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املقدمة:

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

الطيبني الطاهرين:

يعىدمسىاوقاةىيمإرجىهو وي ىهل ىابإرىجال ال ىلوقىدألىف
و عد،ةإا ابإرجالسىعادل ع

لىىدوا ا اس قصىىائيل ،ىىوخ جمىىع ى مىىاصىىدةعىىااإلمىىامعلىىي(،)وقىىداة ىىزالمؤلىىفم مىىد

الخاةجيللي ةزقطعيلصىدوةالإصىوصعىااإلمىام
اقةالم موديعل السإدوالقةائاالداخليلو
ع
(.)
ىىااهىىدفهىىاااالس قصىىافهىىواق فىىافآثىىاة جميعىىا،ألااإ راجرىىاسىىلو اعمليىىا،مفى ا
ىضإلى 

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

يرىىدفال ىىثال ى  عىىةفأثىىةالىىدالل ياالرامًىىيلوالمة زيىىلةىىي عيىىياالمعإ ى ةىىيخطىىب

أميةالمؤمإياو وجيرهوماثم قيقهوأثةال إياتالم وازيلةيصيا لالداللىل ،و

ىمالسىياق

الخىىاةجيواللغىىويةىىيمعإ ى المفىىةدلوال ىىثةىىي ماسىىكإصىىوصالخطىىبوس ى  سىىل آليىىات
اال جاجإل  ضاعيفراوأهمالمظاهةاالسلو يلال يا و را.

ووةقها الغاياتاس وكال ث مريدا،وثالثلةصو :

دأال مريد ةصدما يسةمعةة هما يالالمؤلفم مد اقةالم مىودي،ومسىية هالعلميىل،

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

عاما.

واً م ال مريدعل مقاةإل ياخطىبإرىجالسىعادلوإرىجال ال ىل،ةوجىدتاًى اة ا ،ومىع

الكوجدتاخ الةا،يصحمعهجع   ابمس قالعااآلخة.

ثمأ صىيتةىيال مريىدالخطىبوصىإف راةىيمجىاميعثالثىل إىافعلى مق ضىياتالخطىاب

ةيمإطلقا هوأهداةه،ة اإتاألقسامالثالثل ضمخطبال و يدوالسياسلوالخطباالج ماعيل.

ىتةي ىىه
و ىىااعإى ىوااالفصى ى األو (الدالل ىىلوالس ىىياقوأثةهم ىىاةىىي قي ىىقالمعإى ى ) وق ىىد إاول ى ع

المفةدل وصىفراعصى امرمىاةىيال ة يىبةرىيالإىوالال ىي ًى الجملىل،ةىالإصةالخطىاب،وهىي
عد امللللمعإ ةيدالال هالمخ لفل.

ىتالمفىىةدلعل ى م ا ىىثالفص ى ،ةعالج عرىىاأوالضىىمام ىىدداتالداللىىلالرامًىىيل
وقىىد وزعى ْ

ىت ىىالكعىىامعإاهىىااألساسىىيالىىاي ىىدد الداللىىلالمة زيىىل
وعزلى ْ
المع مىىدلعل ى إي ىىافاتالمعإ ى ع

المة طل المعجم.ةالدالللالرامًيلمةهوإل العاطفلوال أثية.
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ثماإعطفعل أهميلال إياتالم وازيلداللياو ة ي ياةي قيقال ماسكوال ى اة طالإصىي
واإلسرامةي ديدالدالللو ًخيصالمعإ .

ت
ةوضىىع ْ
وعىىالجالم ىىثالثىىاإيالمفىىةدلةىىيإطىىاقالإظةيىىلالسىىياقيلال ىىيقىىا  رىىاةيىىةث ،ع

اللفظلالوا دلةيسياقاتم عددلل صي المعإ الم ققةي سياق.

ثىىمضىىمالم ىىثالثالىىثالمفىىةدلإلى مصىىا ا راضىىمام ىىثالمصىىا لالمعجميىىل،الىىاي

اإ ثقعاالإظةيلالسياقيلال يال ةكللمفةدلمعإ خاةجالسياق،و ضمراإل مثيل راوإظية رىا

آخةالي ص دواالك.
ال ي س دعيرا فصحعامعإ
ع
أماالفص الثاإي( إائيلالخط ل(المقدملوالعةضوالخا مل)ةقد جاوزالمفةدلإل الري ليىل
ال يً لتمعمىا اةثا ىاللخط ىل،الي ىادي خلىف،ي ىدأ المقدمىل،ةىالغةضةالخا مىل ،ىااالغىةض

هوالم ْعل عمال اةزالايي قوم هموضعالخط ل،واالةالخط ل دواموضو .

وقديعةضاإلمىام()عىاالمقدمىلوالخا مىللمسى جد ىادثأوطىاة يطى أة،يعدلىهعىا

المقدملويصةةهعاالخا مل،ل اهااهواالسى ثإافةالقاعىدلالةئيسىلهىي ةصىهعلى المقدمىل

ااتالدي اجىىلال املىىلالمًى مللعلى ال مىىد.ولقىىداًى ملتالمقدمىىلعلى آليىىاتوةوا ىىط جاجيىىل
م إوعل ال يلولغويل،واً ملتالخوا معل اال جاج اآلياتالقةآإيل.

وقدإرزعراةةصلأل يا ماسكإصوصالخط ل،ماخال  ط يقم اد الإصيلعليرا،

اثإىىافعىىةضالري ليىىلال ىىي سى وي رىىاالخطىىبخط ىىا،و عةضىىتهإىىاكً -ى م سىىة-ألسىىلوب
األمامةي سط ججه،

اإهليفلجخصمه،و

يس عم ال ةهااالمضادةيإقض ججالخصم.

اإهالي ةكمةيىلةىيقلىبمخاط ىه!ةرىو

واإضوكالفص الثالث(الظواهةاالسلو يل)عل اة علم ا ثًخصتاللغلالجماليلال ىي

هيمإىتعلى الإصىىوص،ةغلىبعليرىىاالفىىا ،وقىىد جلى هىىاا صىىوةلجليىىلةىيم ىىثاالإزيىىاح،وقىىد
صدت اقيالم ا ثلمعةةلالمالمحاألسلو يلال ىيهيمإىتعلى الخطىب،مثى ال إىاصوال ىةاة

واةسا المث .

أمااالإزياحةمفرومه -ماأةك-يع مدعل ماا اجإل  أوي ،واهمأإواعههواالإزيىاح

الدالليوال ة ي يواالسإادي،واالإزياحالمجازي،ألاالمجازواالمي ققصوةلل إهي سىةاللغىل
المعياةيلال ي عداإزيا اعااالس عما المألوف.

و إاو م ثال إىاص عىالقإصىوصاإلمىام()ةىيخط ىهمىعإصىوصالقىةآاال ىةيم

عل إ وخاص؛إالمى ال ىث ىأثةاإلمىامعلىي( )لىكالإصىوصواإع ى مىدك إا مىه
معراو غلغلراةيإفسهماخال  إاثةمعاإيالقةآاال ةيمةيخط هعل إ وجليوواضح.
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و اا إاو الم ث سل الإصوصالإ ويلةي ضاعيفخطىباإلمىامعلىي(،)وهىي
دل عل العالقلالوطيىدلال ىيًىدتاإلمىام()إلى الةسىو األعظىم()ةقىد ىااا ىا

عمهوة ي هوصرة .

أمىا عىىالق المىىهمىىع ىالمالعىىةب،ةقىىدعقىىدتمقاةإىىل ىياأقوالىىه()و ىىياأقىوا العىىةب

ةىيخطى رم،ةوجىىدت ايإىا يى اةةىيالموضىىوعاتوأسىاليبالطىىةح.ومىا ًىىا همىا المىىه()
معمضامياخط رمال ي د عل الصالحوال رايب،ةدد عراإل القىةآاال ىةيموال ىديثالًىةيف
الإل  المرم.
وةصىىدال ىىث(ال ىةاة) وصىىفهمظر ى اةأسىىلو يا ىىاة از،وقىىد اإىىتلىىهمعىىالمم عىىددلًىىملت

ى ىةاةاألدالواللف ىىظ،وال ى ىةاةاالًى ى قاقيو ى ىةاةالمض ىىموا،وأ ىىةزاًى ى الهال إ ىىاوب ىىياالخ ى ىىة

واإلإًافعل إ ويدخ  تمفرومال دويم،ةضالعا ىةاةالسالسى اللغويىلال امىلوالإاقصىل،
و دثال ثعماأًاعهال ىةاةمىا ى اة طةىيالىإصع ىةظىاهةلال إيىاتالم وازيىل،ةضىالعىا
الجواإبالفإيلال ي وزعتعل جواإبالخطاب.

وآخىىةم ا ىىثهىىااالفص ى هىىوإةسىىا المث ى والمثلىىيا ،ى  ىىا عاألمثىىا ال ىىي ىىاايسىىوقرا

اإلمام()لدوا ا مخ لفل،مإراالإصحواإلةًاد،وعقدمقاةإل ياالوقائعال يا يلالمخ لفل.
وقىىد اإىىتموضىىوعاتالخطىىبوالسىىيماخطىىبال و يىىد

ىىويعل ى م ا ىىثدقيقىىلولطيفىىل

خصصيق دةمعهعل الخوضةيهااالفاالعقدي،ة ااااخصصتوق ىالقىةافل
اجإل 
ع

بهااالفاواالطال عليرالإلةادلمإراةيةرمخطباإلمام()و ليلرا.

ومىىاالصىىعو اتاألخىىةكال ىىيواجررىىاال ىىثهىىيعقىىدمقاةإىىل ىىيا ىىا ي(إرىىجالسىىعادل)

و(إرجال ال ل)ل ياااس قال   ابعااآلخةةىيماهي ىه،دواأايضىةاالًى ةاكةىيهىاا
االس قال .ووجهالصعو لةيالكي مث ةيأاالإصوصالخاضعلللمقاةإل عود لرىالًىخص
ماظإإتأاخط ل(ما)موجودلةيا دال ا يا،ثمي ياليعىدموجودهىا،زادمىا
وا د،ة ثي اة
ع
صعو لاألمة ًا هالموضوعاتوأجوافالخطبالسائدل.

عل أاهىا الصىعو اتأةىاد إيةىياالطىال على مصىادةمخ لفىل،ةىيةلسىف راوأة اةهىا،

ىأثةتمس ىىال را :ى ىابالمعإى ى واإظم ىىلالمعإى ى ،لم م ىىدم م ىىدي ىىوإ 
و اإ ىىتأه ىىمال ىىبال ىىي ى ع
علي،واللغلوال جاج،والخطابوال جاجأل ي ةالعىزاويولسىاإياتالىإص،مىدخ الى اإسىجام

الخطاب،لم مدخطا ي.

ومىىاال ىىبالغة يىىل ىىاب إيىىلاللغىىلالًىىعةيللجىىاا ىىوها،وعلماللغىىلالعىىاملفةديإىىاادي

سوسوة.
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وماالمال ظاتال ي ق ضي إويرا،هي:إااوةدالا ة أاالمعقىوة يامىاالمؤلىفةإإمىا
ي واالكا اة ازماالمعقوة ياالل ياقدأعضيفرمالس بما.

واااوةدالةمز(م.ا).مادواةقمالصف ل،ةمعإا ااالمةجعوالمىل إلى الصىف لالسىا قل

إفسرا،ماالمصدةالسا قإفسه.

ىتخالصىالوجرىهال ىةيم،ةىإا
وةيالخ امأةجوااي ق  عىال أعمالإىا،وأايجعى مىا ع

ةتةماعإدي،وما وةيقيإال اهللالعليالعظيم.
ةقتةيعمليةماعإد ،وااقص ع
عو ع

واليسىىعإيةىىيإراي ىىلالمطىىافإالأاأقىىدمًى ى ةيإل ى األس ى ااالمً ىىةف(أ.دة ىىيمخى ىةي ط

الساعدي)عل جرود ةيقةافلةصو الةساللو قويمراوا دافمال ظا هعليرا.


ولهال مدأوالوآخ اة
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التمهيد
حياة املؤلف وكتاب نهج السعادة وخطب
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أ -حياة املؤلف

كنيت وامس ونسب :

وهىىي سىىبقلىىمالمؤلىىفإفسىىه-:أ ىىوجعفىىةم مىىد ىىاقةالم مىىوديا ىىاميىىةزام مىىدا ىىا

ميةزاع داهلل ،ا اميةزام مدا ااالخوإدمالم مد اقةا ااالخوإدال اجم مودا ىاال ىاج
ما  ام مود[ ا]( )7ما  امسيح.

وي ىىدوأإ ىىهم ىىاً ىىيةاز.ةق ىىددة جى ىد هإ ىىاك،ة ىىيمدةس ىىل س ىىم (المإص ىىوةيل)ة ىىيداة

العلم(.)0

والدت :

لماعثةعل سإلوالد هةيمىا ىيايىديمىامؤلفىاتو قيقىاتاضىطلع رىاالمؤلىف مىالىم

أجدما ةجمل يا همامعاصةيه،ةي دوداطالعي.

ووجىىدتعلى ً ى لالمعلومىىاتإ ىىالقصىىيةلمىىا يا ىىه،والىىكضىىماموقىىعًى لالًىىيعل.

واإ ظةتملياعس أايجةيإضاةلمعلوملما،ةلمالمي ص الكو اإتالمعلوماتهيهي؛

عمدت اةيخ0278/77/72الساعلال اة علعصةاإل اق ا المعلوماتمإرا(.)2

وةيراإاوالدلالمؤلف اإتةي7247ه ى7502-7500،مةىيقةيىلمىاقىةكًىيةاز.وهىاا

يإسجممعقولهإاجد دة ةيًيةاز.

وسىىةدالمؤلىىفةىىيمس ى ر  ىىابإرىىجالسىىعادلًىىطةامىىا يا ىىهالعلميىىل،ة ىىياًىىغفه ىىالعلم

والمطالعىىلوال ف يىىةالمىىدققةىىيالم ا ىىثالديإيىىلوأمىىوةالعقيىىدلوالىىكةىىي ىوا ية يا ىىه،وقىىددة 
المقدماتالديإيلعل يدالًيخالىةئي الًىيخا مىدالمعىةوف ى ى(ةسى گاة)وعلى يىدالًىيخ سىيا

الةةيعي،ةيمدللم جاوزالسإ يا()4ثمهاجةةي7214هى7545-مال الإجفاألًىةفا غىاف
صىىي المزيىىدمىىاالعلىىومالديإيىىل.ولىىميىىا ةهإىىاكاألس ى االالىىايا لمىىالرىىم،وقىىدا ىىةتً ى ل

الًىىيعلطائفىىلمىىإرم ،السىىيدم سىىاال ىىيموالًىىيخم مىىدعلىىيالمىىدة األةغىىاإيوالًىىيخ سىىيا
ال ليوالسيدع داألعل الس زواةيوالسيد سيااليزدي...و يةهم.

()7عيإظىة،إرىىجالسىىعادلةىىيمس ى دةكإرىىجال ال ىىل،م مىىد ىىاقةالم مىىودي،ج،7ص،8-1ااسىىقطت لمىىل( ىا)و ىىاا
يجباث ا راةيا دكالصف ياضماالرامشةقم(.)0

()0عيإظة،م.ا،ص8-1الرامشةقم(.)0

( )2اة طالً لهوhttp://arabic.alshia.org :

()4يإظة:إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ص5الم ا،والرامشةقم()2
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وإا المؤلفإجاز ياالج رادةيالفقىهواألصىو ،إاأجىاز ةىيالفقىهالعالمىلالميىةزام مىد
سااليزديوالكةيًرةم ةمال ةامماسىإل7211ه ى7558/.م.امىاةىياألصىو ةقىدأجيىز

مىاالعالمىىلالفقيىىهاألصىىوليم مىىد ىىاقةالزإجىىاإيةىىي7285ه ى(7515/.)7م.وهىىاايعإىىيأإىىه لى 
مة للاالج رادم ةاةيالفقه،ة عىدثالثىلعًىةعامىامىاالد اةسىلوصى الى مة ىلاالج رىادةىي

الفقه،و عىدسىإواتمىاالىكوصى الى مة لىلاالج رىادةىياألصىو ،وهىاايىد على  ىدواج رىاد
ومثا ةلو بللعلم ميز رماالمؤلف،ة ماد عل الك،ماجافةىيالجىزفاألو مىا ىابإرىج
السىىعادل،الىىايإرضىىتلط اع ىىهمؤسسىىلالم مىىوديةىىيالرىىامشةقىىم()4ةفيىىهو ىىااي ىىثعىىا

مصدةوثيقأل دكالخطبال يوةدتةي اب(المخزواالم إوا)لل ىاةظالسىةويم مىد ىا

ًىرةآًىوب عىدأاةقىداثىةال ىىابةقىا  ا ثىاعىاال ىابوالخط ىىلمعىامىاإصىه((...ةمىادلإىىا
عل مظىااوجىود  يىثيصىدقهقىةائااأل ىوا ةلىهدوةل املىلمىا ا إىاهىاا،ومىا ىهوأهىدك

إسخ هإليإاةلىهعلىيمىأل[ ىاا]ديإىاة))(،)0ةفىيالىإصاآلإىفدالالت ظرىةًىغفه ىالعلم ،ى 

اإهمس عدلمقايض ه م ل وةيةماالما  ،ماهوم ياةياي الإص.

ويد عل الكأيضاهجة هماموطاةأسهإل  الدأخىةكسىعياوةافالمعةةىل،وقىدم ىث

ةيراسإيا

إا مة لاالج راد.

وي جل ص ة ةيم ثهعل جمعال ابةيزمالميإقصعاخمسىلعًىةعامىا()2دوا

أايإ ا ه ل أويع ةيه ضجةومل .

ويىىد عليىىهأيضىىاال قيقىىاتال ىىيقىىام رىىال ى عضال ىىبال اةيخيىىلمإرىىامىىاوقىىع ىىيايىىدي

اب(اإساباألًةاف)للإسا لوالمؤةخا مد اي ي  اجىا ةالى الاةيت،015ط ىعالجىزف

األو مإه مصة،ط ع هداةالمعاةف7555م،أمااألجزافاألخىةك.ط عىتةىي يىةوتمىاق ى 
مؤسسلاالعلمي اةلوداةال عاةفأخةك يااألعوام7254ه ى7514-مو7251ه ى7511-م.
ومإرىىا ىىاب(أسىىم المإاقىىبةىىي رىىايبالمطالىىب)وهىىوةىىيمإاقىىبأميىىةالمىىؤمإياعلىىي ىىاأ ىىي
طال ىىب( )الف ىىهالً ىىيخالمق ىىةيً ىىم ال ىىدياأ ىىوالخي ىىةم م ىىد ىىام م ىىد ىىام م ىىدالج ىىزةي

الدمًقيالًاةعي،الم وة 822هىوقدط عةىيمجلىدوا ىدةىي7422ه ى7582-م،ومإرىا ىاب
(جواهةالمطالب)وهوأيضاةيمإاقىباإلمىامعلىيا ىاأ ىيطالىب()ألفىهًىم الىدياأ ىو
ال ة ىىاتم مىىد ىىاا مىىدالدمًىىقيال ىىاعوإيالًىىاةعيالم ىىوة ةىىيعىىام817ه ىى،و صىىدكلط عىىه
()7أ ةزالمؤلفًراد ياج راد ةيمس ر  ا ه،إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،يإظةج،7ص.1-5
()0عيإظة،إرجالسعادل،ةيمسى دةكإرىجال ال ىل،م مىد ىاقةالم موديج،7ص،721هىامش()4مؤسسىلالم مىودي.
د.ت.

()2يإظة،إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.75
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ةلاإلسالميلةيجزفيا،ط عاألو مإراةىي7470هىىواألخىةةىي7471هىىةىي

مجمعا يافالثقا
اي ىةاا-قىىمالمقدسىىل.و قىىق( ىىابالمعيىىاةوالموازإىىل) ،ىىأليفالًىىيخاالقىىدما ىىيجعفىىةاالس ى اةي
م مد اع داهللالمع زليالم وة سإل002هى-وموضو ال اب سا قيهةروةيةضائ اإلمام

علىىي()وهىىااي ًىىفعىىا خصص ىهةىىياألمىىوةالعقديىىل،ط ىىعال ىىابةىىيعىىام7420هى ى-

7587مةىىي يىىةوت،ط ع ىىهمؤسسىىلالم مىىوديةىىيمجلىىدوا ىىد،ومىىاال ىىبال ىىي ققرىىا ،ىىاب
(العس المصف ما رايبزياالف )وهىيةىيًىةحسىوةلهى أ ى ألفىهال ىاةظا مىد ىام مىد
ا اعلي اا مدالعاصمي،وإًة مجمعإ يافالثقاةلاإلسىالميلةىيقىمالمقدسىلةىيجىزفياةىي
7478هى.

وقامأيضا

قيق اب(ًواهدال إزي لقواعىدال فضىي )وهىوةىياآليىاتالإازلىلةىيأهى 

ال يت()ألفهال اةظع د اا مدالمعةوف ال ا مال سى اإيال ىاافال إفىيالإيسىا وةي،ت
425ه،وط ىىعال ىىابةىىي يىىةوتط ع ىىهمؤسسىىلاالعلمىىيط عىىلثاإيىىلةىىي7427ه ى0272-م-
ولماعثىةعلى ط ع ىهاألولى ،وهىوال ىابالو يىد ىيا ىهالم ققىلالىايعثىةتةيىهعلى ط عىل

ابةيجزفيا.

ثاإيل،أماماسلفا ة ،ةقدوجدتط ع هاألول ة سب-وال

أماعاال ىبال ىيألفرىاةمإرىا-سىوكهىااال ىاب -ىاب(ع ىةاتالمصىطفيا)وهىوةىي

مق ال سيا()7()وال اب جميعي ةةةيهالمطالبع ىةا ىةالخ ىةالوا ىدأ ثىةمىامىةل
وسةد  طةقمخ لفل،و اايردفماال ةاة ةسىيخالمعلومىلةىياهىاالقىاة ،وخىالال ىابمىا
أيجرد ليلي،وط ىعةىيجىزفيامىاق ى مجمىعإ يىافالثقاةىلاإلسىالميلةىيقىمالمقدسىل،إيىةاا

والىىكةىىي7471ه ى،واخ ىىةالمصىىإفأإىىهاخ صىىةال ىىابوها ىىهةىىيمؤلىىفثىىاااسىىما (صىىةخات
المصطفياةيمق ال سيا)ولهةساللأسماها(السيةإل اهلل)()0هااوا ةتً لالًيعل

له اأخةكقام

قيقراو صإيفرا.

ولىىميىىا ةالمصىىإفمىىدل قائىىهةىىيالع ىةاق،ل ىىاًى لالًىىيعلا ىىةتالىىكة يإىىتااقدومىىه

للع ىةاق ىىااةىىي7214هى ى_7544/م7545.وهىىيمطا قىىلللسىىإلال ىىيا ةهىىاالمصىىإفةىىيمقدمىىل
الجزفاألو ماإرجالسعادل(-)2و ااقاصداالإجفاألًةفة قيما ثاهإىاكسى عسىإوات،ق ى 
اايس قةةي ة الف يثلىمي اة رىاإلى قيىامالثىوةلةىيإيىةاا،إااإ قى إلى قىموهإىاك ىوةيةىي

السىىا ععًىىةمىىاًىىرةة يىىعاألو ةىىي7401هى ى.وهىىاايعإىىياا عىىضسىىإيد اةس ى ه اإىىتةىىي
ة الف،وةيراإا مة لاالج رادةيالفقهواألصو .

()7يإظة،ع ةاتالمصطفياةيمق ال سيا،م مد اقةالم مودي،ص،8هامش(.)0
()0إرجالسعادلةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.72
()2يإظة:م.ا،ج،7ص.72
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ومىىاإًىىاطا هإإًىىافمؤسسىىلالم مىىوديةىىي يىىةوتال ىىي إىىتط اعىىل عىىضال ىىبال ىىي
صإفرااو ققراو متاإلًاةلإل  عضراآإفا.

ب-كتاب نهج السعادة.

يعىىدهىىااال ىىابأث ى اةمىىاآثىىاةال لقىىيودلىىيال يىىاعل ى الم ا ىىال،وًىىاهداًاخصىىالل ىىأثة

وال ىىأثية،ةقىىدعىىاةضم مىىد ىىاقةالم مىىوديالً ىةيفالةضىىيةىىي ىىعآثىىاةاإلمىىامعلىىي()
واق فا ةي ة يبالموادالمجموعل،وةاةقهةيدواةعاالخ ياة

ة ىىااالم مىىودياامىىإرججمعىىياا ىىع ى مىىاظىىااإىىهلإلمىىامعلىىي(ً)ىىةطصى ل

الإسى لمادامىىتالقىةائاالداخليىىلوالخاةجيىىل ًىرد ىىالكمطة ىامىىا ىىاا((...مخ لىققطعىىا[...ومىىا]
ىىاام ىاسىىإخ المىىه...والدليى لإفىىيالصىىدوة،ول ىىاالًىىاهدلىىه...والمصىىدةالمىىأخوامإىىه يىىة

صالحلل جيل.)7())...

وقىىدةمىىقالمصىىإفأسى ابالسىىعادل عيإيىىه،وةأكأا ىىالماإلمىىام()يفضىىيإليرىىا،ةلىىو

وضىىعهالمىىةفإصىىبعيإيىىه،وألىىزمإفسىىهعل ى العم ى  ىىهلوجىىدهىىااال ىىالم((...مقة ىىاإل ى السىىعادل

م عداعاالًقاول،)0())...وقدقصدالمؤلف السعادلهإاالإجافماالرل لومةدياتالروك.

ةالم مودييقة وجودال ال لةيمجم  المه()إالأاةصدهاو عرىاةىيمواضىع

مخصوصللي ماو د ،ةروةيأصى الجمىعمواةىقلمىإرجالًىةيفل ىامعطيىاتالجمىع يىة
مواةقلالخ الفال اعثلدكالجامعيا،ةا دهماأةادأايةسيإرجالل ال ل،ة اا(إرجال ال ل)

أمااآلخةةالواعزالداةعللجمعهوطلب مايع قداإىهصىدةعىااإلمىام( )وصىفههاديىا
للةًادةاإ ثق اب(إرجالسعادل).

وقىىد ةسىىمالم مىىوديخط ىواتالً ىةيفالةضىىيةىىي ة يىىباأل ىواب،ة يىىثا ىىدأالً ىةيف
م اسىىاالخطىىبثىىمثإى الىىك م اسىىاال ىىب،وخى م م اسىىاال ىىمواألدب،ومىىاخىىةجعىىاالىىك

إس هإل أليقاأل واب ه(.)2

الكًة الم مودي يىااالخطىبومىاجىةكمج اةهىامىاطىوا ال لىم،وجىافال ىابالثىاإي

ليًم ال بوالةسائ وما اا معإاها،و ابثالثةياألدعيلوالمإاجالو اب اة عةيالوصايا،
وال ابالخىام -وهىواألخيىة-ةىيالىدةةالي يمىل.وة ىتأمىوةةةقىت ىياالإرجىيا،ةقىدخىالإرىج

ال ال لمااألساإيد،ةلم اها ماهمومالًةيفالةضىيلىالكلىميطل رىا...أمىاالم مىوديةلىم
()7م.ا،ج،7،ص.71-75
()0م.ا،ج،7ص.71

()2يإظة:إرجال ال ل،ص.71
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ةالمؤلف(إرجالسعادل)إإماجىافعةضىا،
يخ  ا همااألساإيد،إا اإتها هيهم هاألول  ،ع

ةقد ااالم مودي صىددأايجمىعل ىابإرىجال ال ىلأسىاإيدوثيقىلومصىادةقويمىل ث ىتإسىإاد
الإرجألميةالمؤمإيا( ،)عدأاً ك عىضالمًى ياةىيالىك ،ى  ىااعازمىاعلى جمىع

األسىىاإيدواصىىداةهاةىىي ىىابمسى ق ،ل إىىهلمىىاةأكأاع ىىدالزهىىةافالخطيىىبسى قهإلى الىىكعىىد 
عا أليفهوا ة عضماجمعهماها األساإيدةي ابإرجالسعادل(.)7

وه اا فلتالخطب أساإيد وثقصدوةها،وة ما ظيتالخطيلالوا دل ىأ ثةمىاطةيىق

معىىإعايصىىلرا قائلرىىا،و ىىااالمؤلىىفيإىىاقشةىىيالسىىإدإاا آة ضىىعيفا،ةي ىىاو أايجىىدلىىهجىىا اة

معإويا،أومادياماًواهدداخليلأوخاةجيل ؤيدالسإدو قويهو عفيعل آثاةهااالضعف.

مىىاالىىكالخط ىىلال ىىيوسىىمت الم وإقىىل،وهىىيمةسىىللالسىىإدو ى المؤلىىفعىىاا ىىاأ ىىي

ال ديىىدأاقىىد((...ةواهىىا ثيىىةمىىاالإىىا .)0())...و ىىأاالمؤلىىفلم ى هىىااالضىىعفةىىياإلسىىإاد
الاييقودإل ال ً يكةىيصى لالإسى لإلى اإلمىام()ةقىا –ة مىاليج ىةهىااالضىعفةىي

السإد–((و فيإلث اتصدوةمثلراعاأميةالمؤمإيا()اايقىو م ضىلعخ يىةمثى ا ىا
ا ىىيال دي ىىد أإر ىىاةواه ىىا ثي ىىةم ىىاالإ ىىا عإ ىىه(،)وص ىىدقه ي ىىة م ىىاالم ض ىىلعياة ىىيه ىىا 

الىىدعوك))(-)2وعلى الىىة ممىىاأاالمقىىاملىىي مقىىام قيىىيم–ل ىىاال ىىأ  مال ظىىلعملىىهةىىيهىىا 
المفةدل،ةروعإدماا ةالم ضلعيالمي ىددًخوصىرموالع ىا اة رم،ليى م صىديقالىدعوك،ثىمأا
هىا ال ثىةلال ة قىيوةة رىىاإلى مسى وكال ىوا ةالىاياليًىىو هالًىىكمىاداممصىىدةهىا ال ثىةلهىىو

ىةآ ىىاد؛ةقىىداإ رىىتالىىدعوكإلى ا ىىاأ ىىيال ديىدوهىىوةجى وا ىىد،وعلى هىىاااألسىىا سىىي وا
خ ع
ديد لل ثةلعا د العا ،لطو المساةلالزمإيل ياعردةوايلالخط لو يازماا ىا
ا يال ديد.

ولع ها األس ابدةع هلي غيس يالآخة،يث تعاطةيقهإس لالخط لألميةالمؤمإيا
(،)ةةاحيوثقراع ةإقلرىامىامصىادةأخىةك

ىابمطالىبالمسىؤو ال ىاطل ىلالًىاةعي،

و اب فايلالطالبلم مد ايوسفال إجيالًاةعي،إاوةدتالخط لهإاكعاطةيقمعإعا

اإ ر  هإلى هًىام ىام مىد ىاالسىائبال ل ىيعىاأ يىهعىاةاويىلاخىةاسىما (أ ىاصىالح)ثىم

ةوك ديثالخط ل.


وإ هالمؤلفإل أام مد ايوسفال إجيالًىاةعي،قىدسىاقالخط ىلعىاطةيىقثالىث،

وااالسىىيوطيقىىدا ىىةهىىااالطةيىىقةىىي ا ىىهجمىىعالجوامىىعةىىيأواخىىةمسىىإدعلىىي()وهىىو
()7يإظة:إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص،74هامش(.)5
()0م.ا،ج،7ص.58

()2إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص،58هامش(.)0
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الطةيىىقاا ىىهالىىايا ىىة الم قىىيالرإىىديةىىي ا ىىه إىىزالعمىىا إىىاقالالخط ىىلوالسىىإدعىىاالسىىيوطي

ل إهقا ةيأواخةالخط ل(اسإاد وا )()7وقد او الم موديأايإ صةللسىإدةىةدعلى الم قىي

الرإ ىىدي قول ىىه((...وه ىىاه ىىااالس ىىإد خصوص ىىه ي ىىةض ىىائة؛ ع ىىداًى ى راةال ىىالم ىىياالخاص ىىل

والعامل))ةقداقامالمؤلفموازإل ياوهاالسإدواً راةالخط ل ياالعاملوالخاصلثمةجح فه
االً راةعل  فلضىعفاإلسىإاد ،إىافعلى مىا عىاةفعليىهالةجىاليواةىيعلىمال ىديثمىااا

ًرةلال ديثجا ةللضعفرا()0ةرميةواااالج ةي ققةيًرةلالةوايل– ماةويعاالًريد

الثاإي-والك(( أاي ثة دويإراوةواي را لفظوا دأوألفاظم غايةلم قاة لالمعإ ))(.)2

وهاايًيةإل الجردالايي الهالمؤلفةيس ي  ص يحالإس لماوجىدالى الىكسى يال،

واالةأإهيطةحمالم صحإس ه.

هىىاااألمىىةاوجىىبااي ىىواهإىىاك فىىاوتةىىي جىىمال ىىا يا،ةفىىي ىىيا ىىاا ىىابإرىىج

ال ال لاليزيد جمهعامجلدوا دضخم ،ةاوح جمإرجالسعادلةيا ثةمىامجلىد،اخ لفىت

أعدادها سب إو الط عات.

أو هىىا الط عىىاتهىىيال ىىياضىىطلعت رىىامط عىىلالإعمىىااةىىيالإجىىفاألًىىةف،و ىىاااا

ظفىةت جىىزفيامإرىىا،ا ىىدهما ىىابالوصىىاياةىىيمجلىىدياةقمىىا ىىالةقميا()1و( )8و ىىاةيخالط ىىع
المسىىج عليرم ىاهىىوعىىام7515للمىىيالدالمواةىىقللعىىامالرجىىةي7285و ىىااةىىي ة ي ىىهمغىىاية
ىاوزةلالثقاةىىلواإلةًىىاداإلسىىالميةىىيإي ىةاا-وهىىيالط عىىلال ىىي
للط عىىلاألخي ىةلال ىىي صىىدتلرى ا

اع مىىد را-وهىىاايعإىىيااخطىىلال ىىابقىىداخ مىةتإرائيىىامىىعط ع ىىهاألخيىةل،امىىاالمجلىىدالثىىاإي
ةروةي ابال بوهوالجزفال اة عماإرجالسعادلط عةي7518م7281-هى.

و ة يىىبال ىىابةىىيهىىا الط عىىلعلى الإ ىىوال ىىالي:ال ىىاباألو للخطىىبواألوامىىة،وال ىىاب

الثىىاإيةىىيال ىىبوالةسىىائ ،وال ىىابالثالىىثةىىيالوصىىايا،وال ىىابال اة ىىعةىىي( ىىةةاألدعيىىل)وال ىىاب
الخ ىىام  ىىااة ىىي(قص ىىاة الم ىىه)ة ىىيال ظهإ ىىااخى ى الفعإ ىىاوياه ىىا الط ع ىىلم ىىعالط ع ىىلال ىىي
اع مد راةضالعااخ الفال ة يب.

وةىىيهىىا الط ع ىلقىىدم ىىابالوصىىاياعل ى سىىائةاأل ىوابةىىيالإًىىةلمصىىل لاة لهىىا،وأخ ىة

سىىائةاأل ىوابعإرىىا،ةقىىدأةجىىأط عرىىاال ى  ىىيا(،)4وقىىدط ىىعهىىااال ىىابةىىيجىىزفياواخ ىىة أإىىه

((إمواجلمالميإًة عدمااأل وابوالمجلدات))(.)7
()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.728

()0يإظة:األصو العاملللفقهالمقاةا،م مد قيال يم،ص.072
()2أصو ال ديث،ع دالراديالفضلي،ص.071

()4يإظة:إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ص ،1ابالوصايا،مؤسسلالإعماا-الإجفاالًةف.7515-7825،
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ولع سة قديمهااال ابااعملهةيسائةاأل وابلمي ام مالإل وقتط اعلهايا
المجلديا،يد عل الكقولهم دثاعاال ىابالخىام الىايجعلىهلقصىاة المىه((()وال
دلرااال اب،إا يومإظفىة مىا ًى ريهاألإفى )0())...وهىاايعإىيأاال جميىعلرىااال ىابمىا

از قائماإل وقتط اع ه،وقدوا ب ياالجمعوالط اعل.

ولىىمي سىىال ىيالعثىىوةعل ى  ىىاقيأج ىزافهىىا الط عىىلوةقيىىاأمىىاعل ى ً ى لالمعلومىىاتةقىىد

وجدتأجزافمإرا،ماضمإراالمجلداااللىاااعثىةتعليرمىاوةقيىا،ةرمىاموجىودااعلى الًى ل،
وهإاكوجدتالجزفالثاإيدوااألو ما ابالوصايا،أيالمجلدالثامادواالسا ع ،ماوجدت
الجىىزفال اة ىىعمىىا ىىابال ىىبأيالقسىىماألو مىىاهىىااال ىىابو اإىىتسىىإلالط اعىىلهىىي-7518

7281هى ى،ووجىىدتالجىىزفالخىىام وهىىوالقسىىمالثىىاإيمىىا ىىابال ىىب،وجىىافةيىىه((هىىااآخىىةمىىا
عثةإىىاعليىىهمىىا ىىاب ىىهعليىىهالسىىالموقىىد ىىمط عىىهوإًىىة ةىىياليىىومالعًىةيامىىاًىىرةجمىىادي

الثاإيلسإل 7285إفقلالمفضا الوجيهال اجخيةاهللالمةدوً يال ائةي.)2())...

وهاايعإيااسإواتالط ع-ةيها الط عىل -فاو ىت سىبم اة ى اإجىازالعمى و يسىة

الما ال اةيللط اعل .ماخلتها الإسخلةيجزئرىاالخىام مىاا ىةال ىاةيخالمىيالديللط ىع

ةىىيم ىىدأالط ع ىلومإ راهىىا،ل إىىهاخ ىىةةىىيايى الوةقىىلاألخي ىةلااسىىإلالط ىىعهىىي7285ه ىىوهىىي
مواةقلللعامالميالدي،7512وجميعإسخهىا الط عىل ىبعليرىاالط عىلاألولى ،مىاخىالالجىزف

الخام ماها الط عل.

ط عال ىابةىي يىةوتأيضىا ،صىدتلط عىهداةال عىاةف،وقىد ىزتعلى مجلىديامإرىا

اإصىىبم وضىىوعرماعل ى الخطىىبوهمىىاالمجلىىدالثىىاإيوالثالىىث،و اإىىتهىىا الط عىىلهىىياألول ى ،

و ج ىىدةاإلً ىىاةلإلى ى أاالمجل ىىداألو سى ى قالث ىىاإية ىىيس ىىإلالط ىىع،ط ىىعاألو ة ىىي7251ه ى ى-
7511م،وط عالثاإيسإل7511م7251-هى.

وه ىىاااالمجل ىىدااموج ىىودااعلى ى الًى ى لول ىىمأج ىىد يةهم ىىاالال ةوإي ىىاوالوةقي ىىام ىىاه ىىا 

الط عل،والأدةيإا اإتداةال عاةفقدأ ملتالط عل اقياألجزافأمال؟.

وثم ىلمجلىىدي ىىيممىىاإرىىجالسىىعادلط ع ىىهمؤسسىىلالم مىىوديوهىىوخىىا مىىاأيمعلومىىات

عةيفيىىل،ةلىىم ىىا ةسىىإلالط ىىعوالم اإىىهاً ى م عل ى الجىىزفاألو مىىاالخطىىب ،ىىدأ الخط ىىلةقىىم
وا ىىدواإ ر ى  الخط ىىلةقىىم،715ولىىماظفىىة مجلىىداتأخىىةكمىىاهىىا الط عىىلالوةقيىىلوالعل ى 
الً ل،وعليهاليم اال إ ؤ ماإاا اإتالمؤسسلقدأ ملتط ع اقياألجزاف.

()7م.ا،ص ،1ابالوصايا،مؤسسلالإعماا-الإجفاالًةف.8-22-
()0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،،ص.1
()2م.ا،ج،5ص.212
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وط عال ابةيإيةاا،ط ع هو ازةلالثقاةلواإلةًاداإلسالمي،ةط عتجميعاألجزافدةعل
وا ىىدلةىىيعىىام 7478ومجموعرىىااثإ ىاعًىىةجىىزفاو اإىىتاألج ىزافالثالثىىلاألول ى مإرىىامجعولىىل

وقداةةدالجزفيااألولياللخطبال يعلم اةيخراولوعل إ و قةي ي-ةجاف الخطب

للخطب،
مسلسللماوسعهالك(،)7وةيهااماالإفعماةيهإاهااال ة يبي واعامالمسىاعداعلى  فرىم

ال ىوادثال اةيخيىىلو ليلرىىا.أمىىاالجىىزفالثالىىثة ىىااللخطىىب يىىةمعلومىىلال ىىاةيخ،وهىىااالقسىىم
اخ ص ال ىا خطىبأيىامالجمىعواألعيىادومىااسىما  إخ ىاةالمال ىموالفى ا.وقىدصىدة  وصىفه(

القسمالثاإي)ا اةزاعاالقسماألو الايعلم اةيخه.

واخ صالجزفااال اة عوالخام  ال ىابالثىاإيالىايأوقفىهعلى  ىه(،)ويال ىظاإىه

جع لرااال ابعإواإاةةعياهىو(المخ ىاةمىا ىابال ىب)وهىااالعإىواايغىايةمإرجىهالىايهىو
جمعىىياس قصىىائي يىىةقىىائمعلى االخ يىىاةات.وهىىولىىميعىىد عىىامإرجىىهةىىيهىىااال ىىاب،ةىىالعإواا
الفةعي يةمطا قللمإرجةال داايؤخاعل إ والمسام لةيال ع ية.

وجع الجزفالساد ل اباألدعيلوعإواإهالفةعي(المخ اةما اباألدعيىل)وهىااأيضىا

مخالفلمإرجهالجمعيالايلمي دعإىه ىدلي قولىهةىيمقدمىلهىااالجىزف((...وألجى إضىاةلمىا

يقةبما()25دعافعل الط علاألول وماأج إلصاقالم جاإسات عضرما عض.)0())...
ويعدهااال ابهوالثالثهإا ،يإما ااةيط علالإعمااال ابال اة عواسما هإاك(ةىي

ةةاألدعيل)ةال ة يبوالعإىوااليسىاعلى  ىدالمطا قىلةىيالط ع ىيا.وه ىااصىاةال ىابالثالىث

ةي لكالط عل ا ا اة عاةيها الط عل،وقدخصصللوصىاياوهىوةىيجىزفيا،الجىزفاألو مىا

ه ى ىىااال ى ىىابجعى ى ى عإواإ ى ىىهالفةع ى ىىي(المخ ى ىىاةم ى ىىا ى ىىابالوص ى ىىايا)ول ى ىىميفعى ى ى ال ى ىىكم ى ىىعالج ى ىىزف

الثاإي...و الهما يةمخ اةيا! مااإهًفعالوصايا مايجةيمجةاهاماال الم.

واةىةدال ىابالخىام لقصىاةال لىموهىوةىىيثالثىلأجىزاف،وة ىهعلى قسىميا،قسىمالمسىىاإيد
وقسمالمةاسي ،و ياااال اجلإل اإلسإادةيقصىاةال لىما ىة،لخلىوهىا القصىاةمىاالقىةائا
الداخليىىلوالخاةجيىىلةىىيالغالىىب،ةجعى الجىىزفاألو مىىاهىىااال ىىابةىىيالقصىىاةالمسىىإدلمىىا ىىالم

أميىىةالمىىؤمإيا()والجىىزفالثىىاإيةىىيالم اةسىىي مىىا ىىابالقصىىاةوالجىىزفاا الهمىىامىىأخوامىىا
مصادةالًيعل،أماالقسمالثالثةجعلهةيقصاةالمساإيدالمأخوالمىاال ىبالموثوقىلمىاأهى 
السإل.

()7يإظة:إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص،75-78-71وج،0ص.188
()0م.ا،ج،1ص،5المقدمل.
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أماال اباألخيةةخصصهلمااإًد ()مماإظمهماالًعةأو مث  ه،وةقىمعلى 
أإهالجزفال اة ععًةمعاإهالجزفالثىاإيعًىة سىبالعىد.وجمىعالمصىإفهىااال ىابمىا ةوي
عإه()ماال المالمإظوم،وماإسبإليه()ولم قمقةإيلعل خالةه.

وها الط علهيال ياع مد راةيال ىث.ومسىا لال ىثم ىدودل ىدوداألجىزافالثالثىل

األو إاهيال ياً ملتعل الخطب،وماجةكمجةاهاماال ىالمالىايقيى ةىيم فى مىا،أو
ليةي ًدماالإا .

وسىىلفتاإلًىىاةلإل ى اإىىهة ىىبالجىىزفيااألولىىيا سىىبصىىدوةهماأوالةىىأو ،ومىىالىىميعلىىم

صدوة آخة إل جزفثالث اليلرما.

والجى ىىدية الى ىىا ةأاإس ى ى لالعالقى ىىل ى ىىياخطى ىىبإرى ىىجالسى ىىعادلوإرى ىىجال ال ى ىىلهى ىىيالعمى ىىوم

والخصوصماوجه،ة عضالخطبمًى ة ل يإرمىا،ولىوةىي ىدهااألدإى ،أيةىياقى مىايى م
هاالً ةاكماالع اةات،واخ ص  اب خطب خصه.

وقىىدأجةيىىتمقاةإىىل ىىياالخطىىبالموجىىودلةىىيال ىىا يا،و ىىاا ىىابإرىىجال ال ىىلالمع مىىد،

ىتمصىىادة ةىىا ام مىىدخليى الل ىىواوإًىىة همؤسسىىلال ىىاةيخ
هىىوالىىايًىىة هم مىىدع ىىد ،وأخةجى ْ
العة يةي يةوت-ل إاا،ةوجدتأاالخطبال ياخ ص راإرجال ال لدواإرجالسعادلهي

ال ي م األةقاماآل يىلةىيإرىجال ال ىل-04-07-02-75-78-70-77-5-8-1-0-7(:

)82-82-11-10-15-14-54-50-45-41-45-47-28-21-20-01وه ى ى ىىا الخط ى ى ىىل
ال ي م الةقم()82سميتةيإرجال ال ل الخط ل(الغىةاف)()7وهإىاكخط ىلةىيإرىجالسىعادل
م ،العإوااإفسه(،)0ومعالكلي  ياالخط يااًى ةاك،ة ىأاهىا الخط ىلةىيإرىجالسىعادل

مث ى جىىزفام ىىاوةامىىاالخط ىىلال ىىيةىىيإرىىجال ال ىىل،وموضىىو الخط ىىلهىىا ةىىيإرىىجالسىىعادل
اق صىىةعلى  مجيىىد سى اإهو عىىال مسى غةقلأة عىىلعًىىةسىىط اة.أمىىاةىىيإرىىجال ال ىىلةالخط ىىل
طويلل ضمإتعدلمفاص ،ا دأت ال مدوالثإىافةىيثالثىلاسىطة،والًىرادللم مىد()
ثموصيلطويللةيال قوكوامالدإياواإ رىازالفىةصق ى ةىواتاألواا،واالع ىاة مىامضىواوقىد
اس غةقتها الخط لعدلصف اتةيإرجال ال ل.

ومىىاهىىا الخطىىبال ىىياإفىىةد رىىا ىىابإرىىجال ال ىىلدواإرىىجالسىىعادل:مىىا م ى األةقىىام

اآل يى ى ى ى ىىل-721-725-724-722-727-722-55-51-55-54-50-57-85-81-85(:
-720-727-722-708-701-700-707-771-774-772-770-777-725-728

-710-712-755-758-751—754-757-752-745-741-741-742-740-721
()7يإظة:إرجال ال ل،ص.702

()0يإظة:إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.581
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-754-752-757-752-785-781-784-780-715-710-718-711-715-714
.)025-004-070-07-072-751-755

وهإاكخطب ً ةكمعخطبإرجال ال ل،وهواً ةاكي فاوت يااليسيةالاياليعىدو

ضىىع لمىىات،و ىىياال طىىا قالىىايي ىىادي ىىوا ىىامال،وة مىىا ىىااهإىىاك ًىىا هةىىيالمضىىمواوهىىاا

أيسةاالً ةاك.

وم ىىاال ىىكال ً ىىا هة ىىيالمض ىىموا ىىياالخط ىىلال ىىي مى ى الى ىةقم()55ة ىىيإر ىىجال ال ىىل

والخط لةقىم()027ةىيإرىجالسىعادل،ة ىالالخط ىيا إصىبعلى يقيإىهالصى يحةىيق ىا اهى 

الًىىام،وعىىدمً ى هةىىيالىىك،وعىىدم خوةىىهمىىاالمىىوت ،ى الم اال ىىهةىىيلقائىىه،واا ىىأخة عىىا

ال ةب ،ااطمعاةيهدايلطائفلمااه الًام(.)7

وثمل قاةب يا الميا،ا ةعل اإهخط لةيإرجال ال ل ىتالىةقم(،)1وهىو ىواة

جىىةك ىىياأميىىةالمىىؤمإيا()مىىعا إىىهاإلمىىامال سىىا( )ىىتال سلس ى (،)87ةرىىوةىىي
إرجالسعادل تعإواا(وما المله)ةما ااهإاكخط لصاةهإىا المىا.واالخى الف

هإىىايسىىيةاليعىىدو ضىىع لمىىات،ةفىىيإرىىجالسىىعادل اإىىتالع ىىاةل ىىاآل ي((ةىىواهللمىىا از ا ىىوك
مدةوعاعا قهمس أثةاعليىهمإىاقى ضاهللإ يىه( )ى يىومالإىا هىاا))()0وقىدجىافت

ة ىىيإر ىىجال ال ىىله ىىاا((ة ىىواهللم ىىازل ىىتم ىىدةوعاع ىىا ق ىىيمسى ى أثةاعل ىىيمإ ىىاقى ى ضاهللإ ي ىىه

(  )

يومالإا هاا)).ةاالخ الفهإايسيةوهواليعدو غيةالضمائة.

وة مىىا ىىااال قىىاةبيسىىي اةاليعىىدو ضىىع لمىىات ى لىىيظاالظىىااأاالخط ىىيامس ى قل اا

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

األول والثاإيلماهااالإ زةالقلي مااالً ةاك،واً ملتعليهالةوايلالثالثلال يهيأطو مىا
سا ق يرا ،هيطويللأصال صىةفالإظىةعىاالمقاةإىل،و خى صالمًىاة ل رىا ال لمىاتةقىط
((...صد  مىاامىة ة ىه،و لى )2())...وةيمىاعىداهىااةال ىاياقىائم ىياالخط ىيا،ةىاالىميصىح
عدهااالمقداةالقلي اً اة اةالخط ااإاامس قل اا.

وها ااخط ىاااخةي ىاا ًى ة ااةىيطائفىلإىادةلمىاال لمىات،لوالهىالصىحعىد ى وا ىد

مإرمىىاخط ىىلقائم ىل أةسىىرا،همىىاالخط ىىلال ىىي م ى ال ىةقم()81ةىىيإر ىجال ال ىىلةثم ىلً ى هةىىي
المضىىموامىىعالخط ىىل(،)751ةفىىيإرىىجال ال ىىل((...مصى احظلمىىاتً ،ىىافعًىىاوات،مف ىىاح

()7يإظة:إرجال ال ل،ص،55ويإظة:إرجالسعادل،م مد اقةالم مودي،ج،0ص.51-55
()0عيإظة،إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص،081وإرجال ال ل،ص.40
()2إرجال ال ل،ص،287وإرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.585
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م رمات))،اماةيإرىجالسىعادلةقىدوةد((...مف ىاحعًىاوات،خ ىاطجرىاالت.))...ةىال الميًى ه
ال الم،

ل أاالخط ىلوا ىدلةىي ىياااالمضىمواهىوالم طىا ق يإمىااأللفىاظم ايإىل،ةمىا

مواةدالً هةيالخط ياقولهةيامماي ً ه العلمافولي مىإرم،ةقىدوةدةىيإرىجال ال ىل((

واخةقد سم عالماولي  ه،))...اماةيإرجالسعادلةوجهال ًا ههوةيها الجملل((...قد

س ىىما أًى ى ا الإ ىىا عالم ىىا،ول ىىميغ ىىاةي ىىهيوم ىىاس ىىالما،))...وم ىىامى ىواةدالًى ى هأيض ىىاة ىىيه ىىا يا
الخط يا((ةأياي ا  م...و يإ مع ةلإ ي م،)7())...ه ىااجىافةىيإرىجال ال ىل،أمىاةىيإرىج

السعادل((ةأياي ا  م ايا اه واعاأه  يتإ ي م.)0())...

و فسيةهااالً هأماااالخط يامس قل اال ا ًا هأس اب ىثالخطىابوا ىدلالمإًىأ،

أوااهىىا الخط ىلوا ىىدلةىىياألصى ل إرىىاةويىىتأًى ا ام فةقىىلأوإإمىىاسىىاةت ىىهالة ىىاااع ى اة 
إو  غيةل ثةلالم داوليا،ة غايةتالةواياتواألص وا د.
وة ماقويال ًا ه ياالةواي ياةي  اب،

ليصحاايظاالظاا،ااالخط ىلةىي

اهياألص دوااايقدحاالخ الفالقائم يإرماةيهاااالع قىاد ،مىاةىيالخط ىل()84مىا

إرجال ال لال ي أ لفإل  د ية-ل إهاليص إل ال طا قال ليةياأللفاظ-معمضموا

الخط ىىلةقىىم()711ةىىيإرىىجالسىىعادل.و ىىالالخط ىىيا ،إىىاوالاالىىةدعلى عمىىةو ىىاالعىىاصلمىىا
اإ قصاإلمام()عإدأه الًام،ةامياإيا  أإهصا بدعا ل.

ولىىي مىىاًىىااال ىىثاس قصىىافالفىىةوقالجزئيىىلوا ىةازم ىىاماالمطا قىىلةىىي ى خط ىىيا

ً ة اا عضاالً ةاكلىاا فىيهىا األمثلىلإلعطىافصىوةل قةي يىلالًى ةاكالخطىبةىي عىض

المضامياواأللفاظ.

وهإىىاكخطىىب ً ى ةكةىىياأللفىىاظوالمضىىم واإل ى  ىىدالمطا قىىلوهىىيال عىىدوأصىىا عاليىىد

الوا دلعداوثملاخ الفيسية يإرايم اإةجاعهإل  فاوتالةوالةيإيصا الخط ل ،الخط ل

ةقم()5ال ي ً ةكمعالخدملةقم()7ةىيإرىجالسىعادل(.)2وهإىاسىاقالمؤلىفالسىياقال ىاةيخي
الايً إطا اةخاةجياوظةةا اضةالل دثو ايةالمؤلف ياعإواإهوالعإوااالما وةةيإرج

ال ال ل،ةجع لرا الخط لعإواإاهىو(لمىاأًىيةللقيىام إ قىاق قىه)،وهىولىي عإواإىا ىالمعإ 

المىىألوف ،ىىالكةىىيإرىىجال ال ىىللىىم عإىىواهىىا الخط ىىل مىىايصىىحأاي ىىواعإواإىىا،واإمىىاا ى ىةت
المإاس ى لال ىىيألجلرىىاسىىيقتالخط ىىل،والخط ىىاا عىىدالىىك عىىاوةااموضىىوعاوا ىىدا،واالخ ى الف
يإرمايسيةاليم والمطا قلواليلغيرا.

()7م.ا،ص،721-725وإرجال ال ل.721-725،
()0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.511-515-514

()2عيإظة،إرجال ال ل،ص ،47وعيإظة،إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.52
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وماالخطبالم طا قلةيالموضو والعإوااالخط لالًقًقيل،وقىدجىافتةىي ىابإرىج

ال ال ىىلالىىاياع مد ىىهم ة ىىل ىىالف ح()7ولىىي  ص ى يح،ةقىىداً ى رةتأإرىىا سىىةالًىىيإيااألول ى 

والثاإيىل(،)0أمىىاةىىيإرىىجالسىىعادلةلىىميوةدهىىاالمؤلىىفم ة ىىلول إىىهأوةدعإواإرىىاالثىىاإي(المقمصىىل)

م ة ل مايإ غي()2وثملاخ الف ياالةواي ياضئي الي اديل ظ،ة سلس الخط ياوا دةىي
االإ قىىا مىىاموضىىو إلى ثىىاا ،مىىاأا ليرمىىالىىم غفى مواضىىعاإلس ًىىراد ال يىىتالًىىعةيواآليىىل

القةآإيىىلال ىىيا ةهىىااإلمىىام()ل وضىىيحال ىىا ،وال ا ىىااا ىةاسى ب سىىميلالخط ىىل الًقًىىقيل
عدأاايالةيإرايلالخط لطلبا اع ا إل أميةالمؤمإيا()إ ما الخط ىلالًقًىقيل

إل  ياأةضت.

ويف ةقإرجالسعادلعاإرجال ال لةياإهيسةد ال االظةوفال ادثىلال ىي فضىيإلى 

اإعقادالخط لوا ةال فاصي الدقيقلعإرا.

ثمااهإاكخط ااخ ص رىا ىابإرىجالسىعادلدواإرىجال ال ىل الخط ىلاألولى مىثال،

ةإإرىىا يىىةموجىىودلةىىيإرىىجال ال ىىل،عل ى ااالمقىىاملىىي مقىىاماس قصىىافوالمقاةإىىل اإىىتل يىىاا
ال فىىاوتمىىا ىىياال ىا ياةىىياالً ى ةاكواالخ ى الف،ةمإرىىايس ى خلصااإرىىجالسىىعادلهىىو ىىاب

مسى ق ةىيإرجىىهوماد ىهعىاإرىىجال ال ىل،واا ىااالمؤلىىفقىدوضىع ىىابإرىجال ال ىلإصىىب
عيإيهةيأثإافال أليف.

ج -اخلطب يف نهج السعادة

قةي ىاألاماد رىىا
أ لىتالخطىبمسىىا لال ىأ  رىامىىا جىمال ىىاب ،قىدة ة ىعال ىىاب 

اس وتةيثالثلأجزافماأص اثإيعًةجزفا،ل االمؤلىفلىميفىةداألجىزافللخطىبةقىط ،ى 

ادخ ةيراماجةكمجةاها ،ماادخ ةيرا(ال الم)،عل اا عضمااسما  الماوضعه ىت
هااالعإواا ااخط لةياألص .

وس ي االه دافال الكهوةيقولهأ ياإا-:وما المقالهةي عىضخط ىه،اواإىهةىي

مظااسةدمإاس لال الميا ةاااإلمام()صعدالمإ ةخطي ىا،وعلى هىااالىاي قىدم ىوا
ال سلسىىالتاآل يىىلخط ىىاوليسىىت المىىا،وهىىي((ال سلسىىالتال ىىي م ى األةقىىام(-12-55-5

-077-028-021-751-711-712-711-757-745-741-722-701-701-14

-224-222-222-207-202-277-220-057-082-012-010-055-045-041

()7يإظة:إرجال ال ل،ص.22
()0عيإظة،القامو الم يط،الفيةوزآ ادي،مادلًققص.808

()2عيإظة،إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.470

71

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

-215-214-012-210-212-255-245-248-241-241-244-042-240-228
هااةيالجزفيااألوليا،أماةىيالجىزفالثالىثةال سلسىالتهىي

)215-211-217-218-211

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

وهإىىاكالمزيىىدمىىاالخطىىب،صىىإفتعلى اإرىىامىىاال ىىالم،ل ىىاالقىةائاالخاةجيىىلواإلمىىاةات

ال اةل را عةضأإراخط ل ،ماةيال سلسى (،)7()025ةقىدأمىة()أايجمىعالإىا وق ى 

أايى لم ىاام و ئىىاعلى قوسىىه()0ةرىا الًىواهدال ىياليخ لىفةيرىىااثإىااهىىيمؤيىداتعلى اا

ال المالمساقهوخط ل،ومثلراةيالكال سلسالت(.)051-057-052-001

و ضىىمهىىا ال سلسىىالتالمًىىاةإليرىىاال ىىي ملىىتعإ ىوااال ىىالموهىىيخطىىبةىىي قيق رىىا

وعىىددها()12سيص ى حمجمىىو الخطىىب()781خط ىىل قةي ىىاوأاخطىىبال ىىاب()774خط ىىل،
وهااال قةيبيعودإل أا عضالخطبااتمضىموام ىةة.ل ىاالمصىإف ىاايعيىدا ةهىاإاا

أخ لفطةيقالةوال.

تصنيف اخلطب

-7خطببا التوحيببد المحببض الببلط ال يخببالط موضببوآخا موضببوآا خببرهىىيال ىىي م ى 

األةقام:

()715-714-717-712-751-741ةيالجزفاألو .

و()74-72-70-77-72-1-2-0-7ةيالجزفالثالث.

-0خطا التوحيد المشتركة مع غيرها من الموضوآات:

()755-754-07-02-75-72ة ىىيالج ىىزفاألو ،و()52-52-45ة ىىيالج ىىزفالثال ىىث.

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

-2خطا السياسة:وهيال ي م األةقام()58-51-51-55-54-74-77-5وهىا 

األة عىلاألخيىةلم ىةةلالمضىموامىعًىيفمىااالخى الفةىيةوايا رىا(-11-11-18-14-55

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

()7يإظة:إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.721
يإظةال يىىااوال يىىيا،الجىىا ظ،ص752وةيىىه يىاا:اااال ىىافعل ى القىىو مىىاخصىىائصالخطيىىب ((،اإىىتالعىىةب
( )0
خطب المخاصة،و ع مدعل األةض القسي.))...
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 -4خطببا الدهببد والببوآظ:و م ى األةقىىام)12-10-17(:وهىىا الخطىىبااتمضىىموا
مً ى ى ى ى ةك(-207-202-227-015-045-042-712-715-751-741-725-702-15
)211-211-212-250هااةيالجزأيااألو والثاإي.

أماةىيالجىزفالثالىث(-57-41-44-42-25-28-21-25-22-20-08-01-5-8

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

-5خطا االستنفار للحرا:وهيخمى وثالثىواخط ىل ،ملىتاألةقىام-85-84-82(:

-010-075-071-077-028-758-788-784-782-715-722-720-51-55-52
-204-202-200-278-271-272-225-058-084-082-018-011-011-015
.)218-211-205

-1خطا اللوم والشكوى-272-277-222-055-001-754-770-777-772(:

)281-284-282-254-221-221-225-220-201-275والل ى ى ىىوم ى ى ىىاا ال ى ى ىىال ى ى ىىة رم
الق ا ،لااسأضيفها الخطبخطبال ةبواجعلرماةيخاإلوا دل.
-1خطا المالحم:وهيخطب

دثعماسيقعمسى ق ال،و مى األةقىام(-220-057

)245-248-241-241-245-244-240-222وها الخطبالخم األخيةلااتمضموا

وا د()285-280-215-218-214-212-255وةىيالجىزفالثالىثالخطىب-705-701(:
)725-720وها اثإ ااوعًةواخط ل.

-8خطبببا الفخبببر ومبببدت ل البيبببت (:)وه ىىي مى ى األةق ىىام-708-701-701(:

)281-242-758وةيالجزفالثالث()722-01-78-5-4وهيإ ىدكع ًْىةلخط ىل.ومعظىم
هااالفخةيؤو إل هدفسياسي،لااسأجع  خط ليقومالفخة راعلى هىاااألسىا ،على 
أإراخط لسياسيل.

وهإاكخطبم إوعلالمضاميايم ااا إدةج تها األقسام،مإراإعىيمالىكاألًى ة

و ض ىىماألةق ىىام()051-051-055وه ىىا يم ىىااا ق ىىع ىىتعإى ىوااخط ىىبال ىىةب.ألإ ىىهأه ىىم

قاد را.ويم ااا دةجخطبالجمعلواألعياد ىتعإىوااالخطىباالج ماعيىلألإرىا ًى م على 
الوعظواإلةًادوال عليم .وسيعةضال ثأيضاعاخطبالمال مألاموضوعا را ي يل.

وسىىيعام ال ىىثخطىىبال ىىةبوالخطىىبالسياس ىىيلعل ى أإرىىاخطىىبوا ىىدلألاا ى ىةاض

ال ةوب اإتسياسيلو الكس واالخطبال ييدوة ولراال ثهيخطبال و يدوالخطىب

االج ماعيلأوخطبالوعظوالزهد،إالاامةدالوعظوالزهدإصالحالمج مع.وخطبالسياسل.
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وآليلسوقالخطب وا أايا ةالمؤلف يايديمعظمرا ادثاماي واس اإلإًائرا،
وأايسوقطةيقامعيإاللخط ل ا ة  بالسىيةوال ىاةيخ،ال ىييًىيةالمؤلىفإلى أصى ا راأثإىاف
سةدالكالطةيق.

ثميعقبالمؤلىفإىصالخط ىل مظىااأخىةكلوجودهىا،يىا ةالىكةىيالمى ا،معىدداال ىب

ال يوجدتةيرىاالخط ىلاا ىةاةقىمالصىف لوالجىزف،و ىاامىاًىأاهىا ال فاصىي اا ثقى  اهى 
ال اب المعلومات،ةيغدوضخما،مقسماإل أجزاف،السيماأاالمؤلفقديسةدا ثةماطةيىق
وا دللخط لويفةد طةيىق ىتةقىممعىيا-على الىة ممىاو ىدلالموضىو -وهىاايىؤديإلى 

اس غ اةقمسا لا ةزادتما جىمال ىاب،مثىا الىكمىاوةدةىي ىأ يامالىكاألًى ة،ةقىدا ىة 
مىىا يىىةطةيىىق،و ى طةيىىقخصىىه سلس ى خىىاص،وه ىىاا ىىااالمضىىمواالوا ىىدللخط ىىلهىىا ،
ي م ى  سلسىىالمخ لفىىاضىىماألةقىىام(،)051-051-055و ىىاااألجىىدكلىىوااالمؤلىىفضىىمهىىا 
المضىىامياالى  عضىىراوأًىىاةإلى االخى الفالجزئىىيزيىىادلوإقصىىاضىىما ى ةوايىىلةىىيالرىىامش،

و را الطةيقلي مىيالموضىو الوا ىدمىاال ًى تواإلإقسىاموي فىظمإرجىهمىاالقلىقجىةاف قسىيم

الموضو الوا د تأةقاممخ لفل،وة ماعإاويامخ لفل ،األةقامالمز وةلالمًاةإليرىاآإفىا،ةقىد

جع الةقم 055ىتعإىوااالخط ىل ،يإمىاوضىعال سلسىليا( )051-051ىتعإىوااال ىالم،
وال ىىا ااجميىىعهىىا األةقىىام

ىىدثعىىامإاس ى لوا ىىدلومضىىمواوا ىىد،وقىىداة ق ى ةيرىىاأميىىة

المؤمإيا()المإ ة،ةريخط لوا دلا ةتةيا ثةماموقع،وثملأمةآخة جدةاإلًاةل
إليهااالخط لها أعق ت عليقاتمخ لفلةي مةل،ةفيالمةلاألولى ةصىدمسىيةلاإلمىام عىد
إلقافخط هو سة عل مق األً ة،ثىم الهىا ىا ة عىضال ىبال ىيوةدةيرىاخ ىةالخط ىل،
وةيالمةلالثاإيل،ا ة عدإصالخط ل،ةدلةع معاويل عدااسمعإعيمالكاألًى ة،ثىمأوةد

أ يا امىاالةثىاف،إسى راالى إ ىدكإسىافالإخىع،ثىما ىةمظىااالخ ىةةىي ىبأخىةك ،ىةةمإرىا
اةيخدمًقج،2ص،710ةقدوةدعقيبالخط لاآلإفلأيضا.

أماةيالمىةلالثالثىل،ةأعىادا ىة ىا أميىةالمىؤمإيا()و لرفىهعلى مق ى األًى ة،ثىم

ا ىىةاأل يىىات اا رىىاال ىىيا ةهىىاةىىيال سلسى الثىىاإيال ىىيإسى راإل ىىدكإسىىافالإخىىعمىىعًىىيفمىىا
ال غيية.

وا ة عدالكأ يا اأخةكةيةثافمالكإسى را(للمثإى )،ولىميىا ةمىاهىو(المثإى )،ثىم

يامواضعاأل ياتال يا ةها،عاطفاعليراأ ياتأخىة-ثالثىلأ يىات-إسى راالى أخىتاألًى ة
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–وهىىي واةىىقةىىيالقاةيىىلوالىىوزامىىعاأل يىىاتال ىىيةواهىىاإل ىىدكإسىىافالإخىىعةىىيالم ىةلاألول ى 

والثاإيل(.)7

وهااي ةةماالمؤلف يةمةلوةيه وزيعلجرد و ً يتللف ةلال ي ىاامىاالمم ىااا

عىىةضةىىيإطىىاةوا ىىدةيق صىىد الجرىىدوي ىىوا جىىمال ىىابمعق ىوال،ةرإىىامىىثال ىىةة سىىةأميىىة

المىىؤمإيا()على مالىىكمىىة يا،وا ىىةاأل يىىاتالداليىىلالمإسىىو لإلى إ ىىدكإسىىافالإخىىعثىىالث
مىةات،و ىىاالىىهاايجمعرىىاةىىيم ىىااوا ىىدل سىىر العىىودلعليرىىا،ةرىىااسى بمىىاأسى اب ضىىخم
ال اب.وااا ااالًيف الًيفيا ةةاامااألس اباألخةكل ضخمال ابهوقيىامالمصىإف
إعطافالمعاإيالمعجميلل عضالمفىةداتال ىيالي يسىةمعةة رىادواالةجىو إلى معىاجماللغىل،

واثقا هوامشال اب راةضالعماا ةآإفاماإًةالخط لةيأ ثةمام اا.

عل ااالكاليقل ماقيملال ابوالجردالعلميالاي الىهالمؤلىفةىياس قصىاف ىةاث

اإلمامعلي()ماً أإوا ال ب،دوااايفةق يا بعلمىافالسىإلاوالًىيعل،ة يىث
اإت غي هول وجرهإليرا،وماهاياالمإ عىيااسى ق مىادلال ىاب،وجىاف رىا المىادلالضىخمل

ال يًملتةإوامخ لفلما الماإلمامعلي()وخط هوةسائلهو هوماظااإهاإًىد أو
مث  ه ومادعا ه،مماوةةمادلجزلل س قاا ةصدو دة .





()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.285-211
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مدخل :نظريات املعىن
إامىىامرىىام ليى الخطىىاب...((،د اةسىىللل ة يىىبوالداللىىل،)7())...و ق ضىىيد اةسىىلالداللىىل
قي ىىقمعإى ى ال لم ىىلو ص ىىيلهة ىىيإط ىىاقاالسى ى عما ،ة ىىدودال لم ىىلم قوم ىىل ال ىىديثاللغ ىىوي
الط يعيالاييًم ال واةاتواللقافوالخطب(.)0
وسى ى  ص ىىي معإى ى المف ىىةدلو قي ىىقمقص ىىودهاي ىىدد إظةي ىىاتالمعإى ى (،)2أوإظةي ىىات
الداللل(،)4ةإظةيلالمعإ  ةصدال لملةيإطاقاالس خدام(.)5
والداللىىلال ىىي قىىقالمعإى هىىيالداللىىلالمإوطىىل ىىالم لقي،وقىىداسىىماهاإ ىةاهيمأإىىي الداللىىل
الدالللالمة زيل(.)1

الرامًيلوهيعإد  قا
واسماهام مدم مديوإ عليالدالللاالي ائيلال ي قا الدالللاإلد اة يلوقدا ىةةةوقىا
يإرما،ةالدالللاإلي ائيل خ لف اخ الفاألةةاد،و قوم المعإ العاطفي،ووظيف راال أثية.
أمىىاالداللىىلاإلد اة يىىلةمإًىىأاد اة رىىاهىىوالعق ى ،ووظيف رىىااإل ىىال وأة ىةادال يئىىليً ى ة واةىىي
ةرمرا(.)1
وأسماهام مدة يعالغامدي(المضمواالإفسي)الاييع مدعل الط يعلالإفسيلللفةدال ي
ال س ىىاويط يع ىىلاآلخى ىةياة ىىياالسى ى جا للل لم ىىلإفس ىىرا،ل ىىااع ىىدهاج ىىزفاخاص ىىا ىىاألةةاد،أم ىىا
(المضمواالمإطقي)ةروالجزفالمً ةكماالفرمال اص  ياأةةادالجماعلاللغويل(.)8
ومىىاإظةيىىاتالمعإ ى ال ىىيي قىىق رىىامقصىىودال لمىىلةىىيمجىىا ال خاطىىب،هىىيالإظةيىىل
السىياقيللجىواةيىةث،ةىالمعإ وةىقهىا الإظةيىليعىد((:وظيفىلةىيسىياق))(،)5واليظرىةللمى لم
( )7لي الخطاب،ج.ب .ةاواوج.يو ،ص.20
()0عيإظة:الخطاب،ساةلميلز،ص.75

()2عيإظة:اللغلوالمعإ والسياق،جوااليإز،ص.20

()4يإظة:مقدملةيعلميالدالللوال خاطب،م مدم مديوإ علي،ص.71
()5عيإظة:اللغلوالمعإ والسياق،ص.20

()1عيإظة:دالللاأللفاظ،إ ةاهيمأإي ،ص.721،721
()1عيإظة:مقدملةيعلميالدالللوال خاطب،ص.15

()8يإظة :ضوةالدالللو يا را(وجرلإظةلغويلةيقةافلالإص)،م مدة يعالغامدي،عالمىات،ج،25مىج،75او
ال جل،7407ماة ،0227،ص.81

()5مقدملةيعلميالدالللوال خاطب،ص.01
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إال(( ...م اةعىىالالوظيفىىلالدالليىىللللفىىاظالمس ى خدمل))( .)7ومىىاهىىا الإظةيىىلاإ ثقىىتالمصىىا ل
المعجميىىل،والمصىىا لهىىي...((:ال ى اة طالمع ىىادل لمىىلمىىا لمىىاتأخىىةكمعيإىىلةىىيجم ى  لىىك
اللغل))(.)0
وال ى ىىثس ى ىىيعإ  ر ى ىىا األم ى ىىوةجميع ى ىىا الدالل ى ىىلالرامً ى ىىيلوالإظةي ى ىىلالس ى ىىياقيلوالمص ى ىىا ل
المعجميل،الإضوائراجميعاةيمجا  صي معإ ال لمل.


()7مقدملةيعلميالدالللوال خاطب،ص.08
()0م.ا،ص.22
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املبحث األول  :الداللة وعناصر اخلطاب

إا فسيةالإصوةقآلياتالدالللأمة فةضهوثاقلالعالئىقال اة طىل ىياعإاصىةالخطىاب

الةئيسل(الخطابوالمخاطبوالمخاطب)ول إهي دوأ ثىةال صىاقا المخاطىب،ألا لىوةلالخطىاب
قىىععل ى عا قىىه،ةسىىاعل لقفىىهالخطىىابةرمىىاواس ى يعا او مىىثال ى معمليىىلاإل ىىال و قىىق اي ىىه

المةجول.

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

مادمعياةلغويمعيا،ي إ عل أس إ ويلثا ل،اليمإعث ا رىا
لةؤي هومايؤثةةيرامااع
ع
مامةوإلةيال أويى  عىالمةوإىلالىإص.وي إىفالةؤيىلال ىي جلى الداللىلةىيضىوئراظىةوف
يئيىىل ىىيط الخطىىابسىىاعلصىىدوة ،و ىىة ط رىىاسىىياقاتلغويىىلأومقاميىىلو ىىة را رىىاأع ىةاف

اج ماعيىىلو يئيىىل علقىىي ظاللرىىاوثقلرىىاة جل ى آثاةهىىاو ىىياسىىاعل فسىىيةالخطىىاب.ةضىىالعىىا

ال فافلاللغويلال ييإ غىيأاي م ىع رىاالم لقىي وصىفهمسى معامثاليىا.يسى طيعأاي جىاوبمىع
ً ى أإ ىوا الخطىىابم اً ى اة ىىااالي ىىاجإل ى  أوي ى أم ىىااالغمىىوضي ىىيط أإ ائىىهعل ى إ ىىو

م فىىاوت ىىياالًىىدلوالضىىعف ،ى قىىديص ى األمىىةإل ى  ىىد عميىىلالمقصىىودإالعىىاةئىىلمعيإىىل
يس ردةراالخطابوألجلراأعإًئ.وهإا جل مراةلالم لقيوالسىيمامىاأقصىا الخطىاب،ةي صىيد
دالل ىىهالمقصىىودلال امإىىلوةافالظىىاهةالخفىىيمىىاال ىىالمالىىايي مى مقصىىديامىىزدوجيا،أ ىىدهما

م ىةادلىىه،أخفىىا  ىىتظىىاهة يىىةم ىةاد.وهىىااي إىىا مولىىو ىىال لفمىىعمىىاعىىةفمىىاااللداللىىل
مفرومياأ دهمامة زييً ةكةيةرمهسائةالإىا ممىايإ مىواإلى  يئىللغويىلوا ىدل،ومعإى 
هامًييإفةد ه عضاألةةادممايإ مواإل ال يئلاا رىا،لمسى لزماتمإطقيىلأوعقليىلاخ صىوا
را،إ يجلاس جا لإفسيلمعيإل جا ال لمات(،)7أومىاعىةف ىالمعإ الإىووي،الىاي فيىد الع ىاةل
مق ض ى  إي رىىا،والمعإ ى الرامًىىيالىىاييس ى فادمىىاالع ىىاةل،اإطالقىىامىىاالسىىياقواالس ى عما (،)0

و يف ااةالداللل

 إ ًفال ىدأاي لى الم لقىي مىؤهالت سىاعد على أ ىةازالمعإى إلى 

عىىالمالوجىىودوةضىىائهال ىىيالقىىائمعل ى أسىىا ال ىىداو واالس ى عما ،ةىىال ىىدمىىاأايم لىىكالسىىليقل

اللغويلال ي ساعد عل  فسيةالخطابومعةةىلالمسىاقاتواأل ىوا االج ماعيىلال ىي ععيإىهعلى 

الك.



()7عيإظة:دالللاأللفاظ،ص721والمعإ وظال المعإ ،أإظملالدالللةيالعة يل،م مدم مديوإ علي،ص.718

()0عيإظة:االس عاةاتال يإ يا را،جوةجالي وفوماةكجوإساالمقدملال ىي رىاالم ىةجمع ىدالمجيىدج فىل،ص8
إاقصد المعإ الإوويالمعإ المة زي.
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تعريف الداللة

ق الخوضةيالم ثالدالليال دمامعةةلماهيلالدالللال يعةةىت عةيفىاتم قاة ىل،

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

ال عةيفواض ا،ألإهةسىةالًىيف غيىة ،ةالًىطةالثىاإياليعىدو وإىهمصىادةلعلى المطلىوب؛
ألإىىهةسىىةالًىىيف إفسىىه،وظرىىةالىىدوةواض ى اةىىيهىىااالًىىق،إامىىؤدكال عةيىىف يإئى اىا:أاعلىىم
الدالل ىىليرى ى م مس ىىائ الدالل ىىلوقض ىىاياها...وااا اإ ىىتالدالل ىىلم رم ىىل س ىىبالف ىىةض–وااللم ىىا

ىحأا عفسىةإفسىىرا.إعىمالًىقاألو مىىاال عةيىفيطىا قال عةيىىف
ا اجىتإلى  عةيىف–ةىىاليص ع

السا ق ،أإراعلميدة المعإ ويزيدعليه يفيلال إاو والىك الًىةحوال فسىية.وقىدًىافم مىد
عليأايظرةوظيفىلالداللىلمىاخىال الىةواحإلى ال ىةاثالعة ىيةىي عةيفرىاإاعىاد
م مديوإ
ع
إل ى  ىىابمخ صىىةالمعاإي،وأ ىىااأاالداللىىلهىىي(( ىىواالًىىيف يىىثيلىىزممىىاالعلىىم ىىهالعلىىم
ًىىيفآخىىة،واألو الىىدا والثىىاإيالمىىدل و ))(،)2ةالعالقىىل ىىياالىىدا والمىىدلو مإطقيىىل س ى بمىىا

ال الزم يإرما.

وأخىىا أاهىىاايعإىىيأاي ىىواالسىىامععل ى علىىم المالزمىىل ىىياالىىدا والمىىدلو واال عطلىىت

وظيفلالدالللوأص حالدا معزوالعامدلوله،وهاايفسةإ رامالمعىاإيأ ياإىا،ألاالمالزمىلهإىا
اس عصتعل الم لقيوال دمااإليضىاحوالًىةحل يىااالمالزمىل،و إًىيطعمى الىدا ليًىيةإلى 

مدلوله...

ويف ةضهااال عةيفأيضاأا عدكالدالللمسى وكاللفىظإلى  يىة مىاالىدوا ال ىي ًىية

إل ى مىىدلوالتمعيإىىل يىىةلغويىىل،ولرىىاااعدخلىىتالىىدالالت يىىةاللفظيىىل ،داللىىلالخطىىوطوالعقىىود

والإصبواإلًاةات،ضمامفرومالداللل؛الإط اقال عةيفعليرا(.)4

ة ى وا ىىدمإرىىايًىىيةإل ى مىىدلو معىىيا.وال ىىدمىىاالمواضىىعلةىىي ى –أيةىىيالىىدالالت
اللغويلو يةها–ل ؤديالدوا وظيف راة ة ط مدلو معيال

إل الدالل ياالط يعيلوالعقليل،ل ققرمامادوامواضعل(.)5

ققالداللل،وهىااالًىةطاليسىةي

()7علمالداللل،ا مدمخ اةعمة،ص.77
اللغويةيضوفعلمالداللل،م مودع اًل،ص.5

()0ال لي
()2المعإ ى وظىىال المعإ ى ،أإظمىىلالداللىىلةىىيالعة يىىل،ص،85ويإظىىة،ال ة يىىباللغىىويلىىلدب ،ىىثةىىيةلسىىفلاللغىىل
واالس طيقا،لطفيع دال ديع،ص10

()4عيإظة:المعإ وظال المعإ ،أإظملالدالللةيالعة يل،ص.85
()5عيإظة:م.ا،ص.81
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وهااال عةيفي ماه  ً أو لخةمعال عةيفيااألولييا،عل األقى ةىيالداللىلاللفظيىل
– ةيسائةالدالالت–ةرإااللفظهوالدا الايية طاة اطا الزميا المىدلو ،ةيفصىحعإىه
ويًيةإليهو الكيإ ًفالمعإ و ظرةالداللل اديلللسامع،م ققلةيال الم.

و عىىدأ ىىةزأدواتالداللىىلهىىيال لمىىل،ألإرىىالفىىظيىىد عل ى معإ ى (،)7ةرىىيالو ىىدلالدالليىىل

الصغةك،إالأامعإاهاال لياليفرىمإال ضىم يةهىامىاالمفىةداتإليرىا(،)0ل

قىقو ىدلدالليىل

أ ةمإرا مث  الجمللال ي إًأماضم عضالو داتإل  عضرااآلخة.

الداللة اهلامشية و آفاق التطبيق

ة مىىا ىىااهىىااالمثىىا مىىاقولىىه( ...((:)وَتَ ررَكُتق وْ ر وَي َورَاءَكُررق ْهرورً رات َتررى ش ركمُ عَل ر ق

اَغَاراتْ،)2())...مصداقالرااالمعإ ،ةالفع (ًىا)ةىيمعإىا المعجمىييىة طاة اطىاوثيقىا المىاف

وأدوا هةيأ ثةما صةيف،واإ قا دالل هإل الغاةاتواً ا همعرىاإإمىاأمىال المجىاز،لوجىود
الًى ى هالج ىىامعالمصى ى حلر ىىاااالإ ق ىىا  ،ى ى ص ىىاةة ىىيالعص ىىةال اض ىىةمالزم ىىال لم ىىلهج ىىوم،
قولرمً،االعدوهجوما،ة مايؤيدهااالقو ماوةدةيأسىا ال ال ىل...((:وًىاعليىهالمىاف:

ص همفةقا))(،)4وقدأوةدالفيةوزآ ىاديضىمامعىاإيهىا المفىةدل((ً...ىاالمىافعلى الًىةاب:

ةةقه،والغاةلعليرم:ص راما وجه))(.)5

ةلما ااالزمخًةيمعإيا إيةادالمعإييا،ال قيقىيوالمجىازي،وا ىةمعإى (ًىا)ةىيمىوةد 

ال قيقيدواالمجازي،ولمي اما و دالفيةوزآ اديأايفص ةيهااالًأا،ةيفةق يا قيقل

اللفىىظومعإىىا وجىىافالمعإيىىاا الهمىىام جىىاوةيا ىىياأامجمى اة ىىاطلفظىىل(ًىىا)ومًى قا راهىىي
الم سو دواالمجةدوها آيل د عل أااسى عما هىا اللفظىلمىعالغىاةاتاسى عما مجىازي،

ألاالغاةلمعإ مجةدواا اإتآثاةهام سوسل عاياو سمع.

معإ آخةأاهااالفع  غيةدالل ه ،اخ الفال لماتال ي أ لفمعه،ةرومعالمافال

يعطىىيمعإى يىىو ي ىىالخطوةلوةدا ىىلاألمىىةواليإى جسىىوكمعإى الصىىبالىىاييإسىىجممدلولىىهمىىع

مطلقالسوائ والسيماالماف.

()7يإظة:دالللاأللفاظ،ص.28
()0يإظة:علمالداللل،،ص.22
()2إرجالسعادلةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.411
()4أسا ال ال ل،الزمخًةي،مادلًاج،7ص.504
()5القامو الم يط،مادلًا،ص.7775
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ويخ لفال ا إاااإضمت لملأخةكإل الفع ماق ي (علي م)ةإا(عل ) عىو يأصىال
الًدلوالمًقل(،)7وضمالال قلالم وإلما افالخطابوميمالجمعإل  ةفالجة،يضاعف

مىىاأثىىةهىىا الًىىدل،ةىىاق ةاا لمىىل(ًىىا)ولوا قرىىامعرىىاسىىيعطيرامعإ ى مخ لفىىا اإضىىماممفىىةدل

الغاةات،ةالجمللهيال يس ةزمعإ المفةدل(ًا)وهيال يس سو  إافهاللمجرو ،ةإضماة
ىديفسىة رويى أةعالىهوًىإاع را،لي ْ ىاةو ،وي صىدوالىه،وة مىاةسىةهىاا
العدووةافهااال ة يىبق ع
اإلضماة ال ة يزعل إ ائجالغاةل،ومىاخلف ىهمىادمىاةوخىوفوهلىع،والًىاةىيمعإييىهالصىب

ىياصىويتةيىه فىش(،)0
وال فةيق،ي وا بمىعالصىفلالصىو يل،لل ىةةيااللىاياي ىألفمإرمىا،ةالً
ع
وهاايإاسبال فةيق،ة الهماي م معإ االإ ًاةوالإًة،أماالإوا،ة ةاةهاهإا،يىد على قىول

المعإ (،)2وهاايإسجممعالصبالاييفيد ة ي از،يفسة  ضعيفالإوا،ة ةاةهايد عل  ةاة

الفع (.)4

و ىىعمفىىةدلًىىاةىىيالمعجىىميعطيرىىا ى مىةل عىىدادالليىىامخ لفىىا،يخ لىىف ىىاخ الفال لمىىات

المإضىىملإليرىىا،والم جاإسىىلمعرىىاةىىيال اة يىىبالمخ لفىىل،وهىىيهإىىا فىىت رىىاالداللىىلالمة زيىىل

ة سب،ألامعظمالمخاط يا،إالمي اسائةهميس طيعواةرمالمةادمإرا.

ومىىاالع ىىاةاتال ىىي ضىىحةيرىىاالداللىىلالمة زيىىل،قولىىهةىىيااتالخط ىىلَ ...((:مألُتررق جَ ر و

غْ وظات بْا َُ ْعصو انِ وَاخلُذوالنِ،)5())...الًكةيأا مجوفخا ا،يصىحملىؤ ،ل ىا ًىو  ىالغيظإلى 

دةجلاالم الف،ي اجةي مثلىهإلى خيىا يق ى امى الفالم سىو  ىالمجةدوااعىدمثى هىااالإىو 
ماال ع يةمألوةاةيال يالاليوميل،ةإاالدالللهإاسى ظ مة زيىل،طالمىا واةىقالإىا على ةرىم
المقصىىودمإرىىا.ةقىىداليخ لىىفاثإىىااةىىيأاالجىىوفمفىىةدل إط ىىقهإىىاعل ى الصىىدةأوالقلىىب،
اع اةأا وا ادمإرمىام ى اإل سىا  ىالفةحوال ىزاوالجىز إلى آخىةهىا المًىاعةالوجداإيل

ةي واالمؤدكهواال ياظوالم اةةلالإاجملعاال مىةدوال خىاا .والسى ي إلى  ًىفهىا الداللىل،
ا
لماتااتمعااواض ل ىادةمىا
هوالوقوفأمامالمفةداتوا دلإثةأخةك،وااا اإتها ال
ةوةهاإل الىاهادواعإىافة ىةي،ةىإاةىيالصىيا لوهضىمرامىاي ىاجإلى إعمىا الخيىا ،وااا
ااالعصيااوالخاالاهماآلىلهىاااالمى الف،أوأإرمىاالمسى االىه،ةرىاايعإىيأا ى وا ىدمىا

هىىاياقىىد ىىةةم ىةل عىىدأخىىةك،وةىىي ى م ىةليس ى بهىىاا يظىىاو ض ى اةىىيإف ى اآلمىىةالىىايال
()7يإظة:لسااالعةب،مادلعل ج،4ص.2257
()0عيإظة:أصواتالعة يل ياال و والث ات ،سامسعيدالإعيمي،ص.21
()2عيإظة:الخصائص،ا اجإي،ج،2ص.081
()4يإظة:م.ا،ج،0ص.711

()5إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.418
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سى جابإصىىي هواليصىىغ إليىىه ،ى امى لتإفسىىه( )يظىىاو إقىىا،وهىىاايعإىىيأاداللىىل
الجمللةها مفةدا راأوالثم ،ة ي راالإ ويالايأةةزهااالًىعوةالعىاطفي،القىائمعلى أسىا 
الغضىىبالسىىاميمىىاالجمرىىوةالخىىاةجعىىا ىىدالطاعىىل،ةقىىدأ ىىةزهىىااال ة يىىبال ى اإلإسىىاإي

ال اماوةافها ال وليفلاالإفعاليلال ي سى طاإ ساسىاعاليىا الًىفقلوال ىةصعلى هىؤالفالقىوم
الإا لياعاسما الموعظل.

