودعإىدماا ىةأإىهسى  اإه.إيلالو دا وقىد( ىااةىيأولي ىهم قاد 

 اقيىىا وأ ىىديا ،قىىديما أزليىىا ))...ألا وإىىه(دوامأ دي ىىه)وثالثىىل(قىىديمأزلي  ىىه)أعىىادهىىااالمفرىىومأخىىةك
إايسىى  ي العىىدم،ل إلىى اإىىهواجىىبالوجىىودةإإرىىامىىااللىىوازمال ديريىىللوجىىوبوجىىود  عىىا[يةجىىع]

.(7)((السا قوالال قعليه عدةةض واوجود واج ا
ه عىىال ةىىيهىىىا و ىىالىىدالئ العقليىىىلال ىىي ث ىىتاللىىوازمال ديريىىىللوج()وه ىىاازجاإلمىىام

.الًرادل
دات وْأشورَرد  ْأنم م َحممر  (:)))ةقىا ،المةادةىلللًىرادلاألولى ،ثمجاف الًرادلالداللعلى الإ ىول

( )            وْ ره, وائوَتَمَكره َعْلرى ْسررِّه, واروَتَتراه  ََْ َعبود ه وَرس  َُه, وْخَ َرت ره ْمرنو َخُلْقره, اخوَتراَره ْبْعُلْمره, واصورْطْفاه 
ََْعْظر ِق ْأمورِره, وإموَتراْء َمَعراَِْق ْدًْكره, وَمَكراْهِج َسرْب ْله, وْمُفَتراِح َو وْ ره, و          ِْ   (0) [َجَعْلره  ]ََْخُلْقه, وانوَتَدَبه  ََْبرا َسرَببات 

.((َر وَمْته
ل ا ىائال سىي و ، الًطةالثاإيماالًرادلل س  م راالمقدمل ااماالمم اأايع  ف 

إاقىا ةىياو الفقىةل()دواالكوهوأا ىوالي المىهي يى إلى الغائىبالىايهىوالإ ىي
ََُحرقِّ, وَجَراَْرٍة     ابوَتَعَثه َعْلى ْ نِي ْفتوَرٍة ْم:))ال ي ليرىا َُْمْلِل, وَضرْلاٍل َعرِن ا َُْعُلِق, واخوْتْلاٍف ْمَن ا َن اَرُّس ِل, وَهدوْأٍة ْمَن ا

ََُ عوْد ََُبعوْث وا ِّ, وُكُفٍر ْبا ((.ْباَرم

                                                           

.47ص،م ساالخةازي، دايلالمعاةفاإللريلةيًةحعقائداإلماميل(7)
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الىىىاي(أةسىىىله)ةىىىيالفعىىى (7)واليم ىىىااا قىىىفالمقدمىىىلعإىىىدهىىىااال ىىىدألاالىىىةا طالم يىىى 
ا ،لسىىىيجيفةىىىيأو الفقىىىةلالقادمىىى الىىىايسىىىيأ يإصىىىا مإىىىدمجا مىىىعالثىىىاإيالجىىىزفيف ىىىةضأاي ىىىو 

ُ    :))ةيهااالقسىم()قا اإلمام،الخط ل َُْلر َْى ْاَكمراِس ْأجوَمْعرنَي َر وَمرةت  ٍِ ْكرِرًٍق ْوردو     ْٰأروَسْله  ِإ َْْمرنَي ْبْ َترا ا
ًوْه َو ْمنو َخُلْفرْه َتكوِاًرٌل ْمرنو َ ْ ر ٍق َ ْم رٍد      ْفتمْله  َوْفصمْله  َوَب مَكه  َوْأووَضَحه  َوْأَعامه  َو َ ْفْظه  ْم ًََد ََُباْطل  ْمنو َب وِن  ًَُرْتَ ه  ْا نو ْأنو 

ََُحراْلَل َوَ ررمَ  فْ     ًَعوْقُل َن ْأَ رلم ْف رْه ْا ََْعَلر قو  ًَاْت  َُآ َُْرموَثاَل َوَصرمَف ْف ْه ْا َْلكماِس ْف ْه ْا  َِ ََُحرَراَ  َوَشرَرَ  ْف رهْ    َضَر ْاَردًَِّن    رْه ْا
ََْئاّل َْلّك َْْٰعَباْدْه ع ذورات َون ذورات  َْْقر وٍ  عاْبرْدًَن ْفَبَلرَغ ِرَسراََْته  َوَجاَهرَد ْفري        ًَُ  َن  ًَُ  َن َباْلغرات  اِس َعْلى ْاَّلْه   جمٌة َبعوَد ْاَرُّس ِل َو

ََُ ْقني  َصَلى ْاََلْه َعْل وْه  َْْه َوَسَلَق َتسوْل مات ْكْثرياتَسْب ْلْه َو َعَبَده  َ تمى ْأَتاه  ْا ((.َو آ
ا  عثىىهعلىى  ىىياة ىىةل())ةفىىيقولىىه،وم ًىىا كةىىيمداخلىىه،ةىىال المآخىىا  ال يىىب عضىىه

أوال ()لقولىه(0) مث ا ىل و يىدو يىااو  قيىق(أةسلهإل الإىا أجمعىيا)وقولهثاإيا (ماالةس 
وهاايعإيأاجميعهىا األجىزافال ىياًى ملت،والم  وكةال المم ًا هةيالمعإ (اخ اة  علمه)

ال ي ة ط ياهىا األةعىا (االس  دا )اعالقلاعل ها الجم  ً   مجموعراالمقدملوالسيما
.(2) سرمةيًدالجم إل  عضراو ث تاإراإصوا د((أةسله-ا  عثه–اخ اة )الثالثل

المقدملاس طالتهإاالة   اطرىا  يثيىاتالموضىو و ةضىهالىةئي الىاييًى م على ولع  
ال قىىوكوالزهىىدةىىيالىىدإياوال ىىا ية ىىأهوا اآلخىىةلةضىىال عىىا ريىىؤاإلمىىامالمسىى قلرىىا الخط ىىلمىىع

.ةعي هواس عدادهمالمألوفلرا
إمىىواجداال  رىىااالوسىىأ  في،وقىىد  ىىةةتمثىى هىىا المقدمىىلةىىيخطىىب ًىىا رراةىىيالمإاسىى ل

.وا عل س
 خطب السياسة ةقدمم

اليرىاالخطىب() ً  الخطبالسياسيلالثق اال  ةماإ اجاإلمامعلىي وقىدضىممتع
دواةىىع ةو ىىهالثالثىىل اإىىتجميعرىىاسياسىىيل،ةىىي ةو ىىه()العسىى ةيلال ىىيقالرىىااإلمىىام ،ألا 

ا ملىىتًىىعاةالطلىىب ثىىأة()ة ىىةبالجمىى  اإىىت رىىدفإلىى سىىلبالخالةىىلمإىىه عثمىىااوا 
الًاميوايردةواإل االق صاصماق للعثماا قدةمىالمي عا ،ومثلرا ةبصفيا، اعفااا

لً رلال ىياع ىةتةإا اإتا،و ةبالإرةواامثلرما، اإواي  غوااالس يالفعل مقاليدال ع م
.لسياسيلأيضا إراإ عتةيإطاة ةبسياسيلوإجمتعام يداإال،ديإيالخواةجااتطا ع

                                                           

لمفةداتداخ الإصوهاامىاأًى ا وةيراااالةا طاإل الييعإياس مةاةمعاإيا.027  لي الخطابص:ظةيإ(7)
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ةىيواقعىليلىتْةالخطبال ىيقىدق ،عام المقدماتمعامللخاصلا عماأإالأاهاااليمإع
قيلىىت عيىىدا عىىا ة يىىلالًىىكسىى خ لفةىىيماهي رىىاو عىىضمقىىدما راعىىاالسياسىىيلاألخىىةكال ىىي

اال عيىىدلايقىىدحالىىكةىىيأصىى ال قسىىيمألا واعىىثالخطىىبم ًىىا رلو ايا رىىدواأ.سىىوحال ىىةب
.  اد  واوا دل

وألجىى الىىكس ضىىافلرىىا المجموعىىلالخطىىبال ىىي اإىىت  مىى  ىىياثإاياهىىااللىىوموال   يىىت
.ل ةكالجراد

و اإىتمىد ل،(7)عإدما سل ممسؤوليلال  ىم()وقد اإتا لبالخطبال يوصلتمإه
وسىىمتالخطىىبالسياسىىيلاي يإرىىاةىىيم اةىى ًىى  لىىاا مىىهعاجىىل ىىال وادثال ىىياسىى وج تأ 

.(0) االس دالليلل وضي را عضاألموةالخاةيل
،وهإاأيضا طويت عضمقد ماتها الخطىبإازواهىاالىةاويو ج رىام  فيىا  اإلًىاةلإليرىا

إالميا ة، الخط لال اسعل،عل الة مماااالةاويقديسةد عضمال ساتالخط لوظةوةرا
.(2)...((ة مداهللوأثإ عليهخطي ا ()ةقام))...ا ةقإهاًاةاليراةقطالةاويالمقدملول 

عإىىدما()و مثىى هىىا اإلًىىاةلالمىىوجزلطويىىتمقدمىىلأ ىىدكالخطىىبالسياسىىيلال ىىيقالرىىا
،(4)...(( ىىىيا ويىىىعخطىىىبة مىىىداهللوأثإىىى عليىىىه()ااأميىىىةالمىىىؤمإيا))... ايعىىىهالإىىىا 

ةيىىف الةفىىي،عليرىىااي صىى  ال ا ىىثمىىاالفائىىدلال ىىييم ىىاأمة ا ةيعْ ىىوللسىىفي  ىىةةهىىاامىىةاة
ل ىىىاالىىىةاويقىىىديس سىىىر طىىىةحالمقدمىىىلوي  فىىىي ىىىإيةاد،المقدمىىىلقىىىد  مىىىااإلًىىىاةلإلىىى الموضىىىو 

اإ  اهىهللفىةوقالدقيقىلال ىي فصى  ى مقدمىلعىامالغةضة مالمايةا مىاإمطيىلالمقدمىلولعىد
 المديإلةىيخالة ىهإا()يا ةالةاويالمقدملةيأو خط لخط رااإلماموه االم،األخةك
أو خط لخط رىاعلىي ىاأ ىيطالىب(هاا:)قا أ وع يدلم ْعم ة االمثإ :قا الجا ظ))وةد

 مىداهللوأثإى عليىهوصىل على إ يىهصىل اهللعليىه[ المديإلةىيخالة ىه]ةضياهلل عال عإه
ىىىة إالعلىىى إفسىىىه:قىىىا وسىىىلمثىىىم ةرىىىا الخط ىىىلاخ زلىىىتمقىىىدم را،(5)...((أمىىىا عىىىدةىىىاليعىىىةعيامع

. اإلًاةلالمق ض لإليرا
ةقىدجىافةىيمقىد ماتأ ىدك،رامىعمقىدما  اليمإعماوصو  عضالخطب املل هاال ا 

َمكوْظر وأشررد  أنم ال إَره إال اهلل و ورَده  ال شررًْك      وارتفُ فَ َق ُكّل عاىلاحلمد  هلْل اَذي َعال فاسوَتعولى َوَدنا فَت:))خط ه
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وات َلر س رل األوَرنَي وكراَن براملؤمكنَي     َْه وأشرد  أنم م حمدات َعبود ه ورس  َُه  خاَتق اَكب ني و  جورْة اهلْل علرى اَعراملني, م َصردّْ    
.(7)((وعلى آَْه عل ْه ه ومالئ َت رؤوفات ر  مات, ْفَصّلى اهلُل

))... ىىىىا ةال و يىىىىدالصىىىىفا يهللسىىىى  اإهالىىىىاييق ضىىىىي،ال مىىىىد()فاإلمىىىىامةقىىىىدأةد
 اسىطووهى،ةرىوالم عىاليةىيعلىو ودإىو معىا ،(0)...((االع قاد أإهالً هلهةىيصىفا هالاا يىل

.ةريالًرادللهس  اإه أاالع ادجميعا   تةقا  ه(واة فعةوق  مإظة)سطو ه
سىىال ا عإىىهصىىفل،ةجىىاف الًىىرادلال ىىي ىىد علىى و داإيىىلاهلل عىىال ، ىىهثىىمجىىةكعلىى عاد

 الع وديلوالإ ولوأإ هعل مإرجماس قهماالةس ()و الالكالًرادلللةسو ،الًةيك
عىىال)يال ىىظهإىىا ماسىىكالمقدمىىلع ىىةضىىمائةاإل الىىلةىىيقولىىه(.)والصىىاللعلىى الإ ىىي
وقىىد.  يىى إلىى ااتوا ىىدلهىىيالىىااتاإللريىىلالغائىىبالمىىا ةائةضىىمة...(ل ةاسىى عل ودإىىاة عىىا

وعطىىىفالجمىىى علىىى  عضىىىرا ىىىالواوزادالمعإىىى قىىىول ، ىىىااالمخ ىىىةعإىىىهةىىىيهىىىا الجمىىى وا ىىىدا 
.(2)وظروةا 

عىالةاسى عل )ااال إياتالوزإيلالصىو يل ضىفي ةا طىا مىاإىو آخىة،ةجمل ىاةضال عا
(4)ال إيىلالإ ويىلالمقلو ىلزاد ىه،ألوزاا عىددمعىياوثا ىت أسىا   ىةاةا قومااعلى(ودإاة عال 
العلىىىويسىىى   عهاالسىىى عالف،(عىىىالةاسىىى عل )ةرىىىيةىىىيالمفرىىىوممقلىىىوب(دإىىىاة ىىىدل )ةىىىيقولىىىه ،ألا 

دإىوا مثلىهل ىاالموضىو ي ىأ  على المإطىقالمعرىودألاالىااتإاادإىت–ومإطقيا يس   عالىدإو
.قدةلال ع يةعاالم دفالم عا ،وي ظرة ماسكخطابالمقدملإا  ماوه، عالت

عل،االخط لسياسيلوعل الة مماأ  ال قوكوال اةماإالااموضوعاتأعخة ال ث 
،الىاياليث ىتإال إ ىي(الخالةىل)أ قي ىهةىيهىاااألمىةإث ىاتةضىال عىا،خالط راالمعاصيقد

.المقد مل الغةضالةئي ولع هاامسو  ية ط
ال يقالرىاةىياي خط  ه،وة ماأًاةتالمقدملإل موضوعرا  لميحهوا ل ما صةيح

 احلمرد  :))ةقا ةيأولرىا،س قهأص ابالجم إل ال صةلوقداس ًةتالف إلهإاكقاةو ااأا
, َلعبرادْ  ةتَمر  وَر ه, إبتعثره  ورس َُ ه بد َع حممدات إال اهلل, وأنم ََهال إ أنو د َروأشو دو واآلصاِل,   اَغ و اٍل أمٍر على كلِّ هلْل

َِ ةتَكتوْف األرض  ألْتامَت نَي, ْ َلبالْد و  اةت علرى   إبلر سَ  اهلْل ررا, واشرتمل عردوُّ     أككاْف طان  واَّشر  َدْبوع  رابُلَ  واضطر
وق ى الخىوضةىي فاصىيلراال ىد،لسا قلأومأإل الف إلال اضةل ف إلالجاهليلاة،(5)((راأهْل عقائْد
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المقدمىىىلاًىىى   تمىىىعالغىىىةضعلىىى إ ىىىويصىىىعبعزلرىىىامإىىىه ة لمىىىا اولىىىتع،مىىىاالقىىىو هإىىىاأا 
 رىىاعإىىدقولىىه،  ىى عسىىة  ديىىدها، ًخيصىىرااس عصىىمت مىىايليرىىامىىا ىىالم ()ةلىىووقفىىتع

ىىىلعهع) م مىىىدا ع ىىىدع عوةسع :ةالضىىىميةاا(  عثىىىهة مىىىلللع ىىىادا)لثىىىاةاإلًىىى ا ةىىىيقولىىىه عىىىدالىىىك(وأا 
ي  مىىااوصىى (هىىافالمفعىىو )والضىىميةالظىىاهة،(هىىو)المسىى  ةالىىاييعىىودعلىى الىىااتاإللريىىل

.ال الم سا قهوجعله إيلم  املل
 إفسىهلىوالالفىافالعاطفىلال ىيوةدتةىيمسى رله أاال ىالمالىاي عىد يسى ق ع إا،وقىدوجىدتع

  بره  َاها, وَنر راَرْشر  برهْ  َدَمبه نريانرا, وأخو اهلُل رْفطلب اَذي أُطامُل بن عبْد اهلْل ْدبوَع بن  د حممم َناف (:)))يقىو 
ةالفىاف ج ةإىيعلى أاأعىد ال ىالم لىه المىا وا ىدا ةرىي فيىداإلًىةاك((...راْل وَم بْه تادها, وأواَ أوو

هىااالمقطىعمعىة  ط مىاق لىهوهىا(7)ةضال عما وج هماال ة يبدوا ىةاخ،ةيالمعإ  ايعإىيأا 
،ةضىال عمىايق ضىيهالعطىفمىامعإى ،ألإ هم ة ىبعليىهدوا ىةاخ،عل إ والي  م الفص 

وقولال ةا طالمعإويل  ما،يًيةإل أاال وادثم سلسللةي واليرا ال ضمياال ال صةيحةرو
.(0) رااال ضميا مايصةحهاليدايوةقيل سا

 مىاق لىهمىا...(ة ىاام مىد ىاع ىداهلل)وه اايفةضالعطفة طهااالمقطعالايي ىدأ ىى
ومعإويىىلةىىيدالل ىىهعلىى ،ماديىىل ىىواالعطىىفا ىىدالوسىىائ ال ىىي  قىىقال ماسىىكالإصىىي:جر ىىيا

. عاقبال وادث
 الإعىتو  ديدالمقدملةيهااالإصماالخطابي دومرملعسيةلألاالمقطعال اليي ىدأ

 اهلُل َحْلصور ر, فْهرْبر  سراالتْ غ ِرلّْوَب هْ ْب َرْما ُأَم  ْبَدد َصلْقفى صلى اهلل عل ه وآَه, ْفْطصوامُل يب دى, واَكَّاهُل إما  ))ةيقىو 
َّرراَءَمبرره اَرردّْ َنْقررَ َو َلب برره اَسّ رر َن, وآَمررِن واََبرر اَتَذ بررْه  ى أترراه تَّررَ  دوِرصُّرري اَْفرر ْةاَرر اغَر نِْغاْئي اَتَّررِوَذ برره بررنَي َ , وأ

.((...نَياَ ْق
ةرىا إ الىلداخليىلإلى الىوةافوهىيمىاأسى اب ىةا ط،والإعتيف ةضمإعو ا ق لىهيًىيةإليىه

.المقدملةيوهاايعإيأاهااالجزفأيضا داخ  ،(2)الإص
اا قيىىتع .ةسىى طو المقدمىىلو  ىىداخ  ىىدودهامىىعالغىىةض،اسىى   عظىىواهةال ىىةا طالإصىىيوا 

ةقىد  وثىقصىلل.وهاايعإيأا قسيمالخط لإل مقدملو ةضاليلزممإهعدم ىداخ األقسىام
.المقدمل الغةض ماةيها الخط ل   ليصعباإ زاعرامإهو  ييا دودها
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لما()؛ألإ ه(اليقيا)المخ وم  لمل،هآخةا هااالمقطعالايا ة عدوسأقف المقدملعإ
الإىىىا مىىىا  الًىىىراد ياوصىىىة ح إعمىىىلالةسىىىاللال ىىىياسىىى عإق ا  رىىىادعلىىى  ىىى  ىىىا وثإ ىىى ىىىدأ ال مىىى
لىزمأاي ىوامىاجىاف،واإرما رمةيطاعىلالًىيطاا، عداضطةا رمواإغماسرمةيالف االضال 

بإل دمافو أليفالقلوو قا ما  لي ةساالتة هوماقام هماإصالحا() هالةسو 
و ىااي ىواخ ىامةصى الةسىالل ىاليقيا،قداسى  متإعم رىا  لىو اليقىياالجرودالم اولل يةهاما

.خ اما لرا المقدمل
يرىىدفإلىى عىىةضالف إىىلال ىىيللوطيىىدل ىىياالمقدمىىلوالغىىةض،ةاإلمىىاموعليىىهسىى  واالصىى

كالف إىىل مىىاجىىاوة لىىعْقل ىىوال ىىيس سىىي لىىولىىم ع،اس ًىىةتةىىيال صىىةلوالىىدمافال ىىيسىىالتهإىىاك
طفىىىافإىىىائةلالقلىىىوب، جمعرىىىمعلىىى ال ىىىق()سىىىيةلالةسىىىو  سيسىىىيةةىىىيرم ود ىىىضالفىىى اوا 

لصىىىللمىىىع الرىىىاةىىىي اضىىىةهاآإىىىااك   ىىىياا( ىىىا األمىىىلةىىىيجاهلي رىىىا)ة قيىىىا أ ىىىدكال ىىىال يا
.الوطيدل ياالمقدملوالغةض،وماثمي جل ال ماسكةيالخطاب

م أه ىا ل ىةب،ويس عدللمسيةمعجإد ماالإخيللإلى الًىامقالراوه،وةيخط للهأخةك
َْ َع حرن  َن, َوإال اهلُل ال إَرهَ  أنو د َرشو, وْأ هلْل د مواحْل:))صفياجافةيمقىدم را  أنم د َر, وأشور ًَنْداْهاَشَّر نَ ْمر  قوُ ر لرى ذ

.(7)((قوآَه وسلّْ عل ْه ى اهلُل, صلّْه  َُس َرَو ه د بوَع داتممَحم 
–جةيىا على مىادأبعليىه–ل إىه،أوجزال المةيهىا المقدمىل() الة مماأإهعل

مةدةىىا الىىك الًىىراد يا،وال ع اةىىأ اإلإعىامال ىىيال عىىدةا مىىا  ، ل ىثيسىىيةا أمىىامالثإىىافعليىىهسىى  اإه
د ع()والصاللعل الةسو  . ىا ولىميصىةةهعإىهاإًىغاله ىال ريؤللق()ةرااإسق عو 

 ىأإرمافعىدويصىفاأل،ألإ هقاصىدإلى الىدةا عىاالىديا،  الصللمعقودل ياالمقدملوالغةض
.و الكال  واالمقدملأجإ يلعاالغةض  هيلصيقل هومًيةلإليه،أعدافاهلل

ال ي  ةةتل  قىقهيالواوالعاطفل(ال مدهلل)وثملةوا ط جاجيلة طتال ةهاا الإ يجل
، ةهاإااي يإاااسى ابتاِلئ اإلُف اْفوال م  عاِ اإلنو  ْدُقُفَم ِر وْغ : ماس اإصيا و جاجياةيآاوا د،ةقوله

َْ َع حن َنَو :وقولهثاإيىا .ال مد  جىاجي،إامق ضى الًىرادل صىديقرامفرىومهىو,ًَنْداْهاَشَّر نَ ْمر  قوُ ر لرى ذ
.واالس جا للرا

أصىى ا هعلىى الصىى ةةىىيومىىاالمقىىدماتال ىىي ىىد علىى مو ضىىوعراو مرىىدلىىهقولىىهي ىىث 
ََ هلْل د مواحْل:))مإاجزلالعدو ً ْذا ً  ,َضْقا َنم    َربوي ال  وال  ْةمَّر اأُل هرذهْ    اثكاِن ما اختلَ    شاَءََْو ,َ َربوأا َم ض ْقكووال 

.(0)((ه ْلتوْف تِلذا اَْف  ل فت امْل َدَحوال َج ْهأموِر نوْم ٍءيوي َشْف ُةاألمَّ َُْعكاَزَت
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وصىفه عىىال  المًىىيئل،عىدال مىىدهىيماةيرىىا  ،مقد مىىللخط ىلقيلىىتليلىلاللقىىاف العىىدوالةرىا 
و عىدال مىدثمىلجمل ىاا.(7)عل إ واليفقداإلإسااخياةا هةيمىواةداال ى الفاإللرىي،ةيأةعاله

وهىاايعإىيضىةوةلهىاااالسى لزامم الزم اا الزمامإطقيىا ؛إاهمىايخضىعاالقىاإواع ى الإقيض،
.(0).و  مي ه

 ً ً  ,َضْقا َنم    َربوال  :وع  إقيضيرما،هو.َ َربوأا َم ض ْقكووال 
وهىىااااليجىىوزااعليىىه عال ؛ مق ضىى اإلخ ىىاةةىىيالجمل ىىيا.َضْقررا َنم رر   َربوررً  ،وَ َربوررأا َمرر ض ْقكوً رر

ىىْل ،الال قىىللىىهالمخلىىوقوالىىإقضواإل ىىةامهىىيمىىاخصىىائص.الىىواةد ياةىىيالخط ىىل راعإىىهلىىااس 
.س  اإهيعث تلهعالقدةلالمطلقل

ةرىىىيمإوطىىىل،وةىىىيالمقدمىىىل لمىىىيحي ضىىىما وضىىىيحأسىىى ابإًىىىوبالإىىىزا  ىىىيا ىىى ةىىىةيقيا
أصىى  ىى  إىىا ةو إىىاز  ىىيااألمىىلإلىى  فويىىت  ىىمالىىدياوالعقىى ()وقىىدةد، إةاد ىىهسىى  اإه

وقىىدطىىةحهىىا اآلةافمىىامإظىىوةال سىىليمللمًىىيئل،خيةالفاضىى الىىاييق ضىىي قىىديمالمفضىىو و ىىأ
.اإللريلوالةضا قضائهس  اإه
ةقدمرىدلرىاا لىهةىي،أة ااالخط ل المقدملهوالإزا  ياطةةياوال   الوثيقالاييًدع

وقىىدخلىىتالمقدمىىلمىىاالىىكالإسىىقالمىىأل.أسىى ا هةىىيالغىىةضوعىىالج ،المقدمىىل وفوهىىوأايعقىىب 
ةىىاخ ز ًىىيئا مىىا،ولعىى الىىكل ةاجىىلالموقىىف،()علىى الإ ىىياوالصىىاللعال مىىد الًىىراد ا

 خصاللقاف العدو اي ًىفعىاممى،ا المقدمىلم ًىا  لمىعالغىةضوه.المقدملليدخ ةيأموةا
والىىةوا طالمإطقيىلال ىىي ىىأ  !طىةحم ىىدةجيجمىعالخطىىابإلى  عضىىهوةىىقأسى الإصىىيلال ديثىل

ى،وهاايعإىيأاقسىملالخط ىلإلى أجزائرىاالثالثىلاليخضىعللمإطىققرىةا ،لإص قطيعا ع  ا   زْوا 
ا اإىت ًىى ةك،األجىزافعلى إ ىوم مىىايزأمىةيصىعب  قيقىىهةىيجميىعالخطىىب الخطىبوا  ألا 

.ايًا هالخطبال اقيلخط لإمطراالخاصالاياليً ةطأل ال  ،ةيخطوطراالعامل
،ةا  فىت ال مىدوالثإىافالمىوجز،ها الخط لعاالإسقالمألوفةىياالسى رال ولااخةجت

هااالإسقساةعل هديهخط ىافالعىةب   ى أصى حقاعىدلةإيىلللخطىب))...عل الة مماأا 
.(2)...((والةسائ ال يطع  عتالعصوةالال قلةيما عد

خط ىىلخط رىىااإلمىىام ومىىعالىىكلىىميعخلرىىامىىىا،ةىىيصىىفياق يىى إًىىوبالق ىىا ()وةعب 
ََْلْه َعلرى :))مس رال ()قا ،قاةإا اليراالًراد يا،ال مدوالثإافالمس فيض ََُحمود   َُفاْضرْلْة     ْا ْنَعْمرْه ا
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َُفراْجرِ    َعلى ََُبررِّ َو ا ُِ َمنو َخْلَق ْمَن ا َُباََْغرْة َعلرى     َوَعلرى  ,َجم  نو َرْ رَق  ِإ ِرقو َو َمرنو َعصراه  ,   طاَعره  فر  ْأَخُلْقرْه َمرنو       َجْجرْه ا
ُو ِإْفْبْفتوْلْه َوَمكِّْه , َو َِ ْفْبما ْكَسَب َُْلَعب ْد ْأًودًِرقو , َوْأنو َعذم َْ وَس ْبْظاَلٍ    . نم اََلَه 

ََُبآلْء َوَتظاه ِر اَكمعومآْء , َوْاسوَتع ك ه  َعلى  ْا وَمد ه  َعلى ْخرَرٍة , َو ُاؤوْمرن  ْبرْه َو ْاَتَ َكرل      آوو ْأنو رات  موِر د ْأْمنو  كاما ناَب    سوِن ا
َْره  , َوْاشورَرد       ِإنو ال ْاَرَه  ْأَوْاشورَرد   , ْباََلْه َوك الت   َعْل وْه , َو ْكفى نم م َحممردات َعبورد ه  َوَرسر  َُه  , ْاروَسرْله      ْأاَل اََلره َو ورَده  ال َشررًْك 

َُر دى ََُحقِّ , ْاروَت  ْبا َْذَْْك َو كاَن ْاهوْله  َو اصوْطفاه  َعلىَو دًِن ا ََْتبول ِغ ِرساَْْتْه  تاه   َُْعباْد  ُِ ا .(7)((...َجم 
زادمىىىاهىىىىا ،يصىىىعب خليصىىىىرامإىىىه،مًىىى   لمعىىىىهأيضىىىا ،هىىىا المقدمىىىلمإًىىىى ل ىىىالغةض
وااا اإىىىت(خمىىى مىىىةات)  ىىىةةتمىىةاةا ةىىىيالخط ىىىل()الصىىعو لأاالصىىىاللعلىىى الإ ىىىي

ألا،ةىإاإعاد رىاقىد  ىوامىاأسى اب و ى المقدمىل ىالغةض،دل ؤاا إرايلالمقدملالصاللعا
ةلي اهااال  ىةاة،(0)ال  ةاةإاا اا ليا أوجزئيا يعدماأً ا ال ماسكاللغويوال ةا طالإصي

يإىىهالىىايمىىاأقيمىىتال ىىةبإالإل يىىافد()إلعىىادلة ىىطالىىاا ةل المسىىيةلال  ليغيىىلللةسىىو 
عادلاألموةإل إصا را .وا 

وعل صعيدالخطابةرااال  ةاةيسرمةيا سىاقالخطىابألإ ىهأ ىدعإاصىةاإل الىلالىاي
.(2) ضمااس مةاةالخطابعاطةيقة طه إمواجاهإيم ماسكماأولهإل آخة 

والىد ،هووال  ةاةالاييجع الإصمإسجما إائياو جاجيا   اإهيسرمةىيإمىوالىإصو 
،(4).  ةاة جاجي؛إاية طالال ق السا ق

وعإىىىدها()و رىىىاايجىىىوزإإرىىىافالمقدمىىىلعإىىىدالصىىىاللاألولىىى ال املىىىلعلىىى الإ ىىىي
:ةىىىيقولىىىه()سىىيدخ ةيرىىىامىىالىىىمأا ىىة وهىىىيالصىىفاتالإ ويىىىلال ىىيازداا رىىىاالةسىىو 

َمكوْظررات, َوْأسورَخاه     اََلْه َ َسربات, َوْأجوَمُلره   ْأُكَر   َخُلِق . ْمْه ف ْه َرؤ وفات َر  ماتَجَعْله  َر وَمةت ْمكوه  َعلى َخُلْقْه, ْفْ اَن ْكْعُلو))
ََْرْ ٍق, َوْأُفَتُله  ْعُلمات, َوْأثوْقُله  ْ ُلمات, َوْأووْفاه  ْبَعروٍد, َوآَم ٍَْد, َوْأووَصُله   ًََتَعَلر  . ك ه  َعلى َعُقٍدَنُفسات, َوْأَبرُّه  ْبَ ا قو َعْل ورْه  َْرقو 

ًَُقْدر  ْفَ عوُف  ً غوَدر  ْفَ صوْفح  , َو ً ُظْلق  ْفَ غوْفر  , َو َْْه . م سوْلٌق َواْل ْكاْفٌر ْبَمُظْلَمٍة ْوطُّ, َبلو ْكاَن  َ تمى َمتى َصَلى اََله  َعْل وْه َوآ
َْْهَ َتى أَتاه  اََ قني   اْدْهم ط عات ََلْه, َصاْبرات َعلى َما ْأَصاَبه , م َجاْهدات ْفي اََلْه َ قم ْجَر .((َصَلى اََله  َعْل وْه َو آ

ةرىاااالسىرابةىيالثإىافعلى الةسىو ال ىةيمعلى هىااالإ ىو،و راا ة  طالمقدمل ىالغةض
.  مطو المالزمل ياالطةةيا ()ال فصيلييس ة وةاألعماقالوجداإيلللةسو 
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ايالى، ىال  ةاةاللغىوي()يىلال ىي عضىدقىو اإلمىاماللغوتاوقدزخةتالمقدمىل ىاألدو
اللغويىىلإايع مىىد المةسىى ألث ىىاتدعىىوا أوقضىىي ه،ولل  ىىةاةيعىىدمىىاأ ىىةزأسىىاليبال جىىاج))...

وظىىىائفخطا يىىىلعىىىدلع ىىىةعإرىىىا اإلةرىىىامواإلةصىىىاحوال ًىىىفو وليىىىدال ىىىالموال ًىىىييدمىىىاامىىىة 
ث ا ه .(7)((،و قةيةالمعإ وا 

إثىاةلال مىا و  ةيىكالرمىم ااعىامال جاجيىاسىاعدةىيالمقدملةيالضميةالم ص  ةاة ة
وهإىا  ىوا،معالغةضهدةا وا دا هوالق ا ةىيسى يله عىال المقدمل(0)عاطفيا ًو اال ضوة

.وهيدةعرمإل ق ا العدوو ثرمعليه،المقدملمإسجمل ماما معالغةضو صبةيخدم ه
ةقىىداخ ىىز  ادثىىلال   ىىيم،ال ىىوادثالعظيمىىلةىىيمقىىدماتخط ىىه()وجىىزاإلمىىاموة مىىاأ

الخط ىلموضو   عي د المس مع ال ياس طاعتاا جع  ،وأ ااةأيهةيراماخال صيغلال مد
د لدالل رىا ر ةاسى ،خياإ رمىاقصىل ه ىوجاف مىاا ةقىدوةد مىاةعى ال  ،لصةا لاإلًاةلوقو راًو

نو ال ْاَرَه  ْأَوْاشورَرد   , احلمد  هلْل وإنو أتى اَدمهور  باخْلُطْب اَْفاْدِح واحْلرَدث  اْول رلِ  :))خط  ه مايليق المقامقائال 
.(2)((نم م َحممدات َعبود ه  َوَرس  َُه ْأاَل اََله , َوِإ

الم ضللهس  اإهعل ظرةها المقدملمدكاإلإا لوالخضو والص ةالجمي والع وديل ع
الىىة مممىىا عىىة ضلىىهالجىىيشمىىاإ سىىاتوةدتعلىىيرم سىى بًىى رلال   ىىيمال ىىي ةمىىتجىىيش

.م ققماإصةا()اإلمام
مىىىاإ  ىىىاتهع ىىىا ةاد ىىىا و ىىىدثا جلىىىيال لمىىىااسىىى   ع ْطْال  مىىىياخ خياإىىىل ()ةقىىىدعىىىد اإلمىىىام

.وماإجمعإراماة إلظروةالخىواةج()وأظرةتاإًقاقمعس ةاإلمام،أطالتأمدال ةب
د اإلمىىامةْوهىىومىىالىىميعىى،وهىىا  لرىىاعوامىى  زيىىدمىىا مىىزقاالمىىلوضىىيا ال ىىقواإ ىىداةاإلسىىالم

()،الخطىىىب  ىىى الىىىد أ)لىىىاالمىىىا ىىىدأخط  ىىىه ال مىىىدقةإىىىهةىىىوةا  ال صىىىةيح  هةع ىىىد ثع وال   الفىىىادح 
.(الجلي 

وقىىو ال ىىوادث()ةقىىدإسىب، ضىىةلاإللىهسىى  اإه  جلى هإىىاًىد لال رىىايبوال ىىأدبةىي
الدهةهوالوعافالزمإيالاي ااظةةا لجةياإرىا،إل الدهة ةرىاا،ة ااإسإادا اع  اةيا  ل اظأا 

.إل زماإهالفع عد سإ اإلسإادماالمجازالعقليإْاأع
.وقعماالخطبالجل ايصةةهعإراماإل الًراد ياجةيا عل عاد هأثمقةاال مد

                                                           
 ،434آليات الحجاجية في الخطاب الديني ،،حليمة مسعي،صالسياقات اللغة والدراسات الدينية، ا(7)

()إايىةكاااإلمىام،55مدخ إظةيو ط يقيلدةاسلالخطا ىلالعة يىل،ص،ةي ال لالخطاباإلقإاعي:ظةيإ(0)
.ةيخط همعأه العةاقأسلوبيميز عاال عام معالخواةج

.080ص،0ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(2)
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ام ىىدحأةسىىطوضىىةوبالخطىىابال ىىيقىىدو.ممرىىدللىىه،والمقدمىىلهإىىا ا يىىلعىىاموضىىوعرا
وه اايعةفالمس معوامقدما  و مااايدوةالخطابةىاليضى ))  واعيإلمإ قالماالغةض

مىىايظىى لىىي م ىىددا ي قىىيالف ىىةةىىياإل رىىاموالغمىىوض،ة ىىةهممعلقىىا [ ىىاا] ااإاوضىىعإاألا  وا 
اال  ىىدافةىىييديىىهوةهىىااًىىاة هإااجىىازال ع يىىة إىىاأعطيإىىامىىايًىى هخيطىىا يسىىمحلىىه ىىااي ىىا ع

.(7).((الخطاب
وةيرىىىاسىىىةعل  إاسىىىب،جىىىزفا مإ قىىى  دقىىىليىىى ال ممىىىعالغىىىةضويقىىىودإليىىىهدُّع ىىىوهىىىا المقدمىىىل ع

ىق  يثأوجبالمقىامعال مدع  طعةلمي ،وخطوةلالموضو  ،جإ ىاتالموضىو ل إىهجىافمغطيىا ل، ة ص 
المقدمل،ًامال له .(0)...((يجازةي يةعجزاإل))...مصداقا لماقي عاال ال ل أإراة اإت 

مىىىاالخصىىىائصال ع يةيىىىلعإىىىد،وال فىىاظعلىىى المقدمىىىلةىىىيالظىىىةوفال ال ىىىلمرمىىاصىىىع ت
ةقىىد سىىل عإىىهجإىىد ،هًىىك يقيإ ىىبعوهىىي ع ىى صىىوةلالع ىىدالم فىىاإيالىىاياليًىىو،()اإلمىىام

لمي ىق معىهول إرم ة و ة،قا لواأه الًامو ااقدعس ة رمةيالإخيلللي، عدمعة لالإرةواا
اخللرِق وفراَِق   احلمد  هلْل فراْطِر  :))واس ر خط  ه را المقدمىل()ةخاط رم، يةةؤو أص ا ه

.(2)((نم م َحممدات َعبود ه  َوَرس  َُه ْأاَل اََله , َوِإنو ال ْاََه ْأَوْاشوَرد   . ِرب   اَُق نوَم ى وباعْثَت وامْل وناْشِر, اإلصباِح
ً وةاليًغلهماهوةيهمىاةىةاةعسى ة صوةل ل ةسم ،  دأالخط ل ال مدلهس  اإه ع دا

مةالاييع  االطمئإىاااأل،عاالثإافعليهس  اإه أ ساالثإاف،عإهق ي المجا رلمعالعدو
ةلميًة  ال مد    دأ ا ة عضمظاهةأةعاله،الإفسيوعمقاإليمااالايي م ع هالم  لم

على اإل،(4)الاييد على ال و يىدةىيالخالقيىلوالة و يىل(ال و يداألةعالي)س  اإه يجىادمىاةىد  
) ىىيا ىى ةصىىلياوقىىدزاوجهإىىا،وإًىىةالمىىو  و عىىثمىىاةىىيالق ىىوة،العىىدم الخلىىق وةىىالق  ة  ةىىاط 

هىىا المزاوجىىىل عىىىد إوعىىا مىىىااإلطإىىىاب يىىىة(إاًىىىةالمىىىو  و اعىىثمىىىاةىىىيالق ىىىوة)و(اإلصىى اح 
.(5)  هومس  سالدخو الفص األخيةةيمعإ الفص األو ،المعيب

ةيمعإ ةاطةالخلق اإلإًىافألاةلقاإلصى اح عىضةإىواالخلىقو،ةفالقاإلص احداخ  
ةرىوةىيالمعإى داخى ةىي،والي خلىفةىيقولىه اعىثمىاةىيالق ىوةفيخ لالواألمة.واال  دا 

.ةرم عضالمو  ،ةمفرومالمو  أعم ماالاياضم رمالق ة،مفرومإًةالمو  

                                                           

.005ص،الخطا ل(7)
.752ص،أ وهال العس ةي،ال  ا لوالًعة،  ابالصإاع يا(0)

.252ص،0ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(2) 
.45ص، دايلالمعاةفاإللريلةيًةحعقائداالماميل:يعإظة(4)
.755ص،،ع ياةيال  ا لوالًعة  ابالصإا:يعإظة(5)
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عىااهلل عىال وهىا سىلبالًىةيك ة،ةول إه لي ثمأةدفال مدع الًراد ياعل إ وم  س
،وصىىىفه الع وديىىىلأوال وثإ ىىى  الةسىىىاللخيىىىةثإىىىافإا()وأثإىىى علىىى الإ ىىىي.يىىىلال و يىىىد ا

،والةسىىاللهىىيأةىىقيإفىى حعلىى الع وديىىل،ةالع وديىىلهىىيالموصىىللإلىى اليقىىياوهىىيخ ىىامالةسىىالل
.ويدعوإليراوهااأو الوصو إل اهلل عال 

و ىاا،إالأاال ىا ية ىاآلخةل لىبعليرىاوعلى الىة ممىاااالخط ىلقيلىتاسى عدادا لل ىةب
أوصىى  ىىأدافالع ىىاداتعلىى إ ىىو فصىىيليودعىىاهمإلىى أايععةضىىواعىىاالىىدإياوي وإىىوامىىاأ إىىاف

إا اإىىتقىىدلف ىىتأاهىىااالسىىامعياإلىى  قيقىىل،اا  ىىواالمقدمىىلةىىيصىىلبالموضىىو  رىىو،اآلخىىةل
.الموتةيال عثوالإًوة

غىىةضةرىىيأًىىاةتمسىى قا إلىى ا  ىىدائياا  ىىدافالخلىىقةىىيقولىىهوه ىىاا ماهىىتالمقدمىىلمىىعال
(()ةىىاطةالخلىىق)ةىىالق)ةرىىااأو إًىىوفالخليقىىلوا  ىىدافاأليىىام  ىىدفإراةا رىىا  لىىو الصىى اح

وصىىفها ىىدأ إىىافومسىىيةلالفىىةد ،مسىىيةلالمج مىىعاإلإسىىاإي،و ىىياهىىايا  جىىددمسىىية يا(اإلصى اح
،  عثجميعالمو  يومالقياملي مث عإًوة ،عثياأوإًوةيا ة لل ا إ ريالهااالمج معإل أ

ممىىامىىات ىىوا ةلىىموالي عىىداا  ىىواالع ىىاةلعم ىىتطىىةةيامىىاالمىىو  وهىى.و عىىثلمىىاةىىيالق ىىوة
وطىىةفآخىىةمىىاتوقع ىىةواة  ىى عىىاالىىدإيا،ا  ىىدافإًىىة مىىاال يىىالالىىدإياًىىةوم ىى عةرىىويإع،يعْق  ىىة

 َلَعلِّب   اْرِجُعبون   َربِّ َقاَ  ال َمْوُت َأَحَدُهُ  َجا  إ َذا َحتَّى﴿:قا  عىال ،(7)وهيال ةزخ،األخةكوأدخ الإًأل

وم ى  عىثهىا ،(0)﴾يََُْعُثبونَ  َيبْوم   إ َلبى  َببْرَز ٌ  َوَراِئه ب   َوِمبن  َقاِئُلَهبا  ُهبوَ  َكِلَمبة   إ نََّهبا  َكلَّا َتَرك ُت ِفيَما َصاِلحًا َأْعَمُ 
يوصىيرم ىال قوك()ًىة اإلمىام،وليضماالفةدسعاد هةيالداةيا.لهيال يالال ةزخيلالفئ

ىىىةاإلمىىامإلىى م،وهإىىا واًىىجتصىىللالمقدمىىىل ىىالغةضول إرمىىا عىىىد اعىىاالسىىياق  ً وضىىىو ةلىىميع
ال ةبولمي ثرمعل الجرادإالعل إ وضمإيوهودخىو الجرىادةىيالعمى الصىالح،والفىوز

!مالإًوة هيو
(:)وقد إدكالخط ل الغةضو فضياليهسةيعا  قوله

ًَّ تالْنر ابو(2)[علرى مرا  ]و ٍلعور ودمَر من ْفٍر َون أموى ْما ْوَتَمَعْلى د  هلْل مواحْل)) ررا اَْفروْورُة اَريت ال ت ط رُ إذا     ت ي ْبُ رق أ
ةفىيمقدمىل المىه ىواةق،الغىةضةأسىا ةقدخلصماال مدإلى .(4)((...ت را ووال ت ج ب  إذا دَع, ت رارواَم

                                                           

.484ص، دايلالمعاةفاإللريلةيًةحعقائداإلماميل:يعإظة(7)
.722-55:المؤمإوا(0)
.المعقوة ااماالمؤلف(2)
.288ص،0ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(4)
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وهىىاا.وه ىىاااإغىىةزتخيىىوطالمقدمىىلةىىيالإسىىيجالىىايسىى كالغىىةض،ال ىىو يخلرىىمو ىىوادة   يىى رم
م إوامًاعة ماةوة ،ي ًفعاضيقصدة  مايعملوا .لاا ث 

 ىاوقىداسى إفةالإىا مىعمعقى ()ومثلراةيالوجازلو داخ المقدمىلمىعالغىةضقولىه
ً عرراُّ مررن غْ :))قىىي الةيىىا ي ً ُف, ه َبرراَْاحلمررد  هلْل اَررذي ال   َ حورر  أنم خرر الت و جَِّرررُ َنَغرربْل ه إنمرر, ه َداَبررْك نوَمرر لررح وال 

أتالمقدملللغةضم اًىةلوأدتإليىهمىاةأ وقىد وصى لمةامىهعىاطةيىقةقدوط .(7)((...مّ ْة
ثماإ ر ، ليرما  ًفعاا  وخي ل،ةي ال ياو راوصفأعدافاهلل(الاي)االسمالموصو 

الي خل عاالمقدمل()وهاايعإيأااإلمام،(أإه لغإيااخيال )إل موضوعهخطفا ةقا 
لماأةاداسى إراض()ةرو،والمقدملال دأا  دأعإد  ال مد،ةي   ا مرما لغتًد  را

 ى أوقىفخط  ىه لرىال مىد ،مقدم ىهةقىط ال مىدالمسى فيضالإا إل  ةبأهى الًىاملىمي ىدأ
احلمد  هلْل اَ اْ د  :))ةقد دأ المقدملقائال ،ولمي طةقإل ال ةبوالجراد،س  اإهو إزيرهو و يد 

بةىيا ىةصىفا هوه ىاااطإى،(0)((...اَنا ْكر يٍء َخْلرَق َمر  َشر  نووال ْمر  اَنْك يٍءاأل ْد اَصمَمْد امُلتفرِّد اَذي ال من ْش
إظيةع وع وديل س  اإهم  ل  و دتالخعط ل عيدلعاالسياقالخاةجيال ى الفممىع،واإقطاعا ق  
إال ىىا ة الىىايالي ىى()ول إرىىا ىىأ لفمىىعالسىىياقالإفسىىيوالعىىاطفيلإلمىىام،ًىىد لالموقىىف ْأإ  ع

أاال مىىدلىىي وسىىيللالة  ىىاحوهىىاايعإىىي،مىىاًىىواهد ىىااخيىىةدليىى علىى الىىكومىىامىىة ، عىىال 
وال و ىى عليىىهسىى  اإهواالسىى عاإل ىىهةىىي ىى ،ول إىىهيعًىى ع اجىىلالىىإف إلىى الع وديىىل،ال ىىالمةقىىط
.ال صةةهالعواةضعاالا ةالمس مة() ياةرو

ة مىىىا صىىىدةتهىىىا ،للقىىىةآاال ىىىةيمم ا ىىىال () اةىىىلخطىىىباإلمىىىامال مىىىدولة مىىىا  صىىىدة
المريمإىىلعلىى جميىىعا  دافا ىىهمفيضىىا  عىىدها()جعلرىىااإلمىىام(ال مىىد)  ىىابال لمىىلةا  ىىلال

.ةالصاللعل الإ يوآله،سقالكالًراد اااس والصفاتعل جإابالااتاإللريلمايليقما
حعىد هىاالىاايصى،ل إىهالي خلىف،أ ياإىا هااهوالإسقالايقدي غيةةىي عىض فاصىيله

 ْ المالةاقيلال ي عالإسقماآدابال .ماي  عرا فع

                                                           

.454ص،0ج،جال ال ل،ةيمس دةكإر،إرجالسعادل(7) 
.012ص،0ج،ا.م(0)
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ض    : املبحث الثاني
ْ
ر
َ
 الع

مما  خلى الخطيىبعىاالمقد مىلةة مىا،ةروالجىزفالىةئي ةيرىا،هيلالخط ل العةض  قو 
ال اإ فت .ل إهاليم اأاي خل عاالعةض،والخا ملأليس ب اا .ةأ ماالخط لعوا 

الق أمىامىاجرىلوقوعىه،سميااألساسياةيالخط لمىاجرىل سلسى وقدجعلهأةسطوثاإي 
اإظةأةسىطوللموضىو مىازاويىلمإطقيىل.أهمي هةقدجعلهأةسطوالجزفاألهموأسما اإلث ات وا 

 ى عىةضمسى قلىي لىهإال ايىلوا ىدلوهىو:))...مقاةإىا لل ةهىااوقىا ةي اي هجع العةض
ثاإيىا ةىياي واالعةضأهماألجزافةي سلس و الك،(7)...((إقاملال ةهاا ألةضليل عىدإا ى  
. سلس الوجود

وااا إازعىهموضىوعااأو،ي وا  سىبالموضىو الىاييإ ىةيلىهالعىةضو صإيفالخعط ل 
ال اإتالخط لمإو  ةاألةضى ،ليصعب صإيفراعلواألخيةأ ثة اإتالغل لللموضو المريماوا 

.ثم صإفالخط لةيضوئه،يلالموضو أا ةاع أول
أاالع ىىىةضةىىىي عىىىضخطىىىباإلمىىىام   ىىى ليصىىىعب،يل ىىى   الخط ىىىل()وقىىىدال ظىىىتع

علىى  ىىدةجالطىىةحو سلسىىلهو ىىةا طمفاصىى الخط ىىلو ال مرىىا،اإ زاعىىهمإرىىا و ماسىى راوهىىاايىىد  
.إصيا 

مقدمىلال ىىيخلصىىتي لىىوال،والعىةضالىىاييًى م علىى الغىةضالىىايألجلىهأإًىىأتالخط ىل
.(0)...(( جع الم لقيةي ضوةع اديألهممعالمديإه))...و الك،لل مدوالثإاف

يوظفهاإلمامخية وظيفللىدخو ،هااال ضوةالع اديالاييس وليعل أاهااالجمروة
.ةيصلبالموضو وقد ريأالجمروةوجداإيا واهإيا الس ق اله

ةال دايىلسى  واأوال ،سبال سلس الايا ةةيمعالجلالمقدمىلومعالجلالعةضس  وا  
.معخطبال و يد

 العرض يف خطب التوحيد
وأإراةيأولرىااخىاتسىمتال ىواةالىاييقىع، أإراخلتماالمقدمل(741)  ميزالخط ل
()هىىى ةأيىىىتة ىىىك؟ةأجا ىىىه(:)))ةقىىىدسىىىأ اعلىىىبأميىىىةالمىىىؤمإيا. ىىىياالةاعىىىيوالةعيىىىل

أع دعة ا لمأة :))قائال ، اإليجاب .(2)((ةقا ياأميةالمؤمإيا يفةأي ه؟،ويلكيااعلبما إتع
.هعوط أتللموضو وع  د تمسال  ،ها الم اوةل مثا لمقدمل يةمألوةل

                                                           

.000ص،الخطا ل(7)
.071ص، اةيخاألدبالعة يةيضوفالمإرجاإلسالمي(0)
.575ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(2)
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اج إسلوبال ج،ةإف الةؤيلال صةيلوأث تلهعس  اإهالةؤيلالقل يل()لاا ادةاإلمام
ليىىا قىىامعلىى أسىىا المزاوجىىل ىىياالإفىىيم ةهإىىاعلىى اسىى  اللةؤي ىىه ة ىىااهىىااالمقطىىعمىىدخال أو 

َُع    ن  ْبم َشاَهَدْة َْقو َتَره  (:)))ةقا ،واإلث ات َْْ نو بصاراإلْا َُِإمَياِن رأته  َو ِ  ْبَحْقاْئِق ْا َُُقُل  ((.ْا
ةلو ىاا،مطويل إفيعااهللس  اإهالةؤيل(موادقياسيل)هااالمقطعيً م عل مقدمات

ال ةهإىىلقوامرىىاةرىىااإىىو مىىا،ةىىاليم ىىاةؤي ىىه،ول إىىهلىىي  جسىىم،ألم ىىاةؤي ىىه،سىى  اإهجسىىما 
ول ىا) قولىه،(0)وقدخلعصإلى القيىا االسى ثإائي،(7)القيا المعضمةالايطعويتأ دكمقدما ه

.طة مثا ل و يدللًطةاألو ةرااالً،(ةأ هالقلوب  قائقاإليماا
اللوقىىع  ىىىتمًىىىاهدلال ىى  لىىىه،ولمىىاإفىىى عىىىااهللسىى  اإهأاي ىىىواجسىىىما وا  عىىىاد ةأث ىىىت 
 َط رر  إنم ربرري ))،صىفاتالعظمىلال ىي ليىق اا ىىهو إفىيعإىهااي ىواجسىىما  مثى  ىاقياألجسىام

ً  ْةطاْفاََل ً  ْةَمْظاََع ظ ق , َعطْ باَلُّ    َصال  ً  رًراء  بواَْ  بري ق, ْكْظباَْع   َص ال  ال  اوالَرةْ  ل رل  ر, َجبوبراَ ْ   صر   ال 
((...ْظْلباَْغ   َصَ ً 

 ىىاف)وجىىافاسىىمرامضىىاةا إلىى يىىافالمىى  لمل ىى مالمإاسىى ل ىىيا(إا ) ىىدأهىىااالمقطىىع ال و يىىد
.هااماإا يلالً  ()ال يوةدتةيسؤا اعلبو ياإجا لاإلمام(الخطاب
إل يافالم  لم عززاالة خىاة الع وديىلو عمىق(بة)اماإا يلالمضمواةإضاةل لملأم

.اإل سا  را
لغىةضالم الغىلةىيإسىدافهىا الصىفلإلى الىاات(لطيفاللطاةل)مة  ا (إا)وقدجافخ ة

بمدهًىا ةصىاةال ة يى(اليوصىف ىاللطف)عىادةقىا ()ل ااإلمىام.اإللريلوألج  و يدها
معإى  المىهإىاقضألإهيإ  إلى جمل ىيام  ىايإ ياةىيالمعإى داخل ىياةىيال  ())؛ألا  اا 

ة ىىىياليوصىىىف ىىىاللطف وةصىىى  ىىىيا،وألجىىى هىىىاا عىىىةكالعطىىىف ىىىالواو!(ة ىىىيلطيىىىفاللطاةىىىلاا 
ملىىىلاألولىىى وأصىىى  تأجإ يىىىلعإرىىىاممىىىااوجىىىب ىىى الجملىىىلالثاإيىىىل اإىىىتمىىىاالجع ةكال المىىىياألا 

ال لىىو اإ ىى،(2)العطىىف معطىىوة يال ىىااال إىىاقضةىىيالقىىولياةىىي ىىا اق ةاإرمىىاوألصىى حمعإىى اوا 
(.اااهلللطيفاللطاةلواليوصف اللطف)ال الم

                                                           

مدخ إظةيو ط يقيلدةاسىلالخطا لالعة يىل،،ةي ال لالخطاباإلقإاعي:ويعإظة،085ص،0ج،المإطق:يإظة(7)
ااالجسىىم:مطىىةوحي ىىواهىىااالقيىىا مىىاال إىىاقضوةىىيضىىوفال.ومىىا عىىدها758ص:الخطا ىىل:ويعإظىىة،87-12ص
.مالي  جسماليعةك،يعةك
الًىىىىى مالهعلىىىىى  لمىىىىىل(اسىىىىى ثإائيا)ويسىىىىىم ،وهىىىىىوالمصىىىىىة حةىىىىىيمقدما ىىىىىه الإ يجىىىىىلأو إقيضىىىىىرا:القيىىىىىا االسىىىىى ثإائي(0)
.025ص،المإطق:يعإظة(.االس ثإاف)

.027ص،دالئ اإلعجاز:يعإظة(2)
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إفلسىىى أوعلىىى الىىىة ممىىىا ىىىةكالعطىىىفو ىىىواالجملىىىلالثاإيىىىلمإقطعىىىلعىىىااألولىىى ؛ألإ رىىىامع
موصوةا وا دا هو،ةاإلً ا قائم (.اليوصف اللطف،طيفاللطاةلل)ألا 

.و  اإلً ا ةيهااالقو أايعإظةإل معإ اللطف
 ه...لي  جاف:ًيفلطيف:لطف)) وهىو،إااأةي هعمىودلوةةقىا ةىيالمعاملىل:وأإاألطفع

.(7)...((وقدلطف رم﴾ِبعََِاِدِه َلِطيٌف اللَُّه﴿ةةيق مداةا ه:لطيف راااألمة
وةىىيال إزيىى .صىىفلمىىاصىىفاتاهللواسىىممىىااسىىمائه:اللطيىىف:لطىىف:))اللسىىااوجىىافةىىي

قىىا أ ىىو.الةةيىىق ع ىىاد :ومعإىىا واهللأعلىىم.﴾ال َخببَُِر اللَِّطيببُف َوُهببَو﴿:وةيىىه،﴾ِبعََِبباِدِه َلِطيببٌف اللَّببُه﴿العزيىىز
يقىا ...والعصىملعمىةواللطيىفالىاييوصى إليىكأة  ىكةىيةةىقواللطىفمىااهلل عىال ال وةيىق

.(0)...((صغةودق:ةأمال طعف الضميلطعفةمعإا .لطف هوله الف حيلطفلطفا إااأةةق ه
و  ىىةم،أوصىى إليىىكمىىةادك لطىىف:واهلللىىك،وودإىىا،لعطفىىا  الضىىم...ل ط ىىف))وةىىيالقىىامو 

لقىىه إيصىىا المإىىاةعالم سىىاإلىى خ،ال ىىة ع ىىاد :ةرىىولطيىىفواللطيىىف،صىىغةودق:لطفىىا ولطفىىال
.ومىاال ىالممىا مىضمعإىا وخفىي،أوالعالم خفايااألموةودقائقرىا،إليرم ةةقولطف واللعْطىفع

.(2)...(( الضممااهللال وةيق
(لطيىفاللطاةىل)و س ةها المعاإيوال دقيقةيراي  ص أاالمةاد ىاللطفاألو ةىيقولىه

 رىىمالةةيىىقةىىي،ائقاألمىىوةوخفاياهىىامىىايوجىىب وإىىهسىى  اإهعالمىىا  ىىدق الم سىىاإلىى ع ىىاد ال ىىاة 
و رىااصىحاايوصىف.صىا بال وةيىقوالعصىمل يىةالجىاةي،الموصى الىيرممىةادهم،مداةا رم

. اللطيفم الغل
 الصىغة،أمااللطفالاياليصحأايوصف ىهسى  اإههىومىا ىاامىاصىفاتاألجسىام

هاااليليق،والدقل ةؤي ىه عال  هألا  اللصىح  وقىدث ىتةىيأو ، عدأاث تأإىهلىي  جسىموا 
.ماق  معجمال  لماوةدفص و راااة  طهااالجزفماال الم سا قهةرومع.الخط لعدمرا

ال  ي ىفوال  ىد وال مث ى ))ةالعظمىللىهسى  اإه،وعل هااالقيا ةي اقيصفا هس  اإه
ق ْدةع عوج  عا ىدودالعقىو ال ىيال  صىوةاإل اطىل  إرىه))...ظيموالع،(4)(( ًيف الايجاوز 
.(5)...((و قيق ه

                                                           

.715ص،0ج،أسا ال ال ل(7)
.4221ص،5ج،لسااالعةب(0)
.181ص،القامو الم يط(2)
.2224ص،4ج،لسااالعةب(4)
.ا.م(5)
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أمىىا اع  ىىاةةخامىىلالجسىىمو  ىىة ووصىىف! صىىحعلىى الىىااتاإللريىىلال ىىيهىىيوهىىا العظمىىل
.ةراامايجباايإز عإهس  اإه،الطو والعةضوالعمق ه

الالئقل هس  اإهولي المقصود راالغلظىلال ىي وصىف رىاالعظملهي(الجلي )والجاللل
.هو يامااليجوزعليهماالصفات وه ااي ط ال إاةي ياصفا هالالئقل.األجسامعادل
هىااالمقطىعي ىيا،((ًقال َره بعردٌ  الوبعَد ُكّل شيء , ْوبوَل ُكلِّ شيء ال ًقال  شيء  ْوبوْله (:)))ثمقىا 

ال ىىال ةعىىدمجىىوازالةؤيىىلاسىى دع سىىلبصىىفاتالجسىىمعإىىهسىى  اإه،ميسىى دعي عضىىه عضىىا أا 
ةاس وك را إلرىا واإللىهةىي،مغاية هلسائةالمخلوقات(اللطفوالعظملوالجال )وأ اإتالصفات

ويلىىزممىىاهىىااأاي ىىواواجىىب.ومصىىا  ا لىىهو اقيىىا  عىىد م ىىيطالوجىىودي ىىواسىىا قا علىى الوجىىود
.أيالق د مواألزليلوال قافواأل  دي لةري س دعيوجوبالوجود،ألإرامالوازمهالوجود

ااًىافأاي ىةك،والقىادةهىوالىايإااًىافأايفعى ةعى ))،يالقدةلووجوبالوجوديق ض وا 
ال) قولىىه()وقىىدا  ىىةز،((شرراء األشرر اء ال برمررة :))عقيىىبالىىك()لىىااقىىا ،(7)...(( ىىةك
سىىل را،اصىفاتالم ىدودوالمم ىىاألإرىامىاًىوائبالىإقصوال ليىىق ىه عىال عى( رمىل ولىااةىإا 

،((دّراك ال خبدًعة()))و مث هاااال  ةازقا ،(0)عإهيس لزما صافاا ه الصفاتال ماليل
اإلدةاكيسىى لزماإل اطىىل ىىالمعلوم ، ىىااةىىيالمالىىكدواأاي ىىوا ىىاال  ()ةقىىداث ىىتلىىه،وألا 

وال بائٌن ,   األش اء ُكلررا غري متمازج برا:))ها الفقةلخيةعالجةقىا ()وقدعالجأميةالمؤمإيا
((.َط   ال ًتجسق, ورًب ال مبداناٍة, ناٍء ال مبسافة, متجل ال باسترالل رؤًة, هاهر ال بتروًل املباشرة, مكرا

ال ...))ومىا،رىا سى لزماألجىزافوالم ى الجسىميلعإىهاهللسى  اإهألإ()لماإف اإلمىام
مىواةدهىا ()أ ىاااإلمىامعلىي،(2)((...حم طرات علرى كرل شريء     وكران جسق َه وال  دم َه وال م ران َره   

اإل اطىىل مىىا عجىىزعإىىهالعقىىو عىىاطةيىىقالمةاو ىىل ىىياالإفىىيواإلث ىىاتالىىاييىىؤدي ال ىىاليإلىى 
 ىااعلى األوهىاماا  خيى الىك(ةىياألًىياف لرىا)()ةلمىاقىا سى  اإهسلبمااليليق ه

لمىا  طلىب لىكاألمىوةمىام دوديىل،إالالم ايإىلةإفاهىاأيضىا ةلىمي ىق ،عل إ والممازجىلةإفىا 
،(4)الموصىىوفوهىىوسىى  اإه يىىةم ىىدودوالي إىىاهيومىىا ىىاا ىىالكةىىإااإل صىىاةاليجىىوزعليىىه

اإلماموه اااألمةةي اقيةقةاتها الخط  ةيراعل ال ديثعاعدمإم اا()لال ي ة 
. عال ماخاللرا،ةأضف  عدا مإسجما م ماس ا ل  ةاةمفاص الف ةلالةئيسلةؤي ه

                                                           

.41ص، دايلالمعاةفاإللريلةيًةحعقائداالماميل(7)
.25ص،ا.م(0)
.50ص،ا.م(2)
.ا.م(4)
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وهىىوعىىياماال ظىىهو رىىاا ىى ال مأجىىزافالخط ىىلو  ال سىى اإيوهىىوي لىى إمىىوةىىيإسىىقم ىىوازا
اإل ظ يفااالموضوعاتقىدخضىعتيإ غيا:))...إايقو ()ا دكخطباإلمامعلي

ةاة  ىاطهىااالمقطىع،(7)...((للإمووالى ال م  يىثيفصى مىاهىومجمى ويطىوةويإمىيالموضىو 
يعقدأواصةالموضو ةي(ااة يلطيفاللطاةل)و المقطعالثاإي(لم ة العيوا) المقطعاألو 

.، ع   ماس اإصياظاهةلمعالمه(0)و دلعضويلوا دل
يث تلهالوجود يةالمس وق العدموهىاامىا ىااقىد إاولىهةىيمقطىعأسى ق()ثمعاد

رار ْطاعرٌل ال باضور  عَد َعرَد  فْ َم وج ٌد ال َب))ول إههإايعيدالف ةلماجرلأخةك...(ق    ًيف)إاقا 
ٌُ ال , م رًٌد ال َبَراَمٍة, حركٍةم قدمٌر ال ْب وال حُتردُّه   , وال تتترمكه  األوورات   , ال َتحو ًرْه األمراْكن   , بصرٌي ال بررداةٍ بآَة َسم 
((....تداء  أَزَُه ج  د ه  واالبوواََعَدَ  و , َسَبَق األوواَت ْك وَنه , وال ترخ ذ ه  اَسِّكات , اَصفات 

واإرى هىااالمقطىع، عىدمة رىووجىودلىميسى قْ، دأهااالمقطع إث ىاتأقدميىلوجىود سى  اإه
 لغىيال ىدود ىياأو ،ةرا جمللخ ةيللراة ىوكم ًىا ه...(العدم وجود ...س ق)،ةلاا را الف 

ة ى هىا الجمى  ؤسى (.اال  ىدافأزلىه...وسى ق)األز  قولىهسى  اإههااالمقطعوآخة و ث ىتهلل
لىااجىافت،ا  ةازا مىاالموجىودالمم ىاالىاييسى قوجىود العىدم،الواجبل قيقلالموجودالمطلق

عىىىاطةيىىىقالمإاو ىىىل ىىىياالإفىىىي،الجمىىى مىىىا ىىىياأو المقطىىىعوآخىىىة ل عضىىىدهىىىا الف ىىىةلو  يإرىىىا
يث ىىتهللسىى  اإهالفاعليىىلويإفىىيجىىزفا مإرىىااليىىالفمالىىااتاإللريىىلوهىىو()ةاإلمىىام،واإلث ىىات

ل ييسمع هوأث ىتوأث تالسمعوإف اآلللا،و راااألسلوباث تاإلةادلوإف الرمل،االضطةاة
ها المزاوجلالمس مةل ياالإفيواإلث اتهيإو ماال ةا طالً ليالاي.لهال صةوإف أدوا ه

والم ةا طىىلمعإويىىا والىىدلي علىى الىىكأاهىىا الجمىى ،(2)يقىىومعلىى أسىىا  ىىواليالجمىى الم الصىىقل
.(4)إ الجمللال يق لراة أا  جملل  ياو ؤ دو  ققمع،اس غإتعاأي ةفية طرا

وال) ليرىاةىيم ىزمجمىاليوا ىدوقدزادمااالة  اطاإليقا الصو يالاي ز مالجم ال ي
دُّ عالصفاتع،ضمإهعاألوقاتع  اع عالس إاتع،وال  ع (.وال أخع

وبرتجرريْه  , َر َره بتشعريْه املشاْعَر ع ِرَف أن ال َمشورعَ ))،اوإيقىا مخ لىف،ثم دأإمطجديدماالجم 
ومب تادمْتْه بنَي األش اء ع رِرَف أنم ال ْضردم َره  وْبم قارنْترْه برنَي األشور اْء ع رِرَف أنو ال وررًَن         , اْو اْهَر ع ِرَف أنو ال َج وَهَر َه

 قومها الجم ماإا يلالً  عل أسا إ تال لماتما عضراوهاايسىرمةىيقيىام،((َه
، جريىة)و(مًىعة،المًىاعة، ًىعية)  قاةبالصيغلالداخليلةىيهىا الجمى عالقاتم إيلعل

                                                           

.078ص، اةيخاألدبالعة يةيضوفالمإرجاإلسالمي(7)
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رىااإمىطمىااالًى قاقالىاييسى عم مىادلة،ةىيالجمل ىياال ىالي ياال ىا وه ىاا(جىوهة،الجواهة
ةىىيمسىى وكآخىىةمىىا))...رىىاايىىدخ االًىى قاق و،وي جلىى أثىىة ةىىيال عىىدالصىىو ي،لغويىىلوا ىىدل

–وماثمي وااالً قاقما يثا  اداألص المعجمي ىياطةةيىه.الإ ويالس كوهوالس ك
.(7)((مسرما ةيالس كالإ وي،وما يثال  ةاةالصو ي،مسرما ةيالس كالمعجمي

واالً قاقةيالجمل يااألولي يا عددتأطةاةهألإه جىاوزاللفظ ىياو رىااي ىواالسى ك ىيا
(ضىىد–مضىىاد ه)مل ىىيااألخيىىة ياةقىىداق صىىةاالًىى قاقعلىى لفظ ىىياأمىىاةىىيالج،أجزائرىىاأ  ىىة

(.قةيا–مقاةإ ه)
ومثلىْتعإصىةا ةا طىا  ىياةفةيهىا الجمى األة ىععلى ام ىدادالمقطىعوقد  ةةتلفظلعع

هااال  ةاةً ال ومضموإا ليجسدالغايلماالخط لوهيإفيةؤي هلإفي جسيمه ق ف  .أجزائه،وو 
،ألإ هاإعقىدل يىااال ضىاد ىيااألًىياف،مفص آخةيم تإليه صلل،واإ ثقعاهااالمقطع

مؤَ  بني متعادًاتررا  . واَصمرد بامْلحر ور, واخْلْشَن باَلنِي, واَ بَس باَبلل, ضادم اَك َر باَُظلمْة:))والمقاةإل يإرا
 َشبْ  ٍ  ُكب ِّ  َوِمبن ﴿وذَك و َه تعراىل , وبترَ فرا على م ؤَفرا. اداَّة بتفرًقرا على م فرْور, وم ْفرق بني متدان اترا

شراْهدٌة بغراْئِاهرا أن ال   , ففرق بني وبل  وبعد  َر عْلَق أن ال وبرل َره  وال َبعورَد َره     ﴾َتبَِكَُّرونَ  َلَعلَُّكْ  َزْوَجْين  َخَلق َنا

َْم غرزها َِ ب كه  وبني خلقهخم ة بت و ترا أن ال ووُ مل ورترا و َجَب بعَتر, غرًاْة  ((.ا عن بعٍض َ  عْلَق أنو ال  جا
 ىىااصىىدةهىىااالمقطىىعيلفىىتاإظىىاةاآلخىىةيالمفرىىومال ضىىادمىىاخىىال امثلىىل سىىيلاسىى لرا

أايجعىى ال ضىىوةيىىدة واأإمىىاطوهىىوإليىىهمىىاالواقىىعلخدمىىلالغىىةضالىىاييسىىع ()اإلمىىام
مىىىامهىىىاا  مثىىى الطاعىىىلأوا ىىىا اليخلىىىق،دال لىىىي ىىىياال ائإىىىات وصىىىال لىىى فرمالوجىىىوالقائمىىىلالعالقىىىل

السلطااالعظيمالاييعس د عل عظم هماخىال آليىات قىعةىيم إىاو اليىدوهىيالمقاةإىل ىيا
.الم ضاداتال ييس ًعةهاال  

قىدلجىأإلى طةيقىلةإيىلإلث ىاتوجىود سى  اإه قىومعلى الط ىاق()و الكي وااإلمىام
ا اإتصوة ه الكالط اقجافعفويا ةغاي هليستااهااإال، يااأللفاظ .ةإيلوا 

أصىىى الوجىىىود ؟ل عضىىىد،ولىىىالكجىىىاف رىىىا اآليىىىلالقةآإيىىىل،(الثإائيىىىات)ومإىىىه وصىىى إلىىى أا 
عىاطةيىقال ضىاد،د ثمعادإل موضو أزلي هس  اإهوقدمهو أ  ﴾... َشْ ٍ  ُك ِّ َوِمن﴿ًواهد 

ع ىةهىا ،ليؤ دوجوبوجود الاياليإفىكعىاالقىدةل(ق  إل  عد)اييقةاأوالط اقالفإيال
مخ ىةل  وقي رىاأاالوقىت،ًاه دل  غةائ ز هاأاال ةيزل ل معغةزها)الجم ااتالخطاألةقيالم  ا ع

(هىىامغةز- ةيىىزل- ةائزهىىا)هإىىاأيضىىا اسىى جلبال  ىىةاةاالًىى قاقيالىىاي عىىددتاإماطىىه...(لموق  رىىا
كران  ))يص ماخاللراإلى المقطىعاألخيىةو.ليزيداً  اكها الجم (وق رام-وقت- وقي را)و

                                                           

.727ص،ال ديع ياال ال لالعة يلواللساإياتالإصيل(7)
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َِ هىااالمقطىعمىاصىلبالغىةض،((ومس عات إذ ال مسم  , وعاملات إذ ال معل  , مرَ هال وإهلات إذ , رّبات إذ ال مرب 
اا ىهالىاي  ىةةعىدلمىةاتةىياألسىلوبالإ ىوي()واسى خدمةيىهاإلمىام،ولي خ امالخط ل

ة ىا )واالً قاقاللفظيالاييزيدما ماسىكالىإص،ها الخط لوهوالمزاوجل ياالإفيواإلث ات
لرا و،مة وب– لوهىااال ىةا ط ىياجميىعأجىزافالخط ى(مسىمو –سىميعا و،معلوم–عالما و،مألو –ا 

امىىا ىىىااي مىى صىىفاتالة و يىىىلوأوهىى،إامىىىتو ًىىا  تإليصىىا الرىىىدفاأجزافهىىا يق ضىىيأ
ولىىو،ولىىاا ةاصىىتجميىىعالمقىىاطعل و يىىدهىىا ال قيقىىل،ي عىىال عىىاإطىىاقالإظىىةال ًىىةيالم ىىدود

و ىىىالكي ىىىوا،م  املىىىلمإغلقىىىلعلىىى موضىىىو وا ىىىديىىىلإل سىىى وي ،دلالمعإىىى  صىىىوةمخ لفىىىل إعىىىا
ا اإتأساليب  قيقرام إوع،العةضموقوةا عل  ايلوا دل .لوا 

الع ىىةضةيرىىاعلىى موضىىو ال و يىىد سىى قت– عىىدمقدمىىليسىىيةل،ومىىاالخطىىبال ىىياإصىىب 
, وال برذي غاًرٍة ف  تكراهى   , وال جبسرٍق ف  تجرامأ  , فت  رى َ س بشبٍح))قولهيإعتاهللعزوج –اإلًاةلإليرا

بل  ارت األوهرا   أن ت   رَ  امُلْ  رَ  َْألشر اْء     , وال كان بعد أنو مل ً ن, وال مبسترٍت ف  ت ش , وال ْبم حوَدٍث ْف  َتَصرمف 
ًََالو ْبال م اٍن وال ًاول الختالف األزماِن[ و] ًَغولب ه  شرن بعد شاٍن, من مل  .(7)((وال 

ةقىىىدعمىىىداإلمىىىام،ةىىىيالجمىىى الخمىىى األولىىى سىىىلوبال جىىىاجيواأليىىى   مالمإطىىىقالعقلىىىي
()(ال) يلهإل الكإ ويا إفيالملزوم لىي أوو ااس،ليإ فيالزمهمعه،إل إفيالملزوم

ثىم ىااةىيالىكال ىالم،  مالإفىيإااادخى على  ىالم))...ومعلومأا،و و يدالكالإفي ال اف
هإل الكال قييد، قييدعل وجهماالوجو  اا ىااهىاا))،(0)((وأايقىعلىهخصوصىا،ااي وج  وا 

،ةيىىه قييىىد ع ىىمعالإفىىيإاادخىى علىى  ىىالم ةىىإا،ةم ىى إفيىىت المىىا ةيىىه أ يىىد.ةىىإاال أ يىىدضىىةبع
هإل ال أ يدخصوصا ويقعله .(2)((إفيكالكي وج 

ا مؤ ىىدا ااإفيىى،قىىدإفىى علىى إ ىىوالخصوصىىيلوال قييىىد()وعلىى مىىا قىىدمي ىىوااإلمىىام
ااالإفيالم ىال ةيىهالق ةاإىهوة ما ااه،(معس  ة،معْ د ث،اي ايل،جسما ً  ا ،)ي واس  اإه

 ىااطال ىا ،ألجلهوهوا ىدم رىودلالىيماالخط لعإًأت وماااكإالألاالًخصالاياع، ال و يد
والهىىىو،ةىىىالهىىىو الخىىىاليالىىىاهاليأ يىىىهال  ىىىمخىىىا مىىىاالمؤ ىىىدات مامىىىا ،(4)ةرىىىوم  يىىىة،لل  ىىىم
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مىىىااللغىىىوالزائىىىدةىىىي المىىىهومىىىا()إلمىىىاموه ىىىااا  ىىىة ا،(7)ليىىىزدادال ىىىالم و يىىىدا ، ىىىالمإ ة
.م ةسا  ال ةاهيا،معضودا  األدلل.ةجافال المعل قدةالسؤا ،الإقصالفا شأيضا 

 رىىىااإصىىىةفةىىىوةا إلث ىىىاتسىىىةمدي ها لمىىىاإفىىى الجسىىىميلومالزم()والمال ىىىظأااإلمىىىام
ها ي وجهمإراإل إث اتقدة ىهو،س  اإهولاا وص ماإفي ًخيصهس  اإهإل إث اتأزلي ه

و ىااسى يلهإلى إث ىاتالىكعىا،(0)...((يدوةمىداةالوجىود(وال أثيةوالفاعليل)اإليجاد))...ألا
–الم يىف–  يىف)طةيقالجم الم قاة لوالم ًا  لماخال االً قاقاتالموزعلعل أجزائرا

إًىةا ا ةىيال  ىموهىوا ىدوسىائ السى كال ىيةضىال عىا ىةفالعطىفالىاييفيىد(يىزو –  ز ْ 
.الخطابظرةو دل و ع، ة طالإصإل  عضه

(2)[اَِ تور  وه ]املتعاَي عن األشباه واَتروِ ,  ُِلخ ل  اَُقع د  من َتاََب:))م مال  ديثىه()ثمقا 
ً ردورُك براحل اسِّ  , املعروف بغرري ك ف رةٍ  ,  خف ةق عل ه غري ه رائر وَس, ةف َّكوَمه  كوِق َعُلاخْلعانْ َمْف, عاّل   اَغ  ِ وال , ال 

ُ  عل ْه األوووال تقّدره اَع ُق ل  وال َت. ار َد ُط به األُوْحوال ت  ال ت دوِرُكه  األبوصار , كاسباَ اس ْقً  ((.  هاق
إهالاااهللسى  ا()ة عىدأاأ ىاا،  علقها الفقةل ماق لرا وضي ا و فصيال و و يدا 

عىادليؤ ىدالىكمىا،...(   اةتاألوهىاماا  يىفالم يىفللًىياف)ي  يف ما   يفاألًياف
ةرىاا لىه فصىي ل يىاامىواةدالعجىزعىا،(عىالمالغيىوبوالىو ةوالم عاليوال عيد)خال الصفات
و ىدواهىىاا.(4)والصىفاتال ىىيا ىةت  يى على مىىاق لرىاإ الىلداخليىلإلىى الىوةاف. خيلىهسى  اإه

و رىا اإل الىل،عليىهالصىفلاال ىدمىامعةةىلالمةجىعالىاي  يى إ،الةجو اليم اةرىمالخطىاب
.ويل فعل مة  زثا ت اي هوصفه عال وصفا مغايةا لل ًة،يس إدالخطابإل إفسه
المىىىىاهب)ةىىىىيسىىىى ي   قيىىىىقهىىىىا الغايىىىىلمىىىىاأسىىىىما علمىىىىافال ىىىىديع()لقىىىىدسىىىىلكاإلمىىىىام

،م واليىلوهىا  جىج،(5)...((ايىةاد جىلللمطلىوبعلى طةيىقأهى ال ىالم))...ومعإا ،(ل الميا
إلى آخىةمىاألقىا ...ألم ا ًى يره،ولو ااداإيا ،ةلو اا عال قةي ا ماالقلوبألم ا خيله

.ما جج
د  يىةلألاسىلبإل الإفيةيمث هىا المىواة()اإلمامو اجل،ال الم الإفيثمأعقب

الىىااتاإللريىىلو رىىااالسىىلب  قىىومماهيىىل،الصىىفاتال ىىيال جىىوزعلىى اهللسىى  اإه ق ضىىيالىىك
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لىي مىاجإسىرمو ىااهىوةمااليدةك ال وا واليقا عل الإا ،ل ال إزيهالس إادها يإئاإ
.وهوإث اتألوهي هس  اإه()ي  ققمةاداإلمام
ل عضىىىدالجمىىى  عضىىىرامىىىاخىىىال ال إيىىىىل،لسىىىجعةىىىي ىىى جمل ىىىياإلىىى ا()وقىىىدعمىىىد

ىىكاإلمىام،(األ صىاةواألقىىداة– ىىوا والإىا )االيقاعيىلالم ضىاةةل أايإرىىي()ثىملمىاأًو
العقىىىو وال قىىىععليىىىه قىىىدة و يلوخىىى مخط  ىىىه جعلرىىىامةسىىىللإاالخط  ىىىه سىىىةهىىىا ال إيىىىلالصىىى

.األوهام
وال  ةاةي ًفعىا اجىل، ةةتةيهااالمقطعوالمقطعالسا قويال ظأا لملاألوهام 
،(األوهىىام)واإلمىىامةىىيمثىى هىىااالمىىوةداليسىى عم سىىوك لمىىل،(7)ماسىىلوعىىاضىىةوةلداعيىىلإليىىه

و ىداأإىهال،لجأإل هىا اللفظىل،ة لماأةادااي ياعجزاإلإسااعاالوصو إل  إرهس  اإه
م،يقوممقامراًيف .واليقيا يةم  ص ةمادوإهأ عد،اليقياوالظاوالًكهوالوهمقا  ألا 

.لاالايجدالمةفمرما او ال إقيبعاالااتاإللريلسوكاألوهامو راخ مالخط ل
يىىدوة،وهىىي ل ىىفةىىيمسىىاقدائىىةي، سىى ردفإعىىتالىىااتاإللريىىل،وهىىا الخط ىىل سىىا ق را

. امللم اس وت ه إيل ،و م وةوا دلاا إامتمفاصلرا ، و الردف
 عىد،وقىدسىميت خط ىلال و يىد(712)الخط ىل،وماالخطبال يعالجتالموضىو إفسىه

 فعىى مإفىىيألإىىه ىىدأ ،ا عىىاالمقدمىىلالي ىىدوالعىىةضمإف ىى،للعىىةض()اإلمىىامالمقدمىىل خلىىص
جىافةىىي،الععىةكمس وسىقالجمى ةالخطىابم ماسىك،ي يى على مىاق لىهإ الىلداخليىلإلى الىوةاف

:أو مقطع عدالمقدمل
((ًَ ًوْك  رراٌنخررل  مكرره  َممل  ًَ, ة ّْررف  صررَ  ب  ْف ثرراٍلْم ح َبوال َرره َشرر , ٍة َّررف  رردوَرْك بر ٍء ْفرر  علَق يوعررن َشرر  بوْغررومل 

.(0)((...ةحب ث َّ
وا دا  وعل عاد ىه،ال جافالإسقةيالخطاألةقيطوي،  واًججم ها الفقةلل ؤديمعإ  

()والسىىجع ىىوازاالجمىى ،ليث ىىتلىىهال و يىىد،يلجىىأإلىى أسىىلوبالإفىىيةىىيمثىى هىىا الم ىىاوة
أو الجملىىليل قىىيمىىعآخةهىىا،أضىىف علىى هىىااالمقطىىعو ىىدلإسىىقيلوصىىو يلومعإويىىل ةرىىا ،ألا 

. لقلال ق طةةاها
ًْ:))أماةيالمقطعاآلخةةقا  َُِجَْ ٌنم با ٌُ َتموم َو, فاْت  اَصّْر ما جررى   م  مرن   ترَد َ مبرا ابو  اْكَردوعرن اإلِ  كر

ٍَُج نوْم ْةَمْظواََع ًاْءِ اَْ ْب ٌجخاِرَو, ًْ  اَذمواْتِرصوَت ((.ْتاحلاال ْفرَُّصَت م 
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الم ميىىزل السىىجعالىىايخىى م ىى ةقىىةل،ي ميىىز ىىالفقةاتالم وازإىىلالطويلىىل،هىىااالمقطىىع سىىا قه
وةىىيهىىاامماهىىالمىىعمىىاخفىىي،والرمىى ةيىىهمعإىى الخفىىاف،(7)مرمىىو وهىىي ىىةف، ال ىىافالطويلىىل
.عااإلدةاك

 عضىراعىا عىض،وقد ىااالسىجعقىد ىوز جميىعةصىو الخط ىل  فٌةْصر  ه َْر  ُوَسر  وْلْف))،وميىز 
َْر ه  لموَضر  ,غراتْ اَلُّ ري ْباحر ه َتفات ْصر  دوَن , كرلم ثرال  موف ه اأْل َْه  ِ َرتوً  دَُّ  , والكال ت      رارَ َو, فاْتاَصّْر  صرارً   َت ْككا
 َنْمر  ٌبج ر     ِنك ر ُ امْل ْهْب وْغ َنوود  اَلوَ  ,رِيْسُفاَتم ُ اْمَ َج ْهْمُلي ْعْف  َخس اَرُّ وَند  َُْطْقوانو ,رِيْ ُفاَتَّ ْباْهَذَم م قاْتَع ْه ْتلُ َم

ِْ  اَغ  ((. ِلُقاَع  حات  را طاْماْنَدى ْأَندوي ْأْف ُوتاَه  
أا إاله، اإتالغايلماالكمإعالصفات(ليستوال)و جمل يااس ر ال الم الإفيةيأ
أاي ياأاهاا() اإتالجمل اااسمي ياةقدأةاد،وأاال ضةباألمثا  دودا له.س  اإه

الىىلوالواقعىىااخ ىىةا لرىىاةىىي ،لىىااجىىافالفعىىالاالمصىىا  االلجملىىلاالسىىميل،الإفىىيمسىى ديموثا ىىت
ااو ىدأتالجمل ىااال الي ى،ليس ديمالعجزويث ىتالقصىوةللجميىع(يعضةب– عإا )ال إافللمجرو 
وض  ) فعلياماضييا الم ىاوالتالم جىددلوالمسى مةلال ا ثىلة،ال لى والضىال إىاجزياداةغى(   
الفعىىالاالماضىىياااللىىااا،اإ رىىتإلىى ال يىىةل عىىال ةىىي قىىائقوجىىود   ىىدأت رمىىاالجمل ىىااود  
  جمل ىيا  ىةفم ًىا هتْ م خعو،عل ال ةددالايأعق هالعجز(اإقطع– اة)الل اا  ع اهما

ل اوجمعت يإرماجميعا الواول د عل اً ةاكال  ملرا الجم ،(ةال افالطويللةالةاف،الالم)
ولىىم ضىىمرماالىىواو،آخىىةجمل ىىياةلىىميجمعرمىىاالسىىجعةىىي،هىىا القاعىىدلتةىىيآخىىةجمل ىىيا سىىة

ةالجملىل،( اهتةىيأدإى أداإيرىاطام ىاتالعقىو ،و التدوا ي لالم إوا جبماالغيوب)
وقىدصىفد رماةىي،ةرىيم علقىل رىاةىيالمعإى ،الثاإيل مالو اإت  م الجمللاألول و فسىةها

يىىلإلىى الىىوةافا فقىىتمعرىىاال اجىىلإلىى إا اإىىتإ الىىلداخل،ةىىي لمىىلأداإيرىىا(الرىىاف)إسىىيجوا ىىد
ة ماألإرىاآخىةجملىل،و داإيقاعراطويال وال فصي ةيراأ ثة،وقداس طالتها الجملل،العطف

و عمىقةصىو ال يىةلةىيالخىوضةىي،ةىيهىا الفقىةلة أإرىا ىوجزخالصىلمىامضى مىاال ىالم
.األسةاةاإللريل

هىىيماعليىىه ىىةفالىىدا الىىاي ىىااقىىد  ىىةة،سىىةيعا ،ةا وألجىى الىىكجىىافالمقطىىعال ىىاليقصىىي
 ىااال ة يىبهإىاقىائمعلى ،((قىائمال عمىد،دائمال أمد،وا دال عدد))،عل إ والةتللإظة

،ال و يىىىىد)وقىىىىد والىىىىتالجمىىىى اإلخ اةيىىىىلل ؤ ىىىىد،الإفىىىىيواإلث ىىىىاتلي وصىىىى اإلمىىىىامإلىىىى مقصىىىىود 
ازماال ىىي ث ىىت عضىىرا عضىىا وقىىدوقعىىتاألخ ىىاةمإفيىىلوالمسىىإدوهىىا مىىااللىىو(والقىىدةل،والسىىةمديل
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ازدادجىىىىىالف-وهىىىىىي ىىىىةفمجرىىىىوة-ةالىىىىدا او  ىىىىة،(7)إليىىىىه ىىىىافل عييإىىىىىهةىىىىيسىىىىالفال ىىىىىالم
.لوضوحالقصد عدطو  فصي ،(0) ال إويا

صعباوةالًكوال يةلأوال ةددةي ديثي ثمعاديؤ د عضماقةة سالفا  أإماليإ ز 
ٍس جبركو  َر سَ :))إىهةىي ى مىة لي سىطال ىالمةىيجاإىبمخ لىفإاا،عل  يىةاإلمىامالخىوضةيىه

َُه  األجو وال , ررا ْب ْهْتر  اْطِإ نوَعر  وٌجر وال خ ر , ررا َْ ْهاْكر َرإدو نوَع  ٌصْحا َمَرَْ  َسَْ, باح ارع ه  األشوتٍح فت َبال بَشَو, كاس فتعاْد
ٌِ عن إ صاْئْتا و ((.را وْلَع ْهْتَردون ُوم اٌ َكْت اموالَو, هلا ْهجا

 ىىىيصعإىىىهةىىىيإث ىىىاتال و يىىىدوالإفىىىيالم(لىىىي وال) إاو ىىىتهىىىا الجمىىى علىىى الإفىىىي ىىىيا
و ىىاآلخةلهىىا السىىلوب سىى لزما صىىافاا ىىه.))...عمىىااليليىىق ىىهللمالزمىىل ىىيااألمىىةياو إزيرىىه

ةىىإاا ىىااالم ىىدف...الإقىىيضاآلخىىةةىىإاسىىلبا ىىدالإقيضىىياةىىي  ىىمإث ىىات، الصىىفاتال ماليىىل
ةروي واصةفالوجودوصةفال ما و إيا ومس قال ةي،الم عا مسلو ا عإهالإقائصوالعيوب

ةىىىإااسىىىلباإلمىىىامعىىىااهلل عىىىال ،(2)...((اا ىىىهوثا  ىىىا ومطلقىىىا وواجىىىدا لجميىىىعاألوصىىىافال ماليىىىل
 جلىى  ىىالك إلوهي ىىهوهيمإ ىىهعلىى خلقىىهو  ىىةافصىىفاتاألجإىىا واألجسىىامأةضىى الىىكإلىى االع

.قدة ه
الإصيعالجموضوعا وا دا ةقد ثةتاإل االتالداخليلةيىهو قىقال ضىا م ىياأجزائىهوألا 

االموضىىو  ىىدل علىى أ...(وةىىيلرىىاوا  اط ىىه عادلىىهعو ضىىاةعه) ماسىى ا ةىىيةقةا ىىه،ةالرىىافةىىي
ةالو ىىىىدلال إائيىىىىل، إفىىىىكعىىىىاالثاإيىىىىلوه ىىىىااألولىىىى الةىىىىالفقةلا،وأاإمىىىىو م ىىىىدةج،لصىىىىيق  عضىىىىه

يإ رىىيمىىاةقىىةلإلىى ةاإلمىىام،ةىىيطةيقىىلإسىىجالع ىىةضو إظيمىىهوالموضىىوعيلهىىي جىىةاألسىىا 
إلى ،ألا ى ةقىةل سى ق  م  واهىاو  إىو مضىاميإراو قىودإلى الفقىةلال ىي ليرىا،أخةكةي ةيث

وبرتك رب خلقرررا عل رره دالَرة وحبرردوث مررا   , بإتقرران ص رركوْعْه هلرا آًررة كفرى  :))ةيرىاةقىىا ،ةقىةلالخ ىامأايصى 
ِ    , وال مثرل مترروِ   , فل س َه  د مكس ِ, على ودْمْه شرادُة[ ه]فطر تعراىل عرن ضررِ    , وال شريء هر  عكره حمجر 

((.األمثال واَصفات املخل وة عل ات كبريات
لالخطىىابعإىىدأميىىةلغىىعإىىهامىىةضىىةوةيال إفىىكال ىىديعأاي ىىدومىىاخىىال هىىا الفقىىةات

والسىجعةىي عىضجملرىا،ةرا الفقةل سا قا رايال ظةيراال إاسبةيأجزائرا،()المؤمإيا
مىاةرىا .و سةالإسقالصو يالغالبعل جميعةقىةاتالخط ىل(م جوبومضةوبومإسوب)

ةىيوصىفالىااتم  غاهىاعوام اإسىجامراةىيجميىعاأل عىادالًى ليلوالمعإويىلواإليقاعيىلل  قىق
ةىالع ةضي خصىصلإعىتالىاات، مىاةىيالخطىبال ىيمىةت،سكخ امرام هااالوصفاإللريلو
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وقداة  زت و م ىوةوا ىدةإموهىايمثى  إيىلمإغلقىل ىو موضىو ،اإللريلو ه إ ريالخط ل
لى  رىااالغىةضومىدك ةصىهعلى إيصىالهإ()وهاايع ى ًىد لاه مىاماإلمىامعلىي،معيا

وألجى هىاا  ىدوالخط ىل،الجمروةالم لقيألإهي ةعليىهمىاجواإىبمخ لفىلل   مى اإ ىافالف ىةل
.هةميوالالطوليمس ديةوهي إموعل إ و،ةيمداةم ددلآةاقه

وقىىداسىى طالتمقىىدم را  ىى  ىىدتضىىعفي،لل و يىىد()ومىىاالخطىىبال ىىيأوقفرىىااإلمىىام
 نوْمر  ه سربحانَ ْف(:)))ةةيرىاالغىةضعلى ال سى يحوال إزيىهةقىا الع ةضها الخط لال ىياق صى

 ُوْقر َحَتَُاق ذي عْظر وال ْبر  سر دات جوَت ه رتوف بَّ  راًات اَكّْ ْهْب توتدَّامو ٍ ذي ْكْب , َ َسه ر دوْو َرب بري ْكن ْك, وْمه ر أمو َقُظظ ق َعَع
ة, ْلر واْئ برذَكْ  ه د  اْه, َشر كربريات   اتُلع  حدًْد ًر واَّتصوواَتَّ جس ْدواَتَّجس ق اَّت ِنال َع, َعس ماتجوَت ه متوفعَظ به اَغاًات 

ُْ , ودوٌةْلف ه فاْص ه وأ  ام   َقَراَرب   رتابنَيُ عن امُلْلتى َجترا, َ َمُ ْ  را تب اَنًوَدَْ َرَرْظرا, ْفْترا بدالَْ وْلَع  ل ُقاَع  َهَجَم
.(7)((قْلاَظُّ ق ر كوَع ُوْفوكَش

وا ىدمإسىجم  ىألف ةقىد ققىتالىىواووهىيةا ىطوا ىدأإواعىا مخ لفىىل،هىا الخعط ىلمىامقطىىعا
والمساةالايا جرتةيىهالخط ىلهىومسىاة، لرا صبةيمصبال عظيموال إزيه،(0)ماالة ط

ةىال الم ىااأوال ،   عادت  ىةعلى المقطىعاألو ،ألإراماااا جرتةيخططولي،دائةي
ظ  ال ديثةيال  ْ ةماهي هوط يع هعاالع  ظ ىمهىا المىةل،مثمال  ةثمةص    ى ةىيالع  وعاديفص 

،ثىىميإ ثىىقمإىىهخىىط أةقىىيجديىىد،يل ىىفةيىىهالخطىىابعلىى إفسىىه،ةرىىاامسىىاةلىىول ي، قيق ىىهو إرىىه
دأاة عى.ليل فأخةكعل إفسىهإاعىادإلى الجملىلالثاإيىل،يجع ال المي إام ةيمساةطولي

ظمال  قت هالغاياتةعظم ه جسيما :)خ مالمساةاللول ياألو  قوله    قا ما(وال ايع 
الىواةدلةىيأو (ال جسىيم)ة لمىل،(عالعاال جسيموال جسيدوال صويةوال  ديدعلوا   يىةا )ةوة 

 عىىد اإعطاةىىا علىى مىىاو ل ىىاظمىىاسىى قرامىىا ىىالم،هىىااالمق طىىفهىىياإ ثىىاقجديىىدةىىي ىىد إفسىىرا
(. جسيد)ومثلرا لمل( جسيما )للمفةدل ةاةا  مإزللةاتألإرا 

ةىي()االاي سيةةيهخطباإلمىامس داةليؤ دال دةجالم ئدالريهاااالإعطافأواال
()ةرو،ال م ثالطوي ةية ابالااتاإللريل()ل أإمايس عاباإلمام،مجا ال و يد

ةيإسىجعليرىا،ليس  مما قدممفةدلمىا،   ية دأخةك،أاي قدمخطولةيمسالكاالس دال ما
وال  ةاة،و الكي  ققاال ساقالمعجمي، الما جديدا ةيص  ياال المياعاطةيقهااال  ةاة
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،ي طلىبإعىادلعإصىةمعجمىي))...ةرىو،م  ققةيها الخط لعىاطةيىقًى ليامىاأًى اله
.(7)...((أوأسما عاما ،أووةوةدمةادفلهأوً همةادف

ظ ىىىم،ع ظعىىىم ،عظىىىيم)  ىىىةةتماد ىىىهمىىىةاةا (عظىىىيم)ةالعإصىىىةالمعجمىىىي،وال  ىىىةاةم  قىىىق ،ع 
(ال جسىيم، جسىيما )ومثلرىا(ال جسىيد جسىيدا ،)و ىالك،(  يىةا ،ة ىهع   ،   عىة ،  يىة)ومثلىه(عظم ه

(.علوا ،عال)و
ال صىىىىىوية)و(ال جسىىىىىيدوال جسىىىىىيم)و(العظمىىىىىلوال  ىىىىىة)ةودالم ىىىىىةادفة  ققىىىىىهمفىىىىىاهيمامىىىىىاو

ةرااال  ةاةالم وز  را ال ثةلةيها المسىا ل(ال عرموالظلعم)و،(والإراياتوالغايات)و(وال  ديد
.الصغيةلهوس بةئي لرااالإمطاالل فاةيالاي  دو هخطبال و يد

الفإىىيةىىيال ماثىى الصىىو يالىىاييجمىىع ىى جمل ىىياإلىى  عضىىرماعىىاوهإىىاي جسىىدالإىىزو 
هىىااال إىىا مالصىىو ي،(الىى عر م والظعل ىىم ،دالل يرىىاو  م رىىا،قائلىىلوةاصىىلل،قىىْدةع عأمىىةع عو)يىىقالسىىجعطة

ويال ىظةىيهىا الخط ىلعىدم،يفصحعاال عدالةو ىيالىاييجمىعالىإصوي ىوز على مفاصىله
ا وقىفةرىولىميإ ىه،اإ ساةالإسقالصو يةيخا م را ،ة أإماةيال ياإًىاةلإلى أاال ىالموا 

.خطابولما  جل صوة ه عدس إفاالو الك  جل سةمديل يةالم دودالايي 
إا وز ال مدعل ، راا ايةإمطراةيال إافسا قةيخطبال و يدوا دل ()ولإلمام
لراخا مل،و وكآخةةص عل الًراد يا،وقداس طالتمقدم را،جميعةواصلرا ،و ميزت أا 

.ةغايةتالخطبال يسلفتةيهإدسل إائراعل  يةمعرودمإه
 خلىىىىصلقىىىىولال ىىىىةا ط ىىىىياو، طىىىىا  المقدمىىىىل ىىىىدأالمفصىىىى األو مىىىىاالعىىىىةضمة  سىىىىاع هىىىىاا ع

ثمىىل،ةرىىاا ىىةا طداللىىييىىد علىى ال ةاخىىيالزمىىاإي(ثىىم)والىىةا طهإىىاهىىو،المفصىىليا ةاصىىال ة ىىأا 
. جز ياالمقطعاألو والثاإي

ةرىىيلرىىاالة  ىىل، ىىالممىىاال(ال مىىد)وةىىيمسىى ر هىىااالمقطىىعإًىىاةلصىىةي ل موقىىع لمىىل
د  مور احْل ه ََْو - اهلْل ّق إنَّث (:)))إايقو ،خ امالدإيا مجيفاآلخةلةياألول ةياة  احال المو

َِ تتَحاُف  ِقيب َ وَ ِببال َح ِّ  َبْيبَنُه   َوُقِضب َ ﴿:ةقىا سهُفَكَْ ْدباحلموةْ َريَء اآلْخْجن ا وَماَدُّ َرأمو َقوخَت, ْهَكفْس باحلمْد اَ تا

َُْ بوِرًآَء ْبرال َتَجسّ رٍد   :))و أسيسا عل هااال الم دأ ال مد،(0)((﴾ال َعاَلِمنَي َربِّ ِللَِّه ال َحْمُد َْلّْْه اَالّْْبِس ا ََُحمود   ْا
َُم روَتدى َُم سوَت ى  , َوا ََُجالِل ْبال َتموث ٍل, َوا َُم َتعاىل  ْبا ََُعروِش ْبال َزواٍل , َو ا َُْقرًرْب     َعِن  َعْلى ا ََُخُلِق ْبال َتباع رٍد ْمركور قو , ا ا

ًَكوَتري َْه  َ دٌّ  َْ وَس  َْر قو,  َْه  ْمثوٌل ْف  عوَرَف ْبْمثوْلْه, َذلَّ َمنو َتَجبََّر ْغ ورَره  , َو َصرغ َر َمرنو      ِإىل  ْمكور قو ْبال م الَمَسٍة ْمكوه   َ دّْْه, َوال 

                                                           

.04ص،اتالإص،مدخ ال اإسجامالخطابلساإي(7)
.124ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(0)



 الَعْرض ..........................................................المبحث الثاني ........................................  ثانيالفصل ال

705 

َُْرشو ُْ ا َُع   ر ِن , َوْوص رَرتو د وَن     َتْ بََّر د وَنه , َوَت اَضَع ُو َعنو ِإدوراْكرْه ُطرر وف  ا َْس ُلطاْنْه َوْعاَّْتْه, َوْكلّْ ََْعْظَمْتْه, َوانوقاَدتو   آء  
ََُخالْئِق ((.ب ُل ِغ ْصْفْتْه ْأووها   ا

 ىدتاآلثىاة، والتالإعوتةيأو هااالمقطعم ساةعلعل الة مماطو الجم الإسى ي
الال ىىى )وقىىىدجعىىى  ة يىىىبالمفىىىةدات، وهلىىىلل ىىىواليالمجىىىازةىىىي ة يىىىبالجمىىى الفإيىىىلمإىىىاأو

 األلفوالالماةيعلل عظيمهس  اإهو يااةةع ىهألااأللىفوالىالم(والمة ديوالمس وكوالم عالي
ومىىاوسىىائ ال عظىىيمواةائعىىهالقصىىدعإليىىه،(7)إااأدخلىىتعلىى أسىىمافالفىىاعليا اإىىتاسىىما موصىىوال 

.(0)سمالموصو  اال
اإلمىىىامعىىىاطةيىىىقالمإاو ىىىل ىىىياالإفىىىيوةىىىيالجمىىى الخمىىى األولىىى  قىىىائق قةيةيىىىلأزجاهىىىا

.مس مةلةاسخلومس قةل اإتها ال قائققائمل،سميلواإلث ات،وألاالجم ا
 ياها الجم الخم ألإرا اإت ةزخا  ياطةةياإليجابوالسلبو  ةاةهىا( ال)وة طت

.ما ماسكالإصوا ساقههاازاد
وهىومىاي  ىةةةىيخطىبال و يىدمىادامالمقىاممقىام( لىي وال) ى الإفىي، عدهىا الجمى 

الىىة طم  قىىق،لىىم سىى قلىىي  ىىأدالة ىىط،السىى جالبهىىا الغايىىل()ةرىىا وسىىيل ه، إزيىىه ألا 
،فصىيلهةىيالجمى السىا قل أإرا عجمى مىا ىم (لي له ديإ ريإل  د )إاها الجملل، القول

معىىىىاإيالجمىىىى الخمىىىى األولىىىى يعسىىىى خلصمإرىىىىاعىىىىدم،(2)و ىىىىاا ىىىىابالىىىىةا طلًىىىىدلاالة  ىىىىاط ألا 
،ا )ثم  عىتالجمى االسىميلجمى ةعليىل ىدأْت األةعىا ،م دودي هس  اإهوعدموجودمثا له

دل ىىتاألةعىىا وقىد،و رىاا ميىىزتهىا الجمىى  ال ة يىىل(قصىىةت، لىىت،اإقىادت، واضىىعت،صىغة
امطاولىىل  ةيائىىهعلىى عجىىزالمخلوقىىاتعىىعلىى وهىىاوصىىغاةو طىىاماألاالمقىىامةىىياالسىى دال 

.ه وعظم
لماةيهماعإاصةال  ةاةالقائملعل إعادلالمةادفوةىق ماسكوالخطابةيها الفقةلم

...(.هواإقادتلسلطاإ،لعظم ه، واضعت   ةوصغة، ج ةوا )أسلوبالمقا لل
عاإعادلالعإصةالمعجمي و رىاا  قىقاإسىجامالىإص(مثلىه–مثى )و( د  – د )ةضال 

ةال إيىىىلالصىىىو يلوق ىىى اايخىىى مالفقىىىةل ي ىىى،الىىىايعىىىززمإىىىه واًىىىجالجمىىى صىىىو يا  سىىى بالسىىىجع
()ليولىىدمقطىىىعجديىىدي ىىىدأ اإلمىىىام،مؤاإىىا  اإ رىىىافهىىااالمقطىىىعلالمةسىىىل مىىمإعطفىىا علىىى الج

. الإعتة   ص الخط لةيمساةم وةي  د دأة اإه لماتال عظيمواإلجال 
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وال  يٍءشر  ّلُكر  َدعور َب واآلخرر  (7)[وال وبل َه] يٍءش لُِّك وبَل ل األوم:))ةيهااالم وة()يقو اإلمام
ُِ  د واملشاْه ,َه ِرروباَْق يٍءش على كلِّ , اَظاهر ه َْ عَدَب  ه سُّر ح ة وال َتَسر الْم ه مس ر ُلإَ ررا, ال تَ  انتقرالٍ  برال  األمراكنِ  وم ر

 ثرالٍ ال ْمرا, ْبر لرُك  اْءمن األش ه ْقُلن َخَم ما أراَد َنْق, أتواَعل ق    ق إَه وه  احْل إَه و  األرِض ماْء, ه  اَذي   اَسمةت اّس
ََُبَس مرن   ه علرى مرا أراد   ه إنشراءَ  وأنشرر مرا أرادَ   ه ابترداءَ  أراَد مرا  تردأْ , ابودًرهْ َْ َقْلر ما َخ ٍقُل  َخ عل ْه َلَخغ ِ َدق إَ ه وال 

َْواإلنِس نِّاْو قلنِياََث ((.ته اع ط ن ف رق ّ َموت  ْهْترب بَ  ف بذَْكعَرت , 
يقومهااالمقطععل أسا  إيلاثإيإيل جمع   لملإل مايقا لراوم وةهااالجزفهىو

إلىى ا  ىىدافالخلىىقلمىىاةيرىىامىىاإًىىاةل، رىىاالىىإص  ر سىى عياعل ىىاألو  ا( لمىىل)و ؤة ىىهعهىىي،القىىدةل
.إًائهوا

ةي-ةيالسمافإلهو، عد–وق  ،اآلخة–األو )أسا المقا للهوال ضاد يااأللفاظ
وهىىااال ضىىاديًىىيةإلىى  قيقىىلالىىااتاإللريىىلالمقصىىودل  ىى هىىا (اإلإىى -والجىىا،لىىهإاألةض
.(0)و واليالصفاتجافلل عظيممد ا و و يدا ،موةماطةةيال ث تلهاأل،الإعوت

:على مفرىومال مىدةي ىدأ ىهالمقطىعاألخيىة()ي ىةاإلمىام،وعودا إل المساةالىدائةي
ُِ ه حنمد )) ُِرا على َجّلُك ْهْدحماْم جبم  كرا,  ماَْأعو ئاْت وَسر  نوْمر  برهْ  عر ذ  نرا ونَ أم ِر ملراشردْ  دًْهروَتسور ررا, ونَ ّلُك ْهماْئر عوَن م 
((.كاْم ْلْفَُلذن ِ اَيت َس ره ْفغوَتسووَن

و أديىبمىاةفىيال ىالمعظىل،ال مدعمال مً ة ا وم قاسما  يإهو يىإرم()جع اإلمام
خفىىي و رىىااالإعىىت ىىدأالطةيىىق،الم عىىدداألًىى ا هلل عىىال ،مر ىىدلىىهوصىىفهاآلإىىفالىىا ة،طىىةفا

وهىىىاا صىىىديق(إسىىى غفة و–إعىىىوا ىىىهو–إسىىى رديهو–إ مىىىد ) غفاةسىىىال ا لل مىىىدوالىىىدعافواالسىىى
َوَنشورررد  أنو ال إَررَه إال اهلُل وأنم حممرردات َعبوررد ه     :))لىىاا ىىااالىى خلص الًىىراد يامإاسىىيا ،لمظىىاهةعظم ىىه

ُِ اهلْل    داالًّ َعل وْه وهادًْا إَ ْه, ْفَردانا ْبْه ْمَن اََتالَْْة[ نب ات]ورس َُه , َبَعَثه  باحلقم  ً ْطر واسوَتكوْقَذنا ْبْه ْمَن اْوراَْة, َمرنو 
ًَعوِص اهلْل َوَرس  َْْه ْفْقدو َخْسرَر خ سوررانات م ب كرات واسورَتَحقم َعرذابْا       ...كرمياَوناَل َث ابات ,وَرس  َْْه ْفْقدو فاَز ْف وزات َعْظ مات  وَمنو 

ُِ ًَْحقُّ َعْل وُ قو من اََسمو واَطاَعْة وإخالِ  اَكمص َحْة و  سورَن املرؤاَزَرْة وأع وكر ا علرى ْأنوُفْسرُ ق ْبلراوِ         أَْ مات ْفرجْنع ا ْبما 
ًَ, وخ عل ْهن ا عاَوق وَتُ َك وَب قم ا احْلعاْطاَْطرًْقْة امُلسوَتق َمْة وَهجوِر األم ِر امْلُ روَهْة, وَت َْ  يِّدذوا على  , ف ْهاََسر  ِقاَظرا

.((قر ْلتوْف ِلّتوي اَْف ا ََذُف, واعِر ِركومُل ا عن اَروانو روْفعوروا بامْلوم 
ىىاد؛إمىىتهىىا الخط ىىل ا جىىا مخ لىىف مىىدعال ىىاة ،إاةىى مخضآخةهىىاللىىوعظواإلًة يق ضىىي  

وإرايىىىلاإليمىىىاا سىىىفةعإرىىىاالطاعىىىلوال ظىىىاهةمىىىع،مىىىاأةسىىى مىىىاةسىىىو  ال صىىىديقع و داإي ىىىهو
والوصىىىىيل. ىىىىالمعةوفوالإرىىىىيعىىىىاالمإ ىىىىةوهىىىىاامفىىىىاد األمىىىة،والوقىىىىوف وجىىىىهالظىىىىالم،الجماعىىىل

. أص ابالفض  ااآخةجمللةيهااالفص 
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لىاا ىاالرىا ،وهوماقادهاةيهااالمساةالمإطقي،سةكال مدةيطياتالخط لجميعا 
ةاسىى طالت، عىىدأا ىىوز ال مىىدمإرىىاةىىيأة ىىااأة عىىل.الخط ىىلخا مىىل ىىايةتالخطىىبالسىىا قل

.لا ةصفاتالجال واإل ةاممسا  را هوسيلل
:قولىه()ةعإىدما ىدأاإلمىام،إ دكخطبال و يدمىعالغىةضودْلىتعليىه،وقد واًجت

أًىىا ةىىيالإفىىو أاال ىىديثسىىي واعىىا...((اإلعطىىاف ديىىه والي المإىىعع عفىىةعالىىايالي هلل ال مىىدع))
وأ ىىااالفىىةق ىىياعطىىافاهلل قدسىىت،جىىازكالمواهىىباإللريىىلوالع طىىافالىىاياليإفىىاوالىىإعمال ىىيال 

ٌُ  ّلوُكر ]  اه ْسر  ص ْقَتكوًَ ْطعوم  كلُّ إذو:))معلىال الىك،اا هو ياعطاف ية   كران  امْل هر َ َو(7)[,اله مرا َخر   م ٌ ذوَمر  مران
وَ َس ْبمرا س رئل بررجوَ َد ْمكوره  ْمّمرا       ,وْأنوَرَج َسب َل اَْطْلْب َلراغبنَي إَ ْه,  اَة خلقهَع َنموْض اًْدامْل وع ائْد عِقاَكِّ ف ائْدْب

ً سرل ُو    , [وال كاَن ْفي َم اٍن ْف ج َز َعل ْه االنوْتقال], َوَما اخوَتْلَ  َعل ْه َدهور ه  ْفَ خوَتْل   ف ْه احلال, َْقو  َْ و َوَهرَب مرا َشرَق َو
ُو َعكوه  ْأصوداف  اَْبحار , َعكوه  َمعاْدن  اْوبال  -َلَُّج وِن َوَسباْئُك اَْعُق اِن, َوْنثاَرُة اَردُِّر َو صراْئْد امْلرجران    ْمنو ْفُلِا ا -وَضَحْ 

َْرقو            َتكوْفردوه  َمطاَْرب    ََْبعوِض َعب ْدْه ملا أثمَر ذَْك   ج  ْدْه َوال أنوْفَد ْسرَعْة مرا ْعكورَده , وَ راَن ْعكورَده  ْمرنو ذخراْئِر اإلُفتراِل مرا 
َْْ ثوَرَتْه ع, اَس ؤاِل ًَ ب  اْهامْل ه قص كواَذي ال َت  اْداْو ه ألّن لى باٍلوال َتخوُطر    إذا أراَد ه ر مرا أمور  وإّن لحرنيَ امُل إحلاح  ه ُلخوبووال 

.(2)((سبحانه وحبمده(0)[ه ر  و ذا ْغال َهَو]ه  ه ذا  نوَمق ْبُ كو, فما ْه  َنَ ْف نوُك ه َْ ق َلًَ أنو ش ئات
الع مىاد على الجمىع يإرمىا،ةض المقدمل ةا طس  يو اااة  طالغ دأتالجملل ال علي ؛

 ى معىطيإى قص)مازاويلالقضاياال ليىل(4)وةقال  ا عالمإطقيالقائمعل ة طالس ب الإ يجل
دوا،المالكال قيقيهةالعطافوالمإعاليليقااإال هس  اإهألإ(و  ماإعمامومماخال ،سوا 

ي  يفاإلعطافويًىعة إضىوبمىواةد مىاااي  ىياالىإقصةىيمقىداةمىاالمالكاالع  اةيالاي
ىى إاامإىىع،مىىامىىا وثىىةولهعي ىى  أع اي  مىىاال  مىىلخلىىفمإعىىهخالةىىا للمالىىكال قيقىىيالىى،وهىىويع خ 

مالكالمإعو عطائهمعا ؛ألا  .عطافيدوةمداةالمصل لالمإاس لللع دإلاوا 
،إعماإللريىلال ىي فضى  رىاسى  اإهعلى ع ىاد مإ ىا وا  ةامىا و ااهاامىدخال  سىإال سىطالى

،ومااخ لفعليهدهةةيخ لفةيهال ا :)( )والكقوله،و فةد  عال وطةيقا مريعا ل يااقدة ه
ةرمىىىا،إلىىى مىىىاق لرمىىىا سىىى باا ةرا ىىىااالجمل ىىىاا م  ىىى،(وال ىىىااةىىىيم ىىىااةيجىىىوزعليىىىهاالإ قىىىا 

ومإرىاعىاداإلمىام، ً ة اامعماق لرماةىي يىاامعىالمالعظمىلاإللريىل؛إا(5)اإظية االماس قرم
()ةرااإسقلول يداومعليهاإلمامةيخطبال و يد،إل موضو جوداهلل عال و ةمه.
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للعطافاإللري الصوةال سيلالةمزوةيعود هاا ولىو())يلال ي ىدأتمىاقولىهة م ز 
ومىىاخصىىائص،(وال خطىىةل ثة ىىهعلىى  ىىا )إلىى قولىىه...(عإىىهمعىىاداالج ىىا وهىىبمىىاًىىق ت
،أإ را ث تأمةا  ليا ةوقالم سو وأإرا قعماالعالمال قيقيةيسياقةو ي،الصوةالةمزيل

ةيدالل را .(7)والخالف 
ىىهعالم)،ثىىماإسىىا تالجمىى المعللىىىللعطائىىه عىىال  واهىىبواليع خلعىىىهعألإىىهالجىىىوادالىىايال عإقصع

المعل ىىيا ،ومىىاهىىا ياالجمل ىىيادلىىفإلىى ال و يىىداألةعىىاليالىىايقوامىىهعالمًىىيئلال  ويإيىىل(إل ىىاحع
(.ةماظإ م ماهو ااواله اا ية س  اإهو  مد )وخ مهااالمقطع ال إزيهوال  ميد

 ىىاامقصىىودا ألا،همىىدخ العطىىافوالجىىودااللريىىياالىىايال ىىدودلىى()واخ يىىاةاإلمىىام
يىىاأميىىةالمىىؤمإياهىى  صىىفلإىىاة ىىكةإىىزدادعلىىهع  ىىا ))الخط ىىلأقيمىىتةدا علىى جىىوابمىىاسىىأله

((.ومعةةل
،إ سىااولىي  مثى اال سىااااللرىي،سىاإليرىا على  ىبمىاأمج ولىل الإف عولما اإت 

وسىواهاوالجىواةحواإليمىااويةةىد  ىإعمالصى ل،سةالوجىودعلى ال ىائاال ىيةروس  اإهيفيض 
ةاإ رزهىاأميىةالمىؤمإيا،قلمىايل فىتاإلإسىااًىا ةا و،هي ىيااجلىماالإعمال يال  ص    

()ا يةا و علميا ،ةةصلةأظرةالوعظةيثيابال و يد .
ًَُّرا اَسماْئل  , اعوْقلو:))و وجيهال الملىه،وخاطبالجميععاطةيقإجا لالسائ  ََُتْكي َعكوه   ْأ َما َسْر

ََُمذوَهْب , َو َْنم ْأَ دات َعكوه  َبعودي , ْفِإّني ْأُكف ْك َمؤ وَنْة اََطْلْب , َوْشدمْة اَتمَعمُِّق ْفي ا ََُتْكي    , َواْل َتسوْر ََرذي َسرْر ً  َصر   ا ْك وَ  
ََُماْلْئْ ُة , َعلى ُوروْبِرقو ْمنو ُك ؟َعكوه  َْ ورْه , َوَتعوظر ِق َجراْلِل ْعامْترْه ,         , َوه َ  اََذي َعَجَاْت ا َِْرِررقو ِإ روْسريِّ ْكَراَمْترْه , َوُطر ِل َو

َُُقدوِس ًَعوْلم  ا ْمنو ْعُلْمْه ِإاَل َما َعَلَمر قو , َوه َ  ْمنو َمْلُ  ْت ا ْبَح وث  ه رقو ْمرنو َمعوِرْفْترْه َعلرى َمرا       َوُوروْبِرقو ْمنو ْغ وْب َمْلُ  ْتْه , ْأنو 
ََُح  ق : ه قو َعْل وْه , ْفْقاَُ ا ْفْطَر ََُعل ق  ا َُ ا ََْكا ِإاَل َما َعَلموَتَكا ِإنمْك ْأنو ((.س بوَحاَنْك اْل ْعُلَق 

اإصىىىبعلىىى  عزيىىىزالم  ىىىلللىىىااتاإللريىىىل االة  ىىىازعلىىى وصىىىفراإاا ىىىااالًىىىطةاألو 
ةى، الجودوالفض  ةالسىائ أةادمىا،ه عىال للع ىادةما الالكاإصبعلى  يىااالوسىيللال ىي عة 

!سؤاله  صي الم  لو لو المعةةلعاطةيقالوصفللخالقالمع ود
اإلمىىامةىىي ضىىوا،(0)أ ىىا هىىااالمقطىىععلىى مىىاهىىوخىىاةجالىىإصةرىىا إ الىىلمقاميىىل ألا 

ْإىهع  ْعىدي:)ةيإةجىا السىائ إليىه،خط  هأ ا عل إفسه ىدا ع  أ    م ؤعوإ ىل و ال   ْسىأ ل ا  ،ة ىإ إ يأ ْ فيىك 
ىىْاه ب  ة ىىياْلم  ىىق  ىىد ل ال  ع مُّ  ً ،و  اهاهإىىا وجيرىىا ا،صىىفولالقىىو ،ةيىىه علىىيمو  ىىايةالمقىىام،(الط ل ىىب 

و ىىاادليلىىه.وعىىدمالغىىوصةيرىىا،و إ يرىىا ةىىيالةجىىو إلىى العىىال مةىىياألمىىوةالم ال سىىلوالم ًىىا رل

                                                           

.750ص،لطفيع دال ديع،(  ثةيةلسفلاللغلواالس طيقا)باللغويلالدبال ة ي:يإظة(7)
.71ص،م مدخطا ي،لساإياتالإص،مدخ ال اإسجامالخطاب(0)
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عجىزواعىاالوصىو إلى مىالىم، ىلمىعقىة رممىاالمل ىوتالمقىد ةرىاهمالمالئ،عل الكعقليىا 
هااالدلي العقلىي ىلخةسىمعيوهىواآليىلال ىيخى م()وقدعضداإلمام،يعصلرمإليهس  اإه

إاأ اإتم دوديلعلمالمالئ لوأالي لرمماالعلمسوكما  ىاهم، راالمقطعماسوةلال قةل
!. ه عال 

()ة ىديثالةسىو األعظىم،معلى المإ ىعالصىاةيللمعةةىلوهىوالقىةآاال ىةيمثعم دل ر
ةرىا إجا ىلقةإىت.ةراا دةجماأعل سعل مالمعةةلإل ما عد (.)ةماوةدعاأئملالردك

ادوال عليمةيمً كوا ىد ََْك َعْل وْه ا:))الوعظواإلًة ًَُّرا اَسماْئل  ْبَما َد وَتْقردمَمْك  , َُُقرروآن  ْمرنو ْصرْفْتهْ   ْفَعْل وْك ْأ
ًَْتْه, ْه اَرُّس ل  َب وَكْك َوَب وَن َمعوِرْفْتْه ف َُ    , ْفإنمما هَي ْنعوَمٌة َوْ ُ َمٌة أووت َتررا , ْفائوَتقم ْبْه َواسوَتْتئو ْبك  ِر ْهَدا ْفخ رذو مرا أووت ر

َْ وَس َعْل وْك ْفروض ه  َوَما ْكَلْفْك اَشم وْطان  ْعُلَمه , َوُكنو ْمَن اَشاْكرًَن  وًسّلق  صلى اهلل عل ه وآَْهَرس  ل  اَّلْه َوْفي س كمْة , ْممما 
َُر َدى ْأَثر ه  اْلَو َْى اََلْه س بوَحاَنه  ْفِإنمه  م كوَتَرى َ قِّ اََلْه َعْل وْك, َعنو ْأْئممْة ا ((.ْفْ لو ْعُلَمه  ِإ

وأإراهىا رىا عىدطىو (عليىك) ىدأهىا الفقىةل  لمىلةقىد،لل ديعإصيبةىيأو  لمىلوآخةهىا
األطةاف)وهاامايسم  ى، الم ا ه  وةىي،ةيأو الفقىةل هىياسىمةعى أمىة(عليك)و  لملع،(7)( ً 

المًىق لوالصىعو لْسىآخةهىاًى هجملىلومىا يإرمىا ع ةىياألمىةإلىزامو  ليىفو عىثعلى،  طاع  ألا 
األةعىىىىا الًىىىىاقلالمسىىىى ثقللوالمًىىىىاقال ىىىىيةىىىىيسىىىى عم ةرىىىىوي،جىىىىة ىىىىةفال(علىىىى )أمىىىىا،الفعىىىى 
.(0)...(( خفضاإلإسااو علو و فةعه   يخضعلراويخضعلماي سدا مإرا))...