واالةىىالمفةداتال ىىي وإىىتالجملىىل،لىىوإظىىةإل ى  ى وا ىىدلمإرىىا معىىز عىىااألخىىةك،لىىا

سى طيعأا عظرىىةهىىااالمعإى ،أو فجىىةطاقىىلاإفعاليىىل رىىا ال ىىيًى إت رىىاهىىا الجملىىلة ىىا ع

األلفاظعل هااالإ وهوالايأعطاهاهاااالة اطالداللي.

وقىىدي سىىبال ىىالمالىىدالل ياالرامًىىيلوالمة زيىىل ،عىىاللصىىيا لال ىىي وضىىع رىىاالمفىىةدل،

وة ما ااال المالايي م ةيطيا ه وجيرامعيإا،وإصي لما،ي م  عد لقيهأث اةماالداللل
المة زيلالم دةجلةيأ عادها،ةضالعاالدالللالرامًيل ،س بالقولاالي ائيلال يً إت رىا،

ماالكقوله()مثال((...الْ مْا َل أْذوهَب باَفْاوْةْ مْ َن اَرِّضَى [كذا] وَاَقُكر ِ،)7())...ةممىااسى رلت ىه

الجمللوهومفةدل(ما )وهيال لملالمؤثةلال ي س قطباه ماما الغىامىاالجمرىوةعىادل،ألإرىا
إا اإت ً وسيلللل يالال ةيمل،ةإإرا مث  ايلعإد عضالإا وهدةاقائما،لاا عىد لمىا

عزيىىزالمإىىا ،و ىىاا ع ملتً ى إاتعاطفيىىلمضىىمخل الة ىىلوالطمىىعوال ىىةصوة مىىاالجًىىعوالًىىح

وال خ ،وقد عةضعإهاألإف األ يل،وةيال ال ياالمإاصما د ةالوسائ ال ىي عىياعلى 
اس صالهل عاةال يال دوإه.

ةال ىىدف صىىيغلالإفىىي(المىىا ) س ى دعيأا طلىىعالقلىىوبلسىىما المزيىىد،لىىااجىىافتصىىيغل

أةعى ال فضىىي (أاهىىب)ل زيىىدمىىاال ًىىوف،والسىىيماااهىىا اللفظىىلاق ةإىىت ى ى(الفاقىىل)،والفاقىىل إفىىة

مإراالإفو ،و وج مإراالخيفلوال اة،ةإاها راوالخالصمإراقديمث هدةاأوليالمايخاف
الفقةويةهبجاإ ه،ةضىالعمىايىةومالغإى ويسىع إليىه!ومظىاا ققىه،هىومىا ًىيةإليىه مىل

الموعظل(ماالةضاوالقإو )ةرا ااالمفةد ااالم طا ق ااةيالمفروماوالاق م قاة اا،إ ىداهما
غاياألخةك إسى ال و يىدو قويىلالمعإى ،والسىيماااهىا ياال لم ىياقىد ة ىا ىة يا،ةلىم قيىدا

قيديسل رماالعمومالاي ل ه رما(ا ال عةيف)ةأةاد اسعلةيالداللىلو ةيىلةىيال أويى ،وهإىا

يم ىىاأايقىىا إاال ىىالم ىىف ىىهالداللىىلالمة زيىىل،ةيىىةكالم لقىىيةيىىه ثىىام اً ى اةعل ى الق ىىو 

والقإاعل ماي س هاإلإساا...ل االدالللالرامًيل م دإلى إ ىوا عىدل إفىيقيميىلالمىا و دإيىه
ىياليىاهبالفاقىلإاا اإىتالىإف  س ًىعةالخىوافوالفقىةمعىه ،ى 
إل مة لأقى ،ةالمىا ال قيق
ع

()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.17
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ااها الداللل الااتقد أخاأ عاداأوسعة سلبالماليلعىاالمىا ،و ث ىهللةضىاوالقإىو .وهىا 
ظىىال للمعإ ى الي أ اهىىاالخيىىا ،واا ىىااالمإطىىقوالعق ى اليس سىىيغرا سىىروللويفض ى المعإ ى 

الم اًةالاي عطيهإيا الدالللالمة زيل.وماهإاإًأاالخ الف ياالإا ةىيا ىةافالمعإى 
الىىدالليالىىاي ىىوح ىىهالجملىىل،ةرىىويعىىودإلى  ىىاياأاهىىاإرمةىىياسى إطاقال ىىالمالىىاييسى ق لوإه،

ة عضرميفرمال المةرما قليدياإظى اةالًى اة رمةىيالداللىلاالج ماعيىل.و عضىرميإىأكعىاهىاا
الفرىىم،دةجىىاتلمىىالديىىهمىىاقىىدةاتخاصىىل سىىاعد ةىىيإ سىىافالمعإ ى زوايىىاجديىىدل وضىىحأ عىىاد 
و زيد سخافوعطاف.

ماهإاً هإ ةاهيمأإي الدالللالمة زيل الدوائةال ي ىدثعقيىبإلقىاف جىةةىيالمىاف،

ةالىدوائةاألولى الواقعىلةىىيالمة ىز ًى هالداللىلالواضى لال ىييًى ةكةيرىامعظىىمالإىا وقىىديقىىع

ةرم عضالإا مإرىاةىيجواإىب لىكالىدائةلوم يطرىا،و لمىاا سىعت لىكالىدوائة،أصى تةىي
أاهااقللماالإا ،

يإفةدوا ظال ماالمعاإياليًاة رمةيراأ د(.)7

ويف ةض يإئىاأا ىوا لىكالىدالالتال ىي إمىوعلى جواإىبالىدوائةوم يطرىاويإفىةد رىا

قلىىلمىىاالإىىا هىىيالداللىىلالرامًىىيلواالىىميسىىمراا ىةاهيماإىىي  ىىالك؛ألإىىهيعةةرىىا عدئىىا قولىىه:

جاة رموأمزج رمو ة يبأجسامرمومىاوةثىو 
((...هي لكالظال ال ي خ لف اخ الفاألةةادو 
عاآ ائرموأجدادهم))(،)0واااط ق عةيفالىدالل ياعلى ال ىالمالسىا قمىاالخط ىل،ةيإ غىيأا
ىىواالداللىىلالمة زيىىلمإط قىىلعل ى المعىىاإيالمعجميىىلال ىىي فرىىممىىاال لمىىاتال ىىية ىىتمإرىىا

الجمللوهي(الما ،وااهب،والفاقل،والةضا،والقإو )،أماالدالالت يةالم اًةلال يقد إوف را
وا دلماهىا المفىةدات عىاالخى الفالم لقىيةىي ياز ىههىا العوامى ال ىيقىا  رىاأإىي ،

ةريماالدالللالرامًىيل ،سىلبالماليىلمىاالمىا مىثال،أمىاا سىا دائة ىيالةضىاوالقإىو  عىدك
مسى وكالمىىا إلى مجىىا أة ىىبل ًىم الةضىىاوالقإىو  سىىائةالقسىىماإللرىيمىىثال،ةلىايخةجرىىامىىا
الدالللالمة زيلألاالمعإ المة زيهوالةضا ماهوةضاوالقإو  ماهوقإىو وهىااالىاي غيىةا

إلى الداللىىلالرامًىىيلإالإاا فىىت رمىىامعىىااثاإويىىل غيىىةماهي رمىىا ىىالأوجىىزفا،لىىاايىىةكم مىىد

م مدعلييوإ أاال فةيىق ىياالداللىلالرامًىيلوالمة زيىلهىوةىةقوظيفىي؛ةالمة زيىل خى ص
وظيفلاإل ال والرامًيل ققوظيفلال أثية(.)2

و أسيساعل ما قدمةإاالداللل واةهاأمةياأولرما-:

()7عيإظة:دالللاأللفاظ،ص.721
()0م.ا،ص.721

()2عيإظة:المعإ وظال المعإ ،أإظملالدالللةيالعة يل،ص.787،718
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مقصديلالمى لممىاوةافالخطىابالىايأإًىأ ،ةقىديىةومإيصىا الف ىةل،ة سىب،وا ىال مىا
يةيد.

وة ما جاوزهااالمقداةةةةداإليصىا واإل ىال  ال ىأثية،ع ىة فيىزالعواطىفواالإفعىاالت

المعيإللغايليةومرا.وهاامعإا أاالدالللالمة زيل إفةد وظيفىلاإل ىال .أمىاالداللىلالرامًىيل

ةال دأا ًم الوظيف يامعىا(اإل ىال وال ىأثية)ألإىهاليعقى  صىو ال ىأثيةدواإ ىال ،وعليىه
ة خصىىيص ى داللىىل وظيفىىلمعيإىىلاليس ى قيممىىعالداللىىلالرامًىىيل،واا ىىاايإسىىجممىىعالداللىىل

المة زيىىل،ةىىيم اأا ىىاهبالداللىىلالمة زيىىل ىىاإل ال و ًىىاة راةيىىهالداللىىلالرامًىىيلو زيىىدعليرىىا
ال أثيةو خ ص هو دها.

أمىىااألمىىةاآلخىىةالىىاي عىىة را ىىهها ىىااالىىدالل اا:هىىو فسىىيةالم لقىىيوالوجرىىلال ىىيسىىيمي 

إليراعإدسماعهالخطاب،ةإاا ف  ظاهةال الموق له ماهوةالدالللمة زيىل،واا عىدكأثىة
الخطىىابإلى ال ىىأثيةةىىيالم لقىىيةالداللىىلهامًىىيل.وهىىاامعإىىا أاداللىىلوا ىىدليصىىحإسى راإلى 

المة زيلأوالرامًيل سبمةامالمخاطبواإفعا الم لقي را.

وس با ةهااالفةقهإىاهىول يىااأاالداللىلالمة زيىل ىدةكإد اة ىاعقليىا،والرامًىيل ىإجم

عااالس جا لالإفسيللل لمات(.)7

وقىىدواةىىقم مىىدم مىىديىىوإ علىىيةأيإ ىةاهيمأإىىي ةىىيا ىىةةىىةقآخىىةوهىىوأااألول ى 

يً ةكةيةرمراعاملالإا المإ مياإل إف ال يئلاللغويل،إماالدالللالثاإيىل،ةرىيال ىييإفىةد
را عضالإا دوا يةهم(.)0

و سبال لملدالللهامًيلإضاةيلإاااة طىت موقىفم ىددأوقىيمأخالقيىلمعيإىل،ولىاا

اال عضال لماتجةسراالإفسيالمؤثة،ووقعراالًديدةياألسما ،ماالىكقىو اإلمىامعلىي
ِ َو ْو َتلْر ْة
()واصىفاأعدائىه((سْريوا إىل ْأعوداءْ اهللْ ,سْريوا إىل أعودا ْء اَسُّكَ ِن وَاَقُروآنِ ,سْريوا إىل بَقْ م ْة األْ وراا ْ
املُراجْرً َن واألْنوصارِ))(.)2

ة لمىىلأعىىداف ىىدةجدالل رىىاو طىىوةةىىيمإ ى أعمىىق لمىىا اإىىتال لمىىلال ىي ضىىافإليرىىا

مع أل ً إات س فزالسامعو وقظةيإفسهمعالمماالصفات خ زاميةاثاسىيئاي فىزالمسى مع

عل  ةاهلهؤالفاالعدافوالإفوةمإرم،ومىاثىمالسىيةطوعىاإلى ق ىالرم،ةمىثال لمىل(أعىدافاهلل)
فيدأإرممًة واأومإاةقوا،لرمم ةودسائ و ي ةي قويضالديااإلسىالميوم اة ىلأهلىه

و سى طا اةيخىىاقةي ىامليئىىا المإا ىالوالق ىىا ،ةمىا ثيىىة هىا الع ىىاةلال ع يةيىلهىىومعإى إضىىاةيأو
()7عيإظة:المعإ وظال المعإ ،أإظملالدالللةيالعة يل،ص.718
()0عيإظة:م.ا،ص.718

()2إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.21
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ث ىىاإوي(،)7إ ىىا ال لم ىىلم ىىادالل ر ىىاالمة زي ىىلإلى ى الرامً ىىيل،ة ىىاليخ ل ىىفالإ ىىا ة ىىيةر ىىمالمعإى ى 
المة زيهإا،ل ا داعياتال لملواإلي افاتال ي يط را،و سةبمإرا مي  رىاإلى الوجرىل

ا
لماتالمعطوةلعليرامعااواةاضاتقةي لإل الو دلال ة ي يىل(أعىدافاهلل)
الرامًيل،ل ًةبال
ةىىالمؤدكهىىوأاه ىؤالف(أعىىدافالسىىإا)و(أعىىدافالق ىةآا).و لمىىااخ زإىىتهىىا الو ىىداتالدالليىىل()0

معىىاإيجديىىدلأةادهىىاال ة يىىب ،ىاتالىىإص مزيىىدمىىاالمعىىالموالعإاصىىةال ىىي دإيىىهإل ى الداللىىل
الرامًيل .قوله(ق للالمراجةياواألإصاة)ةرا الو ىدلالدالليىللىو جىزأتأياإفصى المضىاف
ةلميضفالقا إل المق و  معإ أااإلمام()لولىميقىةالفظىل(ق لىل)
عاالمضافإليه ،ع
ياواألإصاة)وا ف ةةضا رااالخياةاالس دالي،ةوصفرم ى(الق لل)ة سىب
إل  لم ي(المراجة 
ألةة هااال ع يىةةىيصىوة هالمفةوضىل ،لىكالو ىدلالدالليىلمىاالًى إاتالعاطفيىلال ىي وجىب

الإفوةالإفسيلدكالسامعو س دعي ةاهي هو غضهلرىؤالفالق لىل.ألاالمرىاجةياواألإصىاةصىاةا
لفظىىيامق ى ةوإياوم صىىا ياةىىيالخىىاةجوةىىياالسى عما القةآإىىيوهمىىاعلىىمعل ى إص ىةلالىىديا،إا
ىىاالرم ىىاالسى ى قة ىىيا ض ىىاااإلس ىىالموإً ىىة و عزي ىىة وم ىىدإف ىىوا ،ةمإ ىىاجزلق ىىومي خ ىىاوام ىىا

المرىىاجةياواألإصىىاةأعىىدافيقىىا لوإرمي عىىثعلى الفخىىةواالع ىزاز،وهىىا المًىىاعة ىىف ىىالمعإ 

ة ي دالل هإل هامًيل.

واليخ لىىفاألمىىةةىىيقولىىه( قيىىلاأل ىزاب)ةرىىا و ىىدلدالليىىل ع يةيىىل ،ى لم جىىاوةهاةىىي

الق ىةآاال ىةيم،ةلىىوعزلىىتمفىىةدل(األ ىزاب)عىىا لمىىل( قيىىل)لوجىىدإاأااألول ى قىىدةىىا  رىىاالق ىةآا
وط عرىا ميسىمهالخىىاص .ى صىىاةالىاهااليىىا ةهاإالويىا ةمعرىىاهىؤالفالجماعىلمىاالإىىا 
الىىايااسى ع دهمالًىىيطااووالىواال اطى ،و ىىادواعىىاال ىىق،والسىىياقهىىوالىىايي ى ماسى دعافهىىا 

المع ىىاإي دالل ىىلالع ىىاةاتالس ىىا قل(أع ىىدافاهللوالس ىىإاوالقى ىةآا...ال ىىخ)ةوص ىىمهى ىؤالف ىىأإرم( قي ىىل
األ زاب)يس لزما قا اةواًىمئ از ازومق ىا عع ىأ رىاًى هالجملىل.لعرىيفالإفىو اسى عدادالمقىا ل رم،
لااال اة لااي مًى اهممرىمةىي ى مىةل الفعى (سىيةوا)الىايي ىثرمعلى الق ىا ةىي ى مىةل
يق ىىةاةيرىىا وا ىىدلمىىاالىىدالالتال ة ي يىىلال ىىي ىىما ةهىىاةرىىم(أعىىدافاهلل،أعىىدافالسىىإا،أعىىداف

القىةآا)وهىىم(ق لىىلالمرىىاجةياواألإصىىاةو قيىىلاأل ىزاب)و ظىىاهةهىىا الىىدالالت عضىىرامىىع عىىض
س ىىإدالمعإى ى  ،وطي ىىداو ث ي ىىا،و زي ىىدم ىىا ىىوح ىىهالدالل ىىلالرامً ىىيلم ىىاأسى ىةاةوأة ىىاة ف ىىوحم ىىا

اإلي افاتال ي ضمإت راها الو دات.

وهىىاايؤ ىىدأاخطىىوةلال لمىىل إ ىىعمىىاالف ىةلال ىىي جسىىدهاالداللىىلال ىىي ع مىىدعلى الموقىىف

اإلإسىىاإيالقىىائمعلى أسىىا ال خاطىىبواإليصىىا وال ىىأثية.الىىاي م ىىد ائلىىه ىىياجر ىىياإلةسىىا 
()7عيإظة:علمالداللل،ص.21
()0يإظة:م.ا:ص.22
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وال لقي،وهاايع مدعل سلو يالمةس الايي دكةيثإايا المه،والم لقيالمفسةلرااال الم،
وعل العقدالاي سالماعليهمعاةيإسج اب فاهماتمً ةكيقفااعل ع ه،واالةاللفظما
يثهولفظاليو ي ااتإفسهمالم ًفخ اياالم لموإوايا ال يقد م دإلى آةىا ا
ق عيىدل

الغىىوةومىىعالىىك جىىدصىىداهاواإع اسىىا راةىىيوجىىدااالسىىامعوعقلىىه.ةىىإاااإفع ى  رىىاةضىىالعىىا

ئت أماةاتإفسيل
ق ولراو ةضيراةقداس التالدالللالمة زيلإل الدالللالرامًيل،ألإرا
هإاع ْ
ع

وًىىعوةيلادخلىىتةيضىىامىىاالً ى إاتالعاطفيىىلعليرىىاوة مىىاازدادتهىىا العاطفىىل لمىىا ىىةةهىىاا
الموقىىفاال صىىاليع ىىةإعىىادلال جة ىىلاا رىىا،وهىىاايإط ىىقعل ى الخط ىىلةرىىي جة ىىلم ىىةةل ى 

أ عادهىىاوظةوةرىىا قةي ىىا،ةمسىىاقا راالخاةجيىىلواالج ماعيىىلوال اةيخيىىلال ىىاد غيىىة،ثىىمإاأسى اب
اإعقادهىىاوموضىىوعا راةىىياألص ى  ىىاد ىىوام ًىىا رلوالفىىةوقالجزئيىىل فةضىىراخصوصىىيل ى 

موضىىو  دواعيىىهال ىىي جىىه ىىهوجرىىلمعيإىىل،ولمىىا اإىىتهىىا الخط ىىلمىىداةال ىىديث،جىىافتةىىي
س ي  ًيدالإا عل الق ىا  ،ىةةةيرىاالفعى (سىيةوا)ثىالثمىةات،ةىي ى مىةليةسى صىدك

مضاعفا ياصفوفالمخاط يا،ألاإا يىلالسىية اإىتمعةوةىل،ةرىيجرىلاألعىدافالموسىوميا
سمات غيضىل مى الم لقىيعلى االسى جا لللمخاطىبعىاوعىيود اةيىل.ةرىم(أعىدافاهلل)إلى 

آخةها الصفاتال يسلفتاإلًاةلإليرا.

ة مىىاألج ى الىىكخلىىتهىىا الخط ىلمىىاا ىىةعوام ى  ىىاامىىاًىىأإرااا ثيىىة ماسىىاولرفىىل

و زيىىدهمة ىىلةىىيال جرىىزللق ىىا ،ةقىىدأعىىةض()عىىاا ىىةالث ىوابواألجىىةوالجإىىلوالًىىرادل
و يةهىىامىىااألمىىوةال ىىي ً ى عوام ى  فيىىزو ة يىىبلخىىوض مىىاةهىىا ال ىىةبالمق لىىل،ة أإىىه

()إ أعل األموةال يي صف راالطةفالمقا ى مىاعىدافهلل عىال والقىةآاوالسىإاومىا
أإرم قيلاأل زابوق للالمراجةياواألإصاة.ةرااالجاإبيدةأال اجلإل ا ةالطةفااليجا ي

مىىاالق ىىا ،ةمعةةىىلالط ىةةيا-المةس ى والم لقىىي-ظىىةوفال ىىةبمىىعالمإىىاةقيا،وعواق رىىاالديإيىىل
والدإيوي ىىل،و ةم ىىلالفى ىةاةم ىىاالغ ىىزو،واسى ى د اةاألع ىىدافإاللغ ىىةض س ىىياموق ىىعالمقا ى ى ة ىىي
المعة ىل،و سىاال ىىةعلىيرم،و يةهىىامىااألمىوةال ىىييًى ةكةىىيالعلىم رىاالطةةىىاا،وةىةتعلى 

اإلمىىام()مزيىىدامىىاال وضىىيحوالسىىيمااا جة ىىلهىىا الخط ىىلم ىىةةلاألمثلىىل،لىىااأ إىىتعىىا
إظراة عضاألموةالمعةوةل.

ىبعلى ال لمىلة سىب ،ى ال ىدمىاةؤيىل ليىل
وهاايعإيأا فسيةالو ىدلالدالليىلاليإص ع

اةقىىبعىىا ثىىبعمىىومالمعطيىىاتال ىىي ىىيط مواقىىفاال صىىا ودوةهىىاةىىي ًى ي هىىا المواقىىف،

يي ُّ
مد يإرماجسةماال واةقالف ةي
ةال دماعإاصةمً ة ليلم جواإ راالمخاطبوالم لقيل ع

المعإوييزي عوائقاال صا ويطيح مواإعهو ةيةالو دلالدالليليس لزماإللمىام رىا الجواإىب
و 
ل ص حعمليلال لي و لقفماوةافالخطابأم اةمم إا.
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ل ىىاا ع ىىدال ج ىىاةبالم ماثل ىىلة ىىيعم ىىومالموق ىىفاال ص ىىاليإم ىىداداتمعةةي ىىل ً ىىفالغط ىىاف
و جلياألمةوضو او زي الغموضوالمال ساتل ةزالدالللال امإلوةافالخطاب.

وهىىاامىىايال ىىظةىىيلفظىىل( لمىىل)الىىاياإ قلىىتدالل رىىاالمعجميىىلو ولىىتإل ى داللىىلمة زيىىل

فعى ال إيىىاتال ة ي يىىلالم وازيىىلال ىىيأثىىةتةىىيجىىالفالمعإى و ماسىىكالداللىىل،ةقولىىه()مىىثال:

((...وإذا ْغْل َبُْ اَ مرعْ مةُ وَاَ َرقوَ ,وعَال اَ َاَي اَ مرعْ مةْ ا وخ َتلْ ْفُو هكا َْكْ اَ ْلْمَةُ ,و ْهرَرَت مَطرامُْ اور ورِ ,وكْثرَاإلدغرال
اَدًّنِ.)7())...

هإاإًاةلإل معادلل يةموزوإل ياالطةةيا :

ُ اَ مرعْ م ُة وَاَ َرقو×
إذا ْغْل َب ْ
َوعَال اَ َاَي اَ مرعْ م ْة

×

ة اإتالإ يجىلأاا وخ َتلْ ْفُْال لمىل،واخى الفال لمىل ىياةىيهرر ر مَطرامُْ او ورِوكْث َرةاإلدغرال

اَدًّنِلعالقىل يىةمةضىيل ىياال اةعىيوالةعيىل،عالقىلم إيىلعلى العصىيااوعىدمالطاعىلوالغل ىل
ياالةئي والمةؤو ،لاا ي الدالللإل إةهاصىاتال مىةدالىايلمىحاإلمىام( )ىوادة وقىةأ

ةسائلهاألو  ،ةأةادأاال س ًةيها ال اللوأاال س عصياألموة يإهو ىياالمخىاط ياالىاي
يً لواالةعيل ،ةال المةيهًائ ل لويح أا قافها ال اللسيؤديإل الفةقلواالخ الفوسىيعلو
عبالظلمويسىودالرىةج ىياأ إىافاألمىلالوا ىدلوقىدع ىة))عىاالىك فىةقال لمىل،ةال لمىل
ادةتمعإاهاالمعجمياألصي و لوإت دالالتاعخة،ز فت راإلى معإى  ًى تالو ىدلو ف ىك

معالمرا،وقد لم اإلمام()أصدافهاااألمةةيقا األيىامعإىدماةأكاألمىلال طيىعأاا
أمةهىىا،وال ىىاعالمىىاي ىةادمإرىىا،ولىىاا ىىدتمظىىاهةال مىةدعلىىيرمعلى ال ىة ممىىاااهإىىاكجواإىىب
مً ة ل ثيةل ياالجاإ يا قضيعل معالمالغموضوالل

لوةةضوجودهماةيخطىابمثى 

هاا ةةأمثالهعلى إ ىوة يىب،ة ثيىةلهىياللقىافاتال ىيعقىدت ىياطةةىيالخطىابويف ىةض
أاالسليقلاللغويلال ي جمع يإرماوا دل،وأامقاصدالم لم اديلللسىامع ،مىاااالم لقىيومىا
ي ىىيط ىىهمىىاجواإىىباج ماعيىىلوقىىدةاتمخ لفىىل ،الًىىجاعلوال فىىديوالم دئيىىلمعلومىىللديىىه،لىىاا

اضط ةو إل اللجوفإل ال قةيعوال يت قولىه()مؤإ ىا((ً...را أْشورباهَ اَرِّجرالِ َوال رِجرالَ ,لر َ

األْطُفررالَِ ,وعقرر لَ َربّرراتْاحلْجررالِ،)0())...ةلمىىالىىمي لق ىفالخطىىاب مىىايإ غىىيويةج ى ،ولمىىاأًىىا وا
وجوهرممعةضيا،عل الة مماام دادالعمىقالمعةةىي ىياالجىاإ يا،ألجىأوااإلمىام()إلى 

ال ىىامةوالسىىخط عىىدااجىىدواةىىيمضىىايق ه( ،)ى أ ىىدكهىىا المًىىاعةواالإفعىىاالتال ىىي

()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.775
()0م.ا،ج،0ص.484
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ظرة عج هماهؤالف القوموةيالوقتإفسه ةزجواإبعاطفل ثةيالإص ماي ويهمىاقىيم
إإساإيل.

ةمفةدل(الةجا )– معز عا سياق–مع أل ا
معاا فوقةيهمعإاهااألصليالم واضىع

عليه،ةريمً وإل طاقلال خف عل أص ابال

الدقيق خ زاصفاتالًىجاعلوالًىرامل

والمةوفلوال ةم...وعإدما طلقو س عم ال ع إاس ها المعالمالاي ىوف رىالىااسىاة اإلمىام
( )إفىيهىىا الصىىفاتعىىإرممىىةلوا ىىدلوالغائرىىا الجملىىلةىىيقولىىه(والةجىىا ) ى اإىىهمىىاأو 
األمةإاداهم(ياأً ا الةجا )وهاايعإيأاالعةضهوالً ،وهوعإداإلمىام()الي ىوا

مقياسىىاللةجولىىل ،ى مقياسىىراهىىوالصىىفاتال ىىي ىىاايإ غىىيأايً ى م عليرىىاه ىؤالفالةجىىا وهىىي
الجوهة،ةلماةاةق رملميعودواةجىاال،لسىفاه موةقىلأ المرىمال ىيقةإرىاإلى أ ىالماألطفىا وهىا 
إ دكجراتاالخ الفعإدالةجا .

أمىىاالجرىىلالثاإيىىلةرىىيوصىىفعقىىولرم عقىىو الإسىىاف ،قةيىىبجىىامعهىىو ىىباللرىىووالزيإىىل

و ة الق ا والمإا ال؛و اا عدتالًقل يإرمو يامايس قها ال لمل،ةريةهيإىل مىاي مى 

معاإيرا قاواالةالةالً عةضزائف،يًفعما

هةيم اة ال طوللوميادياالق ا .

وهإايةكأا لمل(الةجا ) فوقةيمعاإيراال ي ملراعل األص الموضو لراأيأا
ع
الدالللالرامًيلالالمة زيلهيال ي علق را المفةدل،ل ااس عما اإلمام()لراةىيهىا 
الصىيغلأةة رىامىىام واهىاوجةدهىامىىاالىدالل ياالرامًىىيلوالمة زيىل،ةأصى تال ىىد على مىىا

وضىىعتلىىه،الق ةاإرىىا( أً ى ا )إاأضىىعفتاة اطرىىا رىىااالإىىو اآلدمىىيو ىىال ةف(ال)الىىايقطىىع
الصللإرائيا ياالمفةدلو ياالجإ الاي ًيةإليه.

واليعإىيهىااأاالمفىىةدل ا ىتخاليىلمىىا ى داللىل ،ى أاداللىلهامًىيلجديىىدل ولىدتمىىع

افوالجى ا
هاااالس عما (ةأً ا الةجا والةجا ) إزصىإوةاأخىةك مىاه مىعالضىعفوالخىو 
والخىىوة،وةوحالرزيمىىلال ىىي ل ى

أجسىىاده ىؤالف،وهىىاايفسىىةعجىىزهمعىىاالق ىىا وعىىزوةرمعىىا

الو وإ ولرمعاال ةبوةًلرمةياالس عدادلراو جريزالعدلألجلرا.

وهاايعإيأاالدالللالرامًيل غية غيةاالس عما ،وأاالدالللالمة زيلقديطالرا غييىة

مىىايعفىىيعلى أصى المواضىىعلويل سىىرامعإى جديىىدا مجىىةد غيىىةال لمىىاتال ىىي صىىا بال لمىىل،
ايأاالمفىىةدللو ىىدهاال فصىىحعىىاالمعىىاإيالمعجميىىلة سىىبول إرىىا ي ى إل ى معىىاامة زيىىل

جديدلإاااإضمتإليراعلى إ ىوالمصىا لمفىةداتأخىة،مىؤدكالىكأاالداللىلال قيقيىل امإىل

ةيالمفةدل،ةىإاادخلىتمإطقىلاالسى عما  يإىتمعالمرىا،و رىااي ىياأا عىضالمفىةدات

قىق

اا را،إاا طا ق داالس عما معأص الوضع،أمىا عضىرااآلخىةة ىاياالمسىاةل ىيامعإاهىا

األص ىىليالم اً ىىةومعإاه ىىاة ىىياالسى ى عما وه ىىاايعإ ىىيأاإاة ىىالاالسى ى عما واس ىىعل ج ىىاوزأصى ى 
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الوضىعإلى ةضىا فالمجىاز يىىةالم ىدودوالداللىل

ىةك ىىياهىاياالعمىوديادواأايعإىيالىىك

اخ صاص وا دلمإرما جاإبمعياةمجا االس عما ة بي ضاالًطةيامعا.

وقد دةجاإلمام()معةعي ىهةىيأسىلوبالخطىاب،إا ىااقىا لرىمةىيمقىاماالسى إفاة

ِ واألعكراق ونَرارٌ ًَر و َ اَُ ْحسراِْ،)7())...ةىيهىا 
((َ ...عاوِدوا اَ ْ مر ,واسو َتحو َ وا من اَُ ْفرِّ ,فإنَّه َعارٌ َباقٍ فْي األْعو ْقا ْ
الع اةل ةهيبماالفةاةماالز فعإدم اة لالعدو،و ايةمإه،إا ملتالع اةلمفةدل(الفة)

معاإيجديدلةروعاةةيالدإياوإاةةياآلخةل،و اتالف اةةيإوف ً إات زيدمامسا هعل 
صىىعيدالمفرىىومو فىىيضعل ى دالل ىىهالمة زيىىلإيمىىافاتمملىىوفل ىىال إفيةوال قيىىةلمىىايزاولىىه،ةرىىو

إايطاةد العاةمادامةيها ال يىال،ةىإاامىاتوصىاةإلى اآلخىةل
قفصيسجاةيهمايماةسه ،ع
قيد الإاةمثوكله،وصاةةهيام سيااليس طيعمإرماة ا ا.

هإايال ظأااإلمام()يمي إل جاإبال ةهيب اي اةو خويفالقومه،والكيعإىيأإىه

يى لم ًىىيئامىىا ىىاوةالطاعىىلعإىىدهموأا فىىلال مىىةدلىىم ىىةجح عىىد،ل ىىالمىىااس ًىىةكالعصىىياا

و ىىةةتمواقف ىىهو ث ىىةالخىىاالا ،غي ىىةتإ ى ىةلاإلمىىام()ول ىىميع ىىديًىىيةإلى ى جواإ ىىبال ةهي ىىب
وال ة يبةلقدةةضواعليهاإ راجإرجلمي اليسل هلوالاسةاةرمةيالغي.

وماالدالالتالمعجميلال يإزعىتإ ىوالداللىلالرامًىيل سى بمىاال إيىاتالم وازيىل لمىل

(السيف)ةيقوله()ياأه ال وةىل،عىا

م مىواعظالقىةآاةلىمأإ فىع ىم،وأد ى م الىدةلةلىم

س قيموالي،وعاق م السوطالاييقام به احلدود فلق ترع وا ,وَقد علمرُ أن اَرذي ًصرلح ق ه اَسر

)0())...

ىوال ال إيىىاتال ة ي يىىلااتالإسىىقالم ىوازيل ظىىاهةةىىي ةيىىكداللىىل لمىىلسىىيفعىىا

ظاهةمعإاهال م معإ آخة:

عا

م مواعظالقةآاةلمأإ فع م×

وأد م الدةلةلم س قيموالي×

وعاق م السوط ...فلق ترع وا×

ة ااإ يجلالكمعةةلماةيه قويمرموهوالسيف إ  هعاالق ى .ولمىالىمي ىامىاًىأإه

إصال رم إةسادإفسهالًةيفلةقدوجدةيالدعافوسيل هللخالص:
((اَلّرقمإنّي وْدو َمْللُترق وَ َمّل ني وَ َس ْئموترق وَ َسئم ني))(.)2

()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.758
()0م.ا،ج،0ص.481
()2م.ا،ج،0ص481
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هإا عاإقالدالل ااالمة زيلوالرامًيلةىيإثىةافمعإيىيالسىأموالملى ةالملى والسىأمي ًىفاا
عاأاالعالقل لغتإراي را،ةال دماأايإقطع لرىاو صىةمأم اةسىرا،وال اعىثعلى الىكهىو
ماث الموقفةرإاكإدافالاس جا لله،واس صةاخدوامإجديل يهويغيثههإىاالعجىبأايلجىأ

الطةفالم ضةة،وهوالايله قالطاعلواالإصيا  موجبعقدال يعلماالم ادةلإل  قيق
لكالقطيعل،ي ةزالكع ةال إياتالم ضاةعلوزإىاو ة ي ىاوداللىل:وةيقىو ( )عدئ اىاداعيىا
عليرم:

ملل رموملوإي×

سأم رموسأموإي×

ىىااالىىدعافمفعمىىا الىىدالالتاالج ماعيىىلال ىىي مىىاهيعىىدمالةضىىاةىىال اة ىىلإااأايسىىو 

اإلمىىام()هىىااالىىدعاف،ليقىىو ةىىيااتالخط ىىلَْ ...((:رر و أجْرر ُّد برر ّدات مْررنو ْكلْررامْ ُقو وم َراسَررْل ْت ُقو مَررا
ْف َعلُُ.))...

ةالداةعلرااالدعافالايظاهة اإفصامما يإهو يإرمواإ اتالصللال ي إيتعل العرود

والمواثيىقةىىياج ىةاحالطاعىلوعىىدمال خىىاا واإلخىالدإلى األةض،خصوصىىاةىيمىواةدالق ىىا ،إا

الدولىىلاإلسىىالميلمعةضىىلإل ى الخطىىة،وة مىىا ىىاا ياإرىىامس ى ردةاةالعىىدويةجىىو قويضىىراع ىىة
اةاتسةيعل،الغةضمإرا ةويعالإا وإًةالخوفوالةعب ياظرةاإيرمةيم اولليقوم رىا

العدوليوهمهؤالفالمغاةعليرم أإرماليم ل واالًجاعلوالقولواا إم اإهال سلطعليرم.

معالك لهالي اليهىؤالفالقىوم مىايقىععلىيرم،ةاإلمىام()ي لمرىمةىيهىااالًىأامىةل

عدأخةكدواأايس جي وا،ول اة ماللقىافاتالسىا قل يىإرمو ىيااإلمىام()أصى تمىدلوالت
المهمعلومللديرم،وأض تالدالالت ًفعما

را.

ةال ةف(لو)ي ياعدمجدوكال ديثمعرم،ةلي هإاك اةقلأم  لوحةىيال ىيا،ةمىايقىع

ةيإطاق(لو)هوالاياليم ا صولهمطلقا(لوأجد داما الم م).
إا عاإقتضماهىا الجملىلالىدالل ااالمة زيىلوالرامًىيلة ى(لىو)لرىاداللىلمة زيىلال غيىة

ةرىىي(( ىىةفيق ضىىيةىىيالماضىىيام إىىا مىىايليىىهواس ى لزامهل اليىىه))(،)7ومىىا عىىدلىىوهىىوالىىاي
ي ظ  الدالللالرامًيل.

واااط ىىقمعإى ى (ل ىىو)ال ةة ىىيعلى ى الجمل ىىلالمق طفىىلم ىىاالخط ىىلآإفى ىاالإ ص ىىةتالدالل ىىل

الرامًيلةيما عد(لو)ةعىدممعىاودلال ىالممعرىم عإىياليىأ وال ىةموالضىيقوالماللىلودواةىعهىاا

ويإظة:الإ والواةي،ع ا  سا،ج،4ص457وةيه((...أاها الًىةطيللىم
()7القامو الم يط،لو،ص ،7042ع
ققةيالزماالماضي،ةقدام إعوقوعراةيه))...
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هىىيالغضىىبوالغىىيظ،ويصىىحعىىدهىىا المعىىاإيخصىىائصدالليىىلإ عىىتمىىاالصىىيا لوال ىىويا

الماديواالس خدامالمقصودل لمل(لو)ةرااجزفماال صوةالمة ط را(.)7

و س دعيالداللىلالرامًىيلأا ىادةالةعيىلإلى إةضىافواليرىالىئال ىؤو العالقىلإلى طةيىق

مسدود.

ةرىىااالإىىو مىىاالداللىىلالرامًىىيليإجىىةإل ى وظيفىىلعاطفيىىلألام ىىوةالموضىىو هىىوعالقىىل

ميملًا راال غييةولميعديجديةيرااللوموالع اب.

وقىىداج رىىدتالخط ىىلةىىيجميىىعمفاصىىلراأا ىىةكإفىىو المخىىاط يا ىىأةقأإ ىوا الع ىىاب

م دةجلإل إمااجهالقاسيلال ي صدمالم لقيو قلقهواجسهو ثية وامإهالمس غلقل.

ةق ىىدًى ى لته ىىا الطةيق ىىلم ىىاالخط ىىابعالم ىىاتلغوي ىىل،جس ىىدتالمعإى ى المة ىىزيواآلخ ىىة

الرامًيةيإمطم جىاإ ألاالىدالل يا ىوازيإ ىداهمااألخىةكوهمىا عىدم عاضىد ااةىي طعىيم
الموضو  إسق عةكةيه وادةال صةيحالاي ًف إرهالدالللالمة زيلوال لويحالىاي ًىة ىه

الدالللالرامًيل،ةالخطابالي اديإفكعامجموعرماو ادأ داهماال غإيعااألخةك.

و ىىوصالم لقىىيةىىيأ عىىادالخطىىاب اق فىىافآثىىاة الإفسىىيلومالزما ىىهالاهإيىىلومىىا جىىود ىىه

ألفاظهماإي افاتخفيلو صةي اتجليلماًىأإرااا طعىمالخطىاب إسىقأد ىييز ىزحاللغىل
ماإطاةهاإل مداة يويال غائهال أثيةةيمجمو المخاط يا.

وهىىاايعإىىيأا فىىلالداللىىلالرامًىىيلهىىياألةجىىحوأاال ىىالمةىىيالغالىىبيإىىأكعىىااألسىىلوب

الم اًىىة ،ةي لى

 اإلةاضىىاتواإلي ىىافاتواإلًىىاةاتواإليمىىافاتة مىىاألإرىىا ىىوح معىىاا فىىوقةىىي

دالل راالإرجالصىةيح.على ااهىااي طلىبم لقىيا صىيةيا أسىاليبال ىالم ،ىاةعياةىيال قىاف
امضىىلو ًىىفأسىةاة إاهيىىكعىىامةسى ي مى  ى هىىا الصىىفاتوزيىىادل،ألاالغىىةضمىىا سىىط

األة ىاةوعةضىىراهىىياا صى  دقىىلووضىىوح،ةىىال جىىز يإرىىاو ىىيامسى ق لراال جىىبواالسى اة،
واالاإسد  يإرما مامال عميلوال ل ي ،ةيإ فيالغةضماأصى ال ىالمو ىاهبجرىودالم ىدث
أدةاجالةيىىاحةيص ى حالموقىىفاال صىىاليالمعإ ى لىىه،ألاال واص ى ةهىىياا فاقىىاتضىىمإيلمس ى قل
ىؤطةعىالمال ىواةوالخطىىاب.هىااالعىالمالىىاييصىو هطةةىاام قىا الا ى وا ىدمإرمىايخى ص

طىىةف،و ىىوا لقىىلالوص ى هىىوالخطىىابالىىاي ةًىىحمإىىهالمعىىالماإلةاديىىلال ىىي ال ىىامىىا زيىىا
إفائ الفىاومفاةقىاتالجمىا  ،قولىهم الغىا،و اةصىداازديىادالغىشوالخديعىل ىياصىفوفعمالىه

()7عيإظىة:آةىاقجديىىدلةىيد اةسىىلاللغىلوالىىاها،إعىوم ًومسى ي،ص724إاطىةحهإىىا سىاؤالمفىىاد هى ااالخصىىائص
الدالليل إ عماال لملأمماال صوةالايية ط را؟
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الايااسى خدمرم((...اسو َتعو َملُُ فُْلان تا ْفغَ مل وغْ َد َر...واسو َتعو َملُُ فُالن تا فْ َخانَ َو ْغ َدر ...تى َْ و ائتَ َمكوُ أ َردَهق عَلرى

ْودَحٍ خش ُ على عْالوتْه.)7())...

للغىىدةوالخياإىىلمعىىاا طىىا قاس ى عماالمىىعأصىىلراالوضعي،سىىاعدعل ى إ قىىافهىىااالمعإ ى 

و إاميهو ضاةةه لكال إياتالم وازإل:
اسو َتعو َملُُ فُْلان تا ْفغَ مل وغْ َد َر×

واسو َتعو َملُُ فُالن تا فْ َخانَ َو ْغ َدر×

ة اإتعاق لالك ،عاةاألماإل،وااا اإتالدالللالمة زيلاات وصللمس قيملال يدعا

ال ع ي ىىةالم اً ىىةال ىىايي ً ىىفال ق ىىائقويجةده ىىاع ىىاالغم ىىوض ،عيإ ىىتالدالل ىىلالمطا قي ىىلهإ ىىا،

ةىىالمقطعالمق طىىفمىىاالخط ىىل ،عيظرىىةإص ى اة اةمس ى قاعل ى اة عىىا الخياإىىلوالغىىدة،و سلس ى هىىاا
العمى ى م ىىاق ى ى األً ىىخاصال ىىايا إ ىىاو واعلى ى ً ىىغ مإاص ىىبمعيإ ىىلي ىىد على ى اس ًى ىةافه ىىا يا

الصف ياالاميم يا.

أماالدالللالرامًيلةريمعإيل يااأمةيا:

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

مزاجالفةدالمسلموهاايعإيةقدااممازجا را العفلوالإزاهلوالسؤددوالةةعلوالصدقوسىواهاممىا
ي سقمعها المإظومل.

الثاإي:وهوم ماالقصيد،هىا الم الغىلةىيةسىمصىوةلمرولىلللغىدة،ةعإىدماي ىواالًىيف

م اوالوةخيصا،

أاقيم هالماليلال اد واًيئايا ةومعالكيعزوجودًىخصيىؤ ما

عليه القدحمثال،ةالداللل ًي أااآل يالي ًة خية،وأاالمج معاإلإساإياإفص عا ثية

مامقوما ه.

ةالداللىىلالرامًىىيلهإىىا

ىىيعىىاطاقىىلًىىعوةيلم ثفىىلسىىلطتضىىغطامزدوجىىاعل ى إف ى 

الم دثمةلوعل الم لقيأخةكوإج تةيإيصا ال عداال ال يإل مس وكأةق  جسدع ىة

ال عىىدال ىىأثيةي،وهىىومىىايع ى عمىىقالعالقىىل ىىياالطىةةياوام ىىدادجىىاوةهاضىىمامسى ويات عيىىدل
الغوة،إاال واجز عيقالفرم،وهاام ا
أتعا ةاةال جة ل ماسلفتاإلًاةلإليه.
طلقىىلمىىا
ةثمىلاة ىىاطثإىائي ىىياطةةىياال صىىا ،قىىائمعلى مواضىىعاتمقيىدلمىىاجاإ
ىبوم ْ
ع

جرلأخةك.

()7إرجالسعادل،ةيمس ةكإرجال ال ل،ج،0ص.525
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ي مث ال ديد عإاصىةالم ىااوالزمىاا،ةغال ىامىا اإىت قىامالخطىبةىيزمىاا اة ىي أيىام
الجمىىعواألعيىىاد،وعليىىهي ىىواللزمىىااأثىىةةىىي وجيىىهالموضىىو إ ىىومقصىىودمعىىيايىىة ط ال ىىا
مإاس لماي واالعإصةالزمإي ا ماعليرا.

وي مثى ى العإص ىىةالم ىىاإي اة ىىاطالخط ىىب ال ىىا م ىىاامعل ىىوم،ول ىىي امإ ىىة ()ة ىىي

ال وةىىل.وااا ىىدثاا ىىةةتالخطىىبمىىاسىىطولالزمىىااوالم ىىااالمع ىىاديا،ةس ى دخ ةىىي يىىز
المطلق،عل أااإلطالقالي ىواهإىاعلى عال ىهألاالطىاة الىاي ى ماإعقىادمجلى الخط ىل
ضعل اإلمام()والم لقيا،إظ اةل سىلط
هومقيدلراةيالموضو وة ماةيالم
ااالايي ْفة ع
ع
ع
الظةفالايةةضااي صدكاإلمام()لطةحمايةيد.
صىىفولالقىىو أاعوائىىقالفرىىمو ىواجز مإد ىىل ىىيااإلمىىام()وةعي ىىهوعليىىهلىىايطىىو 

وقوةرمأماممةاد ةيوصفأإا اس خلصرمماوسطرمل م األماإلةلميفوا را؛لىاا إم ىاإرم
أايىىةواةىىيال ىىالمامىىاًىىامال،إاالمعإ ى المس ى طاهىىوأامج معىىامثاليىىاي فىىي قىىيمالسىىماف
وأخالقاإلسالمومعالكال جدةيهماهو ففللإروض مسؤوليلمعيإلعل إ وال فايل.

والدالللالرامًيل اهبإلى ا عىدمىاالىك،إاهىيس ًىداإ ىا السىامعياإلى المقاةإىلال ىي

جسمال فاوتال ية ياالواقعالمعاشو ياال اللالمثاليلال يي دوأاالس ي لرا.

ىومويس ى ظرةالىىامدل ىيالعليىىهيىىإمعىىاهىىاام ىىدأ
ى إاال ىىالمجميعىىهيصىىبةىىي و قىىلاللى ع

المعةةلالاييس إدإل  ق دالليمعياةاأللفاظم واطئلعل إ ةازمعاإيالخديعل(ةع –خاا

– دة)وقد ةةت عضها األلفاظ الإص،و ةةمضىموإرا ىالف وك،والمس صى مىاالىك
يىىابالثقىىلال ىىي ًى عىىامالأساسىىياو اةةىىدامقومىىاللعالقىىل ىياالطىةةياةرىىيالجسىىةالى اة ط ىىيا

ق إنري أبغترترق وَأبغتر نْي ,فررر ورق مر وأر ور
عموديه؛لااالعجىبأاقىا ()معق ىا((:اَلّرر م

مكرق))،ةىال غضأو دةجىلةىيسىلمالقطيعىل،وهىو فسىيةالمفىةعإىهةىي ديىدمسى اتال مىةد
واإع اس ىىا هالمفض ىىيلإلى ى إ ىىائج ي ىىةمةض ىىيلليس ىىت سى ى اااآلم ىىةال ىىاييإ ظ ىىةاالم ث ىىا م ىىا

الم لف.

وال غضمإرمةع ،أمامإىهةرىواإع ىا وةدلةعى المإىاصمإرىا؛ألإىهمىعاة ىةاض قىاف

العصياا قوضالعالقلو الً مفةداتالود.

ةالع ىىاةلإاا ً ىىفع ىىااا ر ىىاو ق ىىةة قيق ىىلالمإ ىىاصم ىىاق ولر ىىا،وه ىىياإ ىىاتالص ىىلل

الوجداإيلوالةو يل ياالق يليا.

واضفافًيفماالخيا عل المق طفماالخط لي ىياأإرىا ىواةيخلفرىاإوعىامىاالع ىب

الممزوج الام،ةرىو()اليف ىأي خيىةالسى ال ىي وصىلهإلى  ةضىه،م وسىال ال لمىاتال ىي
صبةيخدملالردفالم وخ مااإجىازخط ىه،ولرىااأةدةرىا الىدعافالىاياإطلىقمىا إجىةل
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صادقلع ةها الثإائيلالم قا لل(أة رممإي–أة إيمىإرم)()7ةرىو()ي مإى المىوت ىديال
عاها الص لال يجل تلهها اآلالموال سةات،ةىالجمو المخالفىلال ىيًىقتعصىاالطاعىل
االراالوقعال يىةةىي وجيىهالخطىاب،ةرىااالصىدودالمسى مةمىإرمواإلعىةاضالىدائمهىوالىاي

خ ىىةبأواص ىىةالعالق ىىل،وأدك ر ىىاإلى ى إراي ر ىىا،ألادواع ىىياالسى ى مةاةه ىىيقي ىىدق ىىولرمالخط ىىاب
واإلس اة إل  إفيا ،أماال وا والإ وصةروي ضىماقرى اةمعىاإياإلجرىازعلى مىا قى مىاواد

قلي .

وااا ىىاااإلمىىام()قىىدطلىىبلإفسىىهالمىىوتليىةيحإفسىىهوا اعىىه،ةقىىدطلىىبلرىىم–ةىىي

قيقلاألمة– د اةوازعاجا،ألاأوامة  إ عثلمسي  اجل،ويةاد رامعالجلإقصماةي ياا

لي قيالإقص ماهو،وهم وا لرمعإهيغلقواعل أإفسرم ا ا
الدوللاإلسالميل،وعدماالس جا ع
مااالس قةاة؛ألاالعدوم ة ص رم.
وعل ى مىىا قىىدمي ىواالم ىىدأالجىىوهةيالىىاييصىىو عالقىىلال واص ى ويمىىدها أس ى ابالث ىىات

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

ىدد

إمطمعيايق صةاألمةةيهعل إةسافالمعإى الم اًىةالىايي قيىد وصىفهمة زيىا ،ى يًىقلىه
طةيقىىاآخىىةإ ىىوالداللىىلالرامًىىيلال ىىيي م ى عىىبفاالس ى دال عليرىىاالم لقىىي،الىىايال إ صىىة

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

ةمزيل ًفاأل عادالإفسيلال امإلوةافالخطاب.

ةيضوفالكيس طيعالم لقيأايلمح واعثالغضبو وادة ماخىال لجىوفالمةسى إلى 

الدعاف،عادالعاال ديثمعرم،ة جل  الكعالئمهىاياالفعلىيالفظىاومعإى ،و قىديم(أة رىم)
عل (أة إي) سفةعامًا للةيأص الفع ومخالفلةيالضمائةالم صلل ه.

وهىىااال قا ى الثإىىائيمس ى وق مثلىىه(أ غضى رم–ا غضىىوإي)ةمىىادلالفعى وا ىىدل(ب، ،ض)

وهىىي ىىثمًىىاعةوجداإيىىلم ماثلىىل،سىىوةهاالفع ى الماضىىي سىىوةالجىىدل،ةرىىولىىميق ى (أ غضىىرم

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

()7ماالواضحأاالمعإ الاي و ي ىهالو ىدلالقةائيىلمغىايةللمعإى المعجمىي.يإظىة رىااالخصىوص ىاب:ال ليى 
الإصي ،ط يقاتعل إصوصماال وةالواألإجي والقصلالقصيةل،ةوالا ات،ص.18
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س
وهااالموقفيًا همواقف ثيةلمس جدل ،قولىه(ْ ...((:)ف َاَلّر ْه إنم فْر َراوْ ُق َْرَا َرةٌ َلركمفُ ِ

واَبَ َد ِن))(،)7هىااالفىةاقالمةجىو،قىد ىم و يىد  ى ى(القسىمواا)و ال فصىي الىدقيقةىيقولىهإإىه اة ىل
للإف وال دا،وهاايعإي مإيالمىوت،و فضىي ال مىامعلى ال قىافمعرىم،إامقومىاتدوامالعلقىل
ال اة طىل يإىهو يىىإرممفقىودل،ةعلى الىة ممىىاأااإلمىام( )ىىاايإسىجالخطىىبالطىوا ،ويىىا ة
فصىيالت ثيىةل فىىزهمعلى الإرىىوضوم اة ىلاألعىىدافويخى م ىىاللوموال عإيىفإالأإرىىملىمي وإىوا

ليسى جي وا ،ى ة إىواإلى ال اة ىىلوالدعىىلوعىىدمالم ىىاالل،و فلىواعىىامصىىيةهمعىىاعمىىد،وقىىدةصىىد

اإلمام()أس ابالك،ةا ةعللهقائال...((:فإنَّ أوّلَ فُرووتْ ُقو وبَدوأ نَقُصْر ُقو َذهَراِ أُوَْري اَكُّررى َوأهور ِل

اَرررمأيِ مْررك ُق،)0())...ةرىىااقىىدي ىىوا علىىيالللجىىاوةاألول ى ال ىىي سىىللتإل ى ه ىؤالفةعفىىتعل ى 

أخالقرم.وًا لرااالكالغدةواس ًةتالخياإلةيصفوةرم!ةراا ًخيصي ىدةج رىمةىيالىاي
اق رم،ةأو أمةإجمتعإهالفةقلو يإت ه وادةالىإقصااأصى ابالعقىو الةاج ىلالىايا

يقدةوااألموة ققدةها،اه ت رمال ةوبوأصا رمآةلالموت،و اإت عسد رمالخل وعج ىة
رمالثغوة،ألإرم اإوا ماجافةيالخط لإفسرا((ً...لْقّْك َن فْ صَر ّدْوُ نَ ,وًَقُ َُر َن فْ عوردَُْ ن ,وًر ودعَ َن

ف جْ ب نَ))...هىااالإىو مىاالإىا الىايي لقىفال ىالموال جىلوي عقى خطىباإلمىام()وأوامىة 
ةيق ى ويل ىىيويطيىىع ىىدأيخ فىىيمىىاالجمىىو ،ألإىىهأو مىىايلقىىيإفسىىهةىىيأ ىىواال ىىةب،ويصىىدق

اإلمام()ويم ث  ديثه.وقد جل أمةهموةق إياتم وازيلم واليل وم سقل:
ص ّدْوُ نَ×
ًلْقّْك َن فْ َ

وًَقُ َُ َن فْ وعدَُْ ن×
وً ودعَ َن ف جْ ب نَ×

وإ يجلالكإاها األموةماًىأإراأا ىةصالصىفو و ىد ،وأا ع قىيأواصىةالمىودل ىيا
الةاعيوةعي ه،ألإرماليملوااالم ثا واليجًموإهعسي اةةاليضطةإلى الًىةحالطويى معرىم
 فيرممإهلم لداللليإصاعوا.

ًىىفعىىاالىىك لىىههىىا الثإائيىىاتالم ضىىاةعلال ىىيأ ةزهىىاةعىىالامضىىاةعاا صى  يإرمىىا

ها الفافال اة طلال ي ةص ياالفعلياة ةزسةعلاإلصاخلوةوةي را،ةال لقيايقا ى  ال صىديق،
والقو يالزمهالعد ،والىدعافيل ى  اإلجا ىل،وهىا ال ىا مسى مةل رىميًىفعإرىاالفعى المضىاة 
الىدا على الىىدواموال جىىدد،ةىال إقضىىيعىىإرمهىىا الصىفاتوال إطىىويصىىف ا را،ةيمىىا ًىىفواو
العطفعا اة مها السماتو الصقراةال غإيالوا دلاألخةك  ،ج مىع لرىاةىيعقىدوا ىد

()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.572
()0م.ا،ج،0ص.528
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ل ى ىزياالموص ىىوةيا ر ىىا المع ىىالمو ىىاةظاأللف ىىاظجميعر ىىاعلى ى دالال ر ىىاالمة زي ىىلالم طا ق ىىلم ىىع
الوضع.

أماهؤالفالايايخىاط رماآلا،ةرىمليسىواأهى ةأيوإرىي،لىاا صىةهىايااألمىةيا غيىةهم

ىايايإرىىيال ىىالمإلىىيرم،ةفىىيالخط ىىلاا رىىا
الىىاياأس ى علىىيرمصىىفاتيف قىىةإليرىىاالًاخصىىواالى
ع
يضفيثإائياتم قا لل صطفةيخطوطالام،ة عدأامدحال اة ليا مىاًىافمىاال ىالم،اإ قى 

إل ى م ىىوةثى ا
ىاا،ةقىىا ((:وأنررا واهللْ ورردو َدعَرر وت ُق عَرر دَتا وبَرردءات ,وسْرررتا وجَرورررات ,و اَّل ررلِ واَكّرررارِ واَغررد ِو

واآلصالِ)).

مىاعززظرىوةالىدالالتالرامًىيلوالمة زيىلال إيىاتالم وازيىللرىا المفىةداتهىو ىواليإسىق

المفةداتالم طا قلوةقم وةال ضادوالم ًاة ل س ب ةفالعطف:
َع دَتا وبَدءات×

وسْرتا وجَرورات ×
و اَّل لِ واَكّرارِ ×

واَغد ِو واآلصالِ×

سفة مفةدلمىاهىا الثإائيىاتعىااللجاجىلوالعإىادالىاياهىمعليىه،ةالط ىاقالىايية ىق

هىىااالإسىىقالمىىزدوجإإمىىايسىىفةأوالعىىاال يفيىىلال ىىيدعىىاهمةيرىىاإل ى الق ىىا وهىىيم ىةاتم ىىةةل
م واليلة قديم(العود)عل (ال دف)يفصحعا ثةلالمةاتال يعاودةيراال ديثعاالق ىا دوا

جدوك،

أإه( )فإاةياخ ياةطةقاإل ال ال ي اإت ةاوح ياالسىةوالجرىة،عسى 

أا صيبإ داهاالردف.

و ىىةص()أيضىىاعل ى اإ قىىافالوقىىت،لع ى أإفسىىرم إ سىىطو جىىاوبللمىىةةىىيإ ىىدك

الساعاتدوااألخىةك ،هىاامىايم ىاأايسى إ طمىاظىاهةالقىو ةىيمعاإيىهالم اًىةلال ىي يى 
عليراالدالللالمة زيل.

أماالدالللالرامًيلة ىو ي ىأموةأخىةكلىي أقلرىاا صىاةرم الخىاالاوالعىزوفعىااإلمىام

()واإلع ىةاضعىىاطاع ىىه،ومىىاهىىا ال يفيىىاتواألوقىىاتإالً ىواهد ىىةزم الغ ىىه()ةىىي
دعىىائرم،وم ىىالغ رمةىىيصىىد ،ةلىىي  الضىىةوةلأاي ىىواقىىددعىىاهم قىىاةىىيهىىا األوقىىاتو رىىا 
ال يفيىىات،ة ىىالطإ قهإىىاي ي ىىك إيىىلم ماسى ى لع ىىةه ىىا الثإائيىىاتالم ةادة ىىلوالمزدوجىىلال ىىي ً ىىد
أواصةهاالواوالعاطفلل ةسممًردام ىة اةللداعيىلالمصىدودالىايالي ى واليمى على الىة ممىا

اإلعةاضالاييواجره،معأإىهم ىة  معىةة رم،ةرىويعلىميقيإىاأإرىملىايطيعىو ،ل ىاالمإىاص
ماإلقافال جلعليرم،واالةروالخ ية أ والرم،ألي يقو لرم ا
عدئا((فما ًَاًدكُقو د َعائيَ إَّا فْر َرارَتا

وإدو َبارَتا،))...ها ثإائيلأخةك ،قومةيأساسراعل ال ةادفالىاييزجيىهال ىوازاالصىو يوعمىاد 
47

الفصل األول  ..........................................المبحث األول  ...........................................................الداللة

ةاة ةفالةافالمخ وم ال إويا،ة ةسخالصىوةلالاهإيىلع ىةهىااال ىةاة،والسىيمااالىةافهإىا

ال د ممعما عدهالما((...ةيراماالوةوة ال ةية))(.)7

وةيالصوةلها  عد جاجيقةآإييفةضهال إاصالخاةجي،ة ال ممعموقفالإ ىيإىوح

()معقومىهإالىميلىقمىإرمإالالعإىادوالعىدوااوهإىا إ ىئالداللىلالرامًىيلعمىااليس ُّىةوهىو
أإرملاير دواإل سوافالس ي مىعدوامهىااال خىاا  ،مىاأاقىومالإ ىيإىوح()اسى مةواةىي

ضالل رملمالميس جي والدعوا ه(.)0

()2

هإايطةحاإلمامهااال ساؤ ((أمَا تَكوفع ُقو اَعْظةُ واَدَّعاء إىل اهلدى واَُ ْح ُ َم ْة))...

دوةىيهىاا

المقط ىىعالمق ط ىىفثإائي ىىاتجدي ىىدلي مر ىىاال ى ىةادفةى ى ى(العظ ىىلوال ىىدعاف)و(الر ىىدكوال م ىىل)أزواج

م قاة ىىلالمعإ ى  ،مىىاأا لمىىلدعىىاف ىىةةتم ى اة اةةىىيهىىا الخط ىىل،و صىىي مخ لفىىل(دعىىو م–
دعائي–الىدعاف)ةاإلل ىاحعلى هىا المفىةدل،يىةادمإىهاإلصىةاةعلى المخىاط ياةىيال ل يىل؛إا
ال لمات ةجعإل مادلوا دل(دعا)وهاايعإيأاال ةاةالجزئيلرا المفةدلاسرمةىيسى ك

صىىدةالخط ىىل،إاهىىوأ ىىدوسىىائ الس ى كالمعجمىىي(.)4واليخف ى أثىىةال ماسىىكالإصىىيةىىيالطةيقىىل
ال ي وازإتةيراها ال إياتالثإائيل.

وااا اإىىتإعىىادلالعإصىىةالمعجمىىي لفظىىل قىىعةىىيأعل ى سىىلمال ىةاة،ةىىإاال ىةادفوً ى ه

ال ةادف( ىةاةالمعإى )يمثى الدةجىلالثاإيىلةىيهىااالسىلم(،)5وهىاايعإىيأا لمىل(دعىاف) ققىت
إىىوعيامىىاالس ى ك،م ىةل إعاد رىىا أً ى ا مخ لفىىل،وم ىةلعىىاطةيىىقال ىةاةالمعإىىوي،والس ى كأ ىىد

وسائ ال ماسك،وال ماسكالعميقالالسط يهوالاييجباايميزالخطاب(.)1

وةي ل اال ال ياث تلرادالل راالمة زيلدوااا فقدقدة راعل اإلي اف دالالتجديدل

ريماعليراالدالللالرامًيلولوماخال ال ةاةأوال ةادفالمعإوي.

ةإعىىادلالخطىىابالوا ىىد أإمىىاطمخ لفىىلل قيىىقمىىلةبمعيإىىل مليرىىاالة ىىلالًىىعوةيلال ىىادل

ال ي قفوةافإسجالخطاب صوةلمعيإلاليم اااي ف ةيرا الخطابالم اًةالاي صيد 

الداللىىلالمة زيىىل،إاط ىىعال ىىالم ميسىىمجديىىديج ىىةالم لقىىيعلى ال وجىىهللداللىىلالرامًىىيل،ةمفىىةدل

(دع ىىاف)ة ىىيأيص ىىيغل ًى ى لتال ف ىىي معإاه ىىاالمعجم ىىي ،ى ى ه ىىي لى ى
()7سةصإاعلاإلعةاب،ا اجإي،ج،7ص.025
()0عيإظة:إوح.1،

()2إرجال ال ل،ةيمس دةكإرجالسعادل،ج،0ص528
()4يإظة:ال ديع ياال ال لالعة يلواللساإياتالإصيل،جمي ع دالمجيد،ص.80
()5عيإظة:م.ا،ص.80

()1عيإظة:الخطاب،ص.71
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وال ضجةواأللموالم اةةلواللوموال يتوالةجافواألمى ...ةرىا مفىةدلوا ىدل إازع رىامعىاا ثيىةل،
الكألاالدالللالرامًيلالمة طىل المًىاعةوالوجىداإيات ىأ إالاا فىيف رىا الظىال مىا

المعاإيال ي فسةاإفعاالتمخ لفليفيض راال الم.

وقىىةا ى وا ىىدلمىىاالثإائيىىاتالمىىا وةلإل ى ً ى يررا ى ى(العظىىلإل ى الىىدعاف)و(ال مىىلإل ى 

الرىىدك) يصىىبةىىيم اولىىل ىىدي المعىىاإيالةاقيىىلوةىىقإسىىق اة مىىييىىإرضلىىهالعطىىف ىىالواو؛
إل از ىىلالصىىدأعىىاالقلىىوبال ىىيةااعليرىىا ،عىىدأاخاضىىتةىىياللعىىبواللرىىوو فلىىتعمىىاي ىىاك

لرا.ةرا الو داتالصغةكهىيداالت إىأكعىاال عىدالىاا ي،و فىوح المعىاإياإلي ائيىلةمىايىةاد
مإرىىالىىي هىىوالمعإى المعجمىىيالم اًىىةة سىىب ،ى مىىا إطىىويعليىىهها ىىهال لمىىاتمىىامىىدلوالت

مخ لفل،ةمعلومأا((...للدوا المخ لفلمدلوالتمخ لفل))(.)7

ىفيىىةيأاالعظىىلوالىىدعافوسىىيللل قيىىقالرىىدكوال مىىل،ل ىوال
وال ى معاةىىيالمقطىىعالمق طى ع

االس فراماإلإ اةيالايطوقال الم دائةلالإفي،ة ياأاالعظىلوالىدعافقىد عطلىتوظيف اهمىا،
وأاالرىىدكوال مىىل ا ىىا عيىىد يالمإىىا واليم ىىاأاي ققىىاعل ى أةضالواقىىعةالداللىىلالرامًىىيل
س بال ساطإل جر راو فةضمعاإيال ثةيبوالع ب،يؤيدالكقولهمواصىال((وإنِّي َْ َعا َْقٌ مبرا

ًصولح ُقو َوًق ق أْوود ُكقو.)0())...هإايوًكاإلماماايرددوي وعد،ل االواعزالديإييمإعهماالك،
وهااال رديدالوًيكالي واما يةس ب،والس بهواإلعةاضالمس مةالايآ  رمإل هىا 

القطيعل.

وقىىدإىىافتالجملىىلاألخي ىةل مقا لىىل ىىياصىىال رمالمىىة ط إةسىىادإف ى المصىىلحةرىىيمقاةإىىل

ع مىىدعلى المفاةقىىل.وهىىاايعإىىيأإرىىالىىا

الايي

قىىقوأاصىىال رمالمجىىا لىىهسىىوكعىىالماألمإيىىات

م المعاإيالفطةيلال ييًيحعإراعالمالمإطقةي ياأاالس ي إلى  صىيلرا،وقىد

سىىعالمسىىاةل ىىياالمعإ ى المعجمىىيوالمعإ ى الىىدالليالىىاييىىإع

ةىىيم ىةآلاالس ى عما ؛ة عىىةي

الزوايىاالخفيىىلال ىييسى تعإرىاالمعإى الم اًىةو غيىىبعىاسىىطحال ىداو  ،قولىىه()واصىىفا

اإلإسااالسادةةىي يىه((...ةرىو ىياالىا ْإبوالإ ْعمىلية ىعع،)2())...ةقىد خلىتها يىكالمفىةدات
عامعإاهاالم اًة–مؤق ا–ةيثمايضعراالخيىا ةىيأطىةجديىدل،ةىإاا ىااالىاإبهىو صىيلل
مىىايق ةةىىهاإلإسىىاامىىاالخىىوضةىىيالإ ىواهي،والإعمىىلهىىيالس ىوا اإللريىىلال ىىييإالرىىاالمىىةفدوا

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

( )7إيلاللغلالًعةيل،جاا وها،ص.15

()0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.525
()2إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.454
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ة ت ة لواسعل،ة ولت(الاإبوالإعمل)المعإويياإل ظةةياي ضإااالمةعفالسادة يإرما

ةي فللعااالس غفاةوالً ة،وهماوظيف ا الل اا عطل ا س بمالرىو ةىيالمة ىع.ةقىد فى 
عاً ةالإعمل س بإةةاطهةيمزاوللالاإبالايأإسا واجباالس غفاة.ماجرلأخةكةىإا
مفرىىوميال ىىاإبوالإعم ىىل اةظ ىىاعل ى معإاهم ىىاالم اً ىىة؛ةال ىىاإبهىىواإلث ىىموالإعم ىىله ىىيالعطاي ىىا،

ول ىىةكمىىدلوليرما ،قاسىىم رماالىىدالل ااالمة زيىىلوالرامًىىيلةىىيآا،ةاإ زعىىتالرامًىىيلالم ىىدلو 
ال سىىيالىىايصىىيةهماظةةىىاوا فظىىتالمة زيىىل ىىالمعإ الم اًىىةةأةي ىىاوجرىىيامخ لفىىيالرىىا يا

ال لم ىىيا ،ةاو ىىا ىىياالمىىاديوالمجىىةد.ة ىىااهىىاا ىىالوسىىطاجمىىع ىىيااإلًىىاةلال امإىىلوالمعإ ى 
الصةيح،ة اإتها ال وليفلالمزدوجلال يةىافت أصىو المعىاإيوظاللرىاةىيإسىيجوا ىد،ةرىي

ةىىيالوقىىتع يإىىه ًىىيةإل ى المقصىىودو ي ى إليىىهةجىىافإزجىىافالمعإ ى  صىىوةلم ثفىىل جمىىع ىىيا
الم غىىايةيا،ألاالفىىايسىىلكطةقىىا يىىةمألوةىىلةىىيصىىإعالمعىىاإيوصىىيا را،ةرىىوقىىديخلىىقعالمىىا

معقدامليئا الم إاقضاتال ي ةمزإل ًيفمعيا.ة ال

هىا الم غىايةاتمىع عضىرال ًى 

مة االيإفص عا عضه.ماالكقولىه(ً(()ا أْغُ َراضَ املْكاًْاً ,ا رَهَرائنَ املر تًْ ,را وِعَراءَ
إسيجا 

س ْعكو َد احلُ َج ِج وًا من غْ َم َرته
األسو ْقا ًِ ,ا نربَةْ األًا ِ ,وًا نقُلَ اَدهر ,وًا فْاكْ َر ْة اَاّ َمانِ ,وًا نَ رَ احلْ َدثَانِ ,وًا خرو َ

اَفْ َتن.)7( ))...وقد اإتالوسيللال يمزجتاألوضا المخ لفلال ي ااعليراالمإادكهوصيغل
ال إيىىلالم وازي ىىلالمؤلفىىلم ىىا ىىةفالإ ىىدافوالمإىىادكالمض ىىافةالمضىىافإلي ىىهةىىيأعولى ى ال اة ي ىىب
األة عل،و إضاةلالواوةيال اة يبال اليلمعاإل قافعل الإسقاا ه:
ًا أْغُ َراضَ املْكاًْا ×
ًا رَهَائنَ امل تْ ×
ًا وِ َعاءَ األسو ْقا ِ ×
ًا نربَ ْة األًا ِ

×

وًا نقُ َل اَدهر

×

وًا فْاكْ َر ْة اَاّ َمانِ ×
وًا نَ َر احلْ َدثَانِ ×
س ْعكو َد احلجج ×
وًا خرو َ
ًا من غْ َم َرته اَفْ َتن ×

ة اإ ى ىىتالإ يج ى ىىلااالمإ ى ىىادكوا ى ىىد،أيأاالم ى ىىدلو وا ى ىىد،ل ى ىىادالل ى ىىهم ع ى ىىددلاأللى ى ىواا
واألصإاف،ل غيةالجإ لال ي رايإظىةاإلمىام()إلىيرموعلى وةقرىا ىد الةمىوزوالعالمىات
ال ي و يإليرم.

()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.454
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ةقىىدةصىىدأوالمىىللرموإرايىىا رموا اطىىلالمإىىوا رىىم،ألاالىىوعظواإلةًىىاد ىىااهىىوالمرىىيما
على أةجىىافالخط ىىل،ةإاسىىبال ىىا ية ىىالموت،و ىىااأو هالىىلأ اطىىت رىؤالفالمخىىاط يا،ةصىىوةل

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

ىهي ىيط
ةق رم،لااالمإاصما خي الىدائةلال ىيية ضىوا ىياأةجائرىا ىة ازمىاالمىوت،ألإ ع
رمةالاة اكماق ض ه،وهمةهيإلقيد ،لااإاداهم(ياةهائاالموت)ةإا يا رمةهيإل إةاد ه،

مس مةل أعةاضهعإرم،ل إهم أ مق ض ه و ةقا رم،وضع دالعالمرم.

إااالس ى رال  رىىااالإىىداف،يخلىىقعالمىىامو ًىىاو ئي ىىا ق ى ضلىىهالىىإف و ىىدة،ةىىال عىىود

اة لةي ضاةلالعيش س ديةوجررىاصىوبال عقى واالق صىادةىي ى لىالوالزهىدةىيإعيمرىا

وال ىىاةمىىااالإرمىىاكةىىيالىىاإوبومو قا رىىاالمؤديىىلإل ى الرل ىىلواالإ ىزالقإل ى مةديىىاتالضىىال ،
ومراويالةدك.

ها هياإلي افاتال ييم اأاي ملراهاااالإدافاا،ثماس مةالإدافيعةضوهاهؤالف

القىىوم،وأس ى ابضىىعفرم(...يىىاوعىىافاألسىىقام،)...هىىا الع ىىاةل غىىيص ىةةرمعىىااللرىىوواللعىىب،
صىىفهقىىا الألايوضىىعةيىىهً ى أإ ىوا األطعمىىل،ةرىىو
واس ى عاةلالوعىىافلةسىىمهىىا الصىىوةللرىىم ،و ْ

إظيةاإلإسااالايي واموضعاللمةاض،يس وعبًى أإواعرىا،دواأايملىكخيىاةةةضىرا،

ةضمايلق ةيهمامافو ية ،ةًا رهةيأإىه يىة
ةرومسلوباإلةادل الوعافاليس طيعااية
ع
م صىىا ج ىىا العلى ى واألسىىقام؛إاه ىىوعةض ىىللجميىىعأإواعر ىىا ،ع ىىد ع  سىىا ال ىىه،وة م ىىاأوةد ىىه
أ واضالمإيل،أوأإر هص لوماالوخةمتً ا هوهوسا االيةيم.

ها هي عضإمىالفاتالداللىلالرامًىيل،إاالداللىلالمة زيىلالم ىاالرىاهإىا،ألاالوعىاف

الي صىوةلىهأا صىي هآةىلالمىةض،ةالوعىافلىي هىوالوعىافالمعجمىيةدالل ىههإىاةمزيىل ًىىية
إل هااالجإ ال ًةيةي ا اع اة مااليقدةعل د ة ومقاوم ه،وهياألسىقامال ىي وزعىت
ياالدالل يا.

ىاإر ى ىىلاألي ىىام)...مى ىىا ازل ىىتالصى ىىوة إث ىىا ل ةسى ىىم
ويسى ى ديماإلم ىىام()مخى ىىاط رم(...ي ى ع

عإاويامخ لفللرااالمإادك،ةي ققاإل ال وال أثيةةيآاوا د،ةىالغةضالخفىيهىوال ىاية؛
لاا ااةيهااالإدافإو  مايلمااال ىةاة إق ىا الىدإيا،إاسىةعاامىا قلىباألمىوة،ة سىل رم

األيىىامالةخىىافوالعىىزالىىايهىىمةيىىه،ةقىىدأس ى علىىيرمالإىىدافلق ىىاممىىايالزمرىىم،ةلمىىا ىىاا ىىةاأليىىام

وةةهاي س ب إًوبالمصائبوطىواةقالىدهةواخ طىافموج ىاتالسىعادلواةسىافعوامى الًىقاف،
اخ صةالك له رااالإدافالموجز،الىاييسى ثيةالعواطىف مىاي عثىهمىاًىجاوأسى ليسى قطب
را الصيغلقلوبالمخاط ياويس واعلى مسىامعرم،جاا ىااه مىامرم،إالأاالصىيغلةيرىامىا
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ال جةيدوال عميممايلغيخصوصياتالمواقف،ةالخطابيً ااهاالم لقي،وي ىثاا ة ىهعلى 
اسى عادلالمواقىىفالسىىا قل،وخي ىىاتاآلمىىا السىىالفلوالمإى ال ىىي ولىىتإلى إ ىىات،والةجىىافالىىاي

اإقلىىبيأسىىا،والفىىةحالىىايضىىةج ل ىواعجالم ى اةةل،ةاأليىىاملرىىاسىىطول،وهىىي عىىدي مىىإرمواليمل ىىوا

لقضائراةدا.

وهاايعإيااالسىطولهإىاللداللىلالرامًىيلال ىي فصىحعىاالمسى وتعإىهو ىوح ىالم إوا

الاي مل هها الجمللالقصيةل،ةجادت ال فاصي والجزئياتالصغيةلال ي ل م لراصدكةىي

إف السامع،إاهويس عيد واسط را عضاألًيافالمؤلملال ياس ودعتةيخزيااا ة ه.

ويواص ى اإلمىىام()ةصىىفإدافا ىىهالم قومىىل المضىىافوالمضىىافإليىىه،ة ىىااالمضىىاف

يًىىيةأ ىىداإل ى ه ىؤالفالمخىىاط يا،أمىىاالمضىىافاليىىهةيىىومئإل ى ايالقىىدةلالىىاييع ىىث يىىا رم،

ةيغيةمعالمرا،وعل هاااألسا أ م (...ياإ ْق الدهة)...ةوصىفرم ىأإرمأدواتللىدهةيىإقلرم
ما ا إل أخةكوهممس سلموااليدةعواعاأإفسرم ائللأوضيما...
ثم غيةسمتالإدافقليال،ةسلطالضوفعل إا يلأخىةك قولىه(:يىاةا رىلالزمىااويىاإىوة

ال ىىدثاا )...هإىىاأثىىاةعاطفىىلاالع ىزاز ً ى ا رموإضىىاة رمو ىىا وةلأعمىىاةهمإاالداللىىليم ىىاأا
سىىعآةاقرىىا،ة ى عال ظالفا رىىلمىىا يىىثأإرىىامةصىىودلللقطىىف،ةىىوةإيإاعرىىا،واألزهىىاةمعةضىىل
للىىا و واألةىىو واالق طىىافةيثمىىا ىىدةك،ةالفإىىافالي وقىىفأمىىامأةديىىلالًى اب،واليًىىفقعلى مىىا
اايإعم ة يىع يا ىه،وي قلىبةىيمىداةجاللىيا،ةىال الممًىوب ال ىاية ،اي ىهاإ ًىا الإىا –

ولىو ىىاإواةىىيةيعىىااالعمىة–مىىاسى ةاتالرىىوكوا سىىابالمىلثم،و وجيىىهاةئىىد رمووجىىوهمصىىوب

اآلخةل.

وه ىىااي ىىيااا عىىددالىىدالالتللمىىدلو الوا ىىدي ثىىفمىىاطاقىىلاإلي ىىافويغإىىيعىىااإلسىىراب

واعادلال الم،و اا()ي و ال المماإا يلإل أخىةك،ةيةةىدأإ ىاف المخ لفىل إثىاةاتجديىدل
ىاخى ْىة عإىىدال جىىج)...ةقىىد ىىادة رىىمعىىالمالىىدإياإل ى عىىالمال ىىةزخأواآلخ ىةل،ووصىىف
قولىىه(:يى ع
ىىال رمالمرولىىل لىىك،عإىىدمايإقطىىع رىىمال ىىالم،ةىىالي يىىةواجوا ىىا،هىىا الصىىوةالم ال قىىلال ىىي

يوصم راالمإادك إظةاليه مةلماإاةالم جددل ،ةيهماخفيماأ واةإفسهال عيدل.

وعليىىهاس ى مةةىىيقولىىه(...يىىامىىا مة ىىهالف ى ا)...ةىىيإظرىىاةمعىىااجديىىدلوأل ىوااأخىىة

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

قصلو ْهإهوضعفهوقلل يل هةيمواجرلال ؤ والقرةال ي وجهسرامراإليه.

ىي

وه ىىاا إىىزالىىدالالت–والسىىيماالرامًىىيل–معىىاإيمس ى وةليإ ًىىفعإرىىاخماةهىىا ال أم ى 

وال ف ة،ل سبالمدلو إضاةات يويل ل  هإل الجدلوالطةاةل،وهماإرايلاإل دا .
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وممامىةي ىياأاال ظىولةىي فسىيةال لمىاتةىيلغىلاإلمىام( )ميى إلى  فىلالداللىل
الرامًيلإا را علق اي ااهمااإل ال وال أثية.

وماقي ماعز  دالللعااألخةك أا خى صالمة زيىل ىاإل ال والرامًىيل ال ىأثيةال

يسةيعل الإصوصال ياخ يةتمىاخطىباإلمىام()اللرىمأاي ىواال فسىيةمإصى اعلى 

المفةدل ماهيمفةدلةاألمةقدي غية،وة مىااإفىةدت–ةىيهىا ال الىل–الرامًىيلدواالمة زيىل
الخاصي يااإل ال وال أثية ،ماهوةيقوله(()ياوعافاإلسقام).

ةىىإااالس ى عما الثىىةللغىىلعل ى المس ى وكالفىىةديقىىديجىىةد لمىىلمىىامىىادالل رىىاالمعجميىىل

اللصيقل راوي س رادالالتأعخة ماةيقوله(()ياأً ا الةجا ).

ماأاالدالللالرامًيل دكةىيالمواقىفالعاطفيىلوالسىيماالمًى وإل ىاللوموالع ىاب،ةىإا

مسا راهإا م دعل  سابالدالللالمة زيل.

واالل إياتالم وازيلأثةةي وجيهالدالالتو قيقمعاإيالمفةدات.
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املبحث الثاني  :السياق

للسياقإثة يةةيإظراةمدلوالتخفيليس تعإراظاهةال الم،ةيما ول القةائاال ي

ىىيط ىىهسىوافأ اإىىتداخليىىلأمخاةجيىىلإعىىادلاسى إطاقالىىإصة جلىىيعإىىهصىىدأالغمىىوضو فىىك

مغاليقه.

والخطىىاب لقىىلوسىىيطل ع ىىةعىىا ىىدثلغىىويي قىىوم المخاطىىبمإًىىئاوالمخاطىىبم لقيىىا،

ويفىىةضالسىىياقعلي ىىه ىىأويالتًى ى  ق ىىةبم ىىاالىىإصأو عىىدعإ ىىه مقىىداةق ىىدةلالقىىاة على ى 
اإل اطل األ عادالمخ لفلال يً لتوقائعومال ساتةةضتهيمإ راعليهةياثإىافخةوجىهمىا

عالمالإف إل عالمال قيقل.

ىوةيض ىىيقم ىىاس ىىطو هال يى ىةلة ىىي فس ىىية
ول ىىالكالي س ىىإ ة ىىي ىىدالس ىىياقاال ف ىىاف مإظ ى ع

الخطاب،ألاالكسيةصدجاإ اماجواإ هة سب،ويغضالإظةعىاجواإىبأخىةكيإ غىيعىدم
إ فالراةي أوي الخطاب.

ةماال دودال ي ضيقمامفرومالسياقو صةإطاقىهعةىياطىاةالىإص،و ىددمسىا ه

ه،هااال عةيفالايي ىدد  ...((:أإىهأمىاةاتًى ليلمموضىعل...ةىيالم ىيطاللسىاإيالفعلىي

لو ىىدلدالىىلأوللو ىىداتال ىىي ًى الم ىىيطالم اًىىةللو ىىدلالصىىو يل،)7())...ةرىىاايقلىىصمسىىا ل
الظ ال ييفيف راالسياق

ليق صةعل الو داتالصو يلال يية ط راال المعلى إ ىو

ىيالصىوي اتوأثةهىاةىي ًى ي ال ىالمو ة قىيةىيسىع راة طىا مىا
م اًة،ةيظ همىهم صىو اةة
ع

هىىوأ ىىة ،ى ل ص ى إل ى الو ىىداتالم ا عىىلال ىىي مث ى إصىىا،ثىىم قىىفهإىىاكةىىال عىىدكهىىاا

المجا .

وهاايعإيأاالسياقاللغويالي جىاوزإطىاقالىإص،ةرإىاكمىايىةكأإىه((ًىيفيسى قأو

يليًيئاما)) (،)0ةرااال عةيفيخ ز السياقويعزلهعامؤثةاتالخطابوماي يط هماأموة
وظةوف فةضعليهأاي زيا ً معياليع ةعاأ ةاض عيدلالغوةةيدق راوعمقرا.

وهااالسياقالم سةهومايع ةعإه ى(السىياقال المىي)ومىدا يل ىفةىيمسىاقدائىةيمىع

الإصوماي ألفمإهةيًم األصواتوال لماتوال اة يب...وهااالمفرومالضيقللسياققديعد

إمواجاماوجرلإظة عضال ا ثياالايايةواةيالسياق(( ...لكاألجزافمىاالخطىابال ىي
ف ال لملةيالمقطعو ساعدةيال ًفعامعإاها.)2())...

()7ال لي ال إيويللمعإ والسياق،ع دالجلي مة اض،ص.5
يوايلز،ص.758
()0معجماألسلو يات ،ا 

()2اس اة يجياتالخطاب،مقاة للغويل داوليل،ع دالراديالًرةي،ص.42
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 وه ىىاايعإ ىىيأاللس ىىياقم ىىدياتمخ لف ىىل س ىىعو ض ىىيق س ىىبالةؤي ىىلال ىىييإطل ىىقمإر ىىا
ال ا ثوا ،ةماية طالسياق م يطالإصة سبيغلقهعل  إي ه،وي عاةعليهاايفقهجميعمىا

ةيالإص ،إااا عضاإل راموالغموضال دأاي يط الإص،وماثمقديؤديإلى ةًى الإاقىد
ةي قيقالمعإ ،والسىيماااالسىياقالي وقىفعلى قةيإىلوا ىدل ،ى ااقةائإىهالإرايىللرىاةىي

مإاطال ع ية(.)7

وهىىااي ىىيحللإقىىاداايإظىىةواللسىىياقمىىاجرىىلاإىىهمعىىياعل ى  فسىىيةالخطىىابو أويلىىه مىىا

يإاس ىىبالس ىىياقالخ ىىاةجيال ىىاي ىىف ىىهعإاص ىىة ثيى ىةلوم إوع ىىل،مر ىىدتلم ىىايس ىىم  ى ى ى(الس ىىياق

ال ية)( ،)0الايية

 السياقإل  يئاتمخ لفلماالإا يلالجغةاةيىلوال اةيخيىلواالج ماعيىل...

و يةهاممايمث خلفيلمعةةيل يط ال دثاللغويساعلإًوئه.