مىىا ىىيا ،وقىىدآضااًىىع  يا،الثاإيىىلطةيىىقوعىىةلمسىىال ه(عليىىك)األولىى و(عليىىك)و ىىداأا 
،واألئمىىلالرىىدال()وقىىداق فىى أثىىةهمالإ ىىي،األولىى  قىىفعلىى مًىىاةةراالةُّسىى ال ىىيمضىىت

ةرىىا الفقىىةل، ىىعخطىىواتالًىىيطاا  اوالًىىع لالثاإيىىلمىىاسىىلكةيرىىاةإإمىىا.والىىدلي ةيىىهالقىىةآاال ىىةيم
.ومإراخةجإل  عةيفالةاسخياةيالعلم.مم ضلللإصحوالردايل

ًَُّرا اَسماْئل  , ْأنم اَرماْسخنَي ْفي )) ََرذًَن ْأُغَكراه قو َعرِن    َواعوْلقو ْأ َُْعُلِق ه ق  ا ََُمتورر وَبْة د وَن    علرى  ُوْتَحرا ِ االا اَسُّرَدْد ا
ِْ اإلُوَرار  ْبج موْل َُغ     ِْ , ْفْقاَُ ا  تفسري ْة َما َجِرُل ا َتُفسرَيه  ْمنا ََُمحوج   ََُغ وْب ا , ْفَحَمرَد  ﴾آَمنَّا ِبِه ُك ٌّ ِمبْن ِعْنبِد َربَِّنبا   ﴿:ا

ً ح ُط ا ْبْه ْعُلمات , َوَسممى َتروْكر ق  اَتمَعمُّرقَ اََله  س بو َْقو  ََُعجوِا َعنو َتَكاو ِل َما  ً ْ لرُفر رق     َحاَنه  َوَتَعاَْى اعوْتَراْفر قو ْبا َْرقو   ف َمرا 
ََُبحوث  َعنو ُككوِرْه ر س  خات , ْفاُوَتْصرو َعلى ذَْْك ((....ا

إما، العال مالي واجزاةا ةإاالةجو إل،ها الفقةل وضحماس قرا ةيىهصىفات  ى ملمىاوا 
وهىمالىايا(الةاسىخياةىيالعلىم)وقد ي ااإلمامماهيلمايجبالةجىو إليىهواسىماهم،الكالةجو 

                                                           

.502ص،ةةيصإاعلالًعةوالإثةو ياااعجازالقةآا  ةيةال   ي:يعإظة(7)
وقىىدإقىى ا ىىامإظىىوةمعظىىم ىىالما ىىا،2257ص،4ج،(علىى )مىىادل،ولسىىااالعىىةب،081ص،0ج،الخصىىائص(0)

.جإيوأ ا عليه
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ةلىىىم،ا ىىةهمالقىىةآاو رىىمميىىزلمىىىائزللرىىمعىىا يىىةهموهىىوأإرىىىمالي جىىاوزواالمىىدكالمسىىموحلرىىم
. لواةيعميقالمااهبلالكعد واةاسخياةيالعلمولمي و،يق  مواالً هوال جب

ةام زجآخةوصفالةاسخيا ىأو إع ىه،وماهااالموقع خلصإل ا ةصفاتاهلل عال 
َْررقو َواعوْلرقو ْأنم اََلرَه   :)) عدئىا(:)ةقىا ،(7) عىال ةىيةقىةلوا ىدلة ىااهىاامىا ةاعىلالىى خلص  ,

ًمرراِ    ًَحوررد ثو ْفرر  موْ َن ف ررْه اَتم ًَخوَتْلرر و َعْل وررْه َعُقررب  اأْل َْررقو  َْررقو َتَتَصرررمفو   َذاْتررْه ُكررر ور  اأْل وررَ اِل , َو َغ ُّررر  َوااْلنوْتْقررال  , َو
((.َواََلَ اَي

مو ة هىاي ىدث غييىةا ةىإا ىاامىةوةاأليىا،ةيهااالخطاب يااأإهس  اإهاليقىا  خلقىه
ل ا م هيإ قلواو،ةيأ وا الع اد إمىاهىوقىديم،ةلي  الكس  اإه،ا ا ا ألإ هلي معْ ىد ثا وا 

ثىمقىا .واق داة لل الزم يإرمىا،و اا ث تألوهي ه،والقديمال ؤثةةيه عاقباأليامواللياليو ة ها
(((:)  َ ََْذي َوه ََُخُلَق َعلى ْغ وِر ْمَثاٍل اموَتَثْله  , َواْل ْمُقَداٍر َخْلَقْا ْأَراَنرا ْمرنو   َبرلو  ْكراَن ْوبوْلره  ,   ى َعْل وْه ْمنو َخاٍَْق ذا وَت ا

ً قر    ََُخُلرِق ِإىل ْأنو  ََُحاَجْة ْمرَن ا ُو ْبْه آَثار  ْ ُ َمْتْه , َواعوْتَراْف ا ْترْه , َمرا   ًَُق َبل رَغ تَ  ق َمَرَمْلُ  ْت ُودوَرْتْه , َوَعَجاْئْب َما َنْطْق
َُ َََكا ْباضوْطَراِر ْوَ اِ  ا َْه  َعلى َمعوِرْفْتْه َد ًمر  ُطت ْح َوَْقو.ح جمْة  َُح رد وْد م َتَكاْه رات   ْبْه اَصِّْفات  ْفَ ُ  ن  ْبِإدوَراْكَرا ِإ َوَمرا َزاَل   ,اه  ْبا

ََُمخوُل ونَي م َتَعاَْ ات  َْ وَس ْكْمثوْلْه َشيٌء , َعنو ْصْفْة ا َُع   ر ن  َعرنو    , َوانو[َعنو األْشباْه واألنوردادْ ]ه َ  اََله  اََذي  إدوراْكرْه  َحَسرَرْت ا
َُ َعنو ْأنو َتحورِ َي ُككورَه َعْظَمْترْه ْفَراَهر     األبوصار  ْأنو َتَكاَْه وَجلم َعنو  ََُعَ اِن َم وص  فات َواروَتْف َُم َتْف رررًنَ   ات ْفَ ُ  َن ْبا ًمراْت ا  ,وَرِو

َْه  ْمثوٌل ْفَ ُ  ن   ََُمعوِرْفْة ْبْه َعِن اأْلشوَباْه َواأْلنوَداْد م َكامهاتم َشبمرات ْبْه , َو ْباخْلُلِقَْ وَس  ((.َما َزاَل ْعكوَد ْأهوِل ا
والىىواوق لىىه فيىىدال ًىىىةيك،ةالضىىميةي يىى إلىى مىىىاق لىىهإ الىىلمىىاوةائيىىل(هىىو) ىىدأال ىىالم ىىىى

معلى ااالخطىاب زمىامةا ىطةيإعطىفال ىالزم ىيوالعطفواإل الىل،والعطفلوجودمإاس ل يإرما
ولىاالمىااث ىتألوهي ىه، عضهويعودآخة عل أولهةيإسجمالإصوي سقو  ضحمعالمىهوأهداةىه

مىا،إالمي ام دثا اث تلهالقدةلةيها الجم ال اليل واًدمعىالماالق ىداةال ىييى م اال ى  
ةىىي()طىىةحو،ةرمرىىاو لمىى آثاةهىىاهىىياإىىها  ىىد المخلوقىىاتعلىى  يىىةمثىىا سىىا قي  ايىىه

ىىلعلىى الخلىىقةىىي ال ىىيادلىىيال وجىىداإيا هىىو اجىىلالخلىىقالفطةيىىلإلىى قو ىىهواق ىىداة وهىىاااهمىىا ج 
ث ا رىىا لثىىاة ،ول ىىامعةة ىىهليسىىت س ىىي ل،معةة ىىه لىىاا والىىتالجمىى علىى إإ ىىاةالمعةةىىل ىىال  وا 

أهى ،  طى  ىالكألوهي ىهو،ا د المعةةىلال سىي للث ىتأالىهإظيىةا وإ ىتةلوث  ،الداللعليه لىااةىإا 
.المعةةليعلموا إزيرهعااألإدادواألً ا 

ة عىداا،ةيها الفقةل  ىدومعىالمالإمىوال صىاعديواإ قىا الموضىو مىاجاإىبإلى آخىة
َِ  ))-:رمالوصو إليهسى  اإهئعا  دثعاطةيقأه المعةةلأًاةإل طةيق يةهمةياد  ْكرَذ

َُ َن ََُعاْد ََُمخوُل ونَي ْبْرووَهاْمِرقو ,ْب  ه ِرقو , َوَ ُلْفْبْرصوَكا ه , ِإذو َشبمر   اهلْلْب ا ً ُقَدر  ْودور ه  م ْقدمرات    [ًَُ  ن ]َوْك وَ   ْحُلَ ْة ا َمنو اْل 
ََُبَشِر ْبَتُف رٍي , َو ِ  ا ََُبا ًماْت اأْلووَهاِ  , أْلنمه  ْأَجلُّ ْمنو ْأنو َتح دمه  ْأ َْه  ُكُفٌ  ْف  َشبمَه ْبَكظرٍي َرِو ًَُ  َن  ْفس ربوَحاَنه    .ه َ  ْأعولى ْمنو ْأنو 

                                                           

.422و ياااعجازالقةآا،ص،  ةيةال   يةةيصإاعلالًعةوالإثة:يعإظة(7)
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ََُمخوُلرر ونَي ,   ً رردوِرُك َمررا اْل    ْفَوَتَعرراىل َعررنو َجروررِل ا ًوررَن  ً َترراه  ْبْرَ ررْدُكقو , َوْأ ًوَن  ََُجرراْهلنَي , ْفررْر س رربوَحاَنه  َوَتَعرراىل َعررنو ِإُفررْك ا
((...ً دوَرُك

وثمىلمقا لىل ىياأهى العلىمالىاياأًىاد،إفةال الممس أ،مإقطعلعم اسواها دتها الفقةل
لىىاا والىىت،أهىى الجرىى الىىايايقيسىىوامعةة ىىه عىىال علىى اإفسىىرموي صىىوةوإه مىىثلرمو ىىيا رىىم

  ىىةة(ةسىى  اإه عىىال عىىاجرىى المخلىىوقياةسىى  اإه عىىال عىىاأةىىكالجىىاهليا)ع ىىاةاتال إزيىىه
  ىاية(ةأياي ا   موأيايدةكمااليدةك)وقوله،ل إزيهولي ضاعفاالس إ اةال س يحلدواعيا

.جديدماالة واإل أه الجر الاييدخلوا يةهمةيااتالم اهاتال يهمعالقوا را
وخىالطموضىو ال و يىدموضىو  ،ةقد إامتعضىويا ،وللخط لها إطاةمخ لفعماس قرا

ىىىادهمإلىى ثىىمعىىىادليصىىفهسىىى  اإه، أهىىى العلىىموالةاسىىخيا ىىىهواالإقطىىا عىىىا يىىةهمآخىىةهىىوإًة
إا عطىي، إعادلالوصفأ دالمساةاللول يالاي ىةددةيىهخطىبال و يىد()وهو.و عال 

اإلمىىىام اليىىىود مغىىىادةلالموضىىىو لىىىااي ل ىىىثأمامىىىه ىىى مفصىىى مىىىا()اإط اعىىىا للسىىىامع ىىىأا 
يسى عاب()و ىداأإىه،ليعىودثاإيىلإلى مىا ىدأ أوال ،مفص آخىةويعودلي  دثةي،مفاصلرا

عليهأايقطعه  الىبالخطىب إمىو،ال ديثالطوي عااهلل عال ويعز  سىلراةىية على لااةىإا 
. دةجم ئد

  : العرض يف اخلطب االجتماعية
د  ًىىىىعبمضىىىىامياالعىىىىةضةىىىىيالخطىىىىباالج ماعيىىىىلالخىىىى الفاإ ىىىىافالموضىىىىوعاتو جىىىىد

وهىىيمثىى خطىىبال و يىىدةىىيمجىىيف.وا سىىا إطاقرىىاومإاسىى ا را، واعثرىىاو إىىو  ايا رىىاوأهىىداةرا
لىىااي عىاةمعةةىىل ةاعىىل،إايغفىى الىةاويأ ياإىىا ا ةهىا، عضىرامق صىىةا على العىىةضدواالمقدمىل

ةمىىىاالخطىىىباالج ماعيىىىلال ىىىيأ فلىىىت،ليىىىهاو يىىىفأةضىىىت،الىىى خلصمىىىاالمقدمىىىلإلىىى العىىىةض
إظىىىةإلىىى ال()ولىىىاالفىىىتاإلمىىىام،إلصىىىالحالإفىىىو ()خط ىىىل ةس ىىىرااإلمىىىام،دما رامقىىى

:االع  اة األممالسا قل
َ    ْمًَُّرا اَكماس  , ِإنمَما َهْلْك ْأ)) ًَركوَرر ق  اَرمبمراْن ُّ َن َواأْل وَبرار  , فرْرنوَاَل ا ََُمَعاْصي , َوَْقو  َلره   َمنو ْكاَن ْوبوْلُ قو ْبر ُك ْبِرق  ا

َُع ُق َبرراْت ,   ًَكوررِاَل ْبُ رقو    ْأاْل ْبِررق  ا َُم كوْ رِر , ْوبوررَل ْأنو  ََُمعور وْف َوانوَررر وا َعررِن ا  َواعوْلمرر ا أنم اأْلَمررَرَنررَاَل ْبِررقو ,   اَررذيْفم ررر وا ْبرا
ََُمعور وْف َوا َُم كوْ ِر َيكوَرَْبا ِ  ْأَجالت َعِن ا ً ْقرِّ ُ  ِرزووات َواْل  ًَُقْط .(7)((...اْل 

ىى،أ ىىدهما وطئىىللآلخىىة،ةىىيالعىىةضهىىااًىىطةاا  ً صقضىىيلمرمىىلوهىىيهىىالكخ ةالمقىىد م
لىاا.مىة ىالمعةوفوالإرىيعىاالمإ ىةوال اليأ ااعاعل  راوهىياإعىداماأل،األممالسا قل  ىض 
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ا جىاوةالخىوفق لعىم،عل األمىة ىالمعةوفوالإرىيعىاالمإ ىةألا رمىاصىالحالمج مىعاإلمام
.قةباألج   ياها الفةيضلةريال قطعالةزقوالوا  و  ياالمج معيماالمم اأال 

ا فيىىدإث ىىاتمىىاإإمىىوةىىيهىىااأًىىدال  ىىايةألا ،مىىاإ إال ىىالم القصىىة ()اسىى ر اإلمىىام
اليجرلهالمخاطبواليدةع))...إراااوماخصائصراأيض.(7) عدهاوإفيماسواها  جيفلخ ةا

والكأا ى عاقى يعلىمأإىهال  ىوااسى جا ل . ا ية أمةثا تمعلوم))ةري أ يللى...(( هص 
.(0)...((إالممايسمعويعق مايقا لهويعْدع إليه

أااألمىىة ىىالمعةوفوالإرىىيعىىاالمإ ىىةاليقطىىعةزقىىا واليقىىةب())ومىىاقولىىهاألخيىىة
أايصي رمةيال يالالدإياةيالما واأله أوالإقصخلص  ةاعلإل الةزقالاييم ا(أجال 

َْى ُكلِّ َنُفٍس ْبَما ْوردمَر  ))الاييم ااايطةأعليرمة لراأمىوةمقىدةل ََُمْطِر ِإ ًَكوِال  ْمَن اَسمَماْء ْكْقُطِر ا َُْرموَر  ِإنم ا
ًَاَدٍة ْأوو ن ُقَصاٍن ْفي ْأهوٍل ْأوو َماٍل ْأ ََْرا ْمنو ِز َِ ْأَ َدُكقو  ذاوو َنُفٍس ْفِإاََله   ُ ر َننم  ًَْفْلرا  ... ك ُقَصاٍن ْفي ْأهوٍل ْأوو َمراٍل ْأوو َنُفرسٍ  اَْأَصا

َْْك ًَغورَ  َدَنراَءةت   َْه  ْفتوَكةت  َذ َْقو  َُم سوْلَق َما  ََُمروَء ا َْ  ْكْكراَن   ...َْره   ََْررا ِإَذا ذ ْكرَرتو    اتعشُّر َخَتُظَررر   ً ْفِإنم ا َُْفرا ََُ اْسرِر ا ََرْذي  ا ِج ا
ََُمغوَكَق َو  َْه  ا ََُبرِري   َتًَكوَتْظر  ْأومَل ْف وَزٍة ْمنو ْوَداْ ْه ت  ْجب   َُم سورْلق  ا ََُمرروء  ا َْْك ا ََُمغوَر   َو ْكَذ ُ  َعكوه  ا َُْخَ اَنرةْ   دوْف  إنَّمرا  ء  ْمرَن ا

َُح سوَكَ  وِن  َْره  َو ِإممرا ِرزوْور     ْفَما ْعكوَد ا [ِإمما َداْعَي اََلْه]ًَكوَتْظر  ِإ وَدى ا ََُمرال   ,اََلرْه ْفرِإَذا ه رَ  ذ و ْأهورٍل َو َمرالٍ     ْمرَن   اتََلرْه َخ ورٌر   ا
ََُبْك َْْرُوَ اٍ  َوا ًَجوَمع ر َما اََله   َُآْخَرْة َو ْودو  ََُعَمَل اَصماََْح َ روث  ا ((.َن َ روث  اَدُّنوَ ا َو ا

زاجىىىه ىىىه ثىىىاقآخىىىةال ىىىالمعىىىااولىىىهوام ي جلىىى هإىىىا سلسىىى األة ىىىاةو ةا طرىىىاالمإطقىىىيواإ
اةضى ا ىدهماإلى اآلخىةواًى م ،اها الخط لم دةجلةىيم ىوةياوي دوهإاأ،و ال مهمعه

وال  اسدمىااألمىوةالمإ ىةلال ىي،يس لزمضمإا الإريعاال سدعاالمعاصيألاالإري،عليه
ومىاأسى ابعىدم.دالىةزقةىيالمىا والولىدومىادواعىيال سى، س لزمالإريعإراواألمة خالةرىا

العمىى  ىىاألمةالمعىىةوفوالإرىىيعىىاالمإ ىىةالخىىوفمىىااإقطىىا الىىةزقياواإ ظىىاةالة مىىلاإللريىىل
.و الك مدد ساطالخط لةي يزطولي،   ققرمامعا ؛لااال دماام ثا امة  عال  في 

لخط ىىال،مرمىىلال ىىي إاولىىتقضىىىايااج ماعيىىلومىىاالخطىىباألخىىةك اإلمىىىامال ىىيي ىىض 
()ة عىىد،وقىىد ميىىزتهىىا الخط ىىل  سىىاالىى خلص،علىى ق ىىو المسىىاوال ىىالفيفقومىىهةيرىىا

ال يألمحةيرا،ةيالمقدمللهأ عل موضو الخط لالايوط اإلمامال مدوالًراد يااإعطف
إمىا عل أ مىاأاا ىةالًىرادلالثىاإية،قسىم يىإرم  سىبال ًىةيعااللرىياالىإعممإىه عىال وا 

ََُبَراْئِق َو اأْلنوَعاِ  , ْنعوَمةت ْأنوَعَق ْبَرا َو َمّكات َو ْفتوالت ))-:   قا  َُْباْلْد , َو ا َُْلْعَباْد َو ا َوَصَلى اََله  َعْل ورْه  . َبَعَثه  َر وَمةت 
ًَُّرا اَكماس  ,  ْعكوَد اََلْه َْْه  ْفرُفَتل  اَكماِس ْأ َْرْرموِره اهلْل , َو ْأعوَمُلر رقو    َو آ َْةت , َو ْأعوْظَمر قو ْعَكَد اََلْه َخْطرات , ْأُطَ ع ر قو  َمكوِا

ِْ    ْةْبْطاَع َْْ َترا َْرْه,  َو ْأ وَ راه قو  َْس كمْة َرس  َْْه َصَلى اََله  َعْل وْه َو آ ََلرْه  ْفْلر وَس أْلَ رٍد ْمرنو َخُلرِق ا    . ْه اََلر  اهلْل , َو ْأتوَبع ر قو 
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َْرهْ ْعكوَدَنا ْفتوٌل ِإاَل ْبْطاَعْة اََلْه َو ْطاَعْة رمس  َْْه , وْاتِّبا   ْكتاْبْه َوس كمْة َنب ِّْه َصَلى اََله  َعْل ور  ِ  اهلْل َبر وَن    , ْه َو آ َهرذا ْكترا
  َْ ًَجوَرْلرا إاّل َجاْهرل  م خرا ًَُقر ل  اََلره       ْأُهر ِرنا, َوَعرود  َنيبِّ اهلْل َوسرَيْتْه ْف َكا اْل  َيبا َأيهَهبا   ﴿:ٌ  م عاْنرٌد َعرِن اهلْل َعرام َوَجرّل 

ْنبببَد اللَّبببِه النَّببباُإ إ نَّبببا َخَلق َنببباُكْ  ِمبببْن َذَكبببٍر َو ُأْنثبببى َو َجَعل َنببباُكْ  ُشبببُعوبًا َو قَََاِئبببَ  ِلَتَعببباَرُفوا إ نَّ َأك بببَرَمُكْ  عِ  

َْْك ْأهول  ْطاَعْترْه َو ْطاَعرْة َرس ر ِل اََلرْه     ْفَمِن اتمْقى اََلَه ْفر َ  اَشمر﴾َأْتَقاُكْ  َُم ْحبُّ , َو ْكَذ َُم ْ رم   ا ْوراَل اََلره    , ً   ا

ِْْفبْر َلُكبْ  ُذُنبوَبُكْ  َو اللَّبُه          ﴿:َتَباَرْك َو َتَعاىل   ْكَتاْبْه  ُقْ  إ ْن ُكْنُتْ  ُتحَِهبوَن اللَّبَه َفباتََُِّعون  ُيحَِْبَُْكُ  اللَّبُه َو َي

.(7)((﴾ُقْ  َأطيُعوا اللََّه َو الرَُّسوَ  َفإ ْن َتَولَّْوا َفإ نَّ اللََّه اَل ُيِحبه ال َكاِفريَن﴿:ْواَل َتَباَرْك َو َتَعاىلَو﴾ُفوٌر َرحيٌ َغ
ا ىةالًىرادلالثاإيىل()لىااا  ىإماإلمىام،رىاالطاعىللرىا الخط ىلقوامعالمة زيل ال ؤةل ا إ

،ةجعىى ال وصىى إلىى طاعىىلالةسىىو سىى  ا إلىى طاع ىىهسىى  اإه،   ىىةي الطاعىىل طةيقىىا إلىىخىىا لي
ال الم الإصوصالقةآإيلالم  اليلليعضدال الم عضه عضا  .و ف 

لةسىىىىو لوالطاعىىىىلهإىىىىاليسىىىىتمقصىىىىودللىىىىاا را ىىىى لمىىىىا ًىىىىيةاليىىىىهإااألطىىىىو هللسىىىى  اإهو
()وهمامداةاألةضليلهواألةض ألاالطاعلقوامالع ادلوال قوك.

 عمىى علىى  إىىاف ةا يىىب))...االىىة طيم إرىىاأوأدوات،وقىىد ف ىىتهىىا الجمىى  ىىةوا طًىى  
عالقىىلمعإويىىل قىىعةىىيالمسىى وك))...:مثىى  يىىلرىىا الىىةوا طاإل الة،(0)...((الجمىى مىىام  اليىىل
مىىاعلىى مىىاسىى قه(ه عثىى)ةىىي(فالغي ىىلهىىا)ومىىامظاهةهىىاهإىىاإ الىىلالضىىمية،(2)...((الىىداللي

ْ ىىىدع وة سعىىىولعه)ال ىىىالموهىىىو ىىىدا ع  م  مع   ىىىر دعأ ا  ًْ ةقىىىدمثلىىىتالرىىىافعىىىامال مرمىىىا مىىىاعوامىىى ا سىىىاق،(وأ 
()ألاالرىاف ىد على الةسىو ،المقدملمعالغةضوأدتإل إةسافعالقلدالليىل يإرمىا

 ًىىيةإلىى (إعمىىل–ة مىىل)ةال لمىىاتو  ىىا عالىىة طوةىىقآليىىلاالسىى  دا ،الىىايسىىلفا ىىة صىىةي ا 
 اًىىى قاقا را(طاعىىىل)والسىىىيمامفىىىةدل،ةضىىىال عىىىا  ىىىةاةالمفىىىةدات،()ااتالةسىىىو األ ىىىةم

ىى،لال ىىي وزعىىتعلىى إإ ىىافالخطىىابوأة اإىىهفىىالمخ ل يف  رىىاًىىواهدوعلىى اآليىىاتالقةآإيىىلال ىىيج 
علىىتهىىا المفىىةدلمقياسىىا للمفاضىىلل ىىيا، ؤيىىدالىىإص ،اعظمرىىم،الإىىا أةضىى )األًىىخاصوقىىدجع

عل المقاةإلهىيا ىدكوسىائ و ًوالخطاب ال لماتالدالل،ا ياهم،ا  عرم،اعلمرم،اطوعرم
ألإرىىا إضىىويعلىى ،و ال ىىاليالخطىىابالىىايي فىىة عإىىهوالمقاةإىىلهإىىا يفيىىلو ميىىل،ا سىىاقالىىإص
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يلماالك إ ىيررمإلى مقيىا المفاضىللوالغا،(7) لماتم فاو لالمعإ ةيالدالللعل األةضليل
.رويةيداايوص إليرمأإرمةيأص الإًألسواسيلة،الايعماد ال قوك

َُم سوْلمنَي , ْأَتم كُّ َن َعْلى اََلْه ًَا :برعلى ص ته( )ثق صاح )) ًَا َمَعاْشَر ا َُم َراْجرًَن َو اأْلنوَصاِر , َو  َمعوَشَر ا
ََْرس َْْه امْلنُّ َعْل وُ ق .ِإسواْلْمُ قو َو َعلى َرس  َْْه ْب ((ِإنو ُككوت قو َصاْدونَي َوهلْل َو

 ىىياالمقطعىيا قةيإىىل مىلالصىوتال ىىيوصىلتأقصىىاها داللىلقىىو غو قةيإىىلإ(ثىم)ثمىل ىةاخا
الجملىىىلاالسىىى فراميلهىىىا ،والإىىىدافضىىىاعفمىىىالفىىىتاالإظىىىاةاليىىىه(صىىىاح ىىىأعل صىىىو ه)الىىىةاوي
ألإرىىمأةادواأايعفضىىلوا.ةرىىيقىىدقصىىد رىىااالسىى إ اةوال ىىو يخ،(0)اإلجا ىىلعإرىىا ىىإعمأوالاليىىةاد

. العطافلم ااس قرم اإليمااةقطعهااالطةيقعليرم
, َوْأنم م َحممردات َعبورد ه  َو    اسوَتُقَبَل ْوبوْلَتَكا , َوْأْكَل َذب َحَتَكا, َوَشِرَد ْأنو ال ِإََه ِإاَل اََلره   نوَم ه أال إنم))(:)ثمقا 

َْ وَس أْلَ ٍد َعلرى ْأَ رٍد ْفتورٌل ِإاَل ْبتَ    َُُقروآِن َو ْأُوَساَ  اإِلسواْلِ  ,  ًوَكا َعْل وْه ْأ وْ اَ  ا كرا  ْلَعَج ُقرَ ى اََلرْه َو ْطاَعْترهْ   َرس  َُه  , ْأجوَر
ًَّو اهلُل .(( َنَنَاحوًَ قوال ه َو قوِر وْلَع ٌف وال َخ اَذًَن ْهْئبا ووْأ ْهَ اْئووْأ, َوقنَيتمامُل نوْم ق اُكإ

 ىىىهالغىىىةضةىىىإامإىىىاطالفضىىى هىىىوال قىىىوكوالطاعىىىل علىىى مىىىااسىىى ر   و ىىى ،ةىىىيال ىىىالم ىىىةٌّ
 ى لم  ىوادة ةىي،وةيال الم لطفوةةق.المسلمياسوافةيإجةافأ  امالقةآاواإلسالمعليرم

.ليافاهلل عال الم قياوأ  ائهالايال أ عليرموالدعافلرم معي هةيأاي وإواماأ
ََرريت ْأصوررَبحوت قو َتَتَمكم وَنَرررا َو َتروْغب رر َن ف َرررا ,  ))(:)ثىىمقىىا  ُو ت غوْتررب ُ قو َوْأاْل ِإنم هررْذْه اَرردُّنوَ ا ا ْأصوررَبَح

َُْ ق  اََذي خ ْلُقت قو ُو ْبَداِرُكقو , َو اْل َمكوِا َْ وَس َْ وْه  َوت روض ُ قو ,  َُْ رقو    . َْه  , َو اْل اََذي د ع ت قو ِإ ُو ْبَباْوَ رٍة  َْ وَسر ْأاْل َو ِإنمَرا 
َُْ ررقو َو َجرمبوت م  َهررا , ْفْرصوررَبحوت قو اْل َتحوَمررد ونَ . َواْل َتبوْقر وَن َعْل وَرررا   ُو  ًَغ رررمَنُ قو َعاْجُلَرررا ْفْقرردو   رذِّروت م  َها , َوو ْصررْف  ْفرراْل 

َُْ ق  اََيت ُأْمروت قو ْبْعَماَرْتَرا , ْفرْف َعاْوَبَتَرا ََُعاْمَرُة اََيت اْل ت  َيَساْبُق ا  َرْ َمُ ق  اََله  , ِإىل َمَكاِز ِ  ا ََُباْوَ رُة  ْأَبداتخوَر , َو ا
َْ وَرا , َو َجَعَل َوف َرا  اَّله  اََيت اْل َتكوْفد  , َرَغَبُ قو َِ َُ ق َدَعاُكقو ِإ شرر املرراجرًن واألنصرار    افانظروا ًرا مع , َراف اَثمَ ا

 فترلتق  اوجاهرد  عل ره فبمر   ( )وأهل دًن اهلل ما وصفتق به   كتاِ اهلل وناَتق به عكد رسر ل اهلل  
َُم َحاْفْظْة  باَص  ألنفس ق –رمح ق اهلل  –عل  ق  هفاستتم ا نعم بعمل وطاعة؟  كسب؟ أاَسب َواحل؟ أببه َو ا

.((اََله  ْمنو ْكَتاْبْهَعلى َما اسوَتحوْفْظُ قو 
زمإىي داللىل ال ىيإ ىه رىاالىةاويعلى اإعطىاف(ثىم)ةيهااالمقطع ماةىيسىا قيه ىةاخا

الىىدإياألإرىىاةىىيهىىوالىىايدةىىعاإلمىىامإلىى ال زهيىىد،ةثمىىل سلسىى هاهإىىا،الخط ىىلةىىيموضىىوعرا
قىىدة ىى رماهلل عىىال و،قيىىلاخةويىىلألإرىىا الىىكدعىىاهمإلىى  عميىىةمإىىازلرماالةاإيىىلوعوضىىا عىىا

إمىىا ىىهثىىما ىىةهم مىىاوصىىفرم،ةيرىىا القىىةآاال ىىةيمومىىاةضىىلرم ىىهوهىىولىىي ال سىىبوالإسىىبوا 
                                                           

.75ص،لساإياتالإص،مدخ ال اإسجامالإص:يعإظة(7)
واألمىىىة،ًىىىةأاالجملىىىلاالسىىى فراميلال ىىىي  ىىىواإغم رىىىاصىىىاعدلهىىىيال ىىىي سىىى وجباإلجا ىىىل ىىىإعمأوالزعىىىم مىىىا  (0)

عليهالمثا الواقعي .521-521ص، ما  ًة،علماألصوات:يعإظة، خالفماقا  مايد  
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ًَ (:)))ثمقا ،العم والطاعل ُ  كق َترُّت ر أال وإنره ال  اهلل  وصر ةْ  ُ رق ق بعرد  فظْ مرن دن راكُ   يٍءشر   اض ر
ًَو .ق ىواَتَّ ُِنود ِر أمومن  ق عل ْهت ُظ اْف ءٌيق شُ فع كوال   اهلْل عل  ق عباَدْف, ق ىق به من اَتمت روما أَم  اكق بعد تت  
 .ْهالْئلى َبَع ِربوواَصَّ ْهاْئضا بقَته, واَرِِّرألمو سل ِقباَتَّ

َُْفيو  , فرر  مرال اهلل, وأنرتق     سورمهْ ثوَرٌة , ْودو ْفَرَغ اََله  َعام َو َجرلم ْمرنو وْ  َعلى ْأَ ٍد ْأف ْه ء  ْفْل وَس أْلَ ٍد  ْفْرمما هَذا ا
 .وهذا كتاِ اهلل به أوررنا, وعل ه شردنا وَه أسلمكا, وعرد نب كا عل ه اَسال  بني أهررنرا , عباد اهلل املسلم ن 

ًَروَض  فسلم ا رمح ق اهلل ألمر اهلل,  َْقو  َُ  . ُلَ َتَ لم ْك وَ  َشاَء ْف هذاْفَمنو  ََُعاْمَل ْبْطاَعرْة اََلرْه , َو ا َحراْكَق ْبح ُ رِق   ْفِإنم ا
َْْك ,  ًَحوَان  َن,اََلْه , اْل َو وَشْة َعْل وْه ْمنو َذ ﴿ُأوَْئْك اْل َخ وٌف َعْل وِرقو َو اْل ه قو  ((﴾ُأولِئَك ُهُ  ال ُمف ِلُحوَنو 

أوال ااإلمامةقد ي ،لقافال ججأً اال م عددلإوقدا  س ،ال دةجةي سلس الخط لواضح
ثم  ي اآثاةها،()س  اإهو عال ثم ة  زعل اظرةإعملوهي عثلالةسو  ثةلإعماهلل

ا  ةهم ماضىيرمومىام ثةيم  يه طاع هوالطاعلأسا ال قوكقد جلتو،عل  اةلالمخلوقات
وةىىيال قيقىىلةىىإاأيىىلخط ىىل  جىىهإلىى ))وهىىاامىىاسىىماتالخطا ىىلالإاج ىىل–وصىىفرم ىىهالقىىةآا

ثىىم عىىاديعز ه ىىدهم الىىدإياويؤ ىىد.(7)...((يجىىب الضىىةوةلأاإأخىىامثاال رىىامىىاالماضىىي...المسىى ق  
امىااليةضى    ىماهلل عىال ويعسىلملىه  يىفًىاف)أامقيا المفاضللهىوال قىوكوا  ،(ةلي ىو  

.اطا س  اإه عال ةروماالمفل يأماماأ
ةىيسىعيهال ثيىثإلصىالحالمج مىع()ةاإلمىام، خ لفها الخط لعاخطبال و يىد

ة اإىت ى ةقىةل ىؤديإلى ،ل زمأإماطا م جددلةي إافها الخط لال يإمتإموا طوليا واض ا ا
مىارىاق لرىامىاق ى وةمىاا  ملىتإالوقىدسىاق  ججىه ل،ةاس طالتةيمدياتواسعل،ما عدها

ةروًأإه .يع  ال ماسكالمعإويويمث  واليال ججإسقا .لميةض 
وإظيةهىا الخط ىلةىيإةسىافم ىاد المسىاوالقولىه عىدمقدمىل مىداهلل عىال ةيرىاوأ ىاا

ُّرررا اَكمرراس : ْأمررا َبعوررد ))صىىد  ىىال قومضىى علىى مىىإرجالةسىى ق لىىه()أاالةسىىو  ْفرراْل : ْأ
ُْ اَدُّنوَ ا ْغَمَرتور قو , ْفاتم َُرَ َن       ًَُق َْنم ِرَجاٌل ْودو ْكاَن ََْبس ر ا ْأ ِّ , َو  َُْعْقاَر , َو ْفجمر وا اأْلنوَرراَر , و َرْكب ر ا ْأُفرَرَه اَردمَوا َخذ وا ا

ََُغَفرار  , ِإَذا َمرا َمَكعورت ر قو ْمممر           َْر رق  ا ًَغوْفررو  َْرقو  َْْك َعْلر وِرقو َعرارات َو َشرَكارات ِإنو  ِْ , ْفَصاَر َذ ًَخ  ض ر َن ,    اَثَِّ ا َو ا ْكران  ا ف رْه 
ًَُق َُر َن   ماَص مروت ر قو ِإىل  ًَسوَتكوْ ر وَن , َو  َْْك َو  ْهْلَمَكرا ابورن  ْأبري ْطاَْرٍب َو َ َرَمَكرا , َو َمَكَعَكرا       : ًَسوَت وْجب  َن , ْفَ كوْقم  َن َذ

َُم سوَتَعان .   ُق ْوَكا  .(0)((ْفاََله  َعْل وِرق  ا
،ثيىىابودواب،اإرىىاةوعقىىاة)مثيلىىهةىىيال ىىياموازإىىلصىىو يلجمعىىت ىى إسىىقصىىو يإلىى 

ثماإ سةهااالإمطالصو يةيخ امها الفقةل(يس إ ةواويس وج واوو فاة،يخوضواًإاة
(. قوقإاو،مإعإاو، ةمإاو،ظلمإا)ة والتأةعا ماضيلسةيعل.إيااإا  اإ رائرا

                                                           

.021ص،الخطا ل(7)
.025ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(0)
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لىىىم عىىىوةىىىيال يال ىىى،صىىىفا رمرىىىم ا ة ضيعىىىة ول ىىىاثمىىىل،ْةأسىىىماؤهما مقىىىام عىىىةيض ةجىىىا ا
ي وص  ىهإلى المقصىودعلى إ ىو، ً م عل الطغيااوالخيالفوال   ة ال عةيض  واليخف أا 

 مىىاأاوخىىز،لىىئاليثيىىة فيظىىلمىىاطىىال و  عىىدمالمسىىاوال ىىالفيف،ألطىىفوأ سىىامىىاال صىىةيح
ةة ىوبعل اق إىافالعقىاةوقد دةجةيال   يتما قةيعرم.ال لماتأ ل  ال إايلوعدماألةصاح

إلى األقى إفاسىلووازاهإىا ىياعمىق.ةلى  اللىيامىاالثيىاب،ماالىدوابالفاة  ة ىدأمىااألْإف ى  
 ىىال الةسىىاللةىىيضىىمااأسىى العىىد االج مىىاعيإاسىىم مىىااق إىىو مىىاالداللىىلوال ىىدةجالرةمىىيإل

إاة أإرمسيسموا  مىه() د اإلمامولقد،و ه عة ضوالغض لالج اةا  ية ال عاةا ًو
الإاةىاياوالوجرىافمىاالقىوملىا))ةيرم ال قظلما و ةماإا  وقدصدقظاا ىاأ ىيطالىبةىيأا 

وقىىد ىىاا،(7)((...ي  ملىىواأسىىلو هةىىيالواليىىلولىىايطيقىىواصىىال  هةىىيالىىدةا عىىاهىىاااألسىىلوب
(...(()مىىاال ىىقعليىىهأايقىىيمالعىىد  أو اليىىؤثةمىىإرمأ ىىد ،سىىعمعاإيىىه ىىياالإىىا يىىةكأا 

.(0)...((عل أ د
،ةىيهىا الخط ىل اال جىا إفسىهالىاي وسىع ىهةىيالخط ىلالسىالفل()وقد وسعاإلمىام

مًا رللراو ط أ  امهع اا،المسلميام  وموا أ  اماإلسالما ة ي اأ،ةقإل معااا وماق     
، ى ل قىواهم،سى رمثمأ ااأامىا ىازو سىا قا لىمي ىالعلىو سى رمأوإ، قيا اس  قجزي الثواب

على ال ىا مأاي  ىم   ىماهلل عىال ةةواعىام ىا الىدإياإلى اآلخىةلةىإا ايإصىثمطلبإليرمأ
لعىالمسىعئيل يام دوديلعالمالدإياالفاإيوةرا المقاةإاتالعقال.وماأ  ةلي ماالمسلميا

  قصىىىدإلىىى أا  غلغىىى ةىىىيمجىىىةدال ىىىأثيةالظىىىاهةيواإلقإىىىا اآلإىىىي ىىىلال ىىىاقيال سىىى ردفاآلخىىىة
ةإمىىتإمىىوا ،وقىىدخط ىىتهىىا الخط ىىلخطىىواتواسىىعلل ًىىعبأهىىداةرا،راوجىىداإرمية ضىىي إفوسىىرمل

الكةي ال ماجزائرا .طوليا دوااايخ  
ةفىىيأ ىىداهاممىىااسىى رلت،احومىىاالخطىىباالج ماعيىىلال ىىي طىىةقلرىىااإلمىىامخطىىبالإ ىى

َُْرَنراِ  َو م رَدبِِّر      :))اقولىهالًراد ا ال مدوأعق  ه َْيِّ اَكِّعوَمرْة َو اَرم وَمرْة َخراَِْق ا ُأوْص ُ قو ْعَباَد اََلْه ْبَتُقَ ى اََلْه َو
ََْرا َُِإتوْقاِن  َُُق مْة َعْل وَرا َو ا َُُرم  ِر ْف َرا ْبا .(2)((ا

عىى م مىىودا ()ل سىى اإيالوصىىيل ىىال قوكمىىاالم ىىاد الفإيىىلال ىىي ميىىز رىىااإلمىىاملقىىدج 
ومىاقالىهيصىحةىيمقىام،(4)...(( ًى  ةا طىلةإيىل ىيااالسى رال والموضىو ))...ةرا ال وصيل

                                                           

.710ص،صوتالعداللاإلإساإيلاإلمامعلي(7)
.55ص،0ج،عليو إو ،الف إلال  ةك(0)

.725ص،2ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(2) 
.071ص، اةيخاألدبالعة يةيضوفالمإرجاإلسالمي(4)
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وةىيهىا ال وصىيلال ىي صىدةتالغىةض.هىاااليط ىةدهع م ىا عإاااإ فىتةىإوجودها ال وصيلة
سىى  اإه ثىماإعطىفاإلمىامإلى  مىد(خىالقاألإىام)لمىا إلى الموضىو ةىيقولىىهة مىا ىااهإىاكإ

ًىىدالخط ىىلإلىى ي مىىدا  ثيىىةا اخىى لط الإصىىحوالىىوعظ  ىى ليصىىعبإيجىىادالىىةا طالظىىاهةيالىىاي
،ليوصىيرمةيرىا ىال قوك،ةالمسىأللإاا   علىق الخطيىبالىاياليإفىكي  ىدةأو سىاإ ل،موضوعرا

ََُحمود  م ُفَردات َو اَثمَكاء  م خوْلصرات ْبَمرا ْمكوره      -ْفِإنم اََلَه :))خةلويا ةهم ىاآل َْه  ا ًَُ  ن  َو َماْض ْه َو  ََُحمود  َعْلى ْغاْبِر َما  َْه  ا
َِّكةت َخاٌَْق َما ْأعوَ َز َو م ْذ َْ وَكا م َتَا ََْكا ْنعوَمةت م  ْنْقةت َو َعْل وَكا م َجلرْلةت َو ِإ ُو  م َحصِّرٌل َمرا   لٌّ َما اسوَتصوَعَب َو م َسرٌِّل َما اسوت  ْعَر َو ْكاَن

َُْلرْرروِض ائوْت را ْط وعرات ْأوو كْ      َتاسوَت وَسَر م بو َْررا َو  ًَ وَ  ابوَتَدَ  اَسمَماَء َو ْهَي د َخراٌن ْفقراَل  َتا  ََُخُلِق َبدوءات ْأوم روهرات واَْترا ْأَت وكرا    ْدئ  ا
ًَر وَ  ت رَ َفى    طاْئْعنَي ْفْقَت ر نم َسبو ًَُف ت ره  م َااْئرٌل  َْا  ٌِ َو  ًَسوْبُقه  َهاِر َْا  ًَع  ر ه  َشْدًٌد َو  َْا  ًَ وَم وِنَ  ُكرلُّ َنُفرٍس مرا     َُ َسَماَواٍت ْفي 

ً ُظْلم  َن ُو َوه قو ال  ((.ْكَسَب
ا س ًىرد اآليىلالقةآإيىلال ىي ىد على ا  ىدثىما،و يسىيةالىإعم،ال مىدمىااإلمىامةقد ىدةج

لقىواإلى أاي وةىاهماألجى  عال   امق ض ها السماواتواألةضو ةرىااالمقطىع،على خلقىهمىاخع
قىى إلىى صىىلبالغىىةضالىىاي علىى قصىىة  سلسىى ةىىي يىىاامسىىيةلاإلإسىىااعلىى األةضومإرىىااإ

.((ثمااةالا اةالا))ولميا ةهاالةاويوا  ف  اإلًاةلإليرا.قامتالخط لألجله
خط ىىىللىىىهثاإيىىىلةىىىيالموضىىىو اا ىىىها  فىىى الىىىةاوي ىىىا ةمقدمىىىلالخط ىىىلولىىىميعإقىىى مىىىاوةىىىي

ََُغاْبِرًَن))الغةضإالالوصيل ال قوك ََُماْضنَي َو ا .(7)((ث قم ِإنِّي ُأوْص ُ قو ْبَتُقَ ى اََلْه ْفِإنمَرا َوْص مُة اََلْه ْفي ا
أوجىز،لإفسىه()لةاطمىلالزهىةافوقىدخطىبالسىيد،وةيخط لأخىةكةىيهىااالمضىماة

َو ِإنم َمجوْلَسررَكا هررَذا ْمممررا ...(:)))ةقىىا ،العىىةض عىىدمقدمىىلطويلىىل ىىوال ال مىىدةيرىىاإسىىقا م  ا عىىا 
َْْه. ْوَتاه  اََله  َتَعاىل َو َرضَ ه  ْفاْطَمرْة  , َو َسَلَق ْودو َزومَجْكي ابوَكَتره   َو هَذا م َحمُّد  بون  َعبوْد اََلْه َرس  ل  اََلْه َصَلى اََله  َعْل وْه َو آ

َُ ه  َو اشوَرد وا, َعلى ْصَداِق ْأروَبَعْماَئْة ْدروَهٍق َو َثَماننَي ْدروَهمات  َْْك ْفاسوْر ُ  ْبَذ .(0)((َو ْودو َرض 
إالأإ ىىىهلىىىميخىىى عىىىاالىىىا ةوة ىىىط،علىىى الىىىة ممىىىااا ىىىةضالخط ىىىل  ىىىة  لموضىىىوعرا

وهىىاام مىىد ىىا،ومجلسىىإاهىىاا)وقىىد  ىىةةاسىىماإلًىىاةلةىىيهىىااالمىىوةد،يعاإللرىىيالموضىو  ال ًىىة
هااماالإا يل،(2)...((الخ صاصه   م ديع))...ل ما العإايل  مييزالمًاةإليه...(ع داهلل
الىا،األولى أًىاةتإلى  يىااووجىودوهىوالمجلى (هىاا)أماماالإا يلاإل اليلة لمىل.الدالليل

الثاإيىل اإىتإًىاةل(هىاا)واإلًىاةلةىي،ألاالم االمي امىاو ىد (هإا)لميس عم اإلمام لمل
ويال ىظهإىىاسىةعلاالإ قىا ةىىيمىدياتطوليىل ىىدأت،لخصوصىيلالًىخصالمًىىاةإليىه(4)اإ قائيىل
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ةىيالغىةضثىمالىدخو ، أاة طتالإ اح الةضااإللريوة طالمجل المإعقد رااالةضىاأيضىا 
سىمهو عإىوااةسىال هليسى  ملىهاع ةاإلًاةلالصةي لإل الًخصالايسيصرةإليىهوقىدا ىة  

ْط  لو راا  ملتجميعإوا يرا،الفخةالدإيويواألخةوي .ثماًردالإا عل الخ 
تلإلصىىىىىالحاالج مىىىىىاعيوالىىىىىديإيو ة يىىىىىلالإفىىىىىو ال ىىىىىي صىىىىىد،ومىىىىىاالخطىىىىىباالج ماعيىىىىىل

إرا   ىواألي  ميز طولراالإس يال ،المضامياهيخطبالجمعل إو ةيراويال ظ،و راي را
 مىتاإلًىاةلإليرىا–ةمإراخط ىل ىدأها مقدمىلطويلىل.ةياألص ماجزأيايفص  يإرماجلسل

 مىاقىةة-لية طةإيا  ياالمقدملوالغىةض،ثماس ر الغةض ال وصيل ال قوك.ةيم  ثسا ق
َْ وره   (:)))قىا -ال سى اإيم مود ََْذي ابوَتَدْأ اأُلم  َر ْبْعُلْمره وِإ ُأوْص ُ قو ْعَباَد اََله وُأوْصي َنُفْسي ْبَتُقَ ى اََله ا

ًماْمُ قو, وْفَكاء  آَجاَُْ قو, وانوْقْطا   م ردمتْ  ُو َعرنو     ُ ًَْصري  ْغدات ْم َعاد َها, وْبَ ْده ْفَكاؤ َها وْفَكاؤ ُكقو, وَتَصرُّ   ْأ َْر قو, ْفْ رْرنو ْوردو َزا
ُو َعممنو ْكاَن ْوبوْلُ قو َْ .(7)((ْوْل ٍل َعكما وَعكوُ قو ْكَما َزا

 دأ  وصي رم ىال قوكوضىم إليرىاوصىيلإفسىهلي ىواال ىالمأ ثىة،ةيالوصيل سلس سةيع
ائلىلعىإرم مىازالىتعىاالىايا  ىدأاألمىوةةالىدإياز،وعل ال قىوك المصىيةإلى اهللسى  اإه،ق وال 
.ةال دمااالع  اة،ق لرم

َُرآخْ  :))ثمقا  ََْ ر وِ  ْا َُْقْصرِي  ًَ وْمَرا ْا َرْة ْاََطِ ًرِل ْفِإنمَررا   ْفاجوَعُل ا ْعَباَد ْاََلْه ْاجوْتَراَدُكقو ْفي َهْذْه ْاَدُّنوَ ا ْاَتمَاوَُّد ْمنو 
َُْقَراِر َُآْخَرْة َدار  ْا َْ    َدار  َعَمٍل َو ْا ُو ِإ َْنو َتعورد َو ْاَردُّنوَ ا ِإَذا َتَكاَهر َُم غوَترم َمِن ْاُغَترم ْبَرا  ََُجَااْء ْفَتَجاْف وا َعكوَرا ْفِإنم ْا  وَررا ُأموْك مرُة   َو ْا

ََُمُفت  ْننَي ْبَرا ْأنو َتُ  َن َْ وَرا ْا َُم ُطَمْئكِّنَي ِإ ََْرا ْا َُم ْحبِّنَي   البدهْنَيا  ال َحَيبا ِ  َمَثب ُ  إ نََّمبا  ﴿ْكَما ْواَل ْاََله  َعام َو َجلم ْأهوِل ْاَرمُغَبْة ْف َرا ْا

((﴾َواأَلْنَعاُم النَّاُإ َيأ ُكُ  ِممَّا اأَلْرض  نَََاُت ِبِه َفاْخَتَلَط السََّماِ  ِمَن َأنَزل َناُه َكَما 
لزمإيىىلوةىىيالمرمىى ضىىماهىىااالمقطىىعأمىىةياالمقاةإىىل ىىياداةالىىدإياواآلخىىةلةىىيالمسىىاةلال

.لي لقفالجزاف–العم المإوطل اإلإسااةيالدإياوهي
، عىدواا  ىواامإيىلة سىبواألمةاآلخةهوضلللالدإياةريمرما إاهتةي جمرالا

.اآليلالقةآإيلليةيرمقيم راةريم الًيل علفال يواا ًرد وهإااس
ً ْص (:)))ثمقىا  َْقو  َُ ْأنمه   ً صورْبح  ْف َررا ْفري        َم ْب ْامور ٌؤ ْمكوُ قو ْفي َهْذْه ْاَردُّنوَ ا َ بورَرةت ِإاَل ْأووَرَثتوره  َعبورَرةت َو اْل 

ََُمر   َُ ْأنم ْا ًََخاف  ْف َرا ن ا وَل َجاْئَحٍة ْأوو َتَغ َُّر ْنعوَمٍة ْأوو َزَواَل َعاْفَ ٍة َمر َْر  َجَكاٍح آْمٍن ِإاَل َو ه َ   ُِ َو    وَت ْمرنو َوَراْء َذ َُم َطْلر ْك َو َهر وَل ْا
ََُعدوِل  ََُحْ ِق ْا ًََدِي ْا َُ  ُو َف َب وَن  ُو ًَ وَ  ْا َْز َي َالَِِّيَن َأسباُُا ِبب   ﴿ت جوَاى ُكلُّ َنُفٍس ْبَما َعْمْل ِِيَن َأْحَسبُنوا     ِٰلَي َْبز َي َالَّب ا َعِمُلبوا َو َي

 .﴾ِبال ُحْسَنى
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َْ ورْه ْبُ رلِّ َمرا ْف رْه ْاَرَِّضرا ْفِإنمره             ْفاتمُق ا ْاََلَه َعرام ْذُكرر ه  َو َسر    ِْ ِإ ََُعَمرِل ْبْطاَعْترْه َو ْاَتمْقررُّ َْرى ِرضورَ اِن ْاََلرْه َو ْا اِرع  ا ِإ
َِيٌب﴿ ((.﴾َقر يٌب ُم

ثىمخصصىرا.ةرىيمع ىةوداة ىزود،إاقىاةاالىدإيا ىاآلخةل،ماالإظةلالعامىلاإطلقاإلمام
ثىىمقةإرىىااإلمىىامإلىى اإلإسىىااإفسىىه،ال عىىدواا  ىىوالىىالةاإيىىلإاهىىيوإظىىةإليرىىامىىا يىىثهىىي

ام ىىزاجالفىىةح ىىال زاخ ىىةةاإلإسىىاا إفسىىه،ل  ىىواالإظىىةلخاصىىلجىىدا و لىىم رىىاالإزعىىلالوجداإيىىل
ةلمي ق س ي ،وماوةافالك لهالخوفماالموت،طواةقال دثااوال اةما،لخوفواألما ا

.ثمخ مهااالجزف الدعاف.إل الإجالسوكالعم 
ىىىى - عىىىىدالجلىىىىو -أمىىىىاالجىىىىزفالثىىىىاإي ةقىىىىد ىىىىااةىىىىيًىىىىطةياهمىىىىاال مىىىىدوالىىىىدعافالمًو

قىا ةىي.أمىاالىدعافةرىوالخا مىل،و ةضىهأيضىا ، ىااال مىدعهىومقدمىلهىااالًىطة، االس غفاة
ِْ َوَنسوَتعوْصم و...:))الغىةض َُرْرهوَ اِل    َنسوَتغوْفر ه  ْمنو َمْ اْسْب ْاَذُّن   َُر ج ر ِ  ْفري ْا َُآَماِل َوْا َُْرعوَماِل و َمْ اِرْه ْا ه  ْمنو َمَساِوي ْا

ََُحقِّ َُْرروِض ْبَغ وِر ْا َُُفجمار  ْفي ْا ًَعوَمل  ْا ًوْب َوْاَرَِّضا ْبَما  ((.َوم َشاَرْكْة ْأهوِل ْاَرم
،اآلمىىىىىا و،األعمىىىىا )،ي فاعىىىى المسىىىى وكالمعإىىىىىويوالصىىىىو يةىىىىيإإًىىىىىافدي اجىىىىلهىىىىا الفقىىىىىةل

ي سةال إيلالصو يلعإداالإ رىافإيىااإا  ىاإغالقال ىالمواإف ا ىهعلى ()و عاد ه،(األهوا و
جديىىىد ويال ىىىظةىىىيهىىىااالإىىىو مىىىاالخطىىىبا سىىىا المىىىدياتال ىىىي ج ازهىىىاالموضىىىوعات.مإعطىىىفا

وا  فيىت خط ىل،يىاداألعواألمىةاليخ لىفةىيخطىب.و إاميرادواأا  ف كالعةك ىياأجزائرىا
.مقاة ا لراإمواجا الجمعل

 العرض يف خطب السياسة
قىديصى إلى  مزايااخ لفتعاسىا قا راإاهىوةيرىا() ميزتالخطبالسياسيللإلمام

االخطا ىل  لقىو مىاقىا إغ ْصىلىاااليع. أقصىةع ىاةلوأوجىز يىااوالىك.مةاد  ال جلوال ةهىاا
ولالكيإ ظةأا، ع مدال واةالراد القائمعل ال جلإالةيمإاس اتم دودللم))...العة يل

 يةاإهيإ غياايإظةإل القضيل سب،ي واعإصةال جاجوال ةهإلأضعفعإاصة إائرا
جىىاج؛ألااسىى قةافالقائىى يعىىدإاقصىى(7)((المقامىىاتوالموضىىوعاتالم إاولىىل الا ثىىمإاةضىىيللال  

ةخطيىىب مسىى وكاإلمىىىام، ىى  قىىفعإىىدالقائىى أيضىىا ،المقامىىاتوالموضىىوعاتة سىىب قىىفعإىىد
() قةيًىا ا  جىتألولوي رىا، مايث ىتال ىقلرىا،لإفسهاليفو هااي  ج ة عىدااقيى لىهإا 

ُو اإلماَمُة   ُورًٍ :))ساة ةأ ط  ج رمقائال () أإراماًجةلةسو اهلل َ رقُّ  فرنا ْأ, إنو كاَن
ًو   يإ ى ال ىالم  سىبالقسىملالعقليىلالثإائيىل.(0)((وإنو ال َتُ نو   ُورً  فاأْلنوصار  َعلى َدعور اه ق , ْبراُوَر
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ىىلةىىيقىىةيشأوةىىي يىىةهم،إلىى قسىىمياألاأسىىا القسىىملهىىواإلمامىىل ىىااا  ىىوااإلمام  ثعىىم–ةإم 
هاياالطةةيايً مالاةي قيقلإثم.ليًم األإصاةوسائةالإا ( يةهم)يقسمطةفالإفي ا 

-: إلىىى ةالقضىىىيلاألولىىى  إ ىىى،ت عىىىضمقدما ىىىهإاطويىىى،األمىىىةعلىىى قضىىىي ياقياسىىىرمامضىىىمة
.ةيقةيش(الخالةل)اإلمامل
ي -  .أإاقًة
(.خليفل)أإاإمام -
: القضيلالثاإيلإل إ و 
 .اإلمامللعوامالإا  -
 .األإصاةماعوامرم -
!وه ااا طلتدعواهم دعوكمضادل،لي  قق الكجد  ةهاإي.ليفلخ(إمام)األإصاةي -
 إىىيهاًىىممىىاأوسىىطقىىةيشإسىى ا و يىىةهم()مىىاقىىا اإلمىىامإوا  أإىىاا ىىققىىةيش رىىاألا 

ف تهوقد،أل  وأ عد .(7)ليهم مودال س اإيإا الخط ل االس دال وهوماأًاة ع
َُْ رلٍّ  َوَباْطرٌل وَ َ رقٌّ  :))ضىيا ال ىقوال  اسىه ال اطى ةيرىاإلى وماالخطبالسياسيلال يألمىع

َْْقْدميات ْفَعَلَوْأهوٌل  ََُباْطل   َْْئنو ْولم احْلقُّ َْْئنو ْأْمَر ْا ََْعلم, َو  َت  نر ا  ْأنو أْلخوشرى  وإنري , ٌء ْفْرُوَبرلَ  ْقَلَما ْأدوَبرَر َشريو  ََْو ,ْفْلر بمما َو
ُو َعْل وُ ق  ما ُككوت قو ف را ْعكوردي ْبَمحومر دًنَ  , جوْتراداإل إاّل َعْل وكا َوَما ْفتوَرٍة ْفي ُو ْمُلت ق ْف را َم وْلةت ْكاَن   . َوْودو كاَنُ أم ٌر َمَت

 ُ َُْقُل َْ و أشاء  أن ْأُو َل  ًو         . َعفا اهلُل َعّما َسْلَ   أما إّني  ِو ْهموت ره  َبُطك ره  َو َر  ُورصم      ْلره  َسرَبَق اَررمج اْلن َووراَ  اَثاَْرث  كراَغ را
َْه  َْ اَن خريات  َُ رُأس ه   .(0)(( َجكا اه  وُوْط

 قسىيم ى مىوةداخى الفإلى  ىقأسىا قامىتعلى ، مث هىا الخط ىلو ىدلدالليىلمىوجزل
و  ة ستلل فةيق،و اط لاااإزا تالواوالعاطفلعامعإاهاالوظيفيالقائمعل الجمعواإلًةاك

وقىىدةد ،(ول ىى أهىى )ةىىي  ىىةاةمضىىمواالمعإىى  قولىىه(2)ال  ىىاةؤالىىدالليوقىىداإع ىى ،وال قسىىيم
واإعطفال ىالمإلى اللىوم.اإلمام  صةا إاًبعل ظرةال يالإل ال إاز  ياهاياالق يليا

لميم ىثطىويال عإىدع  ىلالمىالملىئال()ول إه...(لل اإتعلي مميمل م)وال   يتةيقوله
وا خىا،لاااس ةس يًيةإل الف ةلالماضيلموجزا ال ىديثعإرىا، ال إصتواإلصغاف  قطع  ا

لمىىا، ىى  قىىيًىىا ةا ،مىىاالغىىةابةمىىزا يسىى د مىىاوةائىىهعلىى اامىىامىىلالمإصىىبق لىىهلىىميًىىغله
ةثملإيمافلإل خلو،(4)المقفةلماأهلرا،عةفعاالغةابما   عاألما اال يهجةهاسا إوها
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!واليسىىل هصىىفلالخىىةاب،هىىال آإًىىغا المقىىام غيىىةأهلىىهاليجعلىىه،إعىىم،مقىىامالخالةىىلمىىاأهلىىه
اآلإىىىيوعلىىى هىىىااطا عليرىىىاالةؤيىىىلمىىىاخىىىال ال اضىىىةو ىىىالكاخ ىىىز اإلمىىىامالف ىىىةلالماضىىىيلمسىىىل

.ال ساطالواسعالاي ط آمادا زمإيلم ال قل مددتأ عادالخط لةياإ قا سةيع
خط ىىللىىهطويلىلإسىى يا سىىةدةيرىاوقىىائعالماضىىيوصىوال إلىى ال اضىىة عىدمقدمىىلأًىىاةومىا

  ققاإقًا  لكالف اوأظرةهإاكأا،الف االماضيلةيراإل الف إلال اضةلع ةال ديثعا
ل إىىهوقىىفطىىويال ،ثىىمسىىةدمىىاجىىةك عىىدوةىىالالةسىىو علىى إ ىىومىىوجز،()  عثىىلالةسىىو 
ىىىال ،ليلقىىىيال جىىىلعلىىىيرمةىىىيإ ىىىثال يعىىىل،ليىىىهم ىىىايعياعإىىىدماقىىىدمواإ  ني م رررت أت و...:))ةقىىىا مفص 

ُ باًع َت  ُ  َمَك, وَدْة َي   َذاَجال َ :  ني, فقل ًَر  م ْنت جوَرخوَتي, فاسور كاَْر خل   ُ داْكُ ت ق م ها, وَتر سرطت  دَي فَبي فقبتر
وود علق اََلره  .  ني وْأَنا غري  َمسور وٍر ْبذَْك وال َجذٍلم ض, فباًعت عوَب ل اْتق ْوُ عَتَب ُ  أن ق واتليم, وأنَّككوى ْهعليم,  تَّ

ُ  ْكسبحانه أنَّ ا ىة،(7)((كقَملرؤ  علريم   ََُمر َت ترى اجو ...  , بني ُأّمة حمّمرٍد صرلى اهلل عل ره وآَره     مْةُ َلح  هاتاِري كك
عة،اي ىىىىول أمىىىىوةهمل فاصىىىىي مىىىىاجىىىىافو ةا  ىىىىياةىىىىيأأد قا()اإلمىىىىام عىىىىا()اضىىىىهوا 
أوق ىى ()ثىىمأ ىىاا ىىزا مرمعليىىهالىىكال ىىزا مالىىاي ىىاديفضىىيمىىاًىىد  هإلىى ق لىىه،إةاد رىىم

وقىدصىىة ح،لىىميىزد الىىكجىاال والسىىةوةا ،مىعاًىى دادة  ى رم()وهىىو، عضىرمللىى عضاآلخىة
()عإ ىىائجثىىم ىىال  فصىىي سىىةي،هيىى ىأا عىىضمىىاوةدعليىىهم ايعىىا قىىةأالإ ىىثوالغىىدةةىىيعيإ

ةاالإ قىىا مىىاموضىىو إلىى آخىىةةىىيخطىىب.الإ ىىثوال إصىى مىىاال يعىىلال ىىيأةضىىتإلىى ال ىىةب
.ي واسةيعا ويغطيمددا م فاو لطويللالمدك،السياسل

ُ  م ْقرردَِّميت ,    :))ومىىاالخطىىبالسياسىىيلال ىىيقيلىىتعلىى ًىىفا ىىةبصىىفيا ْأممررا َبعوررد  , ْفْقرردو َبَعثورر
ًَُرْتَ ر قو ْأموري َوْأَمروت ر قو ْبُل َُْمُلْطاْط َ تمى  َُ هْذْه اَكُُّطْفْة ِإىل ْشروْذَمٍة ْمكوُ قو , م  ْطكنَي دوْقدو ْأَرْفا وِ  هَذا ا ْرُكَكاَف بت  ْأنو ْأُوْط

َُْ قو ِإ اء عدْأَدجوْلْة , ْفُرنوِرَتر قو َمَعُ قو ِإىل  َُُق مْة  َُْمصورِر ع ُقَبرْة بورَن    . نو َشاَء اََله اََلْه , َوْأجوَعْلر قو ْمنو ْأموَداْد ا َوْودو ْأممروت  َعْلى ا
َْقو آَُُ قو َو اْل َنُفسي  ََُ روب  ْعيم , َو . َعمورٍو اأْلنوَصاِريم , َو  ُ  َماَْْك بوَن َ ب ٍب ا ًماُكقو َو اَتمَخلَُّ  َو اَتمَربَُّص , ْفِإّني ْودو َخَلُف ْفِإ

ًَتو ََْحْقه  ْبُ قو ِإنو َشاَء اََله ْأَمروت ه  ْأنو اْل  .(0)((ر ْك م َتَخلرفات ِإاَل ْأ
وقىىدإىد رمإلىى الق ىا  معيىىلعق ىل ىىاعمىىةو،ةالخط ىل  ة سىىتلل ىةبوال ىىديثعىاخط رىىا

يكوال إافم ماسك ًد  و دلالغايلوآإيلالردف .ةاالإ قاالتسةيعلمإاس لألجوافالق ا الًو
 عىدال مىدالىايأومىأةيىهإلى ،ق يى إًىوبالق ىا ،قالراةىيسىوحال ىةبوماالخطبال ي

َُْرُودار  َ ّتى:))عللا  دامالق ىا  َُْق وَ  ا ُو َب وَككا فى  َو ْودو ساْوتوكا َو هؤ آلْء ا ََُم  ََْف َو   َكحون  ْمنو َربِّكا ْبَمروأىْف,  ْ اِنهَذا ا
 , ٍُ ََْعجمَل اَكمْفَمسوَم َْ اَن ْمكوه  اَْل و شآَء  ًورَن َمصرري ه  , َو َْ كمره         , َ ّتى ري غوَتْقَمْة , َو  َُم ْحرقم ْا ً عوْلَق ا َِ اََله  اََظاََْق , َو  ً ْ ذِّ
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َُْرعوماِل , َو  ََُجَعَل َجَعَل اَدُّنو ا داَر ا ََْ جوِاَى اََذًَن ْاسآؤ ا ْبما َعْمل  آا َُْقراِر  ََُجاآْء َو ا ََرذًَن ْا وَسرك  ا    ْخَرْة داَر ا ًَجورِاَى ا ا , َو 
َُح سوكى .(7)(( ْبا

لىي ،ةسى وال المم،ةال فاصي مطويل،ملةيالخط لإيجازي إاسبمعظةفال ةبالقاد
ىىلطىةةياسيًىى   ااة، طىىئسىةع هةيىهإيقىىا صىو ييع ثم  قىىوم،الداللىىل ًىية اق ضىىابإلى أا  ا  وا 

ىىْةأكة ىى)الخطيىىبهىىىمالطىىةفالمظلىىىوم قةيإىىىل ىىىْاة   إىىىا  م  م  ْسىىىم عاإ ْ اع م  الل ىىىهع    ىى )و قولىىىه(و  ىىىا ب  يع  
ةال إىىافةىىيهىىا ،ةرىىوصىىا بالجىىزافةىىياآلخىىةل،الفىىةيقياهللسىى  اإه()ثىىمأو ىى ،(الظ ىىال م 

يجم ال مواالإ قا عل الة مما وإه دةيجي .إالاإهيً   إيلوا دلا الخط لًو
ومىىىايفةضىىىهالسىىىياق واًىىىج ىىىيا إي رىىىاالداخليىىىلالالخطىىىبالسياسىىىيلمىىىازاويىىىلةصىىىدوقىىىد ع
المضىىمواي ىىواةك( إيىىل)ايعإىىيمصىىطلحدواأ،الخىىاةجي اال  فىىاف الًىى  دواالمضىىمواألا 

ًوٌن , ()))ةقا () الخط لال يقيلت عدوةالالةسو ،خلفالً  ويد عليه َُْحُلق  َز ا
َْْه َواََطرًق  اَصِّرَراطُ  َو اَتمُق ى دًٌن َُح جمُة م َحممٌد َصَلى اََله  َعْل وْه َوآ ىلمىا،(0)((, َو ا ي ىدأال ىالم سلسىللم ةاص 

ىىدوثاقرىىا ىىةفالىىواو  ىى ْأ،ال قىىائقالثا  ىىلالجمىى االسىىميلاات االسىىميل اإىىتالجمىى مإسىىجراًو
المىىةادهىىو،اقاإلخ ىىاةييسىى ة اإلإًىىافيخفىىي ة ىىل امإىىلألاالسىىي،أ ىىدتاسىى قةاةا ظاهةيىىا  إاأا 
وهىي،(2)وال قىوك قا ى الفجىوة،وال لمي وازيإا على ًىةطاال صىاف ىه،ال  لي ال لموال قوك

ي ىافالواجىبومجاهىدلالىإف  ىياهىايا عىاال ىةاموا   ً م عل معإيىيام غىايةياقوامرمىاال ىف 
،الىاييى رجالىإف الىزياو ىيا،  سديدديايثق عليهويرم ىه ً همعإويا الدائاالاييلزمإفسه

.والدياالايهوإصبوعإاف  اياو عاةض،ةروخفيفالعبف
ا دوااايمإعهاامااا، سام الخطابةيها الإقطلاإ سةاإليقا الصو يالة يبوا 

يلإيقاعيىل  ميىز و ىدلإا   ةفيساويدقلصىو ،يدخ ال المضماسلسللصو يلم جاإسل
.وإفاهىاعم ىاعىدا الطةيقيىلخاصىيل، وقدأضف القصةاإلضاةيعل الصةاطو ىد،(4)االإط ا 

.وماهااالصةاطاإعطفمساةالخط ل
َُْفَتِن ْبَمَجاِري س رُفِن اَكمَجراْة , و  )) ًَُّرا اَكماس  , ش قُّ ا م َتالْطَماْت ْأموَ اِج ا َُم َكراْفَرْة , وَ  َسرب لِ  لرى رِّج ر ا عَ َعْأ  ا   ّطر ا

َُم ْفاَخَرْة , ْأُفْلَح َمنو َنَرَض ْبَجَكاٍح , ْأِو  ًََغصُّ ْبَرا آْكُلَرا , َو م جوَتْكي اَثمَمرَرْة  ْجَماٌء آ. اسوَتسوْلَق ْفْرَراَح ت َجاَن ا َُُقَمٌة    ٌن , َو 
ُو ْأضوالٌ  ْكَتداخ ِل أسوركاِن َدّواَرْة اَّر رى  واهلْل َ. ْغ وِر ْأروْضْه   ْكاَامارِ   راْغ وِر َوُوْت ََْتداَخْل ًَُق َُر ا      ْأُو ل   ُو  : , َو ِإنو ْأسورُ 
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ََُم وْت ,  َْ . َبعورَد اَلَُّت مرا َو اََريت    ررات   ه َجِاَ  ابون  ْأبي ْطاٍَْب ْمَن ا ََُم وْت ْمرَن اَطرُفرِل ْبَثردوِي ُأمِّرهْ      َعلريٌّ  َو اََلرْه   َْ ّكري  آَنرس  ْبرا
ََُبع َدْة َِ اأْلروْشَ ْة ْفي اََطِ يِّ ا ُ  ْبْه الضوْطَربوت قو اضوْطَرا َْ و ب حو ُ  َعلى َمُ ك  ِن ْعُلٍق  ((.انوَدَمجو

عد عىاوقد،وهاايس لزمال  اية،إًوبالف اةيالمج معالمدإي()يس  طااإلمام
لملهوال قسيم  سبال ع يىةالمعجمىيةظاهةال (ًق وا)األمةالم اًةإل األمةالمجازي قوله

ةأبالصد وهىاايؤ ىدًىعةيلاللغىلال ىي  أ ىد قىدة،ة عإيالجمعو  سبالمعإ المجازيأما
.(7)ا سا المساةل ياالدا والمدلو 

سىىىفيااالىىىاياعةضىىىواعليىىىهال صىىىدييوةىىيال ىىىالمةد علىىى عمىىىهالع ىىىا وعلىىى الز يىىىةوأ ىىى
،واالس سىالمهإىاةيىه عىضالةا ىل،أاالوقت يةمإاسىبلعىدموجىودالإاصىةةأ االرم،للخالةل

ا.هضىىىةب ىىىهمىىىثال ةمزيىىىا ل ىىى مىىىالىىىمي ىىىاأواإىىىةاق طىىىافالثمىىىةلةىىىي يىىىةوق رىىىاأمىىىاو ْ ىىىةع سىىىمهوا 
ىا دالليىا ةرىوعلىمعلى القىولوالًىجاعل(لعلىي)هإا جىز ا ىاأ ىي)وأًىاةإلى إفسىهثاإيىل،يعىد مقوم 

معاخ الفالمىإرجةىي،إا ااالمًاةإليهوا دا ةيال ال يا(0) واثمل ةادفأًاةيلي(طالب
.ةرااال ةادف مثا ل  ةاةللمعإ و رااي  قق ماسكمعإوي.ال ع ية
ألإىىهيغطىىيمسىىا لزمإيىىلم ىىددلال عىىدوالمسىى ق  ،يال ىىظهإىىا  ىىوةالىىإصعلىى إفسىىهو
و ىىالكال،دةفا للفىى او  سىى ا لوقوعرىىا؛ قىىوال  ىىااأوعمىىال ممإىىو مىىاالفعىى()ألإ ىىه،القةيىىب

.قفعإد دودال  اية ي إام الموضو  مساةأةقيأوطوليألا اي ه
ألا ىىؤةلالموضىىو هىىيالع ىىبة ىىدود،وخطىىباللىىومأيضىىا قىىد ل ىىفعلىى إفسىىراوال  إىىام 

َُْجَرراْد َعْلرى        اْل:)) را الخط ىلمىثال ،الخط لم دودل هوال  عدا  ََْغ ورِرُكقو َمرا َتكوَتْظرر وَن ْبَكصورِرُكقو َو ْا  ْأَبرا 
ََُم وَت  ََْغ وِر احْلقِّْاَذُّلم  َخ وٌر ْمَنَ قرُ قو ْا  - ْفررِّْونم َب وْكري َو َب ورْكُ ق   ْل  ْفََْ رُرْتَ كِّي  َو -إنو َجاَءني امْلر وت   َواهلْل,   َهْذْه اَدُّنو ا 

 ْةنُّ اَغرارَ ش ر وًَ قوالدُكر ْب ص تْقق ًكور ُكوِّد َعر ْب  َنسمع ق؟ أال َتظُ ْعُ ق أال رمحة َتجوَمع ًَ ًٌنال ْد,أاَ اتْو قوُ حبْتي َص ْكنََّتجد 
.(2)((ل  ق؟َع

،(الأ ىالغيىة م)وقد دأت الىدعافالىاياليخلىومىا لطىف،ها الخط ل ة  زعل الع ب
اآيسىا مىإرم  ى اإىه مإى أ()لمقدملوقىد ىدااإلمىامالع بالايال  ت وادة ةيا ثم دأ
َُج ْفاْة اَطَُّغاَ  أ:))ثمقىا ،الموتليفةق يإهو يإرميالقي  ًَدوع   ا ًَْة  َْ وَس َعجبات  ْأنم م َعاِو , فَ تمْبع  َنه  اََظلمةَو 

ََُمرمَت وِن َواَثماْلَث ِإىل ْأيِّ َوجوٍه َشاَء   ج ب  َنه  ْفي اَسمَكْة اْف ,!ْغ وِر َعْطاٍء َواْل َمع  َنٍة َعلى ث قم ْأَنا ْأدوع  ُكقو , َوْأنوت قو . ََُمرمْة َوا
َْوَوَتعوص  وني  َتَتْفرمُو َن َعّكي,َوَتخوَتْلُف َن فُأوَُ ا اَكُّرى, َوَبْق مُة اَكماِس,  ((.َعْليم ف َنَتخْا
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ئىكيسىعواإلى إجا ىلمعاويىلو ياالًىاميياةأولوعقدهااالمقطعمقاةإل ياقوماإلمام
.يخالفوإهوهأماهؤالفةيعصوااإلماماطاع 
،  ىىىةيضعلىىى ال ىىىةبي ضىىىمالىىىوم :ياوعالخط ىىىلم ماسىىى لال إىىىافاإ لىىىتإلىىى موضىىىة

ا اإىى،ال غطىىيالخط ىىلمسىىا لواسىىعلمىىاالىىزما.مىىعأهىى الًىىامقومىىهلعمقاةإىىو  ًىىيةإلىى توا 
واألسفطا عاس ول عل الخط ل امال ولفرا الس واعل الة ممىا. عضال وادثضمإا 

ةالخط ىل( خىالفواو، عصىواو، ف ةقىواو، خ لفواو،ادعو م) ثةلاألةعا والسيماةيخا م را
.مما د ماةعاليلها األةعا  دوة و م وةوا دلما اإت

ًَُّررا اَكمراس   :))()ميىةالمىؤمإياقىا أوةيمجا ال  ىةيضعلى ال ىةبمىعالخىواةج  ْأ
َْرى اََلرهْ       َُُقروَبرُة ِإ َْْقَتاِل َعرد وٍّ ْفري ْجَرراْدْهق  ا ََُ ْسر ْلْة ْعكورَده  َعرام َوَجرلّ   اسوَتْعدُّوا   اْل قِّاحْلر  ِن رارى َعر  َ  ٌ  وْور , , َوَدروُك ا

ًَ ِقّلر واَُظ ِر واْوْبر  عنَي َزم  ه روَنْصبوً  ِْ اَْ  ِنَعر  فراةٍ ه, ج ْبر  َ َنْدعور ال  ًًَِناَردِّ  ِنَعر  ٍبْ ر , ن ترا ,  رانِ غوي اَطُّْفر   رر نَ َمعو, 
.(7)((﴾َوَأِعدهوا  َلُه  مَّا اْسَتَطْعُت  مِّن ُقوٍَّ  َوِمن رَِّباِط ال َخْي  ﴿الِل,اَتَّ رْةمو  ْغ  َنع ّ َسَتوًَ

ثىاةل مىا الجإىود تإاة ط ى،ةالخط ل دوة و م وةوا دهوال  ةيضعل الق ا وا 
القىىوم و ىىاالىامالعىىدوو سىىطصىىفا هدوةمرىىم. ىال زلفإلىى اهللسىى  اإه(العىىدو)مجاهىدلهىىؤالف 

 ز  عىىىخْعىىىاال ىىىقي قاسىىىمرمالظلىىىموالجىىىوةوقىىىداع ىىىائروا؛ةاألعىىىدافةىىىيًىىى اعىىىواطفرموهممرىىىم
، أهب العددوالعدلي  ة ضعل االس عدادلمإاجزلالعدو ال االس عدادللق ا  اآليلالقةآإيلال

مامعهماالجإود، الق ا ()وقدة   رم ،مىإرمولمي ق معهةيالمعس ةإالقلي ،إاةة 
ةا إيىىاهم جزيىى مىىا  ،ةلجىىأإلىى اإليجىىازةىىيمخىىاط  رم،و اإىىتالخط ىىل عىىدةجوعىىهمىىاال ىىةب

العضويلولم  فة ولم ط لالك ميزتها الخط ل الو دل،إرميقا لواعدو ا ضاال أو،الثواب
ةمىىاخط ىللىه  إىىام ،وه ىاااخ لفىتالخطىىبالسياسىيلةىي إائرىا.و ة ىزتعلى  ىةضوا ىىد

ةلإىو الخط ىلوالمقىامدوةةىيطةيقىل. ًى  طىوليإلى أخىةك ىدوة ىو  ةضىراو قىفعإىد 
. إاميراأووقوةراعإدم وةمعيا
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خامتة اخلطب  :املبحث الثالث

 : التوحيد خامتة خطب
أةسطوالخا مل إم اإيىلا ىة  ى ،لالخط لالمري مإ ىراماأجزافولميجعلأهميل  يةللميو  

مثال إاا ااالخطاب،خطابقضائي  وةضال عاالكةأإ هال وجدخا ملةي))ال خليعإرا
اإلإسىااالخا مىلي افوةيهااي دثأا:قصيةا أوإاا ااماالسر أايع ا ةماد هوم  وا 

.(7)...((   ي جإبال طوي 
الخطىابطىويال ال ىاااال اجلإل الخا مل  واالزملإاايفرمما المأةسطوالم قدمأ

ىةالخطىابوأم ىا ىا ةم  ىوا .ة أإرا وجزالم قدمماال المو لخصه،يسر  ا ة  ةإاامىاقصع
.لم عدال اجلإليراالزمل

 ةغال ىا مىا  قى الخطىباات،ال   فىي ثيىةا  الخا مىل()أاخط لاإلمامعلىيووجدتع
خا مىىل ىىؤاامىىاأيىىل الخط ىىلخلىىتةىىيأ ىىدكالخطىىبال ىىيأوقفىىتلل و يىىدةمىىثال ،إسىىقمف ىىوح

َْ)):ةي مةلوصفههللس  اإهقىا اإلمامو. اإقطا إسقال الم َِ َو ِإ َو  رَ َهَمر رات ِإذو اْل ْكاَن َرّبات ِإذو اْل َمروب  
وقفعإدهىااالمسى وكةلىمي مى إًىعاةا  ىأاالم ىدودالثم.(0)((َعاَْمات ِإذو اْل َمعوُل َ  َو َسْم عات ِإذو اْل َمسوم  َ 

.ي يط غيةالم إاهيو يةالم دود
َُ ...))ة اإ رىافال ىالمًىع  مىايعيلىم عخى مها الخط لال راومثل ْابوصرار  َو ال ت حر ُط ْبرْه    ال ت دوِرُكره  ا

َُْرووها   ُ  َعْل وْه ا َُع ُق ل  , َو ال َتْق َُْرُودار  , َو ال ت ْقدّْر ه  ا لل ىالمأاوما اإتصفا ه رىا  يىفي سىإ ،(2)((ا
ةىالوقوفعإىدهىاا،ةفيال المدواعيال عجيىزعىاالوصىو إلى سىةالخىالقاألعظىم.يس ة إره

!.ال دةيه عجيزلرم
ىثىا  مْاأل ب ْرَضاْعال ع   ))..ويعدقولهةيها الخط ل (4)(( يىةا   وا لعىععل لوق ىخْالم فات والص 

 عىال )يعىدقولىه،ألإىه عىداااسى غةقةىيا ىةصىفا ه عىال ةىيمجىاالتًى  ،خا ملمإاس ل
ىىاعىىدوال مإاسىى ا عىىاالوصىىفةيسىى دعيال إزيىىه،(عىىاضىىةباألمثىىا والصىىفات الم ىىأخةسىى و ا عم 

الىىم أخىىاًىى  الخا مىىلالإمطىىيالمع ىىاد() ىىاايخىىوضةيىىهاإلمىىام ،وهىىا خا مىىلمإاسىى لوا 
.وهاامامواضع ل  الخا مل الغةضواً  ا راةيه
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قولىىه،ومىاخطىبال و يىىدال ىياسىى قلت خا مىل ي إىىللىم ًىى  كمىعالغىىةضولىم  ىىداخ معىه
(((:)ًّرر ًىىةاكال ضىىوةةىىيالىىدعافلرىىم،(7)((واسوررَتغوْفر  اهلْل َرري وَُْ ررق, اُكق  باهُلرردىَعَصررَمكا اهلُل وإ وا 

،مىىىادواعىىىيالم  ىىىلوال واصىىى العىىىاطفي ىىىياالخطيىىىبوجمرىىىوة ،واالسىىى غفاة، الردايىىىلوال ث يىىىت
.والسيمااإراخط لطويلل

قصى مىاال ىالموماالخطبال يخ مت إرايل ف ت ال إزيهوأًاةتإل  لو راالمدكاأل
ْمرنو َعظر ٍق   ... ْبذَْك أْص   َربِّي ْفال إََه إاّل ه ر َ :))ةيخط لطويلل()قوله،عا ية الايي  ف  ه

ًَُق ل  اَْظاَْم َن , ما ْأَعامه  َوَعاًٍا, ما أعوْظَمه  وَجل ٍل ما ْأَجَله  .(0)((برياتْك اتّ ُلع وَتعاىل عّما 
وال إزيه ايلالقو ،اال الماس وة ماد هةيهااالمقام صةيح أ( الكأصفة  ي)ةقوله

،إلى ق ىا الًىاميياوها الخط ىلقالرىاوهىوي ًىدالإىا .ةيمجا وصفهوثإائهس  اإهو عال 
ها الخط ل مايإاس راالةلميصةةههو  .موقفعاخ م 

  اإهو عىىال ةإإرىىا  ظىى اااسىى طالتةىىيمقىىاموصىىفهسىىإأاالخطىىباي قىىدمي  ىىاوممىى
ال إزيىهوقىداسى طالتالخط ىل اخ مىهمىةم، ال إزيىهأوالىدعافواالسى غفاة، خا مل وجزال ىالم

ََُعْليُّ اأْلعوْلى (:)))إوعىا قولىه ٍء ْمرَن   , ال ْكم َشراَهَدْة َشريو  ُكرلِّ َنجور ى   اْهد َشر ُكرلِّ َخْف مرٍة, وَ   َعراَْق  ْفَتَعاَْى اََله  ا
َُع لى  َعال. َ اْء اأْلشو ُِ اأْلشوَ اْء ْعُلمات , ْفَعاْل اََذي َدَنا, َوَدَنا اََذي َعرال,   إىلاَسممَ اْت ا اأْلَرضنَي اَسُُّفلى , َوْأَ اْط ْبَجم 

َُح سوكى , َتَباَرْك َوَتَعاىل ََُمَثل  اأْلعولى, َواأْلسوَماء  ا َْه  ا .(2)((َو
ةرىىا الخا مىىلاإىىد ت ىىالغةض؛  سىى بمىىامعىىهوقىىد ةاصىىت،ال إزيىىهام ىىزج الوصىىفألا 

وال ة يىىىبالم ىىىوازياي(مًىىىاهدل–ًىىىاهد)وم  ىىىوا ، ماد ىىىه(ًىىىاهد)إعىىىادلالعإصىىىةالمعجمىىىي
السىماواتالعلى واألةضىيا)والمقا لىل ىيا،(ودإىاالىايعىال×الايدإاةعال)،(4)ال إيلالمقلو ل

ةىىىيهىىىاا()ًىىىاد علىىىو عىىىبأميىىىةالمىىىؤمإياوقىىىدأ.ةرىىىاا لىىىهةىىىيمظىىىااالخا مىىىل(السىىىفل 
،لوالم قىىدمةىىيجميىىعةإىىواال ال ىى))...إاقىىا أ ىىياالصىى عالمصىىةيخصوصىىا ا ىىا المضىىماة

  عل جميعةص افال ًة اًاةسىو ،وخصوصا هااالإو مإراعل  لغافال دووال ضة
ةقد ىي اأااإلمىامعلىي،(5)...((ةماخوا م المه،ا اعمهعلي اأ يطالباهلل
()هواأل ة ةيمجا خوا مال الم.
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رىىا ال إزيىىهعلىى و داإيىىلاهلل عىىال ،ثىىمخ م()ومىىاالخطىىبال ىىياسىى د  رىىااإلمىىام
َتعرراىل ع ُلررّ ات وِج ْمررَن احْلُ َمررْة   َ موررِل َخُلْقررْه َعلررى شررتْمْه واالُفْتررراِ  َعْل وررْه  َجررلم اهلُل تعرراىل َعررنو اَُظّلررِق واخُلررر ))

خىىوا مخطىىبال و يىىد عىىضةتالزمىىلأط ىى( عىىال علىىوا   يىىةا )وهإىىاأصىى  تجملىىل،(7)((ْكرربريات
.وًو را  ليلالج ال 

 خامتة اخلطب االجتماعية
،و  ميىىزعىا يةهىىا ىالطو الإسىى ي،  ميىزالخطىباالج ماعيىىل  غىايةموضىىوعا راو ًىع را

مىىااليىىلخلخطىىبالاة.إاسىى لاسىى طا مإرىىا خا مىىلممىىاالسىىيماولىىاايع وقىىعأا خىى مهىىا الخطىىب
،ةيزواج عضإسىاف إىيع ىدالمطلىب ماةيالخط لال يقيلت، ص  املل مالمة،خا ملال

الخط ل املللي سإ الوقوفعل الخا مل،إاوقفالةاويعإدال وصيل ال قوك .(0)ولميةو 
إا ىاا،ةغمضتخا م رىا،أيضا لم  االخط ل امللأخةكةيالموضو إفسهوةيخط ل

ةالا اةالا))،آخةماقالهالةاوي .(2)((ثم أا 
عإىىدماخطىىبالسىىىيدلاإلمىىىام الخط ىىىلال ىىيقالرىىا،لالإمطيىىلقىىد خلىىوالخط ىىلمىىىاالخا مىىو

()هإىلةاسى دع اايخى م المىةالمقىاملىميسىعلخا مىل ي ،()ةاطملالزهةافإل أ يرا
َْْك فرسورَُ ه  وأشوَردوا...)) قوله ُ  ْبَذ .(4)((َوْودو َرض 

الخا مىل؛ةمعالدعافواالسى غفاة،ا ةآيلماالقةآا ثيةاةيالخا مل()ويةاعياإلمام
وألإراة ما فظتمادواسائةال المةي الباأل وا ةيجىب،آخةماي ق ةياألسما ...))

اق .(5)...(( راوإضجراو الو راوجزال راأايج ر دةيًة
طىىب ْفررإنم اََعاْمررَل ْبطاَعررْة اهلْل  :))ةمىىاالخطىىبال ىىي ميىىزت جمىىا الخا مىىلقولىىهةىىيإ ىىدكالخع

َْْئْك اَذًَن ﴾ال ُمف ِلُحبونَ  ُ ُهب  ُأْوَلببِئكَ ﴿و﴾َيْحَزُنبونَ  ُهب ْ  َوَلبا  َعَلْيه ْ  َخْوٌف اَل﴿واحْلاْكَق َبح ُ ِق اهلْل ال َو وَشْة َعْل وْه أوو
ًّاُكقو ْمنو ْأهوِل ْطاَعْتْه ًَجوَعْلكا وإ ًَجوَعَل َرُغَبَتَكا َوَرُغَبَتُ قو ْف ما ْعكوَده , وَنسورل  اهلْل َرّبكا وإهْلكا ْأنو  ْأور ل  مرا َسرْمعوت ق    , وْأنو 

َْي وَُْ قو .(1)((واسوَتغوْفر  اهلْل 
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يةعةضا إل موقفأميةا هؤالفالقىومالىاياةةضىواااإزاف()لمؤمإياها الخا م لع ًع
 أإىهإإمىاي  ىمةيىه   مىه–ةا  جعليرم را الخا ملالمىوجزل، الفيفو يا يةهم يإرميعساوك
ثىم ضىم–(7)واآليىاتالقةآإيىلمىاال جىجالجىاهزل–واس ظرةعليرمم  جا  اآليلالقةآإيل، عال 

والوجىداإيالىايوهىاامىاأواصىةاالة  ىاطالقل ىي،رىم معيىلإفسىهال ضوةإل إفسهةىيالىدعافل
.قل ه جا ةعي هي ملهالةاعيةي
َْرْك َجكمرة  ...(:)))ال ي صدكةيراإلصالحالإفو و رىاي راقولىهوماالخوا م  وإنم َوراَء َذ

َْْأَجاَرنا اهلُل وإ, قنَيُأْعدمتو َلم تَّ واأْلروض  ت َعروض را اََسماوا ِْ اأْل ،ةاالسى جاةلمىاالعىااب.(0)(( ِقًّاُكقو َمَن اََعذا
ًةاك .ها الخعطبالمضامياالةاقيلال يخ مت راما،معهالمخاط ياوا 

َْكررا  ))وقىىدي عىىدكالىىدعافال ضىىوةإلىى أمىىوا  ر مالىىاياأسىى   علىىيرممفرىىوم اإليمىىاا ْاََلر ررقم اُغْفرررو 
َُم ؤوْم َْلم ؤوْمْكنَي َوا َُْامو اْت, اََذًَن َتَ َف وَتر قو َعلى دًْكْك َوْمَلْة َنْب ِّْك َصَلى اََله  َعْل وْه َوَو َُْا و اْء ْمكور قو َوا َْْهَكاْت, ا  .ا

ََُمغوْفَرْة َواَرِّأْتِرقو, َوْاََلر قم َتْقبملو َ َسكاْتِرقو, َوَتجاَوزو َعنو َس ِّئا  َُْلْا و راْء    دوْخلو َعْل وِرق  اَرم وَمْة َوا ضور اَن, َواُغْفررو 
َُم ؤوْمَكاْت, اََذًَن َو مد وْك َوَصدمُو ا َرس  َْْك, َوَتَمسمرُ  ا ْبردًْكْك, وَ   َُم ؤوْمْكنَي َوا ووا ْبَكْب ِّرْك,  َعْمُلر ا ْبْفراْئْترْك, َواُوَترد    ْمَن ا

َْ اُف ا ْعقاَبْك, َوَرَج و ا س كمَتْك, َوْاَ لُّ ا َ الَْْك, َوَ رمم  ا َ راَمْك, َوخاّكَوَس َْ وا ْاوو  .ْكَءْك, َوعاَدووا ْاعوداَءا َث اَبْك, َووا
ََُحررقِّ       َعَبررلو َ َسرركاْتِرقو, َوَتجرراَوزو  ْاََلر ررقم اُو نو َسرر ِّئاْتِرقو, َوْادوْخُلر ررقو ْبَر وَمْتررْك   ْعبرراْدْك اَصمرراَْحنَي, ْاَررَه ا

.(2)((.منَيآ
 لفىل ىدأت طلىبالمغفىةللجميىعالمىؤمإياوالمؤمإىاتأ يىاف ةقد دةجالدعافةيمس وياتمخ

رىم ممايةسمصىوةلواضى لللةاعىيالىاييع. جاوزعاسيئا رما ا  أاي ق   عال  سإا رمويوأمو
ىىمىىجة ىىأطةْتالخا مىىل .ي ىىهويعإىى  رىىم ةع  ً عالقىىلةةيىىدلة مىىااإعىىدمةتْا اللفىىظوةقىىيالعاطفىىلوأ

.ي  ل  راالةاعيإزافةعي هال الةأةلعةالة يملوالمًاإظيةهاةيسمو
 ىىىدوجىىىودالخا مىىىل أ،الإسىىى ية لمىىىااسىىى طالتالخط ىىىلوهىىىاايعإىىىياة  ىىىاطالخا مىىىل ىىىالطو 

. راوازداإتجماال 
 خامتة خطب السياسة

يفىىةضموضىىو ،م فوةىىل سىىياققرىىةيمىىا  ىىواةرىىي ال ىىا ،للخطىىبالسياسىىيل  ىىمخىىاص
اةوالأ اديثرىىىا ال ىىىا مىىىاثىىىم ا.ا سىىىاعراواإغالقرىىىاأووقوةرىىىاعإىىىدسىىىفحمعىىىياياتالخط ىىىلومىىىد
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.772ص،2ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(0)
741ص،2ج،ا.م(2)



 خاتمة الخطب ...................................................... المبحث الثالث.......................................  ثانيالفصل ال

752 

لىاا قى الخطىبال ىي،اعداالكألهميلالغىةضوخطوة ىهويغضواالإظةعم،ي ً ثوا الغةض
. ً م عل الخا مل

عىىدمخ مرىىام ىىديا ىىالكةمىىاالخطىىبال ىىيوةدت ىىالخا مىىلالخط ىىلال اديىىلعًىىةلةرىىولىىمي
َِ اأْلروْشررَ ْة ْفرري اََطررِ يِّ   َْ ّكرري)) ىىهةىىيال ىىديثة   ُ  ْبررْه الضوررْطَربوت قو اضوررْطَرا َْرر و ب حورر ُ  َعلررى َمُ ك رر ِن ْعُلررٍق  انوررَدَمجو

ََُبع ررَدْة لىىااأ جىىمعىىا،يًىىعة ىىا  ةابمعرىىم()و ىىداأإىىه،ةالخط ىىلخلىىتمىىاالخا مىىل،(7)((ا
.ةرامرمعا لقفأة اة االقو الإخفاضسفوح

ألااأل ىىوا أ ياإىىا  اإىىت،ل ىىاهىىاااليعإىىيأاجميىىعالخطىىبالسياسىىيلخلىىتمىىاالخا مىىل
فاسورَترتوا ْب  ر ْتُ قو   ))رىا قولىهم  عىدمااسى خلفخ()ةفىيأو خط ىلخط رىااإلمىام، سمح را

َّْلحقِّ َهْلْكوْأصوْلح ا ذاَت َب وْكُ قو َوَتعاط ا احْلقم َب وْكُ ق ْفَمنو ْأبوَرَز َصُفَحَته  م عا ْأو ل  ْو وَي َهرذا  , واََت وَبْة ْمنو َوَراْئُ قو, ْندات 
َُْ ق .(0)((واسوَتغوْفر  اهلْل َي َو

صىىالحاات يىىإرم()خةمىىااخ ىى  م  ىىه المىهةىل هىىوأإ ىىهعأوصىىاهم االسى  اةةىىي يىىو رموا 
فىلال ىقثىمقىةإرمإلى إفسىهةىيةم ْامخالو ا ،وال عاواةيما يإرم،دةفالف امإرمطلبأيأإه

.االس غفاة
ىى اةيرىىاممىىاظ ل مىىه ،مس إصىىةا قىىا ةىىيخ امرىىاداعيا ،وةىىيخط ىىلقالرىىاق ىى وقعىىلالجمىى ًو

ي َْر  اوْجرنوْفر  قمر ر اَّل(( ََْ كوص رَرنمه  ْاََلره    ))ب ْغرَي َعْل ورْه    نَمر َْ ّقاحْلر  ْكَُر  وْوَو َُُلُو ْكإنمْف ْكَدعوَو  ْكْتَتي أُوإّن ّقر اَّل:))ة ه
.(2)((دًرْو ٍء يَش لِّلى ُكَع ْكإّن سَيُف  إىل َنُلْ ا َتََْو ْكَدْع وَم

ألاالمقىاممقىامالغل ىل،ةقدخلصةيآخةالخط لللدعافوال و  وطلبالإصىةلمإىه عىال 
.ةالموافمل ياالع ةضوالخا ملقائمل،واالس إصاة

 قوُ كوْمر  جاٌلتي ِرَرصون  نوَع َدَعْو دوْو ه نمأاْل أ))اال صةلإل ال وةىلقالرا عدوةود موةيخ امخط ل
ًَق َم ه ع َمق, وأسووه ر ج اهو, ْفزاٍر ٌباَتَع قور  وْلا َعرَنْف ً َ   َنه َرُ ا  ِ  اهلْل ْعكوَد اَُفروْوة ب اَتعوتى  .(4)((َْ  عوَرف ْبذَْْك ْ او

 ىىالم  والإرىىيعىىاالمإ ىىةإامفىىادهىىا الخا مىىلهىىواألمىىةع وهىىاايعإىىيأامىىاقعىىدعىىا،ْعةوف 
د ؛خالفال ق()إعصةلاإلمام !.ةاس  قاايعسمع الما  ليظا وأايعرجةليثوبإل ًة
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ةقىد لغىوا، عىدق ى م مىد ىاأ ىي  ىة() اللجإىود معىه،ا دكالخطبوقداخ زلتْ
 َوُهبببْ  ال َمبببْوِت إ َلبببى ُيَسببباُقوَن َكَأنََّمبببا﴿مترررذائٌب َضرررغ  ٌ  ك رررٌدث رررقم َخرررَرَج إَررري ج   .. )).الغايىىىلمىىىاالخىىىاالا

َُْ ق(1/االإفا )﴾َينُظُروَن .(7)((ْفُرٍف 
ل ىىم)اآليىىلالقةآإيىىلو ىىااال ىىامةمىىإرمال ىىيا ةز رىىاأ ىىةزتهىىا الخا مىىل ىىا ال خىىاا  (أفا

ة اإت.آاإت اإقطا ال المو.وأًاةتإل اس إفااالقو معرم–يًيةإل ا ةز االتال قصية
.ها الخا مل ًيةإل المقام

خ مرىىا اآليىىلالقةآإيىىلوال و ىى ،أهىى الًىىاملق ىىا ةيرىىاوةىىيخا مىىلإ ىىدكالخطىىبال ىىي جرىىز
َوْكفررى برراهلْل     ُكْلرر ا َعلررى اهللْ وَتَ ﴾ال َخْيبب   رَِّببباِط َوِمببن ُقببوٍَّ  مِّببن اْسببَتَطْعُت  مَّببا َلُهبب  َوَأِعببدهوا ﴿))علىى اهلل عىىال 

.(0)((َوك الت
والسىيماإااقىةا،الزديااالخط ل الجما  يإرا،والخ م اآليلالقةآإيلهواعل الخوا مًأإا 

!اليراال و  عليهس  اإه
وم إ ئا  مىاسىي  علىيرممىا،و ضج ة ماعصياإرمقا معا  ا ،وةياس إفاةالإا لل ةب

ًَتمْخرذ َها اََظراَْم  َن ْفر ُ قو س ركمةت ,      ْأَتُلْق وَن َبعوْدي ذ ال َشاْمال َوَس وفتا ْواْطًعا , َوِإنمُ قو َسأما)) عد  ْفررِّق  َجَمراَعَتُ قو   ْف  ثورَرةت 
ً دوْخل  اَْفُقَر ب   َ َتُ قو ,بوْ ي ع    َنُ قوً َو ًوت م ر ْني ْفَكَصرروت     ,َو َمرا ْأُور ل    َ رقم   َن لم َسرَتعَ ْفم  ْني َوَتَتَمكم وَن َعنو ْوْل ٍل ْأنمُ رقو َرْأ

ً بوْعد  اََله  ِإال َمنو ْهْلَقَُْ ق  َعمما ْوْل ٍل .(2)((َوْأْثَق , َوال 
ةرىم عىدم(والي عىداهللإالمىاظلىم)،وأوجىزموقفىهمىإرم الىدعاف،ةقدخ مالخطاب الع ىاب

وهإىا ىدأت.مصىداقلمىاظلىمهىوةمىاعصى ،طاع رمي وإواماالظلملالىايايًىملرمالىدعاف
لىاا ثيىةا مىاخ مىتالخطىب مىا،العالقل يااإلماموةعي ه ًو راًوائبالعصىيااوعىدمالطاعىل

:لى الجرىادوأ ىواأايطيعىو  مىلا ىدكالخطىبال ىي ةضىرمةيرىاعةقىا ةىيخا،يد عل الىك
َْ واْل َرَجا)) َْْقاْئَواهلْل  َْْقاؤ ه  رررر  قوِرْئي اَشمَراَدْة ْعكوَد  َْي  ُ  ِرْكاْبي ث قم ررر قَْ و ْودو   قم  َْْقرمبو ُ  َعكوُ قو, ْفراْل ْأُطُلرب   َْر  ُ قو َشَخصو

ٌِ َوْش َّْلَكّفِس واََبَدِن, َماٌلَما اخوَتْلَ  َجك   َْراَ ٌة  .(4)((ْفَ اهلْل إنم ْفراْوُ ق 
االسىىى وتو ماهىىىتالخا مىىىلمىىىعو  قىىىقالفىىىةاقالمؤقىىىت رىىىا،هإىىىاسىىى تاإلمىىىامعىىىاال ىىىالم

.السياق
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:ةىازدادس ىخطا علىيرمةقىا ،على قومىهلمىا ثىة قاعسىرم()وةيمث هىااالموقىفدعىا
َُْكي فْر ْنم َوَسْئموت ر ق َوَسْئ, ق وملُّ نياَّلر ّق إّني ْودو َملُلت ر )) َُر ق بري َمرنو هر      , َمنو َهَ  َخ وٌر َري ْمركور ق   ي ْبِرقوبوْد شرٌر  وْأبورْد

.(7)((ُوُل َبر ق ْم وَث امْلُلِح   املاْء اَّلر قم أْمثو, َْر قو ْم 
مىا()و  ىو  اإلمىام،و رااقض  مىةدهموعصىياإرمعلى العالقىلاإلإسىاإيلوالعاطفيىل

 قولىىهةىىيالىىدعاف!دوامواة ىىل ىىهوصىىاةتخىىوا يمخط ىىه صىىةح،الة مىىل رىىمإلىى الىىدعافعلىىيرم
ةقىا ةىي،ايمرلرىم  ى يىاهبعىإرمالقعىةُّةطل ىواإليىهأقداإ ىد رمللجرىادمىةاةا عل أه ال وةلو

ُ  احْل راْة َبر وَن ْهرورانري َهرؤالْء اَقر   وَتَبرَ       ))خا ملالخط لال يأوقفراللع بوالً وك ُ   اَّلر قم إّنري َسرْئمو مور
ًَسوَترحيْفر, اأْلَمَل ً ُفْلح ا َبعودي,  ا ْمكويْتحو َي صاْ يب َ ّتى أسوَترًَح ْمكور ق َو َْنو  .(0)((َو

قاةإا إي اهعم إفسهإل الدعافعليرم اةها لل يال،و الك  ول تخوا مالخطبماالدعافلرم
لمىىىا ىىىال  ةىىىيال ىىىي اإىىىت يإىىىهعو ىىىياةعي ىىىهة لمىىىوتو ىىىالك قوضىىىتاة ىىىااالىىىود امعرعىىىمم مإيىىىا 

يج ىفعلىيرموالي يىفأوالي عىدك()ل الكأإىه ملرمع، الغواةيالعصياا،الإصي ل
،ودعىاؤ علىيرمي ًىفعىاسىخطأ يىد،واجىبالطاعىل،ةرىوإمىامم ىايع،ول إهيملىكالىدعاف.، رم

سىىىعالمقىىىامةىىىإاو،وهىىىاايعإىىىياة  ىىىاطالخىىىوا م السىىىياقوالمقىىىاماة  اطىىىا مؤ ىىىدا !ط ىىىعخىىىوا مخط ىىىه
.األلريتعاالةضاأوالسخطأواالس إصاةقامةإم الكالممعمأزجاها مايإسج،للخا مل
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 : سلوباألُ : مدخل
علىميىدة اللغىلضىما))اة  اطا وثيقا ؛لااعةةىتاألسىلو يل أإرىا ة  طاألسلو يل اللساإيات

.(7)((إظامالخطاب
اا ىىاامىىإرج  ليىى الخطىىابقىىد وسىى ةىىإا؛  اللسىىاإياتلل ًىىفعىىاآليىىل ًىى  الخطىىابوا 

.إجالفمظاهةالفاةيه، مةعاطةيقالمإرجاألعسلو يايالصللالوثيقل اللساإيات
الوقائعاألسلو يل،مىاجرىلاليم ىاضى طراإالداخى اللغىلمادامىت...))ويةكةيفا ية أا

الةإإىهاليم ىا مييزهىاهي امل را،ويإ غيماجرلأخةك،ااي والرا الو قىائعطىا عخىاص،وا 
.(0)((.عاالوقائعاللساإيل

ةىيخط ىل()ةيضوفالكسيسع ال  ثإل وصفاللغلالجماليىلال ىي  ىدث رىااإلمىام
.وةقهااالمإظوة

.ق  الكال دما ياااألسلوبلغلومعإ 
:يقىىا ،لوبالطةيىىقوالوجىىهوالمىىاهبواألعسىى...يقىىا للسىىطةمىىاالإخيىى :))...األسببلوا ل ببة

يقىا ،الفىا،سىلوب الضىمواألع،سىلوبالطةيىق أخىاةيىهواألع،ويجمىعأسىاليب،اإ مةيأسلوبسعىوفا
.(2)((أخاةالاةيأساليبماالقو أيأةاإيامإه

ي دوماخال هااالإصأا لملأعسلوبقطعتًىوطا طىويال  قل ىتةيىهماهي رىا ىياأصى 
لىىىااجمىىىعا ىىىامإظىىىوة ىىىياالمفرىىىوم،وضىىىعال عييإىىىيوال عي إىىىيق ىىى أا جىىىدطةيقرىىىاإلىىى المعجىىىمال

والمسىى خلص.المىىاديل لمىىلأعسىىلوبوالمفرىىومالمعإىىويالىىاي ىىادأايسىى ويةىىيقالىىباصىىطال ي
ةسىىطةالإخيى الي ىىواسىطةا إال عىىد، سىىاقوالقصىدالجىىامعاااألسىلوبيًىى م على اإلمىاهىاا
و ىىاااألخىىاةىىي،وهىىااإىىو مىىاالفىىامقصىىود، علىى إسىىقمعىىيايىىيإ ىىوي ة يىىبالإخقسىى قصىىدم

،وقىىدأوقىىعا ىىامإظىىوةاألسىىلوبعلىى  ىى ةىىا،طةيىىقأووجىىهأومىىاهبالي ىىواإالعىىاقصىىد
.ومإهال فإاةيالقو ،و الكأًةبالمصطلحمعإ اإل دا ةيمخ لفالمإا ياإلإساإيل

وقصىىةال ىىالم،  األسىىلوبمىىاالطةيىىقإلىى الطةيقىىلدمعإىى  يإمىىاعىىوةمىىقالزمخًىىةيهىىااال
و المىىهعلىى .سىىل تأسىىلوبةىىالاطةيق ىىه:))...ةىىياألسىىاليبعلىى مىىا ىىاا سىىإا ةرىىويقىىو 

.وأإراة  ماا  ايت،وهاايعإيأالفالاطةيقلخاصلةيال الم،(4)((أساليب سإل
                                                           

.01ص،مإاةعياًي،األسلو يلو  لي الخطاب(7)
71معايية  لي األسلوب،مي ائي ةيفا ية،ص(0)
0258ص،2ج(.سلب)مادل،لسااالعةب(2)
.418ص،7ج،أسا ال ال ل(4)
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ةىة ط،(7)((األعسلوبهىومىااإلإسىااعيإىه))ااام،ال ديثوهاايا ة ماًا ةيالعصة
.جوج يفوا يا  إإسااوأسلو ه
وهىىىىاا،(0)((،طةيقىىىىلال ف يىىىىةوال صىىىىويةوال ع يىىىىة:))... أإىىىىهوعىىىىة فأ مىىىىدمطلىىىىوبالًىىىىايب

.وهوي ماه معال عةيفالسا ق،ال عةيفأيضا ية ط يا  إإسااوطةيق هةيال ع ية
إاعىىىىة فمىىىىاةزواألسىىىىلوب،ةىىىىالغة يوالرىىىىمقصىىىىبالسىىىى قةىىىىيالىىىىك،حأمىىىىاةىىىىياالصىىىىطال

ويإقلرامادةج رىاالصىفةإلى ،اخ ياةال ا بلماماًأإهاايخةج الع اةلعا يادها))... أإ ه
.(2)((خطابي ميز إفسه

مظىىىاهةاألسىىىلو يلوجعىىى اًىىىدال،أي طةيق ىىىه،اةال ا ىىىب اخ يىىىاألسىىىلوب ةقىىىد ىىىددال عةيىىىفع
.الع اةلعا يادها  جسدلةياالإزياحألإههومايخةجم

يزيمأسلو ياةال دماال اجميعمايقوم هالمإًئمااخ ياةال دأاي واهاااليعإيأو
.(4)واآلخةاخ ياةإ وي،أ دهمام  وم سياقالمقام، ياإوعيامااالخ ياة

وهىا الةؤيىل ىةك.   ىق الىايي ة ىهال ىالمةىيالم عويةكةيفاي ةأااألسلوبيع مدعلى األثىة
.ةيالسامعةال دماأْايم لك عدا  أثيةيا ،أاالخطاباليس ق لو د 

ي ىىىلخ ىىىو ةا ىىىا ي ىىىيالىىىالال ق ىىى و))...وهىىى ىىىأااألسىىىلوبلىىىالكيىىىةكع ىىىدالسىىىالمالمسىىىدي
وصىإفأ عىادال ىدثاللغىوي،لقيوه ااوضعاألسلوبعل عا قالم ،(5)((إ ظاةلدكالقاة اإل

.(1)ال عدالدالليوال ع يةيوال أثيةي،عل ثالثلأإ اف
وال عىدال ىأثيةيهىو،(1)وهياأل عاداا راال يقا  رام مدع دالمطلبوة طرا فرىمالىإص

ىاد واسى مال ه،هدفمة زيمىاأهىدافإلقىافالخط ىل ًة ،ألاالغىةضمإرىاهىو وجيىهالجمرىوةوا 
الىىىاي إىىىدباألسىىىلو يلإلىىى ال عىىىةفعليرىىىا،هىىىااالي صىىىوةةىىىيخطىىىابخىىىا مىىىامعىىىالمالجمىىىا و

،ال ىىدثاللغىىويإلىى  اي ىىهال ىىيال ق صىىةعلىى اإل ىىال ل  جىىاوزعلىىاألسىىلو يل ا ودةاسىى را؛أل
                                                           

ةقىىىد ىىىي االمؤلىىىفجملىىىل،750-785ص،يوسىىىفو ليسىىىي،دإًىىى اليلالمصىىىطلحةىىىيالخطىىىابالإقىىىديالعة ىىىيالجديىىى(7)
.وساقها ال ةجملوةأكأإرااألمث ،وةأكأإرالم  ةجم مايإ غي،مؤاخااتعل  ةجملع اةلجوةج يفوا

.45ص،أ مدالًايب،دةاسل ال يل  ليليلألصو األساليباألد يل،األسلوب(0)
.87ص،المالمسديع دالس،األسلو يلواألسلوب(2)
.28ص،سعدمصلوح،األسلوبدةاسللغويلإ صائيل(4)
.11ص،األسلو يلواألسلوب(5)
.28ص،ا.ظة،ميعإ(1)
ال ىالمعلى ع ىد077ص،م مدع دالمطلب،ال ال لواألسلو يليعإظة،(1) ماالمؤسفاام مدع ىدالمطلىبلىميع ى  

!.يةد ال ضاعلإليه ما ق ضيهاألماإلالعلميلالسالمالمسديةيهااالموةد،ولم
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الوظيفىىل،م وجرىىلصىىوبة ىىدة الخصىىائصاللغويىىلال ىىي ًىىيح وجررىىاعىىاالسىىياقاإلخ ىىاةي
.(7)والجماليلال أثيةيل

سلو يلال يأ س تالخطابمعالمجماليلا سىمتالظواهةاألعةصدماهإا ااهدفال  ث
يةك ما-وها ااالخاص اا.لًفويل،إثةيوصعل الة مماأإراإص!()اإلمامخطبار 

إزيا ىا اأااألسلوبإاامااع  ىة:ايةكا وهةجا، جةدااالإصماالًعةيل- عضال ا ثيا
.ألاالمائز ياالإوعياهو ثةلاالإزيا اتيا الإوعيا ؛ةالفةق ياالًعةوالإثةسيغدو م

القط ىياوهىوا ىد،  طىةفةيىهيمثى قط ىا ،ا مس قيما ااألسلوب وصفهخطويًخص وه
مااالإزياح .(0)أماالًعةيةيص ةيهاالإزياحإل أقص مدك،الإثةيخا ا

االإ ةافةياألدبالًفويأق مإهةياألدبالم  ىوبالع مىاداألدبأا يعيادويةكً ة
.(2)الًفويعل وسائ م عددل جاباالإ  ا 

وإقىى موسىى ة ا عىىلعىىاةيفىىا يةقصىىةاألسىىلوباألد ىىيعلىى الًىى  الم  ىىوبالفىىةديالىىاي
.(4)دواالًفويمإه،قعصدأاي واأد ا 
ألإىىىه  سىىىبهىىىا االة ةاضىىىات، ًىىىفويا إلىىى ام  ىىىااصىىىعبق ىىىلْالمععىىىة ضالىىىإصهىىا اآلةاف ع

.سيخلومااألسلوب
ةىي إاقى وثاإيرمىا،أ دهماًفوي مث ةيساعلإلقائىه،مةت دوةيا()وخطباإلمام

وال  ىىثسىىيإظةللخطىىب.ق ىى اا ًىى م عليىىهال  ىىبةي  ىىو إلىى أدبم  ىىوبوالىىك،الىىةواللىىه
.ألاالخط لال  صوةإالةيم ف ، وصفراأد ا ًفويا 

ة لمىا،وم ا ملها الخطبس  م عةضىراعلى األسىلوبالىاييمثى االإزيىاحأجلى مظىاهة 
اهىىىا ي  ىىيا يإرىىاأ،عصىىةالىىايقيلىىتةيىىىه ثىىةتإسىى لاالإزيىىاحةىىىيهىىا الخطىىبقياسىىا إلىىى ال

.األص إثةا ًفويا واليغضماقيم رااإرا اإتةي،الإصوص  م طا عا ًعةيا 
ةهىىامإىىااسىى وتعلمىىا ةاألسىىلو يل  ىىيحة ىىصهىىا الخطىىبوةىىقاألدواتواإلم اإىىاتال ىىي وة

و إوعتإل ا جاهاتم مايزللع أهمرااألسلو يلاألد يلواألسلو يلالوصفيل، اليعل يدًاة 

                                                           

.22ص،األسلو يلواألسلوب:يعإظة(7)
.02ص، إيلاللغلالًعةيل:ظةيعإ(0)
.87ص،ً ةيم مدعياد،اللغلواإل دا ،م اد علماألسلوبالعة ي:يعإظة(2)
.71ص،موس ة ا عل،األسلو يلمفاهيمراو جليا را:يعإظة(4)
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لراسعدمصىلوحعلى صىعيدالىوطاةو جوها األخيةل،(7)واألسلو يلال إيويلواألسلو يلاإل صائيل
.العة ي

وال  ىىثسىىيإظةةىىيالخطىىبوةىىقالظىىواهةاألسىىلو يلال ىىيًىىاعتةيرىىام جليىىلةىىيمظىىاهة
ةسا المث ،وال إاص،ال  ةاةم عددل مثلت االإزياحو .وا 

                                                           

.711ص،إً اليلالمصطلحةيالخطابالإقديالعة يالجديد:يعإظة(7)
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 نزياح اال: املبحث األول 
مىىعالمفىىاهيمالم إوعىىلإإىىيالاإسىىجماال ىىدأااا ىىة،إزيىىاحق ىى أااًىىة ةىىيةصىىدظىىواهةاال

اللإقىادوةأكأ(االإ ىةاف)مصىطلح  ىتمسىم ةقىدةصىدموسى ة ا عىلهىااال،ال يسادتعإه
اللإقىىىادأو...(7) ال جىىىاوزوالفضىىىي لوالًىىىاواواالإ رىىىاكوالجإىىىوا،الغىىىة يياةيىىىه سىىىمياتمخ لفىىىل

.(0)وال عدوالمجازللمصطلحالغة ي ال ًويهوال ًويشلل ا  ق ةوهامعيالعةبمصطل اتص
ويإقىى قىو  ةوإىىو،ةرىىوخطىأ،إزيىىاحمىادامي  قىىق الإسى لإلىى معيىاةويىةكجىىاا ىوهاأااال

.(2)((خطأمقصود))ماأإه
ةىىيوصىىماألسىىلوبالم مىى   صىىماتالًىى ا(4)موإىىاا.جويإقىى ع ىىدالسىىالمالمسىىديةأي 
.(1)ا ية أإهخةقفيةوةأي ، أإهاضطةاب(5)وةأيةوإ اإييه. ًويرا 

الىميصىةح أإىهقاصىدلإلإزيىاحأولالإ ىةاف،(1)(ةوضى )واسما م مدع دالمطلىب ...وا 
مىا–إل آخةها االس عماالتال ي ضىعاإلإزيىاحأ ىدا ةىيمضىيقال  لى واالإ رىاكواالإ ىةاف

صىىىدك  والجمىىىالياا ةصىىىداألداف،ةلوالأدةي يىىىف سىىى طيعهىىىا المعىىىاإيالمإف ىىى–ًىىىئتةقىىى 
ىىةا للغىىلةاال،هةىىيالإصىىوصاألد يىىلعمومىىا لوصىىف إزيىىاح وصىىفهخلىىال مىىثال يصىىلحااي ىىوامًؤ

 قإىىواالفصىىى  ةرإىىاي ىىىدثاالإزيىىاحعىىىاولغىىىلال  ىىاةق ىىى اايع،األطفىىا ق ىى ااي علمىىىواالعاميىىل
.ول امامإظاةآخة(خطأ)االمعياةالاياسما  وه
وهىو(إزياحاال) يليةاد ياامعالمراالجماليلوال ما خواصراال ع يةيل ىأمااا وصملغلأد
.ةراامفرومالا  إا ...(أوصافال  ل واالإ راكوال ًويه) ام ل لكاألوصاف

مىادةىعو إ يىلوم اعىدلوجىابا ال لملاالمعإ المعجمي سما هالفيزيائيلال ي  يط رإ
علىىى مسىىى وك–إزيىىىاحةي ىىىوااال،لرىىىااالمصىىىطلحالًىىىائعمفرومىىىا سىىى عاة يصىىىلحاايع(8)و  ةيىىىك
ثااوجا راإل  ي ، إ يلالمعإ المعجميعااللفظل:هو-مثال اللفظل ة غىدو( يزجمالي)زا

                                                           

.44ص،مفاهيمراو جليا را،األسلو يل:يعإظة(7)
.45ص،ا.م:يعإظة(0)
.75ص، إيلاللغلالًعةيل:يعإظة(2)
.21ص،األسلو يلواألسلوب:يعإظة(4)
.87-82ص،ا.م:يعإظة(5)
.80ص،ا.م(1)
.18ص،ال ال لواألسلو يل(1)
ه)مادل071ص،القامو الم يط:يعإظة(8) (.ز  
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ةرإىاك   ثىف،الم صللهي  ةيكاللفظلعاأصلراالمعجميواال  عاد رىاإلى م ىاماالمجىاز
إزياح رىااالمعإى هىومىاسىأ  إا ةاال،يف قةإليرااألص المعجمي عادا جماليلو   سبأ،دالل را

المعإى مىاةىي  ةكألإه،ياإلسإادويال ة ي و،الدالليإزياحةؤيلومإطلقا لةصدً  أإوا اال
مىىام  ة ىىا ،رىىاالمعإىى الجديىىدوهىىوالمسىىاةلال ىىييإىىزاحالي،مجىىازيالداللىىلالم اًىىةلإلىى المعإىى ال

 مىااسىما (0)(اللغىلال يضىاف)أو،(7)(دةجىلالصىفة)المعإ المعياةيال ياديالاياسىما مىاةزو
ةىال  ةكعىاهىاا.(2)ووصىفرا أإرىا  ا ىل ةيئىل...وضةبلرامثال    ا ىلالصى في،تةةوالا ا

.إزياح  س رمالمعياةهوا
ألإرىاضىمإا    ىي(ال  ا ىلال ةيئىل)أو(اللغىلال يضىاف)أو(الدةجلالصفة)ولستاإسجممع

  يىثإاا  ىةكعإىهوعليىهسىي واالمعيىاةالىاياق ة ىه،عااإعدامالدالللوال فصحعاالمىةاد
ما ىاا  اجىلإلى ال أويى ةرىواة،هوال أوي ،إزيا ا المعإ أص حا إزيىاحسىوافأ ىاامجالىه  ع

.اللفظأم ااةضاؤ المعإ 
إال،تعإرىاال اجىلامىقا الهمى،الغلالمجازهيصإواللغلالم اًةلةيالوالدلألإيأةكأ

و قىفق ال رىالغىلجمرىةلالإىا ،وإىا رمإاالغلالمجازاخ ص راالإوا  واألةىااالل ع يىةعىام 
لعىدم،ةغدتلغ رمالمعياةلرىااالسى ب،ال   اجإل  فسية،الايايس عملوالغلسرلل،وعوامرم

 ىى رملغىىلالعىىوامالقاصىىةلعىىااإللمىىام مق ضىىياتإةرىىمل ،امىىاالإوا ىى والع ىىاقةل، اج رىىاإلىى  أويىى 
إزيىاح ل ىاظمة   يىهم ىوامىاةاال،وصفتلغ رم االإزياح،ل واإرجالم ميزياسإرممًاعةهموأل

ايجا يىلوهىياق فىاف:والثاإيل،سل يلوهيالعدو عالغلعوامالإا :إ داهما،عملي يام  الي يا
.إثةالع اقةل

ألإيأخا أاالعدو هوا دًىقي،(4)إزياحهوالعدو اا هااللالكالأ فقمعمايةكأا
ال ىىىظ الإسىىى لإلىىى ااتةرىىىويع،ويخ لىىىفعإىىىهمىىىاإا يىىىلثاإيىىىل،إزيىىىاحالمزدوجىىىلًىىىقيعمليىىىلاال

،ال ظ اع  ىىاة عمىىال أد يىىا مإجىىزا إزيىىاحةىىيأمىىااال.عىىاهىىااال ع يىىةإلىى  يىىة ةيقىىا عىىد ،الم ىىد 
و–مىاوجرىلإظىةيال ىيال لىزمأ ىىدا –يعإىيمائد ىههىوالموضىو  صىةفالإظىةعىاالم ىد 

.عل هاااألسا سأس خدمهاياالمصطل ياةيال  ث

                                                           

.87ص،األسلو يلواألسلوب:يعإظة(7)
.722ص،تةةوالا ا،ةيدةجلالصفة ا لال :يعإظة(0)
.727ص،ا.م:يعإظة(2)
.41-45ص،ليا رااألسلو يلمفاهيمراو ج،ةظيعإ،704ص،األسلو يلواألسلوب،ةظيعإ(4)
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وال ىىىاف والفصىىى  وال ىىىأخية ال قىىىديم ةيًىىىم  يإئىىىاا،ال ة ي ىىىي:إزيىىىاحمىىىاجاإ يىىىهوسىىىأ إاو اال
سىىإادوال ة يىىباإلضىىاةيومىىااإىىزاحمعإىىا ويىىدخ ضىىمإهاإزيىىاحاال،الىىداللي:واالإزيىىاح.ل فىىات واال

ىة  ة ىا ةىي،م هالسياق المجىازالعقلىيوالمةسى وال إايىلال ىيال ةسىمصىوةل فلعدممال  ى  ًؤ
،(7)...((ا ىىا إزيلهىىيالو ىىدلاللسىىاإيلال ىىي ًىى  اال ال يىى))...المعإىى إامىىاالمعلىىومااالصىىوةل

االخىىىاصووجودهىىىاألالرىىىا ياإرىىى،إزيا رىىىايصىىىبةىىىيم  ىىىثالصىىىوةلالفإيىىىلل ىىىامجىىىا ةصىىىدا
إزيىىاحالىىدالليةسأةصىىد ةىىيمجىىا مىىالىىو إىىاةةطةةىىااإلسىىإادأوطةةىىاال ة يىىبأمىىااال.المسىى ق 

ةإلعىادل،لسىياقل إىهلىميإسىجممعإى مىعا،طةةىا  ىالفمأومىا...اإلضاةيأوال ياإيأوال ىدلي
.ليإسجمالمعإ معالسياق،ثمإعادل أويله،إزياحال اص  أًيةاالالكاالإسجامال دما

  :نزياح الرتكيبياال
 املبتدأ املركب -أ

ظىىىاهةلالم  ىىىدأالمة ىىىبوهىىىيظىىىاهةليم ىىىزجةيرىىىا،وأو ظىىىاهةلسىىىأ إاولرامىىىاها يىىىكالظىىىواهة
ة دال ماأااةجعالظاهةلإل مىا،أمة  ا ماصفلوموصوفةيغدوالم  د،الم  دأ الصفلأ ياإا 

وهىومىاي جاهى ضىمإا  عطىشالم  ىدأإلى  لىك–عةفإ ويا  الفص  ياالم  دأوالخ ة الصىفل
راالم  دأالمة ىبمىا يىثاإىهةىيالمعإى اليسى ق ةلسم –الصفل؛ألإهاليس  ممعإ إال را

،ي  ىةوظيفىلالصىفل،ألا سميلوقو الصفل ياالم  ىدأوالخ ىةةصىال .لة عوز  لكالصف؛ إفسه
موسىوم،ةىالمخ ةاإمىاأةاداايخ ىةعىام  ىدأمخصىوص،إاهيأ ىقلصىوقا  الم  ىدأمىاالخ ىة

له عىضالصىلل مىايةومىه،ةلولمي صف رال اااإلخ اةسي واعاًيفآخة، صفلمعيإل
. المخ ةولميقصدإليهولة مالميعةد،المخ ة

إاال ىىالزم  مىىي ىىيا،والإ ىىوصعىىاآةائرىىم،واليعإىىيمىىاأقولىىهاالة ىىدادعىىاقىىو الإ ىىال
ةىىال،ةمعإىىا أاال ة يىىبالزم،ول إىىهإااق ضىىا ،  يىىثيق ضىىي ىى م  ىىدأوصىىفا،الصىىفلوالم  ىىدأ

طل رىاالسىياقةرىيليسىتإاالصىفلهإىاي ،يصاةإل القو  الفص والخوضةيجىواز أوعدمىه
.وال اجلإليراإاجزل،  هيمطلو ل،أجإ يلعإه رااالل اظ

 أسىماف،مسىما إ ويىا زلىز  و  ،  يًم مىا ىااةىي  مىه،واليق صةهااعل الم  دأةقط
()قولىىه،ويىى مخضمصىىداقا لىىه،ايقىىع  ىىتالعإىىواامىىةم.والمجىىةوة ىىةب،الإواسىىخومفاعيلرىىا

(إا )ةالم  ىدأالىاياسى  ا إلى اسىم،(0)((...ما   منِيم ه اخرتتو ِنًواَلَذ ئنِياْطاخْل جلنِياَرَّهذًنْ  إنم...))
ال ىيمىا،ل عددالصفل،ا سبالم  دأً ال اا ة يبم ًا ك،   مالسياقالاييف ةضال و يد

                                                           

.11ص،هإةي ش ليت،إ وإمواجسيمائيل  لي الإص،ال ال لواألسلو يل(7)
.010ص،0جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل(0)
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،لمىىاي طل ىىهمىىاجملىىلالصىىللةرىىوقىىدأطىىا الم  ىىدأوزاد  ال مىىا (اللىىايا) يإرىىااالسىىمالموصىىو 
م إوعىىىا  ىىىياال ىىىد ،(7)ةاسىىى طالتالمسىىىاةل ىىىياالم  ىىىدأوالخ ىىىة   ىىىمصىىىيةوةلالم  ىىىدأمة  ىىىا  ياإيىىىا 

ول ىىاال يىاا ىىاا،ةىال الميسىى قيملىولىم ىىا ةها يىكال وا ىع(الخىىاطئيااللىايا)والصىفل(الىةجليا)
.إريةأيهةىيال  مىياأوال  معىز عىاإ ىائجال  ىمأةاداايع()ةأميةالمؤمإيا،سيف قةإليرا

ةالغايىىلمىىا،ل ىىا ىى وا ىىدلمإرىىا ىىإرض جىىزف،أةادأايإىىو  ثالثىىلأمىىوةمج معىىل،االخطىىابأة ى
ةلقىىدةاماإلدالف ةأيىىهةيمىىايخىىص،يىىلال   ىىيملم   غىىيإيصىىا ةأيىىهةىىيمجمىى ع،  ىىلالخطىىابمة

يقا اللومعل ا،أص هاياال  ميا لرىمدخى ة ىاا،يا اإواس  ا ةىياخ ياةهمىاالالمخاط يا وا 
ثماإلخ اةعاالإ يجلالم ولدلمااخ ياةةجلياها صىفا رما، يةم اًةةيماآلتإليهاألموة

ولمىا اإىتهىا الصىفلهىيعمىاد،ةرىا الصىفل الىااتهىيال ىيأدتإلى  لىكالإ يجىل(خاطئيا)
ألاالخ ىىة ًىى  مىىام وقىىفعليرىىاو وجىىبا ىىةقيىىدوصىىفي؛ ةهىىاااةقىىد عىىي ،ًخصىىيلال  مىىيا

وقىىدقصىىةواعإىىدما ضىىواالإظىىةعىىا،وهىىوااالإىىا ال ضىىوةهىىمالىىايااخ اةوهمىىا  مىىيا:ثىىاا
ل ىىاالقىىوم، وإرمىىاخىىاطئياال  ىىوافًخصىىي يرماعلىى خصىىائص اإىىتسىى إ ئعىىاهىىا الصىىفل

لسىىمات؛إا وضىىعراةىىيال سىى اامىىا ىىاالرىىمأاومىىا ىىاايإ غىىيلرىىمأايغفلىىواهىىا ا، جاهلوهىىا
وهإىىامظىىاادةىىع،أمىىاوقىىداخ اةوهمىىاةال ىىدأاي  مىىا غيىىةمىىا  ىىم ىىه عىىال ،يإ خ وهمىىا  مىىيا
ألإىىهاليةيىىداا،ةالمة ىىبالوصىىفيإااأمىىةمطلىىوبةىىيإسىىيجالم  ىىدأ،()ال رمىىلعىىاإفسىىه

إمىااًى م اإلخ ىاةعلى إىو،مايجرلوإهيعلمرم  مىاالم اسى لوال   يىتةىاألمة جىاوزاإلخ ىاةوا 
ااي جىىىةدعىىىاهىىىايا–الىىىايهىىىوم  ىىىدأةىىىيمإزل ىىىهالوظيفيىىىل–(اا)ةلىىىمي ىىىاالسىىىم،الم ىىىض
إماقع،الوصفيا . رماااي وا ل اظ ل  اإلخ اةصدوا 

هىىواسىىممفىىةد اا ىىااالوصىىفالىىايمىىة  ََِإنم  ))قثمىىلوصىىفهىىوجملىىل،وا  ي جررِرت  شرر اهَد لقلرر 
المق ةا الوصفهإا أخة،(0)((...اَتفرًْط أهِل ْةَجَردوعن َم نفَساأل –عاالخ ةأوم علقىه،اسمإا 

ةرىىيم وإىىلمىىاخ ىىةمقىىدم،وهىىا الجملىىلمسىى طيللةىىيأةقرىىاال ة ي ىىي–  سىىباخىى الفالإ ىىال
مىىىؤخة، أمىىىامىىىاإا يىىىل.(2)ثىىىماإلضىىىاةلالمضىىىاعفل،ةالجىىىاةوالمجىىىةوة،وجملىىىلالصىىىفل،واسىىىمإا 

ةالًىواهد ًىيةإلى ال صىائةال ىي، عىةجةيىهإ ىومةاقىيال مىا ،المعإ ةري سلكسلما عموديىا 
مدرجرة  ...))() قولىهعإرىا خوفاألإف و مإعرامااالإىزالقإ ىومرىاويالىةدكال ىيع ىة

                                                           

إاأسىم المؤلىفهىااالإىو مىاالمة  ىاتالمؤلفىل،01  ىثةىيمىاي ىوا ىهالملفىوظإصىا،ص،إسىيجالىإص:يعإظة(7)
.وما ألفماالم د مإهوال د مة  ا  دليا ،عوتمة  ا إع يا ماالإعتوالمإ

.15ص،7جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل(0)
ال المإاا  واماأ ثةماجمللوا دلةروإص سيط05ص،إسيجالإص:يعإظة(2)  .إايةكأا 
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يالمعصيلإل الراويلةيإايإ دةالمإغم ة، إايلعاال قصيةال ةا ي ي،(7)((...أهل اَتفرًط
م ساة  ولىميجعى جملىلالصىفل(ًىواهد)  لمىل()ةلوا  فى ،   يعزعليهالإروض،دةكا

،ة ىااال ىدلرىىا الصىفلأا  ىللفمىىعالوصىفةي  اةيىاامعىىا ،لمىاأجىزأالقصىىد،صىإوا  فسىيةيا لرىىا
.إليصا المعإ المةاد

 اخلرب املركب-ب
الخ ةالمس ق لمي اهوالمطلوب، ما ة بالم  دأوة ما ة بالخ ةأيضا  ولعلهال،ألا 

،(0)((... راةٍ ا َ بْلر , إهلرات   رات   كرانَ ()))ةمثال ةيقولىه،لاا ااال دماال ة يب،يفي اإل اطل
مالصقلا ( يا )ًاج ا الصفل،( ااإلرا  ال يال)ةلوقا (إلرا ) خ ة اااة  طْتالصفلاة  اط 

 يالما يىةةما يثأةاداايث تهلل،والإع  المةاد،الإ قضالغةضوةاتالقصدماةأ 
، هعىيااا ىهإا يا،وهيجرلاللزوموعدمالمفاةقل–الجرلال ي ث ت رالل ًةوسائةال يواا

سىائةال يىاللىااعمىد غىايةلهةلميك دماوصفه ال يالأوال إلث ات يال-الصفلزائدلعليرا
.قاصدا عدمالمًا رل ياال يا يا( ال يال)إل إفيالكالً ه اس عما أسلوبالإفي

(إلرىا )لي ىةاصمىعالموصىوف( يىا )ولي  ققهااالقصدلىميىكمإىاصمىااإل يىاا الوصىف
ااإف اإ ويا إل  لم يا،لي وا   مال لملالوا دلداللل ،اضىمالصىفلإلى الخ ىةوه اا ا،وا 

.مماي  غيهالمإًئةريساإ لمطلو لةإ قتطةةياإلسإادوجمعت يإرماةيإطاةوا د
ةمف ىىاحال عىىبمة ىىب،(2)((..اَتعررْب اح مفَترر غبررُةاَرم))قولىىه،ومىىاًىىواهدالخ ىىةالمة ىىبأيضىىا 

مىىاداماإلإسىىااةىىيإا،ع ةهىىاةىىيمطىىاويالإصىىح()إضىىاةي ا  ىىهخيىىوطاالسىى عاةللي و ىى 
، فىى حلىىه ا ىىا يىىدلفمإىىهال عىىبوسىى   إفهاألمىىاإيوالة ائىىبال ىىي،ةسىى  وم ولىىهالًىىرواتال يىىال

الام ىزجآخىةاألمىة اليىأ واسى  ا قإوطىا ،ةالة  لمؤطةل سوةاألم الايعس أاي  قق ،وا 
إىىى وه ىىىاادواليىىىك ع ىىىث ىىىهدوامىىى، لىىىتم لرىىىاأخىىىةك،ةىىىإا  ققىىىتاألمإيىىىل مف ىىىاح)ة لمىىىل،لالمع

.اس طاعتأا ةسمصوةلمإفةل مإعالعقالفماالخوضةيدإياالة  اتالمس مةل(ال عب
 تعدد اخلرب -ج

وأ ثىةمىاي ىواالىك،(4)  مىا أو قيقىلوهإاصوةلأخةكاةةزهىااإلس قصىافهىي عىددالخ ىة
م وخيىىىا ال خىىىو ،لىىى الطاعىىىلة ىىىةا يقىىىو ةىىىيمةا ىىىعال ىىىثع،ةىىىيخطىىىبال و يىىىدوم ىىىا الإصىىىح

                                                           

.15ص،7جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل(7)
.17ص،7ج،ا.م(0)
.17ص،7جا،.م(2)

.50ص،ا االإاظم،ًةحألفيلا امالك(4) 
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ُ َم ٌلعْقوَم, روْةاَع  وث ق  فإنرا  بٌل اهلْل ْةاَعلى ْطَع قوُ وأ ث ...))واإلاعاا ًَر , روْةاَرذم  ك    رلَ َن  ْةصّْر املعو أهرل   و  ر ال 
ًَ, راراْمَم ً إلعالْم وَنرتد وال   عىددةقىداسى عم أسىلوب قىاطةالخ ىةالىاي،(7)((...إلهلامررا سرددون َ را وال 