هىىا الخلفيىىلهىىيال ىىي سىىاعدالم لقىىيةىىي ى مً ى الت ىىةكالىىإصعىىاإظامىىهالمىىألوف

واإزيا هعاقواعداللغل،و ل سه المجاز،وهيال يس م اما عيياالمعإ المإطىوقإاا ىةدد
ىىيا فسىىيةيا ىىال ر موالثإىىافمىىثال،ةالسىىياقهىىوالىىايسي ًىىفأاالمقىىاممقىىاممىىدح،ةيقطىىع ىىأا

الثإافهوالمةادواالإاا ااالمقاممقام إ ي ةيس عياال ر م.

والس ىىياقخي ىىةمع ىىياة ىىيةص ىىدعالق ىىاتال ض ىىوةوالغي ىىابال ىىي ى ى

مة ىىيالملف ىىوظع ىىة

الم وةيااالس داليوال وزيعي،إاماخاللهسي د الإاقداألسى ابال امإىلوةافاخ يىاةمفىةدات

معيإل،ألإرامًةوطل–ةةضا– إسقصو يأومعجميايدالالتمقصودل دةعالمإًئإلى 
ا

ائرىىادوا يةهىىا؛ألاال ىىالملىىي  اي ىىهال اجىىاتاآلإيىىلدائمىىا ىىال ع يةعىىاالىىإف أوإق ى 

األة ىىاةإل ى اآلخ ىةيا.إاةب ايىىاتجماليىىل ىىأ لفمىىايإًىىد الوجىىدااو ىىوقلىىهالضىىمائة،هىىا 
الغايىىات عىىثالمةس ى إل ى  فضىىي لفىىظعل ى آخىىة،و ة يىىبعل ى ثىىاا مىىايإسىىجممىىعة ىىات
اإلإسااالم د واائق هال ي قةاالفاإل الإسقالمىألوفو واةىقمعىه ،سىباالمىالفاتال ىي
ثهعل إإًافموضوعه.

وهىىاايعإىىيأاالسىىياقالي ىواظةةىىالل ىىدثاللغىىوية سىىب ،ى هىىومىىؤثةةىىيصىىإاع ه،

و ًى يلهوةىىقإمىىطدواآخىىة.مىىاهإىىايخى صالم ىىد  إىىو مىىاالفإىىواي مىىاه مىىعموه ىىهأوال،

والغايلال ييص وإل  قيقراثاإيىا،مىعوضىعالسىياقإصىبعيإيىهثالثىا،ةمىا ىااظةةىاصىال ا
للخط ىىلةىىي ىىا مىىا،قىىداليإفىىعإاا ىىااالم ىىيطالىىاييىىدوةةيىىهالم ىىد اليسىىمح إإًىىافهىىا 

الخط ىىل ،ىىأاي ىىواالم ىىد ةاقىىداللجمرىىوةالىىاييجيىىداالس ى ما ،لًىىغ همىىثال،أول ً ى تاإ اهىىه

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

مىىااااإلإسىىااالعيىىي،األلجىىم،اليم إىىهاايىىدلي صىىو هةىىيوسىىطم ى ظ الإىىا لف ىوات

القدةلواإ فافالموه ل،ةالسياقالإفسيها المةلهوالاييقف اج از يإهو ياإلقافخط ه.

ماهااالمإطلقي ياأاثملعوام  ثيةل ىؤثةةىيخلىقالىإصأوالخطىاب ،إصىبعلى 

م ىاوة الثالثىىلالم مثلىىل المةس ى والمةس ى إليىىهوالخطىىاب،مىىاهإىىاعىىةفمفرىىومالخطىىاب عةيفىىا
واسىىعاًىىم هىىا األمىىوةجميعىىاةقي ى عإىىه،إإىىه((...مجموعىىلالظىىةوفال ىىي ىىفةع ى ال ى لفظ
موقفال الم.)7())...

ةفع ال لفظاليس ق و د  عيداعامال ساتخاةجيل يةلغويل سرمةي ولد .ماأجى 

الك عددتالسياقات عددأس ا را،ةالسياقاج ماعيوإفسيوعاطفيو اةيخيوزماإي،وجغةاةي
وم اإي...وها  لرا ثق الخطاب ظاللرا،ة ةكأث اةماعليه،ي وازامعالكال أثية.

ةالسىىياقاالج مىىاعيمىىثاليفىىةضهيمإ ىىهعل ى الم اإىىلاالج ماعيىىللطةةىىيالخطىىاب،ة سىىو 

األوام ىىةإاا اإ ىىتمإزل ىىلاآلم ىىةأعلى ى ،ل إر ىىا صى ى ح ي ىىةااتموض ىىو إاا س ىىاوكالطةة ىىااة ىىي
المة لأواإع األمة،ةأص تمإزللالمأموةهياألعلى ،ة يإئ اىايخىةجالموضىو عىاسىياقه
إالميم اإدخالهةيالئ لالمجاز.
الط يعيويص حاألمةمثي اةللسخةيلْ ،
والسياقالعاطفيهوالىاييوجىهالخطىابوجرىلمعيإىلة لىوح ىوادةالغضىبوامىاةاتالةضىا
ما ياثإايا .

ثىمإاجغةاةيىلالواقعىلاللغويىل سىىعو ضىيق سىباإلطىاةالىىايي ىيط رىا،ةالسىياقالىىاي

ي واةي ا لالمسجدهو ية ةيالسىوق،ةالمسىجدمىثاليفىةضعلى المى لمآدا ىامعيإىلولىي 
الكالسوقالاياليلزمالإا  مث ها اآلدابوالي معليرممةاعا را.
ماهإاقسمالإقادالسياقعل قسمياهما:

السياقاللغوي،وسياقال لفظأوال ا أوالموقف(.)0

ىدعىىةفالسىىياقاللغىىوي أإىىه((...طةيقىىل سىىييقال لمىىلالمفىىةدلداخ ى الجملىىلمىىعالجم ى 
وقى ع

األخةك،و سييقها الجم داخ اإلطاةال ليللإص))(.)2

ةالسياقاللغوييدوةمعالإصالي خطا إل الخاةج،لااهو يةمعإي ماهوخىاةجعىا

هاااإلطاة ،مااإهاليإفيماعدا .

()7اس اة يجياتالخطاب،مقاة لأسلو يللغويل،ص.47
()0يإظة:م.ا،ص.42

()2السياقوأثة ةيالمعإ ،دةاسلأسلو يل،المرديإ ةاهيمالغوي ،ص.74

52

الفصل األول  ................................................المبحث الثاني  .......................................................السياق

أمىىاالسىىياقالخىىاةجيأوسىىياقالموقىىفةي مث ى  ى ى(( ...ى مىىايقولىىهالمًىىاة واةىىيعمليىىل

ال المومايسل وإه.)7())...

وللسياقدوةخطيةةي ًفأسةاةالإص،لاااإ ثقتالإظةيلالسياقيلال يأةس قواعىدها

ةيةثالاية طالمعإ  السياق،ةاع ةالمعإى ((وظيفىلةىيسىياق))(،)0وهىويىةكأاالمعإى ال
ي ماإ ًاةهإالع ة سييقالو دلاللغويل؛ أا وضعةيسياقاتمخ لفل(.)2

على اع ىاةاا((...معإى الو ىدلال الميىليع مىد ًى جىوهةيعلى السىياق))( ،)4ى اا

للس ىىياقدوة ي ىىةة ىىي غيي ىىةالمعإى ى ،ل ىىالكقيى ى إاالدالل ىىلةه ىىا ى ى ى(( ...ة ي ىىلالمفر ىىوموث ىىات

المإط ىىوق،)5())...ةالس ىىياقيى ى

م ىىالمعإ ال ىىداللي،ويض ىىفيعلي ىىهمع ىىاإيم ع ىىددل ل ىىوا ل ىىوا

السىىياقاتال ىىي إضىىمإل ى الق ىةافاتالم جىىددل،عل ى الىىة ممىىاااالمإطىىوقيظ ى سىىا إا،الإقطىىا 

عالق ىىه ىىالمؤلف عدئىىااس ى وكخطا ىىا القف ىىهأسىىما الم لقىىي،ةأص ى حي ىىةكمعإويىىا؛ةرىىواو
جإ ياأ داهماجامدلوهيجإ ىلالمإطىوقواألخىةكم ة ىلوهىيًىقلالمفرىومالىاي جىود ىا ثة

مامعإ ةيآاوا د،وي ددمعإاها اخ الفجرلالسياقال ي

م الداللل.

عل ااهإاكوجرلثاإيل ةكةىيالخطىاب مىاهىوخطىابقىدةل سىلطعلى السىياقة غيىة 

و ؤثةةيه،ةالخطاب((...إًاطمًةوط السياقومغيةلالكالسياقةياآلاإفسه.)1())...

وال خف ى ص ى لالمقولىىلاألول ى ةىىيهىىااالمق طىىف،ةالخطىىابمًىىةوط السىىياقعل ى إ ىىو

ةرااي صىوةةىيالم ىاوةاتال ىي إقلىبةيرىا
مؤ د،ل اأاي واالخطابهوالمؤثةةيالسياق،
ع
األمىوةلصىىالحأ ىدالطىةةيا إىافعلى قىدةلهىىااالطىةفةىىي سىويقالخطىىاب طةيقىلا يىىل رىىيما

عل السياقو ؤثةةيه.

ومؤدكهااال المااعالقلالسياق الإصعالقل ة يلجدليل،واا الهماي مماآلخة.

السياق اخلارجي:
إد اة ىىاألهميىىله ىىااالسىىياق ىىااةوالخطىىباإلم ىىام()يعإىىوا الس ىىياقالخىىاةجيال ىىاي

ي إفالخط لويال ظوادقائقاألموةال ي س قالخط لو ؤثةةيرا،ةيةووإراواا ىدتطويلىل
()7المعإ وظال المعإ ،أإظملالدالللةيالعة يل،ص.702
()0م.ا،ص.771

()2عيإظة:السياقوأثة ةيالمعإ ،دةاسلأسلو يل،ص،74وعلمالداللل،ص.18
()4اللغلوالمعإ والسياق،ص.075

()5السياقوأثة ةيالمعإ ،دةاسلأسلو يل،ص.02

()1السىىياقوإظةيىىلال واصى طىىةحةومىىااجا سىىوامثىىاال،د.هامى الًىىيخ،ص،5سلسىىللألا،العىىدد()5الىىايي م ى 
عإواا(إظةيلالسياق ياال وصيفوال أصي واإلجةاف).
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ماداملراإو ا صا  الخط ىل،و ةهىااالىكيظرىةةىيالخط ىلاألولى ،ةقىد صىاةقةوا رىاوا ىدا
عىىدآخىىةعل ى ةوايىىلقص ى را ىىااةيةها،وقىىداس ى غةقت ضىىعصىىف اتمىىاال ىىاب،و اإىىتةيرىىا
عضال فاصي ال ي ياقولالل اظعإدالةاوي ةصد ل االتالةسو ()ماالكا ة 

ها ال الل((...حلق بكا رس ل اهلل وإنم وجره َ ترلرل فر ر تا وسررورات،)7())...ةرىااسىياقجىواةلسىاإي(،)0
يسىرمةىيةسىمصىوةلسىعيدل ؤهى السىامعل لقىىي ًىاةلمىا ،إاسىبمىعالفىةحوالسىةوةالىايطفىىح

عل وجهالةسو ()وهيخط لاإلمام()ال إىلالإ ىي(،)ةرإىا ىةزالعالقىل
واض ل ياالسياقو ياموضو الخط ل،وهيخط لاإلمام()لإفسه.

وماالسياقاتال ي مردلموضىوعرا،الخط ىلال ىي مى الىةقم-5-ةرىي اةلىل مال سىات

مرمل سةدموضوعاتمقطعيل ًيةإل اإعطاةات ادلةي يالاإلمام(.)

ي ىىدأالسىىةد خطيىىبزمىىاالقصىىلع ىىةاالس ى عاإل المؤً ىةاتالزمإيىىلمىىاخىىال جع ى وةىىال

الةس ى ىىو عر ى ىىدا ى ىىاةال المفاةق ى ىىل(،)2ةال داي ى ىىل اإ ى ىىت ع ى ىىدااأ ى ىىماإلم ى ىىام( )جري ى ىىزالةس ى ىىو 

(،)وقد ف ه إىوهاًىم،و عىضالصى ا لة ىااعىددال ضىوةإ ىوأة عىياةجىال،ةقىد
وةدأإه((لماةة أميةالمؤمإيا()ما جريزةسو اهلل()معمىا ضىةمىا إىي
هاًموقومماص ا همث سلمااوأ ياةوالمقدادوعمىاةو ايفىلوأع ىي ىا عىبوجماعىلإ ىو

أة عياةجال-ا صى  ىه يعىلأ ىي ىةوأإىها ى جألولي ىه الخالةىل :ىأإرممىاقىةيشومىاًىجةل

ةسو اهلل،))...ةرا الةوايل مضاميإراال خلوماعالماتيقصىدمإرىالفىتأإظىاةالم لقىيإلى 
أاثمىىلعص ى لأ اطىىت اإلمىىام()وهىىي مي ى إليىىهمىىيالإفسىىيا.وال ىةاوي ىىالكيريىىئالإفىىو 
ل د موضو الخط لألاهااالسياقال أةيخييعيداألاهااإل  ا ةالوقائعال يأعق ىتوةىال

ةسو اهلل()واإعقادال يعلأل ي ةم جالإفسه أإهماقةيش.

هىىا المقدمىىل لرىىمالسىىامععل ى اايخمىىامضىىمواال ىىالمالىىايلىىايخىىةجعىىاجإ ىىاتهىىاا

السياق،وه اا ااةقدا جاإلمام()لإفسهةياإلماملةقا ((:إن كانُْ اإلمامرةُ وررً ٍ فرنرا

أ ق ورً ٍ برا,وإن ال ت نو وُرً ٍ فاألنصار على دع اهق))(.)4

وممايس قطبال إظةةيهااالسياقهو ياديلالةاويالايلميق مإفسهةيال وادثال ي

جةت،ةرويةاقبمايجةيةيالخىاةج( ،)5وصىفهًىاهدا اضى اةلىي مىاًىأإهال ىدخ وال ليى ،
()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.00
()0عيإظة:ال لي ال إيويللمعإ والسياق،ص.72

()2عيإظة :لي الخطابالةوائي(،الزما–السةدال ئية)سعيديقطيا،ص.55
()4إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.48

( )5عيإظة :قإياتالسةدالةوائيةيضوفالمإرجال إيوي،يمإ العيد،ص.721
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ةروي فظ مساةلمإاس ل يإهو يامايجةي()7وهاامىايوجىبالوثىوق ًىرادلالىةاويواالطمئإىاا
لماصىدةعإىهالإ فىافالعاطفىلةىيمةويا ىهال ىيي ىواال اعىثعليرىا ال ىاهىوالرىوكالىاييميى 
صا هإل  فلمعيإل.

وقدي واالسىياقم يطىا أوائى الخط ىلوأواخةهىاةيةقىبالىةاويال ىادثاللغىويمإىا دايا ىه،

ملما أس ا ه،مفضياإل إرايا ه،عاةةا ىةدوداألةعىا ال ىي عقىبالىكال ىادث،وهىاامىاوقىعةىي
سىىياقالخط ىىل(،)77ةىىالةاوييقىىوم

ايىىلالوقىىائعال اةيخيىىلعل ى إ ىىوم سلس ى ومإطقىىييجسىىد

إ ىىاميال ى ىوادثو س ىىاةعرا،إاي ىىا ةوة ىىالالةس ىىو ()و جري ىىز ،ث ىىمي ط ىىئالق ىىص،ويق ىىف

السىىاةدعإىىداج مىىا أميىىةالمىىؤمإيا()مىىعلعمىىلمىىاالإىىا ةىىيأ ىىددوةاألإصىىاة،إا جىىةي

م اوةلال خلومامةافوجد الي وااإلمام()طةةاةيرىا،واا ىااهىوم ىوةموضىوعرا،

ىايةجىىعال ىةاويال صىىة،
ةيًى ُّىمةائ ىىلة إىىلأوً ى تأا إًىىبإاةهىىاةي ريىىأإلطفىىافإىىائةلالقلىىوب،هإى ع
ع
ةيإظةإل اإلمام()وقد

 و هوجثاعل ة يه،ةرا اا ة االم ع ْا ةااع اطاألإرما

إ ئااعاأهميلماسيا ة،ةرمايس دعياالفتأإظاةال اضةياصوبجرىلاإلمىام ،طلعىالمىا

سيقوله،وهإاي دةالساةد،ةيا ةمال ظلإجمتعاطو مةاق لوهيقولىه((و ىاا ىاايفعى إاا
ل ىىم))(،)0ةمع ىىاودله ىىاياالفعل ىىيا( ى ى ال ىىول،والجث ىىوعلى ى ال ىىة يا)إإم ىىاه ىىولمع ىىاودلالفعى ى 

المالزموهوال الم.

ثىىميىىا ةالىةاويالخط ىىلومغىىادةلالخطيىىب،ويلقىىفًىىيئامىىا ىىاح ىىهأ ىىدال اضىةياوهىىوأ ىىو

سفيااالايعلقعل مغادةلاإلمام()الم ااقائالَ((:شيء ما فاروكا ابن أبي طاَب))(،)2ولراا
ال ىالمعقيىىبالخط ىىلدالل ىىه،ة ىىأاالقائى لىىميفرىىمالخط ىىلأولىىمية ضىىرا،ةأعىىاداألمى عىةإلى  دئىىه،
وهىىواج مىىاعرمةىىيا ىىد يو ىىاتاألإصىىاة،ألخىىاال يعىىللإلمىىام( )ىىاةالعىىاإ ىىائجالىىكوهىىو
وقو ة إلعظيمل مااخ ةاإلمام()ةيخط ه لك.

ها المال ظاتال ي جود رىاعيإىاالةقيىبو فىيضعلى لسىاإهسىي والرىاا ىةاالثىةةىي

فسيةالخطاب،وازاللالم رماتوالغوامضعإه،ةى عضالإقىاديىةكأا لمىلصىغيةلمثى (ال)إاا

وضىىعتخ ىىاةجس ىىياقراق ىىد س ىىب م وض ىىاال ىىدل ىىه،خ ىىالفم ىىال ىىواسى ى عملتة ىىيس ىىياقراة ىىإا
موضراسيزو (.)4

()7عيإظة :قإياتالسةدالةوائيةيضوفالمإرجال إيوي،ص.757
()0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.52
()2م.ا،ج،7ص.54

()4عيإظة:اللغلوالمعإ والسياق،دةاسلأسلو يل،ص.078
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وهىىااال ىىالميإط ىىق ً ى أولىىيعل ى الخطىىابالىىاييفةضىىهسىىياقمعىىيا اة ى  ىىال وادث
الخطيةلوالمرملال يلراأثة يةةيمجةياتال اةيخومس ق األمم.

وعل هاااألسا  واالسياقاتال ييسةدهاالةاويإا علعاوعيًديد،اس طا أايلم

أطةافالإ أمىاجميىعجواإ ىه،عةةاإىامإىه قيمىلمىايىدلي ىهةىي وضىيحمىاخفىيل عىدزماإىهأو

م اإه.

مىىاالىىكمىىثال،مىىا إ ىىهلىىها ىىاع ىىا وهىىويةمىىقأدإ ى مىىايصىىدةعىىااإلمىىام( )ى 

ل ظىىاتعيإيىىه؛لىىااجىىاف رىىا الع ىىاةلالدقيقىىل((...نظرررر علررري برررن أبررري طاَرررب  وجرر ه اَكررراس

فقال،)7())222لماااية زا اع ا على إظىةاتاإلمىام()ق ى أايخطىب،مىاعالقىلهىا 
الإظىةات مىىاسىيطة هاإلمىىام()مىىا ىالم،مىىاالمعىةوفااال ىىديقةىىيالوجىو أثإىىافال ىىالم
ماق الخطيبيوجبهيمإل جابأإظاةالسامعياإ و ،و فةض صديقالماسيطةحماقو ،

ةال اابمثاليزي  صة واليقدةعل مواجرلالجمروة.

و ث يىىتالإظىىةةىىيالوجىىو يىىدةعإل ى اس ًىىعاةخطىىوةلالموضىىو المطىىةوح،ةي ًىىوفالم لقىىي

لمعةة ه ،وعإدال معاةيالخط لي ىياةيرىا ثىةلال و يىداتال ىياسى رلت رىا((إإىيألخىوةسىو 
اهلل...وقدعلم مأإي ،))...ااال و يداتًملتمعظمال الم،

اا لمل(لقد) ةةتسىت

مىىةاتةضىىالعىىا ىةاة(أاواا)،إاجىىافت ى وا ىىدلمإرمىىامىىة ياو ىىاايعضىىد المىىه إًىىراد
ال ضوةواًى اة رمم اًىةلع ىةمخىاط رم مىاي ىيقاأإرىمعلى د اةيىل ىه(،علمى م،عىةة م)،مقسىما
الضمائة يإهو يإرمعل طو ال المالىايأةادمإىهإث ىاتأولي ىهةىياإلسىالمو عىضسىوا قهةيىه

وةضائله مؤاخا همعالةسو (.)واليعق أإهأةاد ثها األموةلمجةداإلخ اة أةاد

ماخاللراأايوثق قه ،ا يةالموجوديا ه،وجعلرممؤيديالهأماممالمي ا اض اةلل ثية

ماها الوقائع،ل عد أولعدموالد ه.قا اإلمىام()ةىيهىا الخط ىلِ((:إنِّري ألخر رَسر لِ اهللْ,
ال وإنِّري َْرابون عرقِّ َرسر لِ اهللْ
َو َو ِزًره َ ,وودو َعْلموتقو ْأنّْي أْ موَُ ُقو ِإميانات ْباهلل ورس َْه ,ثقم َد َخلُتقو َبعو ْدي اإلسال ِ ِرسْر ت
( ,)وأخ ه ,وشَ ِر ًْ ُه نَ َس ْبه ,وأب وَُِ ْد ْه ,وَ َزووج ابكتهْ س ّدةْ وَدْ ْه وس ِّدةْ نساءْ أهلِ اوكةْ.

وَْ ْقدو َع ِرفتقو أنّا ما خَ َرجوكا مَ َُ َرس لْاهللْ(َ )مخو َرجات إَّْا رَ َجعوكا وأْ َنا أ َبّ ُقو إَْ و ْه وأْوو َث ْق ُرقو فْري نَفُسْر ْه
َوْأ َش ُّدكقو ْن ْاًَ تة َلعَد ِّو و أثرات اَعدوِّ.
َوَقْدو َرْأًوتقو ْبعو َث َته إًمايَ ْب َبراءَ ْة .
ريي ,وَ َْ ْقدو واْ َل َْي:
َو َْقد آخى بَ و َن املسلمنيَ فما اختارَ َكفسهْ أ َدات ْغ ِ
أنَُ أخْي وَأنَا أخ كْ ْفي اَدُّن ا واآلخْرة(.)0

()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.11_11
()0عيإظة:مجمعالزوائدومإ عالفوائد،أ و ةالريثمي،ص=.777
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َوَقْد أخو َر َج اَكماسَ من املْسوجدْ َو َتركْ ْكي(.)7

َوَقْدو واْل(:)0أنَُ ْم مبكاَةْ هارونَ ْمن م و َسى إال أنمه ال نَ ْبيَّ َبعو ْدي))(.)2

ةرىىا الخط ىىل ي ى عل ى وقىىائع اةيخيىىلقةي ىىلالعرىىد،ال عى ُّىزعل ى الىىاا ةلوال ىىأ عل ى 
األاهاا.وهي اة مجميعاة سج سياقاخاةجيام ةاصايخدمالموضىو ؛إايًىيةإلى مؤاخا ىه

معالإ ي()واس يزاة يومالداةوس قهإل اإليمااوق اة همعالإ ىي()والمصىاهةل
إليىىهع ىىةالىىزواجمىىاا إ ىىه.ةضىىالعىىا الئىىهةىىيال ىىةوبو ْعثىىهلي ل ى سىىوةل ىةافل.وسىىدأ ىواب
المسجدإال ا ه،و ديثالمإزللالىايإىصعلى أامإزل ىهمىاالةسىو ( )مإزلىلهىاةوا

ماموس ()ماخالالإ ول،ةرا ةةق هعاهاةوا(.)

ةمامىةيفسىةإظىةاإلمىام()إلى وج ىو الإىا ،ةرىو صىدداإلخ ىاةعىاعلىو ع ىهةىي

اإلسىىالم مري ىىدال ي ىىااأ قي ىىهة ىىيالخالة ىىل.واإلخ ىىاةي مى ى الص ىىدقوال ىىاب،وم ىىا يإرم ىىام ىىا
مةج اتاليقياوالظاوالًىكوالىوهمهىيال ىي ميى  فىلالخ ىةإلى إ ىدكالجر ىيا،ةىأةاداإلمىام

ايخ ة ه،ويسية هإل دائةلاليقيا،ةعمدإل ها الوسيللوهي
()أايإفيالوهموالًكعم ع
الإظىىةةىىيالوجىىو ليًىىدإليىىهالمسى معياويث ىىتصىىدقهع ىىةال ىىأثيةةىىيإفوسىىرم(.)4ةرىىااجىىزفمىىا

السياقالخاةجيالاي علمحةيه وادة سع لسدثغةلماثغةاتالجر  الخ اياالم يطل هو ف ح
ال ىىابمًىىةعلللمعإ ى ،ةالسىىياقالخىىاةجييسىىاعدعل ى ةىىكمىىاأ لقىىتأس ىةاة ةىىيال ىةاثالعة ىىي
الواص إليإاع ةس ةمال ساتالخطابوال و ةيًعا را.
وقديىإع

األمىةةي يى الخطىابعلى السىياقوي إ ىأ خصوصىيا ه ،الخط ىلال ىييوصىي

ةيرااإلمام()أص ا ه جمللوصايا:

((ْأ ًُّرا اَكَّاس إذَا هَ َاموتم هقو ْفْلا تجو ِراوا عَلى جَروًحٍ َو َْا تَقُتلُ ا أْ ْسريات ,وَال تَتو َبعر ا م ََّْ رات ,وََْرا تَطُلُبر ا مردو ْبرات,

وال تَ ُشف ا ع رةْ ,وَْا متثل ا بقت ل وال ترت اْسرتات ,وال تقرب ا ش ئات ْمن أمر اَْرق إَّرا مَرا تَجدونَره عَسور رهْق مرن
ْسالحٍ أوو كُرا ٍ أو عَبدٍ أو أمَ ٍة ,وما سْ ى ذََكْ ْفر َ ْمرياثٌ َ رثتْرقو على كتاِْ اهللْ))(.)5

()7عيإظة:مجمعالزوائدومإ عالفوائد،ص.775-774
()0عيإظة:م.ا.ص.725

()2إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.11-11
المخ ىةةرىوالموصىوف
()4عيإظة:دالئ اإلعجاز،ع دالقاهةالجةجاإي،ص508ةقدوةدةيهأا علالخ ة عودعلى ع
الصدقإا ااصدقاو ال ابإا اا ا ا.

()5إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.250
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جدةاإلًاةلال أا عضها األلفاظ ي عل  ق دالليمعىيا،والى أاثمىلاًى جاة
قىىدال ىىت ىوادة ةرىىيألفىىاظ ىىةب،قىىدعجىىتالخط ىىل رىىا مثلرىىاال لمىىات(ج ىةيح،أسىىي اة،موليىىا،

مد اة،ق ي ،عس ةهم،سالح ،اة )ةضالعااألةعا (هزم موهم،ال عجرزوا،ال ق لوا).
ةرا المفةدات إمعاجوالخط ل،وقداصطفتةيإس ا
قم ا ا وسةيع،ع ةجم قصىيةل
و ي عج ملقيرا،ألاالظةفاليسمح ال أإيوال ال رىاوا،وهىاايفسىة ىا عأةعىا الإرىيمىع

ةاعلرىاةىي لمىلوا ىدلي لوهىىاالمفعىو  ىه.وهىا الجمى وقعىىتجميعىاةىي يىزإاا ،ة ىلالعطىىف
الايجمعرا لراةي و قلوا دل ،ى إاا ىااأوااال ىالمعىاأمىوا القىوموهىيممىايقىع ىت
واةقالطمعأطا الم ثهإالي يالرمأاالق ا الي يحاالع دافعل األموا ال يالمدخ لرا

ةيال ةب،ألاهؤالفالقوملميخةجواعاة قلاإلسالم،ومإاجز رمالق ا  اإتألج الدةا عىا
الىىإف ،وسىىاقةىىيال ىىيادلىىيال ىىةهالرىىم ىىهص ى ل ديثىىه،إاجع ى  ىىممىىاي ة وإىىهمىىاأم ىوا 

لوةث رم ماًة القةآا،وهاايعإيأإرمعل الملل،وااسقطمإرمماسقطةيسوحال ةب.

وأ ىىاحلرىىممىىاوجىىدو ةىىيعسى ةالعىىدومىىاالسىىالحوال ى اة والع يىىدواإلمىىاف،ةرىىاا فصىىي لىىم

يغىةبعىىا الىه،ولىىميًىغلهمىىاهىىوةيىهعىىا يىااال ىىمالًىىةعي،لمىاهىىومظإىلاال ى الفالوًىىيك،

ىهإفوس ىىرمم ىىا ىىبللمى ىوا واإر ىىال ىىا ط ىىاوعرمعلى ى اإلاع ىىاالل ىىم
ىتعلي ى
ىاج ل ى ْ
و أإ ىىهعل ىىمم ى ع
ع
واالس سالمله سرولل،واإرمسيةاجعوإهةيمقال هها أ ثةمامةل،

ي يالرمأإهال ق.

ةسىىياقالخط ىىلومضىىموإرايخ ىةااعىىاالسىىياقالخىىاةجيإ ْاااصىىيغلالإرىىيالم ىىةةل زجىىة

عىىااة ىىابهىىا االعمىىا ال ىىيال صىىوةإالةىىيسىىوحال ىىةبوالمعة ىىلقىىد ىىدأت.ل ي ى هىىا 

الإوا يإل السىياقالخىاةجيالىايمثى مسىة ايضىج ىال وادث،ةي ىيعىاةئ ىيا إازعىااوقىد
ًا ا السالح،واا فلالمعة لي وقعميلراإلى جرىلالخطيىبلقولىه(إااهزم مىوهم)وقىد جلى 

ةىىيهىىا الوصىىيل ععىىدإإسىىاإيي وس ى الًىىفقلوالة مىىلطةيقىىاإل ى العىىدوةىىي ىىاالتضىىعفهجةي ىا
وأسي اةومولياومد اةوق يال ،مايطلبإليرمأا عفأإفسرمةال طلبماةىيالعسى ةمىاأمىوا ،
وأاالير واللعدوس اة.

والخط ىىل ًىىفتعىىاهويىىلالقائى أيضىىا،ةرىىومىىاالمصىىل يا،مىىادامىىتًىىرولالق ى وسىىفك

الدمافوالغل لوااال اآلخةواس ضعاةهواالس يالفعل أموالىهليسىتمىا ايا ىه،ة إم ىااالسىامع
أاي د ماخال الكأاالجرلالموص إليراهيطةف ا
قالصىطفاةراخلىفقائىدالي غىي
ْ
ىةدتأخ اةهىىاسىىإجدأا
ال ى طشوالالطغيىىاا،وعإىىدالةجىىو إل ى الةوايىىلال ىىي قىىدمتالخط ىىل،وسى ْ
الةاويي دأالةوايل الم ددالزمإيةيقىو  ً ((:اومل وبل اشتباك احلرِ))...ةالجمى صىاةاسىم
علىىمعل ى معة ىىلجىىةتوقائعرىىاةىىيال ص ىةل...و ىىداأاالخط ىىل اإىىتعل ى قيىىدمسىىاةلمىىا ىىدف

ةًىقعمىاة السىراموا صى  ىه
ال ةب،وأا وا يةهاال تعإدماقع مىاأصى ا هًخصىاا،ثىم ع
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الةمي،ةرىا إىاةال ىةبوإًىو را ىاتمفةو ىامإىه،لىااا ىةزاإلمىام()مىاأعمىا اإ قاميىل
ةةديل،قديقوم را عضأةةادجيًهةصد  الخط لةاةعاصو ه را،ألاالمقاميفةضاايجرىة
مقال ىهويصىىدح رىاليسىىمعهالجميىىع،لىئاليفىىوتهىىاااإلإىااةأ ىىدويق ىةفمىىااإلثىىممىاي إىىاة مىىع

اإلسالموم ادئهالساميلال ي أ أاي ىدأواعىدوهم الق ىا ويسى الو  االسى يالفعلى أموالىه،وهىاا
طا ققائم ياالمضمواوالسىياقالخىاةجيالىايأًىة وصىفهمعطى أوليىا ،ميميىلالعالقىل ىيا

القائدوجإود الايلميإ م ادئهال ة ويل

اإلسافلإل العدوعل س ي ال ًفي.

ةيسوحالق ا ،وهويإراهمعل إ ىوإل ازمىيعىا

وسياقات عضماجةك عدالمعة ل ًفعاصعو ل وجيههااالةعي الاي قييجاد 

مل ال قسيمالاةاةيواألموا  يإرم يةمس وع يالجوازق هؤالفمععدمجوازس يا اةةيرم.

أايعيىىدهمإل ى ص ىوا رمع ىىةإجىىا رمإجا ىىلصىىادملإعىىاد رمإل ى 
ةاضىىطةاإلمىىام( )ع

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

وااا ااالظةفالمع ىأ ىأإوا مىاالسىياقاتالخاةجيىلالمخ لفىليفىةضموضىوعامعيإىاعلى 

المى لم،ةىىاليسىعهأ ياإىىاالخىةوجعإىىه،ةىىإاللم لقىيأايفسىىةالخطىابةىىيضىوفالىىك،وأايفى ش
ةيالسياقالداخليةي ضواال إقيبعاالمعإ الايقدي عددللمفةدلالوا دل اخ الفاإلطاة
الايي ضمإراوهاايقودإل االس عاإل الإظةيلالسياقيلال يقا  راةيةث–وأعًيةاليراةيأو 

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

القيمة عند دي سوسوروأثرها يف تسييق املفردات:
وماهااالمإطلق االل ثأاي ىع عىضالمفىةداتال ىيألمىت ىدالالتم إوعىل سىب

سىىييقرا.ل ىىاق ى الىىكيإ غىىيمعةةىىلاألمىىوةال ىىي ىىؤثةةىىي قلىىبالمعإى ضىىمادالالتم عىىددل،

ةاالس عاةلمثال ةكالدا عامعإا المعجميالايهومدلولهاألصىليو يى على معإى آخىة
ىةمعيإ ىاهىىوالىىاييجع ى ال لمىىات غيةدالال رىىا غيىىةالسىىياقالىىاي
مجازي،وهىىاايعإيأاثمىىلامىا
يفيوجه–ةىيضىوفالىك–ةأيديسوسىوةالىايمفىاد أاالىدا والمىدلو  ىوجري
وةدتةيهة
ع
الوةقىىلالوا ىىدل(،)0وال ىىا ااالداللىىلالم إقلىىلأوالم ولىىدل– س ى بالمجىىاز–قصىىمتهىىا العالقىىل
ياالدا والمدلو ةديسوسوةيةك((أاالدا ،مع وإهي دوو أإهقدأعخ ية ةيل امللليمث 

()7إرجالسعادل،ةيإرجال ال ل،ج،7ص210ةقدطلبإليرمأايقةعواعل أعمرمعائًلألإرا أة األمة!
()0عيإظة:أإظملالعالماتةياللغلواألدبوالثقاةلمدخ إل السيموطيقيا،سيزاقاسم،إصة امدأ وزيد،ص.55
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الف ةلال ييع ةعإرا،ثا ت،ولي  اة الإس لللمج مىعاللغىويالىاييسى خدمه.ولىي لجمىاهية

الإا ةأيةيالموضو .ةالىدا الىاي خ ىاة اللغىلاليم ىااسى داله غيىة ،)7()).وهىويىةكأيضىا

((...ال يىىاااللغىىوييس ى مدوجىىود مىىااالة ىىاط ىىياالىىدا والمىىدلو ))(،)0ومىىادامقىىد ىىدثعىىا
المج م ىىعاللغ ىىويةر ىىوي ىىدثع ىىاال ىىدا والم ىىدلو الم ىىة طياة ىىي ىىا ال ىىالم...((.و ىىدهيأا

المظرىىةال ىىأليفيلل ىىالمةئيسىىيألإىىهي ة ىىبعىىا ىىواال ىىالمم وإىىامىىا ىةاةاألدلىىلالم ماثلىىل،
واليصىىية ى دلي ى عإص ى اةةىىياللسىىااإالل ىىوااألدلىىل ىىةةمىىاخطىىابآلخىىةأوةىىيالخطىىاب
الوا د،)2())...و ةاةاألدلليسةيعل جميعالًواهدالم قدملوجميعالمفةداتال يي م سييقرا
ةياألدافاللغويالاييًم اللغلوال الم.

وااا اااإفصا الدا عاالمدلو م عىاةةىياللغىل سىبةأيديسوسىوةالىايوةدآإفىا

ألامىىا خ ىىاة اللغىىلاليم ىىااس ى داله– مىىاقىىا –ةاإفصىىالرماةىىيال ىىالمميسىىوة،والسىىيماةىىي
األدافالمجىىازي،ةالىىدا هإىىالىىمي قيىىد مدلولىىهالوضىىعي ،ى اإفصىىمعىىادالل ىىهالمعجميىىل،ة ىىةك
الدا ليعطيمعإ ثاإيا.

وهإااإ فتاع اطيلالعالقل ياالدا والمىدلو ؛ألامسىو االإ قىا الىاهإيمىاالىدا إلى 

المدلو ةياالس عاةلهوال ًا هالاالع اط(.)4

ىاا،ةرىواليفسىة يفيىلاالإ قىا وال
وااا ااال ًا هيًةحعللاإ قا الدا مامدلو إل ث ا

ط يعىىل غىىايةالمىىدلولياوالسىىيماااال ًىىا ه يإرمىىايم ىىااايؤسى ل قىىافالىىاهاةىىي يىىزالمىىدلو 

األو ة سب.

ةلم ىىااا–م ىىثال–اإ قى ى ال ىىاهام ىىاالمعإى ى المعجم ىىياألو إلى ى المعإى ى المج ىىازي سى ى ب

ال ًىىا ه،عل ى أاال ًىىا همىىعالمىىدلو األو –وهىىوالمعإ ى المعجمىىي_ألصىىقوأ ىىيالىىالكيقفىىزإل ى 
الاهاماةوة  س بال ادةالايهوأوضحعالماتال قيقل.
ولمااايإ قيالاهاداللل عيإرادوا يةهاماالدالالتولمل ْمي ف المعإ األصليللداللل؟
وهإا ثاةالمسأللالثاإيل،ماهوالمةجعالايي ي عليهالدا ةيإ جمدلوال عيإه،ةاألمةال
يخلوإماأاي واالكالمةجعأم اة سيطاة يإئاالي والهإالمدلو وا د،واماأاي وامة ىا

و يإرىىاال ع ىىدأايإ ى جأ ثىىةمىىامىىدلو !وقىىدأ سىىاديسوسىىوةإاأهم ى أمىىةالمةجىىع(،)5ولىىم
()7علماللغلالعام،ةةديإااديسوسوة ،ةجمليوئي يوسفعزيز،ص.52
()0علماللغلالعام،ص.700
()2م اد ةيعلماألدلل،ةوالا اةث ،ةجملو قديمم مدال ةي،ص.25

()4عيإظة:علماللغلالعام،ص ،57عويإظة:أإظملالعالماتةياللغلواألدبوالثقاةلمدخ إل السيموطيقيا،ص.785

()4ينظرعلم اللغة العام،ص،311وينظر::أإظملالعالماتةياللغلواألدبوالثقاةلمدخ إل السيموطيقيا،ص75
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ي ط ىىةقالي ىىهواالة ىىإاوجر ىىلإظ ىىة  ىىو اة ىىاطال ىىدا  الم ىىدلو وع ىىدهما ىىوجريالوةق ىىلالوا ىىدل
س خدشإاا ااالمةجعمة ا،إاسي ولدمإهقر اةأ ثةمامدلو وا د.

و وجيهة ةلديسوسوة ماإ هإليىهةوالا ىاثأاديسوسىوة((...يسى عم صىوةلالوةقىل

ليع ة وضوحعاظاهة يالدالللوالقيمل.)7())...

ىدتأاديسوسىىوةيجع ى القيمىىلعإص ى اةمىىا
وعإىىدالةجىىو إل ى  ىىابعلىىماللغىىلالعىىاموجى ع

عإاصةالدالللةرويقو ((عإدماإ دثعاقيمل لملمىا،إف ىةأوال الصىفلال ىي جعى ال لمىل
مثى ة ىةلمىىاوهىىااةىىيال قيقىىلجاإىىبمىىاالقيمىىلاللغ ويىىل))(.)0ويقىىةبالىىك ضىىةبمث ى لل لم ىىيا

()Moutonالفةإس ىىيلو()Sheepاالإ ليزي ىىل،وي ىىةكأالرم ىىاالدالل ىىلإفس ىىراول ىىاالقيم ىىلمخ لف ىىل
الخ الفخصوصياتاالس عما (.)2

وقيمىىلال لمىىللديىىهمة رإىىل عىىامليا،األو :اس ى دالرا ف ىةلمعيإىىلوهىىا الف ىةلهىىيالداللىىل،

واآلخىةمقاةإ رىا قىيمم ًىا رلمعرىاويقصىد ىالقيمال لمىاتاألخىةكال ىي قا ى معرىا،وهإىاي ىدد

م وكال لمل(.)4

ولىوجىىاز ط يىق المىىهعلى ايىىلمفىىةدلةىيسىىياقا راالمخ لفىلي ىىياأادالل رىاإإمىىااخ لفىىت

الخ الفالقيملاللغويلالداخللةي اس عما ،إ ْاظرةأاالقيملهيال ىي ىددم ىوكال لمىل

و الك

مةي وجيهدالل را.

و سىىبةيىىةثةىىإاالمعإى السىىياقيللمفىىةدلال إائيىىلإمىىاأاي ىىوا امإىىاضىىماسلسىىللمعىىاا

سىىياقيلمم إىىلمجىىةدلمىىا ى إىىص،وامىىاااي ىىواةعليىىا،ي قىىقضىىماسىىياقآإىىيةىىيمثىىا مىىا

وم ااماوإصما.و اة مالمعاإيالسياقيلاآلإيلهوالايي ددالمعإ السياقيال اما()5

تسييق املفردات:
وعلي ىىهةم ىىاال لم ىىاتال ىىيس ىىي م س ىىييقرامف ىىةدل(الصى ى ة)،ةق ىىدوةدتة ىىيس ىىياقاتمخ لف ىىل
و ضمإتخال الكقيمام إوعل يةتدالال را.

ةفىىيمعىىةض ىىثالإىىا على م ىىاةماألخىىالققىىا (...(()ومْرنو كُكر ِز اإلًومررا ِن اَصَّر علررى

املصَائبْ))(.)1

()7م اد ةيعلماألدلل،ص.85
()0علماللغلالعام،ص.722
()2عيإظة:م.ا.ص.721

()4عيإظة:م.ا،ص.724

()5يإظة:المعإ وظال المعإ ،أإظملالدالللةيالعة يل،ص707
()1م.ا،ج،7ص.15
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ةالص ى ةإقىىيضالجىىز (،)7والمصىىائب طلىىبا مىىاالوجلىىداو ماس ى ا،والسىىياقيفىىةضمىىا
الص ةأ ساأإواعهالىاياليخالطىهًى وكوال ىامة قةيإىل( إىوزاإليمىاا)ةىإااًىا هًىيفمىا

الىىكلىىميعىىد إ ى از ،ى لىىميعىىدص ى اة،ألاالً ى وكهىىيمفىىةدلمىىامفىىةداتالجىىز ،وال ىىامة عىىض
صوة ،وهماوماًا ررمايقوضااالص ةويعدمااهيأ ه.

وهاااس عما لرا المفةدلضمااإلطاةالمعجميالم طا قمعالقصىدالعةةىيالسىائد،ةرىاا

أًرةمعاإيراالم داولل.

و يويلاللغلال قفعإىد ىد،لىااجىافتهىا ال لمىلل ًىيةإلى مىدلو آخىة قيقىيأيضىا،

وسىىطسىىياقخىىاةجي فةضىىهأجىواف ىىةبوًىىي ل،ةالمقىىاممقىىام ىىثعلى الجرىىاد،ةال ىىدمىىا سىىط
األمىىوةأوالو وضىىيح عىىضمىىاخفىىيلي ىىواالقىىومعل ى  يإىىلممىىايقومىىوا ىىهلىىئال ً ى هعلىىيرم

المواقف.وألجلهسةدعليرمأوال عضال وادةال يقام راالعدووهيج رىادواعىيالمعة ىل،مإرىا
عالةجا الصال يا،ةقا ةيالىك...((:ثق تَ َتبع ا مْكورق مَرنو َنجَرا ًَرخرذونَرق فْري كرلِ َرائطٍوتَحرُ كرلِ

راب ةٍ ثقَ ًَرت نَ ْبرق فْ تورب نَ ِر ْوابرق صَبورات.)0())...

ةالمقصود لمل(ص اة5هإا،معإ مزدوجهوالق معال

(،)2ةإاااإ ف أ دهمالىم

ي اص اة ،ولااا ملتها المفةدلمعإ م ثفاإابعىا ىدثيا يىةيا ،جلىت رمىاطاقىلاللغىل
وقدة راعل ال صةيح.

وقىىدسىىاقهىىا المفىىةدلل م ى معإ ى آخىىة،ةىىيظىىةفمًىىا هللظىىةفالسىىا قةثمىىلمعة ىىل

أاي يواليله الع ادل،إاهااآخىة ظرىممىاال يىال،
س ًبمع وا يةص ا
احأةاداإلمام( )ع
ةماجمللماقاله((...فرطُ لُ ا اَلّْ لةْ اَقْ ا ِ وأكثروا ْتالوةْ اَقُررآنِ َواسوررَُ ا اهللْ اَصَّر َ واَكَّصررَ))(،)4ةىالمةاد
مىىاالصى ةةىىيهىىااالمضىىماةالث ىىاتةىىيالمعة ىىل،أي ى

سا لال ةب،إماالإصةواماالًرادل.

الىىإف على ًىىدائدها،ةىىالةىةاةمىىا

ا
ظلْمَر ْة
قيقلمعاامجازيلمإرىا((...وسَر َكوتقْق اهللُ مْرنَ اَ َ
ولرا المفةدلال ي قل تةيًعابال

صبْ ِر ا ْألدو َهقِ،)5())...
ِ اَ م
ق اَ َعلُققِ ,وَمشارِ ْ
ال بْمَركْلٍ ,ومَشرَ َب تا بْمَشرٍَِ مْ ون َُقْ ِ
مَرُك ت

جةعرىىاالًىىاةب ،قةيإىىل لم ىىل
ةلىىي ثمىىلمىىايًىىةبالمىىة،ةالمقصىىودًىىدلالم ى اةةلال ىىيي 

(األدهىىم)ال ىىي ىىد على السىواد،ومعلىىومأاالًىىيفإااازداداسىىوداد ازدادتمةاة ىىه،ةرىىا الصىىفل
()7عيإظة:القامو الم يط،مادلص ة،ص.252

()0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.252
()2يإظة:أسا ال ال ل،ج،7ص،524والقامو الم يط،ص.252
()4إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.702
()5م.ا،ج،7ص.045
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مًعةل إاهيال دةيالموصوف،ة أإماجيف راقةيإلإل موصوةراليسجالمعام الغل فصح
عا فاقماألموةعل الظلمل.

وقىىدسىىيقتثاإيىىلل ىىد عل ى القرىىةوالغل ىىل،إاقىىا ()ةىىيمقىىاماالس ى عدافعل ى ق ىةيش:

يت قر تا
ي ,وأجو َمع ا َعلى مكازَ َع َ
محي ,وأكُفؤوا إنائْ َ
((اَلُّرقَ إنِّي استعدًكْ َعلى وُرً ٍ َو َمن اعانرق فإنّرق ودو وطْع ا رَ ْ
ريي ,ووْاَ ا :أال إ ّن احلْ ِق أنو ترخذَه و احلقِ أن تمو َكعَه فاصو ْبرو َمغوم م تا أو مُو مترسّْفات))(.)7
ككُ أوو َْى بهْ ْمن غْ ِ

الي ةزمعإ ال لمىلهإىاإال سىلطالسىياقالخىاةجيعلى المضىمواالىداخلي،ةالمقىاممقىام

ظلموً وكماقومىهالىايااسى فةدوا ىه،ةاس ضىعفو واسى خفوا قوقىهوقرىةو عليرىاو ىاالسىاا
ىىالرممع ىىهأايط ىىال و  الصى ى ةعلى ى اه ضى ىىاممل ىىهمسى ى ظرةياعلي ىىه جمعر ىىم،و اإ ىىت ايى ىىل

ىموإهإااليىةاد ىه
االس راإللماطل واإليهالص ة(ةاص ةمغموما)ةالفع (اص ة)خةجعىامض
ع

هإاال عثعل الفع  قيقل،ماداماآلمةأدإى دةجىلمىاالمىأموةةىيالواقىع،إاال اعىثاليىداإي

الم عوثةالمقاماتم فوظل،واإلمام()واا اامس خفضالجإا هل إهاألعلى مقامىا،على 
ااهاااليقدحةيماهيلالفع ،والالغةضالايجلبألجلهإاقصد ه يااالظلمالواقىععليىه،
ةرويد عل القرةوالغل ل قةيإلال ا ال ي لتالفع مخ ةلعاصا را.

ولرا المفةدلمعإ آخةةيقوله...((:واَص جكمةٌ مْن اَفْاوْ ْة))...ةالص ةمفرىوممعإىويوقىد

ةًحمإهأثةماديهوال جابوالس ة،ةال المم إيعل االس عاةللاا ققصوةلةإيل،إجمت
جإىلل ىالمىاأةيىد ىهالعفىاف
عا ةيكالمدلو ةىيالطىةةيا،ةالصى ةةىيأصىلهالمعجمىيلىي ع
د مدلوله؛إا يفي صوةأاي وا اج ازعاالفقةواال يىاجلىوالأإىهيقيىدالمىةف العفىلعمىا

ةيأيدي ية !ساعدعل اخ ياةهااالمعإ السياقالداخلي،إاس قرماقوله...((:أشررف اَغْكَرى

َتروكُ اَُمكى))ةالوص  ياالجمل ياس رماةيقالبمعإويوا دأةض  رماإل  صي أسى اب
القإاعل

الإف عل الةضا ماةيأيديراوهومدلو العفل.

ماالمفةداتال ي ثعة ىداولراعلى لسىااأميىةالمىؤمإيا()وهىيمفىةدل(المىوت)ال ىي

ي ددمعإاهاالمعجمي السلب،إا عىةفهىا ال لمىل أضىدادها،جىافةىيالقىامو ((مىاتيمىوت

ميت،ةروم ْيتوميت:ضد ي،)0())...ةالموتإااضدال يال،ةروةيأصلهمفرىوم
ويمات،وي ع
ويف ةضأاها ال لمل ً م على مع ا
ىااسىياقيل امإىلمىادامىت
عدميالي قوم عةضايجا ي ،ع

مجةدلماالإص،وأاها المعاإيس ةزعإددخولراةيسياقةعلي.

()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.214
()0القامو الم يط،مادل:مات،ص.717
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ةماالسياقاتالفعليلال يوةدتةيرا لمل(الم وت)قولهيومالجم ي ثقومهعل الجراد
ت
ت َل املْ و ْ
س عنِ املْ تْ َم ْح صٍ ,ومَنو َْقو ًقُ َتلو ًَمُو ,وإنَّ أفُ َ
ت َْا ًَفُ ته املُق ق وال ًعو ْجاه اهلارِِ َْ ,و َ
((أًّرا اَكاس إنَّ املْ و َ
اَقْتول.)7())...

ىق
ةيهىا المسىا لالصىغيةلوةدت لمىل(المىوت)ثىالثمىةات،ل يىاااإىه قيقىلقائمىل عال ع
ةروإالميق طوعاةيسوحالجرادمات فأإفهمي لال ع ْ فه مفا يحال ةامل.
الفةد،
ع
والظاهةأاالمةاد را المفةدلةيأو وثىاإيوةودلرىااإقضىافاألجى  لىو سى هةرىوأمىة
ميالمفةمإه.

وها الدالللالسياقيلالفعليل سقمعالمعإ المعجمي،ألااإقضافال يال لو األج ال

يس لزمجمي اإلطةافو ع سااأل دوثل،ةروزوا واإدثاةواإطوافاألثةوخمودالا ة.
أم ىىاة ىىيوةدوده ىىاثالث ىىا(ااأةضى ى الم ىىوتالق ى ى ) مل ىىتمعإى ى السى ى ب،ألاالق ى ى سى ى ب

الموت،وال إ صةأالس اب هل إهأةضلرا،ةال المعل  قىديةم ىاوفهىو(أسى ابأوسى ب)
وهإايال ظأاالمعإى اآلإىيأوالفعلىيا سىبصى غلوجوديىلوةىيهىاامغىايةلللمعإى المعجمىي

ايالدالللالعدميل.

و ملتمعإ الفإىافةىيقولىهيىامالىدإيا((أال وإنّررا ورد تَصررّمُو وآذَنرَُ بانقتراءٍ ,وتكَ ّر َر َمعوروفُررا,

ت.)0())...
وأصبحُو مدوبرةت م َّْ ةت ,فري تَروت باَفْكاءْ وتَصو َرخ بامل و ْ

السياق لهم جاإ ،واأللفاظأسماف اإتأمأةعا م ضاةةلةياةسىافقواعىدالإرايىلوزوا 

الىىدإيا،ةقولىىه( صىىةخ ىىالموت)هىىوإظيىىةمىىا قدمىىه ر ىىف الفإىىاف)،ة ىىةدالمعطىىوفعل ى مىىاق لىىه

ي ص معإ الفإاف.والغىةضمىاعطىفالمعإى على مةادةىه و يىد و قوي ىهوالسىيماااالمخ ىة
عاالجمل ياوا دوالعطف الواوزاداألمةوضو اوظرو اة(.)2

وسياقال لملهإاي واةقمعأصلراالمعجميإاالفإافمالوازمالموتال يال إفكعإهوال

فاةقه ،هوأ ةزآثاة الإاجمل.

وة م ىىاأةي ىىد ىىالموتالجرى ى ة ىىيقول ىىهيإع ىىتاإلس ىىالم((فباإلًومَرررانِ ًسوررر َتدل علرررى اَصمررراَْ َحاتْ,

وباَصرراحلاتْ ًعومَّ رر اَفْقُ ره ,وباَفق رهْ ًرهَ رب املْ ر وت،)4())...ةالفقىىههىىوالفرىىموالفطإىىل(،)5والعلىىم الًىىيف،
والعلميقا الجر  قا المل لوعدمرا،واليقا الموتإالعل إ ومجازي.

()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.220
()0م.ا،ج،7ص.551-555
()2عيإظة:دالئ اإلعجاز،ع دالقاهةالجةجاإي،ص.001

()4إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.171-171
()5عيإظة:أسا ال ال ل،ج،0ص.20
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ومعإ ال لملةيسياقرااآلإييطا قمعإاهاةيالسياقال اماماجرلااالموتوالجرى 
عدمياااليإضويااعل ًيفوجودي.

ومااالسى عماالتال ىي رىاأةيىد رىا ال لمىل يىةظاهةهىاقولىهإاةيىاعىاإفسىه رمىلاللعىب

ت،)7())...ال
ق ابون اَكَّابغةْ أنّي ْتلُعابَة تْمواا َةُ ذو دَعابَةٍ ُأعَافْس وأُ َمارسَ ,ه وراتَ ًَموكع مْن ذَاكْ َخ وف املْر و ْ
((زعَ َ
يإ غىىيأاي ىىواالمىةادمىىا(المىىوت)معإىىا ال قيقىىيوهىىوالقائى ال إىىهال سىىا((...إ من أبَ راكْ واهللْ مررا

ت ْأوو َو ْو َُ املْ وت َعْل ْه))(،)0ةالسىياقيق ضىيدةىعال رمىلعىاإفسىهوإفىيأاي ىوامىا
ًباَْي وَ ْو َُ َعْلى املْ و ْ
الالع ياالالهيا؛ةالعالقلم اًةل ياهااو ياخوفالموت،اللرمأاي واقدخافال ساب
الىىايهىىومىىاوةافالمىىوتومسى بعإىىه،والسىىياقهإىىاآإىىيألاالمفىةدلز فىىتعلى إ ىىدكم ىىاوة

سلسللالمعاإيةيالسياقال اماوا س تص غلوجوديلإأت راعاالمعإ المعجميالسل ي.

وجىىافتهىىا المفىىةدلةىىيقولىىه()يىىامالمإرىىزمالفىىاةمىىاالمعة ىىلإايلزمىىهالىىا والعىىاة

صالْ َخ ورٌ [َه](ْ )2م َن اَرِّضرا براَتلبسِ بررا واإلوُررارِ َعْل وررا))(.)4إا
((...فم وت اَرَّج ِل محْ ّقات وْبو َل إتو َانِ ْه ْذ ْه اَُ ْخ َ
سيةوةلالخطابهإا ىةجحمعإى معيإىاو سى عد يىة ،ةقىد ضىاةةالسىياقالخىاةجيوالىداخليمعىا

ةىىي ىىةجيح(الًىىرادل)مىىدلوالمالئمىىالرىىا اللفظىىل،ةالمقىىاممقىىاماً ى جاةقومىىهمىىعالعىىدو،وقىىد ىىاز
العدوميمإلجيشاإلمام()عاموقعراة ااال دلهأاي ثرمعلى االس سىا والجرىادوإ ىا

ال وا واإلد اة،ألاما عدالإ و والرزيملهوالعاةالمس بعإرماومقا العىاةهىوالعىزوهىو

مسى بعىىاإ ىىدكاثإ ىىياةىىيالمعة ىىل،إمىىاالإصىىةوامىىاالًىىرادلال ىىيهىىيمىىوتالمىىةف عم قىىا،و ىىاا
ي ًخصالمةادو والفظلالموتةيهااالمإطوقعلماعلى الًىرادل،و جسىدةىي ْليىلجديىدل
ةيظ السياقالفعلي.

ولراااالس عما مايًا رهةيخط لله صفياعإدما ااي ثقومىهعلى الق ىا والصى ة

ةىيالمعة ىلوي ىىاةهمالفىةاةإلإىهعىىاةةىيالىىدإياوإىاةةىياآلخىةل،ةقىا ((عَراوِدوا اَ ررَّ واسور َتحو َ ا مررن

ت َمشور تا سررجحا،)5())...ة لمىىل(المىىوت)اإفصىىلتعىىا
اَفْررِّ...وطْ بر ا عَرنو أنوفُسْر ُقو أنوفُسَر تا واموشر ا إىل املْر و ْ
ا
ثااهوالًرادلوموطااالإفصا هومضىمواالًىرادلألإرىا
معإاهاالمعجميوخةجتإل معإ
إضويعل معإى ال يىالواإلًىادلوالخلىود،و ىالكجىافال إزيى ﴿:وَالَتَحْسَبََنَّالَّب ِينَقُتِلُبوافِب سَبَِي اللّبهِ

()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.05
()0م.ا،ج،0ص.725
()2هااالقو ماالمؤلف.

()4إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.721
()5م.ا،ج،0ص.758
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زقُببونَ﴾(،)7ةال يىىالوالمىىوتعل ى طةةىىيإقىىيضوهمىىامىىااألضىىدادولىىئا
َأمْوَاتباًبَ ب َْأحْيَببا عِن بدَ رَبِّه ب ْيُرْ َ
صدقلفظالموتعل معإى الًىرادلةلإىهعلىلومقدمىلل صىيلرا.ةالسىياقالفعلىيقطىعمىا ىيا
المعإ اآلإيوالمعإ المعجميالاييس وي مفرومالعدمالال يال.

وقدخةجتها ال لملماقفصاالس عما ال قيقىيإلى أةىقالمجىازالواسىع،عإىدماخطىب

قومه عداامإعرمالعدوماالمافةخيةهم ياالاللأوالموتةيعز،ةقىا ((أمّا بَعرد ,فْرإنَّ اَقْر و َ
ْودو َب َدؤوكُقوباَظُّلقِ ,وفْاتَح كق باَبغيَ ,واسوتقبل كُق باَعدوَان وَ ْو ْد اسو َتطُعم كُق اَقتالَ َ وث َمكع كق املاءَ ,فرروْرّوا
على مَذَّةٍ وتَرُ ْخ ور مَ ْحلَة ,أو رَوُّوا اَسّر فَ مْرن اَردّْمَاء تررووَووا مرن اَُمَراء ,فراملْ وت

َ راتْ ُق مَقُرر رًنَ ,واحل راة

َم و ْت ُق وْاهْرً َن))(.)0أعًة ت لمل(الموت)هإاةىياسى عمالرااألو معىاإيالىا والخإىو والخضىو 
ةىىي ىىا  ىىوإرممغلىىو ياعل ى المىىاف،ألاالمىىافهإىىامث ى ةمىىزالوجىىودوالعىىزودلىىيالعل ى الغل ىىل

ياز هةىيسىا لالمعة ىلعالمىل
والًموخ،ةرومقوملل يال ًقيراالم سو والمعقو ،لاا اإت 
الظفةوالإصةودليالعل اإل افوالًموخ ى إاالمىوتمىادوإىههىوال يىال،لىاااًى ملت لمىل

(الموت)ةياس عمالراالثاإيعل هااالمعإ الاي ققه ًا كالسياقالخاةجيوالداخلي.

وجىىافت معإ ى الق ىىا إا ى مهىىااالمعإ ى السىىياقالخىىاةجيوالىىداخليمعىىاة عىىداا خىىاا 

أص اباإلمام()عإىهأيامىاعىاديسى إفةهمثاإيىلوقىدجمىعإلى االسى إفاةال ىو يخواللىومةقىا 

محسَ اَ غى واستح مر املر ت ,ورد انفررجتق عرن ابرن أبري طاَرب انفرراج
لرىم...((:وأًق اهللْ إني ألهن ب ق أن َ ْ
اَرأس))(.)2

ةىىيال ىىالم ع ىةيضلرىىم ىىالج اوال وا ى ،وهمىىاقىىدي وإىىااس ى بال خىىاا ،و ىىةي مىىا ىىاا

ج اإاأاي وق سوحال ةبةيأوجاس عاةهاوعليهةاس اةالمىوتهىوإىاجممىااًى دادالمعة ىل
الاي د عليهجملل( م الو )ومىاثىمد على  فىاقماالق ىا والق ى الىاياهمىامىاأسى اب
الموتوالسياقيةًىحالق ىا معإى مًخصىاةىيالسىياقاآلإىيإاهىوالمفسىةالسى اةالمىوتةىي

المعة ل!.

وااا ااالًيف الًيفيىا ة،ةقىدخىةجمعإى المىوتالمعجمىيإلى معإى الق ى أيضىاةىي

ىواةجىىةك يإىىهو ىىيااألًىىعثإاةاماألخيىىةأايف ىىك اإلمىىام()ةقىىا لىىه(((:)أبررامل ت

تردِّدني؟ ف اهلل ما أباَي ووعُ على امل ت أو ووُ امل ت علي))(،)4ة أاال الم(أ الق  عرددإي).

()7آ عمةاا.715:
()0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.57
()2م.ا،ج،0ص.405

()4إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.121
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ةرويةجعالفقةل،
و الك((يقومالإًاطال أويليعل أسا الوضعداخ السياق .ع

اإتجدمخ صةل(يم ااا وا لمل)إل م يطرا.)7())...

ولىو

وماال لماتال يةاةقتسإخراو دتةيمظرةآخة لملالًىجةلال ىيقالرىاةىيمعىةض

ري مسورتقرٍّ ,املُ َت َكاسَرخ مْرن أكْرار ِ األصورالِْ
مدحالةسو ((()وأشَّرد أنَّ م َح مم َدتا َعبده َو َرس َُه املقر فْري خَر ِ

ُ َمكو ْبتا ,من أموكَر ُِ ذرو َوة ,وأعراِّ أُرومرة ,مرن اَشَّر َج َر ْة
ت ِل املْكابْ ْ
َومطرمراتْ األُر ا ِ املُخو َرج من أكُ َر ِ املْعادْ ِن َمحو ْتدا ,وأفُ َ
ب مكرا أُ َمكاءَه اَطّْ بةْاَع د ,املعتدَةْ اَعم د ,اَباسقةْ اَفُرو  ,اَكاضْرةْ اَغص ن,
اَيت صَاغَاهللُ مكرا أنب اءَه وانو َت َج َ

اَ انعةْاَثمار اَ رميةْاحلْشا عف))(.)0

ةالًىىجةلةاةق ىىتمعإاه ىىاالمعجم ىىي()2وخةج ىىتإلى ى معإى ى :األصى ى والم ىىد قةيإ ىىلال لم ىىات

(المعىىادا،الم ىىد،المإا ىىت،أةومىىل)وألج ى أايل ى

المجىىازثىىوبال قيقىىلةًىىحلرىىا االس ى عاةل

ال صةي يلمالئماتهي(طي لالعودوال اسقلالفةو والإضةلالغصواوالياإعلالثماة)ةقةب يا

ال قيقلوالمجازوادخلرماةيمً كوا د.

إاال قىىاطهىىااالمعإ ى واس ى ا صىىفلالمجىىازعليىىه ىىاا س ى بال عوي ى عل ى السىىياقاللغىىوي

الاي جسدةىيهىا الجمى الم ا عىلمىاخىال  ف يىكهىا الجمى الم يطىل لمىل(ًىجةل)وا الىل
ى  لمىىلإل ى مةجعرىىاالىىاي ي ى عليىىه،لي لىىوةالمعإ ى المجىىازي،إاااالعىىودالطيىىبوالعمىىود

المع د والفةو الإاضىةلوالثمىاةالياإعىلمىاخصىائصالًىجةالإا ىت،واااقصىد ىهطيىبالم ىد
ياالمجازال اماالايأظرة السياقالفعلي.

ولعى سىىياقالموقىىف،أوسىىياقالمقىىامهىىوالىىايدةىىعاإلمىىامإلى اسى عما هىىا ال لمىىلعإىىدما

لغهااقةيشا جتلإفسرايومالسقيفل أإراًجةلالةسو (.)
ةقا (((:)ا تج ا باَشجرة وأضاع ا اَثمرة))(.)4

ةإإماأعاداإلمام()لفىظ(الًىجةل)علىيرمل يىااالمغالطىلال ىيوقعىتةيرىاقىةيشعإىدما

وضعتمالي  عللم

العلل(،)5ةالًجةلال طلىبلىاا راواإمىالثمةهىاوالةسىو ()إإمىا

ااثمةلماثماةها،ةمايإوبعإهي وامثلهةيالماهيل.

ومىىا قىىدماليمإىىعمىىااسى عما اللفظىىلةىىيمسىىاقرااألصىىليم فظىىل أصىىلراالمعجمىىي،مىىا

الكمااس عم ةيصفلأقوامعةةرم سىاالع ىادل...((:إذَا ذَكْرروا اهللْ مَرادوا كمرا تَم رد اَشَّر َجرةُ ًر َ
()7ةإواالإصوعلومه،ةةاإسواةاس يي،ص.704
()0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.585-584
()2عيإظة:أسا ال ال ل،ج،7ص.455-454

()4إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.57
()5عيإظة:المإطق،م مدةضامظفة،ص.484
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اَ ررًِّحِ اَعاصْ ر ْ))(،)7وقةيىىبمىىاهىىااال ع يىىةةىىيصىىفلأص ى ابالةسىىو ()يطىىةي سىىا

سىىم رممعىىدداخاللرىىمال سىىإلةقىىا (...((:)فررإذا ذكْ ر َر اهلل تعرراىل مَ رادوا كْمَ را ًَم ررد اَشَّ ر َجر فْ ري ًَ ر و ِ

اَرًِّحِ،)0())...اس ثمةتها ال لملةىياسى عمالراال قيقىيل ثىةيالمًىردالىدالليالىايي غىيةسىم
صوةلالع دالإاسىكالخىائفمىاا ىةمىوال ةىاع اة مىاأةعىدةةائصىه الًىجةلال ىي ًى د رىاالىةيح

ةييومعاصف.

ها الصىوةلال ىياق طعىتمىام ىوةالط يعىلا قىتال لمىلضىمامىداةاالسى عما المىألوف

عل الة مماأإرا اإتوسيللالم دثةيإا افأجوافالم الغل ًويقاو ة ي ا.

إا سييقال لملعلى إ ىوم ىدةج– مىاةىيالمفىةداتاآلإفىل–ي ًىفعىاالسىياقاأل ىة

الايأسما ةيةثسياقالثقاةل،إا وا دماالسياقاتالمخ لفليؤديوظيفلعضىوةىيالسىياق

األ ة(.)2

أيأاال لمىىلالوا ىىدلعإىىدما ىىدخ ةىىيأ ثىىةمىىاسىىياقوا ىىدو ًىىفعىىاأ ثىىةمىىامعإى ،

صبجميعاةيمجةكالسياقال يةالمإضوي تالسياقالثقاةيعل إ و اة مي.

علم ىىاأا س ىىييقالمف ىىةدلالوا ىىدلي ىىيحإم اإي ىىلأ ىىةة ىىيال واصى ى ألاال ىىدا الوا ىىديم ىىا

إةجاعهإل عددماالدوا ((...وها هي ا القواعدالًعةيلال يي واال واضعةيراضىعيفا،
و واالوظيفيلال قصيةيلم طوةل،والعالملمف و ل.)4())...

و عودال المإل أولهواق فافأثة عضال لمىاتال ىي ملىتدوا مخ لفىل ىياصى لهىا 

المقولىىل ،لمىىلصىىا ب،ومىىاجاوةهىىاةىىياالً ى قاقةىىيخطىىباإلمىىام()ةقىىد ملىىتداالت
مخ لفل اخ الفال أوي الال قةيً السياقاتال يوةدتةيرا.

وم ىىاال ىىكوةوده ىىاعلى ى األصى ى ة ىىيقول ىىه((()أمَرررا وَاهللْ َْقْررردو كْرررانَ أصورررحاِ َرسررر لِ اهللْ

[َ ) (]وهقو ً ابْدون هذا اَلّْ و َلً ,راوِ نَ بَر و َن جبراهرق وَركْر ْب ِرقو))()1إلى آخىةمىاا ىةمىاأ ىوالرم،
ا
يةخافأاالمةاد لمل(أص اب)هوالمالزمل ياالم صا ياواالإقيادوعىدمالإفىوةةرىاامىا
ي ادةإل الاهاما اقاللفظ معوإلالسياقالايالي سةبمإه يةهااالمعإ .

()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.052
()0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.557
()2عيإظة:المعإ وظال المعإ ،أإظملالدالللةيالعة يل،ص.702

()4السيميائياتدةاسلاالإساقالسيميائيل يةاللغويل ،ييةجيةو،ص.22
()5ما ياالقوسياالمعقوة ياأضاةرماالمؤلف.

()1إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.557-552
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ِ
هلل َْ و كْا َن َْي ْع مد ُة أْصوحَا ْ
ويداإيهةياس عما اللفظاا هةيمعإ مًا هقولهمس جي اة((أْمَا وَا ْ

ْلص ودقِ))(.)7
َق وَتكْ ب ا َ ِّ
ق بْاَسم و ْ َتمى تَؤو َُ ا إَِْى اَُح ِّ
ق ْأ وعدَادهقوَْ ,تَرَبوت ُ و
ت  ,أْوو ْع مد ُة أْهو ِل َب ود ٍر  ,وَه و
طْا َُ َ

ةرإىىا لمىىل(األص ى اب)ال قىىفعإىىد ىىدودال قيىىد المالزمىىل ى ي عىىدكمعإاهىىاإل ى الم ىواالل

والإصةلواالإقياد أص ابطالوتالايداإواله الوالفوإصةو .

ة لملأص ابةىياالسى عمالياالسىا قياا ىدمعإاهمىامىعًىيفمىاال فىاوتةىيالإسى ل–

أيإس ى لالص ى ل–اق ض ى الىىكالسىىياقالىىاييسىىوة ى وا ىىدمىىاهىىايااالس ى عماليا،ة ىىدود

الص لمعالةسو ()لم عد دودال أثةاألخالقيوالمًا رلةيالسلوكة ىااأصى ا ه
ي ا دوااللي ساهةيا الع ادل–هاامايفةضهإصالخط لما لي –.

أمىىاأص ى ابطىىالوتةقىىد جىىاوزتالص ى لهىىااالمىىدكو جسىىدتسىىلو ام ىىدئياةىىيال فىىدي

والمؤازةلعل قللالعدد.

وماهإايال ظ ىدةجمفرىومالصى للي سىبسىعلةىياالسى عما الثىاإيةضىالعىاال ىأثة

األخالقيالايقيد دودهاةياالس عما األو .

وااالو ظىىتالم دئيىىلوالخلىىقاإلسىىالميوالىىديإيةىىيالخطىىا ياالمإصىىةمياةسى جل صى ل

ةاةقتالم وكاألخالقيوالديإيومعالك اااللفظيد عل م واهاةىيقولىهم أسىفا((إنم بسور َر
ك ْبحرقٍّ فْري أًوردًرق
ابو َن ْأروطاةٍ ْودو ْغْلبَ َعلى اَُ َ َمن ,واهللْ َما أْرى هؤالءْ اَقْ و َ إَّْا سَ غولب نَ َعْلى مَا فْي أًو ْدً ُقو ,وما ذَ َْ ْ

طاعَ ْترق وَاسو ْت ْقامَ ْترقو َصا برق ومَعص تْ ُقو َْي وَ َتكاصرهق وتَخاذَْ ُق.)0())...
َو َْ ن بْ ْ

هاهإامقايسلواض لأةةزتاالخ الف ىياق يلىياةىةق يإرمىا خإىدقأ ىدهما ىو ال اطى 

وال ىاقاآلخىىة فىىلال ىىق.ومىىعالىىك ىىاياسىىلوك ى ةئىىلمىىعمىىاهىىومةجىىومإرىىا،ةالفئىىلالضىىللل
اس مسى ى ت ع ىىةكقائ ىىدها ى ى ع ىىةع ىىاال ىىكاإلم ىىام( )م ىىايلف ىىتالإظ ىىةةق ىىا (واسى ى قام رم

لصا رم)،ةاالس قاملال صوةمعال اط ،ل إه()أ اةدأاي ياًدلطاع رملقائدهموعدم
فةقرمعإىهواسى قاملدواخلرىممعىه،ةىاليخالطرىا ىشأود ىشلىاالىميعوجىواإلى  يىة أويميلىوا

إل سوا ،واإ فت الكعوام الإفةلو ااصا الرمعل ال قيقل أماةلالطاعلواالإقياد،ولمال ْم

ي ىىةاإلم ىىام()م ىىاقوم ىىهاإص ىىياعا ،ى ى ةأك خ ىىااالوعص ىىياإال ىىمي ىىالر ىىمص ىىا الفق ىىداا
اتالص ل.
موج
ع
ةمعإ ى (صىىا
ا جاج.

م)ةىىيهىىااالسىىياقي ضىىماال ىوالفواالإقيىىادال ىىامالىىايال ًىىو همخالفىىلأو

()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.12
()0م.ا،ج،0ص.570
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وة مااس عملتها اللفظلةيموةدمًا هةيسياقمقاةب،إايقو لرىم((:وَا َذْي ْفلْقَ اَُ َحبم ْة
ْري
 ,وَبَرَأْ اَكمسَمَةْ َْ ,قْدو عَلْموتقو أْنِّي صَرا ْب ُقو  ,وَاََرذْي بْرهْ أُمْرروتقو  ,وَأْنِّري عَراَْم ُقو  ,وَاََرذْي بْ ْعلُمْرهْ نَجَرات ُقو  ,وَوَص ُّ

ق  ,وََْسَان ن رِ ُكقو))(.)7اليم ااال فاف را الجملل(اإيصا
ق  ,وَخْ َ َر ُة ر َِّب ُ و
َنبْ ِّ ُ و

م)ةيمقام فسية

ها ال لملةال دماالةجو إل السياقال افالاي قدمها الجمللو أخةعإرا،لي ددمعإاها.

عس قتها الجملل القسموام زجت ىأاالمؤ ىدلثىم ل رىاقىةائااسىرمتةىي ديىدالمعإى األصىلي

إىوةع ْم)
وهي(الاي هأعم ْةعْم،وأإيعال عم ع ْم 
،والىاي عْلمىهإجىا ع ع ْم،وص ُّ
ىاا ع
ىيإ ىي ع ْم،خيىةلعة ع ْىم،لس ع
ها الجم وأً اهرا عياعل اس إ اطمعإ  لمل(صا

ال

م)،ألاالصى لةىيمعإاهىاالمىألوف

اجإل العلموالإل الوصايلالإ ويلأوالخيةلاإللريلوالإل الردايلواإلةًادوالإلى  و يىد

أس ا را القسم ،إاامجمو ها األموة لراهوالاييةًحمعإى الوصىيأوالخليفىلأوالقائىدأو

الوليأو لرامعالعدم إاةةهاةيمقامالجمع.

وق ىىد ةً ىىحم ىىامف ىىةدلص ىىا بمعإى ى  ةي ىىبلع ىىدماإس ىىجامهم ىىعالمعإى ى المعجم ىىية ىىيمالئما ىىه

ومق ضيا ه ،قوله()م ةمىا((اَْلَرقم إِنّي سَئْموُ اَُحَ َاةْ بَ و َن ْهرورَانْيِّ هؤالْءْ اَُقْ و ِ وَ َتبَرممورُ األْمَر َل  ,فْررْتْ وح

َي صَا ْيب َتى ا وستَرًحَ مْكورق وًَ وستَرحي ا مْكوي وََْ ون ً ُفلْح ا َبعودي))(.)0

إاالسياقاللغوييةجحمعإ يإأكعاالمعإى المعجمىي،ألامىاي ي ىهال ىالمالم ىيط ىالمفةدل
يى ىةةضالمعإى ى األص ىىليال ىىاييض ىىيقع ىىااسى ى يعاب ال ىىلاإلإس ىىااال ىىايس ىىأمال ي ىىالوس ىىطق ىىوم

يس ًىىعةمعرىىمالغة ىىلة عىىدتالًىىقل يإىىهو يىىإرم ى  مإ ى المىىوت ىىدالمىىاالعىىيشمعرىىم،هىىاا

ىوةدال ىىالمإل ى أصىىلهل ىىاا
ال مإىىيأ ىىا العىىدوالى ع
ىايي وقىىعالمىىوتعل ى يديىىهإل ى صىىا ب.ولى ع
معإا (ةأ حليقا لي) والي عدأاي واةيمعإ الص لالمالزمىل ىياالقا ى والق يى وهىي رىا 
ال يثيلص لدائملال إقطع الموت،ألاالقا سي واأ داعلماعل الق ي .

وهىىاااليمإ ىىعاا ىىأ يه ىىا المفىىةدلة ىىيإط ىىاقاالس ى عما ال ىىداةجوالمىىألوف قول ىىه()م ىىا اة

وواعظا((كُفُر اَكِّعو َم ْة َُؤ ٌ َ ,وصحو َبةُ اَُ َجاهْ ِل شؤ ٌ.)2())...

ىةدليس ىىيجرا ىىدواعيال ىىوعظواإلةً ىىاد،ل ىىاال ىىا خ ىىةجمف ىىةدل
إاالس ىىياقاللغ ىىويالم ىىيط ر ىىا المف ى ع
الص لعام واهاالمعجميوس طا قمعهةيالمق طىفالىايي ىاةمىاقىةياالسىوفولىومىا

جرلجر هااالقةيامماقديؤديإل  قويضالص لأوال ةديةيمرالكالجر .

()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال لج،7ص.12
(،)0م.ا،ج،0ص.555-554
()2م.ا،ج،7ص.11
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إا إويعالمعاإيللمفةدلالوا دليسفةعاالطاقلاإلي ائيلال ي إعم راالمفةداتةىيظى 
السىىياقال ىىاما.ةىىإااأخةجىىتإل ى  يىىزالفع ى اظرىىةالسىىياقاآلإىىيهىىااالمعإ ى المس ى وةوأ ىىدك

مدلوال هالخاةيل.

و ةه ىىااال ىىكظ ىىاهةة ىىيالمف ىىةداتال ىىي ىىم س ىىييقراآإف ىىا،إاا س ىىعتالمس ىىاةل ىىياالمعإى ى 

الم واضىىععليىىهوالمعإ ى المس ى عم الىىاييس ى إطقهالسىىياقال ىىاف.عل ى اع ىىاةااال لي ى إإمىىا
يطا اللفظلةيمجالراال يعإدما سى عم العإىدما ىواإةثىا يسىام إوإىاةىيمعىاجماللغىل،

إا((إا لي الخطاب الضةوةل لي للغلةياالس عما .)7())...
ةيضوفما قدميم ا سييقمزيداماالمفةداتال ي ع

مدلوالتم إوعل.

أ عادامخ لفلللفظة ظرة ةىي

ةمىىاالمف ىةداتال ىىيا سىىعتةىىيةضىىافاالس ى عما ،مفىىةدل(مطايىىا)ال ىىيجىىافتةىىيخطىىب

اإلمام()م ً ل عالماتمخ لفلال أوي .

ةفىىيإًىىاة ه()إلى الم قىىيا عىىدااعىىدد سىىإا رم((أُوَْئْ ركْ عممررا ٌل َْلَ ر ْه َ [ ,و] (َ )0مطْاًَررا أْمو ر ِر ْه

وَطْا َعتْر ْه  ,وَسرررج ْأروضْر ْه وَبَرِ مًتْ رهْ،)2())...الًىىكأاللسىىياقالىىداخليأثىىةةىىي وجيىىهداللىىلهىىا ال لمىىل،
ةالوصىىفالم يىىق ر ىؤالفالم قىىياي ىىوخ  يىىاامقىىداة ىىاللرمواإقيىىادهمةرىىم(عمىىا اهلل)وهىىا دالىىل

واض لس سىرمةىيةىكًىفةلالمعإى  وصىفراإ ىدكالوسىائطال ىي ىدد و ى

مةىي ياإىه.ألا

هااالمة باالضاةي(عما اهلل)أص لرااالمسلكالم و ةيالع وديل ما مله لمل(عما )

ما ا
فااواخالصواج راد يةمإقطعاس قوا هأايضاةواهلل عال  رااالقيد،قيىدةإىافالىإف 
قىىق

ةىىيالمع ىىود.وعليىىهسىىي والفىىظ(مطايىىا)قىىدوةد معإى ( ملىىل)أيهىىم ملىىلأمىىة و ىىالك
()4
ا
وس عىةجأةضىه)إا
المالفملالدالليلال يقا  را وها يساعدعل  ةيةالمعإ ماجاف عدئا( ع
ها س وا مثا لقةيإل ضيفم رماتالمعإ ألاالخطال ا عييف ةضأاال لماتقدةصفت
عل إ وم ةادفأوً هم ةادف.
واس عملتمفةدل(مطيل)ل عطيمدلو (الوسيلل)ةيقوله()م ا اةمىااال ىةاة الىدإيا

ق اهللُ امورءات أزَّ نَفُ َسه ْم َن اَتَّق َى باما ٍ ,وَأوْ َمرا مْرنو َخشر ةْ ربِّررا بلجَرا ٍ... ,
اثاإياهمعل الطاعل((ورَ ْ َ

جناتْ ْه ,واَتَّقُ َى عدة وَ ْفاتْ ْه))(.)5
َج َع َل اَصَّبو َر َمط َّ ْة ْ
( )7لي الخطاب،ص.7
()0ما ياالمعقوة ياأضاةراالمؤلف.

()2إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.524
()4عيإظة ،إيلاللغلالًعةيل،ص.721

()5إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،2ص.728
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ىحمىاخاللىهالصىلل
ىةيلم ع
وقدأخةجراالسياقالفعليعامجالراالضيقةالحمإرامعإى آخ ع

ال ىي ىة طالمىدلو الجديىد المىدلو الوضىعي ،يىااالىك:أاالعة ىيةىيصى ةائهة مىااًى دعليىه

ال ىىةوأإر ىىهالعطىىشو ىىاداايًىىةفعل ى الرىىالكوقىىدأعيىىا ال عىىبةىىاه ت ىىههىىا األمىىوة ع ى 
ماهبومعالكيإجوإااام ط دا لقويل جوز هها المفازلالقا لل،ماهإا سم هىا الدا ىل
الإاجيىىل،ألإرىىا اإىىتوسىىيل هةىىيالإجىىال،هىىااالل ىىاظ ىىااإصىىبعيإىىياإلمىىام()وهىىوي ىىث

على الزهىىدةىىيالىىدإياوالص ى ةعل ى اج إىىابالمعاصىىيولجىىمهىىوكالىىإف  قةيى ا
ىامعهىىوجع ى 
ىبجى ا
المطيلوسيللالإجالةيالعالمياعالمالم سو وعالمالمعقو .

و رىىاا إ ف ىىيالمإىىاةةلاالس ىىإاديل ىىيا(الص ى ةمطي ىىل)إاهىىاااالمس ىىإدااالي الفم ىىااإالإاا

ىأاإ ي ى مفىىةدل(المطيىىل)إل ى معإ ى يالئىىم لمىىل
اعيىىدتالجملىىلإل ى معياةهىىاالص ى يح،والىىك ى ع
(الص ة)وهي لمل(وسيلل)لعالقلالمًا رل(.)7
وةىىي سىىييقآخىىةلرىىا المفىىةدلأةىىةزالسىىياقاآلإىىيلرىىامعإى جديىىداةىىيقولىىه()يعظرىىم

ويزهىىدهمةىىيالىىدإياويطلىىبإلىىيرماالع ىىاةممىىاس ى قرم((:فرصو ر َبحتق لُ ر الت دًررارهْق ,هرراعكني علررى

آثارهق ,واملطاًا ب ق تسري سريات ,ما ف ه أًونٌ وال تفتري.)0())...
إا لمل(مطايا)هإاال

م المعإ الظاهةواا اإتال عىال عليىه،ألاالمقصىودهإىا

هواالع ىاةوال ىا ة،لىااعلى اللفىظاايجىوزمعإىا األصىليوي عىدا لي قىقالمعإى المىةاد،ألا
إ قاف لملمطاياعل دالل رااألصليللايوص إل الم لقيالف ةلالمإًودل.

ةال ىىدمىىاةدالمعإى الظىىاهةإلى آخىىةيسى جليخ ايىىا السىىياقوهىىو(األيىىام)ألإرىىاهىىيال ىىي

سىىية رىىمسىىي اة ثيثىىاالإ طىىافةيىىهوالة ىىوةل ص ى  رىىمإل ى  ىىاي رمالم ومىىلوهىىيالمىىوت،وهإىىا

م ماال اية.

ا
عثمعااجديدلإل ال يال،ألاال لملال س مد يا را
وه ااي وال سييقالمفةدلأثةةي

إالماالسياق سبالإظةيلالسياقيل،لاا ااةيةثالي ف  ما ًيةإليهال لملةيالخاةجوال
مىىا ي ى عليىىه،ةرىىويىىةكااالسىىياقهىىوالمإر ى الو يىىدالىىاييس ى قياللفىىظمعإىىا مإىىه()2و ىىاا

مصداقةأيهةيها المفةداتال ي اإتقدأث تمااهبإليهةيةث.

ىةة ىىي قي ىىقالمعإى ى ،ةالس ىىياق
وخالص ىىلما ق ىىدمااللس ىىياق إوعي ىىهالخ ىىاةجيواللغ ىىويأث ىا

الخ ىىاةجييةس ىىماآلة ىىاقالم يط ىىل ال يئى ىىلال ىىي إعق ىىدالخط ى ىلةى ىىيض ىىوئراوي ىىددأ ياإ ىىاأطةهى ىىا
األج ماعيلوي إ أ ظةوةرا ،أااإعقدتةيسلمأو ةب.

()7يإظة :إيلاللغلالًعةيل،ص.725

()0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،2ص.718
()2عيإظة:المعإ وظال المعإ ،أإظملالدالللةيالعة يل،ص.700

12

الفصل األول  ................................................المبحث الثاني  .......................................................السياق

واا سييقالمفةداتيمإ رامدلوالمخ لفا،يؤثةةيهعامالاهماالقيملوالسياقاللغويالاي
هوإا عمامجىاوةلاأللفىاظل عضىراةىي ة يىبمعىياوةىقإسىقمعىياو ىالكي سىبالىدا أ ثىة

مامدلو مةدد ياال قيقلوالمجاز.

ها المجاوةلاللفظيلهيعمادسياقالى لفظوعإىهاإ ثقىتالمصىا لالمعجميىلال ىيسىيجيف

ال المعإراةيالم ثالقادم.
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املبحث الثالث :املصاحبة املعجمية أو التضام

الًىىكأاالمجموعىىاتاللفظيىىلالم الزمىىلهىىيو ىىدلال إىىافاألول ى ال ىىي اةس ى مىىعو ىىدات

أخىىةكة إ ى جإصىىام ماسى ا؛ةرىىياااق ىوام ى ل إىىل،وإ ىوال ى  عىىالق.وهىىيوسىىيللاال صىىا  ىىيا

األلفاظ،ة واالإس ل يإئاهيواسطلاال صا  يا لفظيا،وي مال واًجوال القح ياالجم 
والفق ىةات وسىىائ مخ لفىىل ،ىىالعطف ىىال ةوفواإل الىىل الضىىمائةوال ىةاةوال ضىىامأوالمصىىا ل

المعجميلأواللفظيلوسواهال إ جإصام اة طا.

ةالمصىىا لالمعجميىىلهىىيا ىىدكظ ىواهةاال سىىاقالإصىىي()7وة ي ىزلمرمىىلمىىاة ىىائز ،وقىىد

دت عاةيفعدل،مإرا((االة اطالمع ادل لملةىياللغىل لمىاتأخىةكمعيإىلةىيالجمى ))()0

وااادققالإظةةيهااال عةيف،ةإاصفل(المع اد)ال يوصفت رىا لمىل(االة ىاط) ىدل على 
ىومىىااالإزيىىاح
ااهىىا المصىىا لإمطيىىلال خىىةجعىىاالمىىألوف،ويخيى للسىىامعااالمصىىا لخلى ُّ

ومىىاي عىىهمىىا اة يىىبمجازيىىل،سىىوكالمجىىازالمع ىىاد،الىىايخىىالمىىاالفىىالفىىةطاإ ًىىاة وايوعىىه.
سىاعدعلى هىااال صىوةقولىهةىيال عةيىف( لمىات...معيإىل)ةيلىزممىاال عيىيام دوديىلاألةىق

ال صا ي،معااا ساعهيمث صوةلثاإيلماصوةال ع يةاإل داعي.

ومى ىىا عاةيفرى ىىااألخى ىىةك((...مي ى ى  عى ىىضاأللفى ىىاظإل ى ى مص ى ىا لألفى ىىاظمعيإى ىىلأخى ىىةكدوا

وي قىيالمصىا لةىي
يةها)2())...وهاامث ال عةيفالسىا قيفلىتمىاإطاقىهاإلإًىافاإل ىداعي ،ع

قيىىدالمىىألوف،لوجىىودعإصىىةيال إ ىىؤوال وقىىعضىىمامىىداةها،ةالمصىىا ل يإئىىاعاديىىل(.)4واسىىماها
ىةةاإرىىا(( ىواةدزوجمىىاال لمىىات الفعى أوالقىىولإظىةاالة اطرىىا
هاليىىدايوةقيىىل سىىا(ال ضىىام)وقى ا
ىمهىىا العالقىىلاو لىك))()5ةرإىىايلمىىحًىىيفمىاال ىىةةةىىياإسىىيابال لمىاتال ىىي ىىا عمثإى 

وهاايدخلراضماال يزالايي سلطعليهالعىةفاللغىويالمىألوف-
ع
مثإ  ماة اطراالفعلي-
أواة اطرىىا ىىالقولوهىىاايخىىةج رىىاإلى دائ ىةلاإل ىىدا ،لخةوجرىىاسىىاع ئاعىىااإلطىىاةالم ىىدود،ةرىىي
ىىوخ إثىىاةلالمخيلىىلومفاجىىألالقىىاة وادهاًىىه،ة خىىةج ىىالكإلى ةضىىافاال ىىاةواال ىىدا ،الخىىالق

ل ص ح الكمصا ل يةعاديلأو يةمألوةل(.)1

()7عيإظة:لساإياتالإصمدخ إل اإسجامالخطاب،م مدخطا ي،ص.05
()0المعإ وظال المعإ ،أإظملالدالللةيالعة يل،ص.700

()2اال جاهاتال ديثلةيعلماألساليبو لي الخطاب،عليعزت،ص.27
()4عيإظة:م.ا،ص.22

()5لساإياتالإص،مدخ ال اإسجامالخطابص05
()1عيإظة:اال جاهاتال ديثلةيعلماألساليباللغويلو لي الخطاب،ص.22
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وهإ ىىاكم ىىاي ىىةكاإر ىىا((اطى ىةادمجموع ىىلم ىىاالمف ىىةداتة ىىيًى ى ثإ ىىائييً ىىي االج م ىىا 

المعإوي))()7يال ظعل هااال عةيفأاةيهجإ يا،جإ ل قييديد عليراقوله(ً ثإائي)ةقد
صةها ياجدةااالثإائيات،وهاايعإيدخولراقرةاةىيم ىيطال قا ى أوال ىةادفأوال إاسىبأو

أيعالقىىلثإائيىىلأخىىةك،أمىىاجإ ىىلاإلطىىالق-وهىىيثاإيىىلالمال ظ ىىيا-ة ىىد عليرىىا لمىىل(اط ىةاد)

ىيااليقيى ىعد ى ىد،وي س ىىعمفروم ىىا،ةيإض ىىوي ىىته ىىا 
ع
و(االج م ىىا المعإ ىىوي)ة ىىاله ىىاياالمعإي ى
المسىىمياتمضىىاميا ثي ىةل،و اة يىىب ىىدخ ةىىيعمىىقاإل ىىدا ،ل ىالك ىىواهىىا المصىىا ات يىىة

مألوةلةماًأامثلراأايدةعالإاقد ا جا اق ةاح أويالتم إوعل إسجممىعالىإص و ًىفعىا
آليا هإًوفاأو ويإا

يإموويس ي إصام امال،ة غدوعمليلالقةافلهإام ًخصللةصىد

هىىا المصىىا اتو فسىىيةها مىىاي فىىقمىىعالسىىياقلمىىايىىةكأاال لمىىل س ى مدمعإاهىىامىىاالسىىياق

و ىىد ()0و خط ى المعإ ى المعجمىىيالىىاي ًىىيةاليىىهال لمىىلأو ي ى عليىىهعىىادل()2ةرىىي سىىب
دالل راال قيقيلعإداالس عما ،ةعإدما قةاال لملإل أخةكوي ضاماامعا،ويصيةااخيطاةىي

ضمىىايقىىو  الإظةيىىلالسىىياقيل:ااثمىىل
إسىىيجالىىإصال يىىةي جل ى لرمىىامعإ ى آخىىةولىىاايف ى ىة ع

مصىىطل يالل لمىىلا ىىدهماالمعجمىىيواآلخىىةهىىوالمصىىطلحال صىىا ي و ى وا ىىدمإرمىىامع ىاد 
لآلخة()4واإماالفاةق يإرماهواإفةادال لملةيال اللاألول ،ةري مثا لمىادل فى  ،إ ظىةمىا
يصو رال

و إل خاإلالمصطلحال صا ي.

وقىىدجعى  ى مىىاهاليىىدايوةقيىىل سىىامىىاالمصىىا لاوال ضىىامعإصىةامرمىىاةىىي ًىىييد

العالقىىلالإسىىقيلال ىىي قىىومعل ى ازدواجال لمىىات،ةىىيمقىىامالخطىىابضىىماعالقىىاتمخ لفىىلمإرىىا

عالقاتال عاةضوال والجزف،والجزفمعالجزف...وهىاا لىهعمىادالإصىيلال ىيإىادك رىاهىااا

المؤلفاا(.)5

ويىةكجميى ع ىىدالمجيىىد-ضىمامًىىةوعهةىىي طىىويةال ال ىلالعة يىىل،و عىىدي موضىىوعا را
ل وافممعاللساإياتال ديثل-اإهيم ااإلةىادلمىاهىا المصىا اتةىي عىث عىضموضىوعات
ال ديعإل ال يال عالقاتال اياالم إيلعل الط اق،ة دالمااالق صاةعل  عهىا العالقىل

جزئيل سيطلال جاوزمس وكالجملل ،أوالجمل يا-واا ىدث يإرمىاالسى ك-إالاإىهيإ غىي
ةي 
عىىدمال قيىىد ال عاقىىبالم اً ىة ىىياالجمل ىىياال ىىييىىةدةيرمىىاطةة ىاالط ىىاق،ل وسىىعلالمسىىا لال ىىي

()7مدخ إل ال لي اللساإيللخطابالًعةي،إعماا وقةل،ص.85
()0يإظة:المعإ وظال المعإ ،أإظملالدالللةيالعة يل،ص.702
()2يإظة:م.ا،ص.700
()4يإظة:ما.

()5يإظة:لساإياتالإصمدخ ال اإسجامالخطاب،ص.05
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ي ىىدثةيرىىاط ىىاقالس ى ك،ليص ى الىىكالس ى كإل ى الفق ىةات،و يإئىىايغىىدوالط ىىاقمؤً ىةاسىىط يا

للة ط ياالفقةات()7اإ راف س كالإصإفسه.و الكال إاو  جاوزال ال لال ديثل،العيبالىاي
ةميىىت ىىهال ال ىىلالقديمىىل،وهىىواق صىىاةهاعل ى معالجىىلالجم ى ،والوقىىوفعإىىدجزئيا رىىادوااا
عداهاإل ةإافالإصالة يب،وةضائهالواسع.

ضىىماهىىا األة ىىاةواآلةافال ىىيمىىةتةىىيمقاض ىالالمصىىا لالمعجميىىل،وةصىىدهاضىىما

الإظةيىىلالسىىياقيلم ىةلوجعلرىىاضىىماظ ىواهةا سىىاقالىىإصوق ىوا السىىا للىىهةىىيالمثىىاإيالم قاة ىىل

أخىىةك،يم ىىااالإطىىالقمىىاهىىا الىىةؤكوالمفىىاهيملمعةةىىلخ ايىىاالىىإصوإسىىيجهالم ى ال م،دواأا
يعإيالكاإهسىي مالفصى  ىياهىا الم إيىاتةىيأثإىافالمعالجىل ،ى الع ى  ،لمىاأم ىادمجرىا

معىىاةىىي ليى الىىإص،زادتقىىدة راةىىيسى ةأ ىواة ،واسى إا اس ى اةة ،واس ًىىافمىىا مىىضمىىا
خفايا  .وسي وا ال دف الم الصقاتالإ ويلال ي مثى إسى لإاقصىل المة ىباإلضىاةيوالوصىفي
والعالقل ياالم عاطفياوماًا ررا،ممايعدأمثللإاصعلوواض للةصىدالمصىا اتالمعجميىل
إوعيرا،العاديلو يةالعاديل.

ةماالمصا اتالمعجميلال ييس د عليرا مامالسىياققولىه((...اسرتما اَثكراء))( )0عىد

أاإف عاإفسه باإلطةافةيجمللسا قلقا ةيرىا((:ووْدو ْك ِرهُ أنو ًَ ُ نَ َجالَ ْفي هْركّْ ُقو أنّري أُ ْربّ

اإلطُرر َراءَ واسورر ْت َما َ اَثَّكَرراءْ))،ةىىال ةادفوال قىىاةبالمعإىىوي ىىيامفةد ىىي(اإلط ىةافوالثإىىاف)ةضىىالعىىا
وازإرمااللفظيوالصو ي،يساعد ثيةاعل اخ ياةلفظل(الثإاف)وال إ ؤ را،ةريواقعلةيأعل 

سىىلمالمىىدكال صىىا ي،و ىىاد ىىوااللفظىىلاألول ى ال ىىيي دسىىراالسىىامعةىىيهىىااالمقىىام،دواأا

يخ هااال د  مًة راالجمالي،ةاأللفلال قدح معالمالجما  ،ااال إا ماإليقاعيهإا يا
مفةد يالثإافواإلطةاف،جع ةيال وقعقدةاماال جاإ الإىوعيالم إىيعلى  ى ال ىزييالىالك
قىىد ىىواهىىا اللفظىىلماإعىىلمىىا ىواةدألفىىاظمًىىا رل ،م ى المعإ ى إفسىىه،ل ىىاالإسىىقااليقىىاعي

يطةدها،ةمما ةًىحعإىهالمجموعىلاللفظيىل-ال ىي ًىا هةىيالمىدكال صىا ي-مىامفىةدات
مق ة ل ةادفمعمفةدلالثإاف لمات(ال مد-المدح-الً ة)ل االمس وكالصو ييؤخةهاعا

الوةود،ويطةحمفةدلالثإافمق ة اأوليايأ لفمعماق لهمً المعهاإسىجاماعاليىاعلى مسى وك
الخطىىاب،والسىىيمامىىع ىواةدالفى ا
ىاظجىىافتعل ى الإسىىقالص ىو ياا ىىه ،لم ىىي(ال ةيىىاف،وال ى الف)
الل ياجاف امااإصراةالإصةي و قلاال ساقاللفظيع ةاالئ الفةيالمس وكالصو ي.

()7يإظة:ال ديع ياال ال لالعة يلواللساإياتالإصيل،ص725وما عدهاوالسيماص.777
()0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.778
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ومىىاالم ىواةدالقائمىىلعل ى أسىىا المصىىا لالمعجميىىلةىىيإطىىاقاإلضىىاةل،ممىىااليخطئىىه

ال وقعمفةدلالاإوبةيقولىه((وَ أن اهل املعاصي وكسربة اَرذن ِ)7())...والىايجعى مىاهىااال وقىع

مطا قاقولهق لرا((اه المعاصي))ةرا قةيإللفظيىلً ،ىيةضىمإاوة مىاصى اة لإلى مىا عىدها،

ةالىىاإوبوالمعاصىىييضىىمرما قى داللىىيوا ىىد،ولىىاا اإىىتالمصىىا لمظإوإىىل ىىياجمىىعال سىىية
( سى ى ل)وم ىىاأض ىىيفإلير ىىا(ال ىىاإوب)،على ى اإ ىىهاليم ىىاإ ف ىىا المفاةق ىىل ىىياه ىىا ياالمف ىىةد يا

ةاال سابمفةدلام زجتةياألاهاا الةزقوالةزقالي وااالطيبالمصدةةماخعىثمصىدة 
عدةزقاواادةماالوةيى اة.و ىادلفظىلاال سىاب ةًىحعىاعع اىدمىادي،ةإ ىائجال سىبعىادل
الي ُّ
ع
هياألموا الم س ل،وهيمةئيلملموسلوهإام ماالمفاةقل،ةالاإبهواإلثم،ومإًؤ  خ ث
ةالي ماه معال سبالطيب،والاإبمعإىوي ى آثىاة ةىيالىإف ،ويس ًىعةهاالوجىدااالم ىةدد
يالالالة لوعاابالضمية،لااي أةجحالماإب ياالسةوةوالإدم.ةماها المإطلقاتي غىاية

ال سبمعالاإبويصعبااي وااللفظالمة قب عد لمل( س ل)هو(الاإوب) لوالقةيإلسا قل

(أهى المعاصىىي)ول ىوالًىىيو مث ى هىىااال ع يىىةةىىياآليالقةآإىىي()0وهىىاااجعىىالالمصىىا لعاديىىل
و ااما قراأا وا يةمألوةل.وللقىةآاةضى ةىي ىد  ثيىةمىاالمصىا اتالمإ ثقىلمىا
ق)2())...
ف َهارٍ فانو َرار بْ ْه ْفي نَرارِ َجرركم َ
ف ْمكه َعْلى شَ ْفا جرو ٍ
أص االس عما القةآإي ،قوله(ْ...(()أشو َر َ
ةالص ىىفله ىىاةيطم ىىح ر ىىاال ىىاهاة ىىوةاسى ى ماعهلفظ ىىل(ج ىىةف)ل ىىايو ه ىىا المص ىىا لالقةآإي ىىل()4
ةالمصا لهإاأيضىادخلىتةىيم ىوةالمصىا لالمألوةىل،على الىة ممىاةةاد رىاو ميزهىا والىك

الإس ا را ال ع يةالقةآإي،واال ااما قراأا وامصا ل يةمألوةل.

ومى ىىاالمصى ىىا اتالمألوةى ىىل ،س ى ى بالسى ىىياجالى ىىايي وطرى ىىا،والمى ىىدكالى ىىايي إفرى ىىا،قولى ىىه

((واعلم ا أنَّ اهلل جعل ْأمو َراسَ اإلسوال مَ ْت كَ تة ,وعراه وث قرة،)5())...ة لمىل(م يإىل)ي ةق رىاالىاها ويضىفي
ماجاإ ه–لوالها-الفاظام وقعلمث (قويل،م دودل)ل ا لملم يإل ةجحعلى هىا ال لمىات،

ألاةيأص معإاهاإًاةلإل الصال ل،ة إسجممع لمل(وثيقىل)ةىيالجملىلال اليىلال ىي إطىوي
لتعل ال لم ياالمق ة يا،ألا لملقويل إضويةىيأصىولرا
عل معإ اإل ام،و الكةعض ْ
ت ديىدا
عل الضعف،ةيقا ةي ديدهااإراضدالضعف()1و الكيًوبالقولإقصألإرا عد ْ

()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.255
كسَبَ سَيَِّئةً َوأَحَاطَتِْبهِ َخطِيبَئُتهَُفأُ ْولَبئِكَأَصْحَابُ النَّار هُ ْفِيهَا َخالِدُوَن﴾.
()0يإظةمثال،سوةلال قةل﴿،87،بَلَىمَن َ
()2إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.075
رِبِه﴾.
َسسَبُنْيَاَنهُ عََلىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍفَاْنهَا َ
َسسَبُنْيَاَنهُ عَلَىتَقوَىِمنَ الّلهِ وَرضْوَانٍ خَيْرٌأَمَّمنْ أ َّ
()4عيإظة:ال و ل﴿.725،أََفَمنْ أ َّ
()5إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل‘ج،0ص.52
()1عيإظة:القامو الم يط،مادل،القول،ص.7078
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سل يا(،)7ةصاةالىاهايس ضىةضىدهامعرىا،ة ىدالمىاأايمازجرىامعإى  ازئىداع اةهىاالإقصىاا
ةغدتاق صال اللمصا لما لملم يإلال ىياق ةإىتةعىال لمىل(امى اة ).أمىا لمىلم ىدودل
ْ
ةالسياقيطةدها،ألاال ديثلي ةيالمدياتالزماإيلوالم اإيىلال ىييم ىدعليرىاجإىاحاإلسىالم،
ليصحاة اطرا لمل(ام اة ).و الكةاقت لمل(م يإل)مًاة ا راةيالمجموعلاللفظيل،و ز را

ةيالمدكال صا ي.وقد ةة اجلاللفظالم وةيللمصا ل،ة ا عا ثةما لملل سىد لىك
ال اجللي الة العوزالمف ةضةي إيلال الم ،قوله()عىامعاويىلًَ ...((:دوع اوُ ْفاةْ اَطّغرا َ

اَظَلمة)0())...ةرا صىفاتم عىددللم ىاوفموصىوف،يجىوز قىدية  ى(قومىهاوأصى ا ه).وق ى 
الخىىوضةىىيالمصىىا لالمعجميىىل،ال ىىدمىىاال ىىديثعىىا ىىافالموصىىوفواقامىىلالصىىفلمقامىه،
ةا اجإييةكأاهااالإو ي ثةةىيالًىعةدواالإثىة،ألاالقيىا ي ظىة ةىيالإثىة،إاالغىةض
ماا ةالصفلأيا اايإ ريإل طلباالسرابواالطإاب،و ىافالموصىوفيسى دعياإليجىاز

واالخ صاة،ولالكيةكااال اف يةالئقوالسيمامعاس رامالموصوف(.)2

ماخال هااالعةض،ي دوأاا اجإي إاو الموضو ماإا يىلمإطقيىلة أإىهةأكةىي

ىىافالموص ىىوف فوي ىىاللغ ىىةض،وااج ْمى ىعاإلطإ ىىابإلى ى اإليج ىىازة ىىيس ىىياقوا ىىدق ىىيحعق ىىال

السى لزامهال إىىاقض ىىياهىىاياالطىةةيا-عل ى أا وسىىيعزاويىىلالإظىىةو وجريرىىاإلى إا يىىلأخىىةك

ي

اإلً ا ،ة افالموصوفوقيامالصفلمقامهقدي واألجى  لى

الموصىوف الصىفلإلى 

داالإدماجال ام يإرما،ة أاالموصوفقداس ا إلى الصىفلاا رىالطىو مزاول ىهإياهىا ،ى 

عةف راوصاةتعلماعليه،ةرإىالىي ثمىلاسى رامللموصىوفهىاامىاإا يىل،و ايىلالم ىدث
يإرالا والالخ صاةواإليجازليلزماإلً ا العقليالايطة ها اجإيماإا يلثاإيل.

وعل أسا ما قىدميم ىاالإظىةإلى  ى اة مالصىفاتةىيقىو اإلمىام()الىايأعوةدهإىا

عل أسا  اجلاللفظالم وةيالم ىاوف-الىايأًىيةإلى اإىهمىاالمم ىاأايقىدة ى(قومىهأو
أص ى ا ه)–إل ى أ ثىىةمىىاصىىفلليإجىىزال ىىالم غي ىىه،وي قىىقم ىةاد ،إا ى صىىفلهإىىاهىىي يىىة
األخةك،ةال سى لزمرا يىثي مثى الىاها ىاقيالصىفاتويس ضىةهاإااا ىةتالوا ىدلمإرىا.ثىم
إاالوصفالي م إال مجمىو هىا الصىفات،ةعإىدة قرىاةىيخىيطوا ىد لىوةعمليىلالوصىف

و ضحمالمحالموصوف.لعجزالصفلالوا دلعاالقيام را الوظيفل.ةعإدئااليم اأايفسة

واةدالصفاتعل اإهإو مااالسرابوالااي واالداةعالو يدلرا الصفاتهوم ضالام،
ةىىاألمةيإصىىةفأيضىىاإل ى اإلخ ىىاةالىىاييس ى ردف عيىىياالموصىىوفو ًخيصىىه.وعإدئى اىاي سىىع
()7يإظة،مإاهجال ثةياللغل ،مام ساا،ص84وةيه:ااال دالسل يمفاد ا ةالإقيض.
()0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.288
()2يإظة،الخصائص،ج،0ص.252
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المىىدكال صىىا يةىىيم ىىوةلىىول ييسى قطبألفاظىا ثيىةليم ىىااا إ مىىيإلى المجموعىىلاللفظيىىل
ال ي جمعاأللفاظالمً ة لإل  عضرا.ل االكاليعإية حقامو االق اة اتعل مصةاعيه
ة ىىياخ ي ىىاة ى ى لفظ ىىليسى ى وع راالم ىىدكال ص ىىا ي.ألااأللف ىىاظالم وقع ىىليج ىىباا ىىوادقيق ىىل

لي قىىقالمعإى المطلىىوب،ة فىىاوتاأللفىىاظهإىىاةىىيمىىدلوال راي ى مال فىىاوتةىىياأللفىىاظال ىىييم ىىا
ال إ ىىؤ رىىاليس ى وةيال يىىااقصىىد .وقىىديصىىعبال ى را المىىدكال صىىا يالىىاييصىىا باللفىىظ

اوأسى غرماعلى موضىو وا ىد ،قولىه
دثأمىةيام إاقضىي 
الم وةيةي الل عدد إااقصدالم ع

(...((:)انّ رتقو ْف رررا سَررفُرٌ لُ ر لٌ)7())...ةاللفظىىااالمصىىا االمفىىةدل(اإ ى م)أةيىىد أ ىىدهماوهىىو
األو (سىىفة)الم الغىىل،الاالمىةاداإلخ ىىاة ىىأإرماووسىىفة؛ةالجثىلاليخ ىىةعإرىىا ىىالمعإ ةضىىال
عىىاالمجىىازالىىاي ملىىهال لمىىل،ةرىىم-ةىىي قيقىىلأمىىةهم -اض ى ةوا،وأخ ىىةعىىإرم ىىأإرمسىىفة؛

الة ىىاضاأليىىام ر ىمإا؛هىىي قلرىىممىىاداةالىىدإياإل ى داةاآلخ ىةل.أمىىااللفىىظالثىىاإي( لىىو )ةرىىو
قيقياس عماالوداللل،ل اجعلهخ ةاثاإيىا(ألإى م) عىد(سىفة)ي ى مقيىاممفاةقىلأسىلو يلل فىاوت

المعإ  ياالخ ةياو إاةيما يإرمىا،ألاإث ىاتاألو ي ى مإفىيالثىاإي،أمىاجمعرمىاخ ىةياةىي

قىىةاوا ىىدلم ىىدأوا ىىدةىىيآامعىىا،ةيلفىىتالإظىىةإلى قيىىاممصىىا ل يىىةمألوةىىل

ىىدكاألسىىلوب

الإمطىىيو ىىوخ  وجيىىهالسىىامعإل ى معىىااجديىىدل ةزهىىاال اجىىل،ة سىىدثلمىىلةىىيمجةيىىاتال ىىالم
اإتس ق ًا ةللولميقم مامالخ ةيالةدمهو را.

ويصحأايإظةلرا المصا لماجرلأخةكةلىوةىةض ىا مزيىدمىاال أمى لسى ةأ عىاد

ها الجملل،لة ما ةجحعىدالخ ىةيا مثا ىل لمىلوا ىدلوجعلرىاإظيىةقىولرم(( ىيا ىياأوصى اح

مسىىافأو لىىو ىىامض))ة أإرىامسى و لوا ىىدلأةيىىد رىىا يىىاامجمى  ىىالرمةىىيال يىىالالىىدإيا.ةرىىم
اة ا مرماطا م وثرموقةاةهمةيها الفاإيل،ةلي ثمل قافولعى الىكاًىد
عل جإاحسفةو 

وعظىىاو ىىأثي اةةىىيالإفىىو ممىىالىىوجع ى اإلخ ىىاة ى وا ىىدلمىىاال لم ىىيا،ةرىىيواا اإىىتس ى فيد
فصيال،ل اال الممعراسيغدوم دةجاوةقمسيةال يالالمألوفمام ثقديطىو اويقصىة،

تال لم ىىااخ ىةاوا ىىدا،إايو يىىاا
ىوجعل ى ْ
ثىىمالعىىةوجإل ى الة ي ى ،ةلع ى الوقىىعسىىي وااق ى ممىىالى ع
عجي ى المصىىية،وسىىةعلالة ي ى وااللمىىوتعيإىىاعل ى ال يىىالال فاةقرىىا،ةي ع ىياعإدئىىا لىىو 
ال إغيصةي ى لىالالسى داملا ىةالمىوت.ومىاهىا الجرىلسى واالمصىا لاًىد اة ىلل عىاة

ال إ ؤ راةيها الريألالخاصل.

فاللفظالم وةي الثإائيات -ماهيثإائياتمف ل
لعإدماي ع
ع
واإمايسر ال إ ؤ المصا
و يةمدمجل ماةيالًاهدالسىا قوةىقثىاإيالىةؤي ياالل ىيا ىما ةهمىاآإفىا-سىوافأ اإىتوةىق

()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،2ص.721
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م ىىوةال ىةادفأموةىىقم ىىوةال ىىايا،ةمىىثالةىىيقولىىه(...(()عل رى اَعلُمرراءْ ْأنو ال ً ْق ُّروا َعلررى كْظَ ر ْة

ب َمظُلر ٍ)7()).هإىايخطىةةىيالىاهاأإىهةىيالجىزفالمإفىيمىاالعطىف(سىغبمظلىوم)
هاَْقٍوال سَ َغ ْ
يسر ال إ ؤ لملمظلومواإل ياا رامضاةاإليىه،ةرىي صىدةالمجموعىلاللفظيىلال ىييم ىاأا

ي دسىىراالم لقىىي،ةرىىوقىىديقىىةاإل ى  لمىىلسىىغب،ألفاظ ىامىىامثى (ضىىعيف،جىىائع،م ىىةوم)ومىىا
ًا هها المفةداتال ي صىبمعاإيرىاةىيمصىباالس ضىعافوال ةمىاا،ل ىاال لمىلال ىي قفىز

عل ى طىىةفلسىىااال وقىىع،و ىىوم ىىو اللفىىظالم ىىوةي(سىىغب)هىىي لمىىل:مظلىىوميةً ى رالىىالك

ال قا المف ةض يإراو يا لملظالم؛إاال إافال ة ي ييس دعيها ال لمل،ل ضاداألخةكمىا
طةفآخة،ثمااهإاكً همعإوي ياالمفةد يا( ظل-سغب)وهواإلجرادالاييعاإيىهاألو 
مىىاام ى الفالطعىىامةيل ى قطأإفاسىىه صىىعو ل،وال عىىبالىىايي ا ىىد اآلخىىةج ىةافالجىىو ،ةضىىالعىىا

الفةقالمعإوي،ةيد األو عل االم الفوالثاإيعل ضد(،)0مااجى الىكأضىيفتاألولى إلى 
الظىالم،والثاإيىلإلى المظلىوم.ةرإىا مىاإيمىىافلمفادهىااسى وااالظىالمعلى  صىلالمظلىومةرىىو
س ى بةىىيهىىااالظلىىمالىىاييقىىعس ىوافأ ىىااظلمىىاماديىىاأممعإويىىا.ولرىىاا لىىهة مىىالىىميعسىىةعل ى 

سْق أاي زة مامالمضافوالمضافإليهالمعطوةياعل ماق لرماوةقمفرومال قا  ىيا
الم ْ
ع
ال إائيا،ةى( ظلوسغب)م ضاداا،ومضىاةاهماأيضىام ضىاداا،ةىإااوضىعالم لقىيهىا األمىوة

ةىىي س ى اإهأم إىىه قىىديةاآل ىىيمىىاال ىىالم،واق ىةاحمجموعىىللفظي ىلمالئمىىل،والسىىيماةىىيمجىىا 

المة بالعطفي.ةفيقوله( ...(()إىل دار اَث اِ واَعقاِ واوااء واحلساِ)2())...ي يسىةللسىامع

أاي لقفاللفظالمصا ب سرولل،وااالي خطا ألامقوماتالخةصقائملهإا،إاي ىادالىاها
يس ضةالعقاب،ةوةسىماعهل لمىل(الثىواب)و لمىل(ال سىاب)ععيىدا ىة(الجىزاف)لوجىودعالقىل
ال ضىىادوال ىوازااللفظىىي،ولمىىا س ى دعيهدالالتهىىا األلفىىاظ ،ول ث ىةلاصىىط اب عضىىرال عض ىرا

اآلخةةيإصوص ثيةل،جعل رىامألوةىلميسىوةل؛إاهىي إ مىيل قى داللىيمًى ةك.والي عىدعىا
هااالًاهد هوأيسةمإهقوله(َ َ ...(()ملُُ ْأمو َر أسو َدّْها َوأمحْرِّ َها))(،)4

()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.402
()0وهااالإو ماالمصا لالمعجميليؤديإل س كالإصوهومىاأقسىامال ىايا،للمضىادل ىيااللفظىيا،يإظىة:ال ىديع
ياال ال لالعة يلواللساإياتالإصيل،،ص.728

()2إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،2ص.721
()4م.ا،ج،0ص.57

18

الفصل األول  .................................المبحث الثالث  ........................................المصاحبة المعجمية أو التضام

ةرااال د يج()7م إيعل ال ضاد،إاة ماقصد اللوااأل مةاللوااأل يضوقداةيدمإرما
ىااألسىود
ال قا  ياالعة يواألعجمي ،ولعلهيصح م هااال د يجعل أسا معإوي،ةيىةادم
ْ

أجىالفالقىوموسىىادا رم،امىااأل مىىةةلمىاهىمدوإرىىممة ىل :الع يىىدوالمىوالي .و يىف ىىااةىأاهىىا 
المصا لالي عاة دسراو ظإيراألإراماق ي المس و اتال ىييسى عملراالإىا ًىةعاوا ىدا،

وماالكإالل داه راإاساةتها ال عا يةوسىادت،ة ا ىتمعةوةىلللجميىع،وصىاةهىااالإىو مىا
المصا اتمألوةالسا قعلمالإا  هو ثةل عاطيرمإيا ةيم او اة رمومخاط ا رماليوميل.

والمصا لالمعجميل يةخاضعللميزاام ددودقيق ،هي ةاوح ياالمألوةىلإلى  ىد

اليعدو ال وقعواالخ ةاص،و يامصا ل ةدد ياألفاظعدلمعظمرايصبةىيخاإىلالمىألوف

أومىىاهىىوقةيىىبمإىىه،و ىياإىىو ثالىىثيصىىعبال ى را ىىهو ريأ ىىهاالىىمي عىىاةالىىك،وهىىااالإىىو 
ي اجإل ةض  د ةو أم الس إا ماوةاف مامقاصدوقيم ع يةيل إ عمامةادالم دثةي

إيصا م غا ضماأصو الم اوةاتوالخطاب.وةيضوفهىااال صىإيفيىدخ ال إاسىبضىما

معاييةمةاعالالإظية،وهوال وةيق يالفظىيام إاسى ياال ال ضىاد( .)0قولىه(َ...(()عملر ا

ف ر ق بعمررل كسرررى وو صررر.)2())...ةرىىااااللفظىىاا( سىىةكوقيصىىة)لمىىا يإرمىىامىىا واةىىقو إاسىىب
يعىىداامىىاالمصىىا اتالمألوةىىلال ىىياليعىىزعل ى المىىةفأايًخصىىرالل ى الزمالخىىاةجي يإرمىىا،

ةالدالالتاالل زاميل جع اللفظالم وةيعلماعلى اآلخىةودلىياليىإصعليىه،ةمىاأ ثىةمىا اةةىق

االسىىمااةىىي ىىديثالقىىومليصى حال إ ىىؤ ىاللفظالمصىىا بلىىي  غةيىىب.ة لمىىل سىىةك اةةىىق لمىىل
قيصةوهمامعايدالاعل ظلمالةعيلوقرةهاويًيةااإل اإعدامالعد واإلإصاف،ةمىاًىا رت

سىىية هسىىية رماال ىىدأايسىىومقومىىهسىىوفا.ومىىاهإىىا ىىواللمصىىا لالمعجميىىلوظيفىىلةمزيىىل،إا
ةمز األسمافإل األةعا ،لًدلالمالزمل يإرما،وه ااصاةاسما سةكوقيصةةم ازل جوة

وظلم.وماالكإاللوجودال إاظة يإرما.

والمصا لالمعجميلال ق صةعلى األسىماف ،ى قىد عىداهاإلى األةعىا ةالجمى ،إاة مىا
اااللفظالم وةييج اب ية ويس دعيهوةقم دأالمثاإيوما يإراماعالقىاتيوج رىاال قىاةب

ال ةادف،أوال ايا ال قا ،ةفىيقولىه((()امرا وشرر اَقر ل اَ رذِ وإنمره َْ حَر ِّدث ْف َ ُر ْذِ.)4())...
()7يإظىىة :ةيىىةال

يىىةةىىيصىىإاعلالًىىعةالإثىىةو يىىاااعجىىازالق ىةآا،ا ىىاأ ىىياالص ى عالمصىىةي،ص520ةفيىىهاا

ال د يجهو((:أايا ةالًاعةألواإايقصد راال إايلأوال وةيل ا ةهاعاأًيافمىامىدحأووصىفأوإسىيبأوهجىاف
أو يةالكماالفإواأول يااةائدلالوصف.))...
()0يإظة:ال ديع ياال ال لالعة يلواللساإياتالإصيل،ص.770
()2إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.085
()4إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.05
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يسى دعيالسىىياق-وهىىوسىىياقام-أا ىىواال لمىىلال ىىي عىىد(ي ىىدث) لمىىل(ي ىىاب)،ةقىىدأوعىىز
()ق يلرا أاًةال المهوال اب،ة ااهاا مريدالغمزالًخصالمامومالايداةتعليىه
دائةلال ديث ال اب لما دث،ولما ىااالفعى األو مضىاةعا(ي ىدث) ىااةعى الىاممضىاةعا

أيضىىا(ي ىىاب)ليىىد على مالزمىىلال ىىابل ديثىىهمالزمىىلمسى ديمل،ةىىالي فىىو إال األ اايىىب،ة لمىىا
هالصدقوواةا ال اب،وهاا ايلالاموقصا اة ،ولاااس مة()ي ىيامزيىدا

اإ ةكم دثاجاإ

مىىاالصىىفاتالةايلىىل،ةقىىا ((َ ...و ًَعْررد ْف خولْرر ))...ةالوعىىدإمىىاس ى يلهاإلإجىىازوهىىا م مىىدللمىىا

يلهالخْلىف،و لىىكمامىىللمىىايقىىوم رىىا،ولمىىا ىىااالمقىىاممقىىاماإ قىىاصو ىىوهيا،
ع
يصىىإعرا،وامىىاسى

ةالفع (يعد)-وهواللفظالم وةيهإىا-يميى مىيالًىديدالالة ىاط لمىل(يخلىف)والي ىاديل فىت
المىىةفإل ى  يىىةهىىا ال لمىىلةىىيهىىااالمقىىام،الامىىايقا ى اإجىىازالوعىىدخلفىىه -مىىا قىىدم-وااامىىا

اس مةاإلمام()ةىيال ىالم،ةسيًىيةإلى مو قىلثالثىلَ ...((،و ًَحولْر ْف َحوكَرث))...يإسى قالفعى 

(ي إث)ةيملأو  قو المجموعلاللفظيل،ةرويفضلرا،ول إهاليعز  يةها،ةقدي أه ةع ما
،ي ىىوامالئمىىالرىىا المصىىا ل،ةيق ىىةحةعىىالمثى (الي ى عة)ةرىىااةعى مإىىاة ،ل إىىهاليسى قأا
ي ىىوااألو ألاال إيىىلالإسىىقيلالم قدمىل ،ى ممجىىيفةعى ايطىىا عمث ىىت ة ي ىىاالداللىىل،وهىىاا
ىيمةقىىالثاإيىىل؛
يىىإرضلىىهالفع ى الىىاياإ قىىا اإلمىىام(()ي إىىث)أمىىا(اليع ىة)ةإإمىىاي ىىأخةةى 

لوجودالالإاةيلمعهةيال ة يبوهىااالي سىقمىعالفعلىيااللىايا قىدما (ي ىابويخلىف)مىاهىا 
الجإ لجإ لال ة يب،واالةماجرلالداللل فقاألةعا ةيإ ةازصفاتسل يلي سم راالًخص

موضو ال ديث،ةرااالمجةكالسل يةيال الم وظفأةعاالمضاةعلسىل يلأيضىال ىد على اا
ها المعاإي(ال اب،خلفالوعد ،إثالقسم) لرىالصىيقل رىااالًىخص،ةرىيال إفىكعإىهوال
خلف.

وقد ىةادفاألةعىا ألإرىا عىودإلى م ىدأوا ىد ،قولىه(((:)أمرا بعرد,فإن اَقر بَر َدؤوكُقو

ق)7())...ةالسامعهإاقدالي خي الفعى الثىاإي،ألامإ ى ال ىالم يىةمعلىوماال جىا ،ل ىا
باَظُّلُ ِ
ي))...للسىامعااي خيى الفعى (واسى ق لو م)وهىو عيىدإوعىامىا
عدقوله((()وفْاتَح وكُقو ْباَُ َبغو ِ

عىا وقعىاتالم لقىي،ل ىىاال لمىليم ىااا إى ظمةىيالئ ىلالمظإوإىىات(،)0ة ىواإ ىدكمفىىةدات
الفئىىاتال ىىي إ مىىيإل ى مجموعىىللفظيىىل ً ى ةكةىىيمةجعيىىلوا ىىدلقوامرىىاال دايىىلواالس ى رال لىىاا

إدةجهإاكمعأةعا أخةك ى(اس رلو م-اس قو م -قدمو م)وسواهاماال لمىاتال ىي
يم اأا 
يم ىاأا إسىلكةىىيهىااالعقىىد.وال ىالماا ىىهيجىةيةىىيم علىقاألةعىىا مىاال لمىىاتالمجىةوةلةىىإاا

()7م.ا.ج،0ص.57

()0قىىديىىدخ ةىىيهىىااالسى كالإ ىىويألإىىهيقىىومعلى  ىةاةال إيىىلالإ ويىىل.عيإظىىة:ال ىىديع ىىياال ال ىىلالعة يىىلواللسىىاإيات
الإصيل،ص.707
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اإىىتالم علىىقاألو هىىوالظلىىم،ةم علىىقالفعى الثىىاإية مىىاأم ىىا قىىدية  لمىىات ًىىا هةىىيالمىىدك
ال صا يالً اة راةيالمجموعلاللفظيلاا راوهيألفاظ م وة و مفاهيمالجوةوال غيلاا

يم ىىاأا ي ىىواةىىيسىىج هىىا المجموعىىلم علقىىات إ ثىىقمىىاهىىااالمإطىىقة

ىىويهىىا القائمىىل

مجىىةوةاتمث ى (الجىىوة،الًىىة،العىىااب،القسىىط)و اإىىتس ى أ لفةىىيمىىدةجمً ى ةكمىىعال لمىىات
األساسيلالما وةلةيالخط ل.وه ااسىي واالم لقىيوةىقمفصى المصىا لالمعجميىلًىةي اةىي
ىىعآليىىاتةسىىمالخطىىابوال ى را رىىا ،لمىىاإجىىحةىىيةصىىدال لمىىاتال ىىيمىىاالمؤم ى أا م ى 

المًىىردالخطىىا ي؛ولىىاايىىةكةيىىةثأاالمصىىا لالمعجميىىلهىىيالمإرىىاجاأل ثىىةةائىىدلةىىيد اةسىىل
ال إيلضمامس وكال مثي اللغوي(.)7

وق ىىد ص ىىا باألةع ىىا مع ىىا،إاا ىىااالموض ىىو يغط ىىيجاإ ىىامعيإ ىىايسى ى دعي ىىا عأةع ىىا 

م ًا رل ،قوله((()إنم اَفْتو َك ْة إذا ْأوُ َبْلُو َشبَّ َرُو)0())...ةالفعى (أق لىت)يسى دعيالفعى (أد ىةت)و

(ًى رت)يسى دعيأةعىىاالإظيىىةلللفعى أسىىفةتمثى (اإ ًىىفت ،ىىةزت ،ة ىىت)،وسىواهامىىااألةعىىا 
ال ي د عل ظروةاألمةوا ضىا ه عىدخفىافوالمصىا لهإىا قىومعلى أسىا ال ىوازيالإ ىوي

وموضوعههإا مامالجملل.

ةالمصا لالمعجميلإااال ق صةعل اللفظالمفةد  ،عدا ل واالجمللم سمل سمل

الم وةيلوي وجراجمللأخةك صا را.والىاييجعى عمليىلال إ ىؤهإىاةيرىاًىيفمىااليسىةأا

ال وازيي إيأساساعل ال إاصف ىياالمقىاطع،وةىق واةىقأو خىالفمعإىوي،وهىو ىالكي قىق

الوظيفلالًعةيل(.)2والوظيفلاألد يلال ي سبال ىالمصىفلالإصىيل.ألاالغىةضمىاال إاصىف
القائمعل أسىا الموازإىلالمعإويىل ىيا ى لفظىيااليق صىةعلى مجىةدال سىياوال ىزييا( )4ى 

هىىوي ىىول مرمىىل قيىىقاالإسىىجامواال سىىاق ىىيام وإىىاتالىىإص.وعمليىىلال ىوازي جع ى إم اإيىىل

ال ًفعااللفظ -،عاالجملل-امةا يويايضفيعل الإصجماليلمًفوعل ال خي ،ألإرا
ضعالمسى وةمىاالىإصموضىو الظىاهةالم ًىوفو خلىطال لقىي االإ ظىاةوال ًىوفالم فىوف
ال ًويقواإلثاةل.

وال ىوازيهإىىاي قىىق ىىياالجم ى الم ا عىىل،ة إجىىز ىىالكالوظيفىىلال إيويىىلال ىىي عإىىية ىىط

الجم ى وًىىد عضىىراإل ى  عضىىرااآلخىىة،ليس ى ويالىىإصقائمىىاةىىيإسىىيجم ماسىىكم ىىوك؛ألإىىه
يإطلقعاجإ هًعوةيلوا دل س وليعل الوجىداا،ة ظلى الىإص أةيائرىا،ولىااالي ىةحم اإىه،

()7عيإظة:المعإ وظال المعإ ،أإظملالدالللةيالعة يل،ص.700
()0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.214

()2عيإظة:ال ديع ياال ال لالعة يلواللساإياتالإصيل،ص.700
()4عيإظة:م.ا،ص.20
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يعطيإفسه قراةيإً ا الموضو واس يفافجواإ ه

ال ق ثلمىلأوثغىةلإالعالجرىا

وأ لىىقة اجرىىا،ولىىاااس ى مة()ةىىيالخىىوضةىىي ىىديثالف ى امً ى راإياهىىا ىىيا ىىوم ىىوم
نب بلرردا))...وعل ى السىىامعالىىايي لق ى ال ىىديثااي ىىد الجملىىلالم وةي ىلوةىىق
الةيىىاح((ً...صْرر َ
طئنَ آخَ َر ))...إىاف
ال وازيالقائمعل ال إيلالمقلو ل،ويف ةضأإراس طا قمعقوله((()وًخو ْ
على المعطيىىاتال ىىيية ىىزعليرىىاال ىوازيالإ ىىوي،الىىاي عىىاد ةيىىهالجمى و سى ويالقسىىملةيرىىا

ًقيا ،وا دمإرماعد االخىة،ممىايمثى  ى اةةاي فىظالًى ال إىائيللىإصويصىواخواصىه
جة ىىلالم ىىد االةرامي ىىلوال واص ىىليل.ولر ىىا العل ىىلالي ىىةك()م ىىايخوض ىىهم ىىا
األس ىىلو يل،و 
ىىديثواليإ قى مإىىهإلى آخىىة ى يإىىا م غىىا ،لىىااواصى ال ىىديثعىىاالفى اوإقىحوا ىىدلمإرىىا

ازإ ويآخة ىيا(خصىت
صُو ْفتوكترا وعَ ّمُو َبل وترا))...ةرإا و ا
ل وامداةال المةقا عإرا((َ ...خ م

وعمىت)و ىيا( لي رىا)و(ة إ رىا)وال إيىلهإىام ىةةلأيضىا،ممىايضىماللىإصو د ىهوي ىيامسىىاة 
الإسىىقيالىىاييدعمىىهعإصىىةالمداومىىلع ىىةالسىىيا لةىىيال قىىو الدالليىىلاا رىىاال ىىي غىىايالىىإص

و ً جميعمضاميإهالثإائيل ،صةفالإظةعا وإرام إاةةلاوم واةقل.ةالخطىابيإطلىقمىا
اوعدماالإجةاةوةافهاولزوم وخيال اةوعدمالغفلل،ةالىداةع
إ ةل س ردفال صية عواقبالف 
المرىىيماوةافاإعقىىادالىىإص

مىىتسىىطو هةىىي وجيىىهمقاصىىدالخطىىابإ ىىو قيقىىلوا ىىدلهىىي

(الف ا)ال ي ىاالرىاأ ثىةمىاوجىهوا ىد،و ىااال ىدمىا يىاا قيقىلهىا الوجىو و سىليطالضىوف
عليراهااال عددل لكالوجو أسرمةي قيق اة طمضموإيةضالعاالى اة طالإ ىويالقىائمعلى 
إاسىىقالخطىىابةىىي إىىا ال ة ي يىىل.و ىىالك سىىعدائ ىةلالمصىىا لالمعجميىىلةىىال إ صىىة ىىاللفظ

يس دعياللفظ ،ة ماًملتالجمللوهي س قطبأخىةك ماثلرىاةىيال ة يىبوالمعإى  ،مىاةىي

المثا السالف،والمثا الايسيا ة،إا س دعيالمصا لالمعجميلأا إىاوحجمل ىاامعىاوةىق

م دأال إيلالمقلو ل،الكالم دأالاييقع تخطال وازيويمث ةيسإخه اةةالل ة يبالإ ىوي
،و ال اليي قق ماس اواإسجاماةيالخطابيقىو (...((:)وْأ َراهقو ْط َر ْف تا ْم َن اَلّْذاتَْ َْ ,سو َت ْد َُّ ا بْ ْه

َعْلى مَا وَ َراءهقو منَ اَلّرذَّاتْ اخلْاَْصَر ْة ا َتْري َْرا ًَشر وب َرا أَْرقٌ)7())...ةىإاا ىااالسىامعقىدألىفأسىلوباإلمىام
()وعةفأإهيقا ال إيل ال إيلأدةكأإهسيأ ي جمللثاإيل إزافالجمللاألول ويقلبإا يل
ىاا،والمصىىا لالمعجميىىلس ى جع  وقىىعالجملىىلاألخىىةكقيىىداإلم ىىاا،ةىىإاا
ال ىىديثإل ى طىىةفم ى ا
اإتالجمللاألول قد طةقتةيمضاميإرالل ديثعالااتالجإلوأإراصىفيمىا ى ًىوب.

ةللسامعأاي ةكوةىقالمصىا لالمعجميىلةىيظاأاال ىديثسىي واعىااآلمالإىاةأوعىاا را،
وأإراخلوما ى لىال.ةرإىاسى واالجملىلموازيىلللجملىلو سىعمسىا لال ضىامليس ةًىد رىاةىي

()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،2ص.727
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كيظ ىاأاالسىىياقالي ق لرىىا،ل عىىدهاعىىاالموضىىو اوالإسىىقالىىاي
اس ص ى ابجملىىلودةفأخىىة ع
اإ ظم و م وة هي الإص.

واليق صىىةالمق ىىامة ىىياس ى خ اةالجمل ىىلالم وقع ىىلوال ىىثعإرىىاعلى ى الجمل ىىلااتال ة ي ىىب
القصيةال ي م مضموإا سيطا يةمعقد،ةقديإس بأمةال ضامإل جمى اأ ثىة عقيىداةىي
ىديسىىرمةىىياإلإ ىىاف ال يفيىىلال ىىيسى واعليرىىا
ة ي رىىال ىىااق فىافأسىىلوباإلمىىام()و عىىهقى ع

لكالجم عل الة مماصعو لما،قد يط را س بالط يعلال ة ي يللرا.وممايإ ق ل أ يد

هااالغةضقوله((()أال َوإن اخلْطاًرا خَ ورلٌ شرمسٌ مْر َل عل ررا أهلُررا وخْلعَرُ َُجمررا فْ َت ْق ّحمَرُ بْررق

اَكمار  ,اال وإن اَتق ى مظاًرا ذَرل محرل عل ررا أهلررا وأعطر ا أزمتررا فتقحمرُ بررق اوكرة ))(،)7هىا الجملىل
طويلىىلال صىىالرا عىىدلجم ى ،ةالجملىىلاألول ى م وإىىلمىىااسىىمإا(الخطايىىا)وخ ىىة وصىىف ه(خي ى 

ًىىم )والم ى معاةىىيهىىا الجملىىلوأجزائرىىااليىىةكللمصىىا لةىىي ىىدواألمىىةضىىةوةلواليجىىدلرىىا

م اإىىا،ل عىىدالمسىىاةل ىىياالخطايىىاوالخيى ،ةىىال ع يةهإىىامجىىازي؛ااال ىىالزمواضىىح ىىياالخطايىىا
ةة ى قال لم ىىيامىىع عضىىرمايعىىودإل ى اس ى عما خىىاصايطىىا عًخصىىيم فىىةد،ةفىىي
والخي ى  ،

االسى عما المىىألوفقىىديإىىدةقىىةاال لم ىىياإلى  عضىىرما،أمىىاقىىةا لمىىل( عًى عم )إلى (خيى )ةرىىاا
مم ىىا؛أل ا ع ىىضالخيى ى ً ىىم يص ىىعبقياد ر ىىاو ىىالعودلإلى ى الجاإ ىىبال ة ي ىىيللجمل ىىلسى ىعلمح
مصا لم وقعلوهيقوله( م عليرا)ةجمللال ا  واةقمعصا بال ا (خي )ل ا اقي
الجمللي ةاوح ياإم اإيلال وقىعوعدمىهوهىيجملىلالعطىف(خلعىتلجمرىا)ويصىعبال إ ىؤ ىلخة

الجملىىلوهىىيالمس ى رلل الفىىافالفصىىي ل(ة ق مىىت رىىمةىىيالإىىاة)ل ىىاالمىىدققةىىيأسىىلوباإلمىىام
()سي إ أ جمللمصا ل ةاةقالجمللالم وةيلاآلإفل،وهيجمللموازيىل،اات إيىلمقلو ىل،
ىىؤديإل ى 

ىىمهىىااالإىىو مىىاال ة يىىبةىىي إيىىلالىىإص،ل ىةاة و ث ىةلدو اةإىىهالإس ى يةىىيأسىىلو ه

الخطا ي،إالااطو الجمللالإس يقديعفوعل  مامالمطا قل،ة إد عضال وقعاتو خةجما
ةضىىافال وقىىع،ولة مىىاأم ىىاالم لقىىيأاي وقىىعالجملىىلالمصىىا لع ىىةال أم ى ةىىيالمفىىةداتال ىىي
ً لتالجملىلالسىا قلولىايغىةبعىاالسىمعأوجىهال ماثى  ىياالجملىلالفائ ىلوالجملىلال اليىللرىا،

ةقدام د اةيإطاقم وازلفظاومعإى ،ةقا ى اإلمىام( )ىياالخطايىاوال قىوك،والخطايىاجمىع
سية،مفةدلالخطيئل،وهي خطىأم عمىد،لىالكصىحأا مى على الىاإوبواآلثىام،ةرمىاال

ي س ااهايااالسمياإالمعاإلصةاةوال صميم،واالةماوقعسرواو فلللي اإ امادامالمةف
لميقصد ماهإاإرضتالخطايا إزافال قوك،ةرياسميلزممإىهصىياإلالىإف و فظرىاووقاي رىا
ماالوقو ةيالمعاصيع ةال اةمإرا ،أإرىا(مطايىاا )ل ىإرضم اايىلللوصىفاآلإىفةىي
(.)7ا.ج،7ص.075
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الجمللالسىا قل(خيى ًىم )على ااالوصىف(الى )جىافل و يىدموصىوةه،ةالدا ىلالمم طىالهىي
أصالسرللالقياد،ةإااوقىعالوصىفاسىمالرىا(مطايىا)ثىموصىفت أإرىا(الى ) ىااهىاامىاق يى 

الم الغىىلةىىي مى الصىىفلعل ى الموصىىوف،ع ى وصىىفالخيى  أإرىىا عً ى عم ةالوصىىفلل يىىااال
ساوك ياالجمل يا( م عليرىا)
ليستً عمساواال عسةاالإ فا  را.ثم 
ع
لل و يد،إامعظمالخي

ةىىالغةضمىىاالخي ى والمطايىىاوا ىىدهىىوالة ىىوبواالم طىىاف،واا ىىااال ع يىىةهإىىاقىىد علىىي ليىىل
قلماةامأايل ظه،أما لمل(أهلرىا)وهىيإائىبةاعى ةىي
المجاز،ل المحأص االس عما  ا ا
الجمل يا،ةإإماهيل ياااال ماالخطاياوال قوكأه يخ صوا را،و يإجىابإلى مىاهىو
قيىىق ىىه.ثىىمجىىاف جملىىلالعطىىف(وأعطىواأزم رىىا) مىىاجىىافةىىيالجملىىلالسىىالفل ى(خلعىىتلجمرىىا)

ىاييإ ىىئعىىاصىىعو لالقيىىادوً اسىىلالخلىىقوال مىىةدو ىىياإعطىىافالزمىىام
ةًى اا ىىياخلىىعاللجىىامالى ع
الاييد عل المةوإلوالمطاوعل؛لالكوةدعقيبالكقوله((()فروردترق اوكة))ةقد ىاا

مسىىيةهمسىىرالال ى اززلوال لظىىلةيىىه،وقىىدا ص ى المفعىىو  الفع ى م اً ىةل،دواأايفص ى  يإرمىىا
ةاص ى داللىىلعل ى هىىااالمسىىيةالسىىر ،وه ىىااوص ى الفع ى إل ى مفعولىىهالثىىاإيم اً ىةلوهىىوقولىىه

ةالم غ م ص  المًقل ،ولىي  ىالكمىاقا ى 
(الجإل)للدالللإفسرا،ةلي ثملةاص  يإرما ،ع
هىااةىيالجملىلاألولى ،ةفيرىا(ة ق مىت رىمةىيالإىاة)ةاإلق ىامةيىهمعإى الةمىيواإلهىالك،وممىا
يىىد عل ى ًىىد ه،عىىدموصىىولهإل ى مس ى قهم اً ىةلةثمىىلواسىىطلعزلىىتالمفعىىو عىىاةعلىىهوهىىي

(ال ىىاف)و(ةىىي)ال ةةىىااالجىىاةااةال ىىاف جىىزتالفع ى عىىامفعولىىهاألو وصىىاةتهىىيالواسىىطل
الموصلل يإرما ،مااا ةفالجة(ةي)الظةةيلأوصلتالمفعو األو (هم)إلى ظةةىه(الإىاة)

ةري ايلاإلق امومإ را وقداإغلق ىابالمصىا لالمعجميىلهإىا.ةاخ مىتالجملىلاألولى  رىا 
ال لمل(الإاة)أماالجمللالثاإيلةلم قفعإدمفةدل(الجإل) أاالجإلهيأو المطافلااا ص 
ال ىىديث عضىىهو ًىىعبةىىيوصىىفهيئىىلالىىدخو الم مثلىىل اإف ىىاحاأل ىواب،و ضىىو ةوائىىحالجإىىل

وخ مت ليلقةآإيل.ةالمصا لالمعجميلالم إيلهإاعل ال وازا وقفتعإىد ىدمعىيا.وقىد ىايا

الغىىةضةىىي ى جملىىل،ةالإىىاةمثلىىتالإرايىىلةىىيالجملىىلاألولى ،الق ضىىائراالعىىاابوالرل ىىلولىىي 

وةائرمىاوةاف،إالةىيدة ىىاتالًىدل.ةالعىاابمسىاوقللمىىوت،أمىاالجإىىلةرىيأولى دةجىاتالإعىىيم،
ال ىىي س ًىىعةو لمى مىىايقىىفالمىىةفعلى  ا رىىاةيس إًىىقإسىىيمراويىىؤاالىىهةىىيالىىدخو .ةالجملىىل

اإقطعتما يث دأال ًويقوال ةقب اة لللسامعأاي لقفخ ةهاماخال اآليىاتواأل اديىث

الماخياله،إااليس طيعالخيا أايطاو هاااليقياويس صله.على اااإ ىاتال ضىام ىيا

ىلاليلغىىيإم اإيىىلاس ى مةاةالمصىىا لةىىيالجملىىلالثاإيىىل ،اة ىىلالعإىىاا
ع
الجمل ىىياةىىيإقطىىلمعيإى
للم لقيلي وخ المظإوإاتال ييم اأا سى وع راالمجموعىلاللفظيىلالمًىا رللرىاةىيالم إيىات

والمعاإي.
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وقد دخ الجم ضماةإافالمصا لع ةالمةاو ل ياالإفيواإلث ىات،ةيإصىةفالىاها
إل ى الجىىزفالمقا ى مىىاخىىال اس ى ماعهلًىىطةالجملىىلاألول ى ((...مَررنو َْررا ًَرر َد َوهرر َ َمحومرر دٌ ًَ ,رر َد

وهر ،)7())...ةللمىىةفأاي وقىىع لمىىل(مىىاموم)للمغىىايةل ىىياالفعلىىياسىىل اوايجا ىىا.وعإىىدقولىىه()
ط ْواعْدات ,م ْك َُ())...قائما)هيال لملاألإسىبةىيمىداةال وقعىات(،)0وجىافت
ةيرا((ومَنو َْقو ًعو ْ

ىم

ال جاابالقائم ياًطةيالجملىلالمىةدد ىياجىاإ يالإفىيواالث ىات،ل ًى  إيىلمقلو ىلم عا سىل

ةيأو طةةيرا،لالكقديإصةفالاها-ولو صعو ل-إل  وقعالفع أيضا،ةفيضوفالجملىل
األول لهأاي زةالًىطةالمقلىوبةىيالجملىلالثاإيىل ،عىداايس خلصىهمىاعىدلمظإوإىات،قىد

يصيبا دها،وقداليصيبلصعو لال طا ق ياالقو الفعليالمإجز،و ىياالمظإىواالم خيى .
والسىىيماااالجم ى قىىد خ ى طمإرجىىا يىىةمؤ ى اىد،ةة مىىاظىىاالمس ى معال ىةادفةىىي ىىياااالإسىىق
سي أسى ى على ى ال ىىاياوالع ى ى يص ىىح،ةق ىىديظ ىىاال ىىايال ىىاال ىىالممإاطى ىهال ى ىةادف،ةال ىىد 

س إفهالصعو لماهااالجاإب.

ةفىىيمق ىىامال ىىديثع ىىا ميىىلالم ىىوت،اخ ىىة أإ ىىه(إاالمىىوتال ًَفُ تر ره املُقْر ر ق,وال ًعجررراه

اهلررارِ)2())...ة ى يسى طيعالسىىامعأا عيىدةكالجملىىلالمصىىا للرىىا اللفظىىليجىىبأوالاايىىدةك
إل اياسي جهمساةالخطاب،لي سإ له عةفالمدكال صا يالايسيفةضمجموعللفظيل،

ةيرىىا قىىالا،ا ىىدهماللفع ى واآلخىىةلالسىىم،ولمىىا ىىااالفع ى سىىل يا،ةيإ غىىيأاي وقىىعةعىىالسىىل يا
مس ى وقا ى ى(الالإاةيىىل)لي قىىقال ىوازا ىىياالجمل ىىيا.وةىىيهىىاااإلطىىاةيم ىىاأاعيْةص ىدعمىىوداا
للفعى ،ا ىىدهما ىىا ةةيىىهاألةعىىا الم ًىىا رلواآلخىىة ىىا ةةيىىهاألةعىىا الم ايإىىل،وهىىا العمليىىل مىىا
ً م عليهما عقيد،قدال طا قمعالفع المس عم ،أواألسمافالمس عمللةيالجمللةعال،

ل إرا ةسمأ عادامعيإلللجمللي ددهاخيا المسى مع،على اااالسى عما قىديفىوقالخيىا وية ىو

ب))قداليإوًراالاها ماوال واةيم إاولهل إىهة مىا
الراة ع
الي ْعجعزع 
عليه،لااةإاجملل((و ع
ىالخطوطالعةيضىلال ىي

ااقادةاعل صىو مق ة ىاتمصىا ل ق ىةبمإرىا،مىادام ىاتعالمىا
مةيإسجالإصو ددآلياتاإ ظامه.

مما قدميس خلصااالمصا لواسطلمرمىلةىي إىافالخطىبوا سىاقراالع مادهىا إيىات

ثإائيلمة زلعل ال جاوة ة ي اوال ةادفاوال قا داللل،وهي لك قىةبال عيىدالمظإىوا،و سى ق

الخطابالمإجز،ل جاوزمجاوةلاللفظللفظل م دإل  ضامالجمللإل الجملل،ة واالمصىا ل
()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال لج،7ص.12
()0يإظىىة:المطىىو عل ى ًىىةح لخىىيصالمف ىىاح،سىىعدالىىدياال ف ىىازاإي،ص12إاًىىا رتهىىا ال وقعىىاتمىىاعىىةفعإىىد
العةب االةصادأوال سريم.

()2إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.220
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دلى ىىيالمإصى ىىو اعل ى ى اإسى ىىجامالى ىىإصو ماس ى ى هةي ى ىىوح ضى ىىوةال جى ىىاإ ةى ىىيال إيى ىىاتوالو ى ىىدات
طمقاييس ىهوةىىقاس ى عداداتاأللفىىاظ
الخطا يىىل،الىىكاإرىىا خضىىعإل ى ضىىا طمعيىىاةيم ىىدد،عض ى
ع

لل للفوال ماهيمعمثيال را،ثمي إام هااالمفروم،ةي عدك لليا هإل الجم ،و الكي واعيإىا
عل ى الىىإص،يس ى جليمىىا مىىضمىىادقائقىىهومىىا ىىابمىىاإس ىةاة ع ىىةواسىىطلال ىىد واإلإ ىىاف
وال ىىثع ىىاالمف ىىةدلالمالئم ىىلال ىىيي ق ىىوم ر ىىاالخط ىىاب،وة ىىقثإائي ىىاتم عاق ىىل سلسى ى  سلسى ى 

األ داثو واليرا.معإزو واضحإل مدم إياتالمصا ل الصوةال يويلال ي ًي ًخصيل
المإًىىئالة اطرىىا أسىىلو هاألد ىىيالم فىىةدالىىاياليًىىاة هةيىىها ىىد.دواأايمإىىعالىىكمىىاأا

ًاةكالم لقيةىيإإًىافالىإصع ىةجملىلمق ة ىاتيةسىيراوةىقمىايسىمح ىهالمىدكال صىا ي
عي 
وما طل هالمجموعلاللفظيل.
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مدخل :بنائية اخلطبة:

ق الخوضةىي عىةفالري ليىلال ىيعلى أساسىرا ًى لتخطىباإلمىامعلىي(.)ال ىد

م ىىاال إوي ىىهالى ى ااالًى ى الخ ىىاةجيلخط ىىه()ق ىىداليع ىىدوة ىىيمظر ىىة الًى ى الس ىىائدلعم ىىوم
الخط ىىبالمإجى ىزلة ىىيالعص ىىةاإلس ىىالميواألم ىىويوالع اس ىىي،وه ىىيهي لي ىىلإمطي ىىل ىىدأ المقدم ىىل

ةىىالغةضةالخا مىىل.وعإىىدامااس ى قةأتهىىا الخطىىبع ىىة ىىاب(جر ىةلخطىىبالعىىةبةىىيعصىىوة
العةي ىىلال ازهى ىةل)وج ىىدتاامعظ ىىمالخط ىىبخل ىىتم ىىاالمقدم ىىل-ة م ىىااهملر ىىاالى ىةاوي–والمق ىىدمات
الما وةل ال اما وجزال مد،وال عق ه الصاللعل الإ ي)،)واااعق هلم ًفعه الًىرادللىه
الإ ول،وااًفع ه رالم ط   وجزهااهوالإمطالغالب.وهإاكخطبخلتماال مدعا

قصىىد الخط ىىلال ىةاف(.)7و خطىىبع ىىداهلل ىىاالز يىىةالىىايام إىىعةيرىىامىىاالصىىاللعل ى الإ ىىي
()م عمداويس رلرا االإ قاصما إيهاًىم(.)0وق لىهةعى الىكعمىةو ىاالعىاص،إا ىااقىد

اس ى ر خط ىىللىىه عدال مىىدوالصىىالل االإ قىىاصمىىااإلمىىامعلىىي))2()ةسىىجلتخط ىىه ىىالك
إىىاةةا ىىيااجزائرىىاوعىىدماإسىىجامواض ى يا.ومىىاالخطىىبال ىىي إىىاةةتاجزاؤهىىاخط ىىلالمإصىىوة

عإىىدماأخىىاع ىىداهلل ىىا سىىا()4ةقىىد ىىدأت ال مىىدوالصىىالل،وثإاهىىا الإيى مىىااإلمىىامعلىىي)(

وولد !

ولي  الكخطباإلمام()ال يي واال مدةيرادي اجل املل،يًىفعرا الصىاللعلى 

الإ ي()ةقد(( ااعلييعلمأص ا هالصاللعل الإ ي(.)5())...)ثميعةجعل الغىةض

ةالخا مل.

وق ى ى  إ ىىاو الخط ىىبال ىىدم ىىامعةة ىىلماهي ىىلالخطا ىىل...((-:ه ىىيق ىىولأومل ىىلإسى ى طيعاا

إ ً ىىف ر ىىاعلى ى وج ىىهإظ ىىةيأو ىىأمليم ىىايم ىىاأاي ىىواً ىىأإهاإلقإ ىىا ة ىىي ى ى  ال ىىلعلى ى 
دل))(.)1

) (7يإظى ى ىىة:ال يى ى ىىااوال يى ى ىىيا،ج،0ص754و ى ى ىىاباألمى ى ىىالي،صى ى ىىللاي ى ى ى األمى ى ىىالي،أ ى ى ىىوعلى ى ىىياسى ى ىىماعي  ى ى ىىاالقاسى ى ىىم
لخطبالعةب،ةيعصوةالعة يلالزاهةل،ج،0ص774
.7722
القالي،ص:جمرة
) (0يإظة
)(2يإظة:م.ا.ج،0ص74
)(4م.ا.ج،2ص02
) (5اباألمالي،صللاي األمالي،ص.7775
)(1الخطا ل،أةسطو،ص.75
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ةاإلقإىا هىىوالوظيفىلاألساسىىيلال ىىي صىىدكالخطا ىىلإلإجازهىىا.و ى ي قىىقالخطيىىبهىىا 
الغايلالمإاصماأاية بخط ىهوةىق إظىيممعىيايقىومعلى أسىا الىة ط ىيااألة ا ةواألدلىل

وال ججعل إ وم سلس  إع

آثاة عل هإدسلال إاف.

يقىىو (أةسىىطو)((...الي فىىيأاإملىىكال جىىج إيجادهىىاواإ اجرىىا ،ى ال ىىد ىىالكمىىاإجىىادل

الع اةلعإراو سيإراو قديمرا مايجباا عةض.)7()).

ةإااماا ساالخطيب قديم ججهوعةضرا مىايإ غىيأثىةةىيالمسى معياعاطفيىاوأقىإعرم

عقلي ىىا.وأس ىىلوبالع ىىةضيق ض ىىيأايقس ىىمالخطي ىىبخط ىىهعلى ى إ ىىو ًى ى م ةي ىىهعلى ى األجى ىزاف
الض ىىةوةيلوه ىىية ىىياألصى ى اثإ ىىااالمقدم ىىلوالع ى ىةضول ىىهأاي ىىةكالخا م ىىلإااأةادأاي جإ ىىب

ال طوي (.)0

وهىىاامعإىىا أاالخط ىىل ال امىىا ىىدأ المقدمىىلةىىالعةضةالخا مىىل،ووةىىقهىىااالىىإمطس ى عالج

إائيىىلالخط ىىل،علمىىاأاالخطىىبال ىيا واهىىاال ىىابلىىم ىىةدجميعرىىا املىىل،ة عضىىراوةد ريىىأل
مقطعات.

وخطباإلمام( )دأعادل ال مد،ةالعةضةالخا ملإالإاااس جدخطبما،ةقدي ةك

اإلمام()المقدملهإا،ويعةجعل مقصود م اًةلوي ىدأ عىةضأدل ىهوالىدخو ةىيالموضىو 
ماةوة .

والخطبال يسيق صال ثاثةهىامىاجرىلال إىافهىيخطىبال و يىدوالخطىباالج ماعيىل

ال ي إضوي

راخطبالوعظواإلةًادألا اي راإصالحالمج مع،وخطبالسياسىلو إضىوي

راخطبال ةبوالفخةالسياسيواللومل ةكالجراد،ألادواةعالفخةواللومسياسيل.

)(7الخطا ل:ص.715
)(0عيإظىىة:م.ا،ص.002،000وقىىدسىىم أةسىىطوالمقدمىىل(العىىةض)وأسىىم العىىةضاإلث ىىاتثىىمأسىىم المقدمىىل
(مقدمل)والعةض(اإلث ات الدلي )،يإظة:ص.002
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املبحث األول  :املقدمة
مقدمة خطب التوحيد

دأخطىبال و يىدعىادل ال مىدوال رليى وال مجيىد ،عق رىاالًىرادل الو داإيىلوالةسىالل،ل إىه

()ةىىيالخط ىىل( )741ىىةكالىىك لىىهودلىىفإل ى الموضىىو  أةسىىا ،ىىااالمقىىاميق ضىىيالىىك
ةالخط ىىلأقيم ىىتعلى ى مإ ىىةالخطا ىىلة ىىيال وة ىىل،ةداعلى ى سى ىؤا وجر ىىهإلي ىىهاعل ىىب:هى ى  أةي ىىت

ة ك؟(.)7

وهاايف ةضأاالسؤا اعقبخط لمةت وتال مىدوال مجيىدوالًىرادل،لىاااسى غإ  ىااك

الا ةاألو عاا ةهاثاإيل.

أوااخطىىوةلالموضىىو أعجل ىىهعىىاالىىك؛ألاالةؤيىىلال ص ىةيلال قيقيىىل طلىىبااي ىىوا

المةئيجسماااأ عاد،يًاةإليه ال

،م ي ازةيجرل،وأايقعالإظةعليه لهةي وام دودا

واالإااوقعالإظةعل  عضهلزمااي وامة ا،وهاا لهمس ي ةي قه عال (.)0

ةلإفىىيالجسىىميلوال ة يىىبواإلً ىاةلوالجرىىلعإىىهس ى اإهوالسىىيماااالسىىائ  ىىااةىىيالمسىىجد

وهاايعإيا ما وجودعددماال ضوةيع د رم،ةأةادأايإفيمايم اأاي واقىدعلىقةىي
ااهاإرمماإم ااةؤي ه عال .ة ادةماةوة إل مقدملةيراالثإىافعليىهسى اإه((.لىم ىة العيىوا
مًاهدلاإل صاة،ول ا أة هالقلوب قائقاإليماا)).

ىؤثةلةىىي ة يىىلالىىإص
ي جلى ال واصى جليىىاةىىيهىىا الخط ىىلع ىىةثإائيىىلال ىواةالم اًىىةالمى 

واأل عىىادال ليىىلل إي ىىه،وهوموجىىهال ى المخاطىىبالسىىائ ،والىىكعل ى إ ىىواليلغىىياآلخ ىةياةرىىو
خطىىاباوصىىفلجمعيىىل.ةثإائيىىلال ىواةهىىيالمظرىىةاألو مىىامظىىاهةال جىىاج.وهىىومىىاآليا ىىه
المإطقيل.

المظرةالثاإيمامظىاهةال جىاحي جلى ةىيالى اة طال جىاجيل ا،ةىإاا ىااالمى لمقىدجاف

الإ يجل(ا)والإ يجل(ب) وصفرما ج يام ضاد ياةيا جاهرما،ةإا(ل ىا)ال جاجيىل ىة ط ىيا

هااال عاةضال جاجيوعادلما واال جلالثاإيلاقوكمااألول (.)2

ة والىىتهإىىا ج ىىاا:األ ول ى لىىم ىىة ...والثاإيىىل أة ىىه...ةأ طلىىت(ل ىىا)الةؤيىىلال ص ىةيلوأث ىىت

الةؤيلالقل يل.

)(7يإظة:إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.575
ويإظىىة:مطىىاةحالإظىىةةىىيًىىةحال ىىابال ىىادي
)(0عيإظىىة:م اض ىةاتةىىياإللريىىات،جعفىىةالس ى اإي،ص ،741-745ع
عًة،صفيالدياالطةي ي،ص.58-55

)(2يإظة:اللغلوال جاج،ا و ةالعزاوي،ص58وما عدها.
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وإلااة احال ىالم((...مإطقىلخطىةلةىيالخطىاب:ا ىدافالخطىابةعى عسىيةاإىهالخىةوج

مىاالصىمت))(.)7ةاسى رال ال ىالم ىال ججيعىىدإمطىا يىةمع اد،وقىدأةسى م ادئىهاألمىىام(،)
والسيمااااس رال الخطبةىيالعصىةالجىاهلي ىااإمطىهعاديىا( ،)0ى جىافاإلسىالم،ةاع ىاد
الإ ي()عل اس رال الخط ل(( ...ا ةاهلل عال و مد والً ةلمعطيا ىه...وقىددةج

اإلمام()عل هااالإسقمااالس رال وأةاضةيه فصيالو إويعا.)2())...

ومصداقهااال المي مث ةيها الخط لال يوصفةيرىااإلمىام()ال ىاة  إىافعلى 

طلبماا دم رودلاليماقا لهً((:ا أم و َر املؤمكنيَ صر و َكرا خاَقرك وانعتوره َكرا ترى كرنرا نَرراه ونكظرر

هلل اَذمي ه َ األوَّل ,ال َبدْئَ مْمَّا ,وَْا َباطْن فْ ما وَْا [ًَراال
إَ ه ,فسبّح علي  ربه عا وجل وعظمه ووال :احلمد ْ

َمروما] ( ) وال ممازِجَ مََُ مَا وال َالَ مبا))(.)5

ولق ىىد ىىااال ى ىواةه ىىوال اع ىىثعلى ى الخط ىىل وص ىىفه((ةعالي ىىلخطا ي ىىل،وه ىىواألصى ى ة ىىي

ال الم))(.)1ةال واةمالزملل واص وال جاجواإلقإا (.)1

ولمىىا ىىااموضىىو الخط ىىلمقدسىىالىىميًىىة اإلمىىام الخط ىىل ى سى حاهلل عىىال وعظمىىه.ثىىم

ًة  مد  عال وأةاضةيه إويعاو لويإاوماخىال هىااال مىدمرىدلموضىو الخط ىل.ةقىدمىزج
ال مىىد صىىفاتاإل ىةاموصىىفاتالجىىال ()8لمىىااث ىىتلىىه عىىال القىىدموإف ى عإىىهال ىىدوثوال لىىو 

وال ة يب...

وة طاالسمالموصو (الاي) ياأواصةاالس رال ومىدةىيأةىقالجملىل،ةجىافت عىد هىا 

الجملىل(هىىواألو )و رىىااث ىتللىىااتاإللريىىلالقىدم،ألا(األو )مىةادفللقىىدمويعإىيهىىاااسى الل
الع ىىدمعلي ىىه،ةالق ىىديمه ىىوالمص ىىا بلجمي ىىعاألزمإ ىىلالم قق ىىلوالمق ىىدةل(.)5وج ىىافتالجمل ىىلمث ىىل
ة ماهتمعإث اتصفلالقدمله عال .

)(7ال لي الإصي ،ط يقاتعل إصوصماال وةالواألإجي والقصلالقصيةل،ص.21
)(0عيإظة :اةيخاألدبالعة يةيضوفالمإرجاإلسالمي،م مودال س اإي،ص.25
)(2م.ا،ص.071

)(4المعقوة ااماالمؤلف.
)(5إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.517
).(1يإظة:مجللالإوةللدةاساتال ضاةيلوالف ةيل،مقالل:الإوةسيةج ال واةواإلقإا ،أ و ةالعزاوي،ص28
)(1يإظة:م.ا.ص25
)(8عيإظة:دلي الف ةإل ًةحال ابال اديعًة،عليعلمياالةد يلي،ج،7ص.771
) (5يإظة:م.ا،ص.51
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وقىىد ىىدأال ىىالم الإ يجىىل(ال م ىىدهللالىىايهىىواألو )ةأولي ىىهه ىىيالصىىفلال ىىييىىةوماإلم ىىام
()إث ا را،واقإا المخاطب را((ويقضياالس دال أوالمإطىق...أايةةىقا ىةالإ يجىل ىا ة
األدللأوال ججال ي خدمراو ؤديإليرا.)7())...ولااأوةداإلمامال ججم اًىةل( :ال َبدْئَ مْمَّا ,وَْا

وَْا بَراطْن فْ مرا وَْرا ًَراال َمرومرا وال ممرازِجَ مَرَُ مَرا وال َرالَ مبرا).هىا ال جىج ؤيىدالإ يجىلالسىا قلو قويرىا
و ص وإل  قيقالغايلال ياإًئتالخط لإلجلرا؛ةلماةة ()مىاا ىةصىفلاإل ىةاموهىي

القدمعمدإل سلبمىااليجىوزعليىهمىاالصىفاتةإفى عإىه عىال سىملال ىدوثوإزهىهعىااا

وامماز ْجامع ية .
يزةيم أوجرل،أوأاي
ي واس اإهم اللل وادثأوأاي وام ا
ع
ةقا لتها الصفاتالسل يل لكالصفلالث و يل،ة اإت المفسةللرا.
و عىىدهىىا المقدمىىل سىىط()موضىىو الخط ىىلو ىىاامإسىىجمامىىعالصىىفاتال ىىيا ة رىىا

المقدمىىل،ة اإىىتال ىىؤةلال ىىيا إىىيعليرىىاالىىإصهىىيال إزيىىهوإفىىيمىىااليجىىوزعليىىه عىىال مىىا
الصفات.

وه اامردتالمقدمللموضو الخط لوً لتمعهإسقامعإوياووًائجدالليلم قاة ل.

وقىىدأةىىاضاإلمىىام()ةىىيال مىىدود على موضىىو الخط ىىلمىىاخاللىىهةىىيقولىهمسى رال

يء خَْل َق َما كر من مسو َتشوررِد بْحردوثْ األْشور اءْ َعلرى وْدمْره ومبرا وسَرمَرا مرن
يء كاْ َن َو َْا مْنو شَ ٍ
((احلْمود هللْاَذِّي َْا مْنو َش ٍ
طرمها إَ هْ ْم َن اَفْكاءْ على دَ َوامْهْ))(.)0
اَعجو ِا َعلى ُودورتْ ْه وَبْما اضو ْ

ام زجتها المقدمل ال ةاهياالداللعل وجود ،ةأومأتإل موضو الخط لوأًاةتإليىه،

ةق ىىدإفى ى اإلم ىىام()عإ ىىهسى ى اإهالع ىىدموأث ىىتل ىىهالق ىىدةلمسى ى دالعلير ىىا مخلوقا ىىه( عمس ً ىىرد
دوثاألًيافعل قدمهو ماوسمراماالعجزعل قدة ه)ة ةهاعل وجود وقدمهمإ قالما

المعلىىو إل ى عل ىىه،وهىىومىىااصىىطلحعليىىهالم لمىىوا-ةيمىىا عىىد -ال ةهىىاااإلإىىي()2وأسىىمواهىىاا

األسلوب:االس دال مااألثةإل المؤثة(.)4و ضماو المقدملإل  اليرا(...الايالماًيف
ًىىيف ىىاا...و مىىااضىىطةهااليىىهمىىاالفإىىافعلى دوامىىه)اعث ىتاإىىه عىىال سىىةمديوالسىىةمديهىىو
اإتعإهةروم ْإص ُّ
بعل وصف
الدائم يةالمإقطع(.)5ها المقدملوطأتلموضو الخط ل،وأ
ع
ىادالإسىىقالىىايعلى أساسىىهعىىةض
وصىفالىىااتاإللريىلاليخالطىىهموضىىو آخىة.و ى
ع
تأو ع
ىالكًىىد ْ

) (7الخطابوال جاج،أ و ةالعزاوي،ص.02
)(0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج.511،7
)(2عيإظة:مطاةحالإظةةيًةحال ابال اديعًة،ج،7ص.45
)(4عيإظة:دلي الف ةإل ًةحال ابال اديعًة،ص.52
)(5عيإظة:م.ا،ص.55
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اإلمىامة ة ىىه،ع ة إويىىعالإعىىوتو اليرىاةىىي إيىىلم إاسىىقل،ا مىىتة ىاطالف ىةلةىىيسلسىىللجمى 
مإ ظمل.

هلل
وي اديطةدةيخطبال و يدم ضالموضو لهوعدممزجهمعموضو آخة((:احلْمود ْ

ُرل فْتر لْة وجَرلم عَر ون
اَذي ال ت ودرِكُه اَشم اهْد , ,وال تَراه اَكَ اهْر وال تَحوجْبه اَسم اتْر ,اَذي عَال ْب ُلِّ َم ُرمَة ,وبا َن ْب ِّ
ط َخلُقْره ,و َعدوَْره
ص َدقَ م عا ْدهْ واروتَفْ َُ عَنو هُلقِ عبا ْدهْ ,ووا َ باَقْسور ْ
ْشبوهْ اخلْل قْة وتَكَ ماهَ عَنِ األفُعالِ اَقْب حَةْ و َ
عَل رِق

ق وْسومْهْ))(.)7ام زجتاألدللمع عضرال عضدالإ يجلال ىياضىطلعت
ُمْه وأ وسَنَ إَ ِر و

راالمقدمل؛ةإاا ااس اإهال دة هالمًاهد عيإتال ةاهياالمالزمل:
 ال تَح زه املشاهْد -ال تَراه اَكَ اهْر

 -ال تَحوجْبه اَسم اتْر

ه ىىااه ىىوالً ىىطةاألو م ىىاالمقدم ىىل.وه ىىيمإقس ىىملعلى ى قس ىىميايفصى ى ع  ىىيااألو والث ىىاإي

مإرمااالسىىمالموصىىو (الىىاي)ةالًىىطةاألو اإ ر ى  قولىىه(ال ج ىىهالس ىوا ة)،وقىىد ميىىزالًىىطة
األو  ىىال وازيالإ ىىويوالصىىو ي( ،)0مث ى ال ىوازيالإ ىىوي ة يىىبالجم ى مىىا(الالإاةيىىل+ةع ى 

مضاة معضميةالمفعو +الفاع )،وال وازيالصو ي مث  ال إياتالوزإيلالقائمىلعلى  ىةاة

هدوال ىوز 
أوزاا عددمعياوثا ت(.)2وهوم مث  جميعالجمى ةىيهىااالًىطة(العدة ىهالًىوا ع
المًىىاهد)،وها ىىااالجمل ىىاالرمىىاةضىىيللاالة ىىاط السىىجعإا ى وا ىىدلمإرمىىامإ ريىىل الىىدا ،
واة طتالجمل ااالل اا عدها صوتالةاف،ةضالعا ىوازاال إيىلالإ ويىل،هىااال ى اة طالإ ىوي
والصو ييصبةيخدملالمضمواويًيةإل  جاإسهو ماس هوهومامظاهةال جاج.
عدئاالجمى الدالىلعلى  يىااالصىفات
دأالًطةالثاإيماهااالقسم لمل(الاي)و والت ا

الث و يلصفاتالجما واإل ةاموإفيالصفاتالسل يل،و الكً تالمقدمل الغةضالايخلىص
لل س يح.و ااالسىياقالسىائدهىوسىياقالوجرىلال جاجيىلالوا ىدلالسىياقال عىاةضال جىاجي!()4
وهاايعإيإاجميعال جج ة طمعالمقدمل عالقل اة طل قىويهىا المقدمىلو ؤيىدها.وقىد ىوا

ها ال ججمعلللللمقدملةال اة ط يإراهيالعالقلال عليليل.أيمادامال دة هالًواهدةقد ااوعىال

وج ...

)(7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.588-581
)(0عيإظة:ال ديع ياال ال لالعة يلواللساإياتالإصيل،ص.700
)(2عيإظة:م.ا،ص.700

)(4الخطابوال جاج:ص07
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وبمرار ,اَُر ْذي ملو
الجزفالثاإيماالمقدمل دأ اإلمام ال رلي ((وال إَه إالّ ه َ اَ ا د اَ ْقرّار ,اَعاًا ا ْ
ًَتكاهَ األوها ِ بتحدًدٍ وملو ًَتمثلو ْفي اَعق لِ بتص ًرٍ ومل تَ َكلُه مقاً س املقدِّرً َن وال استخرجتوه نترائج األوهرا ِ
وال أدركتوه َتصرارً االعتبرارِ فرووجدَتوره سربوحانَه َمحردودات ,وال شَخصرات مَشورر دات وَال و َوتَتره األوورات ْف َتجررِي عل ره
األزمكةُ واَغاًات ,وملو ًَسبْقُه ال ف َجري عل هْ اَاوال)).

ىيم ال ىا ية،ة ىاام إاسى امىعأ ىوا الم لقىي،ة يىث
هااالًطةماالمقدمىلام ىزجةيىهال عل ع
ع

ىىااالمخاطىىبعالمىىا أإىىه عىىال وا ىىد،قرىىاة‘عزيىىزا ىةهم ىىالكو يىىث ا ىىتعىىإرمال قىىائق
الواصفلله عال  صدكل عليمرمإياهاةالمخاطبإاا اا((...خاليالاهاي ق المعةةىلالملقىال

اليهوها ال اللاق ضتخطا ل عليميل))(.)7

و عىىززتاواصىىةال ماسىىكالإصىىيهإىىا؛ل ىةاةالجم ى الم ىىدوفل ىىأدواتالسىىلب.وقىىد ىىدأهىىاا

وبمررار)و عىىززتهىىا الإ يجىىل ىىال اة ط
الجىىزف إ يجىىلطويلىىلهي( :ال إَرره إ ّال هرر َ اَ ا ررد اَ ْقرّررار ,اَعاًررا ا ْ
ال جاجيالاي،ة اامؤدكال ةاهياإااهلل عال هو:
 اَُ ْذي ملو ًَتكا َه األوها ِ بتحدًدٍ اَذي ملو ًَتمثلو ْفي اَعق لِ بتص ًرٍ -اَذي مل تَ َكلُه مقاً س املقدِّرًنَ

وقىىد قىىقهىىااال ى اة طاإسىىجاماعالياعل ى مس ى وك ماسىىكالىىإصو ىىلزةال جىىجو ال مرىىاةىىي

إسإادالإ يجل،وهيو د هس اإهوقاهةي هوعز هوج ةو ه.