وقىىدجىىافتةىىيإسىىقام ىىوازا،ةاألخ ىىاةم إوعىىلةىىيال ًىى ي الإ ىىويوالم  ىىوكالمضىىموإي،  مىىا 
 ى إرايىلوقىدمىاز ىياهىا األخ ىاة ىةفالعطىفلي ىد ،ل زيدالموضىو  الؤمىا واإسىجاما ،م وازا
لخ ىىةةلىىي أمىىامىىالىىها،وقىىد ىى مظرىىوة  عىىددالخ ىىةلفظىىا ومعإىى  ،ولىىي  معىىةا إلىى سىىا ق،خ ىىة

ةراادوةهاالوظيفيل إرادالليىا لىم،عطفتجمللالخ ة عضراعل  عض،ةرا الواو،(0) م عدد
،ةىىالواوةةضىى راط يعىىلاللغىىل،وهىىواإلخ ىىاة،إًىىأتألجلىىهالغىىةضالىىايأع ىىيا  جىىز ىىياالجمىى و

فالخ ىىىةعلىىى ةمعرىىىااليضىىىة قىىىا،ة ىىىااال ىىىدمىىىااسىىى دعائرا،رىىىامىىىاال ىىىالميف ىىىتأواصىىىة وطة ع
ا  و لساإيا إل معطوفأومعطوفعليه .–  سب عددالخ ة– قيق هوا 
م إاصىفياةىيالميىزااليع سىا قيقىلمىا،وقدجافالخ ةاااألوالاةيًطةيامع ىدليالقسىمل

وليستمقةوإل، يةمظةوةل واقعلزماإيلأوم اإيل،ةأ ةزاالطاعلما يثهيهي،ع ةاعإه
واألسلوبقائمعل ال إاصف،ةري   وثيقعاصممإيف،القائميا راوالالمعةضياعإراإل 

د عليىىىه إىىىا مةضىىىال عىىىاال ىىىوازاااليقىىىاعيالىىىاييىىى،المعإىىىويالىىىاي ىىىوا المجىىىازةىىىيالجمل ىىىيا
عمىدعامىدإلى ال ة يىبليف  ىهاسى وكلديىهةإاا،ةمإرما الرافخ  م  ًطالًطةياصو يا إاأ
لىه،خة لآلدًْطةيا الهماع  وقىدا  إفىتالوصىف،ياموصىوةيامىايىإ الاإلى خ ىةرة،مسىاوا

:اإلضاةل
   وثيقالعةول
معق مإيعالاةول

 ةةىىا وا ىىدا ةرىىاااليقىىوضالإصىىفلةال  ىى اقىى (  ىى )علىى  لمىىل(معقىى )وإلازادت لمىىل
ر ىىا لسىىوفإو ىىااالم مسىىك ىىه،عةضىىللالإقطىىا ل  ىى لمىىا ىىاااو،ة ظىىهمىىاال ىىةوفأقىى ، يىىزا 

ً ،ةي ةدكةيمراويالمعصيلالظامخاةلااي يف ه إا،ا  مايقطىععلى المع ىةضأوهامىهو
مادامىتخالصىلمىا،وقد  فلتالصفلالمً رل إلصاقالصفل الموصىوف،وصفه وثاقلالعةول

علىى  ة يىىبعمىىودياليعسىىة، إااةال  ىى ال إفصىىمعىىةا،ال ىىدوثم ىىالل ىىالث وت وهىىولفىىظد  
واالس مسىاك،ةرىيةىيم ى ادإى ،دواق يلرىاالمعصىيل،ةالطاعلةيمقاممًةفأعل ،  سسه

،الة ىامعإرمىاةثمل قا  خفي يامة   ياأزاح،    الطاعليإ ً اإلإسااماأدةااالمعصيل
وما عىاالجملىلاألولى ةالطاعىل مىا سى لزمهمىا ى  وال خ لفالجمللالثاإيلمفر(.   )لفظ

                                                           

.77ص،2جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل(7) 
.50ص،ًةحألفيلا امالك(0)
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ومىىىايسىىى دعيهاالل ىىىااامىىىامزيىىىدمىىىااالإغمىىىا ،الىىىإف عىىىاالمعصىىىيلوالغىىىوصةىىىيلجىىىجالرىىىوك
يسىى اةىىوةات(معقىى )يىىدةأعإرىىامإىىاةعالًىىرواتو، ىىااال ىىدمىىاعاصىىم،واالإرمىىاكةىىيمةديا ىىه

مإيىىع)ولمىىاوصىىفهىىاا أإىىه،فسىى ةاتالمعإىى ةىىةاةا مىىاالجىىةيوةا،الىىإف وي  سىىراعلىى الطاعىىل
ةرىم،أم ا خي هااالمعق ًامخا يًيةضىمإا إلى علىوالطاعىلم اإىا و سىاة المعصىيل(الاةول

ةضال عاالوصو ،اليخطةةي الرمأاي اولوها،ةيمإ أكعإراوهمل خ طرمةيقا ال مةد
،ايًىيموا واةقرىاأو،عىااالم ثىا أاير ىدوالصىواهالااعسةعليرموهمةيمع ةكال ىأ ي،إليرا

 فلى رمعإرىاتلقىدأ ىد.اليىدة راالعاصىوا،لااةالطاعىلةىيًىأوهاال عيىد،لرمواو يراوالأايع
وأًىادت،قال رىمعىاجاد رىاواإ،ةقىد يإىتاإ فىافهمعىاالطاعىل،صي الإفيال يس قت  ةع 

عالمرىىىاو،وإيىىى مةامرىىىا)لفىىىاظوأ ىىىةزتهىىىا األ، علىىىومإزل رىىىا لرامرىىىاو،ا  أمىىىا،مة   رىىىاالقاصىىىيل(ا 
وه اااإص ت،لمقامةقد ازت يإرمو يا لو هااااألةعا ال اةل را ال لماتمعصيغلالإفي

.الجم المةدوةل العطفةيجدو اإلخ اةعاالطاعلإ ةاف  راو ة ي ا ةيرا
 قور ررَْ َنًَِّاوت رر, ر اْتباَشَّرر اَساَكَّرر نت ُفررَت, ٌةَرْتررَخ, ٌةِ ُلررن ا   اَرردُّ نَّإ...))وثمىىلأخ ىىاة  إىىو ةىىي عىىددها

ىوعإىدمايع،لةىةادوالجملىوقىد إىو  ىيااإل،ددالخ ىة  مىا ةرإىا عى،(7)((...راْلعاْجْب  ةىيمإىا ي و  
جاهرا  مرن رَ  لر   خولررا وت  ن أّمَمر  رُّأنررا َتغ ر  ...))  عقىدأطىةافالجمى أ ثىة،ال ديثعإراإل ًعابآخة

ة عىداا ىااالخ ىةعىاالىدإياخالصىا ،((...قوِركافْسوَت, ل راَعق بإوباهْلسرةَ واحُل دامْةأو امات اَكَّوست رث  
 اإىىتوسىىىيل ه،اإعطىىف ىىهال ىىالمإلىىى ال ىىديثعىىاأهلرىىاهىىا المىىىةلةىىي خلىىص ىىدةيجي،عإرىىا

ة اَعة صررّ اَعر ّدن ا َخاَردَّ  انَّ...))قولىهةىيامالىدإياوقةيبماهااًى را ةىيالًى  والم  ىوك،العطف
ًَ ات َرَمَثَوةٌ َعر هرا المْ أنرار , ةاَرّحَس ,ةاَرّرْغ, ةاَرّ َم, كاًرا  امْل ق برضرراسِ ُ ُلرُكَتر  وٌرر ررا ُغر  ك ْطبْار َوهرا سرروٌ  هاهر  ,ٌةَعر اْنررا 
اس رلراأوال  خم ماصىي ،ا مخ لفلوازداا أً ،ةقد إو الخ ة،(0)((..اًاَزاف اَرَّتُلق برُكبري ت َو

ةاصىطففاةىيمة  ىزاإل ثىاةالىايازداد،ل عىددالخ ىة  مىا الم الغلالم  ةةاتماقيىدالعطىف؛
وقدجمعرامعإ الريمإلعل العق و غيي ىه،   صاةًيئا مة سخا ً  السماتال اةزلللدإيا

  ف ىىقعإرىىاأ مىىامال يلىىل ،مم ىىوةا  ىىه،مصىىةوعا ،يملىىكإالأاي ىىوامخىىدوعا ةالمقا ىى ال، طىىةقا
ةفىىيهىىا ال لمىىات ظرىىةدالئىى ا  جىىابالىىاهاوالضىىةبعلىى العقىى ةىىي ة ىىل،مسىى وةا ،مغ ىىةا 

ىىاي ىىاكلىىهةيغفىى المىىةفم،ل إرىىامضىىاعفل خلىىباللىىب،خاطفىىلسىىةيعل لعىىدمام إاعىىهعىىا،عرىىاعم 
م سىاوا.الدإيا ق ى ، جلىت ىه ى مفىةدلموازيىلللخىةكمعإى ووزإىا وقد واةدتال لماتةيإسىقا

وهىااالخطىابيم ىااا،(أإراةهىاالمعىلوثماةهىاياإعىل): يىثيقىو ،ةًيئا مىامغةيا رىااايظر

                                                           

.254ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(7)
.120ص،7جا،.م(0)
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ا س لااقفاهما الإعتالمع،ة  وااألإراةوالثماةمثال ل  لالم سوسل، م عل ظاهةمعإا يع
ةلمىا اإىتالمعىل، رةالإفو ويسى رويراةال دإااممايع،ة  ااوا  ةاةةالمقاممقاما،وصاةرماأل

ةرمىىا ىىالك،ومثلرىىاالثمىىاةةرىىيإاا اإىىتياإعىىلاسىى طي توصىىاةتمطلو ىىل،اسىى دةجتواسىى غوت
على ااالىكاليمإىعااي ىواال ع يىة إائيىا ةيإىدةج ى .ومس  اتصةا و إاًب،أس ابجاب

جمل ىىىىيايسىىىى وي ىىىى ،االخ ىىىىةةةديىىىىا وي ىىىىدهاالإىىىىع،يىىىىا  ىىىىااامماديىىىىا مسىىىى لا  ىىىىتإطاقىىىىهمعإو
وه ىاااةدةرمىا مثلرمىامىاالخ ىة،و ة ي ىا لي الزمامعإ  ،عضرما  ةفالعطفمصفود ياإل  

هإاأيضا اث ىتالخ ىةاا ىاليام غىايةيا،(...ظاهةهاسةوةو اطإرا ةوة...)المة بالمعطوف
 خالفمضمةهاإ ئلاييعللدإياهومظرةهاا اا ااالخ ةااهإاجمال أسميل وط ،عا ا ا دااوا 

 ضىفيااال ة ىل،همىاجمل ىااةعلي ىاا،ةقىد ىبالىكخ ىةاا، ا الدإياو  قياإىهدائمىا على ث ا ىه
الوجىىهالجاإىىباآلخىىة يإىىايع ىىةز،ال ىىي ع ىى الوجىىهالقاسىىيللىىدإياالم  إىىف المصىىائبوالمرالىىك

  ىى ل إسىى الم ىىاة ،إاالىىإف مًىىغوةل ىىه،الإىىاعمالىىايسىىاقألجلىىهجمىىال اسىىميلثا  ىىلالم ىىةف
ةرىااال إىو ةىي.ة ااال دماقطعسى ةلالىإف واهولرىا رىا ياالجمل ىياالفعلي ىيا،والمصاعب

،مخ لىىىفالم ىىىاوة،ةالموضىىىو م ًىىىعباالطىىىةاف،األخ ىىىاةضىىىةوةلةةضىىى رامزيىىىاتال يىىىالالىىىدإيا
ةي خيىىةالمةسىى مإرىىامىىاي ىىواسىى  ا إلس قصىىافجواإ ىىهال ىىي رىىا،يىى   مةىىي عىىدادالخ ىىة  يىىث

.ي وص إل  غطيلالموضو ماجميعجرا ه
وهىي.أمثللظاهةل س  قالةصدو ة وعل العد،وها الإمااجال ياخ ة راما عددالخ ة

 ر ّرررطامُل ود د اَررَ  احلرراكق  ا  ّلرراََع ر ّ املص ررال   ََسررا ُكْلررهرر  امْل...(:))) قولىىه، س ًىىةيةىىيخطىىبال و يىىد
.(7)((...ه م َرْك ل  رم امْل, ه م َرَ   ر م عوامْل, ه ر أمو  د حم امْل, ر اْهاَْط

يسى ق  رىا عىال واليًىاة ه،و عضها األسمافوالسيمااألول مإراهيمىالىوازمالة و يىل
.(0)ال  الة و يلواس  قاقالع ادلوهي س دعياخ صاصه ع،ةيرا ية 
وصىىفه عىىال  ًىىداألخ ىىاةل ىىد عليىىهمسىى عيإا  ىىالقةآاةىىيايىىةاد عضىىراو  الملىىك)لمىىاعىىز 

(.(5)والعالم(4)والودود(2)والسالموالمصوة


                                                           

.772ص،7جل،ةيمس دةكإرجال ال ،إرجالسعادل(7)
.027ص،75ج،الميزااةي فسيةالقةآا:يعإظة(0)
.02،04،ال ًة(2)
.74،ال ةوج(4)
.48،؛س أ18،؛ال و ل725،المائدل،مثال ةظيعإ(5)
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 املركب اإلضايف-د
ضىاةيالىايةمىاأةإاإىهالمة ىباإل،ولي ال ة يبال ياإيهوالصوةلالو يدلللم  دأالمة ب

أو يىىىااالملىىىكوسىىىىواهامىىىااأل ىىىىةاضال ىىىييةومرىىىىا،أواال  ىىىىةاز(7)قىىىديقصىىىدمإىىىىهال خصىىىيص
.المخاطب

ة لما ىىىهاًىىىداة قىىىاةا إلىىى  عضىىىراألا،والمة ىىىباإلضىىىاةيأ ثىىىة ماسىىى ا مىىىاالمة ىىىبال يىىىاإي
العإرىا أإرمىاعلى وقىدع ىةالإ ى،ال لملالوا دلال إرض عبفاال  دافمالم سإدإل قةيإ رىا

ا اإت،لااال ةوإا اإاعل مس وكالمعإ  لملوا دل الفع .صعيدال ة يب لملوا دل وا 
ومىاأمثلىلالم  ىدأ، س دعيهالضةوةلاللغويلوال ع يةيلمعا .ةاالل  ام يإرماقرةي،م ًظيل القول

قصىد،مضىافأم  ىد( فىةالإعمىل)ةىى،(0)((...ٌ ؤوش  ِلاْهاْو حبْةص َو, ؤٌ َُعمةْ اَكِّ ر ُفُك))قوله،المضاف
وسىوا مىاأإواعىهال ىي،ةىال فةأإىوا مإىه فىةعقيىدلو فىةعمى و فىةإعمىل، ه عيياإو ال فة

،ة فىةالإعمىلهإىاأًى همىاي ىواةعىال وجىداإيا .دوا فةالج ىود،ي ق معهاإلإسااعل إسالمه
ةيى لم مإىهآثىاةهىااال فىةالىاي،ة إ عثعإهاةعىا   ىةجمهىااالًىعوةيصدةعاالمةفالمسلم

ةلة مىا اإىت.أو عدمً ةالمإعموهوةع قل ي،قدي جل  السفهوال  ايةوهماعمالاخاةجياا
قيدا ا  ةازيا يإماز هإو ةاع ال فةةي عيا راااال  ةازااالًخصالمًاةإليه(الإعمل)لفظل
ومث هىااضىم لمىل.موال أولطةق ا ا آخةلمي ام،ل غيةالموضو ،ةلوقا ال فةًؤم،مسلم

الىكاا،ألامىايإى جعإرىاي ىواًىؤما ،ةرىي فةدهىاعىا ى صى  لسىواها،الجاه إل صى  ل
ةال عودصى  ل،ة  ف كاواصةهاو إ  عةاها،الجاه يقودصا  هإل م اهات ضة الص  ل

   لىوةإال رىااالقيىداالجملىلالة ىأ،زمىا ماهإا ااهااالقيىدال.وة مااإقل تإل عداول،أصال 
.لال  ةا ماه ااص  ل،ة دخ  هةيم يطال  ايةوالإصح

 سرراِننوي االا ْفررَمرر جررب أعو:))قولىىه،وضىىماهىىاااإلطىىاةةىىيمىىواةدإضىىاةلالصىىفلإلىى الموصىىو 
قالم  ىدأمىعةي صىاة، م دعل  ساطال ع يةاألةقىي،ةيال ة يب سالف راةالجملل،(2)((...ه ولب 

،القلىبةيفوقرامعإويىا ،غايةمةا  هوهواعجاز  ، قيقلاإلعجازةيخلقاإلإساااقةةاإلضاةللي
وهو،  صةي ا  اإلعجابماجرلال ًةيعً  ة ع،قلاإلإسااالماديللْإل خ تالجمللولة ماقصد

و سىمىاإطىالقيسى وعبالمفرىومياالم (أعجىب)لمىاةىي لمىل،إعجابيإعقدمىاطىةفخفىي
                                                           

ما اهًا،وأوضحالمسالكإل ألفيلا امالك،47ص،2ج،ا اعقي ،ًةحا اعقي عل ألفيلا امالك:يعإظة(7)
 .81ص،2ج،األإصاةي

.11ص،7جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل(0) 
.14ص،7ج،ا.م(2)
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أ ىىدكلرىىمةىىي ىىاقيالخ ىىةصىىف لمىىا،ولمىىا ىىااإث ىىاتاإلعجىىازالمىىادي يىىةم يسىىة.والمجىىةد
ليفصىحعىا،وه اا اا ة يبالم  دأعوإا للمى  لم،وقد ااالمقاممقامإصح،اإلعجازالمعإوي

ولوالهىااال زيىدلقصىةالم  ىدأالمفىةدعىاا ىال  مىامالمعإى ،المعإ مستإليهال اجلفةي إو 
ل ىااالإفىيقىد،(7)((كرال  ت  فٌةْص َه  َ َس))ةمثال لو جةداسملي عاصف هةيهااالًاهد،المةاد

ال ىىىييم ىىىا:ليىىىوال قيق،الموهومىىىلمإرىىىاال ىىىي  خيلرىىىااألاهىىىاا وهمىىىا : سىىىةبإلىىى  امىىى الصىىىفات
وهىاامىا مخضىت،ألإىهاليوصىفال  ىل،ةروسى  اإهصىفا هعىيااا ىه،دةكمعإاهاللعقو اا ع

 ىىهلغايىىل ماليىىل ىىال زييامىىثال ،مىىامعإىى ( إىىا )عإىىهجملىىلالصىىفل أو عىىدي ،ةال ة يىىبلىىميىىؤت 
.  هوجزفالي جزأماإظراةالمعإ ،القسمل

 ازدواج اإلضافة -ه
وهىىيظىىاهةلمؤداهىىا(ازدواجاإلضىىاةل)األسىىلوبال ىىيولىىد راظىىاهةلاإلس قصىىافومىىامظىىاهة

و  ثةها الظاهةلةي،واإللمام جواإ راالم فةقل،اس طاللالإمطاألةقيالس يفافالمادلالمطةو ل
وعلرى  , ه دًرد  حوَت ِنْطاَْف اْتَبثاْو ْ اِرَ ى َبْلَع ٌ ّرَحم (:))...) قولىهلخصوصيلالمطلب،خطبال و يد

وقىد،ةاإلضىاةلهإىامزدوجىل،(0)((...ه تصر ًر   ِرْطر اَْف سراحباتْ  ِصاْئَ لرى ْغر  وَع, ه ثاوبات اَف ر ت   ُفر  ِق اْمع
والم  ىىدأالم ىىاوفوخ ىىة ةىىي.  ىى الجىىواة ىىياالم  ىىدأالظىىاهةوخ ىىة ةىىيالجملىىلاألولىى قطعىىتْ

إا.م جاإ دالللومعإى ، ًا هوزإا و ة ي ا وقدصع  تها اإلضاةاتةيقالبم. اقيالجمل يا
ثىىميضىىافإلىى جمىىع  سىىيةم لىى ،  ىىدأ ىى إضىىاةل جمىىع  سىىيةمضىىافإلىى جمىىعمؤإىىثسىىالم

 ا يلام داداتال افةيلفظل،و  ةاةهااال ة يبيولدإيقاعا م وا ةا ،ل  وقفاإلضاةل ه،(أ ) ىى
( ىوائص،عوامق، واة )والمةاو ل ياالعياوالغياةي(سا  ات)وةي،الم ةةلمة يا(ثاق ات)

الجمعالم  ةةعل عمىقال ىاجز يإىه عىال و ى أيىا و.يامىدالي العقىو ةىيالوصىو إليىهوقدد  
،الف ىىة،الفطىىا)ةقىىد إوعىىتل ىىد علىى ًىىدلالعجىىز، اإىىتال ع يىىةاتالمسىى عمللالدالىىلعلىى العقىى 

ثىىة عىىىضةىىيال ة ىىبوالداللىىلأيضىىا ل  مىى جميعىىا معإىىى عضىىراإوهإىىا قيلىىتال ىىةوف (فطىىةال
ولم قدةعل س ةأ واة إرىهمىعاإرىا ىواة ثاق ىات،ومعالكةقدسامراالعجز،ال فطاوالإ و 

مىعقىولة  ىك ى إضىاةلمىعاألخىةك،تالفطىاو ىوائصسىا  ا،وعوامىقثاق ىاتال ف يىة،الفطا
يالإسق ضفيقدةلدالليلمف ةضل ا  يإراو يااس وائراقائملواإسجامراة،اة  اطرا العطف
عىاإم اإيىلالوصىو إليىىه ائإىلمىا اإىىت–الىااتاإللريىىل–ام إىىا موضىوعرا،على قيىدالوجىود

ة ى  لىكالىدالالتالمًىيةل،وهيهإاأقص ما س طيعهثاق اتالف ةوسا  ا هو وائصه،ال يلل
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:قولىىه،وممىىايًىىا ه لىىكاإلضىىاةلمعإىى ويًىىا رراسىىياقا .ااإلةضىىافإليىىهاإ ىىازتعىى،ال عمىىقإلىى 
و قىدمجمىعالمؤإىثعلى ،ةرإىا غيىةال ة يىب،(7)((...اَرتف ريِ  مرذاهبْ  ه عم قرات   ت لُ َم دوَن و اَر...))

ليد على إرايىل– ماةياإلضاةاتالسا قات–جمعال  سيةالايجاف صيغ همإ ر الجمو 
اس عصىى عليرىىاسىى ةأ ىىواةقىىدةىىإاا اإىىتمىىااهبال ف يىىة ًىى   يلرىىا،ةومإ رىى ال اللىىلالقصىىو

اا لىىق ىىاب رىىاة؟! وصىى إليىىه عىىال ة ىىأي يلىىليع،عىىالمالمل ىىوتوظلىىت ىىدومةىىيعجلىىلال يىىةل
َُروا...))االج رىىىىاددوا لىىىىو الغايىىىىلإلىىىى معةة ىىىىه ًمرررر فراهررررات هْ عظمْترررر َهكورررري ُكِ حوررررَت نوأ نوَعرررر تفرررر  اْترو

وهىىىومىىاع ىىىةعإىىىه،ةرإىىاكاة ىىىدتسىىامقاتاألة ىىىاةإلىىى ال ل ىىؤوالعجىىىزوالعىىي،(0)((...ف ررررًَنَتامُل
إماهىوإعيىافأثىةآخىة،ايم و ةرولي إعيافوا دةي داةك م(ةراهات) ىى ومثلىهةىيإضىاعل.وا 

عرن   األوهرا    وحتريْت, ْهراْكإدو أم اِج   ت اِر ق ل اَع  ُّْلَض ودو...))قوله،الطةيقلماةامالوصو إليه سيا 
َُ األذهران   ُْرْور وْغ, ْهودرْت وصْ  عن استشعاِر األفرا   ْتَرص َ َو أزَ تْه ذكِر إ اطْة ،(2)((...ْهمل  ْتر  الْكأُفر  ِجْجر   

يأخىا عضىراةىي،ةثملثالث لماتم ال  ىل،( ياةأمواجإدةا ه:)ةراهإا ضاعفتاإلضاةلةي
 عاإقتها و.لاييعودعل الااتالمقدسلوقدخ مت الضميةا،ل إ واإلضاةلإثةاآلخةع

إاي ىىو ،ع ىىةيالعقىىو ال ىىي  ىىاو إدةا ىىهصىىوةاالضىىطةا اتوالىى لجلجالىىايياإلضىىاةاتل ةسىىم
لىاا قيىتةىيم ىيط، يإراو يإه عال  ياةال يةلالاييع ث راةي ة را ىدوةةىيلجىلال إ رىي

واألوهىىامهىىيال لمىىلال ىىييةددهىىا،وهىىاا ايىىلمىىا  صىى عليىىهاألوهىىام،وال عجىىبال ىىةيمهشالىىد 
داال  رىاعلى أقصى ال يلولىل ىياالىاهاال ًىةيوم اولىىل، ثيىةا ةىيمقىامال و يىىد ()اإلمىام

فةىىال ىىد لىىهةىىيال ىىد،واإىىهالي  ويىىه، عالق ىىه عىىال  ىىالزما،سىى  اإهمعالجىىلمفىىةدلمىىاصىىفا ه
ا اطىلا ىة)وهإا ضاعفتاإلضاةلأيضا ،إساإيالكاة دوهما و لما او الاهااإل،والمإ ر 
إإما ص لهالكةيمقام  صي مفروماالزليلال ىيهىيأعلى ،ةالعق الايآضوهما (أزلي ه

،ل يىةلةرىا ال لمىاتالمضىاةاتمعقىوداتلل ًىفعىاعمىقا(الىا ة)مإاطا وأًىد عىدا مىامجىةد
هىىيوهىىا ،عىىد لمىىلوا ىىدلةرىىي مىىلالم ىىوةاالسىى  داليومىىاهإىىا اإىىتاإلضىىاةل ع،ةمىىللراوا ىىد

ةال قىىىاطع ىىىياالم ىىىوةيااألةقىىىيوالعمىىىودييجلىىىيوظيفىىىلاإلضىىىاةلال ىىىيهىىىيةىىىي،المرمىىىلالثاإيىىىل
اإيال و يىدس  ا لإلةصاحعىامعىوه اا اا والياإلضاةل. قيق راالفعليلمة بةيقولال لمل

ةاالس ًىعاةالىاي إىيعلى صىيغلاسى فع ،(...و صةتاألةرامعااس ًعاةوصىفقدة ىه...)
ومىىعالىىكهىىوممإىو علىى الىىااتالطال ىىل،الدالىلعلىى الطلىىبهىىوأدإى مىىايةجىىو الطالىىبالمل ىف
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المعىاًىعة الطلىبال ثيىثل إرىامإعىتمإىه؛ألإرىا طلىباالسى عةال لمىل ع،لعجزاس جدةيرا؛
وه ىاا  ىوا ةالمعىاإي  ى  إغلىقدائىةلالعجىزعلى المعإى ،إسىاإيقدةلةائقلاليقوملراالفرىماإل

ةيعىودال ىالم،األولى األخيةالاييإضويةيدالل ىهعلى المعإى اا ىهالىاي ًى م عليىهالجملىل
هىىااةىىىيلجىىجأةىىىالكو ةقىىىتاألا) قيقىىلال يىىىهعإىىدال ف ىىىة مىىاال سىىى طيعهاألل ىىابليقىىةةأخةك،

وهىا اإلضىاةلاألخيىةل، ؤ دمإظوةال يهالايجاب  هىا اإلضىاةاتإ ىومة ىز ةرا (مل و ه
ل قىةةاعجىزا المإىاص( ياةأمىواجإدةا ىه) إاظةاإلضاةلةيالجمللاألول (لججأةالكمل و ه)

.ًةمإهأمامالسةااللريالم عددالم اوةالاياليقوملهسائةال 
سىىاطيلعلىى مظىىاهةال ىىوا،راالىىااتاإللريىىلواسىى طال  ومىىااإلضىىاةاتال ىىي ىىد علىى   عىىالي

ِْ ف ررات َخ ه كوررَع ِوا عوررًَ فلررقو...))وثإايىىا الخ يئىل،ةىي جليا ىىهالظىاهةل   ِن ك ررَم ِرض سررراْئاْما ْغرروَْرر, ىَدامْلرر غ رر 
اتال ىي طالرىاةفالعطىفلي يإىاالمىدييواصى  يإرمىا ى،ةرإا  عاضداالضاة اا،(7)((...جىاَدّ 

وقىىداسىى طالتاإلضىىاةلةىىيالجملىىل،وثإايىىاالمل ىىوت،م ىىدةىىيمطىىاويالغيىىبةيىىو ،الىىااتاإللريىىل
ل م دةيالغىامضالمظلىمال ىييعسىةعىادل،الثاإيلل د عل ماهوأ ثةماا سا مدياتالقدةل

والم  اليلال ي س طي ةيخطىبال و يىدااوه اااس طاعتاإلضاةلالمزدوجل.عل المخلوقيا
وعجىزالمخلىوقالىاي،  ياأمةياهماقدةلالخالقالالم إاهيىلةىياالطىال على م إوإىاتالغيىب

.اليإفكعاال خ طوالولهةيمقاماس ًعاة وادةاالق داةاإللري
ماهقررات ...))الة اإيىىلوثمىىلإضىىاةات والىىتو لغىىتالغايىىلال ىىيقصىىدمإرىىاال ًىىفعىىاالعظمىىل

جىىافتاإلضىىاةلمعمولىىللقولىىه،(0)((...ٍسداْمرر كفررٍر هلمررْة تباْكاشورر بررداِر, ائتررنياخْل خرر ِضأباط ررلْ  رسرر ِ 
 اطيىى ا)ة ىىاال لمىىل،... خىىوضالخائضىىيا اطيىىالىىتال لمىىاتل ًىى  هىىي ال ا  ىىوكاو و،مزهقىىا 

مىه ةىي عميىقمعإى اللرىوواالإغمىا ةىيع دوةا ،المإ ريل الإواالمس وقل  ةفمدا(والخائضيا
دامى )لااقا ةأسا ،الروك ولىئا،ةرىااالعمىهجىافل  ىاثفظىالمال فىة،( ىداةاًى  اكظلمىل فىةا

،ةإإرىامىا اإىتل سى قيملو ىدها،مىاقيىداإلضىاةلمإطلقىلإلى معىالمالوصىف(دام )ةل ت لمل
،لايي م ةيأصلهاللغويمعإ ال غطيىلوالجإىااةريم م معإويي طل ه ة يزمعإ ال فةا

ة لمىىلدامىى   مىى  ًىىا كهىىا ،ةمىىااالىىو ضىىاةةالمعإىى مىىعالظىىالمأوال فىىةالمعإىىوي،والسىى ة
  ىىىى ل صىىىىيةهىىىىيم مىىىىاالضىىىىيقواالخ إىىىىاقلًىىىىدلال ماسىىىىك،المفىىىىاهيمو ضىىىىاعفراو طيىىىى مإرىىىىا

.وال واًج
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 ترامي الصفة -و
،هىومظرىة ةامىيالصىفات()اةىيخطىاباإلمىامل ىيةصىد رعوماالمظىاهةاألسىلو يلا

علىىى إ ىىىو،رىىىائة ةمىىىي ىىى صىىىفلإلىىى مىىىاوةا،ومال ىىىهااالموصىىىوفالي  فىىىي الصىىىفلالوا ىىىدل
. ةا مي

وقىد طةقىتلىالكةىيمىا،ةمإهمىاي ًى   صىوةل عىددالخ ىة،و  عددطةقهااال ةاميأةإاإا 
  ى صىفلعىااألخىةكة فصى،صى إليىهعىاطةيىقالعطىفاي وومإهم.سلفماهااالم  ث

اهي ىهصىفلةىي إررىاو قيقىلةيؤو مىاظىاهة معطىوفومعطىوفعليىهإلى مىام،  ةفالعطف
أي،ةي ىواةىيظىاهة و اطإىهصىفل،عل إ والوصى ،مايإضم عضهإل  عض،ومإهأصلرا

.مع سمي هالمعجميل،يإسجمةيم لهاإلعةا يوالوظيفي
اايىىا ة  عىىد()ةمىىادأباإلمىىام،وي ثىىة ةامىىيالصىىفاتةىىيخطىىبال و يىىدخصوصىىا 

ظرىاةا للع وديىلالخالصىل،دا والك قة ا لىهسى  اإهوزلفى ال مدممج  ال ىياليًىو راًىائبمىا،وا 
 ه َْرررر يواَررررْذ...ْدت  ّْررررامُل...ْدرِّْفررررَتامُل...:))أوخىىىىوفة ىىىىةا يقىىىىو  عىىىىدال مىىىىدواصىىىىفا ،طمىىىىعأوهىىىىوك

ُْْجَوَو... اآلهلُة ه َْ ُوَعَتَخ...ر خواَْف ِ ُلاَُق ل ً , دموال ْنه  َْ َلدوا ْعْلْف, ْهْتخاْفَم نوْم   ،(7)((...ْهْقر ُلَخ نوْمر  ه  أ رد  ر ْبشور وال 
،ةالمضىىموايعلىىيًىىأإه عىىال ةىىيأ دي ىىهوجاللىىهوهي  ىىه،ةقىىد إوعىىتمضىىامياالوصىىفوأًىى اله

الجىىىىاة)امىىىىااالًىىىى ا ةمخ لفىىىىلةمىىىىاالمفىىىىةدالىىىىاي علىىىىق ىىىىهالظىىىىةف.ًىىىى يهإاةيىىىىا عإىىىىهالًىىىىةيكوال
و ىىياالجمىى الفعليىىلالدالىىلإ ويىىا علىى زمىىا،واالسىىمالموصىىو الىىاي ًىى ثت ىىهصىىل ه(والمجىىةوة
إاالخضىىو لىىه عىىال والوجىى مإىىهم  قىىق،(0) يإمىىازمإرىىاالفعلىىيهىىوالىىزماالموضىىوعي،المضىىي

ا ىىاازمىىاالمضىىييىىد علىى ااالخىىوفوالوجىى ،لىى زمىىاالمضىىيواليق صىىةع،علىى الىىدوام وا 
ةزما صو ها األةعا الية  ط الااتالمع ةلوال الزما.والخضو مإجزلأس ا راوواقعلةعال 

.ةالجمللمداةهازمإيا  اص عل مدكم ص ومس مة،الإ وي
تالجىال لىهسى  اإهمىاخىال ث ىاتصىفاةغةضىراإ، هالصفاتماجم الإفىيأماماخ م

ةي جىىاوزالقىىدةل،ةىىالإفييم ىىدزمإىىهأزليىىا،ومىىل الجمل ىىياهىىوالىىدوامأيضىىا ،إفىىيمىىااليجىىوزعليىىه
ةأإ لرااا دةكمىاق ى ،الاهإيلال يال س طيعاا  صوةسوكالزماالفيزيائي أ عاد الثالثل

.ل راعل أزليلالخالقلوالالمعوإلالخاةجيلال يد،الوجودوما عد 
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ً  َْ اِلاَفّعر ,   باَ ع ْداملتقدّْ...))ولهأيضا ةيال و يد عدأا مد  عال    ِربراَك   ْباحملتْجر , رًرد  مرا 
ِّْ, براآلالءْ   ْدب ر املعو, اَبراذخِ  ْكُلر وامُل, ِخاَشرامْ  واَعاِّ, ِحاْماَّط ِقُفذي اأُل, ْهْقُلَخ وَند  ةلمىا،(7)((...ماْءواَسَّر  ِضرواال ر

عمىد،   إوف رىاالصىفاتال ثيىةل،ال في راالصفلالوا دل، اإتدالئ عظم هس  اإهم  ثةل
()وضىىىح،و ضىىمالخطىىىب عضىىراإلىى  عىىض،إلىى اايىىا ة عضىىا مإرىىاةىىىي ىى خط ىىل  

إا،ةرإىىا  ىىدثعىىامعقىى عىىز .مفىىاهيمال و يىىدو ةسىىخعقيىىدل  جىىاةةىىيالإفىىو ةيصىىعبقلعرىىا
وقىدةسىمالوصىفصىوةلأخىاالال  جا ىه،ةىالي ىو  ىيامىةاد و يإىهًىيف،عدويفع مايةومي و

.وقدخ مالوصف ريمإ هالمطلقلعل األةضوالسماف... عال  الإوة
 ف ِقاَّشر  اصرحِ اَكَّ صر ةْ عوَم فرإنَّ ...:))()عل إ و ةاميالصفاتقوله،ومماوصف هإفسه

ةأ ىىىد ال ضىىىوة،إاعىىىد اإلمىىىامعىىىاا ىىىةإفسىىىه،ةرإىىىا  قىىىقإإزيىىىاح االل فىىىات،(0)((...ِْجررررِّامُل
و س  واةىي،ةالسياقيس وجباس ماللالقومالاياإًقواعامعس ة ،لي صد أثيةا أ  ة، الغياب

ىى رات لىىااجىىاف رىىا الصىىفاتال ىىي ىىد علىى  ىىةصالإاصىىح،ةالمقىىاممقىىامةأبالصىىد ،ةىى اًو
.وخ ة ممايس وجبمعهااالطاعلال  ميلومعةة ه،وعطفه

لااال الىدإيا َْ...:))وما ةاميالصفاتقولهةيا م  َّر ْكر  ورا   َعت ذاَذوال  , اواتّسر ه  ْغب َرشور ْأ  ٍقْمر َحا ْكي إ
جعىىاأا  ىىواةلىىااالالعىىيشةىيالىىدإياال خىىة،(2)((هاورراتقاه ْداٍة أسوررفَعررْأ عاوررات وس ررقِّز  ْهْبرر   رََّجررَتْأ ٍقْقررُلَعَو

واا جلىتةىي،وهيصىفاتةىيسىإخرا. ميما وعلقما وسما ةرا هيصفاتالملااتةيعيإيه
.ة وإراً هجمللاليعدممعإاهااألصي الايألجلهاج ا تها األلفاظ،هيألالمجةوة

ِْ  ا بّقر س ر  وَْ اَرذًنَ , اهلْل ًِنَردّْ  فنَياحملرِّ, اهلْل اَقاتلني ألوَ اْء...:))ومإهةيامالمإاةقيا وال , راء اَ ترا
ةىىىيامرىىىمأسىىىلوبالإفىىىي()اإلمىىىاموقىىىداسىىى عم ،(4)((...روًرررِلباَتم لمررراَءوال ع , ًِن  اَررردّْ فقرررراَء

ز ،واإلث ات وةىيالإفىي،الصىال ياوم ةةىوالىدياةرىمقىا لو،جواإبعىدائرمللىدياةفياإلث ات ة 
.غةقأص ا راةيالامو لراأموة ع، الولال  ابسلبعإرم الولالعلموالفقهو

أ ياإىا   ىداخ الجمى ل ىؤديعىاصىفلو،  ا عتم  اليىلةىيالىوةوداخ يةتال يها الجم و
.(5)((...رام ج َُ ُوَعْلا وخ َرُلٌل ش م ٌس   ْمَل عل را أهو وطاًا َخاخْل أال وإنَّ(:))) قوله،وا دلمزاياها

                                                           

.711ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(7)
.080ص،0ج،ا.م(0)

.221ص،2جا،.م(2) 
.085ص،0جا.م(4)

.075ص،7ج،ا.م(5) 
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ل ىىاااألمىىة،إظىىةإليرىىامىىاوجرىىلإظىىة ال يىىلم ضىىلاْوا ،خلىىلللخطايىىاهىىا صىىفاتم دا
ال ىيام طيىت،ةرىا الخطايىاًى رت ىالخيو الصىع لاالة قىاف،سيدخ ةىيمةا ىعال ًى يهال مثيلىي

وال ع يىىةةسىىمصىىوةلةإيىىل،وجىىهالًىى ههإىامإ ىىز مىىام عىىدد.عإىولةراجىىت ةا  يرىىاوأدخلىى رمالإىىاة
 س وي رااال ما لوال واًجالصفاتال ي دت مظاهةمخ لفلماخ ىةوصىفلما االرااا،

،مثى هىااهىوالصىوةلالفإيىىلومظىااال  ىثةىي.مفىةدلوأخىةكجملىلل ىؤديهىااالمًىردالعجيىب
س قصافهىوالىاييىؤديإلى   ىاياأًى ا الخطىابوام ىدادهاأااالهااالًاهدأل يا ا ةتعل إي

.مدا ةيإسق عيد
أاي إىىاو الًىىاعةمعإىى :))...وهىىاا لىىهيم ىىاأايقىىع  ىىتظىىاهةل سىىم االس قصىىاف ىىد  ع

مىىاالمظىىاهةاألسىىلو يلال ىىيزخىىة رىىاأسىىلوبوهىىو،(7)...((ةيس قصىىيهإلىى ااالي ىىةكةيىىهًىىيئا 
عليىىهمىى، اطىىل جميىىعجواإ ىىه دةعىىهالدقىىلإلىى اإل،طىىةحالموضىىو رىىوإاية()اإلمىىام اةي ىىة 

ةيزيىىىدجالفهىىاوضىىىو ا ،ويعىىززجرىىاتةىىىياألصىى  اديىىل،لي ىىىةزأطةاةىىا  اإىىتخاةيىىىل،إىىواحعىىدل
مإ ًىىىف ىىىحمىىىاهىىىا الظىىىاهةلاسىىى طاللالجمىىى ةىىىي،ة إ عىىىثمىىىا ىىىاطام خىىىفإلىىى ظىىىاهةا ة ًة

،ا ومثلهالخ ةالايقديأ يمة  ىا أوم عىددا أو الهمىامعى،جيفمة  ا ي ةكالم  دأعةيع،(0)ال ة يب
إاي  ىىاثفالوصىىفالىىايقىىديىىأ ي( ةامىىيالصىىفات)هىىا الظىىاهةلإلىى اإ ثىىاقمىىااسىىميه مىىاأدتْ

 وصى إليىهمىاخىال أويع، مااصىطلحعليىهالإ ىال الصىفلأوالإعىت،عل ظاهة وصفا  قيقيا 
الإ ىىىىالصىىىىهوااخل ،ةىىىىالخ ةصىىىىفلةىىىىيأصىىىىله،دالخ ىىىىةأوعىىىىاطةيىىىىق عىىىىد، ضىىىىاعيفالعطىىىىف

  مطى ةىيخىط ة ي ىييمىدُّلومااالس قصافإ عتظاهةلازدواجاإلضىاةلو واليرىا  ى .ةلإلخ ا
  والي،ة  واًجةي سطال ع ية،وماإوا جاإلس قصاف داخ الجم و ًا  را.ماآةاقال ع ية
يًدالجم األول  ةفالعطفالاييمدمىا،الًةطعإراجوابو أخةجم ،جم ةع الًةط

وهإىاك ىواةدتجمى ، ةيىثإلى اا سى  موةودا ،   إااطمحالسىمعيسى عج الجىواب،ةهاأقطا
، ثيىةا مىايىداو  ىياالخ ىةواإلإًىاف()اإلمىامعليىا ومىاآثىاةهىا الظىاهةلاا ،جوابالًةط

و ىا مةا،واث اتصىفاتالجىال لىهسى  اإه،ومإراإث اتاألةضليل الإفي،والسيماةيمقامالإصح
.االس قصافحوماإل الكماظواهةاإ دةتما  تسف، يااإلث اتوالإفي

 

                                                           

وهىىااال عةيىىفي إىىىاو الموضىىو مىىاجرىىىل542ةىىىيصىىإاعلالًىىعةوالإثىىىةو يىىااإعجىىازالقىىىةآاصة  ةيىىةال   يىىة(7)
 .ماجرلأخةكوال  ثي إاوله،ال ديع
المجىا ال ة ي ىيللجملىلوسىيللإاعىد ،720ص،يعلىيأ ىوعايًىلمىةا،ا جاهاتالدة األسلو يةىيمجلىلةصىو (0)

.و عقيدهاالجمللةيمايخصطو ،أسلو يل
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 :التقديم والتأخري-ز
وهويمث اإزيا ىا ةىي،(7)...((يً م عل أسةاةدقيقل، ابطوي عةيض))ال قديموال أخية

وهو،(0)((ال لماتالقلبأواالإزياحعاالقاعدلال ي م  ة يب))...ال ة يباسما جاا وها
 ال بآَرررٍة...))ةىىىيا ىىىدكخطىىىبال و يىىىد()ةمىىىاالىىىكقولىىىه،() ثيىىىةةىىىيخطىىىباإلمىىىام

ةقىىىداإزا ىىىتهىىىا الجملىىىلعىىىاالمعيىىىاةالمىىىألوفلل ة يىىىب مقىىىداةدةج ىىىيا  ققىىىت،(2)((...َرْطرررْف
ةطةال:ي واة اا قال الماا، ياقدمالمإفيالمق ةا الجاةوالمجةوةعل الفع :أوالهما
ة ىاا،(ة ط ىة )والثاإيل اإت إ ماضالإظىةعىاإيىةاداللفظىلالمعجميىلال ىي صىا بلفظىل. للل

خمىياهىا اللفظىلللم لقىي  وقد عةك ،ي  ة تةيهالجمللا افها اللفظلهوالمجا الثاإيال
ةعىدما ىةهىىا (األةض–الإىا –الخلىق–السىماف)يقىد  ىوارىالمصىا  لال ىي ىأ لفمعرىاة

االإ ظىاة وي ىةكأةىق ،وسعماآةاقالمعاإيالم  مللال ي ىد على قىدةلالخىالقسى  اإهاللفظليع
ظرىىىاةاق ىىىداة إلةرىىىاا،(ال للىىىل)أمىىىامىىىايخىىىص ىىىأخيةالفعىىى و قىىىديممعمولىىىه،ةهىىىامرىىىاةلالسىىىامع

عاإ ىهاوسىيللماديىلل ثم ىمعرىاأا اعظي ة ى،اإلإسىاا س  اإهوقطعالطةيقعل األوهامال ىي   إىفع
–ال و يىد–وةىيالموضىو اا ىه،يإفيالىكمىاأساسىه(ال للل)ة قديمقوله،س  اإهعل الخلق

 ََر ... ))ثمل قىديمو ىأخيةثىااا َْر ْذا ،هإىا ىأخةالفعى الإىاقصواسىمه،(4)((... ه  د ج ر و  كرانَ  يٍءَشر  نوا َعر ي 
 م ىىضسىى  اإهااوجىىود االمىىامث ىىت ليع(العىىاًىىيف) ًىى هالجملىىلو قىىدمعليىىهالإفىىيالمقىىةوا
ال)وعإرمىىا  قىىقالوجىىودالىىاي عالىىت قائقىىهعىىااالس ًىىةافوال إ ىىؤةىىىى،العظمىىلوالقىىدةلاإللري ىىيا

م ىىىتمىىىايم ىىىااايإ ىىىاباألاهىىىااةىىىيمجىىىا ال ىىىوهموال صىىىوةالىىىاياليج ىىىازدائىىىةل(عىىىاًىىىيف
.الظإوا

مًىىىمولوا العإايىىىلاإللريىىىلأإرىىىم–وهىىىميسىىى عدوالل ىىىةب–لقومىىىهي ىىىياأا()ولمىىىاأةاد
أى روَمرررركررررا ْبّبَر نوْمررررفررررَكحون  ... )):ال قىىىىديموال ىىىىأخيةهىىىىيأيضىىىىا  ه اإىىىىتوسىىىىيل،وأإرىىىىم عيإىىىىه عىىىىال 

ألاالمرىىمهىىىومعةةىىىلمصىىىدة( مىىىةأكومسىىىمع)علىىى قولىىه(مىىىاة إىىىا)مقولىىهةقىىىد ،(5)((...ٍَُمسورررَمَو
(مسىمع)إزيىاح ال ىافهإىا؛إا ىاف ىةفالجىةمىاقولىهوثمىلا.لىالكقدمىه،ةعايلايلوالالعإ

                                                           

.072ص،0ج،ا ااالثية،المث السائة،ةيأدبال ا بوالًاعة(7)
.782ص، إيلاللغلالًعةيل(0)
.8ص،2جةيمس دةكإرجال ال ل،،رجالسعادلإ(2)
.71ص،2ج،ا.م(4)

.702ص،0ج،ا.م(5) 
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المةئىىي:اموضىىوعيال أإمىىا ىىااالىىكل قةيىىبالمسىىاةل ىىيا( مىىةأك)اع مىىادا علىى ا ىىة ةىىي لمىىل
.والمسمو 
ةىيقولىه(لىيوعلىي م)الجمل ىيالى مىا عىدًى هإةجىافالمفعىو إ،ال قىديموال ىأخيةمعىالموما

()ََْعر َت اهلُل َلَعَج دوْو)):يعظأصى ا ه َْر ا ،ال ىقلإفسىهةلمىاأةادإظرىاةالىك ،(7)((اتّقر َ  قولر  ُ ي َعى 
علىيرما ىةال ىةفعلى مىعضىميةواج ىا (ال ىق)ولما ىاا،قد م ةفالجةوضميةالم  لمأوال 

،ةرااال ق يىةمعلىوم مىا ، قالكالممقداةةهاليع ر  وإ ، لمل قا وأخ ة،المخاط ياوالجماعل
.ضهااال ق قولهااال ة يب ماةيهما قديمو أخيةة وقدةع،ول إهالزملرم

 :الفصل بني املتالزمني-ح
،المسىىإدوالمسىىإدإليىىه ىىيام الزمىىيا الفصىى  الإزيىىاحةىىيال ة يىىبالفصىى  ىىياومىىاوسىىائ اال

 َبَصر َن, بردعاتْ امُل وإبردا ِ  رًرةْ اََب َءروَذَو  قرةْ ْلاخْل ًَرْدُقر َت اَءَش نَيْ  اهلْل نمإ... )) قولىه،وقدي واالفص طويال 
أ ىاحالفةصىلللم  ىدثلىيلم جواإىب،هىااالفصى الطويى  ىياالمسىإدوالمسىإدإليىه،(0)((...اخللق

إًىىائق ْلىىةرىىوأةادأاي ىىىياظىىةفالمًىىيئلاإللريىىلةىىىية ،ا  ىىةللموضىىو المطىىةوح همىىىاالوجىىودوا 
إضىاةيل ممىتمىعطةةىيلالجمللالمضاةو،العدم اإلسىإادإلى الظىةفأسىرمتةىي  صىي معىااا

ق ىى اا سىى  م ،زأمىىوةا معيإىىل ىىة إزيىىاحللخ ىىةةسىىحالمجىىا لإلضىىاةلل عةرىىاااال.جواإىىبالمعإىى 
ىىىى  م  اإىىىى ع))...وقىىىىدةصىىىى  ىىىىياالم  ىىىىدأأوالخ ىىىىةومإرىىىىاةىىىىيمجىىىىا الىىىىوعظ.الجملىىىىل ىىىىا ة  مر أس 

ةيىه و يىدلمصىية(ًىاة وا)عل اسمالفاعى (  أسرم)ة قديمم علقاسمالفاع ،(2)...((وا  عاة ً 
وهىىا ال ىىافالجىىاةليم ىىااا  مىى أ ثىىةمىىامعإىى ،المىىوتالىىايال ىىدل ىى ًىىخصمىىاأْاي اوقىىه

و  مى معإى أ(مىا أسىرم)ةي ىوا قىديةال ىالم،ةريقد  ىوا  عيضىيل  مى معإى مىا، يإئاا
سىاعدعلى  وثيىقهىااالمعإى  قىدمالضىمية،ةي واالمىوت  ميىا المإىاصمإىه،اإللصاقأيضا 

(.ًاة وا)عل الم علق( أ )ةي لمل
 :احلذف-ط

جمىىاال  ال ع يىىة  قىىا ع ىىدعالقىىاهة،ال ىىافظىىاهةلأسىىلو يل  سىىةقىىاإوااللغىىلالمعياةيىىلل ع سىىب 
و جدك،أزيدلإلةادل،والصمتعااإلةادل،أةصحماالا ة،ةكالا ةةاإ ك ةك ه ))الجةجاإي

                                                           

.772ص،0جةيمس دةكإرجال ال ل،إرجالسعادل(7) 
.07ص،2ج،ا.م(0)

.701ص،2ج،ا.م(2) 
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،ةمإهما افةوما لالخ صاةوا  عادا للملى ،و واعثهم عددل،(7)...((اإطقما  واإاالم إطق
. قديةالم لقيعل و،ومإهمااع مدةي اةهعل ا افالسامعو دسه

َْ:))ةيقولىه(هو)ة ىفالم  دأالمقدا ،ةمامواةدال اف  ٌِّوَر ا مقردورَ َْ إذو ٌراْدْوَو ا معل َ َْ إذو ٌقعا
َِروا َمَْ إذو ى،(0)((...َرص ِّإذ ال م  ٌرص ِّوم  ب  ة ىااللسىامع،مىاال ىالمأة ىعمىةات(هىو)الضىميعةف ا ةقىد ع

ا على الىة مإامعإى الضىميةم  قىقوجىود،(2)اوف مىادالل ىهعدميىل  يإئااايس د عل الم
،قىىادة،عىىالم)أةضىى إلىى   ثيىىفال ة يىىزعلىى الصىىفاتاإللريىىل(هىىو)فعو ىىاْ،مىىااسىى  اة ةعىىال 

إاال،إاالمعلوم) إضاةلجمللالإفيإل إا؛موضوعا راايالزمالسيمامعإفيمو(مصو ة،ةب
ماالإفي،(إاالمصو ة،إاالمة وب،مقدوة وإفيال واالعامالىاي ىهوه،وهإا  ققإو  ثااا

وه اا سىةيال قىديةاتإلى  ىاقي،إاالمعلوم ائاأوموجود:ةال قدية،   قق ماميلجمللالإفي
و الكي  ققمفروما  ىادالصىفاتمىعالىااتمىادامعلمىهوة و ي ىهوقدة ىهو صىوية ،جم الإفي

هىا الصىفاتةىي إى عىاموصىوةا راإاأا،وأث ىت إىا أيضىا ،م  ققىلق ى   قىقموضىوعا را
 ى الىىك  قىىقع ىةهىىااال ة يىىب،و ىىالكاث ىىتأزلي ىهسىى  اإهوأ طىى مىاعىىدا ، ىدلي جملىىلالإفىي

.وهماالم  دأةيإث اتالصفاتوالخ ةةيجم الإفي،الايا  إف وافالجم   افطةةيرا
أنري  ... زعرق  ))عمةو ىاالعىاصالقو الايةما  ه ماةي(أاواسمرا) اف،ومامواةد 

ىى،(4)((...أعررافس وأمررارس, ذو دعابررة, ْتماا ررة, تلعابررة دوااا،اةتأاومعمولرىىاخمىى مىىةاتةقىىد ع
ولل ة يىىزعلىى ،وال ىىافهإىاطل ىىا لالخ صىىاةوال خفيىىف،...(زعىىم)ي عىدااي ىىواالم ىىاوفجملىىل

،ه اادوإمىاةاصى ،واةداألخ اةثماا ،الصفاتةضال عاأاأو ال الميفصحعاالم اوف
يىىإمععىىامقىىداةاألاكواالإزعىىاج،( مزا ىىل، لعا ىىل)والسىىيمامىىعهىىا الصىىيا لالدالىىلعلىى الم الغىىل

.ماها ال رملوا   اةااي رمماهومثله مث هاا
ً قاَل...:)) افالفعى ،وماصوةال اف ً ع َلأو اَعدو, َه فإنه من استثقل احلقم أن   عل ه كرانَ  رَضأن 

واسىى د علىى (أوالعىىد )مىىاقولىىه(اسىى ثق )ةالم ىىاوفهىىوالفعىى ،(5)((...عل ررْه قررَلرمررا أثوْب اَعمررل 

                                                           

.741ص،دالئ اإلعجاز(7)
.42ص،2جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل(0) 
وقىد عىةضلمىادالل ىهعدميىلةىيمعىةضال ىديثعىا.708ص، مىام سىاا،اللغىلالعة يىلمعإاهىاوم إاهىايعإظة،(2)

.لالكا خا هعل ماأقو دليال ، المهيسةيإل الضمائةأاوأةك،األدواتالم اوةل
.05ص،0جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل(4)

.775-0،778ج،ا.م(5) 



 اإلنزياح............................. ..........................المبحث األول ..............................................  لثالفصل الثا
 

718 

ةجعى ،ة ىالكالىا ةاسى غإ عىاال  ىةاة(اس ثق ال ىق)الفع الم اوف الجمللالمعطوفعليرا
.الكالا ةقةيإللوجودالفع الم اوفودليال عل ًرود 

 : تااللتفا-ي

إلى  ائىب))...اايإ قى ال ىالم:هو أو،عىاصىيغلإلى صىيغل اإ قىا مىاخطىاب اضىةا
إل مس ق   أو يىة،أومامسى ق  إلى مىاض،ماخطاب ائبإل  اضةأوماةع ماضا

.ةرواإزياحةيصيغلالخطابةيمدلولراالزمإياو ية .(7)...((الك
فرلرررق اًررررا اَكررراس إىل ...))ةإلىىى الغائىىىبقولىىىهمىىىا  ةا ةمىىىامىىىواةداالإ قىىىا مىىىاخطىىىابال اضىىى

 رق إىل فإنررره َررر س اَعبررراد إىل شررريء أ ررر ج مرررك    ))...ثىىىمةجىىىعم  ىىىدثا  ضىىىميةالغي ىىىل،((...اَتعررراون
ةيىهةائىدلعىدمال ثقيى علىيرم،مىاال ضىوةإلى الغي ىلةيالخطىابةرااال إويع،(0)((...اَتكاصح

ألإىه،واالسى جا للمىايةومىهمىإرم،رم  ديثىهوعىدمالإفىوةمإىهةيوجىباس ئإاسى،ةيمجىا الإصىح
وسىىةدأ ىىوا الةعيىىلوالىىواللةىىي ىىا ، ضىىةبالمثىى ،...((عإىىيأإيىىاك))...يخىىاط رمعلىى طةيقىىل

،وةىىي الىىلمخىىاط  رم،ال ًىىقمعىىهالطاعىىلعلىىيرم،الغي ىىلممىىاي ضىىما لمي ىىا  ثىىوبال صىىةيح
 واسىىطل إىىاوباالإ قىىا مىىاالغي ىىلإلىى ،م ىىزجمىىعالخفىىيمإىىهالىىايا،يعمىىدإلىى الإصىىحالصىىةيح

.و الع  ،الخطاب
ق ُ كوأت ْمر اموررَ  َرْ رَق اهللُ (:)))وماقولىه،ومامواةداالإ قا ماخطابالغائبإل ال اضة

َُْف  ْهه إىل أْخْوروَن لوْ ًَ وملو ْهْسُفَكْب آسا أخاه , ةنراءَ َد الْئمرةت َوًررتي بره    برذَك  تسَب فَ , ِرن  أخ هل ه ْورون ه  وْوَع  جتم
َْوال تعرمض  ُْ اهلل وال تفرِّ ا  .(2)((...ْتوا من امل ومق

(مىإ م)اليقىدحةيىهمجىيف ىافالخطىابمىع ىةفالجىة،ةأو هااالمق طفمعقودللغائب
الىكأاة مىا اإىتالعلىلةىي، ًىيةإلى الغائىب(أخيىه–ق ْةإىه– إفسىه–اخىا –امةأ)ةال لمات

اعلىيرممواجرىلالمىوت مًاعةهمويرو  المقاملما االل أهبللق ا أةادااي لطف رموأايداةي 
 اإىىتم وجرىىلإلىى ةصصىىفوةرم()والسىىيماااهمىىلاإلمىىام،ةىأعةضعىىاالخطىىابالم اًىىة
ل ىيةيض ي  ًخص إفسىهليقىيأخيىهةىيالمسىا لالضىيقلا،و ثةوحااليثاةوالفدافعإدهم

ولعلىهاسى ملكمًىاعةهموهىيماعلى عىواطفرمعإىدما ىةة. جمعرمامعا ةىيميىدااالق ىا ال  يىة
ليةسىخمفرومرىاةىيأاهىاإرمولىيعلمرمأاق ىْةاأخيىههىوعىدولىهأيضىا على (أخيه)اس عما  لمل

.ال قيقل
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ل المس ق  ةيوةيهااالإصأيضا  جل  االل فاتةياالإ قا ماالماضيإل ال اضةةإ
(.ال فةوا،ال عة ضوا،ةي  سب،ةيج مع،لمي  ،آسا،ة م) دةجهةمي

ًى ال و ىىدلزمإيىىلوا ىدلدلىىتعلىى المضىىي(لىىم)ةاألةعىا الماضىىيلوالفعىى المضىاة المإفىىي ىىى
دال علىىى ال اضىىىةةيمىىىاد الفعىىىالاالمضىىىاةعاااللىىىااا(ةيج مىىىعةي  سىىىب)والفعىىىالاالمضىىىاةعاا

.راالالإاةيلعل المس ق   فت 
يطىال رم الة مىل()ةلمىا ىاا.هاااالإ قا لهمايسو هوهويإسىجممىعأهميىلالمطىةوح
و ااي ف ةضاإلجا لمىإرمعلى .والمواسال يإرموعدمإي ا أمةإخواإرمةيالمعة لإل  يةهم
.ياا إجزالمطلوبو  ققهأإراأمةمسل م هجافتاألةعا ةيصي  د عل الماضيل 
وهمىايعةضىاا(يج مىعوي  سىب)ومع وقىععىدماالسى جا لاإ قلىتداللىلالىزماإلى ال اضىة

ألا(ال فىةوا،ال عةضىوا)ال ىيام ىدزمإرىاإلى المسى ق  مىعالفعلىيا.العاق لالوخيمىلةىيالىدإيا
 ى ، لاليق صىةعلى هىااالىزماوعدمالفةاةةيالمعة.ال عةضلمق ه عال ي صوةةياآلخةل

.يم دإل   معة لس قع
مخ لفىىل ة ىىوعلىى ال ة يىىب،إزيىىاحال ة ي ىىي ثيىىةلومىىواةداال  فةضىىراال اجىىلإلىى  ىىثمعىىااا

م،الىايقىداليىؤديالغىةضالم ىوخ ،ال قليديالمعياةي ،ارمىلىاا اإىتالضىةوةلإلى إيىةادمعإى  
.دوا ية ، رااالً  مثال هيال ي   مااي واال ة يب

 :نزياح الداليلاال
إل  دأاإفيىهيلفىت، ً  اإزيا ا صاةخا ))...وهيةيإظة (المإاةةل)وأسما جوا وها

اإلإسااائبإلخيهاإلإسااةىإاالمسىإداليالئىمالمسىإدإليىهإاا((ويضةبلرامثال.(7)...((الإظة
اإلإسىااائىب.مجةدمعإى أولىيي يى على معإى ثىااأاهااإال.أخا معإا ال ةةيأيال يواا

إ ىىااااامىىام.و رىىااإعيىىدالجملىىلالىى المعيىىاة.إلخيىىهاإلإسىىاايعإىىيةىىيال قيقىىلاإلإسىىااًىىةية
(د) لىىكالصىوةلال ىييم ىاااإةمىىزلرىا الةسىماال ىي يىىثإةمىزللىدا  ىىى.صىوةل سىم المجىاز

(م)وللمدلو  ى
(0)((0م<-------7م<-------د
وهىىو رىىاا، مىىاي  ىىاجمعىىهإلىى  أويىى ،  ىىةكالمعإىى عىىاظىىاهة الم اًىىةاالإزيىىاحإااهىىوة
إايوجد ياالمدلو االو والثىاإيعالقىل))وهااي طلبالسعيل غييةالمعإ كيةسمصوةل؛ال  ة

العالقىىلهىىيالمًىىا رلااا اإىىت.زاتوإ ىىا رىىااال غييىىةإإىى جاإواعىىامخ لفىىلمىىاالمجىىا.م غيىىةل
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اا اإتالعالقلهيالمجاوةلإ وا صىددإ وا صدد وااا اإىتالعالقىلهىي،ال إايىلاالس عاةلوا 
(7).((الجزئيلوال ليلإ وا صددالمجازالمةس 

 :املشابهةل أو نسق التماث-أ
ة لاللساإيلال ي ظفةوهي قومعل أسا إجةافالمقا.(0)((هيالمماثللالجزئيل*إاالمًا رل))

سىى وكممىىوازلدقيقىىل ىىيامسىى وكال ع يىىةو))...  يىىااقاسىىممًىى ةكيصىى  ىىياالىىدا والمىىدلو ،ع ة
ااال ً يه))...الك.دا رااألصغةال ي  ياماهيا راوالك   لي    لملإل و .(2)((الم  وك

(4)...((ي اةظ،عل وضوحطةةيهو مايزهما،ةال داخ وال ًا ك
إمنا اَدن ا كاَسق ...(:)))قوله،ً يهال يجافتةيإ دكالخطباالج ماعيلمامواةدال ة

.(5)((ًركله من ال ًعرفه
ال جةيد+ال أإيث:مميز ااهماداللي ااةالدإيالراسم اا
الم سو +الق  :مميز اا،هماداللي ااوالسملهسم اا

ي ىىواوةدمهىىا الرىوليىىلقامىت ىىياالىدا والمىدلو   سىىبالم  ىوك،وهإىاي  ىياأاثمىىلثغىةلدالل
إقامىلطةيىقا   وي دالللالدإياالمجةدلالمؤإثىلإلى داللىلالسىمالقا ى ،عىعل مس وكال ع ية،
ال إفيىىةعىىىاطةيىىىق ال مرمىىىاةىىىيلي  قىىىق رىىىا الصىىىوةل(الىىدإياوالسىىىم)لفظىىىيعالقىىلجديىىىدل ىىىيا

م وهما أاماأق  ،  لو السمم  الدإياةيق  عليرامااليعةف قيق را ً ي اجزافالصوةل
.عليهخالصاللالةإااهوسمٌّزعاف

 مراءَ ْلا اَع ْموإنِّ...:))ماجافةيإ دكخطبال و يدةيمدحالعلماف،وماالصوةال ً يريل
َُْك اِس  اَكم ً ْت  اَسِّ ِردوَبا .(1)((ْب اْكاَْ  ِرْئه على سار   يء  ن ماء 

ةيهااال ً يهالجاإباالإساإيإا عضف معالمالمساوالعل الإا جميعا  ةرم لرم.يعل محع
معىيا على إىوةا و لرىممإطىوا لعلىهمقىداةاإليمىااالىاياسى  ق ىهاالإسىاااا–ةيموضععىا ا

ل ىىىإرمي فىىىاو واةىىىي،ميعىىىا وهىىىاايعإىىىيأامفرىىىوماإلإسىىىاإيلي سىىىعللإىىىا ج–يمىىىاهيال وا ىىىب
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ةصىىا ب(العلىىم)مىىاهىىا الخصىىائص،خصىىائصع ة ضىىيل ععلىىيمىىاقيمىىلالًىىخصإااا سىىم رىىا
 ية ويغل ه علمه .مثلمايفوقال دةسائةال وا بةيسطو إوة ،العلمي ز 