وقىىداليق ص ىىةال م ىىدعلى ى المقدم ىىل ،ى ى يً ى م علي ىىه ى ى مفصى ى م ىىامفاص ىىلرا الخط ىىل

––714ةقداس رلرا ال مد،ةقا ((:اَُحَمود هللْ ا َذْي الْ ًَم ت وَالْ تَكو ْقتْي عَجَائْبه ,ألْنمه كُ مل ًَ و ٍ ألْنمره كُر مل

ق تَقْرُو َعلْ ور ْه
ًَ و ٍ ,مْنو إِ ودَاثْ َبدًٍُْ َْقو ًَ ُنو ,ا َذْي َْقو ً َْدو فْ َ ُ نَ فْي ا َُعْاِّ مشَارَكات ,وَ َْقو ًَْل ود فْ َ ُ نَ مَ وروثات هَاَْ ات ,وََْر و
ُ َه أومَْ متْر ْه ْنرَاًَرةٌ ,وَالْ
ق ت ودرِكُه األْ وبصَار فْ َ ُ َن َب وع َد ا ونتْقْا َْرَا َا ْئالت ,ا َذْي َْ و َس و
ْدرَه َشبَحات مَا ْثالت ...وَ َْ و
األْووهَا فْتق ِّ
ق ًَ َتعَا َوروه زًَِا َد ٌة وَ ْال ن ُقصَانٌ ,وَمل ً صَر بْرررًْو َن
ق ًَتَ ْقدمموه زَمَانٌ ,وَ َْ و
ُ وَ َْ و
ق ًَسوبقُه َو ُو ٌ
َد وَالْ غْاًَةٌ ,ا َذْي َْ و
آخْرِ مًتْهْ ٌّ
ُ
ت اَتمردوبْريِ اََرذْي سر ْئْل ْ
ت األُم رِ ,وَ ْهرَ َر اَُعقُ ِل بْمَا ًرَىٰ فْي َخلُقْهْ مْنو َعالْمَا ْ
وَالْ بْرقَ وَالْ بْ َم ْانٍ ,ا َذْي َبطْنَ مْنو خَفْ ما ْ
األْ ونبْ َاء عَكوه ْفْلقو َتصْفُه بْحَدٍّ ,بَلو وَصَ ْفتوه بْرْ ُفعَاَْهْ ,وَدََُو َعلْ وهْ بْآًَاتْرهْ ,وَالْ تَسور َتطْ ُ عقُر ل اَُم ْف رررًِنَ جَحوردَه ,ألْ من
ال
مَنو كْا َنُْ اَسمقٰوَات وَٱ ْألروض وَمَا فْ رِنم وَمَا بَ وكَرنم ْفطُرَتَه ,وَه َ اَصمانُْ َْرنمْ ,فالْ مدوفْ َُ َْ ُق ودرَتْهْ ,ا َذْي بَانَ مْنَ ا َُ َخلُ ِق فْر ْ
ق بْراَُحجَجِْ ,فعَر ون بَ ِّكَر ٍة
شَيوءَ كْ ْم وثلْهْ ,ا َذْي َخلْقَ َخلُقْه َْ ْعبَادَتْهْ ,وَْأ ُو َدرَهقو َعلْىٰ طْا َعتْ ْه بْمَا َجعَ َل فْر ِرقوَ ,و ْوطْرَُ عر وذرَه و

هلل اَُ ْفتول مبو ْد َئ تا وَمع دات))(.)0
َهْلكْ مَنو َهْلكَْ ,وعَ ون بَ ِّكَ ٍة نَجَا مَ ون نَجَاَ ,و ْ

)(7ةي ال لالخطاباالقإاعي،مدخ إظةيو ط يقيلدةاسلالخطا لالعة يل،م مدالعمةي،ص.47
)(0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.124-122
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ها مقدملطويللاليم ا ف يكأواصةهاو جزئ راألااالسمالموصو  وز عل مفاصلرا
ةة ط جزف ماق لهوة قهمعمايليه،وال اة طاآلخىةهىوالفعى الىاياسى ةةاعلىهم ىيالإلى 

ماق له.و ةاةالو داتالموصوللوالضمائةالم يللأضف دالئ ال ماسكعل الخطاب.

ةقىىد ىىةةت(الىىاي)سى عمىىةات،هىىااال ىةاةمإىىعمىىااج ىزافالمقدمىىلواال فىىاف عضىىرادوا

عض،ألاموقعالايةي مةل ااصفل،والصفلال س ق  إفسرا،ةري ا علللموصوفمع
جمللالصلل د عليهو صى  ىه،وقىدًى  واةدهىاعىدلمىةاتإسىقام واليىاوالإسىقالم ىواليهىو

المظرةاأل ةزمامظاهة ة يبالخطابألا((...الخطاب...مصطلحيعياالطةيقل ً  را

الجم إسقا ا عيا...ةإاالإصوص ...اة ط...ل صإعخطا اأوسعإطاقا.)7())...

مىىاجرىىلثاإيىىلي ضىىاعفأثىىة(الىىاي)وي سىىعألا ىةاةصىىيغ رايمث ى مظر ى اةمىىامظىىاهة

ال اة طالإصيع ة ةاةالصيغلالاييعدأ دمظاهةاإل اللداخ الإص(،)0وماثىميزيىدمىا
ماس هواإسجامه.ةضالعااادواعيال وص  رايردفإل زيادلال قةيةوال وص  الموصىو 

يعداةيعلإل ال عظيم(.)2وماإا يلاخةكمث  ةاةهاالزملأسلو يلة اإىتالم ىوةالىايا إيىت

المقدملعليه.اماماالإا يىلال جاجيىلةاالسىمالوصىو الىاي((...هىو اة ىط جىاجيمىدةجلل جىج

ةروالاية ط ...ياالإ يجلالقصودلوال ججالمؤديلإليرا))(.)4
وقد جل هإادوةالسلمال جاجيةيصيا لالمسألل:

-مااليموت،ال إقضيعجائ ه.

و يىىااهىىا ال جىىلي جل ى ةيمىىالىىوقل ىىتال ج ىىاا( ،)5سىىبقىىاإواالقلىىب،والىىك ىىأاإ ىأ ي

إقيضال ج يا)):

 ما إقضيعجائ ه،يموت.وال جلالثاإيل(ال إقضيعجائ ه)الزمللعىدمالمىوت.لىااأ ىااعلىلعىدماإقضىافعجائ ىه
س اإه:ألْنمه كُ مل ًَ و ٍ ه َ فْي شَرُنٍ.
ومثة روابط جاج ة متعددة تعتداَ ال  :كاَفاءاحلجاج ة و َه :
ْردرَه
(ا َذْي َْقو ً َْدو فْ َ ُ نَ فْي ا َُعْاِّ مشَارَكات ,وَ َْقو ًَْلدو فْ َ ُ نَ مَ وروثرات هَا َْ رات ,وََْرقو تَقْرُو َعلْ ورهْ األْووهَرا فْتق ِّ
ق ت ودرِكُه األْ وبصَار فْ َ ُ َن َب وع َد ا ونتْقْا َْرَا َا ْئالت).
َشبَحات مَا ْثالت ...وَ َْ و

)(7مقدملةيإظةياتالخطاب،ص.27
)(0عيإظة :لي الخطاب،ص.027،022

)(2عيإظة:المطو عل ًةوحال لخيص،ص.04
)(4الخطابوال جاج:ص.00

)(5عيإظة:اللغلوال جاج،ص.00
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فاَفاء اَرابطة تعلل وتفسر مابعدها ,فري تكسق ما برني احلرج واَكت جة,فاحلجرة مل ً َد,تستصرحب
نت جة مالئمة وهي املشاركة اَعا...وه ذااىل آخر احلجج املعروضة.

ومامظاهةال جاج واليالىواوال اة طىلال جاجيىلال ىي ققىتوظيف ىياهمىا ،ى اة طالىإص

واإسجامال ججةيمقامعةضراو سطرال ماه معالإ ائج.

ومىاالمظىاهةال ىىي ؤًىىة ى اة طأجىزافالمقدمىل ىةاةالفعى ايالفاعى المسى ةالىىايي يى 

عل ماق له-الااتاإللريل،-ةيمث إمطاإضاةيايسىاعدعلى  ماسىكالمقدمىلوعىدم ف ي رىاوهىاا

مامظاهة اة طالإصداخلياألااإل اللالق ليىل ىؤديإلى ا سىاقالمقدمىلو إاسىقأجزائرىاوهىاا
ماأهمعإاصةالس ك(،)7الايي عزز و دلالم ا عليه.

ها اإل الل مثى  قولىه(( ولىميوصىف ىأيا...ةلىم صىفه ىد))..وسىوكهىا مىااألةعىا 

ويظرةهىا مظرىىة
ال ىياًى ملتعلى الضىميةالم يى على مىاق لىهالىاييزيىىدمىا ال ىماألجىزاف ،ع

الخطابالم جاإ .

 دأتالمقدمىل إفىيأمىوةثالثىلعىااهلل عىال ،وهىيالمىوتوالىوالدلواالسى يالدوهىا 

ماخصائصال ائاال ي(المم االوجود)،ةلما إز عإرىااسى وكإلرىا(اليمىوت،وال إقضىي

لمي ولدةي واةيالعزمًاة ا،ولميلدةي واموةوثاهال ىا)...اسى وجب ى إفىي
عجائ ه ...ع
كالخلىق
اايإفيمالزمهمعه،ةالموتيعإيالفإافويلزممإىه طىالاقدة ىه عىال ال ىي رىامىال ع

واظرىىاةالعجائىىب،ةلمىىاإف ى اإلمىىامعإىىهالمىىوتاث ىىتلىىهالقىىدةلوالخالقيىىلوهىىيدالئ ى ال و يىىد
األةعالي،ولماإف أاي واس اإهمولودااث تو داإي هوهاامامعاإيال و يدالاا ي(،)0ثىم
عادالموضو إل  دئهلماسلبعإهاالس يالد،ةيلىزممإىهاا ق ى اا ىهالمىوتةرإىاعىاديث ىت

لىهصىىفلال يىىالوهىيمىىالىوازمال و يىدالىىاا يأيضىىا.وماهيىلالمقدمىىل مىىزج ىياال علىىيموالىىوعظ

ألإراطة تموضوعايجرى المخاطىب عضىهويعلىم عضىهاآلخىة،ةىالم لقي ىيا ىاليا ،ىا 
خلوالاهاما مايلق إليهوهاام مث  دايلالمقدملوال ا األخةك ا علمىه مىايسىمع

أايقىىا س ى اإهو عىىال 
ولىىئاليإسىىا أوي إاسىىا عمىىدتالمقدمىىلإل ى  ىىا ية  ىىه( .)2و رىىااأعْط ى  ْ

عل ع اد ،ةي صوة الم صوةم دودال يالوالقدةل.

وقد واةقتها المقدملمعالغةضالاي ىاااإع اسىاللمقدمىل،ةفىيمفاصى الخط ىلجميعىا

ةةال مدوهااإو مىاال ىةاةالجزئىي()4الىايي ًىفعىااإسىجامالىإصو ماسى هلي قىق إيىل
)(7عيإظة :لي الخطاب،ص008وما عدها.
)(0عيإظة:م اضةاتةياإللريات،ص.45

)(2عيإظة:ةي ال لالخطاباالقإاعي،مدخ إظةيو ط يقيلدةاسلالخطا لالعة يل،ص.47
)(4عيإظة :لي الخطاب،ص.027
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إصىىيلم املىىل ى اة طةىىيالداللىىلوالمعإ ى .ألاداللىىلال مىىدهإىىاً ى لت اة طىىاإ اليىىا جىىاوز ىىدود
ال لملالوا دلةضىالعىاالجمى الم عىددلال ىيًى لتالمقدمىلةة طىت(( ...ىياعإاصىةمإفصىلل
وم اعدلما يثال ة يبالإ وي،ول االوا دمإرىام صى  مىايإاسى هأًىداال صىا مىا يىث

الدالللوالمعإ ))(.)7و الكأةضتالمقدملال المطلوبوهياالع ةاف فضلهس اإه.

و رىىاا اإىىتالمقدمىىلةىىيخطىىبال و يىىدجىىزفاأساسىىيامىىاأج ىزافالخط ىىل،الي ة رىىااإلمىىام

()إالإااأعجلهأمةماعإرا؛ةيدخ مىاةىوة ةىيالغىةضاالساسىي،و رىايقىةاال مىدإلى 
وصفهس اإه مايليق هو إزيرهعمااليليق اا هالقدسيل ،وقدي وسطاالسمالموصو (الىاي)
ىىياال مىىدوالوصىىف األمثلىىلال ىىيمىىةت،و رىىا الخط ىىل((اَُْحَموررد َْلَ رهْ ا َررذي ال ًَفْررره املكررُ وال ً ُدً ر ْه

اإلعوطاء ،)0())...وصفه اة طا جاجيا،يمث  لقلوسيطل يااجزائرىاةضىالعىاالىةوا طاألخىةك
الفافوالواو.والكهوالغالبةيخطبال و يدالخالص،ة مىاألإرىاوسىيلل عىياعلى اإلسىراب

ةيوصفه عال ،ة لمل(الاي) عد لقلالوصى ال ىي سىاعدعلى  ًىقيقالقىو و فةيىعالمطالىب
وال فصي ةيجواإبال ديثعاالااتاإللريل ،مايً عًغفالم طلعياإل المعةةل.

والمقدملةيخطبال و يىدال ىاد إمىازعىاالغىةضاألصىلي سى بو ىدلالموضىو الىاي

ي قاسىىماإه،ل ىىاال مىىديمثى داالأساسىىيايعىىز الخط ىىلعىىاالغىىةض،وقىىد ضىىمإليرىىاالًىىرادل مىىا
قدم،عل ااالكقدي خلف ماهوال ا ةيالخط ىل()714اآلإفىلالىا ةةقىد فىةقال مىدةىي
ضاعيفراجميعاة ااجزفاماالمقدمل،و ااال ؤةلالمريمإلال يا إيعليراالإص.

و ىىالكًى لتالمقدمىىلةىىيخطىىبال و يىىدم ْعلمىىامرمىىاوجىىزفاممرىىدايؤلىىفمىىعالغىىةضو ىىدل

خطا يل املل،ال س غإيالخط لعإهإاللطاة يط أة.

مقدمة اخلطب االجتماعية

إاخط ىىبال ىىوعظواإلةً ىىاد إى ى رج اي ىىلمعيإ ىىل،وه ىىيإص ىىالحالمج م ىىعل ىىااس ص ىىإفه ىىا 

الخطىىبضىىماهىىااالإطىىاقمىىعخطىىبالجمعىىلواألعيىىادوالخطىىبالموقوةىىلللإ ىىاحوالخطىىبال ىىي
إى رجإةسىىافقواعىىدالمسىىاوال ىىياالإىىا وسىواهامىىاالمضىىامياالم قاة ىىلةىىيالإوايىىاوالم واةقىىلةىىي

األهداف.

)(7إسيجالإص ،ثةيماي وا هالملفوظإصا،األزهةالزإاد،ص.704
)(0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص128
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و((المقدم ىىله ىىيا ىىدافالخط ىىاب،)7())...والغاي ىىلمإر ىىااسى ى دةاجالمسى ى معواسى ى مال هولف ىىت

اإ اهه(،)0وهيقد واأجإ يلعاالموضو  ،ةي لعإهأوم علقىل ىهعلى إ ىومخصىوص(،)2
ماهوةيمقدماتخطبال و يد.

وق ى  إىىاو هىىا المقىىدمات ال ىىث جىىدةمعةةىىلأا عىىضهىىااالإىىو مىىاالخطىىبقىىدطعويىىت

مقدما هةلم عا ة  ،متاإلًاةلإليراعل إ وموجز.
ةفيالخط لال يخط رااإلمىامةىيال وةىلقادمىامىاال صىةل،وقىد ةةهىاللىوعظواإلةًىاد،لىم
يا ةةاويالخط ىلالمقدمىل،مىعأإىهأسىربةىيا ىة فاصىي أخىةكةقىدأوجىزال ىديثعإرىاقىائال

((...ثمصعدالمإ ةة مداهللوأثإ عليهوصل عل ةسولهوقا .)4())...

ةلم ا ةمفةداتال مدوال يفيلالصاللعل الةسو ()ومث الك ةةةيخط ىل

ا غ اإلمام()ماوةائراإصىالحالإفىو إا ىة موضىوعراللمىة ىالمعةوفوالإرىيعىا
المإ ةيقو الىةاوي ...((:ااعلىي ىاأ ىيطالىبخطىبالإىا ة مىداهللوأثإى عليىهثىمقىا أًُّررا
اَكّاس إنّما َهْلكْ مَنو َهْلكْ مْمّ ون كانَ ْو وبْل ُق.)5())...

ةاإلًىىاةلإل ى المقدمىىل اإىىتمق ض ى لالي يسىىةمعرىىاال ى را ماهيىىلالمفىىةداتال ىىياً ى ملت

عليراالمقدملومدكاة اطرا الغةضالةئيسيللخط ل.

ىديع ىةضالىةاويعىااإلًىاةلللمقدمىل،ةيعمىدإلى ةوايىلالخط ىلم اًىةلدوا
أ ثةماالىك،ق ع

وهإااليعلمأأعةضاإلمام()عاالمقدمللس بمىا،أمأإىه( )ىدأ
أا عا ةال فاصي .
ع
المقدم ىىلل ىىاالى ىةاويل ىىمي ىىا ةها فل ىىلأوإس ىىياإاأو عم ىىدا.ة م ىىاألإ ىىهي ىىةكة ىىيمض ىىامياجمي ىىع
المقدماتقىد اةمًى ة اةيعىةضعإرىا.وقىدأًىاةم مىودال سى اإيإلى أاخطىباإلمىام()قىد
وصىىلتةىىيمعىىةضالىىإقصأ ياإىىاوقىىدعىىزكالىىكإل ى عىىدلأس ى ابمإرىىا((...إسىىيااال ىةاوي،أو
س باق صاة عل موضعالًاهد،أو س بمال ساتالإسخ.)1())...

ماها الخطبال يوةدتدوامقدملالخط ل()715ةقدقىا ةاويرىا((قىا أميىةالمىؤمإيا
()ألص ا هيوماوهويعظرم:

)(7الخطا ل،ص.004
)(0عيإظةم.ا،ص.001

)(2عيإظة:م.ا،ص.005

)(4إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.412
)(5م.ا،ج،7ص.578
) (1اةيخاألدبالعة يةيضوفالمإرجاالسالمي،ص.071
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تَرَصمدوا مَ َاع دَ اآلجَالِ  ,وَ بَاشْروهَا بْمَحَاسْرنِ ا ْألعومَرالِ،)7())...ةقىدًىة ةىيا ىةالغىةضمإصىةةا

ع ىىاالمقدم ىىل،ةل ىىميً ىىةإلير ىىا ا ىىا،واليعقى ى أاي ىىوااإلم ىىام()ق ىىدأع ىىةضعإر ىىالمج ىىةد
اإلع ىةاضوهىىوال ىةيصعل ى اة ىىاحخط ىىه مطىىالع سىىإل،ةرىىوالقائى ((:إاأ ْس ىام ىااْ ىدأ ىىه

أهلعىه،والص الةَعلى 
اهىو ْ
الم دئواوإطق هالإاطقعواوفو هالقائلعواْ  :مداهللوالثإافعليهمى ع
ع
()0
الإ يمحمدٍ وآله)) .
ةقدصةحاإلمام( )اال ىدافال سىا،وأ ىااعإىهوهىو مىداهلل عىال والثإىافعليىهم لىوا

الصاللعل الإ يوآله.

وهاامايًيةضمإاإل دةجاتاال ىدافالم فاو ىلةىيالجىودلةمإرىامىاهىو سىا،ومإرىامىا

هوأ سا–وهوالغايل–و

اليًطالعق ةيال ثعاماهيلهىاااال ىدافعيإىه ى(ال مىد)

وهو رااال عييااث تالقصديلةياال دافوإف العًوائيلعإهواالع اطيل(،)2ةروعمى مخطىط

له.

وهاايعإيأااإلمام()يقصدإل ااي ىدأجميىعخط ىه ال مىدأيىا ىااالموضىو الىاي
اب مإعهماإيةادها.
سي طةقإليه،وأإهاليفوتالمقدملإاللعل اوأس ا
وهوةيمقدما هاليسيةعل إمطوا د،واإماي فىإاةىيالىك،ةمىاخط ىللىهيىةد رىاعلى 

الايااإ ةواعليه سوي ه ياالإا ةيالعطافوالفيفقولهم ىدئأ((:أْمما َبعورد أ ًُّْرَرا اَْكمراس فْإِنمرا نَحومَرد
ال َْ َ وبلُ َنَرا ْأ نَشور ُر ْأ و
َْكعومَةْ َعلْ وكَا هْاهْ َرةت وَ بَاطْكَةت ْبغَ ورِ َ ولٍ مْكمرا وَ الْ وُر م ٍة إِ َال اْ ومتْكَانرات َعلْ وكَرا َو ْفتور ت
رَبمكَا وَ إِ َْرَكَا وَ وََْيم ا ِّ

َن ُفُر فْمَنو َش ْ َر زَادَه وَ مَنو كْفْرَ عَذمبَه))(.)4

ااهىااالًىطةاألو مىاالخط ىلل ْىمي ىدأ ال مىد،إالعلى إ ىوإًىةاكاآلخىةيا،لىاا ىدأت

الخط ل الإداف(أيراالإا )هااالخطابالاييع

 فىاو رمةىيق ىو  مىه عىال ،ةلىواة ضىوا

مهل ىاإوامىؤمإياولإىاداهمايرىاالمؤمإىوا،ل ىااإ ىاةهمهىا المسىاواليع ى عىدمق ىولرمال ىم
َكمُبوَفِيمَبا شَبََرَبَيْبَنهُ ْثُب َّ الَيََِبدُوافِب
اإللرىي؛ةرىمدواالمىؤمإيامة ىل﴿فَب َ وَرَبِّبكَ الَيُ ْؤمِنُبونَ حَتَّبىَيُح ِّ
َلمُواتَسْلِيماً﴾(.)5
َأنفُسِه ْ حَرَجاًمِّمَّاقَضَيْتَ وَيُسِّ
)(7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال لج،7ص.120
) (0م.ا،ج،7ص.728
)(2ال لي الإصي ،ط يقاتعل إصوصماال وةالواالإجي والقصلالقصيةل،ص21إايقو هإاك((...اال دافيعإي
قطيعاالإرائيا طةيقلاع اطيل)).
)(4إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.008
)(5الإساف.45:
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ماآلياتال جاجاللغويالواض لهإاأةعا ال ىالم،ةالفعى (إ مىد)هىوةعى اإجىازي،او

صيغل قةيةيلمفادهاطل ي سبالسياقالايوةدتةيهةروإااةع سياقي()7

وقد دةج رمةيالمقدملةويدا؛ل غلغ ةيوجىداإرمةأةسى قواعىدالمسىاوال يىإرمو يإىه ىأا

قةإرمإليهةيو دلالع وديلللخالقالايساوك يإرمةيأص الخلقلولميفاوت يإرمةيدةجات

اإلإساإيلوجع ()ال مدعمالجماعياةأًة رمةيال مد(ةإإاإ ْ م عدة إاوإلرإا)،ثما ىةهم
أاها الإعمال ييقسمراعليرمهيمخلوقللهس اإهو عال وقىدأةاضىراعلىيرمجميعىا فضىال

يسعرمأاي دعوامثلرىا،وهىا الىإعمهىيمىواطاا ى الفوام ىااوم ىكاخ ىاة
مإهس اإه،ةلي
ع
ةماً ةهااس قالزيادل،ومالميؤد قً ةهااس قالعااب.و إةجا ها الإعمجميعاإل 

اهلل عال سيدةكالمسلمواأإرمم ساوواةىيهىا الىإعمإاالةضى أل ىدهمعلى االخىة،وميىداا
ال فاض هوالع وديل.
و ىىالك

قىىقأهىىماالسى ال ىىيأقىىامعليرىىااإلسىىالممفرىىومالعدالىىلاالج ماعيىىلوهىىيالمسىىاوال

اإلإساإيلال املل( ،)0ياأةةاد ةيأص المإًأ.

أماالًطةالثاإيماالمقدملةروالًرادل اإللوهيلو الةساللْ((:أ وشرَد أْنو ْال إَِْر َه إِ َال اَْلَره وَ وردَه ْال

ق ْبرَا َو
ق َو اَُْرْ ونعَا ِ ْنعومَ تة أْ ون َع َ
شَرًِكْ َْه أْ َدات صَمَدات وَ ْأ وشرَد أْنم محَممدات َعبوده وَ رَس َُه َب َعثَه رَ ومَ تة َْ ُل ْعبَادْ وَ اْ َُ ْبالْ ْد َو اْ َُ َبرَا ْئ ِ

صلَى اَْلَه َعلْ و ْه َو آَْهْ)).
ال َ
تت
مَ ّك تا َو ْف و

هااالًطةالثاإييًيةإل إعملالع وديىلضىمإاع ىةال صىةيح الًىراد ياألاالع وديىلهلل

الوا ىىدإعمىىلإاهىىياإقىىاامىىاالضىىال واإلق ىةاة ةسىىاللالإ ىىي()إعمىىلوهىىية مىىلأيضىىا

عمىت ة رىاجميىعالمخلوقىىات،وهىي عىدمىىاالعطىافااللرىيوالفضى الة ىاإي،والمقدمىل ًىىطةيرا
إصعل أاالإعممإهس اإه،ةمواةد قسيمراي واوةقاأل امهال ىييف ىةضأا عم ثى الأا
ةدويع ةضعليرا،ومامظاهةال جاجاللغويال يسأًيةاليرىاهإىاهىي لىكالثإائيىاتاللغويىل
ع ع

الم مثلل ال ةادف يا لم ي(إعملوة مل)ة يإرماةواةقةيالدالللم قاة ىلو ًى م الة مىلعلى 
الإعملو إعملهية مل.

جتةىىيعرىىد (...(()ة ىةلالعدالىىلاالج ماعيىىلعل ى أسىىا مىىا قىىوق
ولىىااةقىىدإض ى ْ

الجماعىىلال ىىيال ىىداا إ رىىي إ ازلىىلالف ىواةقالرائلىىل ىىياالط قىىات.)2())...وهىىاا ىىاامضىىموا

الخط لو ةضراالةئيسي.
)(7اللغلوال جاج،ص.،702

)(0عيإظة:العداللاالج ماعيلةياإلسالم،سيدقطب،ص.20

)(2اإلمامعليصوتالعداللاإلإساإيل ،عجوةججةداق،ص.702
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ساوالاألًةاف عاملالإا ةيالعطافوعدم
وماالمقدماتال يعالجتأ ةاضراموضو م 
ت
ْاَلغَا ْ
َد ب ُّ
المفاضلل يإرمقولىه(((:)اَُْحَمود َلَهْ وََْيِّ اَُحَ وم ْد  ,وَ م وك َترَى ا َُ ْ َر ِ ْ ,ال ت ودرِكُه اَصِّفْات  ,وَ ْال ًح ُّ
ْري
 ,وَ الْ ًعورَف بْا َُغَاًَاتْ وَ ْأ وشرَد أْنو ال إَِهَ إِالَ اَلَه وَ ودَه الْ شَرًكْ َْه َ ,و أْنم محَممدتا رَس ل اَلّ ْه صَرلَى اَْلَره َعلْ ور ْه َو آَْرهْ َنب ُّ
اَُردى ,وَمَ وضُْ اَتمقُر ى  ,وَ رَسر ل اَررمِِّ ا ْألعولرى  ,جَراءَ بْراَُحَقِّ مْرنو عْكوردْ اَُحَرقِّ  َْ ,كورذْرَ بْراَُقُروآنِ اَُمركريِ  ,وَاَُبروهَرا ِن
ص َد َ بْا َُ ْتَاِْ  ,وَ مَتى عَلى مَا مَتى َعلْ و ْه اَرُّسل ا ْألومَُ نَ))(.)7
ري ْ ,ف َ
اَُم وستَك ِ

ها المقدملأيضااإمىازتقسىميا،القسىماألو  ىة لل مىدوال و يىد،وا ْ ىةصىفا ه عىال ،

والملفتللإظةةيها الخط لأإه()صةح أإهج عال ولىيال مىدومإ رى ال ىةم،وها ىاا
الصف اا دالاعل اإهس اإهيفيض الإعمعل ع اد ،وةيهااإلما إل موضو الخط ل.

وا ىىا ال مىىد الًىىراد يا،جىىافةىىيسىىياقالثإىىافعلى ةسىىو اهلل()ألإىىهجىىاف ىىال ق

والردكوال ابوقداق ف ةيمسية هسإاماق لهمااألإ ياف.
هااالثإافلميأتجزاةا،ةفيه ٌّ
ثعل اإ راجهديالإ ي()وا ا طةيق هو عاليمه
وعدمالخةوجعامسل هةي ًيفوماالكمجا اة هةيالمساوال ىياالمسىلميا،ةاإلسىالمةىي

ج ىىوهة اليف ىىةق ىىياالإ ىىا إالعلى ى أس ىىا ال ق ىىوكأم ىىاالعط ىىافةر ىىمةي ىىهسى ىوافل ىىاا ىىاا()

((ً...ديدال ةصعل أاي ققالمساوال ياالإىا ةىيقولىهوعملىهوةىيوجرىهوةىيقسىم هلمىا
ىىاايقسىىمةىىيرممىىاالمىىا ،)0())...وه ىىاا لمىىحةىىيطيىىاتهىىا المقدمىىل عىىضأ ىةاضالموضىىو 

الةئيسيلةري مردلهو ًيةإليه.

ومىاالخطىباالج ماعيىلال ىي صىىدكلرىااإلمىام()خطىبالإ ىىاحوةيرىايقىدم ىيايىىدي

الخط ىىلمىىاةيىىه مىىد  عىىال والثإ ىافعليىىه ،قولىىهوقىىدزوجام ىةأل ىىاايلىىيأمةهىىامىىا إىىيع ىىد
المطلب((:اَُحَمود هللْ ا َُعَاًِاِ اَُ َجبمارِ اَُ َحلْ قِ ا َُغَفَارِ اَُ َا ْدْ اَُ ْقرمارِ ا َُ ْبْريِ اَُم َتعَالِ﴿سَبوَا مِّبنكُ مَّبنْأَسَبرَّ القَبوَْ
خفٍبِاللَّيْ وَسَاربٌبِاَّلنهَار﴾.
َومَن َجهَرَِبهِ َومَنْ هُوَمُسْتَ ْ
أْ ومَده وَأْ وس َتعْ كه وَأُومْن بْهْ وَأْتَ َكَل َعلْ وهْ ؛ وَكْفْى بْاهللْ وَكْر ال ؛ مَرنو ًَروردْ اهللُ فْرر َ اَُمروتَردْي وَال متْرلم َْره وَمَرنو
تلْ ول فْال هَادْ َي َْه وََْ ون تَ ْجدَ مْ ون دونْ ْه وََْ ّات م ورشْدتا .
ًو
ك وََْه اَُحَمود وَه َ َعلْى كُلِّ شَيوءٍ ْودًْ ٌر .
ك َْه َْه اَُم ُل ُ
هلل وَ ودَه ال شَرًِ ْ
وَْأ وشرَد أْنو ال إَِْ َه إِال ا ُ
هلل وَمَرنو َعصَراه
وَْأ وشرَد أْنم محَممدتا (َ )عبوده َورَس َُه َب َعثَه ْب ْتَابْهْ جمةت َعلْى ْعبَا ْد ْه ؛ مَر ون أْطْاعَره أْطْرا َ ا ْ

صطْفْى))(.)2
صلَى اهللُ َعلْ و ْه وَآَْ ْه وَ َسَلقَ ْكثْريتا إِمَا اَُردَى وَاَ مكبْيُّ اَُم و
هلل َ ,
َعصَى ا ْ
)(7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.025،024
)(0الف إلال ةك،عليو إو ،طه سيا،ج،0ص.745
)(2إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،2ص.722
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ةرىىا المقدمىىل ى ىةةال مىىدةىىي ضىىاعيفرا صىىيغلأسىىميل يىىةمىىةل(ال مى عىدهللالعزيىىزالج ىىاة)

مدلىهسى اإهعلى إ ىوالىدوامألا((...موضىو االسىمعلى اايث ىت
ةد  الكعل وجوبال ع
هالمعإ للًيفما يةاايق ضي جدد ًيئا عدًيف))(.)7

وهاايعإيأامفرومال مدثا تلهس اإهةرومامظاهةال عظيمال يال

ققإال ثإىاف

اللساا،وموةد اليخ ص الإعمةروأعممإرا،لاا ى وصىفلىه عىال  الجميى  جىيالو عظيمىا

يعد مدا(.)0

ماأج الكأةدفاإلمام()الكال مد الثإىافعليىهةىيسىةادم ىا ا ألسىمائهال ىي ىد 

ىبوعلى ال لىىموالمغفىةلمىىاجاإىىبآخىىةو ىواةدهىا الصىىفاتعلى هىىاا
على العىىزلوالغل ىىلمىىاجاإى 

الإ ويجع الع د يااألم والةجاف.

و ىىةةال مىىدثاإيىىل صىىيغلالفع ى المضىىاة (أ مىىد عو)...وقىىدد ال مىىدهإىىاعل ى ال جىىدد

لم ااالفع ((وأماالفع ةموضوعهعل أإهيق ضي جددالمعإ المث ت هًيئا عدًيف))(.)2

مدثا ا
واخ الفال مد الصيغ يااق ض هالمغايةل يااع اةيا،ة اع اةاإللوهيلي واال ع
لهس اإهو عال وأس ا ه يةمإقطعل،أما اع اةالع وديلةال مدي ةةماالع ىد لمىا ىةةت

دواعي ىىهو ج ىىددتأسى ى ا ه االسى ى عاإلوال و ى ى واإليم ىىاا،وه ىىيال ىىيا ةه ىىااإلم ىىام(()أ م ى عىد ع
أوما هوأ و عليه.)...
واس عيإهعو ع
ثمأةدفال مد الًرادلالداللعل الو داإيل.

وًىرد الةسىىاللللةسىو ()ةىىإاطاعىلالةسىىو ()طاعىلهللسى اإهومعصىىي ه

معصىىيلهللج ى ًىىأإه،ة أإمىىاأةاد()أايىىة ط ى ةع ى يىىدخ  ىىتم ىواةدالطاعىىلاإللري ىىل
اإلسالمومإهالإ اح.

ولاالمي خ عااالس رال  ال مدةيخط للهأخةك صبةيالغةضإفسه((احلمد هللْ,
أمحده واستع كه وأؤمن به وأت كل عل ه وأشرد أنو ال اَه اهلل وَ وردَه ال شررًكْ َره وأشررد أنم محَمّردات عبرده ورسر َه,
ظرِرَه َعلْى اَدًِّنِ ُكلرهْ وََْر و كْر ِرهَ اَُمشوررِكُ نَ وصرلى اهلل علرى محَمّردٍ وآَره اَسّرال عَلْر و ُقو
ْأرو َسلْه بْاَُردَى وَدًْنِ اَُحَقِّ َْ ُ

هلل وَبَرَكاته))(.)4
َورَ ومَةُ ا ْ

ةرا المقدملصإوسىا ق راةىي ىةاةال مىد صىيغ يااسىميلوةعليىل،ثىمالًىرادل الو داإيىل

والةساللوايلرا السالمليًة ةيالموضو .
)(7دالئ اإلعجاز،ةيعلمالمعاإي،ص.714

)(0عيإظة:دلي الف ةإل ًةحال ابال اديعًة،ج،7ص.8
)(2دالئ اإلعجاز،ص.714

)(4إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،2ص.725
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وعإدماخطباإلمام()الصديقلالزهةاف ةةال مدعدلمةاتةيخط ه،ةً ال مىد
إسقام والياضماجزافالخط ىلو

ق بْفْر َاتْ ِح
رىاةىيإىصم ماسىكةقىا أوال((:اَُْحَمورد َْلَر ْه اََْرذْي أْ َُرَر َ

ْعلُمْهْ اَْكماطْقْنيَ ,وَأْنَارَ َبثَ َا ْوبْ َعظْ َمتْهْ ُوُل َِ اَُْمتم قْنيَ ,وَأْووضَرحَ بْردَالْئْلِ أْ و ْامْرهْ طُررقَ اَْسمراَْ ْنيَ ,وَأْبورَرجَ بْرابونِ عَمِّريَ
ق
ظرَرَتو ْكلْمَته َعلْرى بَ َاطْرلِ اَُْم وبطْر ْكنيََ ,و َج َعلْره خَرا َت َ
صطْفْى اْ َُعَاَْمْنيََ ,تمى َعْلُو َدعو َته َدعو َةْ اَُْملُ ْحدًْنَ ,وَ اْ وس َت ُ
اَُْم و

ص َد َ بْرْمو ِرهْ ,وَأْنارَ مْنو اَْلَ ْه آًَاتْهْ))(.)7
اَْ مكبْ ِّنيَ ,وَسَ ِّ َد اَُْمرو َسلْنيَْ ,ف َبلَ َغ رِسَاَْ ْة رَبِّهْ ,وَ َ

ةرإا دثاإلمام( )عاالإعمالم اليلال ىي ىااطىوقسىةاهااإ عىاثالإ ىي()

الةسالل،لاا ةًحال ديثعإهةيمضماةيا:

األو :أإىىه()خىىا مالإ يىىيا،وهىىاايعإىىيأاالطةيىىقالطويى ةىىيهدايىىلالإىىا الىىاي
ىامو امى ة ىىااال ىىداايفضىىيإلى  اي ىىهويسى م
اة ى حعلى يىىدالإ ىىيآدم()مىىا از ةىىي سى ا

م اةم ىىه الوص ىىو إلى ى ملة ىىهال ىىيم ىىاأجلر ىىاع ىىدته ىىا الج ىىادل س ىىإمالةس ىىو ( ً)ىىاةل

خ امرا،ة اإتهيالًرادلعل  ام أةقالةساللإا اايقفةيالمإ

األعل ،مس وياعل 

طةةهالقصي،ةمرة  إمضائهللدالللعل خ امالإ ولمع لياطةفالسيادلةيالمدةجالعلوي.

مقومياالداللييا(،)0ةيقوله(وا رج ىا اعمىيالمصىطف )ةقىدي مىاخلىف
والثاإي:ةيال 

يياصللالقة لها الداةعالإفسيوالعاطفيليؤديمعإ الفخة،ويومئإل المصاهةل،دواأا
ا

ي سىىةال إيىىلالمعإويىىلال ىىيقوامرىىاالمإظىىوةالىىديإي،وعليىىهةاألإسىىبأايإظىىةلل لم ىىيا(ا ىىاعمىىي

المصطف )عل أإرما ة يبوا د،ويس عليرماالمإظاةالديإي،ل وا لمىلالمصىطف  اويىل
على الداللىىلاالإ قائيىىلال ىىي ةمىىزإل ى أقص ى دةجىىاتال مىىا وال فىىةد،ممىىايؤهلىىهللمإص ى ياالإ ىىول
والةساللةيأسم م اة رماوهاايإسجممعال إيلال ليلللمقدمل.

أماالمقطعالثاإيماالمقدمل،ةقد دأ ال مدأيضاو اا سا قه اة  الا ةالمىزدوجالىاي

يجمعا ةالإ ولإل معالماإللوهيلإايقو (ْ (()ف اَُْحَمورد َْلَرهْ اََْرذْي خَلْرقَ اَُْعْبَرادَ بْقُدورَتْرهْ ,وَ أْعَرامهقو

ف [ َو َعظَ رقَ]()))2الي عىىدأاي ىىواالفع ى 
ق وَ كْ ر مر َ وَ شَ ررم َ
ق بْ َكبْ ِّ رهْ محَمم ر ٍد (َ , )و رَ ْ ر َ
ْبدًْكْ رهَْ ,و أْكُ ررَمَر و
(خل ىىق)ي مى ى إيم ىىافل ً ىىيةإلى ى موض ىىو الخط ىىلالى ىةئي وه ىىوالمص ىىاهةلم ىىعالةس ىىو األعظ ىىم
(،)والخلىق ىىإزافالعىىدميسى طا عليىىه القىىدةلاإللريىىل،مىاهإىىااًى كمىىعإعمىىلالىىديا،لىىاا
وسماإلمام( )المخلوقيا ميسمالع وديلوةيهااال ع ية ا يةلرم رااال ًىةيفةفيىهإًىادل
ى ىةةع رمل ىىاادمجر ىىما ى ى اة ًى ىةةيلالةس ىىالل،وق ىىد ىىااللعإاص ىىةاإل الي ىىلة ىىيقول ىىه(أع ىىزهم ديإ ىىه)

)(7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.05-04
)(0يإظة:ال لي الإصي ،ط يقاتعل إصوصماال وةالواالإجي والقصلالقصيةل،ص.42
)(2المعقوة ااأضاةرماالمؤلف.
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ىاةل
و(أ ىىةمرم إ ي ىىه)الم مثل ىىلة ىىيض ىىمائةالمف ىىةدالم ىىا ةوض ىىمائةالجم ىىعأث ىىةة ىىي ثي ىىفالع ى 
واخ صاةال لمات،وجمععإاصةاإلسإادوم مماتالجمللةيإس ا
از.
ققصيةم و ا
وقىىد

مىىتةىىيالىىإصاةعىىا م واليىىلم اةصىىلمىىع عضىىراةىىيالمعإ ى وهىىياألةعىىا (ة ىىم

ىةفوعظىىم)وقىىد اإىىتإ ىوالالىىة طةىىيهىىا األةعىىا هىىيال ىواوالعاطفىىلال ىىيمثلىىت اة طىىا
و ىىةموًى 

مإطقيىىاة ىىااهىىااالىىة طاإلضىىاةي(،)7قىىدمىىزج ىىيااألةعىىا الم صىىاق لالمعإ ى ،إا
الإ ىىولوال سىىاميممىىايسىىو ال مىىداآلإىىفالىىا ة،ويمرىىدالطةيىىقل مى اىدجديىىديقىىويالصىىلل مىىاق لىىه،
ىىزم مفىىاهيم

ليىىلمىىا صىىدة وهىىوال ىواوالعاطفىىلال ىىي اة مىىت مىىداعل ى  مىىدل سىىديإ ساسىىا عظمىىلالعطىىاف

المم ىدالىاياليسى طا ًى ة ((اَُْحَموررد َْلَرهْ َعلْررى َنعومَائْر ْه َو أًَْادًْرهَْ ,و ْأشوررَد أْنو ْال إَِْر َه إِ َال اَْلَره شَررَادَ ْة إِخورالْ ٍ

ال تة تاوَْفُه َو ت وحظْ هْ)).
صْ
صلَى اَْلَه َعلْى محَ مم ٍد َ
تروضْ هَْ ,و َ

وقدمث هااال مدخا ملالإسق،وًا هسا قيهةىيال ة يىزعلى الىا ةالمىزدوجالىاييجمىع

الةسىىاللإل ى الو داإيىىلوةىىيال ىىديثعىىاالىىإعموالةسىىالل،ول إىىهلىىميفص ى ْأس ى ابال مىىدهإىىا ى 

اجملرىىا ىىالإعمواأليىىادي ،أإمىىاا ف ى  الداللىىلعليىىهةيمىىاا ىىة أوالعإىىدماعمىىدإل ى  عىىداد عىىض
مظاهة ةيماةاتماالإسقيا.

ومىىاالخطىىباالج ماعيىىلخطىىبأعيىىادالفطىىةوالجمعىىلألاالغايىىلمإرىىاةىىيالغالىىبإصىىالح

الإفو و رايباألخالق ما ويهمامضىاميام عىددل سى ردف ال ىاال ىثعلى ال قىوكو يىاا

اال امالًةعيل،ةريواا لبعليراالطا عالديإي،إالااالواز االج ماعيأ لب؛ألاالىديا
اليعز اإلإسااعاالمج مع،وةيها الخطبالي ةكاإلمىام()المقدمىلال ىي ًى م على 

ال مدوالًراد يا،ةفيأ دكخطبالجمعلاس ر  ةاع را ال مدةقا (:)

(( اَُحَمورد هلل أْهورلِ اَُحَموردْ ووََْ ِّره ,ومكوتَرَرى اَُحَموردْ ومَحَلررره ,اَُبَردْيءْ اَُبَردًُِْ ,األْجَرلِّ األْعوظْرقِ األْعَراِّ األْكُر َر ِ

ط بْ ْقرو ررِه ,اَُم ومتَكْ ر ُِ بْقُ متْرره ,اَُمرَ ر ومْ ِن بْ ُق ودرَتْرره,
اَُمتَ َ ِّ ر ْد بْا َُ ْبورًَِرراءْ ,واَُمتَفْرررِّ ْد بْرراآلالْءْ ,اَُقْرراهْ ِر ْبعْرراِّه واَُمسَ رلر ْ
واَُمتَعَاَْي فْ وقَ كُرلِّ شَريوءٍ بْجَبَروتْره ,اَُمَحومر دْ بْاموتْكَانْره وبْإِ وسَرانْه ,اَُمتَفْتِّرلِ بْعَطْائْره وجَاًِرلِ فْ َائْردْه ,اَُم َسِّر ُِ
بْ ِر وزوْه ,اَُم وسبْ ِغ بْ ْكعَمْه.

نَحومَده َعلْى آالْئْه و َتظْاه ِر َنعومَائْهَ ,مودتا ًَاِن َعظْمَ ْة َجالَْْه ,وًَ ومألُ ْو ود َر آالْئْه و ْكبورًَِائْه))(.)0

ةستمقدملالخط للل مد،ة ىااسى اإهأهى ال مىدووليىهومإ رىا ،ثىماس وسىقتصىفات

الثإافال ي إو  خالقي هوعظم هوعز همع يةهاماصفاتال جي .ثم ةي مىد  عىال  ل ىاظ

) (7يإظة:لساإياتالإصمدخ ال اإسجامالخطاب،ص02
)(0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،2ص.747
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ىاهة
الع وديلها المةل،لااجافال مد صيغلالفع المضاة (إ مد عل آالئه)...ولىااا ىة ظ ع
إعمه،و ظاةةآالئه.

ىدتآثاةهىاةىي
وهاااإلل احعل ال مدي ًفعا غلغ الع وديلةيوجدااالم لم،ولىاا ْ

ضاعيف المه،والي عداا واالغايلما ثيىفموضىو  مىد  عىال والثإىافعليىهواإلةاضىل

ةيىىههىىي ىىا يةالموجىىوديا أس ى ابالطاعىىلوال خىىو لىىه عىىال ،ةضىىالعىىا علىىيمرمسىىإاال ىىديث
وآدا ه،ةالي دأواال ىالمإال أ سىاالىا ةوأةضىلهوهىو مىد  عىال ،و لقيىإرممىايليىق ىهسى اإه
ماالصفاتال يال جوزإل  ية وال ق صةإالعليه.

عديردفإل إس ا مظاهةالع وديلةي مفاص ال يىال،
ةوظيف ه()مزدوجل،وهو ع
ك َْره
ماةيالكوقائعال الم.ثمًة ( )ا ةالًىراد يا((:وْأ وشرَد أْ ون َْا إَِْه إََِا اَلَه وَ ودَه َْا شَررًِ ْ

ا َذْي كْانَ فْي أْومَْ متْه متَقْادْمات وفْي دًَوم مْ متْه متَس وطْراتَ ,ختََُ ا َُ َخلْائْق َْ َ ودَانْ متْه ورب بْ متْه ووْردًْقِ ْأزََْ متْره ,ودَانر ا

َْدَوَا ِ أْ َبدْ مًتْه)).

وةىىيهىىا الًىىرادل مىىاالمطالىىبالعاليىىل،ةقىىدإف ى الً ىةيكعإىىهس ى اإه عىىداااث ىىتلىىه

الو داإيل.ثم ياأإهس اإهواجىبالوجىودعإىدماا ىةأإىهسى اإه( ىااةىيأولي ىهم قادمىا)وقىد
أعىىادهىىااالمفرىىومأخىىةك(قىىديمأزلي ىىه)وثالثىىل(دوامأ دي ىىه)ألا وإىىه((...قىىديماأزليىىا ،اقيىىاوأ ىىديا

[يةجىىع]إل ى اإىىهواجىىبالوجىىودةإإرىىامىىاالل ىوازمال ديريىىللوجىىوبوجىىود  عىىال ،إايس ى ي العىىدم
السا قوالال قعليه عدةةض واوجود واج ا))(.)7

وه ىىاازجاإلمىىام()الىىدالئ العقليىىلال ىىي ث ىىتالل ىوازمال ديريىىللوجو ىه عىىال ةىىيهىىا 

الًرادل.

ثمجاف الًرادلالداللعلى الإ ىول،المةادةىلللًىرادلاألولى ،ةقىا (((:)وْأشوررَد أْنم محَممردتا

( )عَبوده ورَس َُه ,وخْ َرَتره مْرنو خَلُقْره ,اخوتَرارَه بْعْلُمْره ,واصورطْفْاه َْ َ و ْره ,وائوتَمَكَره عَلْرى سْررِّه ,واروتَتَراه
ِ
َْخَلُقْه ,وانوتَدَبَه َْعَظْر قِ أْموررِه ,وإموتَراءْ مَعَراَْقِ دًْكْره ,ومَكَراهْجِ سَربْ لْه ,ومْفُتَراحِ وَ و ْره ,و[ َج َعلْره] ()0سَربَبات َْبَرا ْ

رَ و َمتْه)).

اأاي ف  الًطةالثاإيماالًرادلل س م راالمقدمل،ل ا ىائالسىي و 
ااماالمم
ع
دواالكوهوأا ىوالي المىهي يى إلى الغائىبالىايهىوالإ ىي()إاقىا ةىياو الفقىةل

ال ي ليرىا((:ا وب َت َعثَه َعلْى ْنيِ ْفتو َرةٍ مْنَ اَرُّسلِ ,و َهدوْأةٍ مْنَ ا َُ ْع ُلقِ ,وا وخ ْتلْافٍ مْنَ اَُ ْملْلِ ,وضَرلْالٍ عَرنِ اَُحَرقِّ ,و َجرَاَْر ٍة

بْاَرمِِّ ,وكُفُ ٍر بْا َُ َب وعثْ واَُ َ وعدْ)).

) (7دايلالمعاةفاإللريلةيًةحعقائداإلماميل،م ساالخةازي،ص.47
)(0المعقوة ااماالمؤلف.
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واليم ىىااا ق ىىفالمقدم ىىلعإ ىىده ىىااال ىىدألاالى ى اة طالم يى ى ()7ة ىىيالفعى ى (أةس ىىله)ال ىىاي
سىىيجيفةىىيأو الفق ىةلالقادم ىل،يف ىىةضأاي ىىواالجىىزفالثىىاإيالىىايسىىيأ يإصىىامإىىدمجامىىع

ني ْب ْتَراٍِ كْررًِقٍ وْر ود
ني رَ ومَر تة َْلُرُٰاَْمْر َ
س أْجو َمعْر َ
الخط ل،قا اإلمام()ةيهااالقسىمْ((:أرو َسلْه إَِْى اَْكمرا ِ
صلْه وَبَ مكَه وَأْووضَحَه وَْأعَامه وَ َ ْفظْه مْنو أْنو ًَرُتْ َه اْ َُبَاطْل مْنو بَ ونِ ًَدًَوهْ وَ مْنو َخلُفْرهْ تَكواًِرلٌ مْرنو َ ْر قٍ َمْ ر ٍد
تلْه وَ ْف م
ْف م
ضَرََِ َْلكماسِ فْ هْ اَُْرْ ومثَالَ وَصَرمفَ فْ هْ اَُْآًَاتْ َْ َعلَرقو ًَعو ْقلُ نَ أْ َرلم فْ رهْ اَُْحَرالْلَ وَ َر مر َ فْ رهْ اَُْحَررَا َ َوشَر َر َ فْ رهْ اَْردًِّ َن

َْ ْعبَا ْدهْ عذورات وَنذورات َْ َئالّٰ ًَ ُ نَ َْلكّ اسِ عَلْى اَْلّهْ جمةٌ بَعودَ اَْرُّسلِ وًََ ُ نَ بَالْغرات َْقْر و ٍ عابْردًْنَ فْبَلَرغَ رِسَراَْتَه وَجَاهَردَ فْري
ق تَ وسلْ م تا ْكثْريات)).
صلَى اَْلَهْ َعلْ و ْه َو آَْ ْه وَ َسَل َ
َسبْ لْ ْه وَ َع َبدَه َتمى أْتَاه اَُْ َقْني َ

ةىىال المآخىىا ال يىىب عضىىه،وم ًىىا كةىىيمداخلىىه،ةفىىيقولىىه(()ا عثىىهعلى  ىىياة ىةل

ماالةس )وقولهثاإيا(أةسلهإل الإىا أجمعىيا) مث ا ىل و يىدو يىااو قيىق()0لقولىه()أوال

(اخ اة  علمه)ةال المم ًا هةيالمعإ والم وك،وهاايعإيأاجميعهىا األجىزافال ىياًى ملت
عل ها الجم  ً  مجموعراالمقدملوالسيماااعالقل(االس دا )ال ي ة ط ياهىا األةعىا 

الثالثل(اخ اة –ا عثه-أةسله)) سرمةيًدالجم إل  عضراو ث تاإراإصوا د(.)2

ولع المقدملاس طالتهإاالة اطرىا يثيىاتالموضىو و ةضىهالىةئي الىاييًى م على 

ال قىىوكوالزهىىدةىىيالىىدإياوال ىىا ية ىىأهوا اآلخ ىةلةضىىالعىىا ريىىؤاإلمىىامالمس ى قلرىىا الخط ىىلمىىع
ةعي هواس عدادهمالمألوفلرا.

وقىىد ىىةةتمثى هىىا المقدمىىلةىىيخطىىب ًىىا رراةىىيالمإاسى ل،وسىىأ في رىىااالإمىىواجداال

عل سوا .

مقدمة خطب السياسة

ىممتاليرىاالخطىب
ً الخطبالسياسيلالثق اال ةماإ اجاإلمامعلىي()وقىدض ع

العس ى ةيلال ىىيقالرىىااإلمىىام()ةىىي ةو ىىه،ألادواةىىع ةو ىىهالثالثىىل اإىىتجميعرىىاسياسىىيل،

ة ىىةبالجم ى  اإىىت رىىدفإل ى سىىلبالخالةىىلمإىىه()واا ملىىتًىىعاةالطلىىب ثىىأةعثمىىاا

ا اعفاا،ومثلرا ةبصفيا،لمي ع االًاميوايردةواإل االق صاصماق للعثماا قدةمىا
اإواي غوااالس يالفعل مقاليدال ع م،و ةبالإرةواامثلرما،ةإا اإتالً رلال ىياع ىةت
الخواةجااتطا عديإي،إالاإراإ عتةيإطاة ةبسياسيلوإجمتعام يدلسياسيلأيضا.

)(7يإظة :لي الخطابص.027وةيراااال اة طاإل الييعإياس مةاةمعاإيالمفةداتداخ الإصوهاامىاأًى ا 
ال اة طالإصي.
)(0يإظة:دالئ اإلعجاز،،ص.001
)(2يإظة ،لي الخطاب،ص.005
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ىتةىيواقعىل
إالأاهاااليمإعماأاععام المقدماتمعامللخاصل،ةالخطبال ىيقىدقيل ْ
ة يىىلالًىىكس ى خ لفةىىيماهي رىىاو عىىضمقىىدما راعىىاالسياسىىيلاألخىىةكال ىىيقيلىىت عيىىداعىىا

سىىوحال ىىةب.دواأايقىىدحالىىكةىىيأصى ال قسىىيمألا واعىىثالخطىىبم ًىىا رلو ايا رىاال عيىىدل
اد واوا دل.

وألج ى الىىكس ضىىافلرىىا المجموعىىلالخطىىبال ىىي اإىىت م ى  ىىياثإاياهىىااللىىوموال يىىت

ل ةكالجراد.

وقد اإتا لبالخطبال يوصلتمإه()عإدما سلممسؤوليلال ىم(،)7و اإىتمىدل

مىىهعاجىىل ىىال وادثال ىىياس ى وج تأاي يإرىىاةىىيم اة ى ً ى لىىااوسىىمتالخطىىبالسياسىىيل

االس دالليلل وضي را عضاألموةالخاةيل(.)0

وهإاأيضاطويت عضمقدماتها الخطىبإازواهىاالىةاويو ج رىام فيىا اإلًىاةلإليرىا،

عل الة مماااالةاويقديسةد عضمال ساتالخط لوظةوةرا ،الخط لال اسعل،إالميا ة

الةاويالمقدملول إهاًاةاليراةقطةقا ((...ةقام()خطي اة مداهللوأثإ عليه.)2())...

و مثى هىىا اإلًىىاةلالمىىوجزلطويىىتمقدمىىلأ ىىدكالخطىىبالسياسىىيلال ىىيقالرىىا()عإىىدما

ايع ىىهالإ ىىا ((...ااأمي ىىةالم ىىؤمإيا( )ىىيا وي ىىعخط ىىبة م ىىداهللوأثإى ى علي ىىه،)4())...
ةي ْ ىةمال ا ىىثمىىاالفائىىدلال ىىييم ىىاأاي ص ى عليرىىا،ةفىىي الةيىىف
وللسىىفي ىىةةهىىاام ىةا
اة ع
المقدمىىلقىىد مىىااإلًىىاةلإل ى الموضىىو ،ل ىىاال ىةاويقىىديس سىىر طىىةحالمقدمىىلوي فىىي ىىإيةاد
الغةضة مالماي اة مىاإمطيىلالمقدمىلولعىدماإ اهىهللفىةوقالدقيقىلال ىي فصى  ى مقدمىلعىا

األخةك،وه االميا ةالةاويالمقدملةيأو خط لخط رااإلمام( )المديإلةىيخالة ىهإا
وةد((قا الجا ظ:قا أ وع يدلم ْعمة االمثإ (:هاا)أو خط لخط رىاعلىي ىاأ ىيطالىب
ةضياهلل عال عإه[ المديإلةىيخالة ىه] مىداهللوأثإى عليىهوصىل على إ يىهصىل اهللعليىه

عيام ىىة إالعلى ى إفس ىىه،)5())...ةر ىىا الخط ىىلاخ زل ىىتمق ىىدم را
ىالي ىىة
وس ىىلمث ىىمق ىىا :أم ىىا ع ىىدة ى ع
ع
اإلًاةلالمق ض لإليرا.

ل اهاااليمإعماوصو  عضالخطب امللمىعمقىدمارا،ةقىدجىافةىيمقىدماتأ ىدك

ك
خط ه((:احلمد هللْ اَذي عَال فا وس َتعولى وَدَنا فتَعاىل وارتفُ ف َ َق كُلّ مَ وكظْر وأشررد أنم ال إَره إال اهلل و وردَه ال شررً ْ
)(7يإظة :اةيخاألدبةيضوفالمإرجاإلسالمي،ص.074
)(0يإظة:م.ا.
)(2إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.48
)(4م.ا،ج،7ص.022
)(5م.ا،ج،7ص.028
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ني
َْه وأشرد أنم محمدات َعبوده ورس َُه خاتَق اَكب ني و جورةْ اهللْ علرى اَعراملني ,مصَردّْوات َلرسرل األوَرنيَ وكرانَ براملؤمك َ

صلّى اهللُ ومالئ تَه عل هْ وعلى آَهْ))(.)7
رؤوف تا ر ماتْ ,ف َ

ةقى ىىدأةدفاإلمى ىىام()ال مى ىىد ،ى ىىا ةال و يى ىىدالصى ىىفا يهللس ى ى اإهالى ىىاييق ضى ىىي((...

االع قاد أإهالً هلهةىيصىفا هالاا يىل،)0())...ةرىوالم عىاليةىيعلىو ودإىو معىا،وهىو اسىط

سطو ه(واة فعةوق مإظة)ةريالًرادللهس اإه أاالع ادجميعا تةقا ه.

ثىىمجىىةكعل ى عاد ىىه،ةجىىاف الًىىرادلال ىىي ىىد عل ى و داإيىىلاهلل عىىال ،سىىال اعإىىهصىىفل

الًةيك،و الالكالًرادلللةسو ( )الع وديلوالإ ولوأإهعل مإرجماس قهماالةس 
والصىىاللعل ى الإ ىىي(.)يال ىىظهإىىا ماسىىكالمقدمىىلع ىىةضىىمائةاإل الىىلةىىيقولىىه(عىىال

ةاسى عل ودإىىاة عىىال )...ةضىىمائةالغائىىبالمىىا ة يى إل ى ااتوا ىىدلهىىيالىىااتاإللريىىل.وقىىد
ىىااالمخ ىىةعإ ىىهة ىىيه ىىا الجمى ى وا ىىدا،وعط ىىفالجمى ى على ى  عض ىىرا ىىالواوزادالمعإى ى ق ىىول

وظرو اة(.)2

ةضالعاااال إياتالوزإيلالصىو يل ضىفي اة طىامىاإىو آخىة،ةجمل ىا(عىالةاسى عل 

ودإاة عال ) قومااعلى أسىا  ىةاةاألوزاا عىددمعىياوثا ىت،زاد ىهال إيىلالإ ويىلالمقلو ىل()4
ةىىيقولىىه(دإىىاة ىىدل )ةرىىيةىىيالمفرىىوممقلىىوب(عىىالةاس ى عل )،ألاالعلىىويس ى عهاالس ى عالف،
ومإطقيايس عالىدإو–دإىوامثلىهل ىاالموضىو ي ىأ على المإطىقالمعرىودألاالىااتإاادإىت
عالت،وهإا ماقدةلال ع يةعاالم دفالم عا ،ويظرة ماسكخطابالمقدمل.

وعل الة مماأاالخط لسياسيل،إالااموضوعاتأعخة ال ثعل ال قوكوال اةما

المعاصيقدخالط را،ةضىالعىاإث ىاتأ قي ىهةىيهىاااألمىة(الخالةىل)الىاياليث ىتإال إ ىي،

ولع هاامسو ية طالمقدمل الغةضالةئي .

وة ماأًاةتالمقدملإل موضوعرا لميحهوا ل ما صةيح ،خط هال يقالرىاةىياي

قاةو ااأاس قهأص ابالجم إل ال صةلوقداس ًةتالف إلهإاك،ةقا ةيأولرىا((:احلمرد
هلل على كلِّ أمرٍ و الٍ ,اَغدو واآلصالِ وأشو َرد أنو ال إَهَ إال اهلل ,وأنم حممدات َعبده ورس َُه ,إبتعثره َر ومَر تة َلعبرادْ,
ْ
عردو اهللْ إبلر سَ علرى
ني امتَألتْ األرض ْفتو َك تة واضطرَِ َبلُرا وع ْب َد اَشّر وطان أككافْررا ,واشرتمل ُّ
و اةت َلبالدَْ ْ ,

عقائدْ أهلْرا))(،)5ةأومأإل الف إلال اضةل ف إلالجاهليلالسا قل،وق ى الخىوضةىي فاصىيلراال ىد
) (7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.071
) (0دايلالمعاةفاإللريلةيًةحعقائداالماميل،ص.48
)(2عيإظة:دالئ اإلعجاز،ص.001

)(4عيإظة:ال ديع ياال ال لالعة يلواللساإياتالإصيل،ص.707
)(5إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.275
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ىت
م ىىاالق ىىو هإ ىىاأاالمقدم ىىلاًى ى تم ىىعالغ ىىةضعلى ى إ ىىويص ىىعبعزلر ىىامإ ىىه،ة لم ىىا اول ى ع
ىت رىىاعإىىدقولىىه()
ًخيصىىرااس عصىىمت مىىايليرىىامىىا ىىالم ،ى عسىىة ديىىدها،ةلىىووقفى ع

وةس ىلع هع)لث ىىاةاإلًى ى ا ةىىيقول ىىه عىىدال ىىك(ا عث ىىهة مىىلللع ىىاد)ةالض ىىميةاا:
(وأام مىىداع ى عىد ع ع
المس ى ةالىىاييعىىودعل ى الىىااتاإللريىىل(هىىو)،والضىىميةالظىىاهة(هىىافالمفعىىو )ي مىىااوص ى 

ال الم سا قهوجعله إيلم املل.

ىدتأاال ىالمالىاي عىد يسى ق ع  إفسىهلىوالالفىافالعاطفىلال ىيوةدتةىيمسى رله،إا
وقىدوج ع
يقىو (((:)ف ا َن حمممد بن َعبو ْد اهللْ بن عبدْ املُطلب اَذي أطُ ْفر اهللُ به نريانرا ,وأخو َم َد برهْ شْررارَها ,ونَر َا بره

أووتادها ,وأوا َ بهْ َم وْلرا))...ةالفىاف ج ةإىيعلى أاأعىدال ىالم لىه المىاوا ىداةرىي فيىداإلًىةاك

()7
ىعمىة ط مىاق لىه
ةيالمعإ ،ةضالعما وج هماال ة يبدوا ىةاخ وهىاايعإىيأاهىااالمقط ع
عل إ والي م الفص ،ألإهم ة ىبعليىهدوا ىةاخ،ةضىالعمىايق ضىيهالعطىفمىامعإى ،

ةرويًيةإل أاال وادثم سلسللةي واليرا ال ضمياال ال صةيح،وقولال اة طالمعإويل ما
رااال ضميا مايصةحهاليدايوةقيل سا(.)0

وه اايفةضالعطفة طهااالمقطعالايي ىدأ ى(ة ىاام مىد ىاع ىداهلل )...مىاق لىهمىا

جر ىىيا:ماديىىل ىىواالعطىىفا ىىدالوسىىائ ال ىىي قىىقال ماسىىكالإصىىي،ومعإويىىلةىىيدالل ىىهعل ى 
عاقبال وادث.

و ديدالمقدملةيهااالإصماالخطابي دومرملعسيةلألاالمقطعال اليي ىدأ الإعىت

طفى صلى اهلل عل ه وآَه ,فْل ْقد صَ َد بْ َما أُ ْم َر ْبهْ وبَلّْغ رِسراالتْ ربْر ْه ,فرصورْل َح اهللُ
ةيقىو ((إما اهلُدى ,واَكَّيب املُصو ْ
برهْ َذاتَ اَبَر و ِن ,وآمَر َن برره اَسّرب َل َو َقْ ر َن برره اَردّْ َماءَ ,وأَّر َ برره برنيَ َذ ِوي اَتَّ رغائْ ِْن اَر اغرَ ْة فْري اَصُّردورِ َتَّرى أترراه
ني.))...
اَ قْ َ

والإعتيف ةضمإعو اق لىهيًىيةإليىه،ةرىا إ الىلداخليىلإلى الىوةافوهىيمىاأسى اب ى اة ط

الإص(،)2وهاايعإيأاهااالجزفأيضاداخ ةيالمقدمل.

ىتاس ى عظ ىواهةال ى اة طالإصىىي،ةس ى طو المقدمىىلو ىىداخ  ىىدودهامىىعالغىىةض.
وااا قيى ع

وهاايعإيأا قسيمالخط لإل مقدملو ةضاليلزممإهعدم ىداخ األقسىام.ةقىد وثىقصىلل
المقدمل الغةض ماةيها الخط ل

ليصعباإ زاعرامإهو ييا دودها.

)(7عيإظة:دالئ اإلعجاز،ص.004

)(0عيإظة :لي الخطاب،ص.005
)(2عيإظة:م.ا،ص.022
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وسأقف المقدملعإدهااالمقطعالايا ةعهآخ اة،المخ وم لمل(اليقيا)؛ألإه()لما

ىىدأ ال م ىدعل ى  ى ى  ىىا وثإ ى  الًىىراد ياوص ىىةح إعمىىلالةسىىاللال ىىياسى ى عإقا رىىاالإىىا م ىىا

الضال  عداضط اة رمواإغماسرمةيالف ا،واإرما رمةيطاعىلالًىيطاا،لىزمأاي ىوامىاجىاف
هماإصالحو قادمافو أليفالقل وبإل 
ا
هالةسو ()ما لي ةساالتة هوماقام
يةهاماالجرودالم اوللقداسى متإعم رىا لىو اليقىيا،و ىااي ىواخ ىامةصى الةسىالل ىاليقيا

خ امالرا المقدمل.

وعليىىهس ى واالص ىللوطيىىدل ىىياالمقدمىىلوالغىىةض،ةاإلمىىاميرىىدفإل ى عىىةضالف إىىلال ىىي

اس ًىىةتةىىيال صىةلوالىىدمافال ىىيسىىالتهإىىاك،وال ىىيس سىىي لىىولىىمعقلى ْعجىىاوة لىكالف إىىل مىىا

سيسىىيةةىىيرم سىىيةلالةسىىو ( )جمعرىىمعل ى ال ىىقود ىىضالف ى اواطفىىافإىىائةلالقلىىوب،
ة قيىىا أ ىىدكال ىىال يا( ىىا األمىىلةىىيجاهلي رىىا)مىىع الرىىاةىىي اضىىةهاآإىىااك ىىياالصىىلل
الوطيدل ياالمقدملوالغةض،وماثمي جل ال ماسكةيالخطاب.

وةيخط للهأخةك،قالراوهويس عدللمسيةمعجإد ماالإخيللإلى الًىام،م أه ىال ىةب

هلل  ,وأْشو َرد أنو ال إَرهَ إال اهللُ ,وَ َنحرن َعلرى ذَْ ُرقو مْرنَاَشَّراهْ ْدًنَ ,وأشور َرد أنم
صفياجافةيمقىدم را((:احلْمود ْ

م َح ممدات َعبوده َو َرس َُه ,صلّْى اهللُ عل هْ وآَه وسلّْق))(.)7

عل الة مماأإه()أوجزال المةيهىا المقدمىل،ل إىه–جةيىاعلى مىادأبعليىه–

ل ىثيسىىي اةأمىىامالثإىىافعليىىهسى اإه،مىىا  اة اإلإعىامال ىىيال عىىدوال ع اةىىأ،مةدةىىاالىىك الًىىراد يا
والصاللعل الةسو ()ةرااإسق عود ع()ولىميصىةةهعإىهاإًىغاله ىال ريؤللق ىا .
الصللمعقودل ياالمقدملوالغةض،ألإهقاصىدإلى الىدةا عىاالىديا،ويصىفاألعىداف ىأإرم

أعدافاهلل،و الكال واالمقدملأجإ يلعاالغةض هيلصيقل هومًيةلإليه.

وثملةوا ط جاجيلة طتال ةهاا الإ يجل(ال مدهلل)هيالواوالعاطفلال ي ةةتل قىق

ماس اإصياو جاجياةيآاوا د،ةقولهْ :غ و ِر َمفُقُ دْ اإلنوعا ِ وال م افْئ اإلفُتالِ ،ةهاإااي يإاااسى اب

ال مد.وقولهثاإيىاَ :و َنحن َعلرى ذَْ ُرقو مْرنَاَشَّراهْ ْدًنَ,هىومفرىوم جىاجي،إامق ضى الًىرادل صىديقرا
واالس جا للرا.

ومىىاالمقىىدماتال ىىي ىىد عل ى م وضىىوعراو مرىىدلىىهقولىىهي ىىثأص ى ا هعل ى الص ى ةةىىي

ض ,وال ًكو ْقض َما أبو َر ََ ,و َْ شاءَ ما اختل َ اثكانِ هرذهْ األُمَّر ْة وال
هلل ا َ ْذي ال ًبو َر ما نَ ْق َ
مإاجزلالعدو((:احلْمود ْ
ُ األمَّةُ ْفي شَيو ٍء ْمنو أمورِ ْه وال جَ َح َد املْفت ل ذا اَفْتلِ ْفتوْله))(.)0
َتكازَ َع ْ

)(7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال لج،0ص.10
) (0م.ا،ج،0ص.700
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ةرىا المقدمىىللخط ىلقيلىىتليلىلاللقىىاف العىىدو،هىيماةيرىىاعىدال مىىد،وصىفه عىىال  المًىىيئل

ةيأةعاله،عل إ واليفقداإلإسااخيا اة هةيمىواةداال ى الفاإللرىي(.)7و عىدال مىدثمىلجمل ىاا
م الزم اا الزمامإطقيىا؛إاهمىايخضىعاالقىاإواع ى الإقيض،وهىاايعإىيضىةوةلهىاااالسى لزام
و مي ه.)0(.

ض ,وال ًكو ْقض َما أبو َر َ.وع
ال ًبو َر ما نَ ْق َ

إقيضيرما،هو:

ض.وهىىااااليجىىوزااعليىىه عال ؛ مق ضى اإلخ ىىاةةىىيالجمل ىىيا
ًركو ْقض مَرا أبور َر َ،و ًبور َر مرا نَقْ ر َ

ال ىواةد ياةىىيالخط ىىل.والىىإقضواإل ىةامهىىيمىىاخصىىائصالمخلىىوقالال قىىللىىه،لىىااس ىْل راعإىىه

اإهيث تلهعالقدةلالمطلقل.
س
ع

وةىىيالمقدمىىل لمىىيحي ضىىما وضىىيحأس ى ابإًىىوبالإ ى از  ىىيا ى ة ىةيقيا،ةرىىيمإوطىىل

إةاد ىىهسى اإه،وقىىدةد()أصى  ى  إىىا ةو إىىاز  ىىيااألمىىلإلى  فويىىت ىىمالىىدياوالعقى 

الىىاييق ضىىي قىىديمالمفضىىو و ىىأخيةالفاض ى ،وقىىدطىىةحهىىا اآلةافمىىامإظىىوةال سىىليمللمًىىيئل

اإللريلوالةضا قضائهس اإه.
وال

الوثيقالاييًدأة ااالخط ل المقدملهوالإ از  ياطةةيا،ةقدمرىدلرىاا لىهةىي
ع

المقدمىىل،وعىىالجأس ى ا هةىىيالغىىةض.وقىىدخلىىتالمقدمىىلمىىاالىىكالإسىىقالمىىألوفوهىىوأايعقىىب

ىاللععل ى الإ ىىي(،)ولع ى الىىكل اةجىىلالموقىىف،ةىىاخ ز ًىىيئامىىا
ال مىىدالًىىراد ااوالصى 
ا
ةيأموة خصاللقاف العدو.وها المقدمىلم ًىا لمىعالغىةض،ممىاي ًىفعىا
المقدملليدخ
طىةحم ىىدةجيجمىعالخطىىابإلى  عضىىهوةىىقأسى الإصىىيلال ديثىل!والىىةوا طالمإطقيىلال ىىي ىىأ 

قطيعالإص،وهاايعإىيأاقسىملالخط ىلإلى أجزائرىاالثالثىلاليخضىعللمإطىققرى اة،وااعىْز 
األجىزافعلى إ ىوم مىىايزأمىةيصىعب قيقىىهةىيجميىعالخطىىب،ألاالخطىبواا اإىت ًى ةك

ةيخطوطراالعامل،ل ال خط لإمطراالخاصالاياليً ةطأايًا هالخطبال اقيل.

ولااخةجتها الخط لعاالإسقالمألوفةىياالسى رال ،ةا فىت ال مىدوالثإىافالمىوجز،
عل الة مماأاهااالإسقساةعل هديهخط ىافالعىةب(( ...ى أصى حقاعىدلةإيىلللخطىب

والةسائ ال يطع عتالعصوةالال قلةيما عد.)2())...

ىميخلرىىامىىا
وةبخط ىىلخط رىىااإلمىىام()ق ي ى إًىىوبالق ىىا ةىىيصىىفيا،ومىىعالىىكلى ع
ع

ال مدوالثإافالمس فيض،قاةإااليراالًراد يا،قا ()مس رال((:اَُْحَمود َْلَهْ عَلرى ْنعَمْرهْ اَُفاضْرلْ ْة
)(7يإظة:العد اإللري،مة ض المطرةي،ص.21
)(0يإظة،الخطابوال جاج،ص12
) (2اةيخاألدبالعة يةيضوفالمإرجاإلسالمي،ص.071
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ق
ق وَ مَرنو عَصراه ِ ,إ ون رَ ْر َ
َرر وَ اَُفراجْرَِ ,وعَلرى جَجْرهْ اَُبا َْغَرةْ عَلرى َخلُقْرهْ مَر ون ْأطاعَره فر ِر و
عَلى جَم ُِ مَنو َخلْقَ مْنَ ا َُب ِّ
ال ٍ َْ ُلعَب ْد .
ظَ
س ْب ْ
ق  ,وَْأنم اَلَ َه َْ و َ
ُ ْأًودً ِر و
ِ ْفبْما كْ َس َب و
تلْ ْه وَمَكِّ ْه  ,وَِإنو عَذم َ
ْفبْ ْف و
اْ ومَده عَلى سونِ ا َُبَآل ْء وَتَظاه ِر اَ مكعومآ ْء  ,وَاْ وستَع كه عَلى ما نابَكا مْ ون ْأمو ِر دنو ر تا ْأ وو آخْر َر ٍة َ ,و اُؤومْرن بْر ْه َو اْتَ َكَرل
ك َْره  ,وَْاشوررَد ْأنم محَممردات َعبورده َورَسر َُه ْ ,اروسَرلْه
ال  ,وَْاشوررَد ْأ ون ال اَْر َه ِإالَ اَلَره وَ وردَه ال شَررً ْ
َعلْ وهْ  ,وَ كْفى بْاَلَ ْه وَك ت

صطْفاه عَلى جَم ُِ ا َُعْبا ْد َْ َتبول ِغ رِسا َْتْهْ.)7())...
ك َو كا َن اْ وهلْه َو ا و
َق ْ ,اروتَتاه َْذ َْ ْ
بْاَُردى َو دًنِ اَُح ِّ

ه ىىا المقدم ىىلمإًى ى ل ىىالغةض،مًى ى لمع ىىهأيض ىىا،يص ىىعب خليص ىىرامإ ىىه،زادم ىىاه ىىا 

الصىىعو لأاالصىىاللعل ى الإ ىىي( )ىىةةتم ى اة اةةىىيالخط ىىل(خم ى م ىةات)وااا اإىىت
الصاللعادل ؤاا إرايلالمقدمل،ةىإاإعاد رىاقىد ىوامىاأسى اب و ى المقدمىل ىالغةض،ألا
ال ةاةإاا اا لياأوجزئيايعدماأً ا ال ماسكاللغويوال اة طالإصي(،)0ةلي اهااال ىةاة
إلعىىادلة ىىطالىىاا ةل المسىىيةلال ليغيىىلللةسىىو ()الىىايمىىاأقيمىىتال ىىةبإالإل يىىافديإىىه

واعادلاألموةإل إصا را.

وعل صعيدالخطابةرااال ةاةيسرمةيا سىاقالخطىابألإىهأ ىدعإاصىةاإل الىلالىاي

ضمااس مةاةالخطابعاطةيقة طه إمواجاهإيم ماسكماأولهإل آخة (.)2
وال ةاةالاييجع الإصمإسجما إائياو جاجيا

ةاة جاجي؛إاية طالال ق السا ق،)4(.

اإهيسرمةىيإمىوالىإصو والىد ،هو

و ر ىىاايج ىىوزإإر ىىافالمقدم ىىلعإ ىىدالص ىىاللاألولى ى ال امل ىىلعلى ى الإ ىىي()وعإ ىىدها

سىىيدخ ةيرىىامىىالىىمأا ىىة وهىىيالصىىفاتالإ ويىىلال ىىيازداا رىىاالةسىىو ()ةىىيقولىىه:

((و َج َعلْه رَ ومَةت مْكوه عَلى َخلُقْهْْ ,ف ْانَ ْك ْعلُمْهْ ف هْ رَؤوفات رَ مات .أْكُ َر َخلُقِ اَلَهْ َسَربات ,وَأْجو َملُره مَ وكظْررات ,وَأْسورخَاه
ق ًَ َت َعلَرقو َعلْ ور ْه
تلُه ْعلُمات ,وَْأثو ْقلُه ْلُمات ,وَأْووفْاه ْب َع وردٍ ,وَآمَكه عَلى عَ ُقدٍَْ .ر و
صلُه َْرَ ْقٍ ,وَأْ ُف َ
نَفُسات ,وَأْبَرُّه بْ َا َْدٍ ,وَأْوو َ
صلَى اَلَه َعلْ و ْه وَآَْ ْه
ظلْق فْ َغوفْر  ,وًَ وغدَر فْ َصوفْح  ,وًََ ُقدْر فْ َعوفُ َ .تمى مَتى َ
ظلْمَةٍ وْطُّ ,بَلو كْانَ ً ُ
م وسْلقٌ وَالْ كْافْرٌ بْ َم ُ

صلَى اَلَه َعلْ و ْه َو آَْهْ)).
مط عات َلَهْ ,صَابْرات عَلى مَا أْصَابَه ,مجَاهْدتا فْي اَلَهْ َ مق ْجرَا ْدهْ َتَى أتَاه اَ َقني َ

و راا ة طالمقدمل ىالغةض،ةرىاااالسىرابةىيالثإىافعلى الةسىو ال ىةيمعلى هىااالإ ىو

ال فصيلييس ة وةاألعماقالوجداإيلللةسو ()

مطو المالزمل ياالطةةيا.

)(7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص741و.741
)(0يإظة :لي الخطاب،ص.027
)(2قض ىىايااللغ ىىلالعة ي ىىلة ىىياللس ىىاإياتالوظيفي ىىل ،إي ىىلالخط ىىابم ىىاالجمل ىىلإلى ى ال ىىإص،ا م ىىدالم و ى ى
(،)4الخطاب والحجاج،ص44وما بعدها
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ىاألدواتاللغ ويىلال ىي عضىدقىو اإلمىام( ،)ىال ةاةاللغىويالىاي
وقدزخةتالمقدمىل 
((...يعىىدمىىاأ ىىةزأسىىاليبال جىىاجاللغويىىلإايع مىىد المةس ى ألث ىىاتدع ىوا أوقضىىي ه،ولل ىةاة
وظىىائفخطا يىىلعىىدلع ىىةعإرىىا اإلةرىىامواإلةصىىاحوال ًىىفو وليىىدال ىىالموال ًىىييدمىىاامىىة 

،و قةيةالمعإ واث ا ه))(.)7

ة ةاةالضميةالم ص ةيالمقدمل ااعىامال جاجيىاسىاعدةىيإثىاةلال مىا و ةيىكالرمىم
وً اال ضوةعاطفيا()0المقدملمعالغةضهدةاوا داهوالق ا ةىيسى يله عىال ،وهإىا ىوا
المقدملمإسجمل مامامعالغةضو صبةيخدم ه،وهيدةعرمإل ق ا العدوو ثرمعليه.
وة مىىاأوجىىزاإلمىىام()ال ىوادثالعظيمىىلةىىيمقىىدماتخط ىىه،ةقىىداخ ىىز  ادثىىلال

ىىيم

وأ ااةأيهةيراماخال صيغلال مد،ال ياس طاعتاا جع المس معي د عموضو الخط ىل
لص اة لاإلًاةلوقو راوًدلدالل رىا،ةقىدوةد مىاةعى ال  مىااوجاف ىهقصىلخياإ رمىا،ةاسى ر 
طبْ اَفْادْ ِح واحلْردَث اوْل رلِ ,وَْاشوررَد ْأ ون ال اَْر َه
خل ُ
خط ه مايليق المقامقائال((:احلمد هللْ وإنو أتى اَدمهور با ْ
ِإالَ اَلَه  ,وَْأنم محَممدات َعبوده َورَس َُه))(.)2

عظرةها المقدملمدكاإلإا لوالخضو والص ةالجمي والع وديلالم ضللهس اإهعل 

الىىة مممىىا عىىةضلىىهالجىىيشمىىاإ سىىاتوةدتعلىىيرم س ى بً ى رلال

ماإصةم قق.
ا
اإلمام()

ىىيمال ىىي ةمىىتجىىيش

ط ىىاةاد ىىاو ىىدثاجلىىياللمىىااس ى عْ هعمىىاإ ىىات
ةقىىدعىىداإلمىىام()خياإىىلال مىىياخ ْ
أطالتأمدال ةب،وأظرةتاإًقاقمعس ةاإلمام()وماإجمعإراماة إلظروةالخىواةج.
ىمي ىْةد اإلمىىام
وهىىا  لرىىاعوام ى  زيىىدمىىا مىىزقاالمىىلوضىىيا ال ىىقواإ ىىداةاإلسىىالم،وهىىومىىالى ع

ث
هة الخط ىىبالف ىىادحوال ىىد ع
(،)ل ىىاالم ىىا ىىدأخط ىىه ال م ىىدقةإ ىىهة ىىو اة ال صى ىةيح(أ ى ى ال ىىد ع
الجلي ).

جلى هإىىاًىدلال رىىايبوال ىىأدبةىي ضىةلاإللىهسى اإه،ةقىىدإسىب()وقىىو ال ىوادث
إل الدهة،ة ااإسإادااع اةيا ل اظأاالدهةهوالوعافالزمإيالاي ااظةةالجةياإرىا،ةرىاا

اإلسإادماالمجازالعقليإ ْاأعسإدالفع عإل زماإه.
ثمقةاال مدإل الًراد ياجةياعل عاد هأايصةةهعإراماوقعماالخطبالجل .

()7ا سياقات اللغة والدراسات الدينية،الآليات الحجاجية في الخطاب الديني ،،حليمة مسعي،ص،434
)(0يإظة:ةي ال لالخطاباإلقإاعي،مدخ إظةيو ط يقيلدةاسلالخطا ىلالعة يىل،ص،55إايىةكاااإلمىام()
ةيخط همعأه العةاقأسلوبيميز عاال عام معالخواةج.
)(2إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.080
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والمقدمىىلهإىىا ا يىىلعىىاموضىىوعرا،ممرىىدللىىه.وقىىدام ىىدحأةسىىطوضىىةوبالخطىىابال ىىي
واعيإلمإ قالماالغةض((وه اايعةفالمس معوامقدما و مااايدوةالخطابةىاليضى 

[ ىىاا]ة ىىةهممعلقىىا،ألامىىايظ ى لىىي م ىىدداي قىىيالف ىىةةىىياإل رىىاموالغمىىوضواااإاوضىىعإا
اال ىىدافةىىييديىىهوةهىىااًىىاة هإااجىىازال ع يىىة إىىاأعطيإىىامىىايً ى هخيطىىايسىىمحلىىه ىىااي ىىا ع

الخطاب.)7()).

وهىىا المقدمىىلعع ىُّدجىىزفامإ ق ى  دقىىلي ى ال ممىىعالغىىةضويقىىودإليىىه،وةيرىىاسىىةعل إاسىىب

ىامقصىة ،ل إىهجىافمغطيىالجإ ىاتالموضىو ،
مد يثأوجبالمق ع
طع ال ع
وخطوةلالموضو ،ةلمي 
ًامالله،ة اإتالمقدملمصداقالماقي عاال ال ل أإرا((...اإليجازةي يةعجز.)0())...
وال فىىاظعل ى المقدمىىلةىىيالظىىةوفال ال ىىلمرمىىاصىىع ت،مىىاالخصىىائصال ع يةيىىلعإىىد

اإلمىىام(،)وهىىي ع ى صىىوةلالع ىىدالم فىىاإيالىىاياليًى وبعيقيإىهًىىك،ةقىىد سىىل عإىىهجإىىد 
عدمعة لالإرةواا،و ااقدعس ة رمةيالإخيللليقا لواأه الًام،ول إرم ة و ةلمي ىقمعىه
هلل فراطْ ِر اخللرقِ وفراَ ِق
يةةؤو أص ا ه،ةخاط رم()واس ر خط ه را المقدمىل((:احلمد ْ

اإلصباحِ ,وناشْرِ املْ و َتى وباعثْ َمنو اَقُب رِ .وَْا وشرَد ْأ ون ال اَْ َه ِإالَ اَلَه  ,وَْأنم محَممدات َعبوده َورَس َُه))(.)2
دأالخط ل ال مدلهس اإه،ل ةسمصوةلع ادً وةاليًغلهماهوةيهمىاةىةاةعسى ة 
عإهق ي المجا رلمعالعدو،عاالثإافعليهس اإه أ ساالثإاف،األمةالاييع
الإفسيوعمقاإليمااالايي م ع هالم لم،ةلميًة  ال مد

االطمئإىاا

 دأ ا ة عضمظاهةأةعاله

س اإه(ال و يداألةعالي)الاييد على ال و يىدةىيالخالقيىلوالة و يىل(،)4ةىد على اإليجىادمىا
العىىدم،وإًىىةالمىىو و عىىثمىىاةىىيالق ىىوة،وقىىدزاوجهإىىا ىىيا ى ةصىىليا(ةىىاطةالخلىىقوةىىالق
اإلص ى اح)و(إاًىىةالمىىو و اعىىثمىىاةىىيالق ىىوة)هىىا المزاوجىىل عىىدإوعىىامىىااإلطإىىاب يىىة
المعيب ،هومس سالدخو الفص األخيةةيمعإ الفص األو (.)5

ىقواإلإًىاف
ةفالقاإلص احداخ ةيمعإ ةاطةالخلق،ألاةلقاإلصى اح عىضةإىواالخل 
واال دا .واألمةاليخ لفوالي خلىفةىيقولىه اعىثمىاةىيالق ىوة،ةرىوةىيالمعإى داخى ةىي

مفرومإًةالمو ،ةمفرومالمو أعمماالاياضمرمالق ة،ةرم عضالمو .

)(7الخطا ل،ص.005
) (0ابالصإاع يا،ال ا لوالًعة،أ وهال العس ةي،ص.752
) (2إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.252
)(4عيإظة :دايلالمعاةفاإللريلةيًةحعقائداالماميل،ص.45
)(5عيإظة :ابالصإاع ياةيال ا لوالًعة،،ص.755
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مد الًراد ياعل إ وم سةول إه لي ،ةسىلبالًىةيكعىااهلل عىال وهىا 
ثمأةدفال ع

اي ىىلال و ي ىىد.وأثإى ى على ى الإ ىىي()خي ىىةثإ ىىافإاوص ىىفه الع ودي ىىلأوالوثإى ى  الةس ىىالل،

ةالع وديىىلهىىيالموصىىللإل ى اليقىىياوهىىيخ ىىامالةسىىالل،والةسىىاللهىىيأةىىقيإف ى حعل ى الع وديىىل،

ويدعوإليراوهااأو الوصو إل اهلل عال .

وعلى الىة ممىاااالخط ىلقيلىتاسى عدادالل ىةبإالأاال ىا ية ىاآلخةل لىبعليرىا،و ىاا

أايعةض ىواعىىاالىىدإياوي وإ ىوامىىاأ إىىاف
أوص ى  ىىأدافالع ىىاداتعل ى إ ىىو فصىىيليودعىىاهمإل ى
ع

اآلخىةل ،و رىاا ىىواالمقدمىىلةىىيصىىلبالموضىىو ،إا اإىىتقىىدلف ىىتأاهىىااالسىىامعياإلى  قيقىىل
الموتةيال عثوالإًوة.

وه ىىاا ماهىىتالمقدمىىلمىىعالغىىةضةرىىيأًىىاةتمس ى قاإل ى ا ىىدائياا ىىدافالخلىىقةىىيقولىىه

(()ةىىاطةالخلىىق)ةرىىااأو إًىىوفالخليقىىلوا ىىدافاأليىىام ىىدفإرا اة رىىا لىىو الص ى اح(ةىىالق
اإلصى اح)و ىىياهىىايا جىىددمسىىية يا،مسىىيةلالمج مىىعاإلإسىىاإي،ومسىىيةلالفىىةد وصىىفها ىىدأ إىىاف

هااالمج معإل أا إ ريالة لل عثياأوإًوةيا،إًوةي مث ع عثجميعالمو يومالقيامل،
و عىىثلمىىاةىىيالق ىىوة.والي عىىداا ىىواالع ىىاةلعمىىتط ىةةيامىىاالمىىو وه ىممىىامىىات ىواةلىىم

ىويإًىىةوم ى عا ىىدافإًىىة مىىاال يىىالالىىدإيا،وطىىةفآخىىةمىىاتوقع ىىةواة ى عىىاالىىدإيا
عي ْق ىىة،ةرى ع
رجِعُبونلَعَلِّب
وأدخ الإًألاألخةك،وهيال ةزخ(،)7قا  عىال ﴿:حَتَّى إذَا جَا َأ َحدَهُ ُ المَوْتُقَاَ رَبِّ ا ْ
َأ ْعمَُ صَالِحاًفِيمَاتَرَكتُ كَلَّا إَّنهَبا كَِلمَبة هُبوَقَائُِلهَبا َومِبن وَرَائِهب بَبرْزٌَ إلَبىيَبوْميَُْعَثُبونَ﴾(،)0وم ى  عىثهىا 
الفئلهيال يالال ةزخيل.وليضماالفةدسعاد هةيالداةياً،ىة اإلمىام()يوصىيرم ىال قوك
ىميًىىةاإلمىىامإل ى موضىىو 
وهإىىا واًىىجتصىىللالمقدمىىل ىىالغةضول إرمىىا عىىد اعىىاالسىىياق،ةلى ع
ال ةبولمي ثرمعل الجرادإالعل إ وضمإيوهودخىو الجرىادةىيالعمى الصىالح،والفىوز
هي ومالإًوة!

وقد إدكالخط ل الغةضو فضياليهسةيعا قوله(:)

((احلْمود هللْ َعلْى َما ْوتَى مْن أمورٍ وَو مدرَ من فْعور ٍل و[علرى مرا]()2ابوتالنْري ْب ُرق أًَّتررا اَفْ وروْر ُة اَريت ال تط رُ إذا

امَروترا ,وال تج ب إذا دعَ وترا.)4())...ةقدخلصماال مدإلى الغىةض أةسىا،ةفىيمقدمىل المىه ىواةق

)(7عيإظة :دايلالمعاةفاإللريلةيًةحعقائداإلماميل،ص.484
)(0المؤمإوا.722-55:
)(2المعقوة ااماالمؤلف.
)(4إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.288
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ال ىىو يخلرىىمو ىوادة ي ى رم،وه ىىاااإغىىةزتخيىىوطالمقدمىىلةىىيالإسىىيجالىىايس ى كالغىىةض.وهىىاا
ي ًفعاضيقصدة  مايعملوا،لاا ثم إوامًاعة ماةوة .

ومثلراةيالوجازلو داخ المقدمىلمىعالغىةضقولىه()وقىداسى إفةالإىا مىعمعقى  ىا

ال و ِّجرَررُ نَحو ر َ
را مررن غْاَْبَ ره ,وال ًفُلررح مَ رنو ْكابَ ر َده ,إنم ره بلْغَ ر أ من خ ر ت
هلل اَررذي ال ًعر ُّ
قىىي الةيىىا ي((:احلمررد ْ

م ّةْ.)7())...ةقدوطأتالمقدملللغةضم اًىةلوأدتإليىهمىا أة وقىد وصى لم اةمىهعىاطةيىق

االسمالموصو (الاي)و راوصفأعدافاهللةي ال يا ،ليرما ًفعاا وخي ل،ثماإ ر 
إل موضوعهخطفاةقا (أإه لغإيااخيال)،وهاايعإيأااإلمام()الي خل عاالمقدمل

ةي  ا مرما لغتًد را،والمقدملال دأا دأعإد  ال مد،ةرو()لماأةاداسى إراض
الإا إل  ةبأهى الًىاملىمي ىدأمقدم ىهةقىط ال مىدالمسى فيض ،ى أوقىفخط ىه لرىال مىد 

س اإهو إزيرهو و يد ،ولمي طةقإل ال ةبوالجراد،ةقد دأ المقدملقائال((:احلمد هللْ اَ ا ْد

األ دْ اَصم َمدْ املُتفرِّد اَذي ال من شْيءٍ ْكانَ وال مْرنو شَريءٍ َخلْرقَ مَرا كْرانَ،)0())...وه ىاااطإىبةىيا ىةصىفا ه

دتالخط ل عيدلعاالسياقالخاةجيال ى الفممىع
إظية ،و
س اإهم لوع وديلواإقطاعاق
ع
ع

ًىىدلالموقىىف،ول إرىىا ىىأ لفمىىعالسىىياقالإفسىىيوالعىىاطفيلإلمىىام()الىىايالي ىأْإ ع إال ىىا ة 
عىىال ،ومىىامىىةمىىاً ىواهد ىىااخيىىةدلي ى عل ى الىىك،وهىىاايعإىىيأاال مىىدلىىي وسىىيللالة ىىاح
ىهيًى ع اجىىلالىىإف إلى الع وديىىل،وال و ى عليىىهسى اإهواالسى عاإل ىىهةىىي ى 
ال ىىالمةقىىط،ول إى ع
ياةرو()ال صةةهالعواةضعاالا ةالمس مة.
ولة مىىا صىىدةال مىىد اةىىلخطىىباإلمىىام()م ا ىىالللق ىةآاال ىةيم،ة مىىا صىىدةتهىىا 

ال لمىىلةا ىىلال ىىاب(ال مىىد)جعلرىىااإلمىىام()المريمإىىلعل ى جميىىعا دافا ىىهمفيضىىا عىىدها
عل جإابالااتاإللريلمايليقماالصفاتاس وسقالكالًراد اا،ةالصاللعل الإ يوآله.

هااهوالإسقالايقدي غيةةىي عىض فاصىيلهأ ياإىا،ل إىهالي خلىف،لىاايصىحعىدهىاا

فماي عرا.
الإسقماآدابال المالةاقيلال يعْ ع

) (7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،،ج،0ص.454
)(0م.ا،ج،0ص.012
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َ ْ
املبحث الثاني :العرض

 قومماهيلالخط ل العةض،ةروالجىزفالىةئي ةيرىا،ةة مىا خلى الخطيىبعىاالمقدمىل

والخا ملأليس ب اا،ل إهاليم اأاي خل عاالعةض.واالاإ فتالخط لعما أة .

وقدجعلهأةسطوثاإيالقسميااألساسياةيالخط لمىاجرىل سلسى وقوعىه،أمىامىاجرىل

أهمي هةقدجعلهأةسطوالجزفاألهموأسما اإلث ات.وااإظةأةسىطوللموضىو مىازاويىلمإطقيىل

جع العةضةي اي همقاةإىالل ةهىااوقىا  ...((:ى عىةضمسى قلىي لىهإال ايىلوا ىدلوهىو
إقاملال ةهاا،)7())...و الكي واالعةضأهماألجزافةي سلس األةضليل عىدإا ى ثاإيىاةىي
سلس الوجود.

صإيفالخط لي وا سىبالموضىو الىاييإ ىةيلىهالعىةض،وااا إازعىهموضىوعااأو
و
ع

األخيةليصعب صإيفرا،ةاألةضى 
لمإوعلو 

أ ثة اإتالغل لللموضو المريماواال اإتالخط
أا ةاع أوليلالموضو ،ثم صإفالخط لةيضوئه.

ىتأاالعىىةضةىىي عىىضخط ىىباإلمىىام()يل ى
وقىىدال ظى ع

 الخط ىىل ،ى ليص ىىعب

اإ ازعىىهمإرىىا،وهىىاايىىد عل ى  ىىدةجالطىىةحو سلسىىلهو ى اة طمفاص ى الخط ىىلو ال مرىىاو ماس ى را

إصيا.

والعىةضالىىاييًى م على الغىةضالىىايألجلىهأإًىىأتالخط ىل،ي لىىوالمقدمىلال ىىيخلصىىت

لل مدوالثإاف،و الك(( ...جع الم لقيةي ضوةع اديألهممعالمديإه.)0())...

هااال ضوةالع اديالاييس وليعل أاهااالجمروة،يوظفهاإلمامخية وظيفللىدخو 

ةيصلبالموضو وقد ريأالجمروةوجداإياواهإياالس ق اله.

ومعالجلالعةضس وا سبال سلس الايا ةةيمعالجلالمقدمىل،ةال دايىلسى واأوال

معخطبال و يد.

العرض يف خطب التوحيد

ميزالخط ل( )741أإراخلتماالمقدمل،وأإراةيأولرىااخىاتسىمتال ىواةالىاييقىع

ىىياال اةعىىيوالةعيىىل.ةقىىدسىىأ اعلىىبأميىىةالمىىؤمإيا(((:)ه ى  أةيىىتة ىىك؟ةأجا ىىه()

إتأع عدة المأة ،ةقا ياأميةالمؤمإيا يفةأي ه؟))(.)2
اإليجاب،قائال((:ويلكيااعلبما ع

ها الم اوةل مثا لمقدمل يةمألوةل،وطأتللموضو وع دتمسال هع.
)(7الخطا ل،ص.000
) (0اةيخاألدبالعة يةيضوفالمإرجاإلسالمي،ص.071
)(2إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.575
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لاا ادةاإلمام()ةإف الةؤيلال صةيلوأث تلهعس اإهالةؤيلالقل يل ،إسلوبال جاج
م ةهإىىاعل ى اس ى اللةؤي ىىهة ىىااهىىااالمقطىىعمىىدخالأوليىىاقىىامعل ى أسىىا المزاوجىىل ىىياالإفىىي

ق تَرَه اَُْع ن بْمشَا َه َد ْة اإلبصار وَ َْ ْنو رأته اَُْ ُقُل ِ بْحَقْائْ ِق اَُْإِميَانِ)).
واإلث ات،ةقا ( َْ ((:)و

هااالمقطعيً م عل مقدمات(موادقياسيل)مطويل إفيعااهللس اإهالةؤيل،ةلو ىاا

سى اإهجسىىما،ألم ىىاةؤي ىىه،ول إىىهلىىي  جسىىم،ةىىاليم ىىاةؤي ىىه،ةرىىااإىىو مىىاال ةهإىىلقوامرىىا
المضمةالايطعويتأ دكمقدما ه(،)7وقدخلعصإلى القيىا االسى ثإائي( ،)0قولىه(ول ىا
القيا
ع
أة هالقلوب قائقاإليماا)،ةرااالًطة مثا ل و يدللًطةاألو .

ولمىىاإف ى عىىااهللس ى اإهأاي ىىواجسىىماوااللوقىىع ىىتمًىىاهدلال ى ،عىىادةأث ىىتلىىه

صىفاتالعظمىلال ىي ليىق اا ىىهو إفىيعإىهااي ىواجسىىما مثى  ىاقياألجسىام((،إ من ربرري َط ر

ظقْ ,كبري اَ ْبورًراء ال ً صر براَ ْبور ,جَل رل اوالَرةْ ال
ص باَعْ ْ
ظ َم ْة ال ً َ
اَلَطافْ ْة ال ً صَ باَلُّط ْ ,عَظ ق اَعَ ْ

ظ.))..
ص باَغْْل ْ
ًَ َ

ىىدأهىىااالمقطىىع ال و يىىد(إا)وجىىافاسىىمرامضىىاةاإلى يىىافالمى لمل ى مالمإاسى ل ىىيا( ىىاف

الخطاب)ال يوةدتةيسؤا اعلبو ياإجا لاإلمام()هااماإا يلالً .

أماماإا يلالمضمواةإضاةل لمل(ةب)إل يافالم لم عززاالة خىاة الع وديىلو عمىق

اإل سا  را.

وقدجافخ ة(إا)مة ا(لطيفاللطاةل)لغىةضالم الغىلةىيإسىدافهىا الصىفلإلى الىاات

اإللريلوألج  و يدها.ل ااإلمىام()عىادةقىا (اليوصىف ىاللطف)ةصىاةال ة يىبمدهًىا
ألإهيإ

إلى جمل ىيام ىايإ ياةىيالمعإى داخل ىياةىيال إىاقض؛ألامعإى  المىه(()اا

ة ىىيلطيىىفاللطاةىىلااة ىىياليوصىىف ىىاللطف!)وألج ى هىىاا عىىةكالعطىىف ىىالواو،وةص ى  ىىيا
ىاالجمل ىىلاألولى ى وأصى ى تأجإ ي ىىلعإر ىىامم ىىااوج ىىب ى ىةك
ال الم ىىياألاالجمل ىىلالثاإي ىىل اإ ىىتم ى
ع

العطىىف(،)2وااللىىو اإ ىامعطىىوة يال ىىااال إىىاقضةىىيالقىىولياةىىي ىىا اق ةاإرمىىاوألص ى حمعإ ى 

ال الم(اااهلللطيفاللطاةلواليوصف اللطف).

ويإظة:ةي ال لالخطاباإلقإاعي،مدخ إظةيو ط يقيلد اةسىلالخطا لالعة يىل،
)(7يإظة:المإطق،ج،0ص ،085ع
ويإظىىة:الخطا ىىل:ص758ومىىا عىىدها.وةىىيضىىوفالمطىىةوحي ىىواهىىااالقيىىا مىىاال إىىاقض:ااالجسىىم
ص ،87-12ع

جسماليةك.
عيةك،مالي 
ع

)(0القيى ىىا االس ى ى ثإائي:وهى ىىوالمصى ىىةحةى ىىيمقدما ى ىىه الإ يجى ىىلأو إقيضى ىىرا،ويسى ىىم (اس ى ى ثإائيا)الً ى ى مالهعل ى ى  لمى ىىل
(االس ثإاف).عيإظة:المإطق،ص.025
)(2عيإظة:دالئ اإلعجاز،ص.027
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ىامسى ى أإفل
وعلى ى ال ىىة مم ىىا ىىةكالعط ىىفو ىىواالجمل ىىلالثاإي ىىلمإقطع ىىلع ىىااألولى ى ؛ألإر ى ع

ةاإلً ا قائم،ألاموصوةاوا داهو(لطيفاللطاةل،اليوصف اللطف).

أايإظةإل معإ اللطف.
و اإلً ا ةيهااالقو
ع
أإاألطف ه:إااأةي هعمىودلوةةقىاةىيالمعاملىل،وهىو
((لطفً:يفلطيف:لي  جاف...و
ع

لطيف راااألمة:ةةيق مدا اة ه﴿اَّللهُلَطِيفٌبِعََِادِهِ﴾وقدلطف رم.)7())...

وجىىافةىىياللسىىاا((:لطىىف:اللطيىىف:صىىفلمىىاصىىفاتاهللواسىىممىىااسىىمائه.وةىىيال إزي ى 
العزيىىز﴿اللَّبهُلَطِيبفٌبِعََِببادِهِ﴾،وةيىىه﴿:وَهُبوَ اللَّطِيبفُ الخَبَِرُ﴾.ومعإىىا واهللأعلىىم:الةةيىىق ع ىىاد .قىىا أ ىىو
عمىةواللطيىفالىاييوصى إليىكأة ىكةىيةةىقواللطىفمىااهلل عىال ال وةيىقوالعصىمل...يقىا 

لطف هوله الف حيلطفلطفاإااأةةق ه.ةأمالطعف الضميلطعفةمعإا :صغةودق.)0())...
وةىىيالقىىامو ((لطىىف...لعطفىىا الضىىم،وودإىىا،واهلللىىك:أوصى إليىىكمىةادك لطىىف،و ىىةم

لطفىىاولطفىىال:صىىغةودق،ةرىىولطيىىفواللطيىىف:ال ىىة ع ىىاد ،الم سىىاإلى خلقىىه إيصىىا المإىىاةع
ىف
إليرم ةةقولطف،أوالعالم خفايااألموةودقائقرىا،ومىاال ىالممىا مىضمعإىا وخفىي.واللع ْ
ط ع
الضممااهللال وةيق.)2())...

و س ةها المعاإيوال دقيقةيراي ص أاالمةاد ىاللطفاألو ةىيقولىه(لطيىفاللطاةىل)

مىىايوجىىب وإىىهسى اإهعالمىىا ىىدقائقاألمىىوةوخفاياهىىا،الم سىىاإلى ع ىىاد ال ىىاة رىىمالةةيىىقةىىي
مدا اة رم،الموصى الىيرممىةادهم،صىا بال وةيىقوالعصىمل يىةالجىاةي.و رىااصىحاايوصىف
اللطيفم الغل.

أمااللطفالاياليصحأايوصف ىهسى اإههىومىا ىاامىاصىفاتاألجسىام ،الصىغة

والدقل،ألاهاااليليق ه عال  عدأاث تأإىهلىي  جسىموااللصىحةؤي ىه،وقىدث ىتةىيأو 
فص لماوةد عمجمالماق .
قهةروم 
ع
الخط لعدمرا.و راااة طهااالجزفماال الم سا
وعل هااالقيا ةي اقيصفا هس اإه،ةالعظمىللىهسى اإه((ال يىفوال ىدوال مثى 

ًيف))(،)4والعظيم((...الايجاوزق ْد عةعوج عا ىدودالعقىو ال ىيال صىوةاإل اطىل إرىه
و قيق ه.)5())...
)(7أسا ال ال ل،ج،0ص.715
)(0لسااالعةب،ج،5ص.4221
)(2القامو الم يط،ص.181
)(4لسااالعةب،ج،4ص.2224
)(5م.ا.
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وهىىا العظمىىلهىىيال ىىي صىىحعلى الىىااتاإللريىىل!أمىىا اع ىىاةةخامىىلالجسىىمو ىىة ووصىىف
الطو والعةضوالعمق ه،ةراامايجباايإز عإهس اإه.

والجاللل(الجلي )هيالعظمل الالئقل هس اإهولي المقصود راالغلظىلال ىي وصىف رىا

األجسامعادل.وه ااي ط ال إاةي ياصفا هالالئقل هو يامااليجوزعليهماالصفات.

ثمقىا (ْ ((:)وبولَ كُلِّ شيء ال ًقال شيء ْو وبلْه ,وبعدَ كُلّ شيء الًقال َره بعردٌ))،هىااالمقطىعي ىيا

أاال ىىالميس ى دعي عضىىه عضىىا،ةعىىدمج ىوازالةؤيىىلاس ى دع سىىلبصىىفاتالجسىىمعإىىهس ى اإه
وأ اإتالصفات(اللطفوالعظملوالجال )مغاية هلسائةالمخلوقات،ةاس وك را إلرىاواإللىهةىي

م ىىيطالوجىىودي ىىواسىىا قاعلى الوجىىودومصىىا الىىهو اقيىىا عىىد .ويلىىزممىىاهىىااأاي ىىواواجىىب
الوجودألإرامالوازمه،أيالقدمواألزليلوال قافواأل ديلةري س دعيوجوبالوجود.

ووجوبالوجوديق ضيالقدةل((،والقىادةهىوالىايإااًىافأايفعى ةعى ،واااًىافأاي ىةك

ىىةك،)7())...لىىااقىىا ()عقيىىبالىىك((:شرراء األش ر اء ال برمررة))،وقىىدا ىىةز( )قولىىه(ال

رمىل)عىاصىفاتالم ىدودوالمم ىىاألإرىامىاًىوائبالىإقصوال ليىىق ىه عىال ،ولىااةىإاسىىل را

عإهيس لزما صافاا ه الصفاتال ماليل(،)0و مث هاااال ةازقا ((()درّاك ال خبدًعة))،

وألااإلدةاكيسى لزماإل اطىىل ىىالمعلوم،ةقىىداث ىىتلىىه()الىىكدواأاي ىىوا ىىاالةىىيالم ىىاا،
وقدعالجأميةالمؤمإيا()ها الفقةلخيةعالجةقىا  ((:األش اء ُكلررا غري متمازج برا ,وال بائ ٌن

مكرا ,هاهر ال بتروًل املباشرة ,متجل ال باسترالل رؤًة ,نا ٍء ال مبسافة ,ورًب ال مبداناةٍَ ,ط

ال ًتجسق)).

لماإف اإلمىام()الجسىميلعإىهاهللسى اإهألإرىا سى لزماألجىزافوالم ى ،ومىا((...ال

جسق َه وال دم َه وال م ران َره وكران حم طر تا علرى كرل شريء،)2())...أ ىاااإلمىامعلىي()مىواةدهىا 
اإل اطىىل مىىا عجىىزعإىىهالعقىىو عىىاطةيىىقالمةاو ىىل ىىياالإفىىيواإلث ىىاتالىىاييىىؤدي ال ىىاليإلى 

سلبمااليليق هسى اإهةلمىاقىا (()ةىياألًىياف لرىا) ىااعلى األوهىاماا خيى الىك
عل إ والممازجىلةإفىا ،ةلىمي ىقإالالم ايإىلةإفاهىاأيضىا،لمىا طلىب لىكاألمىوةمىام دوديىل
الموصىىوفوهىىوسى اإه يىىةم ىىدودوالي إىىاهيومىىا ىىاا ىىالكةىىإااإل صىىاةاليجىىوزعليىىه(،)4

وه اااألمةةي اقيةقةاتها الخط لال ي ةاإلمام()ةيراعل ال ديثعاعدمإم اا

ةؤي ه عال ماخاللرا،ةأضف  عدامإسجمام ماس ال ةاةمفاص الف ةلالةئيسل.
) (7دايلالمعاةفاإللريلةيًةحعقائداالماميل،ص.41
)(0م.ا،ص.25
)(2م.ا،ص.50
)(4م.ا.
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و رىىاا ى ال مأجىزافالخط ىىلو إمىىوةىىيإسىىقم ىو اازوهىىوعىىياماال ظىىهال سى اإيوهىىوي لى 
ا دكخطباإلمامعلي()إايقو ...((:يإ غيااإل ظ يفااالموضوعاتقىدخضىعت
للإمووالى ال م يىثيفصى مىاهىومجمى ويطىوةويإمىيالموضىو ،)7())...ةاة ىاطهىااالمقطىع
المقطعاألو (لم ة العيوا)و المقطعالثاإي(ااة يلطيفاللطاةل)يعقدأواصةالموضو ةي

و دلعضويلوا دل( ،)0ع

 ماس اإصياظاهةلمعالمه.

ثمعاد( )يث تلهالوجود يةالمس وق العدموهىاامىا ىااقىد إاولىهةىيمقطىعأسى ق

طرار
إاقا (ق  ًيف)...ول إههإايعيدالف ةلماجرلأخةك((مَ وج ٌد ال بَعدَ عَر َد فْاعر ٌل ال باضور ْ

ري ال بررداةٍ ,ال تَحو ًر ْه األمراكْن ,وال تتترمكه األوورات ,وال حتُردُّه
مق مدرٌ ال بْحركةٍ ,مرًدٌ ال َبرَامَةٍ ,سَم ٌُ ال بآَة بص ٌ

اَصفات ,وال ترخذه اَسِّكاتَ ,سبَ َق األوواتَ كْ ونَه ,واَ َع َد َ وج ده واالبوتداء أزََُه.))...

ق عىدم،واإرى هىااالمقطىع
دأهااالمقطع إث ىاتأقدميىلوجىود سى اإه،ةرىووجىودلىميسى ْ

الف ةلاا را(،س ق...العدموجود )...ةرا جمللخ ةيللراة ىوكم ًىا ه ،لغىيال ىدود ىياأو 
هااالمقطعوآخة و ث ىتهللسى اإهاألز  قولىه(وسى ق...اال ىدافأزلىه).ة ى هىا الجمى  ؤسى 

ل قيقلالموجودالمطلقالواجب،ا اة ازمىاالموجىودالمم ىاالىاييسى قوجىود العىدم،لىااجىافت
الجمى ى م ىىا ىىياأو المقط ىىعوآخ ىىة ل عض ىىده ىىا الف ى ىةلو يإر ىىا،ع ىىاطةي ىىقالمإاو ىىل ىىياالإف ىىي

واإلث ىىات،ةاإلمىىام()يث ىىتهللسى اإهالفاعليىىلويإفىىيجىىزفامإرىىااليىىالفمالىىااتاإللريىىلوهىىو
االضطةاة،و راااألسلوباث تاإلةادلوإف الرمل،وأث تالسمعوإف اآلللال ييسمع هوأث ىت
لهال صةوإف أدوا ه.ها المزاوجلالمس مةل ياالإفيواإلث اتهيإو ماال اة طالً ليالاي
يقىىومعلى أسىىا  ىواليالجمى الم الصىىقل(،)2والم اة طىىلمعإويىىاوالىىدلي على الىىكأاهىىا الجمى 

اس غإتعاأي ةفية طرا،ة أا جملل ياو ؤ دو ققمعإ الجمللال يق لرا(.)4

وقدزادمااالة اطاإليقا الصو يالاي زمالجم ال ي ليرىاةىيم ىزمجمىاليوا ىد(وال

إات).
أخ عا عالس ع
ع
ع
الصفات،وال ع
ضمإهع
األوقات،وال ع ُّد ع
ف أن ال مَشورعَرَ َره ,وبرتجرري ْه
ثم دأإمطجديدماالجم ،اوإيقىا مخ لىف((،بتشعري ْه املشاعْرَ عرِ َ

اوْ اهْرَ عرِفَ أنو ال جَ وهَرَ َه ,ومبتادمتْهْ بنيَ األش اء عررِفَ أنم ال ضْردم َره وبْمقارنتْرهْ برنيَ األشور اءْ عررِفَ أنو ال وررًنَ

َه)) ،قومها الجم ماإا يلالً عل أسا إ تال لماتما عضراوهاايسىرمةىيقيىام
عالقاتم إيلعل  قاةبالصيغلالداخليلةىيهىا الجمى ( ًىعية،المًىاعة،مًىعة)و( جريىة،

) (7اةيخاألدبالعة يةيضوفالمإرجاإلسالمي،ص.078
)(0عيإظة:م.ا،ص.075

)(2عيإظة :لي الخطاب،ص.024
)(4عيإظة:دالئ اإلعجاز،ص.001
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الجواهة،جىوهة)وه ىااال ىا ةىيالجمل ىياال ىالي يا،ةرىااإمىطمىااالًى قاقالىاييسى عم مىادل
لغويىىلوا ىىدل،وي جل ى أثىىة ةىىيال عىىدالصىىو ي ،و رىىاايىىدخ االً ى قاق((...ةىىيمس ى وكآخىىةمىىا
الس كوهوالس كالإ وي.وماثمي وااالً قاقما يثا اداألص المعجمي ىياطةةيىه–

مسرماةيالس كالمعجمي،وما يثال ةاةالصو ي،مسرماةيالس كالإ وي))(.)7

واالً قاقةيالجمل يااألولي يا عددتأطةاةهألإه جىاوزاللفظ ىياو رىااي ىواالسى ك ىيا

أجزائرىىاأ ىىة،أمىىاةىىيالجمل ىىيااألخيىىة ياةقىىداق صىىةاالً ى قاقعل ى لفظ ىىيا(مضىىاد ه–ضىىد)
(مقاةإ ه–قةيا).

ىتعإصى اة اة طىا ىيا
ع
وقد
ةةتلفظلعةفةيهىا الجمى األة ىععلى ام ىدادالمقطىعومثل ْ

أجزائه،ووقفهااال ةاةً الومضموإاليجسدالغايلماالخط لوهيإفيةؤي هلإفي جسيمه.
واإ ثقعاهااالمقطع،مفص آخةيمتإليه صلل،ألإهاإعقىدل يىااال ضىاد ىيااألًىياف،

والمقاةإل يإرا((:ضادم اَك رَ باَظُلمةْ ,واَ بسَ باَبلل ,واخلْشْنَ باَلنيِ ,واَصمرد باملْحرور .مؤَ بني متعادًاتررا
ومفْرق بني متدان اترا ,داَّة بتفرًقرا على مفروْرا .وبترَ فرا على مؤَفرا ,وذَك و َه تعراىل﴿َومِبن كُبِّ شَب ٍْ
خَلَقنَا زَ ْوجَيْنلَعَلَّكُ ْتَبَِكَّرُونَ﴾ففرق بني وبل وبعد َر عْلقَ أن ال وبرل َره وال َبعوردَ َره ,شراهْد ٌة بغرائْاِهرا أن ال
ِ ب كه وبني خلقه)).
ب بعتَرا عن بعضٍ َ عْلقَ أ ون ال جا َ
غرًا ْة َْمغرزها ,خم ة بت و ترا أن ال ووُ مل ورترا و َج َ

ىىااصىىدةهىىااالمقطىىعيلفىىتاإظىىاةاآلخ ىةيالمفرىىومال ضىىادمىىاخىىال امثلىىل سىىيلاس ى لرا

اإلمىىام()مىىاالواقىىعلخدمىىلالغىىةضالىىاييسىىع إليىىهوهىىوأايجعى ال ضىىوةيىىدة واأإمىىاط

العالقىىلالقائمىىل ىىياال ائإىىات وصىىالل ى فرمالوج ى ودال لىىي،ليخلىىقاوا ىىا مث ى الطاعىىلأمىىامهىىاا
السلطااالعظيمالاييس د عل عظم هماخىال آليىات قىعةىيم إىاو اليىدوهىيالمقاةإىل ىيا
ع
الم ضاداتال ييس ًعةهاال .
و الكي وااإلمىام()قىدلجىأإلى طةيقىلةإيىلإلث ىاتوجىود سى اإه قىومعلى الط ىاق

يااأللفاظ،إالااهااالط اقجافعفوياةغاي هليستةإيلواا اإتصوة ه الك.

ومإ ىىه وصى ى إلى ى أاأصى ى الوج ىىود(الثإائي ىىات)،ول ىىالكج ىىاف ر ىىا اآلي ىىلالقةآإي ىىل،؟ل عض ىىد
ًواهد ﴿َومِن كُِّ شَ ٍْ ﴾...ثمعادإل موضو أزلي هس اإهوقدمهو أد ،عىاطةيىقال ضىاد
أوالط اقالفإيالاييقةا(ق إل  عد)ليؤ دوجوبوجود الاياليإفىكعىاالقىدةل،ع ىةهىا 
الجم ااتالخطاألةقيالم ا ع(ًاهدل غةائزهاأاال ةيزلل عمغةزها،مخ ىةل وقي رىاأاالوقىت

مغةزهىىا)
لموق رىىا)...هإىىاأيضىىااس ى جلبال ىةاةاالً ى قاقيالىىاي عىىددتاإماطىىه( ةائزهىىا -ةي ىزل -

و( وقي را-وقت-موق را)ليزيداً اكها الجم .ويص ماخاللراإلى المقطىعاألخيىة((كران
)(7ال ديع ياال ال لالعة يلواللساإياتالإصيل،ص.727
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ر ّبات إذ ال مرب َِ ,وإهلات إذ ال مرَ ه ,وعاملات إذ ال معل  ,ومس عات إذ ال مسم ))،هىااالمقطىعمىاصىلبالغىةض
ولي خ امالخط ل،واسى خدمةيىهاإلمىام()األسىلوبالإ ىوياا ىهالىاي ىةةعىدلمىةاتةىي
ها الخط لوهوالمزاوجل ياالإفيواإلث ات،واالً قاقاللفظيالاييزيدما ماسىكالىإص(ة ىا

–مة وب،والرا–مألو ،وعالما–معلوم ،وسىميعا–مسىمو )وهىااال ى اة ط ىياجميىعأجىزافالخط ىل
يق ضىىيأاأجزافهىىا إامىىتو ًىىا تإليصىىا الرىىدف،وه ىوأامىىا ىىااي م ى صىىفاتالة و يىىل
ي عىىال عىىاإطىىاقالإظىىةال ًىىةيالم ىىدود،ولىىاا اةصىىتجميىىعالمقىىاطعل و يىىدهىىا ال قيقىىل،ولىىو
إعىىادلالمعإى ى  صىىوةمخ لف ىىل،ل سى ى وي إيىىلم امل ىىلمإغلقىىلعلى ى موض ىىو وا ىىد،و ىىالكي ىىوا

العةضموقوةاعل  ايلوا دل،واا اإتأساليب قيقرام إوعل.

ومىىاالخطىىبال ىىياإصىىبالعىىةضةيرىىاعل ى موضىىو ال و يىىد ،عىىدمقدمىىليسىىيةل–س ى قت

ق ف تجرامأ ,وال برذي غاًر ٍة ف تكراهى,
اإلًاةلإليرا–قولهيإعتاهللعزوج ((َ س بشبحٍ فت رى ,وال جبسر ٍ
وال بْم وح َدثٍ فْ َتصَرمف ,وال مبسترتٍ ف ت ش  ,وال كان بعد أنو مل ً ن ,بل ارت األوهرا أن ت ر َ ا ُمل ْ ر َ َْألشر ا ْء

[و] من مل ًَاَ ول بْال م ا ٍن وال ًاول الختالف األزمانِ ,وال ًَغولبه شرن بعد شانٍ))(.)7
يى ى

مالمإط ىىقالعقل ىىيواألس ىىلوبال ج ىىاجية ىىيالجمى ى الخمى ى األولى ى ،ةق ىىدعم ىىداإلم ىىام

()إل إفيالملزوم،ليإ فيالزمهمعه،و ااس يلهإل الكإ وياإفيالملزوم لىي أو(ال)
و و يدالكالإفي ال اف،ومعلومأا(( ...مالإفىيإااادخى على  ىالم،ثىم ىااةىيالىكال ىالم
قييدعل وجهماالوجو ،ااي وجهإل الكال قييد،وأايقىعلىهخصوصىا))(((،)0وااا ىااهىاا

ىةب.ةم ى إفيىىت المىىاةيىىه أ يىىد،ةىىإا
ع ى عىمالإفىىيإاادخى على  ىىالمةيىىه قييىىد،ةىىإاال أ يىىدضى ع
إفيكالكي وجهإل ال أ يدخصوصاويقعله))(.)2
وعل ى مىىا قىىدمي ىىوااإلمىىام()قىىدإف ى عل ى إ ىىوالخصوصىىيلوال قييىىد،إفي ىامؤ ىىدااا

ي واس اإه(ً ا،جسما،اي ايل ،عم ْ دث ،عمس ة)،وة ما ااهااالإفيالم ىال ةيىهالق اةإىه
ال و يد،وماااكإالألاالًخصالاياعإًأتالخط لعألجلهوهوا ىدم رىودلالىيما ،ىااطال ىا

لل ىىم،ةرىىوم يىىة(،)4ةىىالهىىو الخىىاليالىىاهاليأ يىىهال ىىمخىىا مىىاالمؤ ىىدات مامىىا،والهىىو

)(7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،جاج،7ص.510
)(0دالئ اإلعجاز،،ص.015
)(2م.ا،ص.082
)(4عيإظةً:ةح المخ صة،على  لخىيصالمف ىاحللخطيىبالقزويإىي،ةىيالمعىاإيوال يىااوال ىديع،سىعدالىدياال ف ىازاإي،
ص.48
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ىىالمإ ة،ليىىزدادال ىىالم و يىىدا(،)7وه ىىااا ىىة اإلمىىام()مىىااللغىىوال ازئىىدةىىي المىىهومىىا
الإقصالفا شأيضا،ةجافال المعل قدةالسؤا .م ةسا ال ةاهيا،معضودا األدلل.

والمال ىىظأااإلم ىىام( )لم ىىاإفى ى الجس ىىميلومالزما ر ىىااإص ىىةفة ىىو اةإلث ىىاتس ىىةمدي ه

س اإهولاا وص ماإفي ًخيصهس اإهإل إث اتأزلي ه،وها ي وجهمإراإل إث اتقدة ىه

ألا((...اإليجاد(وال أثيةوالفاعليل)يدوةمىداةالوجىود،)0())...و ىااسى يلهإلى إث ىاتالىكعىا
طةيقالجم الم قاة لوالم ًا لماخال االً قاقاتالموزعلعل أجزائرا( يىف–الم يىف–
ز ْ –يىزو )ةضىالعىا ىةفالعطىفالىاييفيىدإًى اة اةىيال ىموهىوا ىدوسىائ السى كال ىي
ة طالإصإل  عضه،وعظرةو دلالخطاب.
ثمقا ()م مال ديثىه((:اَبَع د من تَخ ل اَقُلُ ِ ,املتعاَي عن األشباه واَتروِ [اَ ِتور وه ]()2

ال اَغ ِْ ,ف َمعانْاخلْلُقِ عَكوه َمكوف َّة ,وسَرائرهق عل ه غري خف ة ,املعروف بغرري ك ف رةٍ ,ال ًردوركُ براحل اسِّ ,وال
عّ

ط به األوُ َدار .وال تقدّره اَعقُ ل وال تَقُ عل ْه األووها )).
ً ْقاس باَكاس ,ال ت ودرِكُه األبوصار وال ت ْح ُ

علقها الفقةل ماق لرا وضي او فصيالو و يدا،ة عىدأاأ ىاا()اااهللسى اإهال

ي يف ما يفاألًياف(  اةتاألوهىاماا يىفالم يىفللًىياف،)...عىادليؤ ىدالىكمىا

خال الصفات(ال عيدوالم عاليوالىو ةوعىالمالغيىوب)،ةرىاا لىه فصىي ل يىاامىواةدالعجىزعىا
خيلىهسى اإه.والصىفاتال ىىيا ىةت يى على مىىاق لرىاإ الىلداخليىلإلى الىوةاف(.)4و ىدواهىىاا

الةجو اليم اةرىمالخطىاب،إاال ىدمىامعةةىلالمةجىعالىاي يى عليىهالصىفل،و رىا اإل الىل
يس إدالخطابإل إفسه،ويل فعل مة زثا ت اي هوصفه عال وصفامغاي اةلل ًة.

لق ىىدس ىىلكاإلم ىىام()ة ىىيسى ى ي  قي ىىقه ىىا الغاي ىىلم ىىاأس ىىما علم ىىافال ىىديع(الم ىىاهب

ال المي)،ومعإا ((...ايىةاد جىلللمطلىوبعلى طةيىقأهى ال ىالم،)5())...وهىا  جىجم واليىل،

ةلو اا عال قةي اماالقلوبألم ا خيله،ولو ااداإيا،ألم ا ًى يره...إلى آخىةمىاألقىا 
ما جج.

اةد يىةلألاسىلب
ثمأعقبال الم الإفي،و اجلاإلمام()إل الإفيةيمث هىا المىو 

الصىىفاتال ىىيال جىىوزعل ى اهللس ى اإه ق ضىىيالىىك،و رىىااالسىىلب قىىومماهيىىلالىىااتاإللريىىل

)(7عيإظة:م.ا،ص.50

) (0دايلالمعاةفاإللريلةيًةحعقائداإلماميل،ص.754
)(2المعقوة ااأضاةرماالمؤلف.
)(4يإظة :لي الخطاب،ص.022
)(5المطو عل ًةح لخيصالمف اح،ص.18
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الس إادها يإئاإل ال إزيه،ةمااليدةك ال وا واليقا عل الإا هىولىي مىاجإسىرمو ىاا
ي ققمةاداإلمام()وهوإث اتألوهي هس اإه.

وق ىىدعم ىىد()إلى ى الس ىىجعة ىىي ى ى جمل ىىيا،ل عض ىىدالجمى ى  عض ىىرام ىىاخ ىىال ال إي ىىل

االيقاعيىلالم ضىاةةل( ىوا والإىا –األ صىاةواألقىىداة)،ثىملمىاأوًىىكاإلمىام()أايإرىىي

خط ىىه س ىىةه ىىا ال إي ىىلالصى ىو يلوخى ى مخط ىىه جعلر ىىامةس ىىللإاال ق ىىدة العق ىىو وال ق ىىععلي ىىه
األوهام.

ويال ظأا لملاألوهام ةةتةيهااالمقطعوالمقطعالسا ق،وال ةاةي ًفعىا اجىل

ماسىىلوعىىاضىىةوةلداعيىىلإليىىه(،)7واإلمىىامةىىيمث ى هىىااالمىىوةداليس ى عم سىىوك لمىىل(األوهىىام)،
ة لماأةادااي ياعجزاإلإسااعاالوصو إل  إرهس اإه،لجأإل هىا اللفظىل،و ىداأإىهال

يقوممقامراًيف،ألامقا اليقياوالظاوالًكهوالوهم،واليقيا يةم ص ةمادوإهأ عد.
لاالايجدالمةفمرما او ال إقيبعاالااتاإللريلسوكاألوهامو راخ مالخط ل.

وهىىا الخط ىىل سىىا ق را ،س ى ردفإعىىتالىىااتاإللريىىل،وهىىي ل ىىفةىىيمسىىاقدائىىةي،يىىدوة

و الردف،لاا إامتمفاصلرا و م وةوا د،اس وت ه إيلم املل.

وماالخطبال يعالجتالموضىو إفسىه،الخط ىل()712وقىدسىميت خط ىلال و يىد ،عىد

المقدمىىل خلىىصاإلمىىام()للعىىةض،الي ىىدوالعىىةضمإف ىاعىىاالمقدمىىل،ألإىىه ىىدأ فعى مإفىىي
العىةكمس وسىقالجمى ،جىافةىىي
ي يى على مىاق لىهإ الىلداخليىلإلى الىوةاف،ةالخطىابم ماسىك ع

أو مقطع عدالمقدمل:

ق
((مل ًَخررل مكرره مَ ررانٌ ف ر ودرَكْ برًوكْ َّ ر ٍة ,وال َرره شَ ر َبح ْمثررالٍ ف ص ر َ ب فْ ّْ رة ,ومل ًَغْ ربو عررن شَ ريو ٍء فْ ر عل َ

حب ث َّة.)0())...

واًججم ها الفقةلل ؤديمعإ وا دا،جافالإسقةيالخطاألةقيطويال،وعل عاد ىه

()يلجىىأإل ى أسىىلوبالإفىىيةىىيمث ى هىىا الم ىىاوة،ليث ىىتلىىهال و يىىد ،ىوازاالجم ى والسىىجع
أضىىف عل ى هىىااالمقطىىعو ىىدلإسىىقيلوصىىو يلومعإويىىل،ألاأو الجملىىليل قىىيمىىعآخةهىىا،ةرىىا 
لقلال ق طةةاها.

أماةيالمقطعاآلخةةقا ((:مباًْنٌ َْ َجم ُِ ما جررى اَصّْرفاتَْ ,وممو َتكرٌُ عرن اإلِدو َراكْ مبرا ابوتر َد َ مرن

ت)).
ف احلاال ْ
ص ُّر ْ
ظ َم ْة ْمنو َجم ٍُ َت َ
َتصو ِرً ْ اَذمواتَْ ,وخارِجٌ ْباَ ْ ًِاءْ واَعَ ْ

)(7عيإظة :ابالصإاع ياةيال ا لوالًعة،ص.754

)(0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.518-511
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هىىااالمقطىىع سىىا قه،ي ميىىز ىىالفقةاتالم وازإىىلالطويلىىل،الم مي ىزل السىىجعالىىايخ ى م ى ةق ىةل

ال ىىافالطويلىىل،وهىىي ىىةفمرمىىو (،)7والرمى ةيىىهمعإى الخفىىاف،وةىىيهىىاامماهىىالمىىعمىىاخفىىي

عااإلدةاك.

وقد ىااالسىجعقىد ىوز جميىعةصىو الخط ىل،وميىز عضىراعىا عىضْ ((،فْل وسَرُو َْره صْرفةٌ

ك َتصرارً اَصّْرفاتَْ ,و رارَ
تكال ,وال َ ُّد ًتو َرِ َْه ف ه األْموثرال ,كرلم دونَ صْرفاته تَحرا ْبري اَلُّغراتْ ,وضَر مل هكاَْر ْ
ري ,و َالَ دوو َن ْغ و ْب ْه املْ ُكر نِ جربٌ مْر َن
ط َُ دونَ اَرُّس خَ ْفي عْلُ ْم ْه َج َامُْ اَتمفُ ْس ِ
ري ,وانو ْق ْ
ب اَتَّفُ ْ ِ
َمل ُ تْ ْه َعم قاتْ َم َذاهْ ْ

اَغ ِْ تاهَُو ْفي أْدو َنى أْ َدانْ را طامْحات اَعقُ لِ)).

ةيأو جمل يااس ر ال الم الإفي(ليستوال) اإتالغايلماالكمإعالصفات،أا إاله

س اإه.وأاال ضةباألمثا  دوداله ،اإتالجمل اااسمي ياةقدأةاد()أاي ياأاهاا
الإفىىيمسى ديموثا ىىت،لىىااجىىافالفعىىالاالمصىىا االلجملىىلاالسىىميل،والواقعىىااخ ى اةلرىىاةىىي الىىل

ال إافللمجرو ( عإا – عيضةب)ليس ديمالعجزويث ىتالقصىوةللجميىع،و ىدأتالجمل ىااال الي ىاا
فعلياماضييا( وض )ةغىداال لى والضىال إىاجزيا،ةالم ىاوالتالم جىددلوالمسى مةلال ا ثىل

ةىىي قىىائقوجىىود  عىىال اإ رىىتإل ى ال ي ىةل،ود الفعىىالاالماضىىياااللىىااا ىىدأت رمىىاالجمل ىىاا

ت جمل ىيا ىةفم ًىا ه
خ م ْ
الل اا ع اهما( اة–اإقطع)عل ال ةددالايأعق هالعجز،و ع
(الالم،ةال افالطويللةالةاف)،وجمعت يإرماجميعاالواول د عل اً ةاكال ملرا الجم ل ا
ةىىيآخىىةجمل ىىيا سىىةتهىىا القاعىىدل،ةلىىميجمعرمىىاالسىىجعةىىيآخىىةجمل ىىيا،ولىىم ضىىمرماال ىواو

(و التدوا ي لالم إوا جبماالغيوب ،اهتةىيأدإى أداإيرىاطام ىاتالعقىو )،ةالجملىل
الثاإيل مالو اإت م الجمللاألول و فسىةها،ةرىيم علقىل رىاةىيالمعإى ،وقىدصىفد رماةىي

إسىىيجوا ىىد(الرىىاف)ةىىي لمىىلأداإيرىىا،إا اإىىتإ الىىلداخليىىلإل ى الىىوةافا فقىىتمعرىىاال اجىىلإل ى 

العطف،وقداس طالتها الجملل،و داإيقاعراطويالوال فصي ةيراأ ثة،ة ماألإرىاآخىةجملىل
ةىيهىا الفقىةلة أإرىا ىوجزخالصىلمىامضى مىاال ىالم،و عمىقةصىو ال يىةلةىيالخىوضةىي

األسةاةاإللريل.

وألجى الىىكجىىافالمقطىىعال ىىاليقصىىي اة،سىةيعا،هىىيماعليىىه ىىةفالىىدا الىىاي ىىااقىىد ىىةة

عل إ والةتللإظة((،وا دال عدد،دائمال أمد،قىائمال عمىد)) ،ىااال ة يىبهإىاقىائمعلى 
الإفى ىىيواإلث ى ىىاتلي وص ى ى اإلمى ىىامإل ى ى مقصى ىىود ،وقى ىىد والى ىىتالجم ى ى اإلخ اةيى ىىلل ؤ ى ىىد(ال و يى ىىد،

والسىىةمديل،والقىىدةل)وهىىا مىىااللىىوازماال ىىي ث ىىت عضىىرا عضىىاوقىىدوقعىىتاألخ ىىاةمإفيىىلوالمسىىإد

)(7سةصإاعلاالعةاب،ج،7ص.755
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ىةةالى ىىدا -وهى ىىي ى ىىةفمجرى ىىوة-ازدادجى ىىالف
إليى ىىه ى ىىافل عييإى ىىهةى ىىيسى ىىالفال ى ىىالم(،)7و ى ىا
ال إويا(،)0لوضوحالقصد عدطو  فصي .

ثمعاديؤ د عضماقةة سالفا أإماليإ ز  اوةالًكوال يةلأوال ةددةي ديثيصعب

س
عل  يىةاإلمىامالخىوضةيىه،إااإىهةىي ى مىةلي سىطال ىالمةىيجاإىبمخ لىفَ((:ر سَ جبركو ٍ
فتعادَُْه األجوكاسَ ,وال بشَ َبحٍ فتتارعه األشوباح َْ ,سَ َْ َرا مَ ْح صٌ َعنو إدو َراكْر ْه َْررا ,وال خرروجٌ عَرنو ِإ اطْتْر ْه ْبررا ,وال
ِ عن إ صائْ ْه هلاَ ,وال امو ْت َكا ٌ من وُدو َر ْت ْه َعْل ورا)).
ا و ْتجا ٌ

إاو ىىتهىىا الجم ى عل ى الإف ىىي ىىيا(لىىي وال)والإفىىيالم ىىيصعإىىهةىىيإث ىىاتال و ي ىىد

و إزيرىىهعمىىااليليىىق ىىهللمالزمىىل ىىيااألم ىةيا...((.و ىىاآلخةلهىىا السىىلوب س ى لزما صىىافاا ىىه
الصىىفاتال ماليىىل،ةىىإاسىىلبا ىىدالإقيضىىياةىىي ىىمإث ىىاتالإقىىيضاآلخىىة...ةىىإاا ىىااالم ىىدف

الم عا مسلو اعإهالإقائصوالعيوب،ةروي واصةفالوجودوصةفال ما و إياومس قالةي

اا ىىهوثا ىىاومطلقىىاوواج ىىدالجميىىعاألوصىىافال ماليىىل،)2())...ة ىىإااسىىلباإلمىىامعىىااهلل ع ىىال 
صىىفاتاألجإىىا واألجسىىامأةض ى الىىكإل ى االع ىةاف إلوهي ىىهوهيمإ ىىهعل ى خلقىىهو جل ى  ىىالك

قدة ه.

وألاالإصيعالجموضوعاوا داةقد ثةتاإل االتالداخليلةيىهو قىقال ضىام ىياأج ازئىه

ماس ى اةىىيةق اة ىىه،ةالرىىافةىىي( عادلىىهعو ضىىاةعهوةىىيلرىىاوا اط ىىه )...ىىدل عل ى أاالموضىىو 

لص ىىيق عض ىىه،وأاإم ىىو م ىىدةج،ة ىىالفقةلاألولى ى ال إف ىىكع ىىاالثاإي ىىلوه ىىاا،ةالو ىىدلال إائي ىىل
والموضىىوعيلهىىي جىىةاألسىىا ةىىيطةيقىىلإسىىجالعىىةضو إظيمىىه،ةاإلمىىاميإ رىىيمىىاةق ىةلإل ى 

أخةكةي ةيث ،ألا ى ةقىةل سى ق  م واهىاو إىو مضىاميإراو قىودإلى الفقىةلال ىي ليرىا،إلى 
أايصى ةقىةلالخ ىام،ةقىىا ةيرىا((:كفرى بإتقرران صر وكعْ ْه هلرا آًررة ,وبرتك رب خلقرررا عل رره دالَرة وحبرردوث مررا

فطر[ه] على ودمْهْ شرادةُ ,فل س َه د مكس ِ ,وال مثرل مترروِ  ,وال شريء هر عكره حمجر ِ ,تعراىل عرن ضررِ
األمثال واَصفات املخل وة عل تا كبريات)).

ي ىىدومىىاخىىال هىىا الفق ىةاتأاال ىىديعامىىةضىىةوةيال إفىىكعإىىهلغ ىلالخطىىابعإىىدأميىىة

المؤمإيا(،)ةرا الفقةل سا قا رايال ظةيراال إاسبةيأجزائرا،والسىجعةىي عىضجملرىا

(مإسوب ومضةوب وم جوب)و سةالإسقالصو يالغالبعل جميعةقىةاتالخط ىل.ةرىا مىا
عوام اإسىجامراةىيجميىعاأل عىادالًى ليلوالمعإويىلواإليقاعيىلل قىقم غاهىاةىيوصىفالىاات

اإللريلوهااالوصفمسكخ امرا ،مىاةىيالخطىبال ىيمىةت،ةىالعةضي خصىصلإعىتالىاات

)(7عيإظة:المطو ًةح لخيصالمف اح،ص.00
)(0عيإظة:سةصإاعلاالعةاب،ج،7ص.751

دايلالمعاةفاإللريلةيًةحعقائداإلماميل،ص.42-25

)(2
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اإللريلو ه إ ريالخط ل،وقداة زت و م ىوةوا ىدةإموهىايمثى  إيىلمإغلقىل ىو موضىو 
معيا،وهاايع ى ًىدلاه مىاماإلمىامعلىي( )رىااالغىةضومىدك ةصىهعلى إيصىالهإلى 
الجمروةالم لقيألإهي ةعليىهمىاجواإىبمخ لفىلل مى اإ ىافالف ىةل،وألجى هىاا ىدوالخط ىل

ةيمداةم ددلآةاقه،وهي إموعل إ ومس ديةالطوليوالهةمي.

ومىىاالخطىىبال ىىيأوقفرىىااإلمىىام()لل و يىىد،وقىىداس ى طالتمقىىدم را ى  ىىدتضىىعفي

العةضها الخط لال ىياق صىةةيرىاالغىةضعلى ال سى يحوال إزيىهةقىا (ْ ((:)فسربحانَه مْرنو
ق أموره ,ومْن كْبري كْب َر ْودوره َ ,سَ ْبذي كْ ٍ اموتدَّتو ْب ْه اَكّْراًات ف بَّرتوه َتجوسر دات وال بْرذي عظْرق اَُ َت َحقْرُو
َعظ ق عَظُ َ
به اَغاًات فعظَمتوه َتجوس مات ,عَال عَ ِن اَتّجس ق واَتَّجس دْ واَتَّصو ًر واَتّحدًدْ علُ ات كربريات ,شَر اهْده برذَكْ وائْلْرة,
ق
ظ َر َر َْ َدًورا تب انَ ْ ُ َمتراَ ,تى جَْلُ عن املُرتابنيَ اَرب َر َ
وأ امه ف ه فاصْْلةٌ ,ودو هَجَ َمُْ اَعقُ ل َعْل ورا بدالَْ ْترا ,فْ ْ
وكشَ ْفُو َعكورق اَظُّْلق))(.)7

الخط ىلمىامقطى اىعوا ىدمإسىجم،ةقىد ققىتالىواووهىي اة ىطوا ىدأإواعىامخ لفىىل
ىألفهىا ع

ماالة ط( ،)0لرا صبةيمصبال عظيموال إزيه،والمساةالايا جرتةيىهالخط ىلهىومسىاة
عادت ىةعلى المقطىعاألو ،ةىال الم ىااأوال

دائةي،ألإراماااا جرتةيخططولي،

عاالعظمثمال ةثمةص ال ديثةيال ْ ةماهي هوط يع ه،وعاديفصى ةىيالعظىمهىا المىةل
قيق ىىهو إرىىه،ةرىىاامسىىاةلىىول ي،يل ىىفةيىىهالخطىىابعلى إفسىىه،ثىىميإ ثىىقمإىىهخىىطأةقىىيجديىىد،

يجع ال المي إام ةيمساةطولي،ليل فأخةكعل إفسىهإاعىادإلى الجملىلالثاإيىل.ة عىدأا

خ مالمساةاللول ياألو  قوله(:وال ايعظمال قت هالغاياتةعظم ه جسيما)

قا ما

ةوة (عالعاال جسيموال جسيدوال صويةوال ديدعلوا يى اة)،ة لمىل(ال جسىيم)الىواةدلةىيأو 

هىىااالمق طىىفهىىياإ ثىىاقجديىىدةىىي ىىدإفسىىرا،و ل ىىاظمىىاسى قرامىىا ىىالم عىىداإعطاةىىاعلى مىىا
اةللمفةدل( جسيما)ومثلرا لمل( جسيد).
ةاتألإرا مإزلل ةا

هاااالإعطافأواالس داةليؤ دال دةجالم ئدالرياالاي سيةةيهخطباإلمىام()ةىي

مجا ال و يد،ل أإمايس عاباإلمام()ال م ثالطوي ةية ابالااتاإللريل،ةرو()

ماأاي قدمخطولةيمسالكاالس دال ،

ية دأخةك،ليس مما قدممفةدلمىا،ةيإسىجعليرىا

الماجديداةيص  ياال المياعاطةيقهااال ةاة،و الكي ققاال ساقالمعجمي،وال ةاة

)(7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال لج،7ص.585
)(0عيإظة:الإصوالسياق،اس قصافال ثةيالخطابالدالليوال ىداولي،ةىاادايىك،ص52وةيرىا((...إا اة طىاوا ىدا
عيإهيجوزاايع ةعامخ لفأإوا الة ط.))...
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م ققةيها الخط لعىاطةيىقًى ليامىاأًى اله،ةرىو((...ي طلىبإعىادلعإصىةمعجمىي،

أووةوةدمةادفلهأوً همةادف،أوأسماعاما.)7())...

وال ى ىةاةم ق ىىق،ةالعإص ىىةالمعجم ىىي(عظ ىىيم) ىىةةتماد ىىهمى ى اة اة(عظ ىىيم،عظع ىىم،عظ ىىم،

عظم ه)ومثلىه( يىة ،عىة ،ة ىهع ،يى اة)،و ىالك( جسىيدا،ال جسىيد)ومثلرىا( جسىيما،ال جسىيم)
و(عال،علوا).
ام ى ىىاوةودالم ى ى ىةادفة قق ى ىىهمف ى ىىاهيم(العظم ى ىىلوال ى ىىة)و(ال جس ى ىىيدوال جس ى ىىيم)و(ال ص ى ىىوية

وال ديد)و(والإراياتوالغايات)،و(ال عرموالظلعم)ةرااال ةاةالم وز  را ال ثةلةيها المسىا ل
الصغيةلهوس بةئي لرااالإمطاالل فاةيالاي دو هخطبال و يد.

وهإىىاي جسىىدالإىىزو  الفإىىيةىىيال ماث ى الصىىو يالىىاييجمىىع ى جمل ىىياإل ى  عضىىرماعىىا

طةيىىقالسىىجع(أمى عىةع وقى ْىد عةع،قائلىىلوةاصىىلل،دالل يرىىاو م رىىا،الى عرموالظعلىىم)،هىىااال إىىا مالصىىو ي

يفصحعاال عدالةو ىيالىاييجمىعالىإصوي ىوز على مفاصىله،ويال ىظةىيهىا الخط ىلعىدم

اإ ساةالإسقالصو يةيخا م را،ة أإماةيال ياإًىاةلإلى أاال ىالمواا وقىفةرىولىميإ ىه،

و الك جل سةمديل يةالم دودالاييس إفاالخطابولما جل صوة ه عد.

ولإلمام()ةيخطبال و يدوا دل ايةإمطراةيال إافسا قا را،إا وز ال مدعل 

جميعةواصلرا،وقداس طالتمقدم را،و وكآخةةص عل الًراد يا،و ميزت أالراخا مل،
ةغايةتالخطبال يسلفتةيهإدسل إائراعل  يةمعرودمإه.

ىىدأالمفص ى ى األو مى ىىاالعى ىىةضمة طى ىىا المقدمى ىىل،وه ىىاا ع سى ى عىا خلى ىىصلقى ىىولال ى ى اة ط ى ىىيا

المفصىىليا،وال ى اة طهإىىاهىىو(ثىىم)ةرىىاا ى اة طداللىىييىىد عل ى ال اةخىىيالزمىىاإي،ة ىىأاثمىىلةاصىىال
جز ياالمقطعاألو والثاإي.

وةىىيمس ى ر هىىااالمقطىىعإًىىاةلص ىةي ل موقىىع لمىىل(ال مىىد)مىىاال ىىالم،ةرىىيلرىىاالة ىىل
األول ةياة احال الم وةيخ امالدإيا مجيفاآلخةل،إايقو (((:)ثقّ إنَّ اهللْ َ -و َْه احلْمورد
ق أمو َر اَدُّن ا ومَ ْجيءَ اآلخْ َرةْباحلمو ْد َْ َكفُسهةقىا َ﴿:وقُضِب َبَيْبَنهُ بِبالحَ ِّ وَقِيبَ
افُتتحَ اَ تاَِ باحلمدْ َكفسْ ْه ,وختَ َ
ِلهِ رَبِّ العَاَلمِنيَ﴾))(،)0و أسيساعل هااال الم دأ ال مد((:اَُْحَمود َْلّْهْ اَالّْ ْبسِ ا َُ ْبورًِآ َء بْرال تَجَسّر ٍد
ح ْمدُ لَّ
ال َ
ب
ش بْال زَوا ٍل  ,وَ اَُمتَعاىل عَنِ ا َُ َخلُ ِق بْال تَباعردٍ مْركورقو  ,اَُقْرًر ْ
 ,وَاَُمروتَدى بْاَُجَاللِ بْال تَموث لٍ ,وَاَُم وستَ ى َعلْى ا َُعَرو ِ
ف بْ ْم وثلْهْ ,ذَلَّ مَ ون تَ َجبَّرَ غْ وررَه َ ,و صَرغرَ مَر ون
مْكورقو بْال مالمَسَةٍ مْكوه َْرقو َْ ,وسَ َْه َدٌّ ًَ وكتَري إِىل َ ّدْهْ ,وَال َْه ْمثولٌ فْ عورَ َ

)(7لساإياتالإص،مدخ ال اإسجامالخطاب،ص.04
)(0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.124
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ض َعُْ اَُ ْرشو آء َْ َعظْ َمتْهْ ,وَانوقادَتو َْسلُطانْهْ َوعْاَّتْهْ ,وَ ْكّلُْو عَنو إِدوراكْرهْ طُرروف اَُع ر نِ َ ,ووْصررَتو دو َن
َت ْبَّرَ دونَه ,وَتَ ا َ

بلُ ِغ صْ ْفتْ ْه أْووها ا َُخَالئْقِ)).

والتالإعوتةيأو هااالمقطعم ساةعلعل الة مماطو الجم الإسى ي ،ىدتاآلثىاة

الفإي ىىلمإ ىىاأ و وهل ىىلل ى ىواليالمج ىىازة ىىي ة ي ىىبالجمى ى ،وق ىىدجعى ى  ة ي ىىبالمف ىىةدات(الال ى ى 

والمة ديوالمس وكوالم عالي) األلفوالالماةيعلل عظيمهس اإهو يااةةع ىهألااأللىفوالىالم

إااأدخلىىتعلى أسىىمافالفىىاعليا اإىىتاسىىماموصىوال(،)7ومىىاوسىىائ ال عظىىيمواةائعىىهالقصى عىدإليىىه
االسمالموصو (.)0

وة ىىيالجمى ى الخمى ى األولى ى  ق ىىائق قةيةي ىىلأزجاه ىىااإلم ىىامع ىىاطةي ىىقالمإاو ىىل ىىياالإف ىىي

واإلث ات،وألاالجم اسميل ،اإتها ال قائققائملمس قةلوةاسخلمس مةل.

وة طت( ال) ياها الجم الخم ألإرا اإت ةزخا ياطةةياإليجابوالسلبو ةاةهىا

هاازادما ماسكالإصوا ساقه.

عدهىا الجمى  ،ى الإفىي( لىي وال)وهىومىاي ىةةةىيخطىبال و يىدمىادامالمقىاممقىام

إزيىىه،ةرىىا وسىىيل ه()الس ى جالبهىىا الغايىىل،لىىم س ى قلىىي  ىىأدالة ىىط،ألاالىىة طم قىىق
القول،إاها الجملل(لي له ديإ ريإل  د ) أإرا عجمى مىا ىم فصىيلهةىيالجمى السىا قل،

()2
يس ى ى خلصمإرى ىىاعى ىىدم
و ى ىىاا ى ىىابال ى ى اة طلًى ىىدلاالة ى ىىاط ،ألامعى ىىاإيالجم ى ى الخم ى ى األول ى ى ع

ىدأت األةعىا (ا ،
م دودي هس اإهوعدموجودمثا له،ثم عىتالجمى االسىميلجمى ةعليىل ْ

صىغة ،واضىىعت،اإقىادت ،لىىت،قصىىةت)و رىاا ميىىزتهىا الجمى  ال ة يىىل،وقىددلىىتاألةعىىا 
على وهىىاوصىىغاةو طىىاماألاالمقىىامةىىياالسى دال على عجىىزالمخلوقىىاتعىامطاولىىل ةيائىىه

وعظم ه.

والخطابةيها الفقةلم ماسكلماةيهماعإاصةال ةاةالقائملعل إعادلالمةادفوةىق

أسلوبالمقا لل(ا  و ج ة،صغة و ة ،واضعتلعظم ه،واإقادتلسلطاإه.)...

ةضالعاإعادلالعإصةالمعجمي( د– د )و(مثى –مثلىه)و رىاا قىقاإسىجامالىإص

الىىايعىىززمإىىه واًىىجالجم ى صىىو يا س ى بالسىىجع،وق ى اايخ ى مالفق ىةل ي ىةال إيىىلالصىىو يل

مإعطفىىاعل ى الجم ى المةسىىللمؤاإىىا اإ رىىافهىىااالمقطىىع،ليولىىدمقطىىعجديىىدي ىىدأ اإلمىىام()
الإعتة ص الخط لةيمساةم وةي ددأة اإه لماتال عظيمواإلجال .

)(7عيإظة:المطو ًةوح لخيصالمف اح،ص.021
)(0عيإظة:م.ا،ص.751

)(2يإظة:إسيجالإص ،ثةيماي وا هالملفوظإصا،ص.25
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يقو اإلمام()ةيهااالم وة((:األومل وبلَ كُ ِّل شيءٍ [وال وبل َه]()7واآلخرر َبعور َد كُر ّل شريءٍ وال
َبعدَ َْه ,اَظاهر على كلِّ شيءٍ باَقْرو ِر َه ,واملشاهْد وم رُِ األمراكنِ برال انتقرالٍ إَ ررا ,ال تَلُمسره المْسَرة وال تَحسُّره
اسّ تة ,ه اَذي اَسمماءْ إَه و األرضِ إَه وه احلْ ق اَعل ق ,أتو ْق َن ما أرادَ َمن خَلُ ْقه من األش اءْ كُرلرا ,بْرال مْثرالٍ
َس َبق إَ ه وال َُغ ِ دَ َخ َل عل هْ خَلُ ٍق ما خَلْر َق َْدًرهْ ,ابوتردأْ مرا أرادَ ابترداءَه وأنشرر مرا أرادَ إنشراءَه علرى مرا أراده مرن
اَثَقلنيِ اوْ ِّن واإلنسَِْ ,تعرَف بذَكْ رب ب َ ْت ْه وت َم ّن ف رق ط اع ته)).

يقومهااالمقطععل أسا  إيلاثإيإيل جمع  لملإل مايقا لراوم وةهااالجزفهىو

القىىدةل،و ؤة ىىهعهىىي( لمىىل)األو ال ىياعس ىعر  رىىاالىىإص،لمىىاةيرىىامىىاإًىىاةلإل ى ا ىىدافالخلىىق

واإًائه.

أسا المقا للهوال ضاد يااأللفاظ(األو –اآلخة،وق – عد ،وةيالسمافإله-ةي

األةضإلىىه،والجىىا-اإلإ ى )وهىىااال ضىىاديًىىيةإل ى  قيقىىلالىىااتاإللريىىلالمقصىىودل ى هىىا 
الإعوت،ل ث تلهاألموةماطةةيا،و واليالصفاتجافلل عظيممد او و يدا(.)0

وعوداإل المساةالىدائةي،ي ىةاإلمىام()على مفرىومال مىدةي ىدأ ىهالمقطىعاألخيىة:

((حنمده جبم ُِ حمامْ ْد ْه كُّلرا على جَم ُِ َنعومائْر ْه كُّلررا ,ونَسور َترودًهْ ملراشردْ أم رِنرا ونَعر ذ برهْ مْرنو سَر وئاتْ أعوماَْكرا,

ونَسو َتغو ْفره َلذن ِ اَيت سَلْفُْ ْمكا)).

جع اإلمام()ال مدعمالمً ة اوم قاسما يإهو يىإرم،ةفىيال ىالمعظىلو أديىبمىا

طى ا
ىةفخفىىي،مرىىدلىىهوصىىفهاآلإىىفالىىا ة،الم عىىدداألً ى ا هلل عىىال ،و رىىااالإعىىت ىىدأالطةيىىق

س ىىال الل م ىىدوال ىىدعافواالسى ى غفاة(إ م ىىد – وإسى ى رديه– وإع ىىوا ىىه– وإسى ى غفة )وه ىىاا ص ىىديق
لمظىىاهةعظم ىىه،لىىاا ىىااال ى خلص الًىىراد يامإاسىىيا((:وَنَشورررد أ ون ال إَرر َه إال اهللُ وأ من حممرردات َعبوررده
هلل
ورس َُهَ ,ب َعثَه باحلقم [نب ات] داالًّ عَل وهْ وهادًاْ إَ هْْ ,فرَدانا بْهْ مْ َن اَتَالَْةْ وا وستَكوقْذَنا بْهْ مْنَ اوْراَةْ ,مَرنو ًطْرُِ ا ْ
هلل َورَس َْ ْه فْ ْقدو خَسْررَ خسوررانات مب كر تا واسورتَحَقم عَرذاب ْا
ورَس َْهْ فْ ْقدو فازَ فْ وزات َعظْ مات ,وَنالَ ثَ ابات كرميا ...ومَنو ًَ وعصِ ا ْ
أَْ مات فْرجنْع ا بْما ًَحْقُّ َعلْ و ُقو من اَسَموُِ واَطاعَةْ وإخال ِ اَكمص حَةْ و سور َن املرؤا َز َرةْ وأع وكر ا علرى أْنوفُسْر ُق بْلراو ِ
ق اَسَرف هْ,
اَطْرًقْةْ املُ وستَق مَةْ وهَجو ِر األم ِر ا ْمل ُروهَةْ ,وتَعاطْ ا احلْ مق َب و َك ُق وتَعاوَن ا عل هْ ,وخذوا على ًَد ِّي اَظراَْ ِ

ت ِل ْفتوْلرق)).
ومروا باملْعوروفْ وانو َر ا عن املُكو رِ ,واعرِفُ ا َذَوي اَفْ ّ

إمىىتهىىا الخط ىىل ا جىىا مخ لىىف؛ة ى مخضآخةهىىاللىىوعظواإلةًىىاد،إايق ضىىي مى عىدال ىىاة 

ىديق و داإي ىىه و م ىىاأةسى ى م ىىاةس ىىو ،وإراي ىىلاإليم ىىاا س ىىفةعإر ىىاالطاع ىىلوال ظ ىىاهةم ىىع
ال ص ى ع
الجماع ىىل،والوق ىىوف وج ىىهالظ ىىالم،وه ىىاامف ىىاد األم ىىة ىىالمعةوفوالإر ىىيع ىىاالمإ ىىة.والوص ىىيل
أص ابالفض  ااآخةجمللةيهااالفص .

)(7المعقوة اااضاةرماالمؤلف.
)(0عيإظة:المطو ًةح لخيصالمف اح،ص.01
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سةكال مدةيطياتالخط لجميعا،وهوماقادهاةيهااالمساةالمإطقي،لىاا ىاالرىا 
الخط ىىلخا مىىل ىىايةتالخطىىبالسىىا قل .عىىدأا ىىوز ال مىىدمإرىىاةىىيأة ىىااأة عىىل،ةاس ى طالت

مسا را هوسيلللا ةصفاتالجال واإل ةام.

وقد واًجت،إ دكخطبال و يدمىعالغىةضودْلىتعليىه،ةعإىدما ىدأاإلمىام()قولىه:

ىععوالي ديىىهاإلعطىىاف))...أًىىا ةىىيالإفىىو أاال ىىديثسىىي واعىىا
((ال مىعىدهللالىىاياليفىعىةعالمإى 
المواهىىباإللريىىلوالعطىىافالىىاياليإفىىاوالىىإعمال ىىيال جىىازك،وأ ىىااالفىىةق ىىياعطىىافاهلل قدسىىت
ط ًَكو َت ْقص سْر اه [وكُر ّل مرانٌُ مَرذوم ٌ مرا خَرالهَ )7(],وهر َ املْكران
اا هو ياعطاف ية ،معلىالالىك((:إذو كلُّ معو ْ

طْلبْ َلراغبنيَ إَ هْ ,وَ سَ بْمرا سرئل بررجو َدَ مْكوره مْمّرا
ضمو َن َع اَة خلقه ,وأْ ونرَجَ سَب لَ اَ ْ
ْبف ائدْ اَكِّعقِ وع ائدْ املْاًدْ ْ
ُ
َْقو ًسرل ,وَمَا ا وخ َتلْ َ عَل هْ دَهوره فْ َ وخ َتلْ ف هْ احلال[ ,وال كانَ فْي َم انٍ فْ ج زَ عَل هْ اال ونتْقال] ,وََْ و وَهَربَ مرا شَر َق و
اَرد ِر َو صرا ْئ ْد املْرجران -
ك اَعْقُ انِ ,وَنْثا َر ُة ُّ
عَكوه مَعادْن اوْبال ,وضَ َح ُْو عَكوه أْصوداف اَبْحار  -مْ ون ْفلُ ِا اَلُّجَ و ِن وَسَبا ْئ ُ
َْبَعوضِ عَب دْهْ ملا أثمرَ ذَكْ ج دْهْ وَال أنوفْدَ سْرعَةْ مرا عْكوردَه ,وَ رانَ عْكوردَه مْرنو ذخرائْرِ اإلفُترالِ مرا َْرقو تَكوفْردوه مَطاَْرب
اَسؤالِ ,وال َت وخطُر َْ ْثورَتَهْ على بالٍ ألنّه اوْ ادْ اَذي ال تَكوقصه املْ اهْب وال ًَبوخولُه إحلاح املُلحرنيَ وإنّمرا أمورره إذا أرادَ

ش ئات أنو ًَق لَ َْه كُنو ْف َ نَ ,فما هْكو ُق بْ َمنو ه ه ذا [ َوال هَ ذا غْ وره]()0سبحانه وحبمده))(.)2

دأتالجملل ال علي ؛و اااة طالغةض المقدمل اة طس ي،الع مىاد على الجمىع يإرمىا

وةقال ا عالمإطقيالقائمعل ة طالس ب الإ يجل()4مازاويلالقضاياال ليىل( ى معىطيإى قص

سوا ،و ماإعمامومماخال )ةالعطافوالمإعاليليقااإال هس اإهألإهالمالكال قيقي،دوا
المالكاالع اةيالاي ي يفاإلعطافويًىعة إضىوبمىواةد مىاااي ىياالىإقصةىيمقىداةمىا

ىوي خ ى إاامإىىع،خالةىىاللمالىىكال قيقىىيال ىاي مىىاال مىىلخلىىفمإعىىه
أعي ى هعمىىامىىا وثىىةول،وهى ع
مالكالمإعواإلعطافيدوةمداةالمصل لالمإاس لللع د.

واعطائهمعا؛ألا
و ااهاامىدخال سىإال سىطالىإعماإللريىلال ىي فضى  رىاسى اإهعلى ع ىاد مإىاوا اةمىا،
وطةيقامريعال يااقدة ه عال و فةد ،والكقوله( )(:ومااخ لفعليهدهةةيخ لفةيهال ا ،
وال ىىااة ىىيم ىىااةيج ىىوزعلي ىىهاالإ ق ىىا )،ةرا ىىااالجمل ىىاا م ى ىااإلى ى م ىىاق لرم ىىا سى ى ب،ةرم ىىا

إظية االماس قرما()5؛إا ً ة اامعماق لرماةىي يىاامعىالمالعظمىلاإللريىل،ومإرىاعىاداإلمىام

()إل موضو جوداهلل عال و ةمه،ةرااإسقلول يداومعليهاإلمامةيخطبال و يد.
)(7المعقوة ااماالمؤلف.
)(0المعقوة ااماالمؤلف.
)(2إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.125-128
)(4عيإظة:إسيجالإص ،ثةيماي وا هالملفوظإصا،ص.48
)(5عيإظة:دالئ اإلعجاز،ةيعلمالمعاإي،ص.004
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سيلالةمزيلال ي ىدأتمىاقولىه(()ولىو

وةيعود هااةمزللعطافاإللري الصوةال
وهىىبمىىاًىىقتعإىىهمعىىاداالج ىىا )...إل ى قولىىه(وال خطىىةل ثة ىىهعل ى  ىىا )،ومىىاخصىىائص
الصوةالةمزيل،أإرا ث تأم اة لياةوقالم سو وأإرا قعماالعالمال قيقيةيسياقةو ي،

والخالفةيدالل را(.)7

الي خلعىىهع
إقصىىهعالمواهىىبو ع
ثىىماإسىىا تالجم ى المعللىىللعطائىىه عىىال (،ألإىىهالج ىوادالىىايال ع ع
المل ىىيا)ومىىاهىىا ياالجمل ىىيادلىىفإل ى ال و يىىداألةعىىاليالىىايقوامىىهعالمًىىيئلال ويإيىىل،
إل ى ع
ىاح ع
وخ مهااالمقطع ال إزيهوال ميد(ةماظإ م ماهو ااواله اا ية س اإهو مد ).

واخ يىىاةاإلمىىام()مىىدخ العطىىافوالجىىودااللريىىياالىىايال ىىدودل ىه ،ىىاامقصىىوداألا

ىزدادلىىهع ىىا
الخط ىىلأقيمىىتةداعل ى ج ىوابمىىاسىىأله((يىىاأميىىةالمىىؤمإياه ى  صىىفلإىىاة ىىكةإى ع
ومعةةل)).
ولما اإتالإف عمج ولىلعلى  ىبمىاأ سىاإليرىا،ولىي  مثى اال سىااااللرىيإ سىاا،

ةروس اإهيفيضسةالوجىودعلى ال ىائاال ىي،ويةةىد  ىإعمالصى لوالجىواةحواإليمىااوسىواها
ماالإعمال يال ص 

ي ىيااجلىه ،وقلمىايل فىتاإلإسىااًىا اة،ةاإ رزهىاأميىةالمىؤمإيا

()ةةصلةأظرةالوعظةيثيابال و يد ،ا ي اةو علميا.

وخاطبالجميععاطةيقإجا لالسائ ،و وجيهال الملىه((:أ ًُّْرَا اَسمائْل  ,اعوقْلو مَا سَرْ َُتَكْي عَكوه
ب  ,وَكْ و َ ً صَر اََرذي سَررْ َُتَكْي
ب َ ,و ْش مد ْة اَ متعَمُّ ِق فْي اَُمَذو َه ْ
طْل ْ
 ,وَالْ تَسورَْْنم أْ َدات عَكوه َبعودي  ,فْإِنّي أْكُف كْ مَؤونَةْ اَ َ
عَكوه؟  ,وَه َ اََذي عَجَاَتْ اَُ َمالْ ْئ ْةُ  ,عَلى وُرو ْب ِرقو مْنو كُ روسْريِّ كْرَامَتْرهْ  ,وَطُر لِ وََْرِرِرقو إَِْ ورهْ  ,وَتَعوظر قِ جَرالْلِ عْامتْرهْ ,
َووُرو ْب ِرقو مْنو غْ وبْ َمْل ُ تْهْ  ,أْنو ًَ وعلْم ا مْنو ْعلُمْهْ إِالَ مَا َعلَمَرقو  ,وَه َ مْنو َمْل ُ تْ اَُ ُقدوسِ بْحَ وث هرقو مْرنو َمعورِ ْفتْرهْ عَلرى مَرا

ك أْ ونَُ ا َُعَل ق اَُ َح ق)).
ق َْكَا إِالَ مَا َعلَ ومتَكَا إِ من ْ
ْفطْرَهقو َعلْ و ْه  ,فْقْاَُ ا  :سبوحَا َنكْ الْ ْع ُل َ

إاا ىىااالً ىىطةاألو اإص ىىبعلى ى  عزي ىىزالم ىىللل ىىااتاإللري ىىل االة ىىازعلى ى وص ىىفرا

الجودوالفض ،ةما الالكاإصبعلى  يىااالوسىيللال ىي عةةىه عىال للع ىاد،ةالسىائ أةادمىا

سؤاله صي الم لو لو المعةةلعاطةيقالوصفللخالقالمع ود!

أ ىىا هىىااالمقطىىععل ى مىىاهىىوخىىاةجالىىإصةرىىا إ الىىلمقاميىىل(،)0ألااإلمىىامةىىي ضىىوا

خط هأ ا عل إفسه،ةيإةجىا السىائ إليىه(:وال ْسىألاأ ىداع ْإىهع ْعىدي،ةىإإيأ ْ فيىكم عؤوإىل

الطلىىب،وًىىدلال ع ُّمىىقةىىياْلم ى ْاهب)،المقىىامةيىىه علىىيمو ىىاية،صىىفولالقىىو ،ااهاهإىىا وجيرىىا
و إ يرىىاةىىيالةجىىو إل ى العىىالمةىىياألمىىوةالم ال سىىلوالم ًىىا رل،وعىىدمالغىىوصةيرىىا.و ىىاادليلىىه

)(7يإظة:ال ة يباللغويلالدب( ثةيةلسفلاللغلواالس طيقا)،لطفيع دال ديع،ص.750
)(0لساإياتالإص،مدخ ال اإسجامالخطاب،م مدخطا ي،ص.71
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عل الكعقليىا،ةرىاهمالمالئ ىلمىعقىة رممىاالمل ىوتالمقىد ،عجىزواعىاالوصىو إلى مىالىم
عيصلرمإليهس اإه،وقدعضداإلمام()هااالدلي العقلىي ىلخةسىمعيوهىواآليىلال ىيخى م
راالمقطعماسوةلال قةل،إاأ اإتم دوديلعلمالمالئ لوأالي لرمماالعلمسوكما ىاهم
ه عال !.

ثعمدلرمعلى المإ ىعالصىاةيللمعةةىلوهىوالقىةآاال ىةيم،ة ىديثالةسىو األعظىم()

سلمالمعةةلإل ما عد .ةرىا إجا ىلقةإىت
ةماوةدعاأئملالردك(.)ةراا دةجماأعل ع
ك
الوعظواإلةًادوال عليمةيمً كوا ىدْ ((:ف َعلْ وكْ أ ًُّْرَا اَسمائْل بْمَا دََكْ َعلْ و ْه اَُقُرروآن مْر ون صْر ْفتْهْ ,وتَقْردم َم ْ

ُ
ف هْ اَرُّسل بَ و َككْ وَبَ ونَ َمعورِ ْفتْهْ ,فْا وئ َتقم بْهْ وَا وس َتتْئو بْك رِ ْهدَا ًَتْهْ ,فْإنمما هيَ ْنعومَةٌ وَ ْ ُمَةٌ أووت تَررا ,فْخرذو مرا أووت ر َ
وَكُنو مْنَ اَشاكْرًنَ ,وَمَا ْكلَ ْفكْ اَشم وطْان ْعلُمَه مْمما َْ وسَ َعلْ وكْ فْروضه ,وَفْي سكمةْ رَس ل اَلّهْ صلى اهلل عل ه وآَهْ و ًسلّق

َو ْال عَ ون أْئْممةْ اَُردَى ْأثَرهْ ,ف ْلو ْعلُمَه إَِْى اَلَ ْه سبوحَانَه فْإِنمه م وك َترَى َقِّ اَلَهْ َعلْ وكْ)).

لل ديعإصيبةىيأو  لمىلوآخةهىا،ةقىد ىدأهىا الفقىةل لمىل(عليىك)وأإراهىا رىا عىدطىو 

الم،وهاامايسم  ى( ًا هاألطةاف)(،)7و لملع(عليك)ةيأو الفقىةلهىياسىمةعى أمىة،وةىي

طاالمًىقلوالصىعو ل،ألاةىياألمىةإلىزامو ليىفو عىثعلى 
آخةهىاًى هجملىلومىا يإرمىاع ْسى ع
الفع ى ى ،أمى ىىا(عل ى ى ) ى ىىةفالجى ىىة،ةرى ىىويس ى ى عم ةى ىىياألةعى ىىا الًى ىىاقلالمس ى ى ثقللوالمًى ىىاقال ى ىىي

(( ...خفضاإلإسااو علو و فةعه

يخضعلراويخضعلماي سدا مإرا.)0())...

و ىىداأامىىا ىىيا(عليىىك)األولى و(عليىىك)الثاإيىىلطةيىىقوعىةلمسىىال ه،وقىىدآضااًىىع يا،

ةراالةسى ال ىىيمضىىت،وقىىداق فى أثىىةهمالإ ىىي()واألئمىىلالرىىدال،
األولى  قىىفعلى مًىىاة ُّ
والىىدلي ةيىىهالقىةآاال ىةيم.والًىىع لالثاإيىىلمىىاسىىلكةيرىىاةإإمىىاا ىىعخطىواتالًىىيطاا،ةرىىا الفقىةل

مم ضلللإصحوالردايل.ومإراخةجإل  عةيفالةاسخياةيالعلم.

((وَا وعْلقو أ ًُّْرَا اَسمائْل  ,أْنم اَرماسْخنيَ فْي ا َُ ْع ُلقِ هق اََرذًنَ ْأغُكَراهقو عَرنِ اال ُوتْحَرا ِ علرى اَسُّردَدْ اَُ َمتورروبَ ْة دو َن

ِ  ,فْقْاَُ ا ﴿:آمَنَّاِبِه كٌُّمِب ْن عِنْب ِد رَبِّنَبا﴾ ,فْحَمَر َد
اَُغ ِْ اإلوُرَار بْج وملْةْ مَا َج ِرلُ ا تَفُسريَه مْن تفسري ا َُغَ وبْ اَُمَحوج ْ
ق ً ْلرفُررق
اَلَه سبوحَانَه وَ َتعَاَْى ا وعتْرَافْرقو بْا َُعَجواِ عَنو تَكَاولِ مَا َْقو ًح طُ ا بْهْ ْعلُمات  ,وَسَممى تَروكْرق اَ متعَمُّرقَ ف مَرا َْر و
ا َُبَحوث عَنو كُ وكرِ ْه رس خ تا  ,فْا ُو َتصْرو عَلى ذ َْكْ.))...

ها الفقةل وضحماس قرا،ةإاالةجو إل العالمالي واجزاةا،واإمالمىاةيىهصىفات ى م

الكالةجو ،وقد يااإلمامماهيلمايجبالةجىو إليىهواسىماهم(ال اةسىخياةىيالعلىم)وهىمالىايا
)(7عيإظة :ةيةال

يةةيصإاعلالًعةوالإثةو ياااعجازالقةآا،ص.502

)(0الخصىىائص،ج،0ص،081ولسىىااالعىىةب،مىىادل(عل ى )،ج،4ص،2257وقىىدإق ى ا ىىامإظىىوةمعظىىم ىىالما ىىا
جإيوأ ا عليه.
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ا ىىةهمالق ىةآاو رىىممي ىزلمىىائزللرىىمعىىا يىىةهموهىىوأإرىىمالي جىىاوزواالمىىدكالمسىىموحلرىىم،ةلىىم
يق مواالً هوال جب،ولمي و لواةيعميقالمااهبلالكعدواةاسخياةيالعلم.

وماهااالموقع خلصإل ا ةصفاتاهلل عال ،ةام زجآخةوصفالةاسخيا ىأو إع ىه

ق
ق أْنم اَلَر َه َْ ,ر و
عىال ةىيةقىةلوا ىدلة ىااهىاامىا اةعىلالى خلص(،)7ةقىا ( :)عدئىا((:وَا وعلْر و
ق ًَ وخ َتلْ ر و َعلْ و رهْ عَقُررب األًْمررا ِ
ف ذَاتْ رهْ كُرررور األْ و ر َا ِل  ,وََْ ر و
ق َت َتصَ ررم و
ث فْ ر وم ْ َن ف ر ْه اَتمغَ ُّررر وَاالْ ونتْقْررال  ,وََْ ر و
ًَحوررد و

وَاَلَ َاَي)).