هىىا الصىىوةلمثىى سىىا ق راليسىىتةائضىىلعىىاالىىإصةفىىيمضىىموإرا ىىثًىىديدعلىى طلىىب
ةالعلميردي،(7)﴾ال ُعَلَما  عََِاِدِه ِمْن اللََّه َيْخَشى إ نََّما ﴿  م  اما و يد س  اإهوع اد ه قالع ادلليع،العلم

.إل ال و يدالخالص
  سىىىبوعقىىىدالمماثلىىىل ىىىياالعلمىىىافوال ىىىدةي ىىىوا إةجىىىا  ىىى  لمىىىلإلىىى مسىىى واهاالىىىداللي

:الم  وك
عاةف+م سو +ما ة+ةج :العالم
عا +مًع+جماد:ال دة

ا ىىيةىىيمسىى وكال ع يىىةوالقضىىافعلىى الثغىىةلالدالليىىلةىىيالم  ىىوكيقىىومعلىى عقىىدمماثلىىل
.المعةةلواإلًعا والعلو،ةي وزهاالعالمجميعا،ةي واً يرا ال دة

هلام ق  قت وأنو...))ةيإ دكالخطبالسياسيلماقالهلميمإلجيًه،وماصوةال ً يهال لي 
.(0)((...ظق األَع كا  اَسماَعرِ و

إمىىا سىى قيممىىعالسىىياقالىىاي مخىىضل ىىثالقىىوم،هىىا صىىوةلأخىىةك يىىةمق مىىلوالزائىىدل وا 
ةلمىاأةادأايصىىفرم ىالعزوالًىىةفًى ررم سىىإامال عيىىة،على الصىى ةةىيسىىوحالجرىادمىىعالمىىدح

  مي إلى االة خىاةو  ىبةأإفسرم،هااال ً يهيم أو اة سرماإلإساإي. جامعالعلوةي  ا
مىىااإلطىةافوالثإىاف()ةأًى عاإلمىىام، سىااإلًىادلوالىا ة ةة طىتالصىىوةل،هىااالميى  مزيىدا
 ىى الول القىىةآا ،أإىى عْملرىىاميمعالعىىةب :))أو ال ىىالم مىىا عىىد  الليىى   ىىاةع ،...((وأإىى مالسىىإامعاألعظىىمعوععم 

جىىيشو ىىثالعزيمىىلعلىى الجرىىادو يىىازلالظفىىةةىىيوأسىىرمتمىىعسىىائةال ىىالمةىىيةةىىعمعإويىىاتال
.المعة ل

:وال إاةةالدالليقائم يااإلإسااوسإامالجم 
 ي+ما ة+مقا  :ةاألإسااهإا

عا +ميت:السإام
وةدمهىىا الرىىول عقىىدمماثلىىل ع يةيىىل ىىياالمقا ىى والسىىإامي ىىوا،والقضىىافعلىى هىىااال إىىاةة

.والاييةمزال الم اإلوالًةف  يااالمقصودوهوالعل
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إزيىاحاةىةاد ،االمىاة.ل واةىق ىياالطىةةياالم الزمىيااهوعىدم:مؤدكهاااالإزياحقدي واو
ِ  اَبخررل ...))مثىى :سىىإاددمالمطا قىىلال ةةيىىل ىىياطةةىىياالالىىايمصىىدة عىى ،(7)((...املسرر كْة جلبررا
قيمىىىلاةايلىىىلةال خىىى صىىىفل مالفمىىىلةضىىىت لىىىكالولىىىوةع(الجل ىىىاب) سىىىو دلال الئىىىمالممجىىىة ااتع

ما ًة بًيئا مىاال جةيىدعإىدالجل ابالم سو ألا–اأوألإرمامعإويا،ل وإرما سييامثال 
همامعىاإيالضىعللمايإضويعلي،اصحلل خ ااي وا طاف سا ةا م ل –ضيفإل المس إلأع

ومىا،ويفى حأ وا ىهواسىعللضىةو هالمخ لفىل،لمىألوفإزياحيخالفمإطىقال ع يىةال ااال،والخسل
،ةال خىى يسىى ةاألمىىوا وي ج رىىاليإسىىجمالطةةىىااالم إىىاةةاا،علىى السىىامعإالأاي ىىأو مىىايسىىمعه

.قضتعل ال إاةةالدالليوالجل ابيس ةال دا،ماهإاجافتالمماثللال ي
 ياطةةيهةاس  قأاي  ثهإا  تلماسج مإاةةلةيالمالفمل،وةباإزياحةسمصوةل

َُ ُوررر ت  ...))مثىىى قولىىىه،مىىىاجرىىىل يىىىة لىىىكالجرىىىلال ىىىي   ثرىىىاالصىىىوةل،إزيىىىاحالىىىداللياال أنررر
،إاثمىىلاسىى عاةلهإىىا ولىىتاالإسىىااإلىى طعىىام،ةىىالم  ققهإىىاإوعىىاامىىااالإزيىىاح،(0)((...املرر ت 

أمىاإااال ظىهال ا ىثمىا،لصىوةلمةةىألىهةرىاااإزيىاح عىدا،و ولىتالمىوتإلى  يىواايسى طعم
 .ةالمخاطب،ةسيل ظااثمل إاةة ياالطةةيا،االسإادطةةيزاويلاالإسجام يا

 :نسق االستبدال-ب
إلا...اإلإزيىىىىاحاالسىىىى  داالي))...أسىىىىا وهىىىىي قىىىىومعلىىىى ،ليقصىىىىد رىىىىااالإسىىىىقاالسىىىى عاةو        
م  إيىىلةىىياألصىى عىى ال ًىى يهمىىع إاسىىيالًىى ه؛السىى  دا ةاإلسىى عاةل.(2)"...((المماثلىىل"أساسىىرا

ف اسمًيفاس  دا  لمل أخةكاومعإ  لخةاواس  دا اسملًي))...ةريه،المً ه ه المً 
 قىومعلىى ))...االسىى عاةلو(4)...((و العالقىل ىىياالمعإى والمعإى و العالقىىلالم  ققىل يإرمىا.آخىة

 مثى ))ومىعالىكةرىي.(5)...((ةةيرا    م ى ال ىدودو  و ىدالماهيىاتاالل  اموال و د ياط
قىد سى عم ال ىياالسى عاةلةىيوي مثى الىكجليىا.(1)...((عالجااسى عاةيا...اإزيا الغوياي طلب
احلمرد  هلْل  (:)))لسموموضوعرامثال قولىه،دوااا س طيعةسمصوةل،ةيثو راالمجازي

                                                           

.11ص،7جةيمس دةكإرجال ال ل،إرجالسعادل(7) 
11،ص7،جا.م(0) 
14ص:يلمدخ إظةي، ميدل مداإيأسلو يلالةوا(2) 
85الصوةلالًعةيلةيالخطابال ال يوالإقدي،الوليم مد،ص(4)
704الصوةلالًعةيلةيالإقدالعة يال ديث، ًةكموس صالح،ص(5)
770ص: إيلاللغلالًعةيل(1)
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ةىالل  واالة ىدافواادخلىا يىزال صىوية(7)((... ًاْء ْبال َتجسّ ٍد واملرتدي باْوالِل ْبال َتموث ٍلاَالْبِس اَ 
ىىاجسىىداال  ةيىىافوالجىىال  ،ألاهىىا االسىى عاةلللصىىفاتاإللريىىل،ل ىىالىىميسىىعراةسىىمصىىوةل،ل م 

 ىىال جسىىدو ىىال)لىىااقىىا ةىىوةااك،ل إزهىىهعإرىىا،والموضىىو الموصىىوفلىىم سىى و عليىىهاالسىى عاةل
ةرىىاااالإزيىىاحي طلىىبعالجىىايىىةدالمإىىاةةل ىىيالفىىظالجاللىىلو لم ىىيالال ىى والمة ىىديإلىى ؛( مثيىى 

قىىدمإع ىىا لىىك( ىىال جسىىدو ىىال مثيىى )و اإىىتال لم ىىااالمجةوة ىىاا،اةةلإىىهىىا الممايالئمرىىا،ل إ في
.المإاةةل إفيأص ال جسيم

عىىاأايصىيةا  ى ،مألوةىىا صىاة ،إزيىاحةىي ىىاديأمىة وثمىلا (:) قولىىه،إزيا ىا  ىف 
َْررَم قوُ قررتوْلَع...)) ًىىائ لعىىدم–ةىىياألصىى –ةإضىىاةلالمخالىىبإلىى المإيىىلةيىىه،(0)((...ْةك مررامْل ب خا

على –على إ ىومىا–وسةياإههااقضى ،    ادااي وامثال ،ل إه ع يةساةا–الموافمل
لرىااال إىاةة،عل أإهةىيال ىقلىي  ىه،ة اا أإه ع يةم اًة،ياحمإسيا إزوصاةاال،المإاةةل

إزياحمادامتال اجلإلى اليقضيعل اال،ةًيو  ع يةماالم أص  ياالمخالبوالمإيلوعليه
عالإىىه،ال أويىى قائمىىل ة أإرىىا،لىىهسىىاعلسىىماعهو  أو، ايىىلمىىاةىىياألمىىةااالىىإف  ق ىى ًىىيوعهوا 

 .واإدةاجالًعوةةيها العمليلد،ة فسة ماةوةها ال د ،إزياح داهلها دةكاإ
 ألْتوامرتَ ...()))قولىه،ال إاةة ياالفع والفاع  قدي واإسإادياةياالس عاةلوال إاةة

ف اوعاوالسيماا،لهمعجميا ماسإخماد هةاالم الفعي واإظية المصا ب،(2)((...األرض  فتكةت
يفىةض(ة إىل)ةقولىه((مىاف اوأًىجاةا أإاسىا او:))ةالمجاإ لرااالوعافلفظ مامثى ،هواألةض

عىىىادلالمالئمىىىل اسىىى  دا لفظىىىلوإًىىىوفمإىىىاةةلدالليىىىلال ىىىدمىىىاةدمرىىىا،  ىىةكالمعإىىى عىىىاأصىىىله وا 
.لي واالمعإ ام لاه األةضة إل،ةض  دي مإاسبولي اأه األةضاأل
اخ يىىىاة))...ةرىىىي،اةوالمسىىى عاةلىىىهالمفاةقىىىلالدالليىىىل ىىىياالمسىىى ع عاةل قىىىومعلىىى أسىىىا واالسىىى

اق ةاإىا دالليىا يإطىويعلى  عىاةضcollocationمعجمي ق ةا مق ضا  لم ااةيمة بلفظي
 ثيىىةلىىدكالم لقىىيًىىعوةا ...وي ولىىدعإىىه الضىىةوةلمفاةقىىلدالليىىل–مإطقىىي–أوعىىدماإسىىجام–
ةيما  دثىهالمفاةقىلالدالليىلمىامفاجىألللم لقىي مخالف رىااالخ يىاةالمإطقىي...لدهًلوالطةاةل ا

.(4)...((الم وقع

                                                           

.125ص،7ج،رجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال لإ(7)
.710ص،2ج،ا.م(0) 
.275ص،7ج،ا.م(2)
.781ص،سعدمصلوح،ةيالإصاألد يدةاسلأسلو يلإ صائيل(4)
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مىىىاأ ىىىدعإصىىىةي...ةىىىيإقىىى الخىىواص))...مىىىثال ىىااي ىىىواجىىىوهةالمفاةقىىىلالدالليىىلم وه
.(7)...((المة باللفظيإل العإصةاآلخة

:  سبالإق الدالليال يةمامواةداالس عاةل
و  صىى  ىىاق ةاا لمىىل ًىىيةدالل رىىاإلىى جمىىاد ىىاخةك ىىة  ط))االسببتعارا التيسببيمية

.(0)((دالل را معإ مجةدأوجماد
ا َمرر   هداًررْة أال وإنم))وقىىدوةدهىىااالإىىو مىىااالسىى عاةلال جسىىيميلةىىيأ ىىدكخطىىبال و يىىد

،(2)((...ْهَْر دوَع علرى مكرارِ   الَرةت ْد ْهشرب رِ ي َتْفر ه وَن ْدْ  وَت وإخالِ هْ  ْدج و  حتق ِق منوها   األووَو اَعق ل  َ ْهإ رتوُطاضو
إقىال (مإىاة)ةقدإقلتخصائصالجماد(مإاةعدله)ةاالس عاةلال جسيميل مثلت اق ةااال لم يا

ةو  ىو إلىى خصىائصالمإىا(العىد )ةأعًىىةبالمعإى المجىةد(العىد )دالليىا إلى معإى مجىةدهىو
أ إىىت،هىىا الصىىوةلاالسىى عاةيل اإىىتملم ىىا أسىىلو يا ضىىةوةيا ةىىيهىىا الخط ىىل.مظرىىةمجس ىىدلىىه

وهىوإاا ىااوصىفا ،ةالعد مىاأصىو الىديا،الخطابوأضفتعل طا عهال ع يةي عدا   امليا 
لعىد ال  ىويإيوال ًىةيعيا:للفع اإللري اامامواةدال و يداألةعاليال ييجمعراأقسىامثالثىل

.(4)والجزائي
يىىة  طمجىىا اسىى خدامرا))...وهىىيالإىىو الثىىاإيمىىااالسىى عاةلو:االسببتعارا احيحائيببة

 ال ىىىىىائاال ىىىىىي ًىىىىىةطأال  ىىىىىوامىىىىىاخىىىىىواصاإلإسىىىىىاا ىىىىىأخةك ىىىىىة  طدالل رىىىىىا معإىىىىى مجىىىىىةدأو
.(5)...((جماد

:يىةصالصىفوفويوصىيرم الصى ةوهىو،مثا ها االس عاةلقولهةيإ ىدكخطىبال ىةب
.(1)((...واِرىل باََ وأوولْ َشلْفَْ د اطَر ه فإنم  اَت ا األصو ت وأْم))

ةىىالموتمىىىا(أمي ىىواواألصىىوات)  مثىى الصىىوةل ىىاالق ةااالىىىداللي يىىةالمإطقىىي ىىيا لم ىىىي
والصىوتخصائصال ائاال يمطلقا واليخى ص اإلإسىااو ىد وقىدإقلىتدالل ىهإلى األصىوات

.مظرة سيةيزيائيلالكيم اأايإخةط  تمفرومالجمادات

                                                           

.781ائيل،صةيالإصاألد يدةاسلأسلو يلإ ص(7)
.وقدصإفاالس عاةلالدالليلإل ثالثلأإوا م ا عا جوةجالإدوا788ص،ا.م(0)
.78ص،2ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(2)
.712ص،م اضةاتةياإللريات:يعإظة(4)
.785ص،ةيالإصاألد يدةاسلأسلو يلإ صائيل(5)
.722ص،0ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(1)
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ًىىى   هىىىاااالق ىىىةاامفاةقىىىلدالليىىىلةسىىىمتصىىىوةلاسىىى عاةيل اإىىىتمىىىاصىىىلبالخطىىىابألا
لىميىأمةهم الصى ةصىةا ل ى جىاف رىا ()وهىو،الصمتةيالمعة لماأس ابالفىوزةيرىا
. ماةهاةيالمعة ل()خاضاإلمامالصوةلالدقيقلال ي ًفت جة ل قيقيل

و  صىى  ىىاق ةاا لم ىىياإ ىىداهما ًىىيةإلىى خاصىىيل ًىىةيل:))االسببتعارا التشخيصببية
.(7)...((أومجةد،واالخةكإل جمادأو ي

ةىىىيإ ىىىدكخطىىىبالزهىىىديىىىامالىىىدإياوي ىىىاةمىىىا()وةدتمثىىى هىىىا االسىىى عاةلةىىىيقولىىىه
.(0)((...سّحارٌة, غّرارٌة ارٌةمَ  اعٌةصّر اعٌةّد ا َخنواَد  إنَّ...:))ًةوةها

المفاةقىىلالدالليىىلال ىىيجس ىىدتهىىا الصىىوةلاالسىى عاةيل اإىىتةىىيإقىى الخصىىائصال ىىيي سىىم
والخصىىائصالمخلوعىىلعلىى الىىدإياهىىيخصىىائص–وهىىيمعإىى مجىىةد– رىىااإلإسىىااإلىى الىىدإيا

يصىىىة اآلخىىىةيا،لخىىدا والم ىىىةوالسىى ةالًىىةة ًخصىىىتالىىدإياةىىىيمظرىىةإإسىىىااًىىةيةا سىىىم ا
الدإياةيمظرة سىاو ىاطامزيىفةعىة ف،  يل هويغة هم م ة  ةالم ةوالخدا والس ةصوةت 

وهىا الصىوةلًى لت.هااالوجىهالق ىيحالىايخفىيعىإرمو ىاةهممىااإلق ىا عليىه()اإلمام
ااس دع ها الصوةلال يضخمتةال  ايةماالدإي،عصبالغةضالايأإًأتالخط لألجله
. جماألخطاةالم يقل ما لمظلاائاها

  :سق اجملاورةن-ج
راوالمىىةاد ىىهال إايىىلوهىىويقىىومعلىى الم ىىوةال ىىوزيعيالقىىائمعلىى  ةاصىىفاأللفىىاظمىىع عضىى

ةىيةاليا ة  اللفظالموضو لىه،أايةيد الم  لمإث اتمعإ ماالمعاإي:))و دهاهوو جاوةها
.(2)...((ةيومئإليهويجعلهدليال عليه،ول ايجيفإل معإ هو اليهوة ْدةعهةيالوجود،اللغل

ةىىتأيضىىا  عةيفىىا آخىىةجمىىع يإرىىاو ىىياالمجىىازوةىىقالقسىىملالعقليىىل اااللفظىىلإاا:))...وعة 
يضا لي واداال أطلقتو ااالغةضاألصلي يةمعإاهاةاليخلوإماأاي وامعإاهامقصودا أ

ماااالي وا الكةاألو هوال إايلوالثاإيهوالمجاز .(4)((عل الكالغةضاألصليوا 
،علىى م لقيىىهأاي أول ىىهةيفىىةض،ل ىىاالسىىياقي أ ىىا ،ظىىاهة المعإىى الظىىاهةيعلىى  عوقىىديع ق  ىى
الةىىىأيا ررررا ْب صُّغ رررًَ ٌةَمرررُقوَُ, ٌنآْجررر اٌءَمررر... (:)))إزيىىىاحيم ىىىااايًخصىىىهالم لقىىىيةىىىيقولىىىهوا 

                                                           

.785ص،ةيالإصاألد يدةاسلأسلو يلإ صائيل(7)
.120ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(0)
.11زصدالئ اإلعجا(2)
.720ص،إرايلاإليجازةيدةايلاإلعجاز،ةيعلومال ال لو يااإعجازالقةآاالًةيف،ةخةالدياالةازي(4)
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اول صوةأ،ث لهال المعل ظاهة ل م،علههااالجزفعاسياقهق ط ةالسامعلواع،(7)((...راُلآْك
ةالخط ىل   ىىدث،ل ىاالسىياقيىأ  أخىاال ىالمعلى الظىاهة،واللقمىلهىياللقمىل،المىافهىوالمىاف

ألمىةأةاد ةالمىا،()عاالف االم ال قل عدوةالالةسىو األعظىم إىهوالسىيماا،فإااةمىز 
ىىقىىدوع ةىىأجواف.وأيهإىىافلةىىيلقمىىليغىىص رىىاًىىاة را،وهىىوالمىىافالىىايالي طلىىب،ف ىىاآلجاص 

ةال ىدإاامىا أويى معإى المىاف،ال ديثالعامل   دثعاالخالةلواألموةال ي صلت ولرىا
،ثعىىاالةمىىزالمسىى  ا  ىىتهىىايااللفظىىياأوال  ىى،واللقمىىلعىىاظاهةهمىىال  إاسىىبمىىعالسىىياق

الل اامجا–ل اال إايللم ةسمصوةلةإيل،وهو عد ال إايل،ةال ع يةإاامجازي  ال ديثوا 
إماأًةت إاةةا مىعالسىياق–الصوةلعاها الع اةلهو ةثمىل غييىة.  ىأو عىاظاهةهىالىولىم،وا 

غييىىىة  ىىىلخةمجىىىازيللىىىدا والمىىىدلو ال قيقىىىياو داللىىىيي ىىى مصىىىةفالإظىىىةعىىىاالمعإىىى األصىىىلي
.ل   ققال إايلعل المس وكالسياقي

ي ىىاةمىىاأهىىوا يىىومالقيامىىلمىىا()قولىىهاالج ماعيىىلخطىىبالومىىامىىواةدال إايىىلةىىي
ةاأللفىاظالم جىاوةل سى دعياسى  دا ،(0)((...قوِراْهعلرى أفر َ   َقْتخ ر  دوْور ...))خال وصىف ىا الع ىاد

  امىى الو ىىداتال ىىي وإىىتالجملىىل،خالةىىالالسىى  دا ةىىياالسىى عاةلإا  قىى إ ىىدكالو ىىداتمعإىى
هىىىا الصىىىوةلثا  ىىىلالداللىىىلواألخىىىةكم غيىىىةل،و  غييىىىةمعإىىى الو ىىىدات   قىىىقال إايىىىلال ىىىي ةسىىىم

عةالع ىادةىيالىكاليىوميسى  د  رىمالرلى،و عضاعفمىاأثىة المريماعل الع اد ضاعيفالخوفل
عدمقدة رمعل الإطىقوا ىةالمعإى الىاييىومئإليىهةىالزم()ةلميا ةاإلمام.ةاليإطقوا

َِا ﴿وهىومىاجىاف ىهالقىةآاأيضىا .الخ معل األةىوا اإعىدامالقىدةلعلى ال ىالم ،(2)﴾َينِطُقبونَ  َلبا  َيبْومُ  َهب
.يلةائضلعاالمةادإ ال هوالصوةل عدالك إسجممعسائةال المةري يةزائدلوال مث  ل

ًَ :))وماالصوةلال إائيلقولهةيإ دكخطبال و يد  ح  اْمْطر  برهْ  ْةاْطر اإلَ  كباْطْتاسور ن وْمر  ُوَسر ْئورد 
،ةىىالعقو إاا اإىىتمة فعىىلمإيفىىلاًىىةةتعلىى أصىىعبالعلىىوملقىىدة راو سىىلطرا،(4)((... ِلُقرراَع 

ةالعقو إاا اإتطام ل.ايأخفقتةياالس  وااعليهةاة دادهايائسليد عل سموالموضو ال
ةمعإىىى المفىىىةدات(طىىىوامحالعقىىىو )ةالصىىىوةلال إائيىىىل مثلىىىت ىىىىى.لىىىزممىىىاالىىىكاإل اطىىىل مىىىا  اولىىىه

د علىى سىىموممىىاةىىواتالىىالزمالم جىىاوةل ىىاق،و غييىىةمعإاهىىامعىىاي قىىقال إايىىلال ىىي ىىد علىى 
.و اا  واالصوةلةيم وةالموضو ،يتالخط لعليهالملزوموهوال و يدالايا  إ

                                                           

.52ص،7جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل(7)
.121ص،7،جا.م(0)
.25:المةسالت(2)
.587ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(4)
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م  ىىىىدثا عىىىىاطاع ىىىىهلةسىىىىو اهلل()أمىىىىامىىىىاوةدةىىىىيصىىىىوةال إايىىىىلةىىىىيال ىىىىةبةقولىىىىه
(((:)... ُ ََ ِناْطَ ي امْلي ْفْسُفَكْب  ْهأْو كك ًَْتا ةرىا ،(7)((...ص  ررا اَفررائْ  ْف د وت روَع, طال ف را األبو ص ُ كوي 

ْمىىىىيالىىىوطي ويلىىىزممإرىىىااامىىىىايصىىى ةةيرىىىاي سىىىىمالمىىىواطا إىىى   رىىىاعىىىىااًىىى دادالمعة ىىىلو  
ةرىىىا الصىىىوةل ًىىى لتمىىىاعىىىدلم الزمىىىاتاة  طىىىتمىىىع عضىىىرال ةسىىىمصىىىوةلاإلإسىىىاا. الًىىىجاعل

.المس  س ةيالمعة ل
عإىدما،ةىةب إايىاتوةدتخاليىلمىاال صىوية،يعإيالكاا   إايل إ طقعاصىوةل

()ةمثىا ال إايىلال ىيالصىوةلةيرىاقولىه.(0) ألفىاظال عىدوال قيقىل،امجىةدل ًيةإل معىا
ِ  رس لْ اهلْل ... )) ً ْ اْبد وَن هذا اَل رل ( )أَما واهلْل َقد كان أصحا ةرىااال ع يىةيفصىحعىا،(2)((َوه قو 

لجرىىدالم ىىاو الةرىىي ًىىيةالىى ا،مىىااجىى ا يىىافالليىى ةىىيالع ىىادل،المقىىداةالىىايي ا ىىد المىىؤما
ْأْمنو وتلٍة باَس ْ  َتْفر وَن إىل امل ْت علرى  ...()))قولىه،ومثلهةيال إايلعاالج اوال خاا .هيأ ه

 السىيف)وال إايىلمخ ىوفلةىيقولىه،ةرإىا قةيىةلواقىعقىائماليم ىاإإ ىاة ،(4)((اَفراِش؟ ىْاق لىلا (أ م 
ولىىميىىا ةهمام اًىىةل،علىىلال قيقيىىلهىىيال وا ىى والضىىعفةال،ةرىىا هىىيليسىىتالعلىىلالظىىاهةلللفىىةاة

ةىىىىادةاكهىىىىااال ع يىىىىة ق ضىىىىيه.ااهإىىىىاك ىىىىالزم ىىىىياالفىىىىةاةوالخىىىىوف،واإمىىىىاد عليرمىىىىا المالزمىىىىل
ىةاإزيا ىادالليىا،الضةوةلواليلزممإهال صىوية  ىدلي ،ل مىامالمطا قىل ىياالمفرىوموالمإطىوق ًؤ

. اج راال ال أوي 
 :األنساق تقاطع-د

ةىىىىيآاوا ىىىىدايمظرىىىىةيامجىىىىازي جلىىىىي،()اإلمىىىىامالخطىىىىبال ىىىىيصىىىىا رالفىىىىتإظىىىىةيةىىىىي
( قىىاطعاألإسىىاق) ىىىىى سىىم أاتعلىى السىىطحواقعىىلأسىىلو يليم ىىااإ ثقىىة ع ةزهماالع ىىاةلالوا ىىدل؛

سى عاةلمعىا،ةا  ىادال إايىلواال.ومفاد  ال مإسىقيامعىا، ى ال مالمماثلىلوالمجىاوةلواالسى  دا ،
.()أوا  ادإ داهمامعال ً يهماخصائصاسلوباإلمام

ًَاَنرر...)) قولىىه،مىىاة ىىبمىىا ًىى يه ليىى واسىى عاةل،ةمىىاهىىا الصىىوة ِ س ررعوا  (5)((...ًِناَررّد  
، قي  طةفةيهمس ق عااالخة يىةملى  م ىه،مماسه اليعسوبهو ً يه لي ة ً يهإف

                                                           

.721ص،0جةيمس دةكإرجال ال ل،لسعادلإرجا(7) 
،عإىىىىدعلمىىىافالعة يىىىىل،عىىىىاال إايىىىلوإسىىى  راالىىىى ال قيقىىىلاوالمجىىىاز،ةىىىي  ا ىىىهةإىىىىوا ال يىىىل،  ىىىدثا مىىىدمطلىىىىوب(0)

.742ص:يإظة،أصو ال يااالعة ي،وما عدهاومثلهةع م مد سياالصغيةةي  ا ه.712ص:يإظة
 .557-552ص،0إرجال ال ل،جةيمس دةك،إرجالسعادل(2)
 .552ص،0جا.م(4)
 .411ص،2ج،ا.م(5)
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فالثغىةلالدالليىلال ىيةعدمىت مالئمىلالمسى وكال ع يىةيللمسى وكالىدالليةي ىواالجىامعسمح إًىو
 إىىاةةمىىدلولرااللغىىويواضىىاةلاليعسىىوبالىى الىىدياًىى  صىىوةلاسىى عاةيل ىىياالطىىةةياهىىوالردايىىل

دًخصىيلالرىادييجسى،ة ااال دمامعالج رىادالليىا،ةقىداسى  د لفىظالرىادي لفىظاليعسىوب،ل 
ةرىوالقىدولال ىيي  ىاك.خةويىلقىوام يىا رمالدإيويىلواألع،إا هالاييد قومهعل مإا عال و يد

ومثلىه.مواضىعالزهىةإلى  مااليعسوبيقودالإ ى ،كد الرع   وهومايسوققومهال سع، اوها
  ًى يرامث ى(اإىفالرىدكأإىا)ة الظىاهةمىعخ ىةالم  ىدأ(7)((...اه َك وَعى َوَداهُل   انو أنا))ةيال ة يب

ةرىىااا ًىى يراا(عيإىىا أإىىا)الم ىىاوفالىىايد عليىىهالم  ىىداالظىىاهةالم  ىىدأهمىىعإسىىق عيىىد  ليغىىااع
ةيمىىىامرىىىدتاإلضىىىاةلةىىىيجملىىىلالمعطىىىوفوالمعطىىىوفعليىىىهالطةيىىىقاإلسىىىإاد ليغىىىااإرىىىضلرمىىىا
ةسىىم،المظرىىةاإلإسىىاإيعليىىهسىى ا  إة ًىىخيصالرىىدك(عيإىىا و،اإىىفالرىىدك)لالسىى عاةلالم إيىىل

لم ىااخ ة ىهوعلمىهو  صىة (اإىفالرىدك)مادلتعليهع اةلااوه،صوةلالقائدالايي قدمقومه
ىإ و،الرىدكإسىاأة،(عيإىا )مادلتعليىه لمىلااوه،الردكا  ومعةة ه م    إضىفاف،لىها وجرىت   

إمىا.على  ىاقيالمالمىح ىالفممىثال عفىأو،والعىيااألإف عضمالم هعل معإ الردكوهو وا 
إفهوالم قدمعل األعضافوالعياهيالم صةلةرما يإئايومئااال الةائدااألا ةزهاياأل
ئعىىاالسىياقالىىاي مخىىضللإصىىح  ىىإْوهىىا االسىى عاةلاسى طاعتاا ع.ألهلىهالمةعىى عالىاييإ جىى

َْاهُل طرًِق   ا ش ْ  وَتسوَتال :))ةراهواايقىو ،ةافلالطةيقا و وقولىهثاإيىلةىي((...ه ُ ُلسور ًَ نوَمر  ْةْلر ْقدى 
ةىي()اإلمىامةرمىل((. رهْ ي اَتمْف َُْوَو كوه َع اَدَ  نووَم اَءامْل  َدَرَو اَ اضَح رًَقاََط ْكْلَس نوَم))...ها الخط ىل
قيمع ةام ثا الإصي لو لزةهمالطةيقالواضحالايهوالصةاطالمس إل إيصالرمها الخط ل

وهيىأت،وقىداو ىت ىه،ةالصىوةل اإىتةىيقلىبالسىياق،ةياالمة المعةوفوالإريعاالمإ ىة
.لالس جا لاألإف 

(0)((... ررىمرن اَرم  ْبُطر اَُق لّ َحرركررا مَ ي ْملرر َحَم نَّأ ق ْلعوَ َْر  ه نمررإو))...:لىهالسىمعوهىويقىو خ صىيأعولىو
 م ىى ،ااًىى هم لىىهمىىاالخالةىىل،األولىى  قىىومعلىى ال ًىى يه،المجىىازهمىىاة أط وة ااصىىتْ  ىىة دْألع

ًىىا رتالة ىى وهىىي ىىدوة ىىو هالقطىىبمىىاالة ىى ة الهمىىامة ىىزجىىابةالخالةىىلاا  ىىوم ولىى
ىىول ،فىتالة ى إ ةلىواإ فى القطىبال،القطىب وجودهىاةضىالعىا قىافعملرىىاا اسى مةاةاعىادمم إم 
ل  ة رىامضىموإراإ طىا يعإىي، يىة إلى ة  ىو الخالةىل،أسا الخالةل()هو اا الك

القطىبوالضىميةالم صى الىايي  ىدثعىا)ةإاهايااللفظىيا؛عاالم وةالاي اايس قط را
  ادل ىىاال ىىأثيةوةقىىدت ىى وا ىىدلمإرمىىااسىى قاللراوأسىىقطتالخالةىىلمعىىاإيظاللرىىاعلىى (الخالةىىل

                                                           

 .587ص،0ج،ةيمس دةكإرجال ال ل،إرجالسعادل(7)
 .472ص،0ج،ا.م(0)
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واسىى عاةلبمعىىاإيظاللىىهعلىى الخالةىىلواإفعلىىت ىى وا ىىدلمإرمىىا ىىاألخةك،القطىىبوأسىىقطالقطىى
.قطبالة  للخالةلً  المظرةالثاإيمامظاهةال ع يةالمجازي

إسىق(اإىيظىاعا)ةقولىه(7)((...غ ربْ امل إىل ومكطلرقٌ  ,ًربٍ ِرْو عرنو  ٌناْعْهر  أال وإّنري ...))قولهوما
ال قيقي،ل االسياقاللغويال افيومئإل المعإ ال إائيإام إيعل المجاوةليق  المعإ 

على هىا الجملىليهىااالمعإى العطىفويقى. ىالموتالدإيويىلة لىلالعمىةصوةهااالإسقإإ راف
م ىىاوفقىىداسىى جاوةافلم  ىىدأ اإىىتهىىا الجملىىلال ىىيهىىيخ ىىةةىىإاا( غ ررْبامل إىل ومكطلررٌق)قولىىه

ةقىىداًىى ملتعلىى ع ىىة غييىىةالإسىىقالم جىىاوة ىىامال، ال إايىىلةىىيال ع يىىة ة ي رىىامفرىىومالمىىوت
ةقىد ىاا،عىاهىا الىدإيا()اإلمىاملة يى اس عيةتالًم وهي فاةقاألةىقإاصوةلأخةك
للم لقىيمفرىومياأةافتةقىد،ايامجىازييع سىتوجرى(مغيىب)ويال ظهإىااا لمىل.مإاةهدايل

وقىىد،والثىىاإيهىىوالًىىم الجاإ ىىلللمغيىىب،صىىوة هال إايىىلأجلىىتوقىىد،م غىىايةياا ىىدهماالمىىوت
ةرا اللفظلالوا دل ةيصوة يايع مىدال قاطرمىاعلى  عىدي زاويىل.الس اةلعإهاالس عاةلأزا ت
.وقد ًفتعا قاطعإسقالمجاوةلمعإسقاالس  دا الإظة
قوله(عليرمالسالم)لمالايوقععليرمو  ايلالظ، ي هوأه وةيمإاطال ديثعاإفسه
ة اع  ىىاةاإرىىماوعيىىلللىىديااسىى عاة(0)...((قيىىل ال  اهلل آإيىىل ة ْسىىو  ةةامىىواه ىىكالسىى وةالز يىىل))...
دالإسىى للمىىاجىىةدلرىىاوا  ىى،وإسىى راللفىىظالجاللىىللي ىىياًىىدلاة  ىىاطرم ىىهسىى  اإه،لىىالكاآلإيىىللفىىظ

و عةيىىف ىىال يفالىىايوقىىع،عىىامىىةا  رمإزالىى رمةرىىي إايىىلعىىا(سىىة ) لمىىلأمىىا،لفظىىلال قيىىل
.وه اايال ظ قاطعالإسقياال إائيواالس عاةيةيإمطم داخ .عليرم

مىىواةدالخلىىط،  سىىبجىىوةجموإىىاا،(2)(( ىى صىىإعل ىىؤدي الضىىةوةلإلىى اإزيىىاح))وألا ةىىإا 
اليإ غىيالخلىط ىيا:))جاا وهاماالكةيقو  يااالس عاةلواالإزياحالدالليواةدلالكيع اة

خيىةًىاهدعلى ،(5)((...أًرن مرن ًشرري وجرره    ...()))ةقولىه،(4)((االإزياحالدالليواالسى عاةل
ةيًةيوجرهاس عاةلما،ل اال ا ثيس طيعاايعز  داخ األإوا .إم اا صو الكالخلط

سىى  د مفرىىومالجرىىاد مفرىىومال جىىاةل،إا يىىعالىىإف ةىىيةا،جرىىل ًىى يه ىىا الىىإف  عمليىىلال يىىع
وهىىي إايىىلألاًىىةافالوجىىهإاا.سىى ي اهللهىىيم ىىاجةلمىىعالخىىالق،ةرإىىا  قىىقإسىىقاالسىى  دا 

                                                           

 .148ص،0ج،ةيمس دةكإرجال ال ل،إرجالسعادل(7)
 .145ص،0ج،ا.م(0)

.41ص،األسلو يلو  لي الخطاب(2)
.777ص،عةيل إيلاللغلالً(4)
.744ص،0ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(5)
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،وهىىىيمجىىىازمةسىىى عالق ىىىهالجزئيىىىلألاالوجىىىه عىىىضالجسىىىم،  قىىىقلىىىزممإىىىه صىىىو الًىىىرادل
 ققىتمىاق لرىامإىاةةل،هعلى ال ى هىيداللىلزا فىلألاداللىلالوجى،واالإزياحم  ققةيالمجىاز
 داخ م إو األً ا ضمعدلأإساق،ةفيها الجمللالصغيةل  قق.دالليلً لتهاااالإزياح

المعيًىىيلوالمعةةيىىلةرىىياإع ىىا ()وجميىىعهىىا الصىىوةاسىى قيتمصىىادةهامىىا يئىىلاإلمىىام
(.)علمهماالةسو ولما ،ل جاة هالماضيلةيال ةبوال يال
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 لتكرارا:  ثانياملبحث ال
خاصيلأسىلو يل عىدتةىيألواإرىاوأةاإيإرىاالًى  ()يعع دُّال  ةاةةيخطباإلمامعلي

أاي ىةةالمى  لماللفظىلالوا ىدلل أ يىدالوصىف:))...ال قليديالايصة ت ه  بال ال لوهو
وهىىا العلى المىىا وةلةىىي،ةىىال  ةاةهإىالىىهأًى ا م عىىددل(7)((والمىدحأوالىىامأوال رويى أوالوعيىىد

،ةلة ما  ةةال الم، ماأإراليستعلال ةةيدل،اي ال عةيفال ق صةعل   ةاةاللفظلالوا دل
زاللالًكوال م ياللمعإ واال  ياطله .(0)لغةضال ث يتوا 

أسىىلو ي ىىاةز ولىىهأةىىةادم عىىددل  ىىةاوح ىىيا،الخطىىاب  قىىوم ىىهصىىيا ل،ةىىال  ةاةهإىىاملمىىح 
علىى إ ىىوم  ىىةة،  ىىةاةاللفىىظوال  ىىةاةاالًىى قاقيو  ىىةاةالمعإىى وال إىىاوب ىىياالخ ىىةواالإًىىاف

لىىهأا ىىادوال  ىىايةمىىاالىىدإياهىىااال  ىىةاةالىىاي إىىام   ىى عىىا  والسىىيماةىىيمظىىااالإصىىحواإلًة
  ةاةالإمااجالجزئيىلأوالمة  ىل))...عإ  هيدخ ةيمجا ال دويمالايقا  هصالحةض و

ومىىىاأًىىى الهاايإىىىدةجال ىىىالمةىىىيسلسىىىل امىىىلأوإاقصىىىل أخىىىا،(2)...(( ًىىى  م  ىىىا عأوم ىىىةاوح
.– ماسيأ ي–ً  ا صوة

 ى هىومىاي طل ىهالمقىامو فةضىه،ةال  ةاةما يىثالم ىدألىي الغايىلمإىهإًى ا  لىالةإيىل
ل ىاعىياالإقىداليس عصىيعليرىاةصىدال  ىةاةمىاإا يىل،   مهسإااإل ال و،أس ال واص 

 ىأا ىاا ىدثا ًىفاهيا ،ةلئالمي اال  ىةاةمقصىودا لغايىلةإيىلةىيأصى إإًىافالخطىاب،جماليل
ةىىاليعىىزعلىى ال ا ىىث عىىدأااسىى  ب،  إاقلىىهاأللسىىاأسىىول الًىىعةوالقىىةآاال ىىةيموالسعىىإ لالًىىةيفل

ألا،ثاللغىىويقيمىىلأد يىىلم ثوثىىلةىىيثإايىىاال  ىىبأاي  ًىىفةىىيال  ىىةاةمعىىالماق ىىداةلغىىويال ىىد
ةضىال ،الردفال ىاماوةاف هىوإيضىاحال قىائقوجالؤهىاو ًىفالم رمىاتوا  اإىلاألمىوةالخاةيىل

.عاال ساالاييزيدال المأل قا يم إهماالإفو واألسما 
 األداةتكرار 

ال ىىييسىى ف ح رىىاال ىىالم(أال )   ىىةاة،ااال  ىىةاةهىىو  ىىةاةأدالوا ىىدل عيإرىىاوأو مالمىىحهىى
،إلىى آخىىةاإل ىىةاضال ىىي سىى جلبمعرىىاأال...،(4)لغىىةضال إ يىىهأوال ىىو يخواإلإ ىىاةأوال مإىىي

ةىىيالخط ىىلالمعةوةىىىل()ةمىىاالىىكقولىىىه،هىىىا ةىىيمىىواةدالإصىىىح(أال)اسىى عم ()وهىىو

                                                           

 .215ةيصإاعلالًعةوالإثةو يااإعجازالقةآاص،  ةيةال   ية(7)
 .725ص،2ج،الخصائص(0)
 .م7587،العددالةا ع،مجللةصو ،077ص،صالحةض ،ظواهةأسلو يلةيًعةًوقي(2)
 .وما عدها718ص،7ج،ا اهًاماألإصاةي،ل يب اًيلالدسوقيعل مغإيال(4)
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َْ:)) الدي اج َْ أال إّن))ثمقا  عد ىيا،(7)((...ق اأن َتْث ِ اون احْلإنم ْما َوأ , وكرامرةٍ  مكجراةٍ  ْفَرعلى ش ر  صدَقا
َِ ةىيجميىعالمىواةدالسىا قلجىافت(أال)ةىىى،((... ا بره عرُفر ت   ا احلرقَ أال وو َُ, وهل ٍة على شفا ردى وإنم اَ ذ

ل ىد على ،وجافت عدئىالل إ يىه.قال سإلو ة ي رم األخال،(0)لغةضال ثعل عم الخيةات
ا(أال)ةىإا،((...لأال وإنم ق   أًا  م َرل من ورائرا أَج:))خطوةلاألمةوالكقولهةيالخط لعيإرا وا 

ةمىدلولراهإىاهىوال  ىايةوهىو،إالاامعإاهىاي غيىة   ىد مإىا يال ىالم، اا س لزمسم ا وا دا 
المإعقىدل  صىيةهم لةىاتالىدإياواال  ىةا مإرىاولمثى هىا الغايىل  ىةةتيإسجممععمومالسىياق

 الخط لال يقالراعل مإ ة لمىا لغىلق ى ،  ةيخطبأخةك. عدالكةيها الخط ل(أال)
رمحُة  –د حممد بن أبي ب ر ود استشر أال وإّن...  رُةَجرا اَْفافتتَح وْد مصَر أال وإّن:))ةقا ،م مد اأ ي  ة

ةىىىيالجمل ىىىياالمىىىا وة يا  ىىىدو أإرىىىا(أال)علىىى الىىىة ممىىىاأا،((سررربهَتحووعكرررد اهلل َن –اهلل عل ررره 
ا،إالأا   ىع ىاقيال ىالموال أمى ةيىهيعطىي صىوةا آخىة،(2) مخضتلل إ يهل  ققمىا عىدها وا 
 يهالىايا قاعسىواعىاإل اج ةاحالع بواللومعل مخاط()ها األدوات اإتس ي اإلمام

وال  ي علرى تقصرريٍ  ْسر ُفَن ما اَر     ي واهلْلوإّن:))وآيلالكقولىه،إصةلم مد اأ ي  ة   ةاتاألواا
 ى تصرريَ تمر َ , أمررات (4) [َري  ]  ط عر نَ َري ور الت وال ت    سرمع نَ فال َت, معلكات وأنادً ق مستغ ثات قوُ خ ستصِرفْر...  جٍاَع

ً  ٌ  وق ْوت وأنو ْةاملساَء ْبإىل ع اْو  ر األم  ً , ر اَّثا ق ُ ْب ُكَردوال  (أال)ة قةيإلما قدم  وا،((!تار األوو ق ُ ْب صَُّتُقوال 
االردفمإراهوال إ يهالايًا هال و يخواالس إ اة،ةيالجمل يااآلإف ياقدخلصتلل و يخ وا 

ةىىال  ةاةلرىىا األدالجىىاف()وامىىةاإلمىىاملفظاعىىلالفعىى الإىىاجمعىىا قاعسىىرموعىىدمام ثىىالرمأل
وهو   يتالمخاط يالقعودهمعاإجدلم مد اأ ي.لمعاضدلالمعإ الايسادأجوافالخط ل

ًرا  ())) ماةيقوله(يا)  ةاة ةفالإداف:وماس  ال  ةاة.(5)   لقي  فهًريدا ،  ة
  َروًرا َنر  , مرانِ اَّا وًرا فاكررةْ  , ِروًرا َنُقرَل اَردهو   , األًرا ِ  ًرا ن ربرةْ  , األسرقا ِ  اَءعر ًرا وِ , املر تْ  ًا رهائَن, املكاًا أغراَض

ةالإىدافهإىااليىةاد ىهمجىةداالل فىات،((...اَفرنت   ه غمرتور (1)[مرن  ] وًرا   احلجِج وًا خ رس عكَد, احلدثان
                                                           

 .وما عدها250ص،0ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(7)
 .787ص،7ج، اًيلالدسوقيعل مغإيالل يب:يعإظة(0)
 .718ص،7ج،ا.م(2)
،2ج،(لىىىي)يسىىى قيمإال إضىىىاةلإاةأكأاالمعإىىى ال،هىىىااالقوسىىىااأضىىىاةرمامؤلىىىفال  ىىىابم مىىىد ىىىاقةالم مىىىودي(4)

 .252ص
،0وج،015ص،12ص،7ج،إرىىىجالسىىىعادل:يعإظىىىة، يىىىةمىىىةل()ةىىىيخطىىىباإلمىىىام(أال)لقىىىد  ىىىةةت لمىىىل(5)

ص024ص 275وص040و 411وص451ص،2وج،411وص451وص475وص212وص242وص
إماةي  .ال الموالم اوةلو عضها الًواهدلالس ئإا ألا عضرالميةدةيالخطبوا 

 .454ص،0يعإظةج،م مد اقةالم مودي،المعقوة ااهإامامؤلفال  اب(1)
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لاا،أم العميقلماي لقا ةالمأمو ماالسامعاإلصاخلوال ،واإلق ا عل المخاطبإق اال ظاهةيا 
 الإدافإل  ًخيصهو عييإه مريىدا ل يىاا،  ةةتاليافل  جاوزمدلوال ووظيفل عةيفالمسإدإليه

وقىىد إوعىىتصىىي المإىىادكدوا ىىةفالإىىدافالىىاي قىىيوا ىىدا ؛ل يىىااو ىىدلالمإىىادك،مىىايىىةادمإىىه
ىاد ،م يطل رىااالمإىادكوها الصي الم عددلمفص لعا ثةلاال  الفاتال ًة لىاالىزمإصى هوا 

. مايإفعهو ةسيخهااالإصحع ةطلبالمزيدمااالل فات
 تكرار اللفظة الواحدة 

(:هيرىات)م ةةا  لمل() قوله،  ةاة لمل عيإراةيموقفمعيا،وماصي ال  ةاة
َْا اَتُّْقى )) َْ و ضىاعفمىا،(0)ة  ىةاةهىا ال لمىلأعةيىد ىهاالسى  عاد،(7)((َِرى اََعَهدوْأ ُ كوُكَه وراَت ه وراَت 

ةلىىوالأاال قىى  اصىى ،أثىىة مجىىيفال ىىالممًىىةوطا  لىىوالعلىى إ ىىوام إىىا ال ىىاليل صىىو المقىىدم
وضىىاعف  ىىةاةهيرىىات م ىىياهىىااالمعإىى ،ةقىىد جىىز ال قىى عىىاالم ىىة،مإىىهل ىىااأدهىى العىىةب

.و وطيد ةيالإف 
إل   ةاةال لماتوما  ةاةاأل ةيسياقاإ فىافالعقىو (أوهام)ةمإرا  ةاة لمل.دواتاإ ق ع

 قولىىه،وعجزهىىاعىىااسىى جالفخ اياهىىاواسىى طال خفاياهىىا،عىىاالوصىىو إلىى م إىىواالىىااتاإللريىىل
(((:)هلْل د مواحْل ََ إا،(اعىدم)عىوال  ىهل لمىلةجعى األوهىاممف،(2)((هْدِ ج ر إىل و  َلكْاَت أنو اَ َهاألوو َ ي أعَدْذا

ال قىىع عىىدإعمىىا الف ىىةوال ىىةويعلىى ًىىيفملمىىو ؛ولىىاااسىى عم الفعىى الىىايي عىىدك إفسىىهو غيىىة 
(4)(لوجىود )دواالىالمالجىاةلةلىميقى (إل )اس عملههإام عديا إل  ية  واسطل ةفالجة( إا )

ة ةفالمدالقا عةيآخة لمل، سةوجود  عال ولوقالرالما اا عدالًقلواس  اللالوصو إل
عم ق عدالمساةلوعزز قيقلالعجزالىايصىاةأوهامىا وصىيغلالجمىع سىفةعىا عىددطىةق(إل )

ُ  ال َت))ومىىايؤيىىدهىىااالمعإىى ةىىياسىى عما اللفظىىلاا رىىا.الوصىىو المة ىىدلإا صىىلدواإيىى م  غاهىىا قرر
هإاةاعال  ا يلعاالدأبالدائمةيسيةها  ثا عاسة(األوهام)ةجافت،(5)((...ْهِركوعلى ُك ها  األوو

((هرا  األوو ْكُكِردووال ت ر ...))ةي قويلهااالمعإى ()لااقا ،سةاإللهالمإسدللدوإه جبالغيب
إإمايسى عم هىا اللفظىلعمومىا عإىدمايإ عىثالعقى ةىيال  ىثعىا قيقىل()و اا جل أإه،(1)

                                                           

 .18ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(7)
 .211  ةيةال   يةةيصإاعلالًعةوالإثةو يااإعجازالقةآا:يعإظة(0)
 .15ص،7جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل:يعإظة(2)
 .الإوا :مادل582القامو الم يط،ص:يعإظة(4)
 .41ص،2ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(5)
 .52ص،2،جا.م(1)
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أماإاا اا،الإسدا الس ة يإهو ياعوالمالغيب،ويس  ي إل وهم،اجبالوجودةأإهية د سيةا و
مىاهإىاقا ى  ىياالعقى والىوهم.ةالعق يظ عإواإىا ًىاهدا على إفسىه،مجا ال  ثهوعالمالًرود
ات اَجَ إ و...))،(7)يقىو ةيرىاوالكةيالخط لالثالثلماالجزفالثالثإا،ةيخط لوا دلأ ثةمامة ل

َُ ِرَبررإىل اَْع واألوهرراِ  ِل اَعقرر ِغبرراََْمَْ ه كوررْم ََررا...:))وقولىىه،((... ررِرْفوا ُو  ن طرًررِقْمرر إ   ِلُقرراَع  ورات ضررر  مررا أدركرر
ًَ ذَْك وكلُّ:))وقولهأيضىا ،...((ِ واألوها  إَ رهْ  طرتوضور مرا ا :))وقولىهأيضىا ،((  واألوهرا   ل ُقاَع عل هْ  لُّد مما 
  ى عإرىا،وأإرىا غىوصةىيأة ىاةعميقىل،ة  يا الكأااألوهىام قا ى العقىو ،((...واألوها   اَعق ل 

.لسموالموضو الاي   ثةيهو خوضةي ماة 
إوعىا مىا()إا ىةةاإلمىام،واليق صةال  ةاةعل   ةاةال لماتةرإاك  ىةاةالجمى 

الاييصىحإع ى خاصىيل ةةيىدل،أسىلو يه أإىهق س ىم الق س م  ،دوا يىة ()اة  طىت اإلمىام،مث ى  
أ وبررَر ْةاحلبمرر َقْلررواَررذي ْف:))اإ ىىةكيقسىىم قولىىه،أوًىىأاعظىىيم،ة لمىىاأةادأاي ىىياأهميىىلواقعىىلمىىا

وهىيصىفات،هااالقسمالاييً م عل ا ةأدواتالقدةلال يي صف راالمقسوم ه((ْةَماَكسو
إًافالخلقماالعىدمو صىيية مم إىا ةىيعىالمالوجىودةرىاامىا  قىوم قائملعل جواإباال  دا وا 

ةدخ الثاإيةي يزالصللال يأظلت،عل  عضرما(ةلقو ةأ)وقداإعطفالفعالا. هالخالقيل
لعدموالثاإيىلةالجمللاألول  ًيةإل خلقالإ اتماا،و ًاة اةيو دلالمضموا،الفع األو 

ةًىى الجملىىلعميقىىلالمغىىزك،إلىى خلىىقجىىإ ال يىىواا إوعيىىهالإىىاطقوالصىىامتمىىاالعىىدمأيضىىا 
. سو  ها االس طاللالإس يل

  التكرار االشتقاقي
  جاةمجموعلماالصي   م مالمىحالملفىوظاألصىليإفسىراإ يجىلاإ ثاقرىا))...أاوه

اسىىىم ر  ىىىةةاتألاماالدالليىىىلال  غيىىىة  عىىىالل جىىىاإ الصىىىو ي ىىىياالمىىىاجىىىاةالمفىىىةدلإفسىىىهوا 
وهىايعإىيأاال  ىةاةيقىعةىي يىز(0)...((االإسجاما يإمايإطق هيفضيال لوامال جاإ 

الصىىاة  ىىةاةاجإاسىىيا،الصىىوتال ال  ىىةاةاالًىى قاقيالىىاييقىىومعلىى ،سىى  ال  ىىةاةةماالداللىىلوا 
والىكل و يىد، ًىا رراةىياللفىظوالمعإى ،واسى ال صىيغلأخىةكمإرىاأسا   ىةاةالمىادلاألصى 

 كذ م  قوُ إخ اْن  اْثق إىل ْغُ ت  وَعَد:))وقداإ د رمللجرادةلميطيعو ،يع   تقومه( )ةمإهقوله،المقصود
ٍُ وَخْب َْةَ  مال ْن من تثاوَل قووتثاولت , األَسرِّ اومِل جرجرْة ق عليمت روَجروفَج,  لةتَْ مسنَيت ةقىد،(2)((...جررادْ َه   ا

مفعىىوليامطلقىىيااإصىىباًىى قاقرماةىىيمجىىا ال ىىو يخإاأةصىى امىىع(جةجىىة مو ثىىاقل م)اًىى قمىىا
                                                           

 78-71ص2،جةيمس دةكإرجال ال ل،إرجالسعادل(7)
 .714ًعةا االجوزي،دةاسلأسلو يل،ًرابأ مدالج وةي،ص(0)
 .257ص،0ج،دةكإرجال ال لةيمس ،إرجالسعادل(2)
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إمىاجمعىوا،ةعليرماعامقىداة خىاا القىوموعىدماإصىياعرمللمىأمو مىإرم ةلىمي  فىوا العصىيااوا 
ما يئ رم  ا يأةعالرمةىيال ىواإيواالإ يىازصوةل()ةسلخاإلمام،إليهال ضجةوال  اس 

ثىىمعمىىدإلىى وصىىف ثىىاقلرمعىىاالجرىىادو ىىأإرم،عىىاسىى  الطاعىىلوهىىيصىىوةلالجمىى المىىةيض
ةيأاهاإرم سىاعدعلى إ ىةازهىااالمعإى هىااال  ىةاةالىايقىاملىه، مإأكعإه   أإهاليخطةع

ةىىالجةجةل( ثاقىى مىىاالإيىىللىىهةىىيالجرىىاد...جةجىىةلالجمىى األسىىة)االًىى قاقالمعىىزز الوصىىف
ال ة يىىىبةىىىيجةجىىىةلوالمعإىىى  وال ثاقىىى جىىىافاموصىىىوةيالمضىىىاعفلاألثىىىةالىىىاييىىىإرضلىىىهأصىىى ع

.المعجميةي ثاق 
 ةعايىىا وهىىو()وة  ىىت  ىىةاةاًىى قاقيصىىوةقي مىىلايجا يىىل ع ىى عإايىىلأميىىةالمىىؤمإيا

ة لمىلأخىوف صىيغ راالدالىلعلى ،(7)((...ِلاألَمر   ل ُطاهل ى َوبا   إتِّ قول ُ َع اف ا أَخَم  َفأال إنم أخو:))قولىه
مإرىااسىمال فضىي دل ىاجميعىا  يىك  لماالمادلاا رىاال ىي   ال فضي معالموصو وصل هالمإقًو

  ى أاأمىىوةا م عىىددل وجىىب،لقومىىه()على ًىىدلال ىىةصوالةةىقالىىاييوليىىهأميىةالمىىؤمإيا
.مخوةهعلير

ةىىىىيإيالئىىىىهااله مىىىىام رىىىىم لىىىى أعلىىىى ()وهىىىىو،وللخىىىىوفدةجىىىىات  فىىىىاوتقىىىىولوضىىىىعفا 
لىىااعمىىدإلىى هىىااال  ىىةاةاالًىى قاقيع ىىة إويىىعصىىيغلالمىىادل ىىي ااسىىمال فضىىي والفعىى ،الىىدةجات

ةيماي فةدالفع المضاة ةيالدالللعل اس مةاةالفع قيد،المضاة المًية ياإل  ا الم  لم
يإسىىجممىىعجليىى مسىىؤولي ه،ليغطىىيم ىىوةا زمإيىىا عةيضىىا ،(2)وصىىوال إلىى المسىى ق  ،(0)زمىىاال ىىا 

()عاجمو المخاط يا.
ليىىا :يعىىظمىىا ولىىه()قولىىه،ومىىامالمىىحال  ىىةاةاالًىى قاقيالىىايي مىى ق ي مىىا معإويىىل عع

ُو ةتَ شوَخ ه  وَشواخو, ْهْسُفَن نوْم قوُكَرّذا َ َم اهلْلنَ وا ْمذر فا و)) دائةلال ىاة()ةقدوسع،(4)((...ًٍرْذعوبَت َ س
 مفعو  ههوصىلل ىااموصىولرامىاسىإخالمىادلال ىياإ ثىق(ا اةوا) عدأاأةدفةع األمة

 ىةف)لم ىاا ضىعيفالعىيا،الىاييىو ي ال ًىديد( اة م)عإراةع األمةوهوالفع الماضي
،﴾َنف َسببببببُه الّلببببببُه َوُيَحببببببُِّرُكُ ﴿:ص إاصىىىىىىا داخليىىىىىا مىىىىىىعقولىىىىىىه عىىىىىىال وهىىىىىىااال ىىىىىىالمي إىىىىىىا(.الىىىىىاا 

إادلىىىىىىىىىىىىىت   ةاةهىىىىىىىىىىىىىاعلىىىىىىىىىىىىى أًىىىىىىىىىىىىىد،(5)ال ىىىىىىىىىىىىىي  ىىىىىىىىىىىىىةةتةىىىىىىىىىىىىىيسىىىىىىىىىىىىىوةلآ عمىىىىىىىىىىىىىةاامىىىىىىىىىىىىىة يا

                                                           

 .412ص،7ج،ةيمس دةكإرجال ال ل،إرجالسعادل(7)
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 .ةفيهأاموضو الفع ي جددًيئا ةًيئا 714ص،دالئ اإلعجاز:يعإظة(2)
 .202ص،2ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،السعادلإرج(4)
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 ىد (سىهإف) يإمىاةأكآخىةواأا،(0)وةأك عضالمفسةياااالىإف قصىد رىاالعقىاب،(7)ال رديد
و ىاامىا ىق ىالمأميىةالمىؤمإيا،(2)عل اإه عال هوإفسهالمخوفالاييجباال  ىةازمإىه

() دواإق ىام ىةفالجىة،(4)م اًىةل(إفسىه)إلى (ا ىاة م)أاي ا يالقةآاةي عديلالفع
ي هىىوولىى،و ىىااهىىوطةيقىىا مىىا ةا ،يإجىىةإلىى ال ىىا ية الوعيىىد()ل ىىالمىىا ىىاا المىىه(مىىا)

إاسىىبهإىىاأايىىؤ  ،القىىائم ال رديىىد مىىاهىىوال ىىا ةىىياآليىىاتالقةآإيىىلإا ىىااالمرىىددهىىوالمىى  لم
واخًىىو )مىىاهإىىاعقىىبهىىااال ىىالم ىىال خويف.  ىىةفالجىىةةاصىىال  ىىياالفعىى والمفعىىو  ىىهالثىىاإي

جرىدا ةعل الم لف،ةقدأ ااهااال  ةاةاالً قاقيعاسعلمقداةها الخًيل(خًيل أااليألو 
وهااماأسستلهالصفلال ي لتالمفعىو ،لئاليوسم ال قصية،ةي ا مايس طيعماالطاعل

وه ىىاا صىىاةقالفعىى والمفعىىو المطلىىقوالصىىفلعلىى ةسىىمصىىوةل،(خًىىيلليسىىت  عىىاية)المطلىىق
.رامصاديق إدةج  تظالل،(ال اةمإه عال والخًيلمإه)أا:لل قوك  ياا

ُّ(:)))وقديإ إيال  ةاةاالً قاقيعل أسا إث اتالمادلثمإفيرا قولىه ي إنِّ را اَكاس أ
ةصىىيغلاسىى إفةالدالىىلعلىى الطلىىبل مىىامالمزاوجىىل ىىيا ىىةوف،(5)((...وار ْفرركوَت قوْلررْفق وُ ت روْفكوَتاسورر ْدْورر

ال،ل عىىىثواالئ مىىىاةةدةعىىى ايجىىىا يالمعقىىىودل،  طلىىىب ًىىى لراهىىىاا،(1)الزيىىىادلوالصىىىيغلاألصىىىليل
(اسىى إفة  م)ةالمىىادلاألولىى (فىىةواةلىىم إ)ل ىىاال اصىى هىىوالع ىى ،مرادإىىلةيىىهةىىيلىىزومالطاعىىل

 ث ىىتعىىدماالإصىىيا  داللىىللىىمال ىىيجعلىىت(لىىم إفىىةوا)والثاإيىىل(االسىى إفاة)صىىةي لةىىيوجىىوب
.مجةكالزماماضيا وه ااأص حالسياقيد عل اللوم

قولهيامالةاجىيلآلخىةل ىدوا،ومإراوقد ةاوحال  ةاةاالً قاقي ياإفيالمادلو ياث و را
ًََْى َوكوَروًَ...))عم  ًَسورَت قن   ى ْلَع ه س ُفَن ه لب غوَت... ي ِرَتكوا  ًَغوْلب را علرى َمرا  َْا  ًَظن  َو ةال إىاوب ىيا،(1)((... َما 

ل إرىىاال عمىى  ىىه،لًخصىىيلالم وا لىىلال ىىي رىىمُّ فعىى الخيىىةيرىىدفإلىى إ ىىاا،الإفىىيواإلث ىىاتهإىىا
وه ىىىاايفصىىىحهىىىااال  ىىىةاةعىىىااألمىىىاإيال ىىىياليعمىىى  رىىىا، ىىىأاالمعإىىىي ىىىههىىىماآلخىىىةوادوإرىىىا

ل إفىاإلىى ،ةالمىادلمىةددل ىياالإفىيواإلث ىات،ةرىويإرى عىاالمعاصىيواليإ رىيعإرىىا،صىا  را
                                                           

 .711ص،2ج،الميزااةي فسيةالقةآا:يإظة(7)
 .014ص،0ج،الط ةسي،؛ومجمعال ياا75ص،7ج،ا االإ ا ،إعةابالقةآا:يعإظة(0)
 .718ص،2ج،الميزااةي فسيةالقةآا:يإظة(2)
ي عدكلوا ىدةىي(ي اة م)ااالفع :ةفيه،407ص،7ج،م ييالدياالدةويش،ةآاال ةيمو ياإهاعةابالق:يعإظة(4)
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علو طلبإل  يةهاالسعيوالجدال ،خ اياالًخصيلالم واإيل وةيالمعإ اا ىه،ي ة اإل الد 
والمفاةقل  مىاةىياا،(7)((وال ًغلبرا... لبه نفسه غوَت)) ياالسلبواإليجاب( لب)  أةجحصيغل

ةرو،ةالغل لللإف ةيال اليا، يإمايس سلملراةيمواةداليقيا،إفسه صةعهةيمواضعالظا
وه ىاااسى طا ال  ىةاةاالًى قاقيأايةصىد،ة ىدال مىاأايز يرىايقىعةىي  ائلرىا،ا راصةيعًرو

.دة اتاال  اا المادي اللها الإف الخائةلال ي  وقإل المعاليوهيةي
 تكرار املضمون

ىىهأًىى ا عىىدل ةىىي،ويقىىومةىىيأساسىىهعلىى ال إىىاوب ىىياالخ ىىةواإلإًىىاف،وهىىو  ىىةاة  إاًو
وقدأًةتإليىهةىي–الايقا  هصالحةض (ال دويم)بقديم د   ي  سبعمقا يطاله عاق

 ىىاالزدواجالىىدالليوال ضىىعيفالىىاي،وي خلىى هىىااال إىىاوبظىىواهةمخ لفىىل–مسىى ر الم  ىىثهىىاا
جىز مىايًى هةدالع،م ةا طىلاألجىزاف،يأخىاًى  سلسىلل امىل،(0) دةجا  اما،ي دةجةيً  أ ياإا 

و ثيىةا مىايى   م ال إىاوبعإصىةاالموازإىل.أو دةجا إاقصا ةيً  سلسللإاقصىل،(2)عل الصدة
.والً  العامللخط ل،ي سقمعالمضموا،ة ساهمةيإ ةازايقا داخلي،أوالمماثلل

وماالخطبال ييً    ةاةالمضمواةيرامس إدا  أسستعليهأة ااالخط لقولهإاهيىا 
ُّ:))عاالف إل ةىالم وقع عىدقولىهأيرىا،(4)((...  َدَتر بوت  برُ وأ  را ٌ  تمت  اٌءَ أهو ِنَتاَْف  ِ ُوو  مبدْأ إنم, را اَكاس أ

اديا سي إاه إل المسامعوقد اا،الإا  والخ ىةلىي ،ل إه ل   ل ىا الخ ىة،أاثملأمةا إًة
 إفاالمخاطىىبجرىىد ةىىيال فةيىىق ىىياالًىى راتالمضىىلل ىى المىىةاد ىىوخيال ىىاةواايسىى،هىىوالمىىةاد

ىىح الًىى  الخ ىىةيظىىاهةل ىىدخ ةىىيصىىلب.وال ىىقالواضىىح وقىىدإ ف ىىا مىىاخىىال هىىااال ىىالمالم ًو
ةيعضىدهامىايماثلرىا،وهواإلزدواجالدالليالاييقومعل أسا  ثإيلالعمى ،ال  ةاةالمضموإي

أومىايغايةهىاإظرىاةا للمعىاإيالمخالفىل،أومىايإاظةهىالل قةيىب،ويةادمإرازيىادلةىيإ ىةازالمعإى 
.والمضادل

ة  ادمعاإيالجمللأا  ةة((أهواف   عوأ  ام   د ))ومامظاهة ةيها الخط لقوله
يصىحأا،ألاالإسى ل ىيااألهىوافوال ىد  إضىويعلى دالئى م قاة ىل،مفروما م ًا را ةيدالل ىه

فلىىىه فرىىىم وجىىىه مىىىاالوجىىىو علىىى أإرىىىا  ىىىةاةمضىىىموإييعىىىزز  ل ىىىلالجاإىىىبالصىىىو يالىىىاي عرىىىي 

                                                           

 .454ص،0ج،ةيمس دةكإرجال ال ل،إرجالسعادل(7)
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 أإمىىىا،( ىىىةفالعىىىيا)(7)مىىىعالفاصىىىللالمجرىىىوةل،ال سىىىاقالىىىوزا،الموازإىىىلل ًىىى    ىىىةاةا صىىىو يا 
ومثلهةيال  ىةاة ىواليال ىافعلى إ ىومثلىثةىي.ةي ل القلوبق  األسما ،ل ضاعفالصوت

وال ىىاف ىىةف،(   ىىد )ثىىم ثإي رىىاةىىي لمىىل( عْ     ىىع)ةرىىيمزدوجىىلالمظرىىةمثلثىىلاللفىىظ(   ىىع) لمىىل
أس  ظروةهاالم  ةةةي  ةاصللمع ةفالعياالمجروةإوعىا مىاالمةاو ىل ىيا،(0)مرمو 

ليخفىفعلىيرموطىألالإصىح،وهومىايإسىجممىعإضىماةاإلإًىافوةافمظرىةخ ىةي،الةةقوالًدل
اددوإمىا  فىظويمرد ًى  تأواصىة ،وقىد ىااهإىاك ال ىم ىياالجمل ىيا،الإفو الس ق ا االًة
 صىىللمعإويىىلإلىى األخىىةك،الىىواو و  صىى مإرىىا سىى ب،ةرىىي إاظةهىىا،إا اإىىت ىى جملىىل مىىتُّ
.وزادةي ًييد ،وهااعم قم االخطاب،(2)داللي

علىى إ ىىوم إىىو الي عىىدعإىىهال  ىىةاة،وقىىداسىى مة ىىةادفالجمىى الخ ةيىىلةىىيهىىا الخط ىىل
(:))) قولىه،(4)الم وازيالاييس إدعلى اسى عادلمخطىطإسىإاديوا ىد لعىص  ىق خ  ال   ة ل ىْوأا 

اخىى الف  ىى ،لىىْمي  عىىا  ج  علىى اي   لىىْمي ْخىىف  خلعىىص  ىى   ال اط  ةقىىد  ىىةةهىىااالمإ ىى ،...((ول ىىْوأا 
الىىىاي  ىىىةةةىىىي(خلىىىص) هثىىىماسىىىمهوالفعىىى الماضىىىيلىىىووال ىىىةفالمًىىى)ال ة ي ىىىيالمؤلىىىفمىىىا

ةقىىدأسىىرمهىىاا(ثىىمأدالالجىىزمةالفعىى المضىىاة –وهىىااالفعىى عىىززمىىاال  ىىةاة-الجمل ىىيا ل يرمىىا
موضىو الخط ىلوالمق ضىيأايعلىم(ال قوال اط )ال  ةاةةيإةسافمعإ المقا لل يا وهولىبُّ

.ةيل   ًأإرماعل أص ابالعقو السامعس باخ الطرما   لي مازجا
ة  ىةا ط،وه ااقامتالخط لعل أسا   ةاةالو داتالدالليلال ي عإظ مال إياتالم وازيل

ماالمًا رلةيال ة يبوال  اياةيالموضو  .(5)ةيما يإرا س با
خط  ىىهومىىامظىىاهة  ىىةاةالمضىىمواالقىىائمعلىى ال إىىاوب ىىياالخ ىىةواإلإًىىافمىىاجىىافةىىي

.المعةوةل الدي اج
ا خااً ال إخ اةيا ،ةقد دأتالخط ل ال مدوالًرادل إل اإلإًافالصةيح( )ثمعمد،وقد 
ى َ ُقرررَتق ْب ُ ْصررروأوو...:))إاقىىىا ،إل ىىىداثاألثىىىةالمةجىىىو،الىىىاي وسىىى اليىىىه طةيقىىىلي  إفرىىىاالةةىىىق

والفعىى المضىىاة هإىىا،وألطىىفإيقاعىىا ،األمىىةوالوصىىيلأخىىفوقعىىا علىى المىىأموةمىىا،(1)((...اهلْل
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ي ف ىىىقمإىىىه، عىىىد إلىىى الًىىى  االخ ىىىاةيالىىىايي مىىى طا عىىىا اإًىىىائيا ()عمىىىداإلمىىىام،طل ىىىي
 اَعبرررررد  ْهْبررررر َل سورررررا َتَمررررر أفترررررَل فرررررإنَّ...))  ىىىىى ةعىىىىى جميىىىىى  وصىىىىىفهموضىىىىىوعا لل قىىىىىوك،اإل ىىىىىةاف

 لمرةُ وْك...)) مىايًىوقالع ىادإليىه،  ى عمى صىالحوقدعلى،((الِ اإلخو وكلمْة...واوراَد...اإلمياَن
إلى آخىةهىا الجمى ((...ْهْتًَتِركاة فإّنرا من ْفاَام وإًتاْء, را امْلّلُةفإّن, الْةوإوا   اَصَّ, رُةُطفإّنرا اَْف  الِ اإلخو

عإل  ًةيعاتاإلسالم .ال ي ولدتعاإرجوا ديةج 
َْ  فرإنم  وَند رَتر َت قوُ ر عْلَْ برهْ  قوت مور ْلا َعَمر  ا ْبُلَمفراعو ...))إاقىا ،وةيراواًج ىياالخ ىةواإلإًىاف  َقاَعرا

خ ةيظاهة ،((...احلائِر هِلوااْك ْهْمُلْعبغ ور َلاَعاٍم إلى أا  ىو مىة لأخىةكإلى ،واس مةةيمإ   
سىىى إدإلىىى وقىىىدأةضىىىا إلىى المخىىىاط ياةىىىيصىىىوةلالإرىىىيالم،م صىىىيدا مىىىاأًىىى الهالإرىىىي،اإلإًىىاف

لسىىل يا يىىة ىىام يا،سعىى   ا ىىةدالعجىىزعلىى الصىىدة وال , وا ا فت فررر  ش رروال َت,  اشررُ  ا فتاب َتررروال َت))س 
ةقد ىدأتالسلسىللاألولى  ىالإريوالزجىةعىا،((وار َسخوفَت  ا   احلِقُلهذووال َت,  اُلَهذوفَت قوُ ْس ا ألنُفص خَّْرت 

وأةكأاالسلسىل يىة امىل،السلسىلالثالثيىلالمفضىيلإلى ال فىةاالة ياب؛ألإىهال لقىلاألولى ةىي
أوألاالسى وت،ة مىالعلىمالسىامعيا مصىيةهم،لىميى مال ىالمةي ىيامصىيةال ىاةةيا()ألإىه

عما عدال فةةيه رييجلخيا المس معليإأك هعااق ةافاالة يابالايهىوأو مةا ى ال فىة
ألإىه،وه ىاا  ىدوالسلسىللالثاإيىلمقطوعىلأيضىا .إىلوالث ىاتعلى ال و يىدةيصية ىهإلى الطمأإي

()(وال ةخصوا)وهوال لقلاألخيةلةيالسلسللالثاإيلال ي  دأ قوله،لميا ةمل الخسةاا
وه اا س مةالخط لوقدازداإت ال  ةاةالمضموإيةي إوعاتمخ لفل مثلتةيةدالعجزعل 

وال ىىىوازيالقىىىائمعلىىى   ىىىةاةالمخطىىىطاإلسىىىإاديوةىىىقالمسىىى وك،ضىىىما سلسىىى  يىىىة ىىىامالصىىىدة
ن ْمر  ا َوُقر ْثَت أنو اِ احْلر  مرنَ  أال وإنم))والم إيعل أسا ال قا  الاييفةز ال ضاد ىياالمعىاإي،الإ وي

– ثقىوا)االم جاإسى ياهإاي جل ةدالعجزعل الصىدةةىي  ىةاةال لم ىي،((...وار َتغوال َت أنو قْةاَثِّ
،وقد جل االق ةااالدالليالايي ًفعا غىايةالمعإى وةىقم ىدأال ضىادةىيمىا ىالالىك(ثقل

 ق شمررأْغ وإنم... ))لي ىىوازكمىعقولىىهعقيىبالىك((...هق َربِّررُ ع َ أُطرر ْهْسررُفََك قوُ َحوإنم أنَصرر...:))إايقىو 
و ماال  ةاةي إاسبةيه  ةص معاآلخىةةىيالًى  ويضىاهيههااإ((...هرّبَْ قواُكَصأعو َكفسْه

(.الإصىىي لوالغىىشوالطاعىىلوالمعصىىيل)ةىىيالمضىىمواعلىى إ ىىوال غىىايةالىىاييقىىوملىىهال قا ىى 
ً وَم...:))ويم دال  ةاةالاييأخاً  االق ةااالدالليةيقوله  ومرن ًعرصِ  , روًستبشور  ًررمنو  اهلْل ُِْطن 

ةىال وازيوال قا ى ةىيالمعإى ا ىةزو ىداتدالليىلمثلىتإمطىا مىاصىوةال  ىةاة(( َدكور ًََو  وَخًَاهللَ 
.ةيالمضموا

ليةدةىهمقطىعإخ ىاةي((...اَر قنيَ   ا اهلْلُلث رق َسر  ))وقدأعقبهااالمقطعإإًافطل يهوقولىه
مع د ث ا  را)) عوازم األموة  .ل ياالخ ةواإلإًافوه اادواليك س مةالخط لمداوم...((إا 
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وي ىىىف رىىىا يإئىىىااالق ىىىةاا،وهىىىا المداومىىىل ىىىياالخ ىىىةواإلإًىىىاف   إىىىفال ثيىىىةمىىىاالخطىىىب
ومإىىههىىااال سلسىى القىىائمعلىى ةد العجىىزعلىى ،الىىدالليوال سلسىى الإىىاقصأ ياإىىا وال ىىامةىىيأخىىةك

بتقررر ى  قولررر ُ ع:))أ قولىىىه عىىىدةقىىىةل ميىىىزت الطلىىىبالصىىىةيح  ىىىد،الصىىىدة،الىىىايأخىىىاًىىى ال إخ اةيىىىا 
 لمْور  ومرنو , ه  راؤ  َ  ولم ه ؤ اطر َخث ْك نوَمَو, ه ؤ اطَخ َرث ْك ه الم ْك َرث ْك نوَم(:)))وها السلسللهيقولىه،((...اهلْل

 السلسللال ي ىدوة لقا رىا ىياةرا،(7)((اَراَكَّ َلَخَد ه لب ْو اَتَم نوَمَو, ه لب ْو اَتَم ه ع َرَو لَّومن ْو, ه ع َرَو ولَّ ه اؤ َ َ 
علىى إ ىىوال إاسىىبالطىىةديمىىاجاإىىبوهىىوأااإلةىىةاطةىىيال ىىالميوجىىب،ال ثىىةلوالقلىىلةىىيطةةيرىىا

وال إاسىىبالع سىىيمىىاجاإىىبآخىىةوهىىوأاالزيىىادلةىىيالخطىىأ وجىىبإقىىص ىىظ،زيىىادلةىىيالخطىىأ
وقدي خط ةيرىاأ ياإىا  ىةيم،ا الم  لمماال يافل خ طهةيالخوضةيموضوعاتال عإيه ال 

ةيدخ ةيمإطقلال جةيوي جىاوزسىد ال يىافةي جىاة ،ال دودالمضةو لماق  الدياوالمج مع
وهيالمل ال  ميلإلإسااالاي،وهإاالم يصمادخو الإاة.ةيموتقل ه،عاالوة وال قوك

يخف هإاال إاسىبالطىةديالىاي ىااةىي اًىيلوال،وأهمراصوااللساا،الي قيد مقدماتالعف ل
ةضىال عىاًى  ال ىالمالىايصىي مىا لقىاتيأخىا،وال إاسبالع سيةىيوسىطه،طةةيال ديث

.ة اإت   لقلصوةلم ةةلالريألعااألخةك، عضرا عضادل عضرااآلخة
 َراعتَبر  نووَمر , َرَبر َتاعو َر ّْر ْفَت نووَم))وهيقوله،  ميز  وإرا امل،و لتها السلسللسلسللأخةك

قوامرىىاةد العجىىزعلىى الصىىدةوهىىا السلسىىللإمىىط،ةرىىا سلسىىللثالثيىىل،((َقْلَسرر َلَاَترراعو نوَمررَو, َلَاَترراعو
 عات  ترى ً ر نَ  ِرَو ً  َن وَنو, عاتِرَو مسلمات  تى ً  َن املسلق  ال ً  ن :)) قولهةيالخط لإفسرا،ي  ةة ثيةا 

 َلْمر وَع اهلْل عرنِ  َلْقَع ا منوإَّ وما اَعاول , التعاْو مات  تى ً  َن اِز ً  َن وَنو, ماتاِزَ  زاهدات  تى ً  َن وَن ً  َن, اهداتَز
((.اآلخرة َلداِر

ةاألسلوبيجىةيوةىقإمىطيقىومعلى أسىا إث ىاتالصىفل،ها السلسللم  إيلعل ال  ةاة
ااي  ق والزهد،ق أخصخصائصراالخلقيل الوة  الإس لللمسلمةيآاإفيراعاالموصوفإال 

ويال ىظ()وه اا  قومالصفل ماهي راالمإاسى لمىاوجرىلإظىةاإلمىام،وال زمعللزاهد،للوة  
،(ي ىوا)ةضال عا  ةاةأسلوبالإفيمعالفع ،هإا ثإيلاألسمافةيالصدةمة لوالعجزأخةك

ةرإا  ةاةم عددالوجو أوسعأإواعىه  ىةاة،(0)ةياالس ثإاف(إال )ةادفال ي (   )و  ةاة لمل
،مىا) أدواتالإفي.وةيطيا ه   ةةاألدوات،المخططاإلسإاديالايي ةاوح ياالإفيواإلث ات

.االس ثإائيلو  ةاةاألسمافةيطةةي  ةقةل(   )و  ةاة(ي وا)و  ةاةالفع (ال،لا

                                                           

 .18ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،رجالسعادلإ(7)
 .201ص،7ج، اًيلالدسوقيعل مغإيالل يب(0)
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()ل  ىةاةالمضىموإيعلى أسىا اعىادلالمعإى  مىايًى رهةىيالداللىل قولىهوقىديقىوما
ةاإلاعىاا،(7)((...بطئراتٍ وال م  تل ئاٍتم  َر وْغذعكاتٍ م  ائعاٍتجنب ْطفر...))م  دثا عاًواهدخلقه عىال 

للم الغىىل ىىد علىى ةوةيىىلاإلجا ىلوهىىي مثا ىىلمعىىاا ديلىىلوةدتمعىىا ،وعىىدماال طىىاف،وعىدمال ل ىىؤ
.ول و يدمعإ الطاعلو ياا يفي هومقداة 

ومىىىعهىىىااال  ىىىةاةالمة  ىىىزعلىىى ال قىىىاةبةىىىيالداللىىىلالىىىايقىىىديإصىىىةفالغىىىةضمإىىىهإلىىى 
 أفعرلَ  أنو أراَد... ))ةيال زامه ًىةطالموادعىلمىعمعاويىلوعىدمإقضىه()اس فظا المعإ قوله

ُ   ودو  ن فرُك, كما ًفعل  ُ  , يْتر ممْذ هت ر ،ةىإقضالعرىدوه ىكالامىلةىيالمفرىوموا ىد،(0)((...يعرردْ  ونقتر
.و ةضال  ةاةاس  ًا الفع و يااًإاع ه

،((...ناَعرردْ  نَيتر اْوا َنوَْر , اَكْتَمْذْبر  ًَنِراْدْغ ا غري فإنّْ... ))وةيهااالس ي يقو ةيالخط لإفسرا
وهىواالسى مةاةعلى الوةىاف ًىةطالموادعىل،دمعإاهمىاوا ى،ةعدمالغدةواإلم إىا عىاإ ىثالعرىد

ىدلًى يم ه،إل  يااإقضافأمد  ةىي()وعل ل  ةاةالمضموا ياامىدكاإليفىاف الًىةطًو
.االل زام العرود

ةرىومىاالظىىواهة،ويععىد  ىةاةالمضىمواوسىيلللسىى كالىإصع ىةال ضىام ىياالو ىىداتال ة ي يىل
 طةىىىىىيمسىىىىى وكال إيىىىىىلالسىىىىىط يلالم ليىىىىىلإلىىىىى االإسىىىىىجامال لىىىىىيالىىىىىة))...ال ياإيىىىىىلال ىىىىىي  قىىىىىق

ة ىااأو السلسىللهىوآخةهىاةىي، را السلسللال يال قتةيرا لق ىاال طىاا،(2)...((للإصوص
ً (:)))قولىه خرتق   ً رَهب  امل ت  وبرامل ْت ت   وباَفقْه, قه اَْف ً عممر  احلاْتاَصموْب احلاْتستدّل على اَصمفباإلميان 
َْ ْةوباَق اْم, مُةاَق ْا  ز وباَدن ا جُت, اَدن ا واَتقر ى  , قنَيتمامُل ظُةار  م ْعواَكَّ, اِراَكَّ أهِلة  َرسوُة َ واوكَّ, ُةاوكم   ت او

،ةقىد ميىزتهىا السلسىلل ال  امى وال ىدةجالمإطقىيالمفضىي عضىهإلى  عىض،(4)((خ  اإلميرانِ كوٍس
ى كو دا ىه، عىدهاوقادت   لقلإل مىا ةىيإمىوم صىاعد؛ةىأثةال  ىةاةةىي ماسىكالىإصًو

وةأ ةىىىيال ىىىي،إا ىىىاال ىىى  لمىىىلمظرىىىةاااثإىىىااةرىىىيايىىى ةىىىيالفقىىىةلاألولىىى ،ةىىي إيىىىلم واليىىىل
ة اإىتهىي،وايىال ةىيالفقىةلاألخيىةل،ةقد اإىتةأسىا ةىيالفقىةلاألولى (اإليماا)إال لمل،(5) ليرا

وال  .أةس قواعد ال  ةاة،غ ْلق معا ةيإمواجةةيدالمف اح 
                                                           

 .104ص،0ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(7)
 .487ص،0،جا.م(0)
 .28ص،مدخ إل ال  لي اللساإيللخطابالًعةي(2)
 .171-171ص،7جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل(4)
ا اأ ياألص عالمصةياسم هااالإو ماال  ةاة(5)   ةيىةال   يىة:يعإظىة،( ًىا هاألطىةاف)ماالجدية الا ةأا 

 .502صو ياااعجازالقةآا،ةيصإاعلالًعةوالإثة
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 التناص :ثالثاملبحث ال
اليخلىىومإرىىاأيإىىصولىىاا ىىدا، قيقىىلواقعىىل،ال إىىاصوةىىقالمفىىاهيمالإقديىىلال ديثىىلعىىدُّيع

األدبةقىدإًىأأوالةىي ضىا.ال يجافت عىدال إيويىليا  جاا هً  ال ياةاتالإقديلمقياساإقد
افو ظرةةيهأصد،الإصي سعوي مددأالو ظإا؛(7)  تمسم عالقلال أثيةوال أثة،المقاةا

،معرىاالىإصو لقفرىاوام ىزجمعرىاجىاوب  اضىةل  أو،زمىااماضىيلالثقاةاتواللغاتال ىي عىودأل
الإصىىىىوصمسىىىى قللة ىىىىةلي  إفرىىىىاإاو ا ىىىىتالف ىىىىةلال ىىىىي ىىىىةك(0)ة ىىىىاتالىىىىإصصىىىىدك ا يىىىىالرىىىىا

 مىاقىا ةوالاأو.(4)س ًىراداتالإصهوموزائيىكمىااالأاافس ييلاا ةكجوليا ة.(2)ال ضلي 
المإًىئأاإاوهمام قااةىيالىك. ةيس يفياةيةأيرام ا عا .تهوإسيجمااالس ًراداتة ا

راعليىهاويفةضى، ثيةاماالخ ةاتالثقاةيلال ىيي ىاوقرام م عىاأعماقهوةي وة،ي  إزةياا ه
يخ ىىىزا ةاثىىىا فةضىىىهعليىىهالخ ىىىةاتالسىىىا قلو ظرىىةهىىىا الخ ىىىةاتةىىىيأ ىى أوةرىىىوًىىىاف،الم ىىيط
األو وأصىلراالىايام ىاحم ةاو ل ياالإصوصالصةي لال ييس د  رىاعلى مصىدةها،إ اجه

إى ي ىدو القصىدإلى  ضىمياالمعئالمإًىوة ما اااألخاماالموةدعاوعيما،مإهالمؤلف
 سىل إااأمىا،(5)يعلىم مىزدوجياأايسى  قالمس  ةيخطا هةاليعىدوالمىأخواأاي ىوااق  اسىا 

اق  اسىات))... االس دال على مصىدةهاةسى  وا عص سْيع،ال إاصع ةزواياخفيلدقيقلالمسلك
؛اصى الإصىوصلخفافمعالمجاوةهاعل الإاقدالايقد  فاوتقدةا هةي عىةف(1)(( القوسيا
( لمىل)الفقىةلال ىية مىا  إىاه ةىياالخ صىاةة  ىواعج ةْيعأاةيس طيع معيلالسياق؛الإصوص

.(1)ة سبإل م يطراالاياخاتمإه
ةدمإا عالإصالم عىالقمىعالىإصاألصىليإلى موةدهىاقىدالماومايقدةعليهالإاقدهإا

ال ي ظرىةةىيإ اجىهآثاة يل فتإل أاواس قةاةاألص ةيمطاويإفسهدإلالمإًئيس طيعه
.مإها يةقصدع

                                                           

 .052ص، سياالخمةي،ا دإظةيلالإصما إيلالمعإ ال سيمائيلال:يعإظة(7)
 .02ص،م مدخيةاليفاعي، عةيبو قديم،ال إاصيلالمفروموالمإظوةآةاق:ةظيعإ(0)
 .740ص،ثاا للةاجوإ،علمالعالماتواالدبوال ف يك،مطاةدلالعالمات:ةظيعإ(2)
 .702ص،آةاقال إاصيلالمفروموالمإظوة:ةظيعإ(4)
 .012ص،ائيلالدا يميإظةيلالإصما إيهالمعإ ال س:ةظيعإ(5)
 .02ص،آةاقال إاصيلالمفروموالمإظوة(1)
.704صه،ةإواالإصوعلوم:يعإظة(1)
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الإرىىا ىىإع    مىىاةيمىىاا ىىد ،ةال إىىاصيع ىى المإاهىى الثقاةيىىلال ىىييسىى قيمإرىىاالم ىىد 
ال عىىالي)و ًىىيةإلىى القىىيمالمىىؤثةلةىىيالىىإص صىىوةلظىىاهةلأوخفيىىلوهىىومىىايسىىميهجيىىةاةجيإىىت

.وصأخةكةيإصمعياالاييًيةإل  واجدإص.(7)(الإصي
 ىىى قىىىد ًىىىة تخط ىىىهمىىىاةوي،()هىىىا الظىىىاهةلال خلىىىومإرىىىاخطىىىبأميىىىةالمىىىؤمإيا

 ةاو ىىت ىىيااالق  ىىا مىىاالىىإصعلىى إ ىىو،القىىةآاال ىىةيموال ىىديثالًىىةيفةىىيموضىىوعات ثىىة
بالمصىىا م زجاألصىى ةىىي ثيىىةمىىااأل يىىاا ىىالإصاةىى،اق طىىا الىىإصاو  ويلىىها يْو  ىى، ىىادا

.واإدمجةيه أإماقطعل ي تماةة وا د
 التناص مع القرآن 

اآليىل الخط ىلال ىي ىدأها،ال عىدواالق  ىا الصىةيح  ىادةمامظاهةال إاصالجليلال ىي
.و خى م ال عجىبمىاالىايايعىدلوا ىه عىال  يىة ،وهيآيل  دأ ال مىد،األإعاماألول ماسوةل

ة مااة   تسوةلاالإعام را اآليل،  يم دإل االة  اح،ق  ا عل االوال إاصهإااليق صة
ةىىيجعلرىىامإد ىىل ىىالإصااة ىىطسىىياقاآليىىل()وقىىداةلىىح،خط  ىىه رىىااإلمىىاماة ىى ح، املىىل

ة أإمىا،(0)((ات ر َْوال َو إهلرات ه ْنوود  نوْم خذ وال نّتباهللْ  ُكِرشوال ن ...)) سياقالخط لااقا  عداآليلماةوة 
االق  ىا ةلىمي ى  ، يااآليلوما عىدهاا واوجدائ الة،اآليلوما عدهاةيقالبوا د()ةة أ

عإىه ى قامىتأجإ يىلأوولىم عىداآليىلطاةئىلعلى الىإص،الظاهةماإيجىاد عىالق ىياالإصىيا
والوظيفىلالثاإيىل، ىهللعرىدةراا جديىد،عإدالمس معيا رمااإل اللعل إصمقداول: وظيف يا

ال و يىدووهى، إاوله  إىو الموضىو الىايسىإًىعاةا ،الخط ل را اآليلرلت  عةقداسْ،هياة  ا يل:
.وا  ةازدوةالخالق عال وا ة عضال ًةيعات

 إل إيصا خط  ه اآليلع ةإفيىهالًىةكاسى جا للمىاوةدةىيايى()اإلمامةقد ادة
،مسى ر اآليىلوهىوال مىدأا مىا،زالىايايعىدلوا ىة رمةإف الًىةكلىئاليىدخ ضىما ي ى،اآليل

على مسى وكالمصىدةأ ىااسىواف،لخط ىمىامفصى مىامفاصى الأ ثىةصاةالزمىل  ىةةتةىي
 ىىطاآليىىلو  ىىةاةال مىىدا  ىىمة،أللموضىىو و رىىااي ىىواال إىىاصقىىدوط ىى(إ مىىد)الفعىى مأ(ال مىىد)

.الوةودأص ةيصال  جزفامةصاةت، الخط ل
إىتأقةال إىاصقىام ىدوة يىويوجىوهةيةىيإسىج إيىلم ماسى ل،الخط ىل إ ثىقعإىهو ا ت

يق صىىىةعلىىى مجىىىةدمىىىزجالىىىإصالىىىاي جىىىاوزتالمعإىىى السىىىل يلل إىىىاص.الىىىإص معىىىااضىىىاةيل

                                                           

 .12ص،تيةاةجيإيج،مدخ ال الإصالجامعة،ظيعإ(7)
 .545ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(0)
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ا إلىى  ىى  عىىد،الىىإصاودعىىمةأيالمؤلىىفإسىىإادالم  ىىد  اس ًىىراداتمىىاإصىىوصأخىىةكلمجىىةد
!الإقصع ةا الةلولم  اةيه؛ا اة قاةإليرايف قة،ل إلأساسيلةيالإصلهعج

خط هإ دكعإدقولهةيإليراأ وجوقداس ًرد ليلأخةكماالقةآاال ةيم ااالإصقد
ةرإىاجىاف اآليىلالسادسىلوالخمسىيا،(7)((قو ُ ْبى َنْلَع الْةاَصم َنْم وار ْثفرُك...ْةكماْو  َنُلخ دوَت ْةراَدوباَشم...))

إلى هىااةاإلًىاةل.وال سىليملىه()ماسوةلاأل زابال ي ىأمةالإىا  الصىاللعلى الإ ىي
الإصزمإيايعود.ال أييدالإصإل ماي ملهولوما ابوةةضهاعواز ،الإصاق ض هالضةوةل

ادعد ع، إاصهإاله عدااإل مة للاس قهيمة للإزو القةآاال ةيمةال و عد،وال وجيهاإلًة
،ةىيمإ ى مف ىوحمىايؤطةهوو دالمىدكال واصىلي ىياالىزمإيا يل الزماالسا قيإاآلة طالزما

وجىدوامىاالمخىاط ياالىايالىميأإماطا م  إياتالخطاب فةضألا،ال قلأزمااقا  لل مددةي
وا ّدْعَتاسور ...()))ل إاصالايا  إىيعلى االق  ىا قولىهوماا.ول االخطابًام لرم، عد

ةاآليىل اًىفل(2)﴾...اْسَتَطْعُت  مَّا َلُه  َوَأِعدهوا ﴿  ةري  إاصمعقوله عال (0)((...قووُكد إىل َع َلمسرِي
 مىىاأسىىولوةيرىىاالمىىا إلىى   قيىىقالإصىىةعلىى عىىدوهم،ًىىاة للمظىىاهة ،عىىامإىىا ياالسىى عداد

الااالسى عداديوجىب؛صىفوةرمالم فةقىلوالم ًى  للرمعل لم و ث ،لمسلميامعال فاة ص ل
.و دلالصفوال لملوالغل لعل العدو

اا أيعليىىهاالىىإصاليجىىةيأل؛األ ثىىةوضىىو اةىىيدةجىىاتال إىىاص ىىاااالق  ىىا يعىىدُّوا 
يىةيسىيةالي ىاديمى ةوحالمعإى اا ىهمىع غيالمعإى ةماي عق ههوال ضىمياالىاييفيىد، غيية

.األصلي
ملرا   الّعر اَف...)) قىياللفىظعلى  الىهقولىهي ىاديعوياالاياليم جوهةالمعإى مماال ضة

ةقىىد  ىىةةتةىىيموضىىعياعقيىىبال مىىدلىىه عىىال والثإىىافعليىىه مىىاهىىوًىىأإهوةىىي(4)((...رًررد ً 
هىاا،د واةىقمىعالفواصى الداليىلال ىيسى ق هةقى،دوةةىياخ يىاةهىااالىإصلإليقا ال ال يا اا

 ىىاا صىىدد مجيىىد  عىىال وال إىىاصي إاسىىقمىىعصامىىامىىاجرىىلالمعإىى ةىىالإ،مىىا يىىثالًىى  
إسىجام ىياالىإصالقةآإىيوالخط ىل  مثى  ال إىا مواال،ويوص المعاإي عضرامىع عىض،الإص

ةواصىىىلرا ىىةفالىىىدا والسىىىيماةىىىيااليقىىاعيوالمعإىىىويةسىىىوةلال ىىةوج ىىىااقىىىدهىىىيماعلىى معظىىىم

                                                           

 .12ص،7جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل(7)
 .401ص،0ج،ا.م(0)
 .12:االإفا (2)
 .547ص،711ص،7جةيمس دةكإرجال ال ل،،ةإرجالسعادلظيعإ،  ةةهااالإص(4)
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آليىلا را اإلمامج ةو ه عال وقدة هومغفة هوهيمإ هعل العةشثميخ  مرةظص الاييعفْالم 
.(7)﴾ُير يُد لَِّما َفعَّاٌ ﴿

ال عةيىفعلى  لمىل(ا )إدخىا ةىيالخط ىلهىو()اإلمىامأ دثىه ااال غييةالايدوق
لىىىاييىىىدخ   ىىىتمفرىىىومالعمىىىوماإةىىىادل:ا ىىىدهما،ألمىىىةياااة مىىىا ىىىااهىىىو،ةىىىيالخط  ىىىيا(ا ةع ىىى)

مفىاداإسىجمتمىعو،ةىيالسىوةلتْ ىةً الومضموإامعالصىفاتال ىياعيل ماهل:خةواآل،اإلةادل
ة اامظاا ة ي رماةىي سلسى الوجىود-فالدا ةيالًقالمخ وم  ة-ها اآليلةيالخط  يا

.ة الهمامسكخ امللصفاتاإللريلالمخ ومل الدا ؛يالسوةللموضعاآليلةا مقاةإ
 ر  وررْغ قوه اؤ ْطررَع))ومىىاال إىىاصالمسىى إدإلىى ال ضىىمياقولىىهةىىيمىىاةىىاةقالىىدإياسىىعيداقولىىه

ىىىاآلخىىىةلةىىىيصىىىفلالىىىداةأسىىىربأاقالرىىىا عىىىد(0)((ٍذوذ جورررَم لىىىلاكاألاكالمًىىىا هب لْعلىىى إ ىىىوس 
ثماإعطفإل الجاإبالمقا  جاإىبالعطىاف يىةالم إىاهيو ىهخى م،يراالدإيويعاالمس قةياة

ُِوٍذ َغْيببَر َعَطببا ...﴿الخط ىىلوهىىي  إىىاصمىىعقولىىه عىىال  َْبب ال ىىي يإىىتمقىىداةالزيىىادلال ىىي(2)﴾َم
  ىو ال ىالمإلى ال ىىديثإا،و رىا مىاماآليىل(4)ي صى عليرىاأصى ابالجإىلالسىعدافمىاالإعىىيم

.ةالإاأه عا
مخ لفىىلل صىىدقمفرومىىامعيإىىاوةدةىىيالقىىةآامثىى قىىد ىىإرض ال إىىاص لمىىل   ىىةة صىىي و
ِْْب َ َدَصررْف)) قولىىه،ال ىىي  ىىةةتةىىي يىىةموضىىع(صىىد ): لمىىل وقولىىهأيضىىا(5).((..بنِيامُلرر اَ تررا

 لرىا  عىالق(8)((  ره فصرد  ب  ))قولىهأو(1)((...بره  أمرر صد  مبا  فلقدو))او(1)((...بْه أمَرا َمْب دَ َصْف))
ةيها (صد )وقدجافتصيغل(5)﴾ال ُمْشر ِكنَي َعن  َوَأْعر ْض ُتْؤَمُر ِبَما َفاْصَدْع﴿  عالقمعقوله عال 

علىى ( ىىاألمةةصىىد ) ىىه عىىال أوصىىا الىىاي ىىاألمةهىىا المىىواةد لرىىاةعىىالماضىىيال  ىىيااإىىهقىىام
                                                           

إما،(71)سوةلال ةوج(7) ،اآليلاا راةيراوةدتال ي،دواسوةلهود،معسوةلال ةوجا ي واالإصم عالقأااخ ةتوا 
 .أ ثةجي فقمعسوةلال ةو،اإليقاعياالسياقوالإغمأل؛721:هود،ةظيإ
.552ص،7جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل(0)
 .728:هود(2)
 .الإعيمي يامقداةالزيادلعل اآليلاالس ثإافةيأاا ي إا،224ص،5ج،الط ةسي،مجمعال يااةظيإ(4)
 .025ص،7جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل(5)
 .012ص،7ج،ا.م(1)
 .275ص،7ج،ا.م(1)
 .550ص،7ج،ا.م(8)
 .54:ال جة(5)
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أمىىا،و  قيىقالفعى ،موقىدال ىي فيىدال و يىد ىالمالقسىى)والسىيماةىيالع ىاةلالمسى وقلاأل مى وجرىه
ااوي ىىىاد( ال  ىىىابالم ىىىيا)المة ىىىبالوصىىىفيو( و يىىىه)المىىىأموة ىىىهةقىىىد ًىىىفتعإىىىه لمىىىلاألمىىىة

. لمل و يه  سعقليالة ًم  يةالقةآا ال ديثالقدسيأاعل .وا دا أمةا ي وإاا
  ىىىةةت صىىىي مخ لفىىىلإا(ةولالىىىوثق العىىى)مفرىىىوم،ومىىىاالمفىىىاهيمال ىىىي إاصىىىتمىىىعالقىىىةآا

 راه وع ر  ت كرةت َماإلسرال  ْ  اَسَرمور أ...))وقولىه(7)((اهرا َرع  ِقثرائْ بَ واالعتصرا  ْ , ى اهلْلتقر َ ْب... قو ُ ْصووُأ:)) قوله
 ٌلبوررَ ...))إرىاأووصىفالطاعىىل (2)((...ىْقثواَرر   ُةَورواَع رر َ وه رر..))وقولىهةىىيالقىةآاال ىىةيم(0)((ةت قررْثَو
ثالثىىل(ال  ىاب)أخىىةكو(اإلسىالم)مىىةلو(ال قىوك)ة ىأا  ىةاةهىىااالمفرىوممىىع(4)((...ْةَورواَع رر  ررق ْثَو
 مثا ىىلمصىىاديقلالس مسىىاك ىىالعةولالىىوثق ال ىىيةرىىي،ةا عىىلل يىىاامىىةادالقىىةآاال ىىةيم(الطاعىىل)و

.(5)﴾...ال ُوْثَقَى ْرَوِ ِبال ُع اْسَتْمَسَك َفَقِد...﴿وةدتةيالقةآاال ةيمةيقوله عال 
 سرادْ مرن اَفْ ...()))القىةآاال ىةيمقولىهسىاوقةىياالسى عما أسىلوبوماال إىاصالىاييع

ة الهايااق فيىاإرىجالقىةآاال ىةيمااوةد(1)((ْداى اَامْلَع قوت ُلَْد َو...:))وقولهأخةك(1)((ْدااَامإضاعة  
((و ىزودوا))الىزاد  إىاة مىعقولىه عىال ةإضىاعل(8)﴾...التَّق بَوى  البزَّادِ  ْيَرَخ َفإ نَّ َوَتَزوَُّدوا ...﴿وةدةيه
ىىادأمىىا،اإلةسىىادومىىاهإىىاجىىاف. ق ضىىيعىىدمال قىىوكألإرىىا ()إلىى الىىزادالىىاييفيىىد قولىىهاإلًة

.إراخيةالزادأقوكال يوصف رااآليلال ةيمل ةريإ اللعل ال (ودلل م)
 َنبور ا َرَتر األبو...))ماالواقىعالخىاةجي قولىههةيس  مصداق،قةآإيا مفرموما  ال إاص موقدي

عل ال إاصعوة ما ً   ،(72)﴾ال َأْبَتُر ُهَو َشاِنَئَك إ نَّ﴿ال ي ًيةواض لإل قوله عال (5)((...ِرَتاألبو
.ي ةيال ةا يبوالصوةوالمدال(77)األص عل أسا المماثللاوال  ايامعالإص

                                                           

 .550ص،7جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل(7)
 .57-52ص،0ج،ا.م(0)
 .511ص،0ج،ا.م(2)
 .77ص،2ج،ا.م(4)
 .00،ولقماا،51،وةدهااةيسوة يال قةل(5)
 .11ص،7جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل(1)
 .255ص،0ج،ا.م(1)
 .751،سوةلال قةل(8)
 .01ص،0جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل(5)
 .2:ال وثة(72)
 .704ص،ةإواالإصوعلومه:يعإظة(77)
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 عىىال مىىعقولىىه هىىااال ة يىىبي ىىداخ ع(7)((...هاد شوررر  فِساَرركم اْفْلرري ْخْفرر...()))ةفىىيقولىىه
الرىوكيىإجمعإىه  صىي ف عىا الىإ معكالجمل ىياوا ىدةلْجىةىأامىؤد (0)﴾ال َهبَوى  َعن  النَّف َس َوَنَهى...﴿

د .الًة
إلىىى ا سىىىىا الىىىإصالجديىىىىدوعلىىى صىىىعيدالمعإىىىى يىىىؤديمثىىى هىىىىااال عىىىالق ىىىىياالإصىىىوص

 ه ىةوحالقىةآاو ًىةالمإًىئو ًىيةإلى مىدك ًى ع،م  إياتالىإصاألصى الىاي ىأثة   ضااال
يى الىإصالقةآإىي عىدعقىدمماثلىل    أاالإصالجديدةيمعىةض أو، م ادئهو عاليمهو مثله

.همع
 َبْلجوَتواسوررره   اَبرررمجرررَُ  وررردوانَ اَشررر ط وانَّ...))المماثلىىىلمىىىعالىىىإصالقةآإىىىيقولىىىهأًىىى ا مىىىاة

وهىىا الصىىوةلال إاصىىيل  ىىاد  ىىوامىىةآل.قىىا الىىكةىىيوصىىفة إىىلاإىىدلعت ال صىىةل(2)((...ه خ ْلرر
(4)﴾...ِبَخْيِلببَك َعَلببْيه   َوَأْجِلببْب ِبَصببْوِتَك ِمببْنُهْ  اْسببَتَطْعَت َمببن  َواْسببَتف ز ْز﴿عا سىىللمىىاجىىافةىىيالقىىةآاال ىىةيم

. ثقلههإاكألق هيئاتاالس فزازالًيطاإيالاييمث جمعاإ دكل صةلهوة أاما ص  ا
ةىيالعىالمالىايال()قولىه،وماالصوةال إاصيلال ياق طفتماالقىةآام واةقىلمعىه

َْْلَع أدو   ْةَرسوواحْل...))يعم  علمىه  نَََبأَ  َعَلبْيه  ْ  اْتب ُ َو﴿مىعقولىه عىال (5)((...ْهْمر ُلْع نولخ ْمَسكوامُل ِقى هذا اَعا

،ةمالكالخط ليً ةكمعالقةآاةيةسمصىوةلاسى عاةيلم ًىا رل(1)﴾...ِمْنَها َفانَسَلَخ آَياِتَنا آَتْيَناُه الََِِّي
ةلمىا إ ىةلعلمىىه ىاا مىىا،(1)االةجىى العىالمقىد لىى   علمىه  ىى لزمىهلىزومالجلىىدأة ى،م ًىا رل

و اامىل االثإىيامعىاهىو،ةةيطةيقالغوايلوالضال وسا،م ل سا هولميعد،اإسلخعاجلد 
.الخسةاا
أاأةادومىىااع ة ىىهقضىىيلةىىإااةرىىووالىى ةىىيو ىى مىىاالًىى رات،مىىايعمىى  غيىىةعلمىىهأمىا

ةىىإاا،مىىاال اطىى هاة ىىجعليىىهامىىة وال ىى  عليىىهال ىىقةلىىميعىىةف يىىفيخلصىى،يعمىى ةيرىىا علمىىه
لىالك ىااوهىويمخىةع ىاب،أصىابمىاال ىقمقى الامالة لىميىد،ةص ةيالقضيلوال ا ها 

                                                           

 .11ص،7جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل(7)
 .42،زعاتاالإ(0)
 .204ص،7جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل(2)
 .14،سةافاإل(4)
 .250ص،0جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل(5)
 .715،األعةاف(1)
 .221ص،8ج،الميزااةي فسيةالقةااة،ظيعإ(1)
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َُ ِلاوْغررررررر    مثرررررررلِ ...))الًىىىىىىى رات                                           ِجسوررررررر َنثرررررررل ْ ْمْك...))وةىىىىىىىيةوايىىىىىىىلأخىىىىىىىةك(7)((... ْتب رررررررْ كوَعا
دوإىىه عىىال مىىعمىىاوةدةىىياآليىىلال ىىي صىىفمىىاا خىىاوليىىا(2)هىىااالمعإىى ي ثىىاقف(0)((اَعك برر ْت

َِْت ال َعنكََُبوتِ  َكَمَثب   ... ﴿ ل إرىالىىم،ةالصىىوةلاسى و تمىاهىااالمثىى المضىةوب(4)﴾...َبْيتباً  اتََّخبب
إما، طا قه ماما :اس لتمإهالف ةلال ييم ااا فسةماا دجاإ ياوا 
ويؤهلىىىهرديىىىهيعةىىىيًىىىأاعظىىىيممىىىادواعلىىىمأة ىىى إا،ضىىىعفعمىىى هىىىااالًىىىخص:األو 

.اوللالف يالمز
وقىدضى ةيىه مىا و ى ةىي يىت،طىهةىيعىالميجرلىهخ الوهاجىافمىاجرىل اا:والثاإي

ةرىومىىا،ال فىتعليىهخيوطىه،ة لمىا ىىاو الى خلصمإىه،العإ  ىوتمىااليسى طيعالى خلصمإىه
.ةرا صوةلمإ زعلماخوااالقةآاال ةيم.ةيوةطلإااة وا 

اإ ىىىدبقومىىىه()بالقىىىةآاال ىىىةيممىىىاقةيىىىبوالىىىكاإىىىهوثمىىىلصىىىوةلأخىىىةك ا ىىىتأسىىىلو
 ررراْدإىل ْج قوُ دعرر ت إذا...))ةلمىىاإ صىىواعإىىهم خىىاالياقىىةعرموإعىى رم ىىالج ا،للخىىةوجإلىى عىىدوهم

 َتببُدوُر...﴿ةىىيقولىه عىىال (75)ةرىي  إىىاصمىعسىوةلاأل ىىزابآيىل(5)((...قوُ  ررك أعو تواَرَد قوُكِود َعرر

،لمسى طةةلإ جْم أووهواايأ يالم  لم إادةل لول))واً ة تمعراةيةاال إدية﴾...َأْعُيُنُهْ 
((...ماالموت...))وموضعال إديةةياآليلهوةيقوله عال (1)...((وهويقعةيالجدوالرز 

لمىا()اإلمىامليهلجأا و(1)ةرا ماالم الغاتالإادةلوالطةيفلةيوصفالمإاةقيا((...الموت
وهىاا اآليىل،ة ىأإرملخىوةرموهلعرىميقاسىواًىدلالمىوت((...ةَرمور   ْغتْ  ومن امْلر  قوُ كرنَّ...))لمىاقىا 
.يدخ ةي ابالجدماالإوادةلم الغ هةيوصف ا الإا صياعإه،السا قل

وهي(5)ال ي  إاصمعآيلالمً الةيسوةلالإوة(8)((...ق ةّْاَتَّ اهلْل آن ْة َروكسو))اقولهرومإ
،ةو إ ىو  داوقُّىةىي  ألق  ىةفىي ىيا اإىتالمًى الةىيالقىةآا،لآليىلوهي قعهإاعلى إ ىومخىالف

                                                           

 .784ص،0جةيمس دةكإرجال ال ل،،إرجالسعادل(7)
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 .710ص، سامموس طقو ،سيميافالعإواا(2)
 .47،العإ  وت(4)
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ة ىىااهىىاا مثا ىىل، يةهىىايىىلوصىىةفالوجىىو إلىى إاآلهىىا الإىىا عىىاإعىىةاض()اإلمىىاما  ىىي 
لإصىيهىيقولىهوقةيإىلال ًىا كا،اال سىةيسى لزمهىااأل،طفىأيلو ال اليخ اإوةهاواإْإ  سيةلآل
َُُفِرعوًَ  اٍةشووْم)) عدالك ُ ْمَجرا ا  ...)).
-وهىىىىويزجىىىىي  مىىىىام  اليىىىىل-سىىىىم رامىىىىاال  ىىىىابال ىىىىةيمقولىىىىهأخىىىىاتمىىىىاالصىىىىوةال ىىىىيو

َُ ِقروي اََبْف َسَ ...)) العًىةيامىااآليىلمىعقةرىي  عىال(7)((...ْةَمر ُلي اَُظْفر ض   وخ ًَ نوَمَْ ٌَُتموَتسوم  ْ خاْطا
أدخلرىىم ا المإىىاةقياالىىاياصىىوةمًىىردم  امىى هوالمًىىردةىىيسىىوةلال قىىةلأال قىىةلعلىى سىىوةلا

 يىىةاالىىاي ىىد، طىىوا الضىىوفالقليىى مإىىهةي خ،اإليمىىااإفىىاقرمةىىيظىىالماليإ فعىىوامعىىهمىىاإىىوة
.(0)ةرو ال ةقالخاطف،دائموالم ص 

ةمىااإغمى ةىيمسى إقع،ًىردةرإاصوةلجزئيلاق طفتمالم راما عىضجإ ىاتهىااالم
و(يخىىوض) مىىا ىىد عليىىه لمىىل،سىىقطةىىيًىىةكالمعاصىىيواإغمىى ةىىيملىىااتالرىىوك،الًىىروات

واااإليمىاايسى م ع إىوةأاة يىفي سىإ لمىا ىاا ىالك،وس ائةها،دةااالاإوبأهي(الظلمل)
 لىىكالصىىوةلهىىيإظيىىةةرىىا الصىىوةلالصىىغيةل.واليسىى ديم لولىىه،يإ فىىع ىىهوهىىواليم ىىثطىىويال

،عليىىهدإيىىا الق ةاةىىهالمعاصىىيأظلمىىت،هىىا  خاطىىبمؤمإىىا ااإال،إثةهىىاارىىئافالق ال  يةل؛القةآإيىىل
الصىىوةلأطىىةاف يإمىىا  ىىةدد.لىىي  اإلم ىىاااالسىى م ا  ىىه،ةقالخىىاطف ضىىوفال  ىىهإيماإعىىلىىهةىىالح 

. لوالخوفوالإفاقمعجو امض سيطةعليهالةهاإليمااال  يةل يا
وهىو،وإوعىا  ما ()اإلمامي ص ةيخطبداخليمعالقةآاال ةيمالي ادوال إاصال
يع ىى مىىدكا  ىىةافةىىي ىى األ يىىااةإإىىهو،م خالفىىاأوم مىىاثال،صىىوةياأوعياوقىىدي ىىواموضىى

.و ل سه فيوضا ه،ماالإ عالقةآإياإلمام
 ()التناص مع حديث النبي 

،()مىىىعأ اديىىىثالةسىىىو () إىىىاص ىىىالماإلمىىىامعلىىىيداخليومىىىاال إىىىاصالىىى
ًُّررا  :))وي جسدالكةىيقولىه ةىالمةاد،(2)((...جراةْ اَكم ي س رفنِ مبجرارِ  اَفرنتِ  اِجَ اْت أمور َمر  ا متالْطش رقُ اَّكراس   أ

(:)وهىااي عىالقمىعقولىه، سفاالإجالاألًخاصالقدولالىايايإ ًىلواالمج مىعمىاالفى ا
عإرا ةق إإ )) مْاة     راإ جاوم ا خلف  إعْوحا سفيإل  أْه  ي  يةي عْم  مث   ةراا عىالق،(4)((مام ث  ع
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والصىىوةلةىىيالإصىىيا() عىىالقةىىيالموضىىو والصىىوةلةالموضىىو يًىىيةإلىى االع صىىام  ىى لرم
ااالسىفاال قيقيىلوا دلقوامرا ً يهالمصل يا سفاالإجال جامعاالإ ًىا واإلإقىااةىي ى إال

والسفاالمً رلطا عاالإقااةيرامعإوي ردفإل  خليصرم.مجا اإلإقااةيراقائمعل ال  
.ماالضال وال يه

عكررا   رخَرَتر  نووَمر , ا حْلرقَ َرر َعْبَت منو,ْ معكا راًُة احلق(:)))ومع ديثالسفيإلهااي إاصقوله
.ًيةإل الموضو اا همع غايةةيً  الصوةلةراا إاصداخليآخةي،(7)((رقْغ

ِ  ُ ي ْفإنَِّو, ْ رواَْ  لِّرهوَْ ْ روَْ كْا قو ُ ي ْفإنّْ:))()وقىا  عكره   َ ختلّْر  نووَمر , جاَن ه ْلَخَد نوَم, ْ ّطة ق با
ومىىعال ىىديثالًىىةيفةرىىوي عىىالقمىىعقولىىه،هإىىا إىىاصمىىزدوجمىىعالقىىةآاال ىىةيم،(0)((...ْكْلررَه
ََّدًا ال ََاَب اْدُخُلوا ﴿:ال  ع  َوإ ْذ﴿:وقولىه عىال ،(2)﴾ال ُمْحِسبِننيَ  َوَسبَنز يدُ  َخَطاَياُكْ  َلُكْ  نَِّْْفْر ِحطَّة  َوُقوُلوا  ُس

ِِِه اْسُكُنوا  َلُهُ  ِقيَ  ََّدًا ال ََاَب َواْدُخُلوا  ِحطَّة  َوُقوُلوا  ِشْئُتْ  َحْيُث ِمْنَها َوُكُلوا  ال َقْرَيَة َهب  َخِطيَئباِتُك ْ  َلُكب ْ  نَِّْْفبرْ  ُس

طىلةىي(:)))ومىعقىو الةسىو ،(4)﴾ال ُمْحِسبِننيَ  َسَنز يُد     ىاب   ي  ىيةىي عْممثى ع أهى   إإ مىامثى ع
ىىاد خل ىىهع عف ىىةل ىىه علىى اا.ةرىىاا عىىالقم ماثىى أيضىىا ةىىيالموضىىو والصىىوةل،(5)(( إىىياسىىةائي م 

ةرىو ىابمجىازي()أماةيال ديثالًةيفوقىو اإلمىام، قيقيال ابةي إيإسةائي  اب
.يقومعل أسا ال ً يهاالس عاةي

 ضرررات أنرررا ق َ رْطنم هُلرررأُلُفررر اهلْلوأًرررق  :))م ةضىىىا علىىى ال ىىىةبةىىىيايقىىىاة()ومإىىىهقولىىىه
وأإ ى (:)))ةروي إاصمعقوله،(1)((... هح اْتم ىْوض  ةأإية ْةطع عمْعل ال   علىي  مواةدوا 

ال ىىىوضوأاعةضىىىهمىىىا ىىىياصىىىإعاف و صىىىةك علىىىي  ةرىىىاا إىىىاصم ماثىىى يفسىىىة،(1)...((واةدوا 
(.) ديثالإ ي

 التناص مع كالم العرب
ةفيمىىا،ةلىىما ىىداجىىد م ىىأثةا  مىىاسىى قه،مىىعأقىىوا العىىةب()أمىىامىىايخىىص عىىالققولىىه

عصىيا ا هأويسى عةصىوة ولىملمي اثة هأسلو اولىمي  ى())...)ةإإهيخصالًعةالجاهلي
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ما())...)ةفي المه(7)...((ي فقمعهإالماخال األ ياتال ي جةيمجةكالمث السائة
وةيمىايخىص عىالق المىه(0)...((يً هاإل جامعاثقاةلالًعةالجاهليةلي ةي المهظاللرا

خطا ىهمع الهم ةوجىدت  ايإىا ةىي،عىةبعلى خطىب  ىابجمرىةلخطىبال()ةقدعةضتع
.المفاهيموالةؤكوال واعث

الصىدقع))...وماجافم واةقا معأقوالهةيال ثعلى الخلىقال ىةيم قىو ا ىثم ىاصىيفي
مروالع ىاد ()اليدخ ةي ابال إاصمىعقىو اإلمىام،(2)...((مإجالعوال ابع ًة ةىيوعظىهوا 

ةىىال،عصىىةاإلسىىالميو ةسىىخت عىىدأااإ ًىىة ىىداولراألامفىىاهيماألخىىالقالعظيمىىلًىىاعتةىىيال
ة غىىاك() ىىااة يىىبالإ ىىي()والسىىيمااااإلمىىام،يإصىىةفالىىاهاإلىى وصىىاياأ ىىثم

. الخلقالةةيععل يديهمإا ااص يا 
ة ىي ية هىا))و ااقو ا ىثم الي ل ىواعقىد الة  ىا إال  هىا  الىدُّإياس ىْفة  أْهى   رىا ة،(4)...((إا 

ةال خ ص ًىخص()المعاإيديإيلععةةتعاالمو دياالايا اإواعل دياالإ يإ ةاهيم
.  هيمفاهيمجافت راال إيفيل،أ ثم اصيفي

ي إىاصمىع،(5)((...ٌ لُلر ٌر   ُفق ف ررا َسر  ت مرا انَّر  ن ا فإنَّاَردَّ   اُةق احْلُ غرنما َتْلْف()))إااةإاقولىه
ةيعس  ع دااي وامةد قوله،ميلوي عالقمعالإصوصالقةآإيلواأل اديثالًةيفلالمضاميااإلسال

()خطبا ثم اصيفي.
ِْ       ا ْمررواسوررَتحو... (:)))والاعىىدُّمىىاال إىىاص ًىىا هقولىىه ن اَفرررِّ فإنمرره  عرراٌر برراٍق   األعوقررا

معاوة))ايقاةمعقو هاإئ اق يصلالًي اإيةييوم،(1)((...واأْلعوكاِق ،هالك  ماإاجا خية 
ة ىىىةوة ةىىىاليخفىىى علىىى الم ىىىد ةةىىىيالقىىىوليااإرمىىىامخ لفىىىااةىىىي،(1)...((المإيىىىلعوالالدإيىىىلع...إىىىاجا
هىىو() يإمىىاال اعىىثةىىيقىىو اإلمىىام،إاااال اعىىثةىىيقىىو هىىاإئالعصىى يللقومىىه،ال اعىىث

إعىمهإىاكإىو مىا إىاصال خىالف،عليىهخوفاهلل عال الاي ا ةماالفةاةماالز فو وع ىد 
مىا))يقىو ا ىثم(ةسىادالةعيىل)وقو ا ثمةيموضو () ياقوله ةسىادالةعيىل خيىة  إْصىالحع
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ي الةاع  فل سرُ َتصرلح  اَّرع رُة إال بصرالِح     ...:))يقىو ()أميىةالمىؤمإياعلى اا،(7)...((إصالح 
سىوافةىي()ةجعى اإلمىام،(0)((...ع رةْ قامْة اَّرح  اَ الْة إال باسْتُلوال َتصو, اَ الْة على  ىدا الطىةةيا 

الفساد اإلمىام،  م المسؤوليلو  ْ ح  ع    ْاج  ألإرىم،إصىالحالةعيىلمإىوط صىالحالىوالل()وا 
.ةصالحالواللمةهوا اس قاملالةعيل الطاعل،الطةفالم سوطاليد

وهااإا ع ماإظةلا ععليمىاًىأا،لةعي لدواالةاعي يإماجع أ ثماإلصالحعل عا قا
.الةاعيو دإيماًأاالةعيل

ةمىىاأمعىىاالإظىىةوأجىىا ال صىىةةىىيالمىىأثوةعىىاالعىىةبوقةإىىه المىىأثوةالىىواةدعىىااإلمىىام
()وجدااهإاك  ايإا ةيالمال اتال اعثلعل ال  لم.

 ااةيهمضامياخلقيلعاليلومفىاهيم و يديىلإلى لااةإإيأةدُّ   ًا ه ياال المياإاا
()مىىعالةسىىو ()م ىىاد ال إفيىىلال ىىيسىىادتعإىىد عىىضالمو ىىدياوا  ةةرىىااإلمىىام

.لطو مالزم هله
.لااةإامعظمال إاصةي المه اامعالقةآاال ةيموال ديثالًةيف
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 إرسال املثل :  املبحث الرابع
،(7)((ي ثىىةاسىى عمالهعلىى معإىى أاالثىىاإي مإزلىىلاألو ...ة ًىى يهسىىائ))المثىى هىىو أيأا 

سىو ،ًىا هالمىوقفياة  ،الموقفال يا ياآلإييإىز مإزلىلالموقىفالىاي ىااظةةىا إلطىالقالمثى 
أايةيىد))...وال مثيى هىو،(0)لالكعد مامل قا ىه،وهوجزفماال مثي ،االس ًراد الكالمث 

إمىىىىىايىىىىىأ ي لفىىىىىظالمىىىىى  لمم عإىىىىى ةىىىىىاليىىىىىد عليىىىىىه لفظىىىىىهالموضىىىىىو وال لفىىىىىظقةيىىىىىبمىىىىىالفظىىىىىهوا 
.(2)...((أ عد...