ةيهااالخطاب يااأإهس اإهاليقىا  خلقىه،ةىإا ىاامىةوةاأليىامو ةهىاي ىدث غييى اة

ا
م ْ ىدثاواإمىاهىوقىديم
ةيأ وا الع اد ،و هيإ قلواما ا ل ا ،ةلي  الكس اإه،ألإهلي ع
والقديمال ؤثةةيه عاقباأليامواللياليو ةها،و اا ث تألوهي ه،واق داة لل الزم يإرمىا.ثىمقىا 

(((:)وَه َ اْ َذْي َخلْقَ ا َُ َخلُقَ عَلى غْ ورِ ْمثَالٍ ا وم َت َثلْه  ,وَالْ مْ ُقدَارٍ ا وتَذى َعلْ وهْ مْنو خَاَْ ٍق كْرانَ ْو وبلْره  ,بَر ول ْأرَانَرا مْر ون
َمْل ُ تْ ُو ودرَتْهْ َ ,وعَجَا ْئبْ مَا َنطْ ْقُو بْهْ آثَار ْ ُ َمتْهْ  ,وَا وعتْرَافْ اَُحَاجَةْ مْرنَ ا َُ َخلُرقِ إِىل أْنو ًقر َمرَق بَل رغَ تَقُ ًَتْرهْ  ,مَرا
ضطْرَارِ وْ َا ِ اَُحجم ْة َْه عَلى َمعورِ ْفتْ ْه .وَ َْقو تحْطُ بْ ْه اَصِّفْات فْ َ ُ ن بْإِ ودرَا ْكرَا إًِمراه بْاَُحردودْ متَكَاهْ ر تا  ,وَمَرا زَا َل
دَ َكَا بْا و
ه َ اَلَه اََذي َْ وسَ كْ ْم وثلْهْ شَيءٌ  ,عَنو صْفْةْ اَُ َم وخلُ ونيَ م َتعَا َْ تا [عَ ون األشْبا ْه واألنوردادْ] ,وَانوحَسَررَتْ اَُع ر ن عَر ون إدوراكْر ْه
وجَلم عَنو أْنو تَكَاَْه األبوصار فْ َ ُ نَ بْا َُعَ َانِ مَ وص فات وَاروتَفَُْ عَنو أْنو تَحور ِيَ كُكورهَ َعظْ َمتْرهْ ْفرَاهَرات رَوًِمراتْ اَُمتَ ْف رررًنَ,و
خللُقِ م َشبمر تا بْ ْه  ,وَمَا زَالَ عْ وك َد أْهولِ اَُ َمعورِفْ ْة بْهْ عَ ِن ا ْأل وشبَا ْه وَاألْ وندَادْ مكَامهات)).
س َْه ْمثو ٌل فْ َ ُ ن بْا ْ
َْ و َ

ىىدأال ىىالم ى ى(هىىو)ةالضىىميةي ي ى إل ى مىىاق لىىهإ الىىلمىىاوةائيىىل،وال ىواوق لىىه فيىىدال ً ىةيك

والعطفلوجودمإاس ل يإرما،والعطفواإل الىليزمىااالخطىاب زمىام اة ىطةيإعطىفال ىالمعلى 
عضهويعودآخة عل أولهةيإسجمالإصوي سقو ضحمعالمىهوأهداةىه،ولىاالمىااث ىتألوهي ىه

إالمي ام دثااث تلهالقدةلةيها الجم ال اليل،واًدمعىالماالق ىداةال ىييى م اال ى مىا
ةرمرىىاو لمى آثاةهىىاهىىياإىىها ىىد المخلوقىىاتعلى  يىىةمثىىا سىىا قي ايىىه ،وطىىةح()ةىىي

ال ىىيادلىىيالوجىىداإياهىىو اجىىلالخلىىقالفطةيىىلإلى قو ىىهواق ىىداة وهىىاااهمىىا جىىلعلى الخلىىقةىىي
معةة ىىه،ول ىىامعةة ىىهليسىىت سىىيل،لىىاا والىىتالجم ى عل ى إإ ىىاةالمعةةىىل ىىال

واث ا رىىا لثىىاة 

الداللعليه،ةلوث تالمعةةىلال سىيللث ىتأالىهإظيى اةوإىدا ،و طى  ىالكألوهي ىه،لىااةىإاأهى 
المعةةليعلموا إزيرهعااألإدادواألً ا .

ةيها الفقةل ىدومعىالمالإمىوال صىاعديواإ قىا الموضىو مىاجاإىبإلى آخىة،ة عىداا

ِ
دثعاطةيقأه المعةةلأًاةإل طةيق يةهمةيادعائرمالوصو إليهسى اإه((-:كْرذَ َ
ا َُعَادَُْ نَ ْباهللْ  ,إِذو َشبمر ه بْرْصوكَا ْف ِرقو  ,وَ َلُ ه ْب ْحلُ َةْ اَُ َم وخلُ ونيَ بْ ْرووهَا ْم ِرقو  ,وَكْ و َ [ ًَ ُ ن] مَنو الْ ً ُقدَر ْودوره م ْقدمرات
ري  .فْسربوحَانَه
رَوًِماتْ األْووهَا ِ  ,ألْنمه أْجَلُّ مْنو أْنو تَحدمه أْ َُبَاِ ا َُبَشَرِ ْبتَ ُف ريٍ  ,وَه َ ْأعولى مْ ون أْ ون ًَ ُ َن َْه كُفُ ٌ فْ َشبم َه بْكَظ ٍ
)(7عيإظة :ةيةال

يةةيصإاعلالًعةوالإثة،و ياااعجازالقةآا،ص.422
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ق  ,وَأًْو ر َن ً ر ودرِكُ مَررا ْال
ني  ,فْ ررًْو َن ًتَرراه بْرْ َ ردْ ُك و
ني ْ ,فس ربوحَانَه وَ َتعَرراىل عَ ر ون إِفُ ركْ اَُجَرراهْل َ
وَ َتعَرراىل عَ ر ون َجرو رلِ اَُ َم وخلُ ر و َ

ً ودرَكُ))...

دتها الفقةلمإقطعلعماسواها،ةال الممس أإف،وثمىلمقا لىل ىياأهى العلىمالىاياأًىاد

رىىمو ىىياأه ى الجر ى الىىايايقيسىىوامعةة ىىه عىىال عل ى اإفسىىرموي صىىوةوإه مىىثلرم،لىىاا والىىت

ع ىىاةاتال إزيىىه(ةس ى اإه عىىال عىىاجر ى المخلىىوقياةس ى اإه عىىال عىىاأةىىكالجىىاهليا) ىىةة
ال س يحلدواعيال إزيهولي ضاعفاالس إ اة،وقوله(ةأياي ا  موأيايدةكمااليدةك) ىاية
جديدماالة واإل أه الجر الاييدخلوا يةهمةيااتالم اهاتال يهمعالقوا را.

وللخط لها إطاةمخ لفعماس قرا،ةقد إامتعضىويا،وخىالطموضىو ال و يىدموضىو 

آخىىةهىىوإةًىىادهمإل ى أه ى العلىىموال اةسىىخيا ىىهواالإقطىىا عىىا يىىةهم،ثىىمعىىادليصىىفهس ى اإه

و عال .وهو( )إعادلالوصفأ دالمساةاللول يالاي ىةددةيىهخطىبال و يىد،إا عطىي
اإط اع ىىاللس ىىامع ىىأااإلم ىىام()الي ىىودمغ ىىادةلالموض ىىو ل ىىااي ل ىىثأمام ىىه ى ى مفصى ى م ىىا

مفاصلرا،ويعودلي دثةيمفص آخىة،ليعىودثاإيىلإلى مىا ىدأ أوال،و ىداأإىه()يسى عاب
ال ديثالطوي عااهلل عال ويعزعليهأايقطعه،لااةىإا الىبالخطىب إمىوعلى ةسىلراةىي
دةجم ئد.

العرض يف اخلطب االجتماعية:

ً ىىعبمض ىىامياالع ىىةضة ىىيالخط ىىباالج ماعي ىىلالخى ى الفاإ ىىافالموض ىىوعاتو ج ىىدد

واعثرىىاو إىىو  ايا رىىاوأهىىداةرا،وا سىىا إطاقرىىاومإاسى ا را.وهىىيمثى خطىىبال و يىىدةىىيمجىىيف
عضىرامق صى اةعلى العىىةضدواالمقدمىل،إايغفى الىةاويأ ياإىىاا ةهىا،لىىااي عىاةمعةةىىل اةعىىل

ال ى خلصمىىاالمقدمىىلإل ى العىىةض،و يىىفأةضىىتاليىىه،ةمىىاالخطىىباالج ماعيىىلال ىىيأ فلىىت
مقى ىدما را،خط ىىل ةس ىىرااإلم ىىام()إلص ىىالحالإف ىىو ،ول ىىاالف ىىتاإلم ىىام()الإظ ىىةإلى ى 
االع اة األممالسا قل:

((ْأ ًُّرَا اَكماس  ,إِنممَا َهْلكْ ْممَنو كْانَ ْو وبْل ُقو بْركُ ْبرِق اَُ َمعَاصْي  ,وَ َْقو ًَر وكرَرق اَرمبمرانْ ُّ َن وَاألْ وبَرار  ,فررْنواَلَ اَلَره
ق  ,وَا وعلْمر ا أ من األْمَررَ
ق اَررذي نَراَ َل ْبرِر و
ف وَا ونرَر وا عَرنِ اَُم وك ْررِ ْ ,وبور َل أْ ون ًَكوراِ َل ْب ُر و
ت  ,أْ ْال فْمررروا بْراَُ َمعورو ْ
ْبرِرق اَُعقُ بَررا ْ
ي عَنِ اَُم وك ْرِ ْال ًَ ُقطُْ ِرزوو تا وَ ْال ًقْرِِّ أْ َجالت.)7())...
ف وَاَ وكرَ َ
بْاَُ َمعورو ْ

ةىىيالعىىةضهىىااًىىطةاا،أ ىىدهما وطئىىللآلخىىة،ةالمقىىدمً ىخصقضىىيلمرمىىلوهىىيهىىالك

األممالسا قل،وال اليأ ااعاعل راوهىياإعىداماألمىة ىالمعةوفوالإرىيعىاالمإ ىة.لىاا ىض

)(7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.575-578
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اإلمامعل األمىة ىالمعةوفوالإرىيعىاالمإ ىةألا رمىاصىالحالمج مىع،مق لعىاجىاوةالخىوف
ال يماالمم اأا و  ياالمج مع و ياها الفةيضلةريال قطعالةزقوال قةباألج .

اس ى ر اإلمىىام()ال ىىالم القصىىة إإمىىا،وةىىيهىىااأًىىدال ىىايةألاإإم ىا فيىىدإث ىىاتمىىا

عدهاوإفيماسواها(.)7وماخصائصراأيضااإرا(( ...جيفلخ اةاليجرلهالمخاطبواليدةع

ص ه))...ةري أ يللى(( ا ية أمةثا تمعلوم.والكأا ى عاقى يعلىمأإىهال ىوااسى جا ل
لهوي ْدع إليه.)0())...
إالممايسمعويعق مايقا
ع
ومىىاقولىىهاألخيىىة(()أااألمىىة ىىالمعةوفوالإرىىيعىىاالمإ ىىةاليقطىىعةزقىىاواليقىىةب

أجال)خلص ةاعلإل الةزقالاييم اأايصي رمةيال يالالدإياةيالما واأله أوالإقص
س بْمَا وْر مد َر
ُل نَ ُف ٍ
الاييم ااايطةأعليرمة لراأمىوةمقىدةل((إِنم اَُرْمو َر ًَكواِل مْ َن اَسممَاءْ كْ ْقطُرِ اَُ َمطْ ِر إَِْى ك ِّ

ق اَك ُقصَا ٍن فْي أْهو ٍل أْوو مَرا ٍل أْ وو نَفُرسٍْ ...فلْرا ًَ ُر نَ من
ِ أْ َدَ ُك و
س فْإِذا أْصَا َ
اَلَه َْرَا مْنو زًَِا َد ٍة أْ وو ن ُقصَا ٍن فْي أْهو ٍل أْوو مَا ٍل أْ وو نَ ُف ٍ
ظرَرر َت َخشُّرع تا َْرَرا إِذَا ذكْررَتو َْره  ...كْرا َن ْكاَُ َاسْررِ اَُفْراَْجِ اََرذْي
ذَ َْكْ ْفتوكَةت َْه فْإِنم اَُمَروءَ اَُم وسْلقَ مَا َْقو ًَغور َ دَنَرا َءةت ً ُ
ق َو َتدوفُْ عَكوه اَُ َمغو َر وَ كْذَ َْكْ اَُمَرروء اَُمسورلْق ا َُبَررِيء مْرنَ ا َُخْ َانَرةْ إنَّمرا
ًَ وك َتظْر أْوم َل فْ و َزةٍ مْنو ْودَا ْ ْه ت جْب َْه اَُ َمغو َك َ
ًَ وك َتظْر إِ ودَى اَُحسوكَ َ ونِ [إِمما دَاعْيَ اَلَهْ] فْمَا عْ وكدَ اَلَرهْ خَ وررٌ َْره َو إِممرا ِر وزوْر تا مْرنَ اَلَرهْ فْرإِذَا هر َ ذو أْهورلٍ وَ مَرالٍ ,اَُمَرال

وَا َُبَكْ نَ َروث اَدُّنو َا وَ ا َُعَمَ َل اَصماَْحَ َروث اَُآخْ َر ْة وَ ْو ود ًَجومَعرمَا اَلَه َْ ْروُ َا ٍ)).

ي جلى ى هإ ىىا سلسى ى األة ىىاةو اة طر ىىاالمإطق ىىيواإ ث ىىاقآخ ىىةال ىىالمع ىىااول ىىهوام ازج ىىه ىىه

و ال مهمعه،وي دوهإاأاها الخط لم دةجلةىيم ىوةيا،اةضى ا ىدهماإلى اآلخىةواًى م 
عليه،ألاالإريعاالمعاصييس لزمضمإاالإريعاال سد،وال اسدمىااألمىوةالمإ ىةلال ىي
س لزمالإريعإراواألمة خالةرىا،ومىادواعىيال سىدالىةزقةىيالمىا والولىد.ومىاأسى ابعىدم

العم ى  ىىاألمةالمعىىةوفوالإرىىيعىىاالمإ ىىةالخىىوفمىىااإقطىىا الىىةزقياواإ ظىىاةالة مىىلاإللريىىل
في 

ققرمامعا؛لااال دماام ثا امة  عال ،و الك مدد ساطالخط لةي يزطولي.

ومىىاالخطىىباألخىىةكال ىىي إاولىىتقضىىايااج ماعيىىلمرمىىل،الخط ىلال ىىيي ىىضاإلمىىام

()ةيرىىاقومىىهعل ى ق ىىو المسىىاوال ىىالفيف،وقىىد ميىىزتهىىا الخط ىىل سىىاالى خلص،ة عىىد
ال مدوالًراد يااإعطفاإلمامعل موضو الخط لالايوطألهةيالمقدمل،ال يألمحةيرا

عل أاالىإعممإىه عىال واإمىا قسىم يىإرم سىبال ًىةيعااللرىي،ةمىاأاا ىةالًىرادلالثىاإي
صلَى اَلَه َعلْ ور ْه
ال  .وَ َ
تت
ق ْبرَا وَ مَ ّك تا َو ْف و
ق َو األْ ونعَا ِ ْ ,نعومَ تة أْ ون َع َ
قا َ ((-:ب َعثَه رَ ومَةت َْ ُل ْعبَادْ وَ ا َُ ْبالْ ْد  ,وَ ا َُ َبرَا ْئ ِ
ق
هلل َ ,و ْأعو َملُرر و
ق َْررْمورِه ا ْ
وَ آَْهْ فْر ُفتَل اَكماسِ أ ًُّْرَا اَكماس  ,عْ وكدَ اَلَهْ مَكواَِْ تة َ ,و ْأ وعظْمَرقو عْ َكدَ اَلَهْ َخطْرتا  ,أْطُ َعر و
صلَى اَلَه َعلْ وهْ وَ آَْرهْ ,وَ أْ و َراهقو َْ ْتَراِْ اَلَرهْ ْ .فلْر وسَ ألْ َردٍ مْرنو َخلُر ِق اَلَر ْه
ْبطْاعَ ْة اهللْ  ,وَ أْ وتبَعرقو َْسكمةْ رَس َْهْ َ
)(7يإظة:دالئ اإلعجاز،،ص،208ويإظة:المطو ًةح لخيصالمف اح،ص.285
)(0دالئ اإلعجاز،ص.222
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هلل بَر و َن
صلَى اَلَه َعلْ ور ْه َو آَْرهْ ,هَرذا كْتراِ ا ْ
عْ وكدَنَا ْفتولٌ إِالَ ْبطْاعَةْ اَلَهْ وَ طْاعَةْ رمس َْهْ  ,واْتِّبا كْتابْهْ وَسكمةْ نَب ِّهْ َ
هلل وَسريَتْ ْه فْ كَا ْال ًَ وج َرلْرا إ ّال جَاهْرل مخراَْ ٌ معانْردٌ عَرنِ اهللْ عَر ما وَجَر ّل ًَقُر ل اَلَره﴿:يَباأَهيهَبا
أْهُررِناَ ,و َعرود نَيبِّ ا ْ
رمَكُ ْ عِنْببدَ اللَّببِه
رفُوا إَّنأَكبب َ
ر َوأُنْثبببى وَ جَعَلنَببباكُ ْ شُببعُوبًا وَقَََائِب بَلِتَعَبببا َ
إ إنَّبببا خَلَقنَببباكُ ْمِب بنْ ذَكَبب ٍ
النَّبببا ُ
ك أْهول طْا َعتْر ْه َو طْاعَر ْة رَسر لِ اَلَر ْه  ,وْرالَ اَلَره
َأْتقَاكُ ْ﴾فْمَنِ اتمقْى اَلَهَ فْر َ اَشمرً اَُم ْ مر اَُمحْبُّ  ,وَ كْذَ َْ ْ
َتبَارَكْ وَ َتعَاىل ْكتَابْهْ ﴿:قُ ْ إنْ كُنْتُ ْتُحَِهبونَ اللَّبهَفَباتََِّعُون يُحَِْبَْكُ ُ اللَّبهُ وَيَ ْفِبرْلَكُب ْ ذُنُبوبَكُ ْ وَ اللَّبهُ
ك َو َتعَاىل﴿:قُ ْأَطيعُوا اَّللَه وَ الرَّسُوَفَإ ْنتََولَّوْافَإنَّ اَّللَه الَيُحِبه الكَافِرينَ﴾))(.)7
ر رَحي ٌ﴾ َووْا َل َتبَارَ ْ
غَفُو ٌ



امرىاالطاعىل،لىااا ىإماإلمىام()ا ىةالًىرادلالثاإيىل
إاال ؤةلالمة زيللرىا الخط ىلقو ع

لي خىىا طةيقىىاإل ى  ىةي الطاعىىل،ةجع ى ال وص ى إل ى طاعىىلالةسىىو س ى اإل ى طاع ىىهس ى اإه،
و فال الم الإصوصالقةآإيلالم اليلليعضدال الم عضه عضا.

والطاعى ىىلهإى ىىاليسى ىىتمقصى ىىودللى ىىاا را ى ى لمى ىىا ًى ىىيةاليى ىىهإااألطى ىىو هللس ى ى اإه وللةسى ىىو 

()هواألةض ألاالطاعلقوامالع ادلوال قوكوهمامداةاألةضليل.

وقىىد فىىتهىىا الجم ى  ىىةوا طً ى ،وأدواتالىىة طيم إرىىاأا(( ...عم ى عل ى  إىىاف اة يىىب

م اليىىلمىىاالجم ى ،)0())...ةرىىا الىىةوا طاإل اليىىل مث ى ...((:عالقىىلمعإويىىل قىىعةىىيالمس ى وك
الىىداللي،)2())...ومىىامظاهةهىىاهإىىاإ الىىلالضىىمية(هىىافالغي ىىل)ةىىي( عث ىه)عل ى مىىاس ى قهمىىا

م مىىداع ْ ى عىد وة عسىىولعه)،ةقىىدمثلىىتالرىىافعىىامالمرمىىامىىاعوام ى ا سىىاق
ال ىىالموهىىو(وأ ًْىىر عدأا ع
المقدملمعالغةضوأدتإل إةسافعالقلدالليىل يإرمىا،ألاالرىاف ىد على الةسىو ()
الىىايسىىلفا ىىة صىةي ا،و ىىا عالىىة طوةىىقآليىىلاالسى دا ةال لمىىات(ة مىىل–إعمىىل) ًىىيةإلى 
ااتالةسىىو األ ىىةم(،)ةضىىالعىىا ىةاةالمفىىةدات،والسىىيمامفىىةدل(طاعىىل) اً ى قاقا را

المخ لفىلال ىىي وزعىىتعل ى إإ ىىافالخطىىابوأة اإىىه،وعلى اآليىىاتالقةآإيىىلال ىىيج ىيف رىىاً ىواهد
ىدجعلىىتهىىا المفىىةدلمقياسىىاللمفاضىىلل ىىيااألًىىخاص(أةض ى الإىىا ،اعظمرىىم،
ؤيىىدالىىإص،وقى ع

اطوعرم،اعلمرم،ا عرم،ا ياهم،و ًوالخطاب ال لماتالداللعل المقاةإلهىيا ىدكوسىائ 
ا سىىاقالىىإص،و ال ىىاليالخطىىابالىىايي فىىة عإىىهوالمقاةإىىلهإىىا يفيىىلو ميىىل،ألإرىىا إضىىويعلى 

)(7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.005-008
)(0الإصوالسياق،اس قصافال ثةيالخطابالدالليوال داولي،ص.708
)(2لساإياتالإص،مدخ ال اإسجامالإص.75،
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لماتم فاو لالمعإ ةيالدالللعل األةضليل(،)7والغايلماالك إ ىيررمإلى مقيىا المفاضىلل
الايعماد ال قوك،ةرويةيداايوص إليرمأإرمةيأص الإًألسواسيل.

((ثق صاح ( )برعلى ص تهًَ:ا َمعوشَرَ اَُمرَاجْرًنَ َو األْ ونصَارِ  ,وَ ًَا َمعَاشْرَ اَُم وسلْمنيَ  ,أْتَمكُّ نَ َعلْى اَلَ ْه

ق صَادْونيَ))
هلل وََْرَس َْ ْه املْنُّ َعلْ و ُق إِنو كُكوت و
ق َ .و ْ
وَ عَلى رَس َْ ْه بْإِ وسالْ ْم ُ و

اخ ىىياالمقطعىيا قةيإىىل(ثىم)و قةيإىىلإغمىلالصىوتال ىىيوصىلتأقصىىاها داللىلقىىو 
ثمىل ىة ا

ال ىةاوي(صىىاح ىىأعل صىىو ه)والإىىدافض ىىاعفمىىالف ىىتاالإظىىاةاليىىه،ه ىىا الجملىىلاالسى ى فراميل

()0
اأايفضىىلوا
اليىةاداإلجا ىىلعإرىىا ىىإعمأوال ،ةرىىيقىىدقصىىد رىىااالسى إ اةوال ىىو يخ.ألإرىىمأةادو ع

العطافلم ااس قرم اإليمااةقطعهااالطةيقعليرم.

ثمقا (((:)أال إنمه َمنو ا وستَ ُقبَلَ ْو وبْلتَكَا  ,وَأْكْلَ ذَب َحتَكَاَ ,و َش ِر َد أْنو ال إَِ َه إِالَ اَلَره  ,وَأْنم محَممردات َعبورده َو

ال ِ  َْ ,وسَ ألْ َدٍ عَلرى أْ َردٍ ْفتورلٌ إِالَ ْبتَقُر َى اَلَر ْه َو طْا َعتْرهْ َج َعْلكرا
رَس َُه  ,أْجورًَوكَا َعلْ وهْ أْ و ْا َ اَُقُروآنِ وَ ْأوُسَا َ اإلِ وس ْ

اهللُ َوإًّاكُق ْمنو املُ متقنيَ ,وَْأووَ ائْ ْه وأْ وبا ْئ ْه اَذًنَ ال خَ وفٌ َعْل و ِرقو َوال هقو ًَحو َا َن نَ)).

ة ىىيال ىىالم ى ٌّىةعلى ى م ىىااسى ى ر  ىىهالغ ىىةضة ىىإامإ ىىاطالفضى ى ه ىىوال ق ىىوكوالطاع ىىل،و ى ى 

المسلمياسوافةيإجةافأ امالقةآاواإلسالمعليرم.وةيال الم لطفوةةق ،ى لم  ىوادة ةىي
الدعافلرم معي هةيأاي وإواماأ وليافاهلل عال الم قياوأ ائهالايال أ عليرم.

ق
ُ ت وغتْررب ُ و
ق َتتَمَكم و َنرَررا َو تَ ورغْبر نَ ف رَررا َ ,وأْصو ربَ َح و
ثىىمقىىا (((:)أْ ْال إِ من ه ر ْذ ْه اَرردُّنو َا ا َرريت أْصوربَحوت و

ق
ُ ْببَاوْ َر ٍة َْ ُر و
وَتروض ُقو  َْ ,و َسُو ْبدَارِ ُكقو  ,وَ الْ مَكواِ َْ ُق اََذي خلْقُتقو َْه  ,وَ الْ اََذي دع تقو إَِْ وهْ  .أْالْ وَ إِ منرَا َْ وسَر و
ق َو جَرمبوتم هَررا  ,فْرْصوربَحوتقو ْال تَحومَرردونَ
ُ َْ ُر و
رذروتم هَا  ,وَوصْر ْف و
ال ًَغررم َن ُقو عَا ْجُلرَررا فْقْردو ِّ
وَ ْال َتبوقْر ونَ َعلْ ورَررا  .فْر ْ
ي ا َُعَامْ َرةُ اََيت ْال تخورَِ أْبَدات ,وَ ا َُبَاوْ َر ُة
ق ْبعْمَارَ ْترَا  ,فْر َ
عَا ْو َب َترَا ْفسَابْقُ ا رَ ْ َم ُق اَلَه  ,إِىل مَكَازِ َْ ُق اََيت أُمْروت و
ِ ف رَا ,فانظروا ًرا معاشرر املرراجرًن واألنصرار
ق إَِْ ورَا َ ,و َجعَ َل َ ُق اَثم َا َ
اََيت الْ تَكوفْد َ ,ر َغ َب ُقو اَلّه ف رَا َو َدعَا ُك و
وأهل دًن اهلل ما وصفتق به كتاِ اهلل وناَتق به عكد رسر ل اهلل ( )وجاهرد عل ره فبمرا فترلتق
به؟ أباحلسب وَاَكسب؟ أ بعمل وطاعة؟ فاستتم ا نعمه عل ق – رمح ق اهلل – باَص ألنفس ق وَ اَُمحَا ْفظْ ْة
ق اَلَه مْنو ْكتَابْهْ)).
ظُ و
عَلى مَا ا وستَحو ْف ْ

اخزمإىي داللىل(ثىم)ال ىيإ ىه رىاالىةاويعلى اإعطىاف
ةيهااالمقطع ماةىيسىا قيه ىة ا

الخط ىىلةىىيموضىىوعرا،ةثمىىل سلس ى هاهإىىا،هىىوالىىايدةىىعاإلمىىامإل ى ال زهيىىدةىىيالىىدإياألإرىىا

ةاإيىىلوعوضىىاعىىاالىىكدعىىاهمإلى  عميىىةمإىىازلرماالخةويىىلألإرىىا اقيىىل ،وقىىدة ى رماهلل عىىال 
ةيرىىا،ثىىما ىىةهم مىىاوصىىفرم ىىهالق ىةآاال ىةيمومىىاةضىىلرم ىىهوهىىولىىي ال سىىبوالإسىىبواإمىىا
)(7عيإظة:لساإياتالإص،مدخ ال اإسجامالإص،ص.75

)(0زعىىم مىىا  ًىىةأاالجملىىلاالس ى فراميلال ىىي ىىواإغم رىىاصىىاعدلهىىيال ىىي س ى وجباإلجا ىىل ىىإعمأوال،واألمىىة
خالفماقا  مايد عليهالمثا الواقعي،عيإظة:علماألصوات ،ما  ًة،ص.521-521
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العم والطاعل،ثمقا (((:)أال وإنره ال ًَتر ُّركق تَ اضرُ شريءٍ مرن دن راكُق بعرد فظْ ُرق وصر ةْ اهلل
واَتَّق ى .وال ًَكوفع ُق شيٌء افْظُتق عل هْ من أمورِ دنو اكق بعد تت ُِ ما أمَروتق به من اَتمق ىْ ,فعل ق عبادَ اهللْ
باَتَّسل قِ ألمو ِره ,واَرِّضا بقتَائْ ْه واَصَّبو ِر َعلى بَالئْ ْه.
فْرْمما هذَا اَُفْيوء ْفلْ وسَ ألْ َدٍ ف هْ عَلى أْ َدٍ أْثو َرةٌ ْ ,ودو فْ َرغَ اَلَه عَام وَ جَرلم مْرنو وْسورمهْ  ,فرر مرال اهلل ,وأنرتق
عباد اهلل املسلم ن  ,وهذا كتاِ اهلل به أوررنا ,وعل ه شردنا وَه أسلمكا ,وعرد نب كا عل ه اَسال بني أهررنرا.
ق
ق بْح ُر ِ
ض هذا ْفلُ َتَ َلم كْ و َ شَا َء  .فْإِنم ا َُعَامْ َل ْبطْاعَرةْ اَلَر ْه  ,وَ اَُحَرا ْك َ
ق ًَرو َ
فسلم ا رمح ق اهلل ألمر اهلل ,فْمَ ون َْ و
ك هُ ُ المُفلِحُونَ﴾))
ق ًَحواَن نَ,و﴿أُولئِ َ
ق وَ الْ ه و
ك  ,أُوَ ْئكْ الْ خَ وفٌ َعلْ و ِر و
اَلَهْ ْ ,ال وَ وشَةْ َعلْ وهْ مْ ون ذَ َْ ْ
ال دةجةي سلس الخط لواضح،وقدا س إلقافال ججأً االم عددل،ةقد يااإلمامأوال

ثةلإعماهللس اإهو عال ثمة زعل اظرةإعملوهي عثلالةسو (،)ثم ياآثاةها
عل  اةلالمخلوقات ،وقد جلتةيم يه طاع هوالطاعلأسا ال قوكثما ةهم ماضىيرمومىا

وصىىفرم ىىهالق ىةآا–وهىىاامىىاسىىماتالخطا ىىلالإاج ىىل((وةىىيال قيقىىلةىىإاأيىىلخط ىىل جىىهإل ى 

()7
ىاديزهىىدهم الىىدإياويؤ ىىد
المسى ق ...يجىىب الضىىةوةلأاإأخىىامثاال رىىامىىاالماضىىي. ))...ثىىمعى ع

أامقيا المفاضللهىوال قىوكواامىااليةضى 

أماماأطا س اإه عال ةروماالمفل يا.

ويسىلملىه(ةلي ىو  يىفًىاف)،
ىماهلل عىال ع

خ لفها الخط لعاخطبال و يىد،ةاإلمىام()ةىيسىعيهال ثيىثإلصىالحالمج مىع

ال زمأإماطام جددلةي إافها الخط لال يإمتإمواطولياواض ا،ة اإىت ى ةقىةل ىؤديإلى 
ما عدها،ةاس طالتةيمدياتواسعل،ةمىاا ملىتإالوقىدسىاق ججىه لرىاق لرىامىاق ى  ومىا
لميةضةروًأإه.ويمث  واليال ججإسقايع

ال ماسكالمعإوي.

وإظيةهىا الخط ىلةىيإةسىافم ىاد المسىاوالقولىه عىدمقدمىل مىداهلل عىال ةيرىاوأ ىاا

ال
أاالةسىىو ()صىىد  ىىال قومضى على مىىإرجالةسى ق لىىه((أْمررا َبعوررد :أًُّْرررا اَكمرراس :فْ ر ْ
ًَقُ َْنم رِجَالٌ ْودو كْا َنُْ اَدُّنو َا غْمَرَتورقو  ,فْاتمخَذوا ا َُعْقْارَ  ,وَ فْجمروا األْ ونرَرارَ  ,و رَكْبر ا أْفُر َرهَ اَردموَاِِّ َ ,و َْبَسر ا أَُْر َ َن
اَثِّ َاِْ  ,فْصَارَ ذََْكْ عَلْر ورِقو عَرارات وَ شَركَارات إِنو َْرقو ًَغوفْررو َْررق اَُغَفَرار  ,إِذَا مَرا مَكَعورترقو مْممرا كْران ا ف ر ْه ًَخ ضر َن َ ,و
ب وَ َرَمَكَرا  ,وَ مَ َكعَكَرا
ك َو ًَ وستَ وك ْرو َن َ ,و ًَقُ َُر َن ْ :هلْمَكَرا ابورن أْبري طْاَْر ٍ
صَ مروترقو إِىل ما ًَ وستَ وجْب َن  ,فْ َكوقْم َن ذَ َْ ْ
قُ وْكَا  .فْاَلَه َعلْ ورِق اَُم وس َتعَان))(.)0

ةىىيال ىىياموازإىىلصىىو يلجمعىىت ى إسىىقصىىو يإل ى مثيلىىه(عقىىا ةواإرىىاة،دواب وثيىىاب،

ًإاةو فاة،يخوضوا ويس وج وا ويس إ ةوا)ثماإ سةهااالإمطالصو يةيخ امها الفقةل
إيااإا اإ رائرا.ة والتأةعا ماضيلسةيعل(ظلمإا،و ةمإا ،ومإعإا،و قوقإا).

)(7الخطا ل،ص.021
)(0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.025
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وةىىيالمقىىام ع ىةيض ةجىىا ا لىىم ع ىا ْةأسىىماؤهم،ول ىىاثمىىل عى ىةيض رىىم ا ةصىىفا رم،ال ىي
ً م عل الطغيااوالخيالفوال ة،واليخف أاال عةيضي وص  ىهإلى المقصىودعلى إ ىو

ألطىىفوأ سىىامىىاال ص ىةيح،لىىئاليثيىىة فيظىىلمىىاطىىال و  عىىدمالمسىىاوال ىىالفيف ،مىىاأاوخىىز
ال لماتأ ل  ال إايلوعدماألةصاح.وقد دةجةيال يتما قةيعرمعل اق إىافالعقىاةةة ىوب

ىااألإفى إلى األقى إفاسىلووازاهإىا ىياعمىق
الفاة ماالىدواب،ةلى اللىيامىاالثيىاب.ة ىدأم
ْ
الداللىىلوال ىىدةجالرةمىىيإل ىىال الةسىىاللةىىيضىىمااأسى العىىد االج مىىاعيإاسىىم مىىااق إىىو مىىا
وًإاةو ه عةضوالغض لالج اة،ولقد د اإلمام()أإرمسيسموا مىه
ا
ية ال عا اة

ةيرم ال قظلماو ةماإا((وقدصدقظاا ىاأ ىيطالىبةىيأاالإاةىاياوالوجرىافمىاالقىوملىا
ي مل ىواأسىىلو هةىىيالواليىىلولىىايطيق ىواصىىال هةىىيالىىدةا عىىاهىىاااألسىىلوب،)7())...وقىىد ىىاا

(...(()يىىةكأامىىاال ىىقعليىىهأايقىىيمالعىىد  أ وسىىعمعاإيىىه ىىياالإىىا ،اليىىؤثةمىىإرمأ ىىد
عل أ د.)0())...

وقد وسعاإلمىام()ةىيهىا الخط ىل اال جىا إفسىهالىاي وسىع ىهةىيالخط ىلالسىالفل،

ا
معاامًا رللرا،ة ياأاالمسلميام وموا أ اماإلسالم،وماق أ امهع اا
و طةقإل
قيااس قجزي الثواب،ثمأ ااأامىا ىازو سىا قالىمي ىالعلىو سى رمأوإسى رم ،ى ل قىواهم،
ثمطلبإليرمأايإصىةةواعىام ىا الىدإياإلى اآلخىةلةىإاعلى ال ىا مأاي ىم

ىماهلل عىال 

وماأ ةلي ماالمسلميا.ةرا المقاةإاتالعقالئيل يام دوديلعالمالدإياالفاإي وسىعلعىالم

اآلخىىةلال ىىاقيال س ى ردفمجىىةدال ىىأثيةالظىىاهةيواإلقإىىا اآلإىىي ى  قصىىدإل ى أا غلغ ى ةىىي
إفوسىىرملية ضىىيراوجىىداإرم،وقىىدخطىىتهىىا الخط ىىلخط ىواتواسىىعلل ًىىعبأهىىداةرا،ةإمىىتإم ىوا

طوليادوااايخ الكةي ال ماجزائرا.

ومىىاالخطىىباالج ماعيىىلال ىىي طىىةقلرىىااإلمىىامخطىىبالإ ىاح،ةفىىيأ ىىداهاممىىااس ى رلت
اَكعومَر ْة َو اَرم ومَرةْ خَراَْقِ اَُرْنَرا ِ وَ مردَبِّ ِر
ْي ِّ
ال مدوأعق هالًراد ااقولىه((:أُوصْ ُقو ْعبَادَ اَلَهْ ْبتَقُ َى اَلَ ْه وََ ِّ

اَُرُم ِر فْ رَا بْاَُقُ مةْ َعلْ ورَا وَ اَُإِتوقْا ِن َْرَا))(.)2

لقىىدجعى م مىىودا ل سى اإيالوصىىيل ىىال قوكمىىاالم ىىاد الفإيىىلال ىىي ميىىز رىىااإلمىىام()

ةرا ال وصيل((ً ...ى  اة طىلةإيىل ىيااالسى رال والموضىو ،)4())...ومىاقالىهيصىحةىيمقىام

)(7اإلمامعليصوتالعداللاإلإساإيل،ص.710
)(0الف إلال ةك،عليو إو ،ج،0ص.55
) (2إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،2ص.725
) (4اةيخاألدبالعة يةيضوفالمإرجاإلسالمي،ص.071
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وجودها ال وصيلةإاااإ فىتةىإا ع مى هعهىاااليطىةد.وةىيهىا ال وصىيلال ىي صىدةتالغىةض
ة مىا ىااهإىاكإلمىا إلى الموضىو ةىيقولىىه(خىالقاألإىام)ثىماإعطىفاإلمىامإلى  مىد سى اإه
مىىدا ثي ى اةاخ ى لط الإصىىحوالىىوعظ ى ليصىىعبإيجىىادال ى اة طالظىىاهةيالىىاييًىىدالخط ىىلإل ى 

موضوعرا،ةالمسىأللإاا علىق الخطيىبالىاياليإفىكي ىدةأو سىاإ ل،ليوصىيرمةيرىا ىال قوك،
ويا ةهم ىاآلخةل((:فْإِنم اَلَهَ َْ -ه اَُحَمود َعلْى غْابْرِ مَا ًَ ُ ن وَ مَاضْ ْه َو َْه اَُحَمود مفُرَدتا َو اَثمكَاء م وخلْصر تا بْمَرا مْكوره
ب وَ مسَرِّلٌ مَا اسوت عْ َر َو محَصِّرلٌ مَرا
ص َع َ
كْا َنُو َْكَا ْنعومَةت م نْقْةت وَ َعلْ وكَا م َجرللْةت وَ إَِْ وكَا متَاًَِّكَةت خَاَْقٌ مَا ْأعو َ َز وَ مذْلٌّ مَا ا وس َت و
ض ا وئتْ را طْ وعر تا أْوو كْروهر تا واَْترا أْتَ وكرا
ي دخَرا ٌن فْقرا َل َْررا َو َْلُر ْررو ِ
ا وستَ وسَرَ مبو َتدْئ ا َُ َخلُقِ َبدوءات أْومَتا ًَ و َ ا وب َت َد َ اَسممَاءَ وَ هْ َ
س مرا
ُرل نَفُر ٍ
طا ْئعْنيَ فْ ْقتَ رنم َسبوَُ سَمَاوَاتٍ فْي ًَ ومَ ونََِْا ًَع ره َشدًْدٌ وَ َْا ًَ وسبْقُه هَارٌِِ وَ َْا ًَفُ تره ماَائْر ٌل ًَر و َ تر َفَى ك ُّ
ظلْم نَ)).
ق ال ً ُ
ُ وَه و
كْ َس َب و

ةقد ىدةجاإلمىاممىاال مىد،و يسىيةالىإعم،ثىماس ًىرد اآليىلالقةآإيىلال ىي ىد على ا ىدا 

ىاخلقىواإلى أاي وةىاهماألجى ،ةرىااالمقطىع

السماواتو
األةضوا امق ض ه عال على خلقىهم ع
عل ى قصىىة  سلس ى ةىىي يىىاامسىىيةلاإلإسىىااعل ى األةضومإرىىااإ ق ى إل ى صىىلبالغىىةضالىىاي

قامتالخط لألجله.ولميا ةهاالةاويوا ف  اإلًاةلإليرا((ثمااةالا اةالا)).

ىميإق ى مىىا
وةىىيخط ىىللىىهثاإيىىلةىىيالموضىىو اا ىىها ف ى ال ىةاوي ىىا ةمقدمىىلالخط ىىلولى ع
ني وَ ا َُغَابْرًِنَ))(.)7
ق ْبتَقُ َى اَلَ ْه فْإِ منرَا وَصْ مةُ اَلَ ْه فْي اَُمَاضْ َ
ق إِنِّي أُوصْ ُ و
الغةضإالالوصيل ال قوك((ث م
وةيخط لأخىةكةىيهىااالمضىماة،وقىدخطىبالسىيدلةاطمىلالزهىةاف()لإفسىه،أوجىز

العىىةض عىىدمقدمىىلطويلىىل ىوال ال مىىدةيرىىاإسىىقام ا عىىا،ةقىىا (َ ...((:)و إِنم مَ وجلْسَركَا هرذَا مْممررا

صلَى اَلَه َعلْ وهْ وَ آَْهْ وَ َسَلقَ ْودو زَومجَكْي ابو َكتَره ,فْاطْمَر ْة
ْوتَاه اَلَه َتعَاىل وَ رَض َه .وَ هذَا محَمُّد بون َع وبدْ اَلَهْ رَس ل اَلَهْ َ

ك فْاسورَُْ ه وَ ا وشرَدوا))(.)0
ني ْدروهَم تا  ,وَ ْو ود رَض ُ بْذَ َْ ْ
ق وَ ثَمَان َ
صدَا ِق ْأرو َبعَمْائَ ْة ْدرو َه ٍ
عَلى ْ

على ى ال ىىة مم ىىااا ىىةضالخط ىىل ىىة لموض ىىوعرا،إالأإ ىىهل ىىميخى ى ع ىىاال ىىا ةوة ىىط

الموضىو  ال ًىىةيعاإللرىىي،وقىىد ىىةةاسىىماإلًىىاةلةىىيهىىااالمىىوةد(ومجلسىىإاهىىاا،وهىىاام مىىد ىىا
ع داهلل)...ل ما العإايل مييزالمًاةإليه((...الخ صاصه

م ديع،)2())...هااماالإا يل

الدالليل.أماماالإا يلاإل اليلة لمىل(هىاا)األولى أًىاةتإلى  يىااووجىودوهىوالمجلى ،لىاا
لميس عم اإلمام لمل(هإا)ألاالم االمي امىاو ىد ،واإلًىاةلةىي(هىاا)الثاإيىل اإىتإًىاةل

اإ قائيىل()4لخصوصىيلالًىخصالمًىىاةإليىه،ويال ىظهإىىاسىةعلاالإ قىا ةىىيمىدياتطوليىل ىىدأت
)(7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،2ص.724
)(0م.ا،ج،7ص.01-05
)(2المطو ًةح لخيصالمف اح،ص.27
)(4عيإظة:لساإياتالإصمدخ ال اإسجامالخطاب،ص.75

747

الفصل الثاني ........................................المبحث الثاني ..........................................................العَرْض

أاة طتالإ اح الةضااإللريوة طالمجل المإعقد رااالةضىاأيضىا،ثىمالىدخو ةىيالغىةض
ع ةاإلًاةلالصةي لإل الًخصالايسيصرةإليىهوقىدا ىة  اسىمهو عإىوااةسىال هليسى ملىه

ط لو راا ملتجميعإوا يرا.
الفخةالدإيويواألخةوي،ثماًردالإا عل الخ ْ

ومى ىىاالخطى ىىباالج ماعيى ىىل،ال ى ىىي صى ىىدتلإلصى ىىالحاالج مى ىىاعيوالى ىىديإيو ة يى ىىلالإفى ىىو 

و راي را،ويال ظةيرا إو المضامياهيخطبالجمعل،ال ي ميز طولراالإس يألإرا ىوا
ةياألص ماجزأيايفص  يإرماجلسل.ةمإراخط ىل ىدأها مقدمىلطويلىل– مىتاإلًىاةلإليرىا

ةيم ثسا ق.ثماس ر الغةض ال وصيل ال قوك،لية طةإيا ياالمقدملوالغىةض -مىاقىةة

م مودال سى اإي-قىا (((:)أُوصْ ُقو ْعبَادَ اَلَه وأُوصْي نَفُسْي ْبتَقُ َى اَلَه ا َذْي ا وب َتدَْأ األُم َر ْب ْعلُمْره وإَِْ وره

َر أًْما ْم ُقو ,وفْكَاء آجَا َْ ُقو ,وانو ْقطْا مردمتْ ُقوْ ,ف ْررْنو وْر ود زَاَْرُو عَر ون
ًَصْري غْدات مْ عَادهَا ,وبْ َدْه فْكَاؤهَا وفْكَاؤ ُكقو ,و َتص ُّ

ْولْ لٍ عَكما وعَ وك ُقو كْمَا زَا َُْو عَممنو كْانَ ْو وبْل ُقو))(.)7

ةيالوصيل سلس سةيع ،دأ  وصي رم ىال قوكوضىمإليرىاوصىيلإفسىهلي ىواال ىالمأ ثىة

ىدإيازائلىلعىإرم مىا ازلىتعىا
ق وال،وعل ال قىوك المصىيةإلى اهللسى اإه،الىايا ىدأاألمىوةةال 
ق لرم،ةال دمااالع اة.

ري َْ َر و ِ اَُْرآخْ َر ْة اَْطَ ًِر ِل فْإِ منرَرا
ثمقا ((:فْا وج َعلُ ا ْعبَادَ اَْلَهْ اْ وج ْترَادَ ُكقو فْي هَ ْذهْ اَْدُّنو َا اَْتماَوُّدَ مْ ون ًَ و ْمرَا اَُْ ْقصْ ِ

ُ إَِْ ورَرا أُموكْ مر ُة
دَار عَمَ ٍل َو اَُْآخْ َر ْة دَار اَُْقْرَارِ َو اَُْجَاَا ْء ْفتَجَافْ وا عَ وكرَا فْإِ من اَُْم وغتَرم مَ ِن ْا ُغتَ مر ْبرَا َْ ون َتعورد َو اَْردُّنو َا إِذَا تَكَاهَر و
ني ْبرَا أْ ون َت ُ نَ كْمَا وْا َل اَْلَه عَ ما َو جَلم﴿ إَّنمَبامَثَبُ الحَيَباِ البدهْنيَا
ني إَِْ ورَا اَُْمَفُت نْ َ
ني َْرَا اَُْمطُمَئْكِّ َ
أْهولِ اَْ مر ُغبَةْ فْ رَا اَُْمحْبِّ َ
لسمَاِفَاخْتَلَطَِبهِنَََاتُ األَرْضمِمَّايَأكُُ النَّاإُ وَاألَنْعَامُ﴾))
زلنَاهُمِنَ ا َّ
كمَا أَن َ
َ
ضىىماهىىااالمقطىىعأم ىةياالمقاةإىىل ىىياداةالىىدإياواآلخ ىةلةىىيالمسىىاةلالزمإيىىلوةىىيالمرم ىل

المإوطل اإلإسااةيالدإياوهيالعم –لي لقفالجزاف.

واألمةاآلخةهوضلللالدإياةريمرما إاهتةي جمرالا عىدواا ىواامإيىلة سىب،

وهإااس ًرد اآليلالقةآإيلليةيرمقيم راةريم الًيل علفال يواا.

ق ًصْ بْ اْمورؤٌ مْكو ُقو فْي هَذْهْ اَْردُّنو َا َبوررَةت إِالَ أْوورَثَتوره عَبوررَةت وَ الْ ًصوربْح فْ رَرا فْري
ثمقىا ( ((:)مَ َُ أْنمه َْ و

طلْر ُِ َو
ك وَ هَر و َل اَُْم َ
جَكَاحٍ آمْنٍ إِالَ وَ ه َ ًَخَاف فْ رَا ناو َل جَائْحَ ٍة أْ وو َتغَ ُّ َر ْنعومَ ٍة أْ وو زَوَالَ عَافْ َةٍ مَر َُ أْ من اَُْمَر وتَ مْر ون َورَا ْء ذََْر ْ
اَُْ وُ فَ بَ ونَ ًَدَيِ اَُْ َح ْقِ اْ َُ َعدولِ ًَ و َ تجواَى كُلُّ نَ ُفسٍ بْمَا عَ ْمْلُو ﴿لِيََْزيََاَّل ِيَنأَسباُُابِب ٰا َعمِلُبوا وَيََْبز َيَالَّب ِيَنَأحْسَبنُوا
ِبالحُسْنَى﴾.

)(7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال لج،2ص.742
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فْاتمقُ ا اَْلَهَ عَرام ذْكُرره وَ سَر ارِع ا إَِْرى رِضور َانِ اَْلَرهْ وَ اَُْعَمَرلِ بْطْاعَتْرهْ وَ اَْتمقْررُِّْ إَِْ ورهْ بْ ُرلِّ مَرا فْ رهْ اَْرِّضَرا فْإِنمره
بمَُِيبٌ﴾)).
﴿قَري ٌ
اإطلقاإلمامماالإظةلالعامىل،إاقىاةاالىدإيا ىاآلخةل،ةرىيمع ىةوداة ىزود.ثىمخصصىرا

وإظىىةإليرىىامىىا يىىثهىىيهىىيإاال عىىدواا ىىوالىىالةاإيىىل،ثىىمقةإرىىااإلمىىامإلى اإلإسىىااإفسىىه

ل ىىواالإظ ىةلخاصىىلجىىداو لىىم رىىاالإزعىىلالوجداإيىىل،ةاإلإسىىاا إفسىىهخ ىىةام ىزاجالفىىةح ىىال زا

واألما الخوف،وال اةماطواةقال دثاا،وماوةافالك لهالخوفماالموت،ةلمي قس ي 
إل الإجالسوكالعم .ثمخ مهااالجزف الدعاف.

أمى ىىاالجى ىىزفالثى ىىاإي -عى ىىدالجلى ىىو -ةقى ىىد ى ىىااةى ىىيًى ىىطةياهمى ىىاال مى ىىدوالى ىىدعافالموً ى ى 

االس غفاة ،ىااال م عىدهىومقدمىلهىااالًىطة،و ةضىهأيضىا،أمىاالىدعافةرىوالخا مىل.قىا ةىي

ِ وَنَ وس َت وعصْمه مْنو مَسَاوِي اَُْ ْرعومَا ِل و َم ْا ِر ْه اَُْآمَا ِل وَاَُْرجر ِ فْري اَُْررْهو َا ِل
ب اَْذُّن ْ
الغىةض...((:ونَ وس َتغوفْره مْنو َم ْا ْس ْ
ض ْبغَ و ِر اَُْحَقِّ)).
ب وَاَْرِّضَا بْمَا ًَعومَل اَُْفُجمار فْي اَُْ ْررو ِ
وَمشَارَكْ ْة أْهو ِل اَْرم وً ْ

ي فاع ى ى المس ى ى وكالمعإى ىىويوالصى ىىو يةى ىىيإإًى ىىافدي اجى ىىلهى ىىا الفق ى ىةل(،األعمى ىىا ،واآلمى ىىا ،

واألهوا )،و عاد ه()ي سةال إيلالصو يلعإداالإ رىافإيىااإا ىاإغالقال ىالمواإف ا ىهعلى 
مإعطى ا
ىفجديىىد.ويال ىىظةىىيهىىااالإىىو مىىاالخطىىبا سىىا المىىدياتال ىىي ج ازهىىاالموضىىوعات
و إاميرادواأا ف كالعةك ىياأجزائرىا.واألمىةاليخ لىفةىيخطىباألعيىاد،وا فيىت خط ىل

الجمعلإمواجامقاة الرا.

العرض يف خطب السياسة

ميزتالخطبالسياسيللإلمام( )مزايااخ لفتعاسىا قا راإاهىوةيرىاقىديصى إلى 

صى غ لقىو مىاقىا إاالخطا ىل
ع
مةاد  ال جلوال ةهىاا.والىك أقصىةع ىاةلوأوجىز يىاا.ل
ىااالي ْ
العة يل((...لم ع مدال واةالراد القائمعل ال جلإالةيمإاس اتم دودل،ولالكيإ ظةأا
ي واعإصةال جاجوال ةهإلأضعفعإاصة إائرا ،يةاإهيإ غياايإظةإل القضيل سب

المقامىىاتوالموضىىوعاتالم إاولىىل))()7؛ألااس ى قةافالقائ ى يعىىدإاقص ىاثىىمإاةضىىيللال جىىاجال
قىىفعإىىدالمقامىىاتوالموضىىوعاتة سىىب ،ى  قىىفعإىىدالقائ ى أيضىىا،ةخطيىىب مس ى وكاإلمىىام

()اليفو هااي جلإفسه ،مايث ىتال ىقلرىا،ة عىدااقيى لىهإاقةيًىاا جىتألولوي رىا
َرق
ُ اإلمامَ ُة وُرً ٍ ,فرنا أْ ُّ
أإراماًجةلةسو اهلل()ساة ةأ ط  ج رمقائال((:إ ون كا َن و

وُرًَو بْرا ,وإنو ال َت ُنو وُرً فاألْنوصار عَلى َدعور اهق))(.)0يإ ى ال ىالم سىبالقسىملالعقليىلالثإائيىل
)(7ةي ال لالخطاباإلقإاعي،مدخ إظةيو ط يقيلدةاسلالخطا لالعة يل،ص.01
)(0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.48

742

الفصل الثاني ........................................المبحث الثاني ..........................................................العَرْض

إلى قسىىمياألاأسىىا القسىىملهىىواإلمامىىل،ةإمىىااا ىىوااإلمامىىلةىىيقىةيشأوةىىي يىىةهم–ثعىىم

يقسمطةفالإفي( يةهم)ليًم األإصاةوسائةالإا .ثمإاهاياالطةةيايً مالاةي قيقل
األمىىةعل ى قضىىي ياقياسىىرمامضىىمة،إاطوي ىت عىىضمقدما ىىه،ةالقضىىيلاألول ى  إ ى إل ى -:

اإلمامل(الخالةل)ةيقةيش.
 -أإاقةًي.

 -أإاإمام(خليفل).

وإ

القضيلالثاإيلإل :

 -اإلمامللعوامالإا .

 -األإصاةماعوامرم.

 األإصاةي(إمام)خليفل.وه ااا طلتدعواهم دعوكمضادل،لي قق الكجد  ةهاإي!أل

واإمىىاقىىا اإلمىىام()أإىىاا ىىقق ىةيش رىىاألا إىىيهاًىىممىىاأوسىىطق ىةيشإس ى او يىىةهم

وأ عد،وقد ع فتها الخط ل االس دال وهوماأًاةإليهم مودال س اإي(.)7

ُرل
َرق وَبَاطْر ٌل وَ َْ ٍّ
وماالخطبالسياسيلال يألمىعةيرىاإلى ضىيا ال ىقوال اسىه ال اطى ٌّ ((:

أْهولٌ َوَْئْ ون أْمْ َر اْ َُبَاطْل َْ ْقدْمي تا ْفعَلَ وََْئْنو وْ مل احلْقُّْ ,فلْربمما وَ َْعَلمَ ,و َْ ْقلَمَا أْدوبَررَ شَريو ٌء فْ ْر ُوبَرلَ ,وإنري ألْخوشرى أْنو َت نر ا
ق ف را عْكوردي بْمَحومر دًنَ.
تُو ْملُتق فْ را مَ ولْةت كْا َنُو َعلْ و ُق ما كُكوت و
فْي ْفتو َرةٍ وَمَا َعلْ وكا إالّ اإل وجتْرادَ ,و ْودو كانَُ أم رٌ َم َ
ص
أما إنّي َْ و أشاء أن ْأوُ لَ َْ ُقلُُ عَفا اهللُ عَمّا َسلْ َ .سَربَقَ اَررمجالْن وَورا َ اَثاَْرث كراَغراِو هْموتره بَطُكره وًَولْره َر وُر م

جَكا اه و ُوطْ َُ رأُسه َْ انَ خريتا َْه))(.)0

مث هىا الخط ىلو ىدلدالليىلمىوجزل،قامىتعلى أسىا  قسىيم ى مىوةداخى الفإلى  ىق

و اط لاااإ از تالواوالعاطفلعامعإاهاالوظيفيالقائمعل الجمعواإلًةاك،و ةستلل فةيق

وال قسىىيم،وقىىداإع ى ال ىىاةؤالىىداللي()2ةىىي ىةاةمضىىمواالمعإ ى  قولىىه(ول ى أه ى )،وقىىدةد
اإلمام ص اة إاًبعل ظرةال يالإل ال إاز  ياهاياالق يليا.واإعطفال ىالمإلى اللىوم

وال يتةيقوله(مل مميلل اإتعلي م)...ول إه()لميم ىثطىويالعإىدع ىلالمىالملىئال
قطع ا ال إصتواإلصغاف،لاااس ةس يًيةإل الف ةلالماضيلموج ازال ىديثعإرىا،وا خىا

مىىاالغىةابةمى ازيسى د مىىاو اةئىىهعلى اامىىامىىلالمإصىىبق لىىهلىىميًىىغله ،ى  قىىيًىىا اة،لمىىا
عةفعاالغةابما عاألما اال يهجةهاسا إوها،المقفةلماأهلرا(،)4ةثملإيمافلإل خلو

)(7يإظة :اةيخاألدبالعة يةيضوفالمإرجاإلسالمي،ص.074
)(0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.022
)(2عيإظة:ال ديع ياال ال لالعة يلواللساإياتالإصيل،ص.748
)(4عيإظة:ال يواا،الجا ظ،ج،0ص.275
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مقىىامالخالةىىلمىىاأهلىىه،إعىىم،إًىىغا المقىىام غيىىةأهلىىهاليجعلىىهآهىىال،واليسىىل هصىىفلالخ ىةاب!
و ىىالكاخ ىىز اإلمىىامالف ىةلالماضىىيلمسىىلطاعليرىىاالةؤيىىلمىىاخىىال ال اضىىةاآلإىىيوعل ى هىىاا

ال ساطالواسعالاي ط آمادازمإيلم ال قل مددتأ عادالخط لةياإ قا سةيع.

ومىاخط ىىللىىهطويلىلإسى ياسىىةدةيرىاوقىىائعالماضىىيوصىوالإلى ال اضىىة عىدمقدمىىلأًىىاة

ةيراإل الف إلال اضةلع ةال ديثعاالف االماضيل،وأظرةهإاكأااإقًا  لكالف ا قق
عثىىلالةسىىو (،)ثىىمسىىةدمىىاجىىةك عىىدوةىىالالةسىىو على إ ىىومىىوجز،ل إىىهوقىىفطىىويال

عإىىدماقىىدمواإليىىهم ىىايعيا،ليلقىىيال جىىلعلىىيرمةىىيإ ىىثال يعىىل،ةقىىا مفصىىال...((:أت وتمر ر ني
َتباًع ني ,فقلُ :ال َاجَةْ َي ذََك ,ودَخلُ مَكاَْري ,فاسور َتخو َرجوتم نْي فقبترُ ًَرديَ فبَسرطتم ها ,وتَردا ْك ُتق
عليم ,تَّى هْككوُ أن ق واتليم ,وأنَّ َبعتَ ُق وْاتْل َبعوض ,فباًعتم ني وأْنَا غري مَسورورٍ بْذَْك وال جَذلٍ .وود علق اَلَره

ي مَلرؤكق))(،)7ا ىة
سبحانه أنَّي ككُ كْارِهات َلح ُ مةْ ,بني أُمّة حممّر ٍد صرلى اهلل عل ره وآَره  ...ترى اجو َتمَر َُ علر م

عةضى ىىه()عى ىىا
اإلمى ىىام()أدقال فاصى ىىي مى ىىاجى ىىافو  اة ى ىىياةى ىىيأاي ى ىىول أمى ىىوةهم،وا ا
إةاد رىىم،ثىىمأ ىىاا ى از مرمعليىىهالىىكال ى از مالىىاي ىىاديفضىىيمىىاًىىد هإل ى ق لىىه()أوق ى 
عضىرمللى عضاآلخىة،وهىىو()مىعاًى دادة ى رم،لىىميىزد الىىكجىاالوالسىىةو اة،وقىدصىىةح

( )ىأا عىىضمىىاوةدعليىىهم ايعىىاقىةأالإ ىىثوالغىىدةةىىيعيإيىه،ثىىم ىىال فصىىي سىةيعإ ىىائج
الإ ىىثوال إصى مىىاال يعىىلال ىىيأةضىىتإل ى ال ىىةب.ةاالإ قىىا مىىاموضىىو إلى آخىىةةىىيخطىىب

السياسل،ي واسةيعاويغطيمددام فاو لطويللالمدك.

ومىىاالخطىىبالسياسىىيلال ىىيقيلىىتعل ى ًىىفا ىىةبصىىفيا((:أْممررا َبعوررد  ,فْقْ ر ود َب َعثوررُ مقْرردِّمَيت ,
ف
ني برْكُكَا َ
اَكطُفْةْ إِىل شْروذْمَةٍ مْ وك ُقو  ,م طْك َ
وَأْمَروترقو ْبلُاو ِ هذَا اَُ ْم ُلطْاطْ َتمى ًَرُتْ َرقو أْموري ْف ْقدو ْأرَدوت أْنو ْأ ُوطَُْ ه ْذهْ ُّ
دَ وجلْةْ  ,فْرُ ون ِرتَرقو َم َع ُقو إِىل ْأعداء اَلَهْ  ,وَأْ وج َعلْرقو مْنو أْ ومدَادْ اَُقُ مةْ َْ ُقو إِنو شَاءَ اَلَهَ .و ْودو أْممروت َعلْى اَُ ْمصوررِ ع ُقبَر ْة بور َن
ي َ ,و
ك بونَ َب بٍ اَُ َروب عْ م
ص  ,فْإِنّي ْودو َخلَفُُ مَا َْ ْ
عَموروٍ األْ ونصَارِيم  ,وَ َْقو آ َُ ُقو وَ الْ نَفُسي  .فْإًِما ُكقو وَ اَ متخَلُّ َ وَ اَتمر َُّب َ

ق إِنو شَاءَ اَلَه))(.)0
أْمَروته أْنو ْال ًَتوركْ م َت َخلرف تا إِ َال أَْْحَقْه ْب ُ و

ةالخط ىل ةسىىتلل ىةبوال ىىديثعىاخط رىىا،وقىىدإىد رمإلى الق ىا  معيىىلعق ىل ىىاعمىىةو

ةاالإ قاالتسةيعلمإاس لألجوافالق ا الوًيكوال إافم ماسك ًد و دلالغايلوآإيلالردف.

وماالخطبال يقالراةىيسىوحال ىةب،ق يى إًىوبالق ىا  ،عىدال مىدالىايأومىأةيىهإلى 

ُ بَ وكَكا فى هذَا اَُمَ ْانِ ْ ,فكَحون مْ ون رَبِّكا بْمَروأى َو
عللا دامالق ىا ((:وَ ْودو سا ْوتوكا وَ هؤآلءْ اَُقْ و َ اَُ ْروُدار َتّى َْ َف و
ق َ ,و ً وعْلقَ اَُمحْر مق اًْورنَ مَصرريه َ ,و َ ْكمره
مَسومٍَُ ْ ,فلْ و شآءَ َْعَجملَ اَكمقْمَةْ  ,وَ َْ انَ مْكوه اَ َتغو ري َ ,تّى ً ْذَِِّ اَلَه اَظَا َْ َ

)(7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.207-202
)(0م.ا،ج،0ص.12-10
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َجعَلَ اَدُّ ون ا دارَ اَُ ْرعومالِ  ,وَ َجعَلَ اَُآخْ َرةْ دارَ اَُجَاآءْ وَ اَُقْرارِ َْ َجو ِاىَ اََذًنَ اْسآؤا بْما عَمْل ا َ ,و ًَجوراِىَ اََرذً َن اْ وسَرك ا

بْاَُحسوكى))(.)7

ةيالخط لإيجازي إاسبمعظةفال ةبالقادمل،ةال فاصي مطويل،وال الممةسى ،لىي 

يي طىىئسىةع ه،ةالداللىىل ًىية اق ضىىابإلى أاثمىىلطىةةياسيًى اا،وااقىىوم
ةيىهإيقىىا صىو ع
الخطيىىبهىىمالطىىةفالمظلىىوم قةيإىىل(ة ىإ ْ عامى ْىاة إىىا مى ْىةأكوم ْسىىم اع)و قولىىه( ى  عي ىىاباللىىهع
الظىىالم)،ثىىمأو ى ()الف ىةيقياهللس ى اإه،ةرىىوصىىا بالج ىزافةىىياآلخ ىةل،ةال إىىافةىىيهىىا 
الخط لوًيجم ال مواالإ قا عل الة مما وإه دةيجياإالاإهيً  إيلوا دل.

وق ىىدعةص ىىدالخط ىىبالسياس ىىيلم ىىازاوي ىىلال واً ىىج ىىيا إي ر ىىاالداخلي ىىلوم ىىايفةض ىىهالس ىىياق

الخىىاةجي،دواأايعإىىيمصىىطلح( إيىىل)اال فىىاف الً ى دواالمضىىمواألاالمضىىمواي ىواةك
خلفالً ويد عليه ،الخط لال يقيلت عدوةالالةسو ()ةقا ((()اَُ ْحلُق زًَو ٌن ,

صلَى اَلَه َعلْ وهْ وَآَْهْ وَاَطَرًق اَصِّررَاطُ))(،)0ي ىدأال ىالم سلسىللم ةاصىلمىا
وَ اَتمقُ ى دًنٌ  ,وَ اَُحجمةُ محَ ممدٌ َ
الجمى االسىىميلااتال قىىائقالثا ىىل،أ ْ ىمإسىىجراوًىىدوثاقرىىا ىىةفال ىواو اإىىتالجمى االسىىميل
أ ىىدتاس ى ق اة اةظاهةيىىا،يخفىىي ة ىىل امإىىلألاالسىىياقاإلخ ىىاةييس ى ة اإلإًىىاف،إاأاالم ىةادهىىو
ال لي ال لموال قوك،وال لمي وازيإاعلى ًىةطاال صىاف ىه،وال قىوك قا ى الفجىوة(،)2وهىي
ً م عل معإيىيام غىايةياقوامرمىاال ىفعىاال ىةامواي ىافالواجىبومجاهىدلالىإف  ىياهىايا

ً همعإوياالدائاالاييلزمإفسه سديدديايثق عليهويرم ىه،و ىياالىزياالىاييى رجالىإف ،

ةروخفيفالعبف،والدياالايهوإصبوعإاف اياو عاةض.

واا سام الخطابةيها الإقطلاإ سةاإليقا الصو يالة يب،دوااايمإعهاامااا

يدخ ال المضماسلسللصو يلم جاإسل،إا  ةفيساويدقلصىو يلإيقاعيىل ميىز و ىدل

االإط ا (،)4وقدأضف القصةاإلضاةيعل الصةاطو ىد ،خاصىيلالطةيقيىلوإفاهىاعمىاعىدا .
وماهااالصةاطاإعطفمساةالخط ل.

((أ ًُّْرَا اَكماس  ,شقُّ ا متَالطْمَاتْ أْمو َاجِ اَُ ْفتَنِ بْمَجَارِي سرفُ ِن اَكمجَرا ْة  ,و َعرِّجر ا عَلرى سَرب لِ اَُمكَرافْ َر ْة  ,وَ طّر ا

َص ْبرَا آ ْكُلرَا  ,وَ م وجتَكْي اَثممَر َر ْة
ت جَانَ اَُمفْاخَ َرةْ  ,أْ ُفلْحَ مَنو َن َرضَ بْجَكَاحٍ  ,أْوِ ا وستَ وسْلقَ فْ ْررَاحَ  .مَاءٌ آ ْجنٌ  ,وَ َُقُمَ ٌة ًَغ ُّ
ُ ًَقُ َُر ا :
ُ أْضوال ٌ ْكتَداخلِ أسوركا ِن دَوّا َر ْة اَرّ رى َ ,و إِ ون أْسور ُ و
هلل َ ْأوُ ل َْتَدا َخْل و
غْ ورِ َو ُوتْرا كْاَامار ِ غْ و ِر ْأروضْ ْه  .وا ْ
) (7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.702-700
)(0م.ا،.ج،7ص.52
كالفََُّار﴾
رهَا وَتَقوَاهَا﴾،وص...﴿08:أَمْنََْعَُ المُتَِّقنيَ َ
)(2الًم َ﴿8:فَألَهَمهَافَُُو َ
)(4عيإظة:علماللغلالعام،ص.751
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َلري آنَرس بْراَُمَ وتْ مْرنَ اَطرفُر ِل ْبثَردو ِي أُمِّرهْ َ ْكّري
اَلتَ مرا وَ اََريت  .وَ اَلَر ْه َْع ٌّ
ت  ,ه ررات َبعوردَ ُّ
جَ ِا َ ابون أْبي طْا َْبٍ مْنَ اَُمَ و ْ
ِ ا ْأل ورشْ َ ْة فْي اَطَ ِيِّ ا َُبَع َدةْ)).
ضطْرَا َ
قا و
ضطْرَبوت و
ق َْ و بحوُ بْ ْه ال و
ا وندَمَجوُ عَلى َم ُك نِ ْع ُل ٍ

يس طااإلمام()إًوبالف اةيالمج معالمدإي،وهاايس لزمال اية،وقدعد عىا

األمةالم اًةإل األمةالمجازي قوله(ًقوا)ةظاهةال لملهوال قسيم سبال ع يىةالمعجمىي

أما سبالمعإ المجازي،ة عإيالجمعوةأبالصد وهىاايؤ ىدًىعةيلاللغىلال ىي أ ىد قىدة
ا سا المساةل ياالدا والمدلو (.)7

وةىىيال ىىالمةدعل ى عمىىهالع ىىا وعل ى الز يىىةوأ ىيسىىفيااالىىاياعةض ىواعليىىهال صىىدي

للخالةل،ةأ االرمأاالوقت يةمإاسىبلعىدموجىودالإاصىة،واالس سىالمهإىاةيىه عىضال اة ىل،
وأمىىااق طىىافالثم ىةلةىىي يىىةوق رىىاةضىىةب ىىهمىىثالةمزيىىال ى مىىالىىمي ىىاأواإ ىه.وا ْ ى عىةاسىىمه
هإا(لعلىي)يعىدمقومىادالليىاةرىوعلىمعلى القىولوالًىجاعل،وأًىاةإلى إفسىهثاإيىل(جىز ا ىاأ ىي
طالب)لي واثمل ةادفأًاةي()0إا ااالمًاةإليهوا داةيال ال يا،معاخ الفالمىإرجةىي
ال ع ية.ةرااال ةادف مثا ل ةاةللمعإ و رااي قق ماسكمعإوي.

ويال ىىظهإىىا ىىوةالىىإصعل ى إفسىىه،ألإىىهيغطىىيمسىىا لزمإيىىلم ىىددلال عىىدوالمس ى ق 

القةيىىب،ألإىىه()ممإىىو مىىاالفع ى ق ىوال ىىااأوعمىىال؛دةفاللف ى او س ى الوقوعرىىا،و ىىالكال
ي إام الموضو  مساةأةقيأوطوليألا اي ه قفعإد دودال اية.

وخطىىباللىىومأيضىىاقىىد ل ىىفعل ى إفسىىراوال إىىام ،ألا ىىؤةلالموضىىو هىىيالع ىىبة ىىدود

الخط لم دودل هوال عدا  ،را الخط ىلمىثالْ ((:ال أْبَرا َْغَ وررِكُقو مَرا تَكوتَظْررونَ بْكَصوررِكُقو وَ اَُْجْرَرادْ عَلْرى

ْرروْ من بَ وكْري َو بَ ور ْك ُق -
َ رق ُقو اَُْمَ وتَ خَ ورٌ مْنَ اَْذُّلم هَ ْذهْ اَدُّنو ا َْغَ و ِر احلْقِّ ,وَاهللْ إ ون جَاءَني املْر وت َ -وَْ َررُتْ َكِّي ْفلْ ف ِّ
َتجدنَّ ْكي َصحبتْ ُقو ْواَ ات,أال دًْنٌ ًَجومَع ُق أال رمحة تَ ْعظ ُق؟ أال تَسمع نَ ْبعَردوِّكُق ًكورتقْص ْبالدكُرقو وًَشر ُّن اَغرارَ ْة

َعل ق؟))(.)2

ها الخط ل ة زعل الع ب،وقد دأت الىدعافالىاياليخلىومىا لطىف(الأ ىالغيىة م)،

ثم دأ الع بالايال ت وادة ةيالمقدملوقىد ىدااإلمىام()آيسىامىإرم ى اإىه مإى أا

اَطغَا َ اَظَلمة ,ف َ متبْع نَه
يالقيالموتليفةق يإهو يإرم،ثمقىا ((:أ َو َْ وسَ عَجبات أْنم معَاوًَِ ْة ًَدوع اَُجفْاةْ ُّ
ق
الثَ إِىل أْيِّ وَجوهٍ شَاءَ  .ثقم أْنَا أْدوع ُكقو  ,وَأْنوت و
عَلى غْ ورِ َعطْاءٍ وَالْ مَع نَةٍ!ْ ,ف ج ب نَه فْي اَسمكَةْ اَُمَ مرةْ وَاَُمَرمتَ و ِن وَاَ مث ْ
أُوَُ ا اَكُّرى ,وَبَقْ م ُة اَكماسِ ,ف َت وخ َتلْفُ َن َو َتتَفْ مروُ نَ عَكّي ,وَ َتعوص وني وتَخاَْْف نَ َعلْيم)).

)(7عيإظة:المةاياالم د لماال إيويلإل ال ف يك،ع دالعزيز مودل،ص.012

)(0يإظىىة:المعإ ى وظىىال المعإ ى ،أإظمىىلالداللىىلةىىيالعة يىىل،ص،725وقىىد ىىياهإىىاكو ىىدلالمًىىاةإليىىه،مىىعاخ ى الف
طةيقلال ع يةوالمعإ .
)(2إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.288
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عقدهااالمقطعمقاةإل ياقوماإلمام و ياالًىاميياةأولئىكيسىعواإلى إجا ىلمعاويىلو
اطاع هأماهؤالفةيعصوااإلمام ويخالفوإه.

ةالخط ىىلم ماسى ى لال إ ىىافاإ ل ىىتإلى ى موضى ىوعيا:ل ىىومي ض ىىما ى ىةيضعلى ى ال ىىةب،

ومقاةإىلعقومىىهمىىعأهى الًىىام.ال غطىىيالخط ىىلمسىىا لواسىىعلمىىاالىىزما،واا اإىت ًىىيةإلى 
عضال وادثضمإا.واألسفطا عاس ول عل الخط ل امالولفرا الس واعل الة ممىا
ثةلاألةعا والسيماةيخا م را(ادعو م ،و خ لفوا ،و ف ةقىوا ،و عصىوا ،و خىالفوا)ةالخط ىل

لما اإت دوة و م وةوا دمما دماةعاليلها األةعا .

وةيمجا ال ىةيضعلى ال ىةبمىعالخىواةجقىا أميىةالمىؤمإيا(((:)أ ًُّْرَرا اَكمراس

ا وس َتعْدُّوا َْ ْقتَالِ عَردوٍّ فْري ْجرَرادْهْق اَُقُروبَرةُ إَِْرى اَلَرهْ عَر ما وَجَرلّ ,وَ َدروكُ اَُ َسْر لْةْ عْكوردَه ,وْر و ٌ َ رارى عَر ِن احلْر ِّق ْال
ب عَر ِن اَردًِّنًَِ ,عو َمرر نَ فْري اَطُّغو رانِ,
ق ال ًَعور ْدَ نَ بْره ,جفراةٍ عَر ِن اَ ْتراِْ ,ن ْر ٍ
صرونَه م زَعنيَ بْراوْ و ِر واَظُلّر ِ
ًبو ْ
وًَ َت َس ّع نَ غْمورةْ اَتَّاللِ﴿,وََأِعدهواَلُه مَّا اسْتَطَعُْت مِّنقُوٍَّ َومِن رِّبَاطِ الخَيْ ﴾))(.)7
ةالخط ل دوة و م وةوا دهوال ةيضعل الق ا واثىاةل مىا الجإىود،إاة طىت

مجاهىدلهىؤالفالقىىوم(العىىدو) ىال زلفإلى اهللسى اإه.و ىىاالىامالعىىدوو سىىطصىىفا هدوةمرىىم
خ ع ىز 
ةىىيً ى اع ىواطفرموهممرىىم؛ةاألعىىداف ىىائرواعىىاال ىىقي قاسىىمرمالظلىىموالجىىوةوقىىداع ْ
االس عدادللق ا  اآليلالقةآإيلال ي ةضعل االس عدادلمإاجزلالعدو ال أهب العددوالعدل،

وقدة رم( )الق ا ،إاةةمامعهماالجإود،ولمي قمعهةيالمعس ةإالقلي مىإرم،
و اإىىتالخط ىىل عىىدةجوعىىهمىىاال ىىةب،ةلجىىأإلى اإليجىىازةىىيمخىىاط رم،مىىا  اةإيىىاهم جزي ى 

الثواب،وأإرميقا لواعدواضاال،لالك ميزتها الخط ل الو دلالعضويلولم فة ولم ط 
و ة ىزتعلى  ىةضوا ىىد.وه ىاااخ لفىتالخطىىبالسياسىيلةىي إائرىا،ةمىىاخط ىللىه إىىام 
ًى طىوليإلى أخىةك ىدوة ىو  ةضىراو قىفعإىد .ةلإىو الخط ىلوالمقىامدوةةىيطةيقىل
إاميراأووقوةراعإدم وةمعيا.

)(7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.401-405
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املبحث الثالث :خامتة اخلطب



خامتة خطب التوحيد:

لميو أةسطوالخا ملأهميل يةلولميجعلراماأجزافالخط لالمريمإىل ،ى ا ىةإم اإيىل

ال خليعإرا((وةضالعاالكةأإهال وجدخا ملةي خطابقضائي،مثالإاا ااالخطاب

أاي ا ةماد هوم وا :وةيهااي دثأاي افاإلإسىااالخا مىل
قصي اةأوإاا ااماالسر
ع
ي جإبال طوي .)7())...
يفرمما المأةسطوالم قدمأاال اجلإل الخا مل واالزملإاا ىااالخطىابطىويالال

ىاقصىةالخطىابوأم ىا ىا ةم ىوا 
يسر  ا ة ،ة أإرا وجزالم قدمماال المو لخصه.ةإاام ع
لم عدال اجلإليراالزمل.

ووجدتأاخط لاإلمامعلىي()ال
ع

فىي ثيى اة الخا مىل،ةغال ىامىا قى الخطىباات

إسىىقمف ىىوح،ةمىىثالةىىيأ ىىدكالخطىىبال ىىيأوقفىىتلل و يىىدخلىىتالخط ىىلمىىاأيىىلخا مىىل ىىؤاا
ِ َو إَِْر تا إِذو ْال مَررَ هَ َو
اإقطا إسقال الم.واإلمامةي مةلوصفههللس اإهقىا ((:كْا َن رَ ّب تا إِذو الْ مَروب َ

عَاَْمات إِذو الْ َم وعلُ َ وَ سَمْ عات إِذو الْ مَسوم َ))(.)0ثموقفعإدهىااالمسى وكةلىمي مى إًىعا اة ىأاالم ىدودال
ي يط غيةالم إاهيو يةالم دود.

ط بْر ْه
ىايًىعة اإ رىافال ىالم((...ال ت ودرِكُره اَُاْبوصرار وَ ال تحر ُ
ومثلراها الخط لال يلىم عخى م م ع

اَُ ْروُدار  ,وَ ال ت ْقدّْره اَُعقُ ل  ,وَ ال تَقُْ َعلْ وهْ اَُرْووها ))(،)2وما اإتصفا ه رىا  يىفي سىإ لل ىالمأا

يس ة إره.ةفيال المدواعيال عجيىزعىاالوصىو إلى سىةالخىالقاألعظىم،ةىالوقوفعإىدهىاا
ال دةيه عجيزلرم!.

علعىوا  يى اة))()4
خلوقىل ع
ض ْرباأل ْمثىا والصىفاتالم ْ
ا َ
ويعدقولهةيها الخط ل((..عال ع ْ

خا ملمإاس ل،ألإىه عىداااسى غةقةىيا ىةصىفا ه عىال ةىيمجىاالتًى ،يعىدقولىه( عىال 
عىىاضىىةباألمثىىا والصىىفات)،عىىدوالمإاسى اعىىاالوصىىفةيسى دعيال إزيىىهالم ىىأخةسى و اعمىىا
ىىاايخىىوضةيىىهاإلمىىام()وهىىا خا مىىلمإاس ى لواالىىم أخىىاً ى الخا مىىلالإمطىىيالمع ىىاد،

وهاامامواضع ل

الخا مل الغةضواً ا راةيه.

)(7الخطا ل،ص.000
) (0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.571-571
)(2م.ا،ج،7ص.510
) (4م.ا،ج،7ص.515
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ومىاخطىبال و يىىدال ىياسى قلت خا مىل يإىىللىم ًى كمىعالغىىةضولىم ىىداخ معىه،قولىىه

هلل وإًّراكُق باهلُرردى ,واسور َتغوفْر اهللْ َرري و َْ ُررق))(،)7واًىةاكال ضىىوةةىىيالىىدعافلرىىم
(َ ((:)عصَرمَكا ا ُ
الرداي ىىلوال ث ي ىىت،واالسى ى غفاة،م ىىادواع ىىيالم ىىلوال واصى ى الع ىىاطفي ىىياالخطي ىىبوجمر ىىوة ،

والسيمااإراخط لطويلل.

وماالخطبال يخ مت إرايل فت ال إزيهوأًاةتإل  لو راالمدكاألقصى مىاال ىالم

ق
الايي ف  هعا ية ،قوله()ةيخط لطويلل((:بْذَكْ أصْ رَبِّي فْال إَ َه إالّ هر َ ...مْرنو عَظر ٍ

ما أ وعظْمَه وجَل لٍ ما أْ َجلَهَ ,وعَاًاٍ ما ْأعَامه ,وتَعاىل عمّا ًَقُ ل اَظْاَْم َن علُ ّتا ْكبريات))(.)0

ةقوله( الكأصفة ي) صةيح أاال الماس وة ماد هةيهااالمقام،وال إزيه ايلالقو 

ةيمجا وصفهوثإائهس اإهو عال .وها الخط ىلقالرىاوهىوي ًىدالإىا إلى ق ىا الًىامييا،

ةلميصةةههو الموقفعاخ مها الخط ل مايإاس را.

ومم ىا قىىدمي ىياأاالخطىىبإاااس ى طالتةىىيمقىىاموصىىفهس ى اإهو عىىال ةإإرىىا ظ ى 

خا مل وجزال ىالم ،ال إزيىهأوالىدعافواالسى غفاة،ةممىاخ مىه ال إزيىهوقىداسى طالتالخط ىل

ُرل نَجور ى ,ال كْمشَرا َه َدةْ شَريوءٍ مْر َن
ْي ا ْأل وعلْى عَراَْق كُرلِّ خَفْ مرةٍ ,وَشَراهْد ك ِّ
إوعىاقولىه(ْ ((:)ف َتعَاَْى اَلَه ا َُ َعل ُّ
ا ْألشو َاءْ  .عَال اَسمم َاتْ اَُعلى إىل ا ْألرَضنيَ اَسُّفُلى  ,وَأْ َاطْ بْجَم ُِ ا ْألشو َاءْ ْعلُمات ْ ,ف َعالْ اََذي دَنَا ,وَدَنَا اََذي عَرال,

ك وَ َتعَاىل))(.)2
وََْه اَُ َمثَل ا ْألعولى ,وَاألْسومَاء اَُحسوكى َ ,تبَارَ ْ

ةرىىا الخا مىىلاإىىد ت ىىالغةض؛ألاال إزيىىهام ىىزج الوصىىف،وقىىد اةصىىتمعىىه سى بمىىا

إعىىادلالعإصىىةالمعجمىىي(ًىىاهد) ماد ىىه،وم ىوا (ًىىاهد–مًىىاهدل)وال ة يىىبالم ىوازياي

ال إيلالمقلو ل((،)4ةعالالايدإا×ودإىاالىايعىال)،والمقا لىل ىيا(السىماواتالعلى واألةضىيا

السىىفل )ةرىىاا ل ىىهةىىيمظ ىىااالخا مىىل.وق ىىدأًىىاد علىىو ع ىىبأميىىةالم ىىؤمإيا()ةىىيه ىىاا

المضىىماةخصوصىىاا ىىاأ ىىياالصى عالمصىىةيإاقىىا ((...والم قىىدمةىىيجميىىعةإىىواال ال ىل،
وخصوصاهااالإو مإراعل  لغافال دووال ضة ،عل جميعةص افال ًة اًاةسىو 

اهللا اعمهعلي اأ يطالب،ةماخوا م المه،)5())...ةقد ىياأااإلمىامعلىي

()هواأل ة ةيمجا خوا مال الم.

)(7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.121-121
)(0م.ا،ج،0ص.018
)(2م.ا،ج،2ص.221
)(4عيإظة:ال ديع ياال ال لالعة يلواللساإياتالإصيل،ص.707
) (5ةيةال

يةةيصإاعلالًعةوالإثةو يااإعجازالقةآا،ص.171
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ومىىاالخطىىبال ىىياس ى د  رىىااإلمىىام()عل ى و داإيىىلاهلل عىىال ،ثىىمخ مرىىا ال إزيىىه
حل ُمَ ر ْة
ق واخلُررروجِ مْ ر َن ا ْ
ظلّر ِ
هلل تعرراىل عَ رنو اَ ُ
((جَرلم ا ُ

َمورلِ َخلُقْ رهْ عَلررى شررتمْ ْه واال ُفتْرررا ِ َعلْ و ر ْه تَعرراىل علُ ر ّتا

كْرربريات))(،)7وهإىىاأص ى تجملىىل( عىىال عل ىوا ي ى اة)الزمىىلأط ىةت عىىضخ ىوا مخطىىبال و يىىد

ووً را ليلالجال .

خامتة اخلطب االجتماعية

ميىزالخطىباالج ماعيىىل غىايةموضىىوعا راو ًىع را،و ميىىزعىا يةهىىا ىالطو الإسى ي،

ىااي وقىىعأا خ ى مهىىا الخطىىبوالسىىيمامىىااس ى طا مإرىىا خا مىىلمإاس ى ل.ةالخطىىبالخاليىىلمىىا
لى ع

الخا مل،ة مالم ص  املل ،ماةيالخط لال يقيلتةيزواج عضإسىاف إىيع ىدالمطلىب،
إاوقفالةاويعإدال وصيل ال قوك،ولميةوالخط ل املللي سإ الوقوفعل الخا مل(.)0

وةيخط لأخةكةيالموضو إفسهأيضالم االخط ل املل،ةغمضتخا م رىا،إا ىاا

آخةماقالهالةاوي((،ثمأاةالا اةالا))(.)2

وقىىد خلىىوالخط ىىلمىىاالخا م ىلالإمطيىىل ،الخط ىىلال ىىيقالرىىااإلمىىامعإىىدماخطىىبالسىىيدل

ةاطملالزهةافإل أ يرا(،)ةالمقىاملىميسىعلخا مىل يإىلةاسى دع اايخى م المىه()
ك فرسورَُ ه وأ وشرَدوا))(.)4
قوله((َ ...و ْو ود رَض ُ بْذَ َْ ْ

ويةاعياإلمام()ةيالخا مل ثيةاا ةآيلماالقةآا،معالدعافواالسى غفاة؛ةالخا مىل

((...آخةماي ق ةياألسما ،وألإراة ما فظتمادواسائةال المةي الباأل وا ةيجىب
أايج ردةيةًاق راوإضجراو الو راوجزال را.)5())...

هلل
ىدكالخطىىب((:فْررإ من اَعَامْ ر َل بْطاعَ رةْ ا ْ
ةمىىاالخطىىبال ىىي ميىىزت جمىىا الخا مىىلقولىىهةىىيإ ى
ع

واحلْا ْكقَ بَح ُقِ اهللْ ال وَ وشَةْ َعلْ و ْه أووَْ ْئكْ اَذًنَ﴿الَ خَوْفٌ عَلَيْه ْ َولَبا هُب ْيَحْزَنُبونَ﴾و﴿أُ ْولَببئِكَ هُب ُ المُفلِحُبونَ﴾
ونَسورل اهللْ رَبّكا وإهلْكا أْنو ًَ وج َعلْكا وإًّا ُكقو مْنو أْهولِ طْا َعتْهْ ,وأْنو ًَ وجعَلَ َر ُغ َبتَكَا َو َر ُغ َب َت ُقو فْ ما عْ وكدَه ,أْور ل مرا سَر ْمعوتق

هلل َْي و َْ ُقو))(.)1
وا وس َتغوفْر ا ْ

)(7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،2ص.02
)(0م.ا،ج،2ص.722
)(2م.ا،ج،2ص.721
)(4م.ا،ج،7ص.01
) (5ةيةال

ية،ةيصإاعلالًعةوالإثةو يااأعجازالقةآاص.171

) (1إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.020
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ها الخا ملع عًيةعةضاإل موقفأميةالمؤمإيا()إزافهؤالفالقىومالىاياةةضىوااا

عيساوك يإرمو يا يةهم الفيف،ةا جعليرم را الخا ملالمىوجزل– أإىهإإمىاي ىمةيىه

مىه

عال ،واس ظرةعليرمم جا اآليلالقةآإيل–واآليىاتالقةآإيىلمىاال جىجالجىاهزل(–)7ثىمضىم

ال ضوةإل إفسهةىيالىدعافلرىم معيىلإفسىه،وهىاامىاأواصىةاالة ىاطالقل ىيوالوجىداإيالىاي

ي ملهالةاعيةيقل ه جا ةعي ه.