لمىاةيرىامىاإ  ىلخفيىل  يى على المعإى  ىأوجزلفىظ،وقىداسى عم العىةباألمثىا السىائةل
يعلاا اإتماالًواةدال ىي قىة األسىما و ًى،ةقداخ زإتاألمثا ال  ملةي ضاعيفرا،وأدل ه

لمىا فطإىوامىاأثةهىاةىي،لاا اإىت غيىلاألد ىافالعىةب.و إدمجةي الةيفال الم،عل األلسا
لااإردواإل جمعراةي  بمخ صلوعمدواإلى ،اخ زا مااً جةماالًؤوااليوميلالم جددل

.ًة را
القىىةآاال ىىةيمالعىىةبعلىى هىىاااالسىى عما   ضىىةبالمثىى للإىىا لىىاا ثيىىةا مىىاأًىىاةإلىى،وأقىىة 

ةاسىىىى وةتةىىىىيجإ ا رىىىىاالعظىىىىل(5)وضىىىىةب ثيىىىىةا مىىىىااألمثىىىىا ةىىىىيآيا ىىىىه(4)وال عقىىىى ،لغايىىىىلال ف ىىىىة
.واالع  اة

الًعةافالمث ةيجاإ هاألإيق ةاة ىأواأايزيإىواأًىعاةهم ىه،،ةةأواةيه ليىلجماليىل،ولمح 
ةىإاا مة ىه(1)إااجاف هالًاعةةي يىت( إةسا المث)و اتةإا ماةإواال ديعاللطيفلوأسمو 

.(1)أةس مثلياةي يتوا د،الصإعلو م إتمإه
وهىىاهىىي،وقىىدةصىىدال ال يىىواإةسىىا المثىى ومظىىاهة ةىىيالقىىةآاال ىىةيموال ىىديثالًىىةيف

ةرىويةسى أمثىاال ،  وأ ثةماهاا،  او اوهماةيإةسا المث والمثليا()خطباإلمام
يسىلكمسىالكالعىةبالمعةوةىل،ق لةيإسقوا دم عا وقىديزجيىه،ةقىديةسى المثى ا  ىداف ،و يإئىاا

                                                           

 .87يااإعجازالقةآاالًةيف،صةيعلومال ال لو ،إرايلاإليجازةيدةايلاإلعجاز(7)
 .071  ةيةال   يةةيصإاعلالًعةوالإثةو يااإعجازالقةآاص:يعإظة(0)
 .074ص.ا.م(2)
 .07وال ًة،42العإ  وت،سوة ي:يعإظة(4)
 .01،مثال سوةلال قةل:يعإظة(5)
 .51ص،معجمالمصطل اتال ال يلو طوةها،أ مدمطلوب:يعإظة(1)
 .51ص،ا.م:يعإظة(1)
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ةضىىال عىىاال  مىىلالقا عىىلأصىىال  ىىيا،ةيىىزداا ىىهالمعإىى  رجىىلوجمىىاال ، طةيىىللل ىىالمو قويىىللىىه
.(7)طياتالمث 

اومىازالىتقًىي لوداةتعلى األلسىاةىي يإرى،اج ازت وا ىاتالىزما،ولإلمامأمثا سائةل
ًَر  َركْ  ً مان ًر  ٌ  اَدهر ))ةماأ ثةماي ةددةيمإاس اتمخ لفىل.إل اليوم وهىا ،(0)((...عل ركْ   ٌ و
ً ت رىااألةىوا  لمىاسىإ ت ىادةليى م،(2)((برا باطل راد ً  ٍقَ كلمة  ))الجملل ةرا ال لماتوسواها م

.مل رامقايسلال دثالجديد الواقعلالقدي
اا م اس عةاضمال ساتالظةوفال يصدةةيراهاااالمثالا ،ةسىإجدااالمثى األو ،وا 

ولمىا ىااأواا ىثرمعلى الصى ةعإىد.معظمرىام مخضىلللإصىح،قدجاف معيلجم مصىا  ل
ل ىى ةىىةدمإرىىا،ةرىىو صىى اا،لفىىتأإظىىاةهمإلىى قسىىملالىىدهة الإسىى لإلىى  ىى ةىىةد،إىىزو الىى الف

وعليىىهأايةضىى ،ةرىىاايىىومعليىىه،و صىىلي  لىى  رىىا،ةرىىااهىىويىىوملىىه، صىىليرإىىأ رىىا،إصىىيب
ة  مىلالمثى هىوالإصىي ل الصى ة،ة اليوميههاياام  ىاالىه، ال الفوي مد  عال ةيالةخاف

سىةيااالمثى ،وهيًاملللعمومالمخىاط ياو سىةيعلى  يىةهمممىالىمي ضىةمجلى الخطىاب
.هقاعدلاال  الفالايقامتعلي

ومجا ر ىه مىاال،ةقدأعقبواقعلمما  ىلالخىواةجلإلمىام...(( لمل ق))أماالمث الثاإي
وقىىد  ىىم،(4) أإىىهيعمىى  خىىالفهىىا ال لمىىلااتالمفىىادالقةآإىىي((ال  ىىمإالهلل))ةقىىالوالىىه،يليىىق

اإلةادلو  ىىىىم ىىىىاط،  ىىىىمظىىىىاهةوهىىىىوأإرىىىىا لمىىىىل ىىىىقا،علىىىى هىىىىا الجملىىىىل   مىىىىيا امفىىىىاد أا 
،ألاالغايىىلمإرىىاهىىيإةسىىافةلىىو ال اطىى ،االسىى عماليلال امإىىلوةافهىىا الجملىىلإةادل يىىةجدي ىىل
ل اإىت،مىعااهىا ال لمىللىوخليىتوإفسىرا،ة إاز مىدلو هىا ال لمىلطةةىااهمىاال ىقوال اطى 

عوام خاةجيلأ اطت ال لمل، قا اليًو هال اط  ،ساعلإطقرىاأسى غتعليرىامظرىةياإالأا 
والقضىافعلى ()ةقد ااالمقصىودهىواإل اطىل   ىماإلمىام(.)لميإطلياعل اإلمام

اإلماملميف همدلو  المرم،()ال ا ميلهللال يهيقوام  ماإلمام ال ةإا  وه ااساةت.وا 
ماايضىمةأ ىدهماالضىال ةيسى ة وةافيس عاا راةي  موطاي ال  ةيىهخصى، لم هخالدل
ةىاللغويال،اللغىويوال صىديقي،هإايجىيفدوةهىا ال لمىلل ظرىة فىاوتالمىدلوليا،مظرةال ق

                                                           

 .18ص،7ج،اعةابالقةآاال ةيمو ياإه(7)
 .12ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(0)
 .015ص،0ج،ا.م(2)
 .10،واالإعام،42،11،سوةليوسف:يعإظة(4)
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أماال صديقيةروماي ةزالقصدالجد يالاييرىدفالمى  لمإلى ،يعدو صوةالمعإ المعجمي
.إيصاله

وعلى ،وصاةماأوا داألمثىا ،(7)((ْةمَر ا اَثَّاع أَضو,  جرْةا تج ا باَشَّ()))وقداا قوله
إااإىه،ل ىاالمإاسى لال ىيقيى ةيرىا جىةيمجىةكالخطىب،الة ممااإهلميقلهةيإ ىدكخط ىه
والسىيماأإىه.ةىال ىأ مىاإإىزا المإاسى لمإزلىلالخط ىل،صة ح را المقولىلعلى مىلمىاالإىا 

ةىىالأقىى مىىاأااليلقىىوا ىىاال إلىى ،ةرىىمإالىىمي فلىىوا ىىالثمةل،لرىىم صىىدد  صىىيةالإىىا  ع ثيىىلعم
وإن مل ًلتفرُ إىل اَثمررة فبراألوىل ال اَتفرات     , فإن كانُ اَشجرة معت ة فباألوىل اعتبرار اَثمررة  ...))الًجةل؛
رال عمدهم ضييعأ ساماةيراوهوالثمةلل وإ،ةمصيةالًجةلهوال ضييع،(0)((...إىل اَشجرة

ةرإىا،ةموضعاالس ًراد المث هىوةىي ى م فى ي مسىكةيىه ىاألدإ دوااالهىم.هيالمطلو ل
.وخلوالوةاضمإرماجميعا ،إاالمؤدكةيالإرايلهو ضييعاالثإيامعا ،م ماالمفاةقل

وصح سمي رامىثال على الىة ممىاخلوهىامىا–ومااألمثا ال يأطلقراو ل ست ال  مل
ةرىااامىثالا  ا عىاةىي،(2)((...اِراَردّ  برلَ ْو اِراْور  وعرنِ , رًرقِ اَطّْ وبرلَ  ف ِقاَرم عِن لوَس...:))قوله– ً يهال

–وهياإ فافالص  لال ييعج ةعليراالمةفسىوافأ اإىتصى  لمؤق ىل،الخط لومللرمام قاةب
مل صىىى  لالجىىىاةال ىىىيأمصىىى  لمسىىى دي– ةةقىىىلالطةيىىىقال ىىىي إ رىىىي وصىىىو  ىىى إلىىى  اي ىىىه

هىيعىدمإم ىااالى خلص،ووجىهاإلج ىاةةىيالصى  ل، س  ي إل إقملإاا ااالجاةجاةسوف
ةالمةفمالميس علم ا صا  يهةيالسفةوالمقىة،أ ىة على الق ىو  صى  لمىاالية ىب.مإرا

،لصىا بوالجىاةي ىوا ىال  ةزعىاصى  لالسىوف   ىةيأمىةا، هوال فصيمىاًىةهىاااألمىة
.واالج إابعإراةي ا لم ةقهع

()ومىايلفىىتالإظىىةهإىىاهىىودخىىو هىىاياالمثلىىيامصىىا  ياألمثىىا أعخىىةأةسىىلرااإلمىىام
 نو َمْفر  بوْغر روال َت...  ؤٌ ش ر  هرلِ اوْا ُةَبحوص ر )) عضرا مخضللص  لأصال  قولهةيرىا،ةيها الخط ل

ِم, ف ك َدَهَز و يةهىاممىايمثى اًىاةاتمضىيئلعلى وةقرىايى ماخ يىاة،((...رًربٍ ن ْوْمر  ِ َرأُور  َ ه ر  بع ٍد ر 
.واصطفافالطةيقلال يي مال عام معه رامعالصديق،الصا ب

الخط ىل، إاولىتموضىوعاتأعخىة–ةىيهىا الخط ىل–وثملإصىائحأخىةك ممىايىو ي ىأا 
مثلىت ى مجموعىلطةةىا مىا،جموعىاتم فةقىلا  واهاإسقعاممث   إيىلم  املىللم ىتأًى اتم

أسى  مظرىةالو ىدلعليرىىا،األ اديىثال ىييأخىا عضىرا  جىزل عضىرااآلخىة  ىتمسىم وا ىد

                                                           

 .57ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(7)
 .050ص،0ج،ثمال  ةاإيا امي،ًةحإرجال ال ل(0)
 .11ص،7ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،إرجالسعادل(2)
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ىىادالىىايمىىادأ ىىهأايوجىىهويإصىىح وهىىااالموضىىو يقىىودإلىى ظىىاهةل فًىىتةىىي.وهىىوطىىا عاإلًة
وهىىااال فىىإاةىىيطىىةح،وا ىىدلوهىىي إىىو مضىىاميامىىايطة ىىهةىىيالخط ىىلال()أسىىلوباإلمىىام

إا اإىىىتالقصىىيدلالوا ىىىدل إفىى حعلىىى أ ثىىةمىىىا،المضىىاميا ىىاادأبالعىىىةبةىىيأيىىىامجىىاهلي رم
ة ااي خلص،وخا مل،و ةض،ةيل قطالسامعمإرامخ لفاأل اديثم وزعلعل مقدمل،جاإب

وهااال إو .اجزفإل آخةةي سل  ياثإاياالقصيدل ةةقمإ قال م،ماموضو إل آخة  ةاعل
لميق صةعل الًعةالجاهليةقد ااماًأاالقةآاال ىةيمأا  عىددةيىهالجواإىبال ىيي طىةق

ةيجىىىدالمىىىةفةيرىىىاالقصىىىصوالمىىىواعظوال ًىىىةيعاتواألوامىىىةوالإىىىواهي.إليرىىىاةىىىيالسىىىوةلالوا ىىىدل
خ الفالسىىىوةلدواأايخىىى هىىىااواألخ ىىىاةو سىىىطا لصىىىفاتالمىىىؤمإياوال ىىىاةةيا،يخ لىىىفالىىىك ىىىا

 ىى الع ىى ةالسىىامعمىىدةكأاوةافهىىااالصىىةحاألد ىىي،ال إويىىع لليىىاتال واصىى وم طل ىىاتال لقىىي
،علىى مىدكاآلمىىادمىىا  ديىىدماهي ىىه،ي مىاالجمىىا الىىاياعجىىزم لقفيىهالمعاصىىةواومىىاوةائرىىم

،إسقالفإواالم إوعىل،إسقوةقهااال()و الك إيتخطبأميةالمؤمإيا.واس ًةاف إره
وال ىثعلى ،ةقىد  قاسىمرامعىاإيال و يىدوال وجيىه،ةالخط لالوا دل  سعأ ضاإرالعدلأ ةاض
وسىوقالمثى وسىواهامىا،والف يىاةىيال ًىةيعوالإصىح،الجرادوال ة يب الجإلوال ةهيبماالإاة

موضىىوعيل،ةرىىا الو ىىدلمطلىىبةىىالي  يىىفالم لقىىيمىىااجىى و ىىدلعضىىويل اإىىتأو،األ ىىةاض
.(0) عدأا اولتاا عيدال و دإل الوجودالاية  هيدالعلموال جةيب،(7)ا   ة هالةوماإسيل

ولم عدمصدةا و يدا ،عل ااجمالياتالو دلالم جاةلةيأص الةؤياالةوماإسيلاإراةت
إا جىىاوةت،وهىىيم  ققىىلةىىيهىىا الخط ىىل،(4)ةرإىىاكم ىىاوةأخىىةكللجمىىا  المجىىاوةل،(2)للجمىىا 

ةيراال  مالساةيلمسةكالمث معاألمثللالسائةلال ييمث  ى مثى مإرىاو ىدللفظيىل؛الة  ىاط
هىىا الو ىىداتمثلىىت ىى وا ىىدلمإرىىال إىىلةىىيال إىىاف،(5) عضىىرا ىى عضمىىاجر ىىيالمعإىى والم إىى 

اللغلهيالواسطلةيهو،ال لي ،(1)...((ف  وسطةيهاللغلإالل ق هأس ابال إافالًي))...ألا 
ال ىي مىلاألمثىا السىائةلجىزفا   يىةا مإرىا،وها الطةيقل   ةةةي إافهي ليل ثيىةمىاالخطىب

،يصىىحأا ةسىى ةىىيم اةىى ًىى  ،ةقىىد ميىىزت إةسىىا الإصىىحةىىيهيئىىلأمثىىا ، الخط ىىلالسىىالفل
                                                           

ةقىىدةأكًىى ةيعيىىادااالةوماإسىىيلأةسىىتأصىىوال ةىىي،05اللغىىلواإل ىىدا ،م ىىاد علىىماالسىىلوبالعة ىىي،ص:يعإظىىة(7)
 .و دلال إفص  عضراعا عض–األدبوالفا–الإًاطال ًةي

 .85لم د لماال إيويلال ال ف ي يلصالمةاياا:يعإظة(0)
 .75ص، ما أ وديب،جمالياتال جاوةاو ًا كالفضائياتاإل داعيل(2)
 .71ص،ا.م(4)
 .22ص،،اال جاهاتال ديثلةيعلماألساليبو  لي الخطاب(5)
 .15ص،اللسااوالميزااأوال  وثةالعقلي(1)



 ل المثلإرسا..................................................... المبحث الرابع ...........................................  لثالفصل الثا

071 

ةإااأجي الإظةةىيهىا ،  واةقمعالوقائعال يا يلالم فاو لالً ما ها األمثا عل مضاميا
ولل ا ىىىثأايةصىىىفراةىىىي قىىىو ااتعإىىىاويا،سىىىإجدم ىىىاوةم  ايإىىىل إاول رىىىاالخط ىىىل،الخط ىىىل
وال ثعل العلىموم ىاةم،والقإاعل، الوة والزهد،ةي وا  عإوااجامعا لرا المقاصد،م عددل

 يىىىافوسىىىعلصىىىدة،و يةهىىىامىىىااألمىىىوةال ىىىيًىىىغلت يىىىزا   يىىىةا مىىىااألخىىىالقمىىىاصىىى ةو  لىىىمو
.(7)  مث ل تًطةهااأل  ة،الخط ل

 ىى اا عضىىراي لىى   ىىاآلخة،ومىىايلفىىتالإظىىةةىىيهىىا الخط ىىلأاهىىا الم ىىاوةلىىم إعىىز 
 يىىةمًىى  لل ىىالكإمطىىا م  ىىةةا علىى إ ىىويط ىىةدعإطىىةادا ، إىىاف علىى معطيىىاتال جىىاوة،المخ لىىف

.ة جدموضو القإاعلمثال م فةقا ةيجإ اتالخط لي واًج  مة لمعموضو آخة،ثا ت
ةالغايىلمىاالمثى ،و إويعالصي ي م ةةقل ةسخالموعظىلةىيالضىمية،وال فإاةيال  ةاة

 ىؤدكإالااالىكلىميمإىعاا،هإاوماجةكمجةا ماال  مهو عثاآلخةيالق ولراوالعم  را
ةمىىثال موضىىو القإاعىىلسى  همىىعإعمىىلالعاةيىىل،على إ ىىومىىاال فىإاةىىيالصىىيا لوةىىيالموضىو 

ثىما م اإلإسىاا يىة،((انتظق اَرا ة[ إىل و َه... ]ضا من اَرِّ ْةباَفاْو أذهب  وال ماَل... ))ةقىا ،والسالمل
واحلر  دا  إىل تقحق ...)) سدثىمقىا وةيةقةل اليلامالة  اتوال.ال ةيصعل مامعإع،القإو 

ُ  انو كَاا ْكَْ...))ليقإع هأص ابالعقو وهوالعلىم،ثمةيةقةلثالثلطةح ديال للما ((...اَذن ِ  فر
 قىىومعلىى عىىدمال طلىىعإلىى مىىاةىىيأيىىدي،وقىىا أخىىةكةاسىىما صىىوةلأخىىةكللقإاعىىل((...ن اَعلررِقْمرر

ًَر ا ْفر لرى َمر  َع رسر و ًَ ملو...))لهماعإد  عىال اآلخةيا؛ةماةضي الةزقالمقسوم ((هرِيْغر  ْدي  و ىة 
م يإىىا  عىىدهاأاالفقىىةأًىىد مىىا((...ِلن اَعُقررْمرر د َ أعورر...اَل ال َمرر))علىى الموضىىو  ىىاةلأخىىةكة ىىي اأا 

ال لىوياةرىاا((...قررِ اَْفًكرة   ِز واَعفاف ...))إل  يةهاماال  م قولهةيإ دكالفقةات...الجر 
،ةىيا ىةالقإاعىىلوسىةدم اسىىاالعفىوعمىىاةىيأيىىديالإىا واالس عاضىىلعىاالمىىا  ىالعلموالعقىى 

أعزجيىتةيرىاالإصىائحالعلى ،جىاف لىهةىيخط ىلوا ىدل-ممالماا ة -والق و  ال فافو يةها
لىئال،لصالحطةيقلأخةكةيلفتأإظاةالإا إل العم ا()   وس اإلمام،إ والم اًةل

دواأا،ةرىىااأسىىلوبةةيىىعيرىىدياإلإسىىااإلىى الصىىالح، ىىأإفالإىىا مىىاالإصىىي لو   ىىدةمإرىىا
ةقىىىد ميىىىزتال ةا يىىىب.أوالإىىىواهيالصىىىةي لةىىىيصىىىيغراو ةا ي رىىىاالمألوةىىىل،يًىىىعة  ثقىىى األوامىىىة

وةةعىىهواخىىاموضىىعال اجىىلمإرىىا، قصىىةهاوسىىرولل فظرىىا،ممىىايق ىىدةمعىىهعلىى  ف يىىكالخط ىىل
  هاامععمقالمثى ودقىلاخ يىاةال لمىاتةفىيقولىه،ومجال ال ديث،ًاهدا ةيأإديلال الم

ًَرر نوَمرر...))مىىثال  ةضىىماالم ىىوة،  مثىى الدقىىلهإىىاةىىيالصىىيا لوال ة يىىبمعىىا ((...رررل جوًَ علق َتال 
ةلىو،وهوإاجمعإىه،ل علممفادهااإلخ اة،ةالجر إ يجلعدما،إجدأاالجمللموصولل،ال  ا عي
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ًََْ نوَم اهل اْو))عد عاها الصيا لوقا  ةمعلىومأااالسىمثا ىت،لوقىفالجرى عإىد ىد((لق َعَتا 
ةالجرى اليقىفعإىد(اليى علم)أمامعها الصيا لال ي د على اإعىدامالم ىادةلأصىال ،الداللل
،(7)الفع المضاة الاييد عل ال جددواالسى مةاةلااعمدإل ،إاماالي علميزدادجرال ، د

ةالجر ي يق هويىزداد لمىاأ جىم،يإزلق صا  هإل مروكس يقالقةاةله،ة أاعدمال علم
 مىااليسىعالوقىوف،وهىا الدقىلال ق صىةعلى هىا ال  مىل ى   عىداهاإلى أمثالرىا.عاال علم

.عإد 
،ل ادأبال  ثهوال ة يزعل السىائةمإرىا،ةعل ها الخط لو زا ماألمثا اليق ص

ا َْررر نوَمرررَْ َيال رُأ...))ةمىىىاأةسىىى   ىىى صىىىاةيس ًىىىرد ىىىهةىىىيمإاسىىى اتم قاة ىىىلةىىىيالمغىىىزكقولىىىه
.ةعدمالطاعليردمالةأيويإفيه،يضةبمثال ةيمايعجز قومه مةدا وعصياإا ،(0)((...ا  ْطً 

ةيعإ ىة،يضةبلما غيةتأ واله،(2)...((ماع دامم ا  دا))...ااقولهومماساةت هالة  
أوصىلرا،ةيخط ل   ااةساللأةسىلراإلى ال صىةل()وهااالمث لميقلهاإلمام،عليهالك

.ل إرا جةيمجةكالخط للايوعراواإ ًاةهاةيم ف ماالإا ،ع داهلل اع ا 
()قولىىه،ا للًىىعوبالمقاومىىلضىىد الظلىىمةىىيعصىىةإاال اضىىةومإرىىامىىاقىىدصىىاةًىىعاة

َُ, ًَن ِرر ررُقَمق ُ  رراْتي َ ْفرر فررامل ت )) ًواْهْورر قوُ ْت وي َمررْفرراُة َ ررَحوا هىىااالمثىى صىىي صىىيا لقائمىىلعلىى ،(4)((َنر
،(5)القىىىائمعلىىى جرىىىلالع ىىى ةىىىيالم  ىىىوك،ال ىىىوازيالإ ىىىوي دوااا إقلىىىبال إيىىىلالإ ويىىىل؛ألا 

ل ااالإع ا جافةي،ثمال ا ،ثمً هالجملل،ةقد قدمالم  دأ،ل ة يبةيالجمل ياهوإفسها
.م  وكالمادلإا  وا دل ضاداألخةك

ال يال×الموت:ةى
ةيمو  م×ةي يا  م

قاهةيا×مقروةيا
يا ،و رىاااإليجىازأوجىزتًى ليا،لل يىالال ةيمىلوال يىالةى،ها الصىيغلال ة ي يىلللمثى 

المعإىىى ي ىىىواةهىىىاقىىىدةلالسىىىامعةىىىي،ولىىىم لجىىىأإلىىى الصىىىيغلالم اًىىىةل، ثىىىتعلىىى الق ىىىا  ة  ىىىد  عةع
 لمىىا ةقىىت،إايطىى  اضىىةا ،وهىىا ميىىزلالمثىى السىىائة.اق إىىاصالداللىىلال امإىىلوةافهىىا ال لمىىل
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وقلمىا،طالقراةيظةفال ادثىلدوااألوامةالم اًةلال ييإ صةإ،ساإ ل دعوإل ال مث  ه
.ي عداهاإل  يةهامااأل وا واألموة

،مىىعاإع ىىا ةىىيالم  ىىوك،وثمىىلمثىى آخىىةلإلمىىامي ىىوازكمىىعمثىى آخىىةةىىي إي ىىهالخاةجيىىل
 إاصىا داخليىا اإعقىد ىياالمثلىيا ومىامىادليى ،ةرمىام عاصىةااةىيال ق ىلالزمإيىل،وهاايعإيأا 

 نوْسررأ و))لمىىالىىميع سىىاأايجي ىىه،هىىوقولىىه()والمثىى الىىايأطلقىىهاإلمىىام،اي ىىيااألقىىدممإرمىى
والمخالفىل،(0)((ةأسىافإجا ىل،أسىافسىمعا ))ةرىويعىاةضمىثال آخىة،(7)((...ةإجاَب نوْسحوت , عاتْمَتسوم 

قالىهاإلمىامةممىا، ياالمثلياقائملعل المغايةل ياالعإواإيااللايايإضوي  مث مإرما   ه
()اإل سىىىاامضىىىاد،ومىىىاعاةضىىىهمىىىامثىىى يىىىدخ   ىىىت يىىىزاإلخ ىىىاة،هىىىوإإًىىىاف  مىىىاأا 

.و د اإلسافلعل الجاإبالسل ي،ةاال ساايإصعل الجرلااليجا يل،لإلسافل
ليق ىدةعلى الجىواب،وا ةزاإلمامالفاعى مخاط ىا وم يإىا ال ىا ال ىييإ غىيأاي ىواعليرىا

.ةاسمالفاع هوالسملال يأضفتعإصةا جماليا عل صيغلالمث (مس معا )ةيقوله
مث هيةيقولالسيةوةل،ولي   ما ل   صوةلالمث هوسائة بلغ احلق )) قولىه،ةةب 

 رىااالمثى اإىه يىةسىاة،(2)((...ه َعْطُقَم مىاداميجىوزإًىراة ةىي ى مىوةدي لى األمىة،ةىاليخى  
.و هةيهاة

،ة ثيةلهياألمثا ال يسادتةىيزمىامىا،ومسأللسيةوةلاألمثا ال ظ عل إمطوا د
ةالعمدلةيالسيةوةلهواالس عما ،و ا ت  يسل ياثإاياال  ب،ةلم عد ا ة،ثمطواهاالزماا

ولل يئىىىل،ةىىىالقولال امإىىىلةىىيالمثىىى هىىىيصىىىال هلالًىىراةةىىىيمإاسىىى اتمخ لفىىىل،والمم ىىىا،الفعلىىي
ىة ه والىكيعإىياا عىضاألمثىا .الثقاةيلأثةةيإةةازالمثى و داولىهوال  ىثعإىهومداةسى هًو

ةللمثى قىدةل،يم ا عثراماجديدماخال إًاعلم دأاالس ًراد المث واسى دعائهعإىدال اجىل
  لال ي  واةكخلفعل اإليجازوالوصفالدقيقمادامعإصةالمًا رلقائما  ياالطةةياوالإ

َ  ًطرا   ... (:))) قوله،ولالكقديطلقالمث وي ق قيدال اللالةاهإل،الم ليا ليرماقائمل
ل ىاالظىةفالىاي يىكةيىههىااال ىالممىع،وهىااةىيصىيا  هاليسى ويمىثال ،(4)((...ٌيُأَر َقصرٍي

لماعهلواقعل اةيخيلمعةوةل يال،اًاة هوا  الايسىيؤو ،ةرويومئإل عصياإرم،مث أل س هًو
،لىىالكيصىىحةةىىعهىىا الجملىىلمىىثال  لمىىاا ي ىىتعىىواةضًىى ه جمعرىىامىىع يةهىىا،إلىى إىىدمم ىى  م
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  ي    مىا،ةالمث اليعغيةعااألص الايوضععإه،ويإ غيعإدئاإعادلالجملل  ااةيةها
.(7)هو

 قوُ أصرراَب...:))للخىىواةج() قولىىه،دعىىافةقىىديجىىيف ريئىىل،والمثىى لىىي لىىهصىىوةلوا ىىدل
ةللمىى  لمأايىىإصهىىااالمثىى ةىىي ىى موقىىفيخىىةجةيىىهالمقا ىى عىىاطىىو أمىىة أو،(0)((...ٌب اْصرر

.يخالفهةيةأيه
وهوإفسهاس عاا أمثا العةبواس عملراةي المه()واألمثا   ةكةيخطباإلمام
ماخىال اجىةاف،يةةدجداو ال ديثويع ةزجواإ راالمس  ةلوهاايدل عل أهميلالمث ؛إاهو

عإدمااس إفةالإا للجرادة ثاقلوا()وماالجدية الا ةأااإلمام.المث  يامطاويال الم
ةقىىىىا ،ةىىىىيأمىىىىوةةأكأإرىىىىامإعىىىى رممىىىىاالجرىىىىاد،إعىىىى علىىىىيرماالإًىىىىغا  ضىىىىةباألمثىىىىا ،عإىىىىه
وه ىىااإىىةكااضىىةباألمثىىا و ىىاا ةهاهىىوعىىادلدأب،(2)((...ثرراَلمواأْل  َنب ِرتوررقررا َتْلَ   َنع رربََّرَتَت...))

لىىااال ىىةواا رىىيماعلىى مسىىاةلواسىىعلمثلىىتظىىاهةلأسىىلو يلةىىيخطىىباإلمىىام،عليرىىاالعىىةب
() اإتجديةل ال إاو .
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 اخلامتة 
:ال دماا ةماأةضتإليهماإ ائج،ةيخ امها األطةو ل

مىىىعًخصىىىيلاإلمىىىامإاا -7 عإىىىه  ىىى ةىىىيا لىىىكالمواقىىىف()ألدافالفإىىىيمم ىىىزج  الي ىىىاديإفىىىكع
 .اس طالتالجم أمقصةت،وأًدها

العصىىماف ةسىىمصىىوةلمًىىةقللل ىىا مالمسىىلمالىىاييىىةأف ةعي ىىه()ااخطىىبأميىىةالمىىؤمإيا -0
و ىىالك م ىىو.  ىى ليىىدعولرىىمويظرىىةالخىىوفعلىىيرمويعلمرىىمويإصىى رمويىىوجررم،وي لطىىف رىىم

هىىا الخطىىباآلثىىاةالسىىىيئلال ىىي ةسىىمراالًخصىىىياتالفظىىلوالغليظىىلال ىىىي  ىىثالةعىىبوال رديىىىد
 .و خالفالمإرجاإلسالميوال إ سبإليهإال االسم

وآيىلالىكسىرولل، المعاصىةل–عل الة مما قىادمعرىد –()ام ازخطابأميةالمؤمإيا -2
 . ط يقالمإاهجال ديثلعليه

األوامىىةالصىىةي لالم اًىىةلةىىيمقىىامإصىىالحالإفىىو وال  ىىايةمىىااألهىىواف()ي إ ىىباإلمىىام -4
ىىاديل،لىىاا سىىودةىىيهىىااالمقىىاماألةعىىا المضىىاةعلأوالجمىى االسىىميل،والفىى ا ة إسىى ةاألوامىىةاالًة

سىىىوحأمىىىاةىىىي،ةي ىىىوامىىىاظىىىاهة خ ىىىةيسىىىا اااط يعىىىلاإًىىىائيلم  ة ىىىل،وةافالجمىىى ال قةيةيىىىل
وهىىوهإىىاكيسىى عم ةعىى األمىىة صىىوةليغلىىب،لط يعىىلالظىىةفالقىىائم،ةيسىىودةعىى األمىىة،ال ىىةب

 !.ةيج اباألسما والقلوب،عليراالمجاز
 .معاإيم ثفل  سبما د عليهالدالللالرامًيل() خ زاالمفةداتال يي خيةهااإلمام -5
ىىىحقىىىدةل ىىى مفىىىةدلعلىىى اسىىى قطا،ي ًىىىف سىىىييقالمفىىىةدات -1 بمجموعىىىلمىىىاالمعىىىاإيالمخ لفىىىليًة

 .السياقأًدهااة  اطا  المقام
ااالدالللالرامًيلمة  طل الدالللالمة زيل؛ألا اي راال أثية،وال أثيةمادواإ ال واإل ال  -1

 .  صدكلهالدالللالمة زيل
ة  طىل رىاوي سى رامفىاهيماااالس عما المميزللغلقديجةدالمفةداتمامفاهيمرىاالمعجميىلالم -8

 .جديدل
أمىىاةىىيالخطىىاب،و  خلىىفعإرىىاالداللىىلالرامًىىيلةىىيال ىىالمالعلمىىي،قىىد   قىىقالداللىىلالمة زيىىل -5

 .الًعةيةي عياالع  
 .للدالللالرامًيلالقدةلعل   ةيالمعاإيالمس وةلواظراةالمفاهيمالجديدل -72
وألج الك   ىدكهىا ،ة   ققالدالللالرامًيل، الم لقيإادالالتالمفةدات ة  طاة  اطا وثيقا  -77

 .الدالللةيالمواقفال ي غلبعليراالعواطفالمخ لفل اللوموالةضاوالغضب
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إااا  س تالدالللمعإ ثا  ا مرما  غيةالم لقي،ةراايعإيأاالدالللمة زيل؛ل قائراةيال يز -70
 .المعجميالضيق

وي ًىفا ياإىىا عىامال سىىاتالىكال ىىدث،ثةا ةىيصىىإاعلال ىدثاللغىىويو ًى يلهيعىدالسىياقمىىؤ -72
 .وي إ أ الظةفالم يط

،أوإمىاممسىجد،ةىد على مإصى ه،وهىوقىدي ىوا ا مىا ،ة ما ًفالسياقعىاًىخصالم ىد  -74
 .أوم اضةا علميا أوةج سلطل

إاي ياالمساةلال ية ماا سعت يا،مفةدليد السياقعل الطاقلاإلي ائيلال يقد م از راال -75
 .اللفظةيأص الوضعوماصاةإليهعإداالس عما 

ةىىاليخىى ،  ىى ااالخط ىىلل طىىو ،مضىىاميام إوعىىلسىىيقت اق ىىداة() إاولىىتخطىىباإلمىىام -71
 .هااالطو  فصا لاألسلوبوجما الطةح

ةيةدها،تالمعإويلال ي وةطةيراالخصمالمغالطا()ي يااإلمام،ةيمواةداال  جاجلإفسه -71
 .ويجا ررا  ججمؤثةلموجزل قومعل أسا طيالمقدماتوهاامايسم  القيا المضمة

لىىاا،ةاإلمىىاميؤ ىىدعلىى ال مىىدهللسىى  اإهةىىيالمواقىىف لرىىا، أإرىىاعصىىماف() ميىىزتخط ىىه -78
الىىةاويولىىم ىى ماإلًىى،أظىىااامىىاوصىى مىىاالخطىىبخاليىىا مىىاال مىىد ةرىىيإمىىا،اةلإليىىهمىىاق   ىى  

أواإرىاوليىدلظىةفم ىةج؛ال،خطبإاقصلأوخطبمس أإفل عليْت عدخط لا ةةيراال مد
 .  عضمواقفا  دامالق ا ،يسعهمعها ةال مد

وهىاايع ى إوعىا مىا،ويًىيةإلى الىكصىةا ل،ةي عضالخطىبي جىماإلمىامعىاإ مىامالقىو  -75
 .معما وله()المعةةي،والةو يالاييعيًهاإلماماال  ةاب

يصىىفاهلل()إا ىىاااإلمىىام،والعىىاةف خفايىىاال و يىىد،ةسىىمتالخطىىبللمإًىىئصىىوةلالعىىال م -02
ةي سطال ديثةيال و يدالاا يوالصىفا يواألةعىالي،وية ج القو ةيالك، عال عل ال ديرل

ةضىىال عىىىا،والىىىكةىىيمىىواةدإجا ىىلسىىىائليهعىىااهلل عىىال ،إىىا دواااي ريىىألىىالكأ يا،والع ىىادي
 خطىىبالجمىىعواألعيىىادال ىىياليفو ىىهةيرىىاال ىىديثعىىااهللسىى  اإهعلىى إ ىىو،الخطىىبال ةا  يىىل

عاأإه،مفص  ةيإ دكالخطبال يأةادااي ًدةيرىاجإىد للمعة ىلعىد عىا()ةضال 
الجاإىبالةو ىيللقائىد:ةىأ ةزالىك، عىال وقدة ىهوصىفا هالق ا واإصةفيخطى رمةىي و يىداهلل

 .الةساليالاي طا قأقوالهأةعاله
و ثيىةا مىا ى ال  هىا ،ةالعةضةالخا مل،  دأ المقدمل()ااالري ليلالمألوةللخطباإلمام -07

لرىا،وهىااعل إ ويصعبمعه مييزم ىدأالخط ىلومل،ة إدكالمقدمل العةض،األجزافو  ال م
 .يد عل  ماسكإصوصخط هواإسجامرا
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وهإىىا  ىىوا،مف و ىىلالإرايىىل ()قىىدي ة رىىااإلمىىام–والسىىيماالقصىىيةلمإرىىا– عىىضالخطىىب -00
 .ةةصلالم لقي  يةلةيةصدظواهةها الخطبو علي ها الإرايات

ا مالمعإ ز ه ىىلوالمعقد س ىىل مىىداهلل عىىال ووصىىفه  ثىىةةىىيإرايا رىىاالخىىو-مىىاالخطىىب-ةمىىاقصىىد رىىا -02
ومىىا ىىااموضىىوعرااج ماعيىىا أوخالصىىا لىىا ةمعىىالمالىىدياوال ًىىةيعاتوال وصىىيل،للىىااتاإللريىىل

و الك   قىقالسىإخيل ىيا، الدعافلل ضوة الصالحوالمغفةل- ال ا –  واالخا ملةيرا، الزهد
علىى الموضىىو اا ىى()اإلمىىام.الخا مىىلوالغىىةض ،همىىاجرىىلجديىىدل غىىايةالجرىىلاألخىىةكي ىىةُّ

ةيً عال المةيال ديثعإرا  ا وع وديل،اليةيد ةكال ديثعاالااتالمقدسل()ة أإه
لو ىدلالمة ىزالىاي،لاا ثيةا مىا ميىزتخطىبال و يىد أإرىااات إيىلمإغلقىلعلى إفسىرا،و لااا 

 .يج ا را
ة ىىاةو ىىللفالمعىىاإيواالة  ىىاطالمإطقىىيويغلىىبعليرىىا سلسىى األ()  جلىى ةىىيمسىىاةخط ىىه -04

 .ةيإجمعاالك غطيلالموضو  غطيلًاملل،ال إاميالطولي
ماال مدالمإظمإالةيمواةداالً جاةالفعليوال ال ممعالعدو -05  .ااخطبال ةبلم خ ع
مىىىاخىىىال،ل ال ىىىا ااالخطىىىبال ىىىيأإًىىىئتلغىىىةضاللىىىومعلىىى  ىىىةكالق ىىىا ، اإىىىتاات إيىىىلمغلقىىى -01

مىااللىومالم ىضإلى  يىااإ ىائجالخىاالاومىاإجىمعإىهمىاق ى ،()الخطبال يخىةج رىا
 .ةرا   إام طوليا ،وسلب،وإرب

وهإىىا  ىىوا،مف و ىىلالإرايىىل ()قىىدي ة رىىااإلمىىام–والسىىيماالقصىىيةلمإرىىا– عىىضالخطىىب -01
 و علي ها الإراياتةةصلالم لقي  يةلةيةصدظواهةها الخطب

الإسىىقالصىىو يعإىىدمايإ قىى مىىاموضىىو إلىى آخىىة؛إيىىااإا  رىىاا() ثيىىةا مىىاي سىىةاإلمىىام -08
عل ااةيال ديث قيل،االإ قا   !.ةإااخ مال المولمي سةهااالإسقالصو يد  

أو،أايفىاةقرمةيخوا مخطبالع ب ال امايعإريرا الدعافعلى مىا ولىه ى()اااإلمام -05
،أو ىىأايفىىاةقرم ىىالموت،وةىىي ىى هىىاايعظرىىةالع ىىبالجميىى ، ىىأاي سىىلطمىىاالية ضىىوإهعلىىيرم

العىىىداف والغضىىبالم ظىىىومالىىاياليخىىىةجإلىىى االإ قىىامالم ىىىةم،الىىايي ىىىيحسىىىفكالىىدماف،وإ ْصىىىب 
إ ل  .،وال ُّرملعل الظ 

،عاإيةادالخا ملوهي  وامالئملللخط ليإفك()ةيالخطبالطويللالي اداإلمامعلي -22
 مىىداهلل عىىال ووصىىفه  ثىىةةىىيإرايا رىىاالخىىوا مالمعإ ز ه ىىلوالمعقد س ىىل-مىىاالخطىىب-ةمىىاقصىىد رىىا
ومىىا ىىااموضىىوعرااج ماعيىىا أوخالصىىا لىىا ةمعىىالمالىىدياوال ًىىةيعاتوال وصىىيل،للىىااتاإللريىىل

و الك   قىقالسىإخيل ىيا، الدعافلل ضوة الصالحوالمغفةل-ا  ال –  واالخا ملةيرا، الزهد
 .الخا ملوالغةض
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مزيىىلاألدافالفإىىيةىىيخطىىباإلمىىام ظرىىةةىىياالإزيىىاحالىىايي سىىةاللغىىلالمألوةىىلويجعلرىىالغىىل -27
 .ًعةيل

 . ثةعإد إسقال ماث والمجاوةلواالس  دا يعد عاال صويةالفإيلاا()الي اداإلمام -20
الصوةلال ي ةائيجر يامفادهاومايم ا سمي ه  قاطعاألإساق()ًا ةيأسلوباإلمام -22

وال ع يىىىة ىىىامال لل ًىىى يهةمىىىثال قىىىدي ىىىد،مخ لف ىىىيامىىىاال صىىىويةالفإىىىيوالىىىك  عىىىدي زاويىىىلالإظىىىة
 (االس  دا )أةتالم لقيإوعا مااالس عاةلةإاا غيةتزاويلالإظة(المماثلل)ال لي 

يس قصىىيزوايىىاالموضىىو المطىىةوح دقىىلةىىإجمعىىاالىىكظىىواهةأسىىلو يلمإرىىا() ىىاااإلمىىام -24
 ةامىىي)ومإرىىامىىاأسىىمي ه ىىىى،الخ ىىةالمة ىىب،والخ ىىةالم عىىدد،والسىىيماةىىيوصىىفالىىااتالمقدسىىل

 .وال إاوب يااإلث اتوالإفيو يةهاماالظواهة(اإلضاةلالمزدوجل)و(الصفات
 ىىال  ةاةالىىايخلىىصلإلةىىادلوال و يىىدةىىيظىىاهة إالأإىىها سىىم ميسىىم()مىىام ميىىزأسىىلوباإل -25

 .وماال  ةاةالايعةفعإداإلمامال  ةاةاالً قاقيو  ةاةالمضمواو ية ،الجما 
ةىىدل علىى  ةصىىهعلىى  و يىىدالمضىىموا،مىىع المىىههىىو إاصىىا اا يىا () إىاص ىىالماإلمىىامي -21

علىى  ًىىة ه، إاصىىا داخليىىا ()مىىع ىىديثالةسىىو أيضىىا و إىىاص،الىىاييطة ىىهعىىادل ةىىد  
و إىاص إاصىا خاةجيىا مىع.وصىرة وا ىاعمىه()م اد الةساللوالسيماوهىوة يىبالإ ىي

 .ةد عل ًدل مثلهله.القةآاال ةيم
اا ىى إةسىىا أ ثىىةمىىامثىى والسىىيماةىىيمظىى، أةسىىا المثىى والمثلىىيا()ام ىىازأميىىةالمىىؤمإيا -21

اد    ا و ة ي ا و وضي ا ماخال مقايسل ا المث عل  ا آإيلجديدل  .الإصحواإلًة
 التوصيات      

إايإغلقالإسقةيالمىةل،اإ ثقعاظاهةلال  ةاة واليالإسقعإدأميةالمؤمإياةيإمطثالثي -28
.وي  و إل إسقجديد،الثالثلخالةا ل ما أ يديبالاييةكااالإسقيإ   عدالمةل،الثالثل

ااإإىيلىم، ظىاهةلال ًى عال ىيقالىت رىااألسىلو يل()وقدعللتاإغىالقالإسىقعإىداإلمىام وا 
ا إاول رىىىاةىىىيم  ىىىثمسىىى ق ،ا طىىىةقلرىىىا الظىىىاهةلةىىىياألطةو ىىىل ةىىىإإإيأوصىىىي ةصىىىدها–وا 

 .ومعةةل واعثرا
،ؤديإلىى اإ ثىىاقالسىىياقاأل  ىىةيىىزعمةيىىةثاا ىىةا م سىىييقالمفىىةدلالوا ىىدليىى -25 ةىىي–ولمىىالىىمأة 

 .ةإإإيادعولاله مام راوعقدال  وثألجلرا،م ْا إاو ظاهةلالسياقاأل  ة– دوداطالعي
ةغا ىتمفىاهيم،ةوتمإاةع ثيةلعلى الإىو اإلإسىاإي()اا غييبال ةاثالف ةيلإلمامعلي -42

ا الف ةال  فيةيالم،العدالل  طةفالاياسد السى اةعلى الصىوةلالإاصىعلللىديااإلسىالميًو
رةعل المس وكالعالميوعةفأااإلمىام،و ًوهتصوةلال ا مالمسلم ةلوا ةزهااال ةاثًو
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–وأإىه عىايشمىعمىا غى عليىه،اليةكلولدإسماعي على ولىدإسى اقمىاةضى ()علي
ةلمي فة ولميمإععإهالفيفولمي ة ْمعليىه،سدةياألةضماداملميًرةسيفهولميف–خاةجا 

ولميى حق ى الم خلىفعىاالل ىاق ىالجيش ى يىةكةىيالىك ًىما وظلمىا و عىديا ،دخو المساجد
سىىةاةا ة  ىىاالىىوأًىىيعتهىىا المفىىاهيم ىىدال مىىاالمفىىاهيمالغاًىىملال ىىي إطىىق رىىاالخط ىىلال  ىىةاف ،وا 

سىىعدةقىىدهلىىكسىىعيد))اليقىىو ()ةاإلمىام ةلىىي هىىو،واليىىةكإ ا ىىلالىىدماف يفمىىاا فىىق((اإىىجع
هىااالظلىموهىااالىإف الطىا و ياليوجىدعإىدأميىة، صا بالىةؤو ال ىيأيإعىتو ىااقطاةرىا

 . يفوهوةخةاإلسالم  ةخةاإلإساإيل()المؤمإيا
 .دةاسا رمأوصيطل لالدةاسات أاي إاولواجزئيلصغيةلة سبةي -47


 و عدةلهال مدأوال وآخةا 
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 قائمة املصادر واملراجع 
القةآاال ةيم-

م مىىىدخيىىىة: عةيىىىبو قىىىديم،مجموعىىىلمىىىاالمىىىؤلفيا،المفرىىىوموالمإظىىىوة..آةىىىاقال إاصىىىيل -7
 .م0272،الط علاألول ،ل إاا– يةوت،ال قاعي

المجلىى ، مىىزل ىىاقىى الا: ةجمىىل،إعىىوم ًومسىى ي،آةىىاقجديىىدلةىىيدةاسىىلاللغىىلوالىىاها -0
 .م0225،الط علاألول ،القاهةل،األعل للثقاةل

،ًة لأ والرو للإًة،عليعزت،اال جاهاتال ديثلةيعلماألساليبو  لي الخطاب -2
 .م7551،الط علاألول ،القاهةل

داة،ةامىيعلىيأ ىوعايًىل،(0225-7582)ا جاهاتالىدة األسىلو يةىيمجلىلةصىو  -4
 .م0272-هى7427،الط علاألول ،الممل لاألةدإيلالراًميل،ا االجوزي

دةاسىىىلةىىيالًىىى  والمضىىىموا،ع ا علىىىي سىىىياالف ىىىام،آإىىىيةىىىيإرىىىجال ال ىىىل،األثىىةالقة -5
 0270،الع  لالعلويلالمقدسل،الإجفاألًةف،عاصملالثقاةلاإلسالميل،

،(هىىى528:ت)د ىىاعمىىة ىىاا مىىدالزمخًىىةيأ ىىوالقاسىىمجىىاةاهللم مىىو،أسىىا ال ال ىىل -1
 يىةوت،داةال  ىبالعلميىل،مإًوةاتم مدعلي يضوا،م مد اس عيواالسود:  قيق

 .م7558-هى7475،الط علاألول ،ل إاا-
داةال  ىىىاب،ع ىىدالرىىادي ىىىاظىىاةةالًىىرةي،للغويىىىل داوليىىلمقاة ىى:اسىى ةا يجياتالخطىىاب -1

،الط عىىىىلاألولىىىى ،لي يىىىىا- إغىىىىازي،داةال  ىىىىبالوطإيىىىىل،ل إىىىىاا– يىىىىةوت،الجديىىىىدلالم  ىىىىدل
 .م0224

داة،ع ىدالمجيىدج فىل: ةجمىل،ومىاةكجوإسىا،جوةجالي ىوف،االس عاةاتال يإ يا را -8
 .م0225،الط علالثاإيل، و قا للإًة

417:ت)أ و  ةع دالقاهة اع دالىة ما ىام مىدالجةجىاإيالإ ىوي،أسةاةال ال ل -5
،الط عىىىلاألولىىى ،داةالمىىىدإي جىىىدل،م مىىىودم مىىىدًىىىا ة:قىىىةأ وعلىىىقعليىىىه،(هىىىى414أو

 .م7557-هى7470
م   ىىلالإرضىىل،ا مىىدالًىىايب،األسىىلوبدةاسىىل ال يىىل  ليليىىلألصىىو األسىىاليباألد يىىل -72

 .م7557-هى7477،الط علالثامإل،المصةيل
،الط عىىىىلالثالثىىىىل،القىىىىاهةل،عىىىىالمال  ىىىىب،سىىىىعدمصىىىىلوح،األسىىىىلوبدةاسىىىىللغويىىىىلا صىىىىائيل -77

 .م7550-هى7470
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،الىىىداةال يضىىىاف،مط عىىىلالإجىىىاحالجديىىدل، ميىىىدل مىىداإي،(مىىدخ إظىىىةي)أسىىلو يلالةوايىىىل -70
 .م7585،الط علاألول 

داة،ل إاا– يةوت،داةال  ابالجديدلالم  دل،ع دالسالمالمسدي،األسلو يلواألسلوب -72
 .م0274،الط علالسادسل،لي يا–غازي إ،ال  بالوطإيل

الط عىل،سىوةيا– لىب،مة ىزاإلإمىافال ضىاةي،مإاةعياًي،األسلو يلو  لي الخطاب -74
 .م0220،األول 

الط عىىل،األةدا،داةال إىىديللإًىىةوال وزيىىع،موسىى ة ا عىىل،األسىىلو يلمفاهيمرىىاو جليا رىىا -75
 .م0222،األول 

الط عىل، يىةوت،المؤسسىلالعة يىلللدةاسىاتوالإًىة،ةاهيمخليى إ ى،األسلو يلوإظةيلالإص -71
 .م7551،العة يلاألول 

الىداةالعة يىلللعلىوم،يوسىفو ليسىي،إً اليلالمصطلحةيالخطابالإقديالعة يالجديىد -71
 .م0228-هى7405،الط علاألول ،الجزائة-الجزائةالعاصمل،إاًةوا

جامعىل،(4)سلسلل يتال  مل، سامسعيدالإعيمي،ث اتأصواتالعة يل ياال  و وال -78
 (.ت.د)، غداد

داةالمىىىؤةخ،م مىىىد سىىىياعلىىىيالصىىىغية،أصىىىو ال يىىىااالعة ىىىيةىىىيضىىىوفالقىىىةآاال ىىىةيم -75
 .م7555-هى7402،الط علاألول ،ل إاا– يةوت،العة ي

– يىىةوت، وزيىىعمة ىىزالغىىديةللدةاسىىاتوالإًىىةوال،ع ىىدالرىىاديالفضىىلي،أصىىو ال ىىديث -02
 .م0277-هى7420،الط علالثاإيل،ل إاا

،الط عىلاألولى ،قىم،مإًوةاتاويالقة  ،م مد قيال  يم،األصو العاملللفقهالمقاةا -07
 .هى7428

وضىىىع،(هىىىى228:ت)أ ىىىوجعفىىىةا مىىىد ىىىام مىىىد ىىىاإسىىىماعي الإ ىىىا ،إعىىىةابالقىىىةآا -00
،الط علالثالثىل،ل إاا– يةوت،اةال  بالعلميلد،ع دالمإعمإ ةاهيم: واًيهوعل قعليه

 .م0225
الط عىىىل،قىىىم،مإًىىىوةاتاويالقة ىىى ،م يىىىيالىىىدياالىىىدةويش،إعىىىةابالقىىىةآاال ىىىةيمو ياإىىىه -02

 .ش.هى7252،ق.هى7425،الثاإيل
ىىىىوةججىىىىةداق،اإلمىىىىامعلىىىىيصىىىىوتالعدالىىىىلاإلإسىىىىاإيل -04 الإجىىىىف،مط وعىىىىاتداةاألإىىىىدل ،جع

 .م0272،الط علاألول ، إاال– يةوت،األًةف
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سىيزا،إصة امدأ وزيد،مدخ إل السيموطيقا،أإظملالعالماتةياللغلواألدبوالثقاةل -05
،ط عىلال إىويةاألولى ،ل إاا– يةوت،القاهةل–مصة،داةال إويةللط اعلوالإًة،قاسم

 .م0274
جما الديا ايوسف ىاا مىدا ىاأ وم مدع داهلل،أوضحالمسالكإل ألفيلا امالك -01

 .ل إاا- يةوت،داةالف ة،(هى117:ت)ع داهلل اهًاماألإصاةيالمصةي
،داةالم جىىىلال يضىىىاف،م سىىىاالخىىىةازي، دايىىىلالمعىىىاةفاإللريىىىلةىىىيًىىىةحعقائىىىداإلماميىىىل -01

 .م0221-هى7401،الط علاألول ،ل إاا– يةوت
الريئىىلالمصىىةيلالعامىىل،جميىى ع ىىدالمجيىىد،إياتالإصىىي لال ىىديع ىىياال ال ىىلالعة يىىلواللسىىا -08

 .م7558،لل  اب
الًىىة لالمصىىىةيلالعالميىىىل،م   ىىلل إىىىااإاًىىىةوا،م مىىدع ىىىدالمطلىىىب،ال ال ىىلواألسىىىلو يل -05

 .م7554،الط علاألول ،لوإجماا،للإًة
:و قىديمو عليىق ةجمىل،هإةيش ليت،ال ال لواألسلو يلإ وإمواجسيميائيل  لي الإص -22

 .م7555،ل إاا– يةوت،اةةيقياالًةق،م مدالعمةي
،داة و قىىا للإًىىة،م مىىدالىىوليوم مىىدالعمىىةي: ةجمىىل،جىىاا ىىوها، إيىىلاللغىىلالًىىعةيل -27

 .م7581،الط علاألول ،المغةب–الداةال يضاف
،افال ىةاثالعة ىيداةإ ي،(هى055:ت)أ وعثمااعمةو ا  ةالجا ظ،ال يااوال  ييا -20

 .م0225-هى7422،الط علاألول ،ل إاا- يةوت
مجمىىىىىعال  ىىىىىوث،م مىىىىىودال سىىىىى اإي، ىىىىىاةيخاألدبالعة ىىىىىيةىىىىىيضىىىىىوفالمىىىىىإرجاإلسىىىىىالمي -22

 .م7552-هى7472،ل إاا– يةوت،اإلسالميل
اع دالعظيم اع ىدالوا ىدا ى،  ةيةال   يةةيصإاعلالًعةوالإثةو يااإعجازالقةآا -24

، فإىيم مىدًىةف: قىديمو  قيىق،(هىى154:ت)ظاةة اأ ياالص عالمصةيالعدواإي
لجإىىىىىلإ يىىىىىافال ىىىىىةاث،المجلىىىىى األعلىىىىى للًىىىىىؤوااإلسىىىىىالميل،الجمروةيىىىىىلالعة يىىىىىلالم  ىىىىىدل

 (.ت.د)،اإلسالمي
داللىىلالفعىى ةىىيخطىىابالسىىلطلةىىيضىىوف]  ليىى األةعىىا اإلإجازيىىلةىىيالخطىىابالسياسىىي -25

،الط عىىلاألولىى ،القىىاهةل،داةالإًىىةللجامعىىات،م مىىودع اًىىل،[لمواقعىىلالمقاميىىلإظةيىىلا
 .م0271

،داةهومىلللط اعىلوالإًىةوال وزيىع،ع ىدالجليى مة ىاض،ال  لي ال إيىويللمعإى والسىياق -21
 .م0272،الجزائة
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م مىىىدلطفىىىىيالزليطإىىىىيومإيىىىىة: ةجمىىىىلو عليىىىىق،يىىىو .ب ىىىىةاواوج.ج،  ليىىى الخطىىىىاب -21
 .م7551-هى7478،الممل لالعة يلالسعوديل،جامعلالملكسعود،ال ةي ي

،المة ىىزالثقىىاةيالعة ىىي،سىىعيديقطىىيا(ال  ئيىىة–السىىةد–الىىزما)  ليىى الخطىىابالةوائىىي -28
 .م7551،الط علالثالثل، يةوت

الط عىل،القىاهةل،داةالإًةللجامعىات،م مودع اًل،ال  لي اللغويةيضوفعلمالداللل -25
 .م0277،الثاإيل

،ةوالا ىاةت،ال  لي الإصي ط يقىاتعلى إصىوصمىاال ىوةالواالإجيى والقصىلالقصىيةل -42
–المغىىةب،ومإًىىوةاتالىىزما،سىىوةيا–دمًىىق،داةال  ىىويا،ع ىىدال  يىىةالًىىةقاوي: ةجمىىل
 (.ت.د)،الة اط

داةالمىىةيخ،يع ىىدال ىىديعلطفىى،(  ىىثةىىيةلسىىفلاللغىىلواالسىى طيقا)ال ة يىىباللغىىويلىىلدب -47
 .م7585-هى7425،الةياض،للإًة

،ل إىاا– يىةوت،داةالفىاةا ي،يمإى العيىد، قإياتالسةدالةوائىيةىيضىوفالمىإرجال إيىوي -40
 .م0272،الط علالثالثل

 يةوت،داةالعلمللمالييا، ما أ وديب،جمالياتال جاوةأو ًا كالفضافاتاإل داعيل -42
 .م7551،الط علاألول ،ل إاا–

ًىة لم   ىلومط عىل،ا مىدز ىيصىفوت،جمرةلخطىبالعىةبةىيعصىوةالعة يىلالزاهىةل -44
 .م7522-هى7250،الط علاألول ،مصطف ال ا يال ل يوأوالد  مصة

،(هىى117:ت)ا ىاهًىاماألإصىاةي، اًيلالدسوقيعل مغإيالل يبعىا  ىباألعاةيىب -45
 .م0225،ةوت ي،داةوم   لالرال 

ًىىة لومط عىىلمصىىطف ال ىىا ي،(هىىى055ت)أ ىىوعثمىىااعمىىةو ىىا  ىىةالجىىا ظ،ال يىىواا -41
 .م7515-هى7285،الط علالثاإيل،ال ل يوأوالد  مصة

الم   ىىل،م مىىدعلىىيالإجىىاة:  قيىىق،(هىىى250:ت)أ ىىوالفىى حعثمىىاا ىىاجإىىي،الخصىىائص -41
 .م0275،الط علاألول ،ال وقيفيل

،الط عىلاألولى ،المة ىزالقىوميلل ةجمىل،ع ىدالوهىابعلىوب: ةجمىل،ميلىزساةل،الخطاب -48
 .م0271

 .م0228،المغةب–اةةيقياالًةق،ع دالقادةقإيإي: ةجمل،أةسطو،الخطا ل -45
-الخطىىابوال جىىاج،أ ىىو  ىىةالعىىزاوي،مؤسسىىلالة ىىابال ديثىىلللط اعىىلوالإًىىة، يىىةوت -52

 .م0272ل إاا،الط علاألول ،
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الىىداة،ا مىىدالم و ىى ،دةاسىىلةىىيالوظيفىىلوال إيىىلوالىىإمط،الخطىىابوخصىىائصاللغىىلالعة يىىل -57
 .م0272-هى7427،الط علاألول ،مإًوةاتاالخ الف،العة يلللعلومإاًةوا

،المة ىزالقىوميلل ةجمىل،جىا ةعصىفوة:اخ ياةو ةجملو قىديم،ال داثل،األسلوب،الخيا  -50
 .م0225،الط علالثاإيل

أو417:ت)،،ع ىىىىدالقىىىىاهةع ىىىىدالىىىىة ما ىىىىام مىىىىدالجةجىىىىاإيالإ ىىىىويدالئىىىى اإلعجىىىىاز -52
المؤسسىلالسىعوديل،مط علالمىدإي،أ وةرةم مودم مدًا ة:قةأ وعلقعليه،(هى414
 .م7550-هى472،الط علالثالثل،القاهةل- مصة

 .م7584،الخامسلالط عل،م   لاالإجلوالمصةيل،إ ةاهيمأإي ،دالللاأللفاظ -54
،مؤسسىىلال ىىاةيخالعة ىىي،علىىيعلمىىياالةد يلىىي،دليىى الف ىىةإلىى ًىىةحال ىىابال ىىاديعًىىة -55

 .م0272-هى7424،الط علاألول ،ل إاا– يةوت
سليماا اا مد اأيوب امطيىةاللخمىيالًىاميأ ىو،(المعجمالصغية)الةوضالداإي -51

الم  ىىىىىب:الإاًىىىىىة،دًىىىىى وةم مىىىىىودال ىىىىىاجم مىىىىى:  قيىىىىىق،(هىىىىىى212:ت)القاسىىىىىمالط ةاإىىىىىي
 .م7585-هى7425،الط علاألول ،ع م اا– يةوت،داةعماة،اإلسالمي

صإاعلاالعةاب -51 م مىد سىام مىد:  قيىق،(هىى250:ت)أ والف حعثمىاا ىاجإىي،سة 
ىىىديًىىى ا هعمىىىة داةال  ىىىب،م مىىىدعلىىىي يضىىىوا:مإًىىىوةات، سىىىاإسىىىماعي وا مىىىدًة

 .م0222-هى7407،الط علاألول ،ل إاا–وت ية،العلميل
 إغىازي،داةال  ىبالوطإيىل،المرديإ ىةاهيمالغويى ،السياقوأثة ةيالمعإ دةاسلأسلو يل -58

 .م0277،لي يا–
 .م0227،الط علاألول ،األةدا–إة د،و قط سامموس ،سيميافالعإواا -55
داة،مإىاةعياًىي: ةجمل، ييةجيةو،للغويلدةاسلاألإساقالسيميائيل يةا،السيميائيات -12

 .م0271-هى7421،الط علاألول ،سوةيا–دمًق،إيإوكللط اعلوالإًةوال وزيع
 رافالدياع داهلل اعقي العقيليالرمداإيالمصةي،ًةحا اعقي عل ألفيلا امالك -17

ةح،(هى115:ت) ،الط علالةا عىل،قم،لغديةداةا،م مدم يالدياع دال ميد:  قيقًو
 .هى7420

ا ىىاالإىىاظمأ ىىوع ىىداهلل ىىدةالىىديام مىىد ىىاجمىىا الىىديام مىىدا ىىا،ًىىةحألفيىىلا ىىامالىىك -10
-هىىىى7404،الط عىىىلاألولىىى ،ل إىىىاا– يىىىةوت،داةإ يىىىافال ىىىةاثالعة ىىىي(181:ت)،مالىىىك
 .م0222
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سىىعد،يوال يىىااوال ىىديعًىىةحالمخ صىىةعلىى  لخىىيصالمف ىىاحللخطيىىبالقزويإىىيةىىيالمعىىاإ -12
-هىىىىى7401،الط عىىىىلالثاإيىىىىل،مإًىىىىوةاتاسىىىىماعيلياا،(هىىىىى150ت)الىىىىديامسىىىىعودال ف ىىىىازاإي

 .ش.هى
،إيىىةاا–قىىم،(هىىى115ت) مىىا الىىدياميىىثم ىىاعلىىي ىىاميىىثمال  ةاإىىي،ًىىةحإرىىجال ال ىىل -14

 .هى7401،الط علاألول 
،المة ىىىىزالثقىىىىاةيالعة ىىىىي،م مىىىىدالىىىىولي،الصىىىىوةلالًىىىىعةيلةىىىىيالخطىىىىابال ال ىىىىيوالإقىىىىدي -15

 .م7552،الط علاألول ،ل إاا- يةوت
،المة ىىزالثقىىىاةيالعة ىىىي، ًىىىةكموسىى صىىىالح،الصىىوةلالًىىىعةيلةىىيالإقىىىدالعة ىىيال ىىىديث -11

 .م7554،الط علاألول ،ل إاا– يةوت
،يلمجمعإ يافالثقاةلاإلسىالم،م مد اقةالم مودي،ع ةاتالمصطفياةيمق  ال سيا -11

 .ق.هى7471،إيةاا–قم
،الط عىىىلالثالثىىىلعًىىىةل، يىىىةوت،داةالًىىىةوق،العدالىىلاالج ماعيىىىلةىىىياإلسىىىالمسىىىيدقطىىب -18

 .م7552-هى7472
داةالفقىىهللط اعىىل،م مىىدع ىىدالمىىإعمالخاقىىاإي: ةجمىىل،مة ضىى المطرىىةي،العىىد اإللرىىي -15

 .ش.هى7282–ق.هى7402،الط علاألول ،والإًة
،الط عىىىىلاألولىىىى ، يىىىىةوت،داةالًىىىىةوق،صىىىىالحةضىىىى ،بم ادئىىىىهواجةافا ىىىىهعلىىىىماألسىىىىلو -12

 .م7558-هى7475
 .م7558،الط علالخامسل،القاهةل،عالمال  ب،ا مدمخ اةعمة،علمالداللل -17
مةاجعىىلالىىإصالعة ىىي،مالىىك،يوسىىفعزيىىز: ةجمىىل،ةةديإىىااديسوسىىوة،علىىماللغىىلالعىىام -10

 .م7585،ل صدةعاداةآةاقعة يلسلسلل  بًرةي،يوسفالمطل ي
:اع إ  هووضىع واًىيه047ت،المفض   اسلمل اعاصمالض ي،الفاخةةياألمثا  -12

 .م0277،الط علاألول ،ل إاا،داةال  بالعلميل،م مدعثماا
 (.ت.د)،الط علالثالثلعًةل،القاهةل،داةالمعاةف،طه سيا،الف إلال  ةكعليو إو  -14
،ال ويىت،داةال  وثالعلميلللإًةوال وزيىع،أ مدمطلوب،(ال ديع–ال ياا)ا ال يلةإو -15

 .م7515-هى7255،الط علاألول 
الىىىداة،داة و قىىا للإًىىة،إدةيىى الخطىىىاب: ةجمىىل،يي ةةاإسىىىواةاسىى،ةإىىواالىىإصوعلومىىه -11

 .م0272،الط علاألول ،المغةب–ال يضاف
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الخطا ىلةىي–مىدخ إظىةيو ط يقىيلدةاسىلالخطا ىلالعة يىلةي ال لالخطىاباإلقإىاعي -11
أةةيقيىىىىا،الىىىىداةال يضىىىىاف–المغىىىىةب،أةةيقيىىىىاالًىىىىةقم مىىىىدالعمىىىىةي،،القىىىىةااألو أإمواجىىىىا 

 .م0220،الط علالثاإيل،ل إاا– يةوت،الًةق
جلىىى م،سىىىعدع ىىىدالعزيىىىزمصىىىلوح،ةىىىيال ال ىىىلالعة يىىىلواالسىىىلو ياتاللسىىىاإيلآةىىىاقجديىىىدل -18

 .م0222،الط علاألول ،ال ويت،الإًةالعلمي
عياللدةاساتوال  وثاإلإسىاإيل،سعدمصلوح،دةاسلأسلو يلإ صائيل،ةيالإصاألد ي -15

 .م7557هى7474،الط علاألول ،واالج ماعيل
:إعىىدادو قىىديم،(هىىى871ت)مجىىدالىىديام مىىد ىىايعقىىوبالفيىىةوزآ ىىادي،القىىامو الم ىىيط -82

،الط عىىلالثاإيىىل،ل إىىاا– يىىةوت،داةإ يىىافال ىىةاثالعة ىىي،الىىة ماالمةعًىىليم مىىدع ىىد
 .م0222-هى7404

،داة و قىىا للإًىىة،م مىىدالىىوليوم ىىاةك إىىوا: ةجمىىل،ةومىىاايا  سىىوا،قضىىاياالًىىعةيل -87
 .م7588،الط علاألول ،المغةب–الداةال يضاف

أ مىىد،( إيىىلالخطىىابمىىاالجملىىلإلىى الىىإص)قضىىايااللغىىلالعة يىىلةىىياللسىىاإياتالوظيفيىىل -80
 (.ت.د)،الة اط،داةاألماا،الم و  

الط عىل،مة ىزاإلإمىافال ضىاةي،م مىدإىديمخًىفل،ةوالا ىاةت،ال  ا لةيدةجلالصىفة -82
 .م0220،األول 

،  قيىق.ه251،ا وعلياسماعي  االقاسىمالقىالي،تصللاي األمالي  اباألمالي، -84
7421مدزيإو،مة زالةساللللدةاساتو  قيقال ةاث،إاًىةوا،الط عىلاألولى ،،عليم 

 .م0275-
255ت،أ ىوهىال ال سىا ىاع ىداهلل ىاسىر العسى ةي،  ابالصإاع ياال  ا لوالًىعة -85

عيسىى ،داةا يىىافال  ىىبالعة يىىل،م مىىدأ ىىوالفضىى إ ىىةاهيم،م مىىدعلىىيال جىىاوي:  قيىىق
ة  .م7550-هى7271،الط علاألول ، ا ال ا يال ل يًو

ع ىىداهللعلىىي:  قيىىق،(هىىى177ت)جمىىا الىىديام مىىد ىىام ىىةم ىىامإظىىوة،لسىىااالعىىةب -81
 (.ت.د)،القاهةل،داةالمعاةف،هاًمم مدالًاالي،م مدأ مد سا،ال  ية

الىداة،المة ىزالثقىاةيالعة ىي،م مىدخطىا ي،مدخ إل اإسجامالخطاب،لساإياتالإص -81
 .م7557،الط علاألول ، يةوت،ال يضاف

 .م7554،المغةب،الداةال يضاف،داةالثقاةل، مام ساا،اللغلالعة يلمعإاهاوم إاها -88
،الط عىىىلاألولىىى ،(ط.د)،ًىىى ةيم مىىىدعيىىىاد،اللغىىىلواإل ىىىدا م ىىىاد علىىىماألسىىىلوبالعة ىىىي -85

 .م7588
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 0221ل يضاف،المغةب،الط علاألول ،اللغلوال جاج،أ و  ةالعزاوي،الداةا -52
داةالًىىؤواالثقاةيىىل،ع ىىا صىىادقالوهىىاب: ةجمىىل،جىىوااليإىىز،اللغىىلوالمعإىى والسىىياق -57

 .م7581،الط علاألول ،اعظميل، غداد–العةاق،آةاقعة يل،العامل
،يىىىعداةال ىىىواةللإًىىىةوال وز،م مىىىدال  ىىىةي: ةجمىىىل،م ىىىاد ةىىىيعلىىىماألدلىىىل،ةوالا ىىىاةث -50

 .م7581،الط علالثاإيل،سوةيا
أ مىدال ىوةي:قدمىه121ت،ضيافالديا ىااألثيىة،المث السائةةيادبال ا بوالًاعة -52

 .الط علالثاإيل،داةإرضلمصةللط عوالإًة،و دويط اإل
لجإىىل: ققىىه520ت،أ ىىوعلىيالفضىى  ىاال سىىاالط ةسىي،مجمىعال يىىااةىي فسىىيةالقىةآا -54
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Abstract  

                    Najul-Sa`ada  is an equivalent of Najul-Belaghah, it includes all the 

speeches, discourses, letters, instructions, commandments. Prayers and 

poetry. It is consisted of twelve parts to deal with these themes where the 

discourses are dealt with in the first three parts.  

             The researcher deals with this book in the terms of discourse analysis, 

that George Youle and Geolyan Brawn had put, as technics cares for 

semantics and synthetic structure, and on the base of what Michal Reveh, 

Dollas and Rivateer had believed; stylistics is a basic linguistic approach of 

this theory. 

              The study includes three chapters preceded by an introduction and a 

preface.  

              The preface deals with the author Mohammed Baqhir Al-Mahmody, the 

other books he had wrote or investigated, the position of this book among 

his other books, the comparison between Najul-Sa`ada  and Najul-Belaghah  

and the classification and number of the book`s speeches. 

               The second chapter is devoted to the topics of intentions and directing 

the meaning so it studies the central and marginal significance and context. 

             In the third chapter the researcher tackles the structural phenomena in 

the discourse structure within two topics: similarity and difference levels and 

their effect on the text structure and the structures affecting discourse. 

               The results reveals that:  the style of Imam Ali replete with images that 

text needs. That his style is intensive following the idea in all its details. The 

lexical companionship and coherence had contributed in the cohesion of the 

text structure. Speech stylistic did not end, rather it stopped due to 

satisfaction. The marginal significance had overtop the central significance 

in explaining and directing the meaning, while the term systematic had a 



 

 

great effect in recognizing the meaning according to Verth theory which put 

the term in different contexts to give the aimed significance.  

                The different between context and significance is that the significance 

is far from the context as an independent reference, while the context relates 

the word and defines its meaning. So, the intention is up to the receiver, in 

the first, and to the speech atmosphere, in the second. 

            These were the most important result in the term of discourse as it cares 

for the intention and the meaning, meaning, structure and the style 

phenomena. And these are the most important elements of analysis to which 

Hars had called in dealing with the study problem to define the discourse as 

a whole or a great part of it.   

               

              

 

 

 