ك جَكمرة
وماالخوا مال ي صدكةيراإلصالحالإفو و رىاي راقولىه(...((:)وإ من وَرا َء ذََْر ْ

ِ األَْْ قِ))(.)0ةاالسى جاةلمىاالعىااب،
عَروضرا اَسَماوات وا ْألروض ُأ ْعدمتو َلمتَّقنيَ ,أْجَارَنا اهللُ وإًّا ُكقو مَ َن اَعَذا ْ

الخطب.
واًةاكالمخاط يامعه،ماالمضامياالةاقيلال يخ مت راها ع

وقىىدي عىىدكالىىدعافال ضىىوةإل ى أم ىوا رمالىىاياأس ى علىىيرممفرىىوماإليمىىاا((اَْلَر رقم اغُفْ ر ور َْكررا

صلَى اَلَه َعلْ و ْه وَاَْهْ.
ك َ
ك وَ ْملَ ْة َنبْ ِّ ْ
ق وَا َُاْمو اتْ ,اََذً َن تَ َفَ وتَرقو عَلى دً ْك ْ
ني وَاَُمؤومْكَاتْ ,ا َُاْ و اءْ مْكور و
وََْلمؤومْكْ َ
اَْلَرقم تَ ْقبملو َسَكا ْت ِرقو ,وَتَجا َوزو عَنو سَ ِّئا ْت ِرقو ,وَأدوخْلو َعلْ ورِق اَرم ومَةْ وَاَُ َمغوفْ َرةْ وَاَرِّضور انَ ,وَاغُفْررو َْ ُلاْ و را ْء
ص مدوُ ا رَس َْكْ ,وَتَمَسمر ُ ا بْردً ْككْ ,وَعَ ْملُر ا بْفْرا ْئتْركْ ,وَا ُوتَردووا بْ َكبْ ِّركْ,
مْنَ اَُمؤومْكْنيَ وَاَُمؤومْكَاتْ ,اََذًنَ وَ مدوكْ وَ َ
ك.
وَسَ ّك ا س مك َتكْ ,وَاْ َلُّ ا َال َْكْ ,وَ َرمم ا َرا َمكْ ,وَخافُ ا عْقا َبكَْ ,ورَجَ وا ثَ ا َبكْ ,وَواَْ وا اْوو َْ ا َءكْ ,وَعادَووا ْاعودا َء ْ
َررق
ك اَصمرراَْحنيَ ,اَْررهَ اَُح ِّ
ك عْبررادْ ْ
ق بْرَ و َمتْرر ْ
ق اوُبَررلو َسَرركا ْت ِرقو ,وَتَجررا َوزو َع ون سَرر ِّئا ْت ِرقو ,وَاْدو ْخلُررر و
اَْلَررر م

آمنيَ.)2()).

ةقد دةجالدعافةيمس وياتمخ لفىل ىدأت طلىبالمغفىةللجميىعالمىؤمإياوالمؤمإىاتأ يىاف

ىاييرىم
أموا ا أاي ق  عال  سإا رموي جاوزعاسيئا رم.ممايةسمصىوةلواضى للل اةعىيال ع
و 
ةتعالقىىلةةيىىدلة مىىااإعىىدم
ىأطةتالخا مىىل جمىا اللفىىظوةقىىيالعاطفىىلوأً ى ْ
ةعي ىىهويعإى  رىىم.ة ى
ْ

يملوالةأةلال ي ل  راالةاعيإزافةعي ه.

إظيةهاةيسموالمًاعةالة

وه ىىاايعإ ىىياة ىىاطالخا م ىىل ىىالطو الإسى ى ية لم ىىااسى ى طالتالخط ىىل ،أ ىىدوج ىىودالخا م ىىل

وازداإتجماال را.

خامتة خطب السياسة

للخطىىبالسياسىىيل ىىمخىىاص،ةرىىي ال ىىامىىا ىىوام فوةىىل سىىياققرىىةي،يفىىةضموضىىو 

الخط ىىلوم ىىدياتا س ىىاعراواإغالقر ىىاأووقوةر ىىاعإ ىىدس ىىفحمع ىىيا.ث ىىمااةوالأ اديثر ىىا ال ىىام ىىا

)(7عيإظة،ةي ال لالخطاباإلقإاعي،مدخ إظةيو ط يقيلدةاسلالخطا لالعة يل،ص.744
)(0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،2ص.772
)(2م.ا،ج،2ص741
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ي ً ثوا الغةض،ويغضواالإظةعماعداالكألهميلالغىةضوخطوة ىه،لىاا قى الخطىبال ىي
ً م عل الخا مل.

ةمىىاالخطىىبال ىىيوةدت ىىالخا مىىلالخط ىىلال اديىىلعً ىةلةرىىولىىميخ مرىىام ىىديا ىىالكعىىدم

ِي
ِ ا ْأل ورشْر َ ْة فْرري اَطَر ِّ
ق اضورطْرَا َ
ق َْر و بحوررُ بْر ْه الضورطْرَبوت و
ة ىىهةىىيال ىىديث((َ ْكّرري انوردَمَجوُ عَلررى َم ُكر نِ ْعلُر ٍ

ا َُبَع ر َدةْ))(،)7ةالخط ىىلخلىىتمىىاالخا مىىل،و ىىداأإىىه()يًىىعة ىىا ةابمعرىىم،لىىااأ جىىمعىىا
القو الإخفاضسفوحاةرامرمعا لقفأة اة .

ل ىىاهىىاااليعإىىيأاجميىىعالخطىىبالسياسىىيلخلىىتمىىاالخا مىىل،ألااأل ىوا أ ياإىىا اإىىت

ق
سمح را،ةفىيأو خط ىلخط رىااإلمىام( )عىدمااسى خلفخ مرىا قولىه((فاسورتَرتوا بْ ر ْت ُ و
صلْح ا ذاتَ بَ و ْك ُقو وَتَعاط ا احلْقم بَ و ْك ُق فْمَنو أْبو َرزَ صَفُ َحتَه معانْدات َْلّحقِّ َهْلكْ ,واَتَ وبَةْ مْنو َورَا ْئ ُقو ,أْو ل وْ وَي هَرذا
وأْ و

وا وس َتغوفْر اهللْ َي وَ َْ ُق))(.)0

ةىلخةمىىااخ ى م ىىه المىه()هىىوأإىىهعأوصىىاهم االسى اةةىىي يىىو رمواصىىالحاات يىىإرم

أيأإهطلبمإرمدةفالف ا،وال عاواةيما يإرم،و اةم ْامخالفىلال ىقثىمقىةإرمإلى إفسىهةىي

االس غفاة.

وةىىيخط ىىلقالرىىاق ى وقعىىلالجم ى وً ى اةيرىىاممىىاظلمىىه،قىىا ةىىيخ امرىىاداعيا،مس إص ى اة

ق فْررنو ْجاو َْري
ك احلْر ّق َْمَرن بغْريَ َعلْ ور ْه (( َْ َكوصررَنمه اَْلَره ))اَلّرر م
ُ َو ْو وَُر ْ
ك وُلُ َ
ك ْفإنم ْ
ت كْ َوعو َد ْ
ق إنّي أوُ َت ْ
ة ه((:اَلّر ّ
ك َعلى كُ ِّل َشي ٍء ْودًر))(.)2
ك َو َْا تَ ْلُ إىل نَفُسيَ إنّ ْ
َم و ْع َد ْ

ةقدخلصةيآخةالخط لللدعافوال و وطلبالإصىةلمإىه عىال ،ألاالمقىاممقىامالغل ىل

واالس إصاة،ةالموافمل ياالعةضوالخا ملقائمل.

وةيخ امخط لقالرا عدوةود ماال صةلإل ال وةىل((أ ْال أ منه ْودو ْو َع َد َعنو نصو َرتي رِجالٌ مْركو ُقو

ْفرنَا عَْل ورقو َعاتَبٌ زارٍ ,فْاهوجروهق ,وأسو َمع هق مَا ًَ ُ َره نَ َتى ًعو َتب ا َْ عورَف بْذ َْكْ ْاوِ اهللْ عْ وكدَ اَفُ وروْة))(.)4

إامفىىادهىىا الخا مىىلهىىواألمى عىة ىىالم ْعةوفوالإرىىيعىىاالمإ ىىة،وهىىاايعإىىيأامىىاقعىىدعىىا

أايرجةليثوبإل ةًد !.
عإصةلاإلمام()خالفال ق؛ةاس
قاايسمع الما ليظاو ع
ع

) (7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.54-52
)(0م.ا،ج،7ص.025
)(2م.ا،ج،7ص.010-017
)(4م.ا،ج،7ص.415-414
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لتا دكالخطب ،اللجإىود معىه( )عىدق ى م مىد ىاأ ىي ىة،ةقىد لغىوا
وقداخ ز ْ

كأََّنمَبببايُسَببباقُونَ إلَبببى المَب بوْتِ وَهُب ب ْ
ب ضَرررغ ٌ﴿ َ
الغاي ىىلم ىىاالخ ىىاالا(( ...ثرررقم خَررررَ َج إَررري جك ررردٌ مترررذائ ٌ
ف َْ ُق))(.)7
يَنظُرُونَ﴾(االإفا )1/فْرُ ٍ

أ ىىةزتهىىا الخا مىىل ىىا ال خىىاا ال ىىيا ةز رىىااآليىىلالقةآإيىىلو ىىااال ىىامةمىىإرم( ا
أفل ىىم)

يًيةإل ا ةز االتال قصية–وأًاةتإل اس إفااالقو معرم.وآاإت اإقطا ال الم.ة اإت
ها الخا مل ًيةإل المقام.

وةىىيخا مىىلإ ىىدكالخطىىبال ىىي جرىىزةيرىىالق ىىا أهى الًىىام،خ مرىىا اآليىىلالقةآإيىىلوال و ى 

هلل
عل ى اهلل عىىال ((﴿وََأعِ بدهواَلهُ ب مَّببا اسْبتَطَعْتُ مِّببنقُببوٍَّ َومِببن رِّبَبباطِ الخَيْ ب ﴾وتَ َ ُكلْرر ا عَلررى اهللْ وَكْفررى بررا ْ
وَك الت))(.)0

والخ م اآليلالقةآإيلهواعل الخوا مًأإا،الزديااالخط ل الجما  يإرا،والسىيماإااقىةا

اليراال و عليهس اإه!

وةياس إفاةالإا لل ةب،و ضجة ماعصياإرمقا معا ا،وم إ ئا مىاسىي

علىيرممىا

ق
ق سركم تة  ,فْ فْررِّق جَمَرا َع َت ُ و
عد ((أماإِ من ُقو سَ َتلُقْ ونَ َب وعدْي ذال شَامْال وَسَ وفتا وْا ْطعًا  ,وَْأثور َر تة ًَ متخْرذهَا اَظَراَْم َن فْر ُ و
َوً وب ْي ع َن ُقو ,وًَدوخْل اَفْقُرَ ب َ َت ُقو ,وَ َتتَمَكم ونَ عَنو ْولْ لٍ أْ من ُرقو رَأًْوتمر نْي فْ َكصَرروتم نْي ْفسَر َتعَلم َن َر مق مَرا ْأوُر ل
َْ ُق عَمما ْولْ لٍ ,وَال ً وبعْد اَلَه إِال مَ ون ْهْلقَ وَْأ ْثقَ))(.)2

ةقدخ مالخطاب الع ىاب،وأوجىزموقفىهمىإرم الىدعاف(،والي عىداهللإالمىاظلىم)ةرىم عىدم

طاع رمي وإواماالظلملالىايايًىملرمالىدعاف،ةمىاعصى هىومصىداقلمىاظلىم.وهإىا ىدأت
العالقل يااإلماموةعي ه ًو راًوائبالعصىيااوعىدمالطاعىل،لىاا ثيى اةمىاخ مىتالخطىب مىا

يد عل الىك،ةقىا ةىيخا مىلا ىدكالخطىبال ىي ةضىرمةيرىاعلى الجرىادوأ ىواأايطيعىو :
ق
ال أْ ُطلُرب ُ و
ق َْ َش َخصوُ عَ وك ُقو ,فْر ْ
ق َْي َْقْاؤهق رررر َْقْرمبوُ رِكْابْي ث م
((وَاهللْ َْ و ْال رَجَائْي اَ مشرَا َدةْ عْ وك َد َْقْائْ ِرقو رررر َْ و ْودو م
ِ َوشْمَالٌ ,فْ َاهللْ إ من فْرا ْو ُق َْرا َ ٌة َْلّكَ ّفسِ واَ َبدَنِ))(.)4
مَا ا وخ َتلْ َ جَك ٌ

هإ ىىاسى ى تاإلم ىىامع ىىاال ىىالم،و ق ىىقالفى ىةاقالمؤق ىىت ر ىىااالسى ى وتو ماه ىىتالخا م ىىلم ىىع

السياق.

)(7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.257
)(0م.ا،ج،0ص.401
)(2م.ا،ج،0ص410
)(4م.ا،ج،0ص.572

754

الفصل الثاني .......................................المبحث الثالث ......................................................خاتمة الخطب

وةيمث هىااالموقىفدعىا()على قومىهلمىا ثىة قاعسىرم،ةىازدادسىخطاعلىيرمةقىا :
((اَلّرقّ إنّي ْودو مَللُترق وملُّ ني ,وَسَئْموترق وَسَئْم نْي فرْ وبدَُْكْي ْب ِرقو مَنو هَ َ خَ و ٌر َري مْركورق ,وأْبوردَُْرق بري مَر ون هر شر ٌر

ث ا ْمللُ ِح املاءْ))(.)7
َْرقو ْم  ,اَلّرقم أ ْمثو ُولُ بَرق مْ و َ

و رااقض  مىةدهموعصىياإرمعلى العالقىلاإلإسىاإيلوالعاطفيىل،و ىو اإلمىام()مىا

الة مىىل رىىمإلى الىىدعافعلىىيرم،وصىىاةتخىوا يمخط ىىه صىىةح ىىهدوامواة ىىل! قولىىهةىىيالىىدعاف

ىة،ةقىا ةىي
عل أه ال وةل وقداإ ىد رمللجرىادمى اة اةةطل ىواإليىهأايمرلرىم ى يىاهبعىإرمالقع ُّ
خا ملالخط لال يأوقفراللع بوالً وك(( اَلّرقم إنّري سَرئْموُ احلْ راةْ بَر ونَ هْرورانري هَرؤالءْ اَقر وتَبَرَمورُ

األْمَلَ ,فْرتْحو َي صا ْيب َتّى أ وستَرًحَ مْكورق وًََ وستَرحي ا مْكوي ,وََْ ون ً ُفلْح ا َبعودي))(.)0

اهم إفسهإل الدعافعليرم اةهالل يال
و الك ولتخوا مالخطبماالدعافلرم،قاةإاإي ع
معرع ىىمم مإي ىىاالم ىىوتو ىىالك قوض ىىتاة ىىااال ىىودال ىىي اإ ىىت يإ ىىهعو ىىياةعي ىىهة لم ىىا ىىال ة ىىي
الإصي ل ،الغواةيالعصياا ،ملرمعل الكأإىه()الي عىدكعلىيرموالي يىفأويج ىف
رم.،ول إهيملىكالىدعاف،ةرىوإمىامم ىايع،واجىبالطاعىل،ودعىاؤ علىيرمي ًىفعىاسىخطأ يىد،

ط ىىعخ ىوا مخط ىىه!وهىىاايعإىىياة ىىاطالخ ىوا م السىىياقوالمقىىاماة اطىىامؤ ىىدا،ةىىإا وسىىعالمقىىام

للخا مل،أزجاها مايإسجممعالكالمقامةإمتعاالةضاأوالسخطأواالس إصاةاأللري.



)(7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.571-571
)(0م.ا.ج،0ص555-554
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ُ
مدخل :األسلوب:

ة طاألسلو يل اللساإياتاة اطاوثيقا؛لااعةةىتاألسىلو يل أإرىا((علىميىدة اللغىلضىما

إظامالخطاب))(.)7

وااا ىىاامىىإرج لي ى الخطىىابقىىد وس ى  اللسىىاإياتلل ًىىفعىىاآليىىل ً ى الخطىىاب؛ةىىإا

إجالفمظاهةالفاةيه ،مةعاطةيقالمإرجاألعسلو يايالصللالوثيقل اللساإيات.

ويةكةيفا ية أا((...الوقائعاألسلو يل،مىاجرىلاليم ىاضى طراإالداخى اللغىلمادامىت
هي امل را،ويإ غيماجرلأخةك،ااي والرا ال وقىائعطىا عخىاص،واالةإإىهاليم ىا مييزهىا

عاالوقائعاللساإيل.)0()).

ةيضوفالكسيسع ال ثإل وصفاللغلالجماليىلال ىي ىدث رىااإلمىام()ةىيخط ىل

وةقهااالمإظوة.

ق الكال دما ياااألسلوبلغلومعإ .

األسببلوا ل ببة...((:يقىىا للسىىطةمىىاالإخيى ...واألعس ىلوبالطةيىىقوالوجىىهوالمىىاهب،يقىىا :

ألعسىلوب الضىم،الفىا،يقىا 
ألعسىلوبالطةيىق أخىاةيىه،وا 
مةيأسلوبسىواف،ويجمىعأسىاليب،وا 
اإ
ع
أخاةالاةيأساليبماالقو أيأةاإيامإه))(.)2

ي دوماخال هااالإصأا لملأعسلوبقطعتًىوطاطىويال قل ىتةيىهماهي رىا ىياأصى 

الوضىىعال عييإىىيوال عيإىىيق ى أا جىىدطةيقرىىاإل ى المعجىىم،لىىااجمىىعا ىىامإظىىوة ىىياالمفرىىوم
المىىاديل لمىىلأعسىىلوبوالمفرىىومالمعإىىويالىىاي ىىادأايسى ويةىىيقالىىباصىىطال ي.والمسى خلص

مىاهىااالجىىامعاااألسىلوبيًى م على اإل سىىاقوالقصىد،ةسىىطةالإخيى الي ىىواسىط اةإال عىىد

قصىىدمس ى قيإ ىىوي ة يىىبالإخي ى عل ى إسىىقمعىىيا،وهىىااإىىو مىىاالفىىامقصىىود،و ىىاااألخىىاةىىي
طةيىىقأووجىىهأومىىاهبالي ىىواإالعىىاقصىىد،وقىىدأوقىىعا ىىامإظىىوةاألسىىلوبعل ى  ى ةىىا،
و الكأًةبالمصطلحمعإ اإل دا ةيمخ لفالمإا ياإلإساإيل،ومإهال فإاةيالقو .

وةمىىقالزمخًىىةيهىىااالمعإى  يإمىىاعىد  األسىىلوبمىىاالطةيىىقإلى الطةيقىىل،وقصىىةال ىىالم

ةىىياألسىىاليبعل ى مىىا ىىاا سىىإاةرىىويقىىو ...((:سىىل تأسىىلوبةىىالاطةيق ىىه.و المىىهعل ى 
أساليب سإل))(،)4وهاايعإيأالفالاطةيقلخاصلةيال الم،وأإراة ماا ايت.

)(7األسلو يلو لي الخطاب،مإاةعياًي،ص.01
)(0معايية لي األسلوب،مي ائي ةيفا ية،ص71
)(2لسااالعةب،مادل(سلب).ج،2ص0258
)(4أسا ال ال ل،ج،7ص.418
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وهاايا ة ماًا ةيالعصةال ديث،مااا((األعسلوبهىومىااإلإسىااعيإىه))(،)7ةىة ط
جوج يفوا يا إإسااوأسلو ه.

وعى ىىةفأ مى ىىدمطلى ىىوبالًى ىىايب أإى ىىه...((:طةيقى ىىلال ف يى ىىةوال صى ىىويةوال ع يى ىىة،)0())،وهى ىىاا

ال عةيفأيضاية ط يا إإسااوطةيق هةيال ع ية،وهوي ماه معال عةيفالسا ق.

أمى ىىاةى ىىياالصى ىىطالح،ةى ىىالغة يوالرى ىىمقصى ىىبالس ى ى قةى ىىيالى ىىك،إاعى ىىةفمى ىىاةزواألسى ىىلوب

أإه((...اخ ياةال ا بلماماًأإهاايخةج الع اةلعا يادها،ويإقلرامادةج رىاالصىفةإلى 

خطابي ميز إفسه))(.)2

ىفاألس ىىلوب اخ يى ىاةال ا ىىب،أي طةيق ىىه،وجعى ى اً ىىدالمظ ىىاهةاألس ىىلو يل
ةق ىىد ىىددال عةي ى ع

م جسدلةياالإزياحألإههومايخةج الع اةلعا يادها.

وهاااليعإيأاجميعمايقوم هالمإًئمااخ ياةال دأاي واأسلو ياةال دماال مييز

ياإوعيامااالخ ياة،أ دهمام وم سياقالمقام،واآلخةاخ ياةإ وي(.)4

ويةكةيفاي ةأااألسلوبيع مدعلى األثىةالىايي ة ىهال ىالمةىيالمعق ى .وهىا الةؤيىل ىةك
دماأايم لك عدا أثيةياةيالسامع.
أاالخطاباليس ق لو د ،ةال
ْ
وخي ىىل
ل ىىالكي ىىةكع ىىدالس ىىالمالمس ىىدي ىىأااألس ىىلوبهى ىو(( ...ىىو ةا ىىا ي ىىيال ىىالال ق ى ى 

اإلإ ظاةلدكالقاة ))(،)5وه ااوضعاألسلوبعل عا قالم لقي،وصىإفأ عىادال ىدثاللغىوي
عل ثالثلأإ اف،ال عدالدالليوال ع يةيوال أثيةي(.)1

وهياأل عاداا راال يقا  رام مدع دالمطلبوة طرا فرىمالىإص(،)1وال عىدال ىأثيةيهىو

هدفمة زيمىاأهىدافإلقىافالخط ىل،ألاالغىةضمإرىاهىو وجيىهالجمرىوةواةًىاد واسى مال ه،

وهىىااالي صىىوةةىىيخطىىابخىىا مىىامعىىالمالجمىىا ،الىىاي إىىدباألسىىلو يلإل ى ال عىىةفعليرىىا
ود اةس ى را؛ألااألسىىلو يل جىىاوزعل ىلال ىىدثاللغىىويإل ى  اي ىىهال ىىيال ق صىىةعل ى اإل ىىال ،

)(7إً ى اليلالمصىىطلحةىىيالخطىىابالإقىىديالعة ىىيالجدي ىد،يوسىىفو ليسىىي،ص،750-785ةقىىد ىىياالمؤلىىفجملىىل
مؤاخااتعل  ةجملع اةلجوةج يفوا،وةأكأإرالم ةجم مايإ غي،وساقها ال ةجملوةأكأإرااألمث .
)(0األسلوب،دةاسل ال يل ليليلألصو األساليباألد يل،أ مدالًايب،ص.45
)(2األسلو يلواألسلوب،ع دالسالمالمسدي،ص.87
)(4األسلوبدةاسللغويلإ صائيل،سعدمصلوح،ص.28
)(5األسلو يلواألسلوب،ص.11
)(1عيإظة،م.ا،ص.28

ىمي ى ال ىالمعلى ع ىد
)(1عيإظة،ال ال لواألسلو يل،م مدع دالمطلب،ص077ماالمؤسفاام مدع ىدالمطلىبل ع
السالمالمسديةيهااالموةد،ولميةدال ضاعلإليه ما ق ضيهاألماإلالعلميل!.
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ة ىىدة الخصىىائصاللغويىىلال ىىي ًىىيح وجررىىاعىىاالسىىياقاإلخ ىىاةي،م وجرىىلصىىوبالوظيفىىل

ال أثيةيلوالجماليل(.)7

ألعسلو يلال يأ س تالخطابمعالمجماليلا سىمت
ماهإا ااهدفال ثةصدالظواهةا 

راخطباإلمام(!)عل الة مماأإراإصوصإثةيلً،فويل.وها ااالخاص اا -مايةك
عضال ا ثيا -جةدااالإصماالًعةيل،ةجاا وهايةك:أااألسلوبإاامااع ىةاإزيا ىا

ةالفةق ياالًعةوالإثةسيغدو مياالإوعيا؛ألاالمائز ياالإوعياهو ثةلاالإزيا ات.

ويًخص وهااألسلوب وصفهخطامس قيما ،طىةفةيىهيمثى قط ىا،ا ىدالقط ىياوهىو
الإثةيخا ا مااالإزياح،أماالًعةيةيص ةيهاالإزياحإل أقص مدك(.)0
ويةكً ةيعيادأااالإ ةافةياألدبالًفويأق مإهةياألدبالم ىوبالع مىاداألدب

الًفويعل وسائ م عددل جاباالإ ا (.)2

وإق ى موس ى ة ا عىىلعىىاةيفىىا يةقصىىةاألسىىلوباألد ىىيعل ى الً ى الم ىىوبالفىىةديالىىاي

قعصدأاي واأد ا،دواالًفويمإه(.)4
المْلق ى ًىىفوياإل ى ام ىىااصىىعب،ألإىىه سىىبهىىا االة اةضىىات
هىىا اآلةافععىىةضالىىإص ع
سيخلومااألسلوب.

وخطباإلمام()مةت دوةيا،أ دهماًفوي مث ةيساعلإلقائىه،وثاإيرمىاةىي إاقى 

الىىةواللىىه،والىىكق ى اا ً ى م عليىىهال ىىبةي ىىو إل ى أدبم ىىوب.وال ىىثسىىيإظةللخطىىب
وصفراأد اًفويا،ألاالخط لال صوةإالةيم ف .

وم ا ملها الخطبس م عةضىراعلى األسىلوبالىاييمثى االإزيىاحأجلى مظىاهة ،ة لمىا

ثىىةتإس ى لاالإزيىىاحةىىيهىىا الخطىىبقياسىىاإل ى العصىىةالىىايقيلىىتةيىىه،ي ىىيا يإرىىاأاهىىا 

الإصوص م طا عاًعةيا،واليغضماقيم رااإرا اإتةياألص إث اةًفويا.

ةاألسىىلو يل ىىيحة ىىصهىىا الخطىىبوةىىقاألدواتواإلم اإىىاتال ىىي وةةهىىامإىىااس ى وتعلمىىا

عل يدًاة  الي،و إوعتإل ا جاهاتم مايزللع أهمرااألسلو يلاألد يلواألسلو يلالوصفيل

)(7عيإظة:األسلو يلواألسلوب،ص.22
)(0عيإظة :إيلاللغلالًعةيل،ص.02

)(2عيإظة:اللغلواإل دا ،م اد علماألسلوبالعة ي ً،ةيم مدعياد،ص.87
)(4عيإظة:األسلو يلمفاهيمراو جليا را،موس ة ا عل،ص.71
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واألسلو يلال إيويلواألسلو يلاإل صائيل(،)7وها األخيةلةوجلراسعدمصىلوحعلى صىعيدالىوطا
العة ي.

وال ىىثسىىيإظةةىىيالخطىىبوةىىقالظ ىواهةاألسىىلو يلال ىىيًىىاعتةيرىىام جليىىلةىىيمظىىاهة

ياحوال ةاة،وال إاص،واةسا المث .
م عددل مثلت االإز 

)(7عيإظة:إً اليلالمصطلحةيالخطابالإقديالعة يالجديد،ص.711
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ق ى أااًىىة ةىىيةصىىدظىواهةاالإزيىىاح،ال ىىدأااا ىىةاإإىىيالاإسىىجممىىعالمفىىاهيمالم إوعىىل

ال يسادتعإه،ةقىدةصىدموسى ة ا عىلهىااالمصىطلح ىتمسىم (االإ ىةاف)وةأكأاللإقىاد
الغ ىىة يياةي ىىه س ىىمياتمخ لف ىىل ،ال ج ىىاوزوالفض ىىي لوالً ىىاواواالإ ر ىىاكوالجإ ىىوا(...)7وأاللإق ىىاد

ةوهامقاللللمصطلحالغة ي ال ًويهوال ًويشوال عدوالمجاز(.)0
ع
العةبمصطل اتصي

ويىةكجىىاا ىوهاأااالإزيىىاحمىادامي قىىق الإسى لإلى معيىاة،ةرىىوخطىأ،ويإقى قىو  ةوإىىو

ماأإه((خطأمقصود))(.)2

ويإق ى ع ىىدالسىىالمالمسىىديةأيج.موإىىاا()4ةىىيوصىىماألسىىلوبالم مى  صىىماتالً ى ا

ًويرا.وةأيةوإ اإييه( )5أإهاضطةاب،وةأيةيفا ية أإهخةق(.)1

واسما م مدع دالمطلىب(ةوضى )(،)1واالىميصىةح أإىهقاصىدلإلإزيىاحأولالإ ىةاف...

إل آخةها االس عماالتال ي ضىعاإلإزيىاحأ ىداةىيمضىيقال لى واالإ رىاكواالإ ىةاف–مىا

ً ىىئتةقى ى –والأدةي ي ىىف سى ى طيعه ىىا المع ىىاإيالمإفى ىةل،اا ةص ىىداألدافالجم ىىالي و ص ىىدك
لوصىىفهةىىيالإصىىوصاألد يىىلعمومىىا،ةاالإزيىىاح وصىىفهخلىىالمىىثاليصىىلحااي ىىوامؤً ى اةللغىىل
ااي قإ ىواالفص ى
ع
األطفىىا ق ى ااي علم ىواالعاميىىل،ولغىىلال ىىاةق ى

المعياةالاياسما  وها(خطأ)ول امامإظاةآخة.

ةرإىىاي ىىدثاالإزيىىاحعىىا

أمااا وصملغلأد يليةاد ياامعالمراالجماليلوال ما خواصراال ع يةيل ى(االإزياح)وهىو

ام ل لكاألوصاف(أوصافال ل واالإ راكوال ًويه)...ةراامفرومالا إا .

إاالمعإ المعجمي سما هالفيزيائيلال ي يط را ال لملمىادةىعو إ يىلوم اعىدلوجىاب

ىلحاايسى ى عاةمفروم ىىالر ىىااالمص ىىطلحالً ىىائع،ةي ىىوااالإزي ىىاح–على ى مسى ى وك
ع
و ةي ىىك()8يص ى
اللفظلمثال-هو :إ يلالمعإ المعجميعااللفظل،وجا راإل  ي ازثاا( يزجمالي)ة غىدو

)(7عيإظة:األسلو يل،مفاهيمراو جليا را،ص.44
)(0عيإظة:م.ا،ص.45

)(2عيإظة :إيلاللغلالًعةيل،ص.75

)(4عيإظة:األسلو يلواألسلوب،ص.21
)(5عيإظة:م.ا،ص.87-82
)(1م.ا،ص.80

)(1ال ال لواألسلو يل،ص.18
)(8عيإظة:القامو الم يط،ص071مادل(ز ه).
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الم صللهي ةيكاللفظلعاأصلراالمعجميواال عاد رىاإلى م ىاماالمجىاز،ةرإىاك ثىف
دالل را،و سبأ عاداجماليليف قةإليرااألص المعجمي،ةاالإزياح رىااالمعإى هىومىاسىأ إا 
ةؤيلومإطلقالةصدً أإوا االإزياحالداللي،وال ة ي يواإلسإادي،ألإه ةكةىيالمعإى مىا
الداللىىلالم اًىةلإلى المعإى المجىىازي،وهىىوالمسىىاةلال ىىييإىزاحاليرىىاالمعإى الجديىىد،م ة ىىامىىا
المعإ المعياةيال ياديالاياسىما مىاةزو(دةجىلالصىفة)(،)7أو(اللغىلال يضىاف)( )0مىااسىما 

ةوالا اةت،وضةبلرامثال ا ىلالصى في...ووصىفرا أإرىا ا ىل ةيئىل(.)2ةىال ةكعىاهىاا
المعياةهواإزياح س رم.

ولستاإسجممع(الدةجلالصفة)أو(اللغىلال يضىاف)أو(ال ا ىلال ةيئىل)ألإرىاضىمإا

ىي

عااإعدامالدالللوال فصحعاالمىةاد،وعليىهسىي واالمعيىاةالىاياق ة ىه يىثإاا ىةكعإىه

المعإ أص حاإزيا ا،هوال أوي ،ة ع ما ىاا اجىلإلى ال أويى ةرىواإزيىاحسىوافأ ىاامجالىه
اللفظأم ااةضاؤ المعإ .

ألإيأةكأالغلالمجازهيصإواللغلالم اًةلةيالوالدل ،الهمىاقامىتعإرىاال اجىل،إال

االغلالمجازاخ ص راالإوا واألةىااالل ع يىةعىام إوإىا رم،و قىفق ال رىالغىلجمرىةلالإىا 

وعوامرم،الايايس عملوالغلسرلل،ال

اجإل  فسية،ةغدتلغ رمالمعياةلرىااالسى ب،لعىدم

اج رىىاإل ى  أوي ى ،امىىاالإوا ى والع ىىاقةل،ةرىىمل إ ى رملغىىلالع ىوامالقاص ىةلعىىااإللمىىام مق ضىىيات

مًاعةهموألإرمسل واإرجالم ميزيا،وصفتلغ رم االإزياح،ةاالإزيىاح ل ىاظمة يىهم ىوامىا
عملي يام الي يا،إ داهما:سل يلوهيالعدو عالغلعوامالإا ،والثاإيل:ايجا يىلوهىياق فىاف

إثةالع اقةل.

لالكالأ فقمعمايةكأااالإزياحهوالعدو اا ه(،)4ألإيأخا أاالعدو هوا دًىقي

ىويال ىىظ الإسى ى لإلى ى اات
ً ىىقيعملي ىىلاالإزي ىىاحالمزدوج ىىل،ويخ ل ىىفعإ ىىهم ىىاإا ي ىىلثاإي ىىل،ةر ى ع
الم ىىد ،ةيقىىا عىىد عىىاهىىااال ع يىىةإل ى  يىىة .أمىىااالإزيىىاحةىىيال ظ اع ىىاة عمىىالأد يىىامإج ى از،
يعإىيمائد ىههىوالموضىو  صىةفالإظىةعىاالم ىد –مىاوجرىلإظىةيال ىيال لىزمأ ىىدا–و
عل هاااألسا سأس خدمهاياالمصطل ياةيال ث.

)(7عيإظة:األسلو يلواألسلوب،ص.87

)(0عيإظة:ال ا لةيدةجلالصفة،ةوالا اةت،ص.722
)(2عيإظة:م.ا،ص.727

)(4عيإظة،األسلو يلواألسلوب،ص،704عيإظة،األسلو يلمفاهيمراو جليا را،ص.41-45
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وس ىىأ إاو االإزي ىىاحم ىىاجاإ ي ىىه:ال ة ي ىىي،ةيً ىىم  يإئ ى اىاال ق ىىديموال ىىأخيةوالفصى ى وال ىىاف
واالل فىىات.واالإزيىىاح:الىىداللي،ويىىدخ ضىىمإهاإزيىىاحاالسىىإادوال ة يىىباإلضىىاةيومىىااإ ىزاحمعإىىا 
لعدممالفم هالسياق المجىازالعقلىيوالمةسى وال إايىلال ىيال ةسىمصىوةل ،ى  ؤًىة ة ىاةىي
المعإى إامىىاالمعلىىومااالصىىوةل((...ال ال يىلهىىيالو ىىدلاللسىىاإيلال ىىي ًى اإزيا ىىا،)7())...

ل ىىامجىىا ةصىىداإزيا رىىايصىىبةىىيم ىىثالصىىوةلالفإيىىل،ألالرىىا ياإر ىاالخىىاصووجودهىىا

المس ى ق .أمىىااال إزيىىاحالىىدالليةسأةصىىد ةىىيمجىىا مىىالىىو إىىاةةطةةىىااإلسىىإادأوطةةىىاال ة يىىب
اإلضاةيأوال ياإيأوال ىدلي...أومىا ىالفمطةةىا ،ل إىهلىميإسىجممعإى مىعالسىياق،ةإلعىادل

الكاالإسجامال دما أًيةاالإزياحال اص ،ثمإعادل أويله،ليإسجمالمعإ معالسياق.

االنزياح الرتكيبي:

أ -املبتدأ املركب

وأو ظىىاهةلسىىأ إاولرامىىاها يىىكالظ ىواهة،ظىىاهةلالم ىىدأالمة ىىبوهىىيظىىاهةليم ىىزجةيرىىا

الم دأ الصفلأ ياإا،ةيغدوالم دأمة اماصفلوموصوف،ة دالماأااةجعالظاهةلإل مىا
عةفإ ويا الفص  ياالم دأوالخ ة الصىفل–وهىومىاي جاهى ضىمإا عطىشالم ىدأإلى  لىك
الصفل؛ألإهاليس ممعإ إال را–ةلسمراالم دأالمة ىبمىا يىثاإىهةىيالمعإى اليسى ق 
إفسه؛ة عوز  لكالصفل.ألا سميلوقو الصفل ياالم ىدأوالخ ىةةصىال،ي ىةوظيفىلالصىفل،

إاهيأ ىقلصىوقا الم ىدأمىاالخ ىة،ةىالمخ ةاإمىاأةاداايخ ىةعىام ىدأمخصىوص،موسىوم
صفلمعيإل،ةلولمي صف رال اااإلخ اةسي واعاًيفآخة،له عىضالصىلل مىايةومىه

مالميةد المخ ةولميقصدإليه.
المخ ة،ولة
ع

واليعإىىيمىىاأقولىىهاالة ىىدادعىىاقىىو الإ ىىال،والإ ىىوصعىىاآةائرىىم،إاال ىىالزم مىىي ىىيا

الصىىفلوالم ىىدأ ،يىىثيق ضىىي ى م ىىدأوصىىفا،ول إىىهإااق ضىىا ،ةمعإىىا أاال ة يىىبالزم،ةىىال
يصاةإل القو  الفص والخوضةيجىواز أوعدمىه،إاالصىفلهإىاي طل رىاالسىياقةرىيليسىت

أجإ يلعإه رااالل اظ ،هيمطلو ل،وال اجلإليراإاجزل.

واليق صةهااعل الم دأةقط ،يًم مىا ىااةىي مىه،وزلىزمسىما إ ويىا ،أسىماف

الإواسىىخومفاعيلرىىا،والمجىىةوة ىىةب.ةممىايقىىع ىىتالعإىواا،ويى مخضمصىىداقالىىه،قولىىه()

((...إنم هذًنْاَرَّجلنيِ اخلْاطْئنيِ اَلذًَو ِن اخرتتوم هما منيِ،)0())...ةالم ىدأالىاياسى ا إلى اسىم(إا)
مالسياقالاييف ةضال و يد،ا سبالم دأً الاا ة يبم ًا ك،ل عددالصفل،ال ىيمىا

)(7ال ال لواألسلو يل،إ وإمواجسيمائيل لي الإص،هإةي ش ليت،ص.11
)(0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.010
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يإرىىااالسىىمالموصىىو (اللىىايا)ةرىىوقىىدأطىىا الم ىىدأوزاد  ال مىىالمىىاي طل ىىهمىىاجملىىلالصىىلل،
ةاس ى طالتالمسىىاةل ىىياالم ىىدأوالخ ىىة

ىىمصىىيةوةلالم ىىدأمة ىىا ياإيىىا(،)7م إوعىىا ىىياال ىىد 

(الىةجليا)والصىفل(الخىىاطئيااللىايا)ةىال الميسى قيملىولىم ىىا ةها يىكال وا ىع،ول ىىاال يىاا ىىاا
اداايإريةأيهةىيال مىياأوال معىز عىاإ ىائجال ىم.
ع
سيف قةإليرا،ةأميةالمؤمإيا()أة

ة ىأاالخطىىاب،أةادأايإىىو  ثالثىىلأمىىوةمج معىىل،ل ىىا ى وا ىىدلمإرىىا ىىإرض جىىزف،ةالغايىىلمىىا
ىابمة ىىل ،غىىيإيصىىا  أةيىىهةىىيمجمى عمليىىلال

الخطى

ىىيم،ةلقىىدةاماإلدالف أةيىىهةيمىىايخىىص

أص هاياال ميا،وايقا اللومعل المخاط ياالايا اإواس اةىياخ ياةهمىا،ة ىاالرىمدخى 
يةم اًةةيماآلتإليهاألموة،ثماإلخ اةعاالإ يجلالم ولدلمااخ ياةةجلياها صىفا رما

(خاطئيا)ةرىا الصىفل الىااتهىيال ىيأدتإلى  لىكالإ يجىل،ولمىا اإىتهىا الصىفلهىيعمىاد

ًخصىىيلال مىىيا،ةقىىد عىىياا ةهىىا؛ألاالخ ىىة ًى مىىام وقىىفعليرىىاو وجىىبا ىىةقيىىدوصىىفي
ثىىاا:وهىىوااالإىىا ال ضىىوةهىىمالىىايااخ اةوهمىىا مىىيا،وقىىدقصىىةواعإىىدما ضىواالإظىىةعىىا
وإرمىىاخىىاطئياال ىوافًخصىىي يرماعل ى خصىىائص اإىىتس ى إ ئعىىاهىىا الصىىفل،ل ىىاالقىىوم

جاهلوهىىا،ومىىا ىىاايإ غىىيلرىىمأايغفلىواهىىا السىىمات؛إا وضىىعراةىىيال سى اامىىا ىىاالرىىمأا

يإ خ وهمىىا مىىيا،أمىىاوقىىداخ اةوهمىىاةال ىىدأاي مىىا غيىىةمىىا ىىم ىىه عىىال ،وهإىىامظىىاادةىىع

ال رمىىلعىىاإفسىىه(،)ةالمة ىىبالوصىىفيإااأمىىةمطلىىوبةىىيإسىىيجالم ىىدأ،ألإىىهاليةيىىداا
يعلمرممايجرلوإه،واإمىااًى م اإلخ ىاةعلى إىو مىاالم اسى لوال يىتةىاألمة جىاوزاإلخ ىاة

الم ىىض،ةل ىىمي ىىاالس ىىم(اا)–ال ىىايه ىىوم ىىدأة ىىيمإزل ىىهالوظيفي ىىل–ااي ج ىىةدع ىىاه ىىايا
الوصفيا،واإماقعصدااي وا ل اظ ل

اإلخ اة رما.

وااا ىىااالوصىىفالىىايمىىةهىىواسىىممفىىةد،قثمىىلوصىىفهىىوجملىىل(( إ من َلقل ر َِ ش ر اهدَ تج ررِي

األنفسَ عن مَدو َر َج ْة أهلِ اَتفرًطْ ،)0())...أخةهإااسمإاالمق ةا الوصف،عاالخ ةأوم علقىه–
سىىباخ ى الفالإ ىىال–وهىىا الجملىىلمس ى طيللةىىيأةقرىىاال ة ي ىىي،ةرىىيم وإىىلمىىاخ ىىةمقىىدم

،واس ىىمإام ىىؤخة،وجمل ىىلالص ىىفل،ةالج ىىاةوالمج ىىةوة،ث ىىماإلض ىىاةلالمض ىىاعفل(.)2أم ىىام ىىاإا ي ىىل
المعإ ةري سلكسلماعموديىا ،عىةجةيىهإ ىوم اةقىيال مىا ،ةالًىواهد ًىيةإلى ال صىائةال ىي
خوفاألإف و مإعرامااالإىزالقإ ىومرىاويالىةدكال ىيع ىةعإرىا قولىه(...(()مدرجرة

)(7عيإظة:إسىيجالىإص ،ىثةىيمىاي ىوا ىهالملفىوظإصىا،ص،01إاأسىم المؤلىفهىااالإىو مىاالمة ىاتالمؤلفىل

ماالإعتوالمإعوتمة اإع يا،وما ألفماالم د مإهوال د مة ا دليا.
)(0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.15

()2عيإظة:إسيجالإص،ص05إايةكأاال المإاا واماأ ثةماجمللوا دلةروإص سيط.
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أهل اَتفرًط ،)7())...إايلعاال قصيةال اة ي ي،إايإ دةالمإغم ةيالمعصيلإل الراويلةي
ا
دةكم ساة  ،يعزعليهالإروض،ةلوا فى ( )لمىل(ًىواهد)ولىميجعى جملىلالصىفل
صىإوا فسىيةيالرىىا،لمىاأجىزأالقصىىد،ة ىااال ىدلرىىا الصىفلأا ىللفمىىعالوصىفةي اةيىاامعىىا،
إليصا المعإ المةاد.

ب-اخلرب املركب

وة ما ة بالخ ةأيضا ما ة بالم دأ،ألاالخ ةالمس ق لمي اهوالمطلوب،ولعلهال

يفي اإل اطل،لاا ااال دماال ة يب،ةمثالةيقولىه((()كرانَ إهلر تا رات ,بلْرا َ راةٍ،)0())...
مالصقل خ ة اا(إلرا)ةلوقا ( ااإلرا ال يال)ً،اج االصفل( يا)
ا
طتالصفلاة اط
اة ْ
المةاد،ةما يثأةاداايث تهلل يالما يىة

الإ قضالغةضوةاتالقصدما أة ،والإع

الجرلال ي ث ت رالل ًةوسائةال يواا–وهيجرلاللزوموعدمالمفاةقل،إا يا هعىيااا ىه،

الصفلزائدلعليرا-ةلميك دماوصفه ال يالأوالإلث ات يالله غىايةسىائةال يىاللىااعمىد
إل إفيالكالً ه اس عما أسلوبالإفي( ال يال)قاصداعدمالمًا رل ياال يا يا.

ولي ققهااالقصدلىميىكمإىاصمىااإل يىاا الوصىف( يىا)لي ىةاصمىعالموصىوف(إلرىا)

لي وا

مال لملالوا دلداللل،واااإف اإ وياإل  لم يا،وه اا ااضىمالصىفلإلى الخ ىة،

مماي غيهالمإًئةريساإ لمطلو لةإقتطةةياإلسإادوجمعت يإرماةيإطاةوا د.

ومىىاً ىواهدالخ ىىةالمة ىىبأيضىىا،قولىىه((اَرمغب رةُ مفتَ راح اَتع ربْ،)2())..ةمف ىىاحال عىىبمة ىىب

إضىىاةي ا ىىهخيىىوطاالس ى عاةللي و ى ()ع ةهىىاةىىيمطىىاويالإصىىح،إامىىاداماإلإسىىااةىىي

ال يىىالةس ى وم ولىىهالًىىروات،وس ى إفهاألمىىاإيوالة ائىىبال ىىي ف ى حلىىه ا ىىايىىدلفمإىىهال عىىب،
ةالة لمؤطةل سوةاألم الايعس أاي قق،واالام ىزجآخىةاألمىة اليىأ واسى ا قإوطىا،

لالمإ ى ،ة لمىىل(مف ىىاح
ةىىإا ققىىتاألمإيىىل ،لىىتم لرىىاأخىىةك،وه ىىاادواليىىك ع ىىث ىىهدوام ى ع
ال عب)اس طاعتأا ةسمصوةلمإفةل مإعالعقالفماالخوضةيدإياالة اتالمس مةل.

ج-تعدد اخلرب

وهإاصوةلأخةكاةةزهىااإلس قصىافهىي عىددالخ ىة مىاأو قيقىل(،)4وأ ثىةمىاي ىواالىك

ة ىىيخط ىىبال و ي ىىدوم ىىا الإص ىىح،ة ى ى اة يق ىىو ة ىىيم اة ىىعال ىىثعلى ى الطاع ىىل،م وخي ىىاال خ ىىو 
)(7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.15
)(0م.ا،ج،7ص.17
)(2م.ا،ج،7ص.17
)ً (4ةحألفيلا امالك،ا االإاظم،ص.50
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واإلاعاا((...وأ ث ُقو َعلى طْاعَ ْة اهللْ فإنرا بلٌ وث ق اَعرو ْة ,ومَعقْلٌ َمك ُ اَرذمروةْ ,ال ًَررو أهرل املعوصّْر ةْ َن رلَ

َمرامْرا ,وال ًَرتدونَ إلعالمْرا وال ًسرددونَإلهلامررا،)7())...ةقىداسى عم أسىلوب قىاطةالخ ىةالىاي عىدد
مىىا،ةاألخ ىىاةم إوعىىلةىىيال ًى ي الإ ىىويوالم ىىوكالمضىىموإي،وقىىدجىىافتةىىيإسى ا
قم ىوازا

از،ل زيدالموضىو  الؤمىاواإسىجاما،وقىدمىاز ىياهىا األخ ىاة ىةفالعطىفلي ىدإرايىل ى 
م و ا
خ ىىة،ولىىي معى اة إلى سىىا ق،وقىىد ى مظرىىوة  عىىددالخ ىىةلفظىىاومعإى ،أمىىامىىالىىهالخ ىىةةلىىي 
م عدد(،)0ةرا الواو،عطفتجمللالخ ة عضراعل  عض،ةراادوةهاالوظيفيل إرادالليىالىم
جىىز ىىياالجمى  و ىىياالغىىةضالىىايأعإًىىأتألجلىىه،وهىىواإلخ ىىاة،ةىىالواوةةضى راط يعىىلاللغىىل،

وطةعرىىامىىاال ىىالميف ىىتأواصىىة ،ة ىىااال ىىدمىىااس ى دعائرا،ةمعرىىااليضىىة قىىافالخ ىىةعل ى 
قيق هواا و لساإياإل معطوفأومعطوفعليه– سب عددالخ ة–.

وقدجافالخ ةاااألوالاةيًطةيامع ىدليالقسىمل،م إاصىفياةىيالميىزااليع سىا قيقىلمىا

ع ةاعإه،ةأ ةزاالطاعلما يثهيهي ،يةمظةوةل واقعلزماإيلأوم اإيل،وليستمقةوإل
وثيقعاصممإيف،واألسلوبقائمعل ال إاصف

إل القائميا راوالالمعةضياعإرا،ةري

المعإىىويال ىىاي ىوا المج ىىازةىىيالجمل ىىيا،ةض ىىالعىىاال ى ىوازاااليقىىاعيال ىىايي ىد علي ىىه إ ىىا م

الًطةياصو ياإاأخ م ًطةمإرما الراف،ةإااعمىدعامىدإلى ال ة يىبليف ىهاسى وكلديىه

ًطةيا الهماع ْد لآلخة،مس ا
ىاولىه،ةرمىايىإ الاإلى خ ىةياموصىوةيا،وقىدا إفىتالوصىف
اإلضاةل:


وثيقالعةول

معق مإيعالاةول

وإلازادت لمىىل(معق ى )عل ى  لمىىل( ى ) ةةىىاوا ىىداةرىىاااليقىىوضالإصىىفلةال ى اق ى 

يى از،ة ظىىهمىىاال ىىةوفأقى  ،ولمىىا ىىااال ى عةضىىللالإقطىىا ،و ىىااالم مسىىك ىىهإر ىىالسىىوف

الظامخاةلااي يف هةي ةدكةيمراويالمعصيل،وًا  مايقطىععلى المع ىةضأوهامىه،إا

وصفه وثاقلالعةول،وقد فلتالصفلالمً رل إلصاقالصفل الموصىوف،مادامىتخالصىلمىا
ال ىىدوثم ىىالل ىىالث وت،ةال ى ال إفصىىمعى اة إاا،وهىىولفىىظد على  ة يىىبعمىىودياليعسىىة
سسه،ةالطاعلةيمقاممًةفأعل ،دواق يلرىاالمعصىيل،ةرىيةىيم ى ادإى ،واالس مسىاك
الطاعليإ ً اإلإسااماأدةااالمعصيل،ةثمل قا خفي يامة ياأزاحالة ىامعإرمىا،

لفظ(

).وال خ لفالجمللالثاإيلمفروماعىاالجملىلاألولى ةالطاعىل مىا سى لزمهمىا ى

) (7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،2ص.77
)ً(0ةحألفيلا امالك،ص.50
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الىىإف عىىاالمعصىىيلوالغىىوصةىىيلجىىجالرىىوك،ومىىايس ى دعيهاالل ىىااامىىامزيىىدمىىااالإغمىىا 
واالإرمىىاكةىىيمةديا ىىه ،ىىااال ىىدمىىاعاصىىم،يىىدةأعإرىىامإىىاةعالًىىرواتو(معق ى )يس ى اةىىوةات

اتالمإ ى ،ولمىىاوصىىفهىىاا أإىىه(مإيىىع
الىىإف وي سىىراعل ى الطاعىىل،ة ى اة اةمىىاالجىىةيو اةفس ى ة
ع
الاةول)أم ا خي هااالمعق ًامخايًيةضىمإاإلى علىوالطاعىلم اإىاو سىاة المعصىيل،ةرىم
ةيمإ أكعإراوهمل خ طرمةيقا ال مةد،اليخطةةي الرمأاي اولوها،ةضالعاالوصو 

إليرا،لااعسةعليرموهمةيمع ةكال ىأ يعىااالم ثىا أاير ىدوالصىواها،وأايًىيموا واةقرىا،
الأايلرمواو يرا،لااةالطاعىلةىيًىأوهاال عيىد،اليىدة راالعاصىوا.لقىدأ ىدت فلى رمعإرىا
ع
و
صي الإفيال يس قت ةع ،ةقىد يإىتاإ فىافهمعىاالطاعىل،واإقال رىمعىاجاد رىا،وأًىادت
عل ىىومإزل ر ىىا،وأ ىىةزته ىىا األلف ىىاظ(إيى ى مةامر ىىاو،واعالمر ىىا،والرامر ىىا)مة ر ىىاالقاص ىىيل،أم ىىا

األةعا ال اةل را ال لماتمعصيغلالإفيةقد ازت يإرمو يا لو هااالمقام،وه اااإص ت

الجم المةدوةل العطفةيجدو اإلخ اةعاالطاعلإ ةاف راو ة ي اةيرا.

وثمىىلأخ ىىاة إىىو ةىىي عىىددها((...إنَّ اَرردُّن ا لُ ر ِةٌَ ,ختْرر َرةٌَ ,تفُررنت اَكَّ راسَ باَشَّررر اتْ ,وترر َا ًِّ َن َْرررقو

ىدماي و ى ةىيمإىا ي
ْبعاجْْلرا،)7())...ةرإىا عىددالخ ىة مىا،وقىد إىو  ىيااإلةىةادوالجملىل،وعإ ع
ال ديثعإراإل ًعابآخة ،عقىدأطىةافالجمى أ ثىة((...أنررا َتغر ُّر مَرن أمّلررا وتخولر مرن رَجاهرا

وست رث أو امات اَكَّدامةْ واحلُسرةَبإوباهلْق َعل را ,وتَكافسْ ِرقو،))...ة عىداا ىااالخ ىةعىاالىدإياخالصىا
عإرىىا،اإعطىىف ىىهال ىىالمإل ى ال ىىديثعىىاأهلرىىاهىىا الم ىةلةىىي خلىىص ىىدةيجي ،اإىىتوسىىيل ه

العطف،وقةيبماهااًى راةىيالًى والم ىوكقولىهةىيامالىدإيا((...انَّ اَردَّن ا خَ ّداعَرة صررّاعَة
َ ,م ّارَةْ ,غ ّرارَةَ ,س ّحارَة ,أنرارهرا المْعَرةٌ َو َث َم َراتررا ًَانْعَرةٌ ,هاهرهرا سرروٌر وَباْ ْطكررا غُررورٌ تَرركُلُ ُق برضرراسِ املْكاًرا

َوتبريكُق برتلُاف اَرَّ َزاًا،)0())..ةقد إو الخ ة،وازداا أً ا مخ لفل،اس رلراأوال خم ماصىي 
الم الغلالم ةةاتماقيىدالعطىف؛ل عىددالخ ىة مىا،ةاصىطففاةىيمة ىزاإل ثىاةالىايازداد
صاةًيئامة سخاً السماتال اةزلللدإيا،وقدجمعرامعإ الريمإلعل العق و غيي ىه

طىىة ا
ق ف ىىقعإرىىاأ مىىامال يلىىل،ةالمقا ى اليملىىكإالأاي ىىوامخىىدوعا،مصىىةوعا،مم ىىو اة ىىه،

مغ ى اة،مس ى و اة،ةفىىيهىىا ال لمىىات ظرىىةدالئ ى ا جىىابالىىاهاوالضىىةبعل ى العق ى ةىىي ة ىىل
خاطفىىلسىةيعل،ل إرىىامضىىاعفل خلىىباللىىب،ةيغفى المىىةفمعرىىاعمىىاي ىىاكلىىه،لعىىدمام إاعىىهعىىا
الدإيا.وقد واةدتال لماتةيإسى ا
ىاو جلىت ىه ى مفىةدلموازيىلللخىةكمعإى ووزإىا،ق ى 
قم س ا
اايظرةًيئامىامغةيا رىا ،يىثيقىو (:أإراةهىاالمعىلوثماةهىاياإعىل)،وهىااالخطىابيم ىااا

)(7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.254
)(0م.ا،ج،7ص.120
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الإعتالم سا
عي م عل ظاهةمعإا ،ة وااألإراةوالثماةمثالل لالم سوسل،لااقفاهما
ع
دإاامماي رةالإفو ويسى رويرا،ةلمىا اإىتالمعىل
ع
ألوصاةرما،ةالمقاممقاماة ااوا ةاة،ةال
اس ى دةجتواس ى غوت،ومثلرىىاالثمىىاةةرىىيإاا اإىىتياإعىىلاس ى طي توصىىاةتمطلو ىىل،ةرمىىا ىىالك
أس ابجاب،ومس اتص اة و إاًب.على ااالىكاليمإىعااي ىواال ع يىة إائيىاةيإىدةج ى 
مس ى ى لا ى ىىتإطاقى ىىهمعإ ويى ىىا ى ىىااامماديى ىىا،عإ ى ىدهاالي ى ى واالخ ى ىىةةةديى ىىا ،ى ى يس ى ى ويجمل ى ىىيا
مصفود ياإل  عضرما ةفالعطف،لي الزمامعإ و ة ي ىا،وه ىاااةدةرمىا مثلرمىامىاالخ ىة

المة بالمعطوف(...ظاهةهاسةوةو اطإرا ةوة،)...هإاأيضااث ىتالخ ىةاا ىاليام غىايةيا
لاييإ ئعا ا ا  خالفمضمةها،وااا ااالخ ةااهإاجمالأسميل وطداا
ع
للدإياهومظرةهاا
ا الدإياو قياإىهدائمىاعلى ث ا ىه،ةقىد ىبالىكخ ىةاا،همىاجمل ىااةعلي ىاا ،ضىفيااال ة ىل

ىاي ىىةزالجاإىىباآلخىىةالوجىىه
ال ىىي ع ى الوجىىهالقاسىىيللىىدإياالم إىىف المصىىائبوالمرالىىك ،يإى ع

الم ىىةفالإىىاعمالىىايسىىاقألجلىىهجمىىالاسىىميلثا ىىل،إاالىىإف مًىىغوةل ىىه ،ى ل إس ى الم ىىاة 
والمصاعب،ة ااال دماقطعسى ةلالىإف واهولرىا رىا ياالجمل ىياالفعلي ىيا.ةرىااال إىو ةىي
األخ ىىاةضىىةوةلةةضى ى رامزيىىاتال ي ىىالالىىدإيا،ةالموض ىىو م ًىىعباالطى ىةاف،مخ لىىفالم ىىاوة،
يىىثي ى

مةىىي عىىدادالخ ىىة،ةي خيىىةالمةس ى مإرىىامىىاي ىىواس ى اإلس قصىىافجواإ ىىهال ىىي رىىا

ي وص إل  غطيلالموضو ماجميعجرا ه.

وها الإمااجال ياخ ة راما عددالخ ة،أمثللظاهةل س قالةصدو ة وعل العد.وهىي

س ًىىةيةىىيخطىىبال و يىىد ،قولىىه(...((:)هر املْلْركُ اَسَرال املصر ّر اَعَلّرا احلرراكق اَر َدود املُطرّ رر

اَطْاهْر ,املْحم د أموره ,املْعوم ر َ َرمه ,املْرم ل ْك َرمه.)7())...

و عضها األسمافوالسيمااألول مإراهيمىالىوازمالة و يىل،يسى ق  رىا عىال واليًىاة ه

ةيرا ية ،وهي س دعياخ صاصه عال  الة و يلواس قاقالع ادل(.)0

ولمىىاعىىزوصىىفه عىىال  ًىىداألخ ىىاةل ىىد عليىىهمس ى عيإا ىىالقةآاةىىياي ىةاد عضىىرا( الملىىك

والسالموالمصوة()2والودود()4والعالم(.))5


)(7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.772
)(0عيإظة:الميزااةي فسيةالقةآا،ج،75ص.027
)(2ال ًة.04،02،
)(4ال ةوج.74،
)(5عيإظةمثال،المائدل725،؛ال و ل18،؛س أ.48،
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د-املركب اإلضايف

ولي ال ة يبال ياإيهوالصوةلالو يدلللم دأالمة ب،ةمىاأةإاإىهالمة ىباإلضىاةيالىاي

ق ىىديقص ىىدمإ ىىهال خص ىىيص()7أواال ى ىةاز،أو ي ىىااالمل ىىكوسى ىواهام ىىااأل ى ىةاضال ىىييةومر ىىا

المخاطب.

والمة ىىباإلضىىاةيأ ثىىة ماس ى امىىاالمة ىىبال يىىاإي،ة لما ىىهاًىىداة قىىا اةإل ى  عضىىراألا

ال لملالوا دلال إرض عبفاال دافمالم سإدإل قةيإ رىا،وقىدع ىةالإ ىالعإرىا أإرمىاعلى 

صعيدال ة يب لملوا دل.لااال ةوإا اإاعل مس وكالمعإ  لملوا دل الفع ،واا اإت

م ًظيل القول،ةاالل ام يإرماقرةي .س دعيهالضةوةلاللغويلوال ع يةيلمعا،ومىاأمثلىلالم ىدأ
المضاف،قوله((كُفُر اَكِّعمةَُْؤ ٌَ ,وصحبةْ اوْاهْ ِل شؤو ٌ،)0())...ة ى( فىةالإعمىل)م ىدأمضىاف،قصىد
ه عيياإو ال فة،ةىال فةأإىوا مإىه فىةعقيىدلو فىةعمى و فىةإعمىل،وسىوا مىاأإواعىهال ىي

ي ق معهاإلإسااعل إسالمه،دوا فةالج ىود.ة فىةالإعمىلهإىاأًى همىاي ىواةعىالوجىداإيا،

يصدةعاالمةفالمسلمة إ عثعإهاةعىا  ىةجمهىااالًىعوة،ةيى لم مإىهآثىاةهىااال فىةالىاي
قدي جل  السفهوال ايةوهماعمالاخاةجياا،أو عدمً ةالمإعموهوةع قل ي.ةلة مىا اإىت

لفظل(الإعمل)قيداا اةزيايإماز هإو ةاع ال فةةي عيا راااال ةازااالًخصالمًاةإليه

مسلم،ةلوقا ال فةًؤم،ل غيةالموضو ،ولطةق ا اآخةلمي امأموال.ومث هىااضىم لمىل
الجاه إل صى ل،ةرىي فةدهىاعىا ى صى لسىواها،ألامىايإى جعإرىاي ىواًىؤما،الىكاا
الجاه يقودصا هإل م اهات ضة الص ل،ة ف كاواصةهاو إ

عةاها،ةال عودصى ل

أصال،وة مااإقل تإل عداول.ماهإا ااهااالقيىدالزمىا،ة ىأاالجملىلال لىوةإال رىااالقيىد
ة دخ  هةيم يطال ايةوالإصح،لال اة ماه ااص ل.

وضىىماهىىاااإلطىىاةةىىيم ىواةدإضىىاةلالصىىفلإل ى الموصىىو ،قولىىه((:أعوجررب مَررا فْرري االنوسررانِ

ولبه،)2())...ةالجمللةيال ة يب سالف را ،م دعل  ساطال ع يةاألةقىي،ةي صىاةقالم ىدأمىع
قةة قيقلاإلعجازةيخلقاإلإساا،وهواعجاز غايةم اة ه،ةيفوقرامعإويىاالقلىب،
اإلضاةللي ا

ولة ماقصدتالجمللإل خْلقلاإلإسااالماديل،ةعً   صةي ا اإلعجابماجرلال ًةيع،وهو
إعجابيإعقدمىاطىةفخفىي،لمىاةىي لمىل(أعجىب)مىاإطىالقيسى وعبالمفرىومياالم سىو 
()7عيإظةً:ةحا اعقي عل ألفيلا امالك،ا اعقي ،ج،2ص،47وأوضحالمسالكإل ألفيلا امالك،ا اهًام
األإصاةي،ج،2ص.81

) (0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.11
)(2م.ا،ج،7ص.14
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والمجىىةد.ولمىىا ىىااإث ىىاتاإلعجىىازالمىىادي يىىةم يسىىة،أ ىىدكلرىىمةىىي ىىاقيالخ ىىةصىىف لمىىا
اإلعجازالمعإوي،وقد ااالمقاممقامإصح،وه اا اا ة يبالم دأعوإاللمى لم،ليفصىحعىا
إوفةيالمعإ مستإليهال اجل،ولوالهىااال زيىدلقصىةالم ىدأالمفىةدعىاا ىال  مىامالمعإى 


صفةٌ تكرال))(،)7ل ىااالإفىيقىد
المةاد،ةمثاللو جةداسملي عاصف هةيهااالًاهد((َ سَ َه ْ
سىىةبإل ى  ام ى الصىىفات:الموهومىىلمإرىىاال ىىي خيلرىىااألاهىىاا وهمىىا،وال قيقي ىل:ال ىىييم ىىا

للعقو ااعدةكمعإاها،ةروسى اإهصىفا هعىيااا ىه،ألإىهاليوصىفال ىل،وهىاامىا مخضىت
عإىىهجملىىلالصىىفل( إىىا )مىىامعإى ،ةال ة يىىبلىىميىىؤت ىىهلغايىىل ماليىىل ىىال زييامىىثال،أو عىىدي 

القسمل ،هوجزفالي جزأماإظراةالمعإ .

ه-ازدواج اإلضافة

ومىىامظىىاهةاألسىىلوبال ىىيولىىد راظىىاهةلاإلس قصىىاف(ازدواجاإلضىىاةل)وهىىيظىىاهةلمؤداهىىا

اس طاللالإمطاألةقيالس يفافالمادلالمطةو ل،واإللمام جواإ راالم فةقل،و ثةها الظاهةلةي

ط ِن َتحودًرده ,وعلرى
خطبال و يد،لخصوصيلالمطلب قولىه(...((:)م َح ّر ٌ َعْلى بَ َارِ ْثاوْ َباتْ اَفْ ْ

ص سراحباتْ اَفْطْر ِر تصر ًره،)0())...ةاإلضىاةلهإىامزدوجىل،وقىد
ع امْ ِق ثاوبات اَف ر ت فُره ,وعَلرى غْر َائْ ِ

ىت ى الج ىواة ىىياالم ىىدأالظىىاهةوخ ىىة ةىىيالجملىىلاألول ى .والم ىىدأالم ىىاوفوخ ىىة ةىىي
قطعى ْ
وقدص تها اإلضاةاتةيقالبم ًا هوزإاو ة ي ا،م جاإ دالللومعإى .إا
اقيالجمل يا.
ع
ىىدأ ى إضىىاةل جمىىع سىىيةمضىىافإلى جمىىعمؤإىىثسىىالم،ثىىميضىىافإلى جمىىع سىىيةم لى 

ى(أ )،ل وقفاإلضاةل ه،و ةاةهااال ة يبيولدإيقاعام وا اة ،ا يلام داداتال افةيلفظل

(ثاق ات)الم ةةلمة يا،وةي(سا ات)والمةاو ل ياالعياوالغياةي( واة ،عوامق ،ىوائص)
وقدد الجمعالم ةةعل عمىقال ىاجز يإىه عىال و ىيامىدالي العقىو ةىيالوصىو إليىه.وأيىا
اإىىتال ع يىةاتالمسى عمللالدالىىلعلى العقى ،ةقىىد إوعىىتل ىىد على ًىىدلالعجىىز(الفطىىا،الف ىىة،

الفطىىة)وهإىىا قيلىىتال ىىةوف عضىىراإثىىة عىىضةىىيال ة ىىبوالداللىىلأيضىىال م ى جميعىىامعإ ى 
ال فطاوالإ و ،ومعالكةقدسامراالعجز،ولم قدةعل س ةأ واة إرىهمىعاإرىا ىواة ثاق ىات

الفطا،وعوامىقثاق ىاتال ف يىة،و ىوائصسىا اتالفطىا،ة ىك ى إضىاةلمىعاألخىةكمىعقىول
اة اطرا العطف،واإسجامراة يالإسق ضفيقدةلدالليلمف ةضل ا  يإراو يااس وائراقائمل
على قيىدالوجىود،ام إىىا موضىوعرا–الىااتاإللريىىل–عىاإم اإيىلالوصىو إليىىه ائإىلمىا اإىىت

ال يلل،وهيهإاأقص ما س طيعهثاق اتالف ةوسا ا هو وائصه،ة ى  لىكالىدالالتالمًىيةل
) (7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال لج،7ص.725
)(0م.ا،ج،7ص.587
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إل ى ال عمىىق،اإ ىىازتع ىااإلةضىىافإليىىه.وممىىايًىىا ه لىىكاإلضىىاةلمعإ ى ويًىىا رراسىىياقا،قولىىه:

((...و ارَ دونَ َمل ُ ته عم قرات مرذاهبْ اَرتف ريِ،)7())...ةرإىا غيىةال ة يىب،و قىدمجمىعالمؤإىثعلى 
جمعال سيةالايجاف صيغ همإ ر الجمو – ماةياإلضاةاتالسا قات–ليد على إرايىل

القصىوةومإ رى ال اللىىل،ةىىإاا اإىىتمىىااهبال ف يىىة ًى  يلرىىاقىىداس عصى عليرىىاسى ةأ ىواة
ىلي وص ى إليىىه عىىال !؟ة رىىااا لىىق ىىاب
عىىالمالمل ىىوتوظلىىت ىىدومةىىيعجلىىلال ي ىةل،ة ىىأي يلى ع

االج ر ىىاددوا ل ىىو الغايى ىىلإلى ى معةة ىىه((...اروتفرر رَُ عَرر رنو أنو َتحورر ر ِي كُكورر ر َه عظمتْرر رهْفراهررررات روًمرر راتْ

املُ َتف ررررًنَ،)0())...ةرإىىاكاة ىىدتسىىامقاتاألة ىىاةإل ى ال ل ىىؤوالعجىىزوالعىىي،وهىىومىىاع ىىةعإىىه
ى(ةراهات)ةرولي إعيافوا دةي داةك مايم و ،واإماهىوإعيىافأثىةآخىة.ومثلىهةىيإضىاعل

ُ اَعق ل ت ارِ أم اجِ إدوراكْ ْه ,وحتريتْ األوهرا عرن
ضّل ْ
الطةيقلماةامالوصو إليه سيا،قوله((...ودو َ

ُ األذهران َُجْر ِج أفُرالكْ مل تْر ْه،)2())...
ت األفرا عن استشعارِ وص ْ ودرتْ ْه ,وغْروْر ْ
إ اطةْ ذكرِ أزَ تهْ َو َص َر ْ
ةراهإا ضاعفتاإلضاةلةي (:ياةأمواجإد اة ه)،ةثملثالث لماتم ال ىل،يأخىا عضىراةىي

إثةاآلخةعل إ واإلضاةل،وقدخ مت الضميةالاييعودعل الااتالمقدسل .و عاإقتها 
اإلضىىاةاتل ةسىىمصىىوةاالضىىط اة اتوال ى لجلجالىىاييع ىىةيالعقىىو ال ىىي ىىاو إد اة ىىه،إاي ىىو 
يإراو يإه عال  ياةال يةلالاييع ث راةي ة را ىدوةةىيلجىلال إ رىي،لىاا قيىتةىيم ىيط

الىىدهشوال عجىىبال ىةيم،وهىىاا ايىىلمىىا ص ى عليىىهاألوهىىام،واألوهىىامهىىيال لمىىلال ىىييةددهىىا
اإلمىام()

ثيى اةةىيمقىامال و يىىد،داال رىاعلى أقصى ال يلولىل ىياالىاهاال ًىةيوم اولىىل

معالجىىلمفىىةدلمىىاصىىفا هس ى اإه ،عالق ىىه عىىال  ىىالزما،واإىىهالي ويىىه،ةىىال ىىدلىىهةىىيال ىىدف

والمإ ر ،و لما او الاهااإلإساإيالكاة دوهما،وهإا ضاعفتاإلضاةلأيضا(ا اطىلا ىة
أزلي ه)ةالعق الايآضوهما،إإما ص لهالكةيمقام صي مفروماالزليلال ىيهىيأعلى 
مإاطاوأًىد عىدامىامجىةد(الىا ة)ةرىا ال لمىاتالمضىاةاتمعقىوداتلل ًىفعىاعمىقال يىةل،

ةمىىللراوا ىىد،ومىىاهإىىا اإىىتاإلضىىاةلععىىد لمىىلوا ىىدلةرىىي مىىلالم ىىوةاالسى دالي،وهىىا هىىي
المرم ىىلالثاإي ىىل،ةال ق ىىاطع ىىياالم ىىوةيااألةق ىىيوالعم ىىودييجل ىىيوظيف ىىلاإلض ىىاةلال ىىيه ىىية ىىي
قيق راالفعليلمة بةيقولال لمل.وه اا اا والياإلضاةلس الإلةصاحعىامعىاإيال و يىد

(...و صةتاألةرامعااس ًعاةوصىفقدة ىه،)...ةاالس ًىعاةالىاي إىيعلى صىيغلاسى فع 
الدالىلعلى الطلىىبهىىوأدإى مىىايةجىىو الطالىىبالمل ىف،ومىىعالىىكهىىوممإىو على الىىااتالطال ىىل

)(7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ةيج،7ص.518
)(0م.ا،ج،7ص.177
)(2م.ا،ج،7ص.580
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؛لعجزاس جدةيرا،ةال لمىلعًىعة الطلىبال ثيىثل إرىامإعىتمإىه؛ألإرىا طلىباالسى عالمعىا
قدةلةائقلاليقوملراالفرىماإلإسىاإي،وه ىاا ىوا ةالمعىاإي ى  إغلىقدائىةلالعجىزعلى المعإى 
األخيةالاييإضويةيدالل ىهعلى المعإى اا ىهالىاي ًى م عليىهالجملىلاألولى ،ةيعىودال ىالم

ليقىىةةأخةك ،قيقىىلال يىىهعإىىدال ف ىىة مىىاال س ى طيعهاألل ىىاب(و ةقىىتاألاهىىااةىىيلجىىجأةىىالك

مل و ه)ةرا  ؤ دمإظوةال يهالايجاب هىا اإلضىاةاتإ ىومة ىز ،وهىا اإلضىاةلاألخيىةل
(لججأةالكمل و ه) إاظةاإلضاةلةيالجمللاألول ( ياةأمىواجإد اة ىه)ل قىةةاعجى ازالمإىاص
مإهأمامالسةااللريالم عددالم اوةالاياليقوملهسائةال ًة.

ومىىااإلضىىاةاتال ىىي ىىد على  عىىاليالىىااتاإللريىىلواسى طالرا،سىىاطيلعلى مظىىاهةال ىىوا

ةىي جليا ىىهالظىاهةل،وثإايىىا الخ يئىل((...فلرقو ًَعوراِو َعكوره َخف ررات غ ر ِْ املْر َدى ,وَْرا غْرامْض سرررائْ ِر َم كر نِ

اَدّجى،)7())...ةرإا عاضداالضاة اا،يواصى  يإرمىا ىةفالعطىفلي يإىاالمىدياتال ىي طالرىا
الىىااتاإللريىىل،ةيىىو م ىىدةىىيمطىىاويالغيىىب،وثإايىىاالمل ىىوت،وقىىداس ى طالتاإلضىىاةلةىىيالجملىىل
الثاإيلل د عل ماهوأ ثةماا سا مدياتالقدةل،ل م دةيالغىامضالمظلىمال ىييعسىةعىادل

عل المخلوقيا.وه اااس طاعتاإلضاةلالمزدوجلوالم اليلال ي س طي ةيخطىبال و يىداا
ياأمةياهماقدةلالخالقالالم إاهيىلةىياالطىال على م إوإىاتالغيىب،وعجىزالمخلىوقالىاي

اليإفكعاال خ طوالولهةيمقاماس ًعاة وادةاالق داةاإللري.

وثمىىلإضىىاةات والىىتو لغىىتالغايىىلال ىىيقصىىدمإرىىاال ًىىفعىىاالعظمىىلالة اإيىىل((...ماهقر تا

س،)0())...جىىافتاإلضىىاةلمعمولىىللقولىىه
رس ر ِ أباط ررلْخ ر ضِ اخلْائتررني ,برردارِ اشو رتباكْ هلم رةْ كف ررٍ دامْ ر ٍ

مزهقىىا،و والىىتال لمىىاتل ً ى هىىي الا ىىوكا اطي ى خىىوضالخائضىىيا،...ة ىىاال لمىىل(ا اطي ى 
ةفمد،دو اةةىي عميىقمعإى اللرىوواالإغمىا ةىيعمىه
ا
والخائضيا)المإ ريل الإواالمس وقل
الروك،لااقا ةأسا( ىداةاًى اكظلمىل ف اىةدامى )،ةرىااالعمىهجىافل ىاثفظىالمال فىة،ولىئا
ةل ت لمل(دام )مىاقيىداإلضىاةلمإطلقىلإلى معىالمالوصىف،ةإإرىامىا اإىتل سى قيملو ىدها،
ةريم م معإويي طل ه ة يزمعإ ال فةالايي م ةيأصلهاللغويمعإ ال غطيىلوالجإىاا،

والس ى ة،ةمىىااالىىو ضىىاةةالمعإ ى مىىعالظىىالمأوال فىىةالمعإىىوي،ة لمىىلدام ى  م ى  ًىىا كهىىا 
المف ىىاهيمو ض ىىاعفراو طيى ى مإر ىىا ،ى ى ل ص ىىيةه ىىيم م ىىاالض ىىيقواالخ إ ىىاقلً ىىدلال ماس ىىك

وال واًج.


) (7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،2ص.224
) (0م.ا،ج،2ص.057
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و-ترامي الصفة

وماالمظىاهةاألسىلو يلال ىيةصىد رعاةىيخطىاباإلمىام()هىومظرىة اةمىيالصىفات،

ومال ىىهااالموص ىىوفالي ف ىىي الص ىىفلالوا ىىدل،ة ةم ىىي ى ى ص ىىفلإلى ى م ىىاو اةئر ىىا،على ى إ ىىو
اة مي.

و عددطةقهااال ةاميأةإاإا،ةمإهمىاي ًى  صىوةل عىددالخ ىة،وقىد طةقىتلىالكةىيمىا

سلفماهااالم ث.ومإهماي وصى إليىهعىاطةيىقالعطىف،ة فصى  ى صىفلعىااألخىةك
ةفالعطف،ةيؤو مىاظىاهة معطىوفومعطىوفعليىهإلى مىاماهي ىهصىفلةىي إررىاو قيقىل

أصلراومإه،مايإضم عضهإل  عض،عل إ والوصى ،ةي ىواةىيظىاهة و اطإىهصىفل،أي
يإسجمةيم لهاإلع اة يوالوظيفي،مع سمي هالمعجميل.

وي ثىىة اةمىىيالصىىفاتةىىيخطىىبال و يىىدخصوصىىا،ةمىىادأباإلمىىام()اايىىا ة  عىىد

ال مدممجداوالك قة الىهسى اإهوزلفى ،واظرىا اةللع وديىلالخالصىل،ال ىياليًىو راًىائبمىا
طمى ىىعأوهى ىىوك،أوخى ىىوفة ى ى اة يقى ىىو  عى ىىدال مى ىىدواصى ىىفا...((:املُ َتفْرر ررِّ ْد...املُت ّْرر ر ْد...اَرر رذْيو َْرر ره

ت َعُو َْه اآلهلةَُ ...و َو ْجلُْ اَقُلُ ِ ْمنو َمخافْ ْت ْهْ ,فْلا عْدو َل َْه وال نْ مد ,وال ًشور ْبره أ رد مْرنو َخلُقْر ْه،)7())...
اَفْخورَ ...خ َ
ةقىىد إوعىىتمضىىامياالوصىىفوأًى اله،ةالمضىىموايعلىىيًىىأإه عىىال ةىىيأ دي ىىهوجاللىىهوهي ىىه،

إاةي ىىاعإ ىىهالًى ىةيكوالًى ى يه.ام ىىااالًى ى ا ةمخ لف ىىلةم ىىاالمف ىىةدال ىىاي عل ىىق ىىهالظ ىىةف(الج ىىاة

والمجىىةوة)واالسىىمالموصىىو الىىاي ًى ثت ىىهصىىل ه،و ىىياالجمى الفعليىىلالدالىىلإ ويىىاعلى زمىىا
المضىىي ،يإمىىازمإرىىاالفعلىىيهىىوالىىزماالموضىىوعي(،)0إاالخضىىو لىىه عىىال والوجى مإىىهم قىىق
على الىىدوام،واليق صىىةعلى زمىىاالمضىىي،واا ىىاازمىىاالمضىىييىىد عل ى ااالخىىوفوالوج ى 

والخضو مإجزلأس ا راوواقعلةعال.ةزما صو ها األةعا الية ط الااتالمع ةلوال الزما
الإ وي،ةالجمللمداةهازمإيا اص عل مدكم ص ومس مة.
أماماخ م هالصفاتماجم الإفىي،ةغةضىراإث ىاتصىفاتالجىال لىهسى اإهمىاخىال 

إفىىيمىىااليجىىوزعليىىه،ومىىل الجمل ىىياهىىوالىىدوامأيضىىا،ةىىالإفييم ىىدزمإىىهأزليىىا،ةي جىىاوزالقىىدةل
الاهإيلال يال س طيعاا صوةسوكالزماالفيزيائي أ عاد الثالثل،ةأإ لرااا دةكمىاق ى 

الوجودوما عد ،لوالالمعوإلالخاةجيلال يدل راعل أزليلالخالق.

) (7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.725
)(0يإظة،موضو :أزمإلالإص،الايعقدم ثه،سعدمصلوحةي ا ه،ةيال ال لالعة يلواألسلو ياتاللساإيلآةىاق
جديدل،ص058وما عدها.
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ب براَك رِ
ولهأيضاةيال و يد عدأا مد  عال ((...املتقدّْ باَ ع دْ ,اَفعّرالِ َْمرا ًرًرد ,احملتجْر ْ

ض واَسَّرماءْ،)7())...ةلمىا
ك اَبراذخِ ,املعوبر دْ براآلالءْ ,رِّْ االرو ِ
دونَ َخلُ ْق ْه ,ذي األُفُ ِق اَطّامْ ِح ,واَعاِّ اَشرامْ ِخ ,واملُلُر ْ
اإتدالئ عظم هس اإهم ثةل،ال في راالصفلالوا دل  ،إوف رىاالصىفاتال ثيىةل،عمىد

()إل ى اايىىا ة عضىىامإرىىاةىىي ى خط ىىل،و ضىىمالخطىىب عضىىراإل ى  عىىض ،وضىىح
مفىىاهيمال و يىىدو ةسىىخعقيىىدل جىىاةةىىيالإفىىو ةيصىىعبقلعرىىا.ةرإىىا ىىدثعىىامعقى عىىز ،إا

ي وعدويفع مايةوم،ةىالي ىو  ىيامىةاد و يإىهًىيف،وقىدةسىمالوصىفصىوةلأخىاالال جا ىه
عال  الإوة...وقدخ مالوصف ريمإ هالمطلقلعل األةضوالسماف.

ومماوصف هإفسه،عل إ و ةاميالصفاتقوله(...((:)فرإنَّ َمعوصر ةْ اَكَّاصرحِ اَشّرف قِ

ِ،)0())...ةرإ ىىا ق ىىقإإزي ىىاح االل ف ىىات،إاعىىد اإلم ىىامع ىىاا ىىةإفس ىىه،ةأ ىىد ال ض ىىوة
املُجر ررِّ ْ
الغياب،لي صد أثي اةأ ة،ةالسياقيس وجباس ماللالقومالاياإًقواعامعس ة ،و س واةىي

ةى اوًى رات،ةالمقىىاممقىىامةأبالصىىد ،لىىااجىىاف رىىا الصىىفاتال ىىي ىىد على  ىىةصالإاصىىح

وعطفه،ومعةة هوخ ة ممايس وجبمعهااالطاعلال ميل.

وما ةاميالصفاتقولهةياملااالالىدإيا...((:وال َْذاذَترا عَ وكْري إَّرا كْ َحمْر قٍ ْأشور َربه غْسّراوات,

ق ْأ َتجَررَّ بْر ْه زعاور تا وسرقِّ ْأفعَراةٍ أسورقاه دْهاورات))(،)2ةلىىااالالعىىيشةىيالىىدإياال خىىةجعىىاأا ىىوا
َو َعلُقْر ٍ
ميماوعلقماوسماةرا هيصفاتالملااتةيعيإيه.وهيصىفاتةىيسىإخرا،واا جلىتةىي

هيألالمجةوة،ة وإراً هجمللاليعدممعإاهااألصي الايألجلهاج ا تها األلفاظ.

ومإهةيامالمإاةقيا...((:اَقاتلني ألوَ اءْ اهللْ ,احملرِّفنيَ َردًّْنِ اهللْ ,اَرذًنَ َْ وسر ا بقّرراء اَ تراِْ ,وال

فقرررراءَ اَرردًّْنِ ,وال علمررراءَ باَتمروًررلِ،)4())...وقىىداس ى عم اإلمىىام()ةىىيامرىىمأسىىلوبالإفىىي

واإلث ات،ةفياإلث ات ةزجواإبعىدائرمللىديا،ةرىمقىا لوالصىال ياوم ةةىوالىديا،وةىيالإفىي
سلبعإرم الولالعلموالفقه و الولال اب،و لراأموةعغةقأص ا راةيالام.
وها الجم ال ياخ يةت ا عتم اليىلةىيالىوةود،وأ ياإىا ىداخ الجمى ل ىؤديعىاصىفل

وا دلمزاياها ،قوله(((:)أال وإنَّ اخلْطاًا خَ ولٌ شمسٌ مْ َل عل را أهولُ َرا وخْل َعُو َُجمرا.)5())...

)(7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.711
)(0م.ا،ج،0ص.080
) (2م.ا،ج،2ص.221
)(4م.اج،0ص.085
) (5م.ا،ج،7ص.075
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اإظىىةإليرىىامىىاوجرىىلإظىىة ال يىىلم ضىىل،ل ىىاااألمىىة
هىىا صىىفاتم داخلىىلللخطايىىا،وا ْ

سيدخ ةىيم اة ىعال ًى يهال مثيلىي،ةرىا الخطايىاًى رت ىالخيو الصىع لاالة قىاف،ال ىيام طيىت
عإىولةراجىىت اة يرىىاوأدخلى رمالإىىاة.وجىىهالًى ههإىامإ ىىز مىىام عىىدد،وال ع يىىةةسىىمصىىوةلةإيىىل

،ما االرااا س وي رااال ما لوال واًجالصفاتال ي دت مظاهةمخ لفلماخ ىةوصىفل
مفىةدلوأخىةكجملىلل ىؤديهىااالمًىردالعجيىب.ومظىااال ىثةىيمثى هىااهىوالصىوةلالفإيىىل،

ةتهااالًاهدأل ياأااالس قصافهىوالىاييىؤديإلى  ىاياأًى ا الخطىابوام ىدادها
ل إيا ع
ةيإسق عيدمدا .

وهىىاا لىىهيم ىىاأايقىىع ىىتظىىاهةل سىىم االس قصىىاف ىىدع...((:أاي إىىاو الًىىاعةمعإ ى 

ةيس قصىىيهإلى ااالي ىىةكةيىىهًىىيئا،)7())...وهىىومىىاالمظىىاهةاألسىىلو يلال ىىيزخىىة رىىاأسىىلوب
اإلمىىام()ةرىىوإايطىىةحالموضىىو  ،دةعىىهالدقىىلإل ى اإل اطىىل جميىىعجواإ ىىه،ةي ىىةعليىىهم ىا
إ ىواحعىىدل،لي ىىةزأط اةةىىا اإىىتخاةيىىل،ويعىىززجرىىاتةىىياألص ى  اديىىل،ةيزيىىدجالفهىىاوضىىو ا

ة إ ع ىىثم ىىا ىىاطام خ ىىفإلى ى ظ ى ا
ىاهةمإ ً ىىف،ة ةً ىىحم ىىاه ىىا الظ ىىاهةلاسى ى طاللالجمى ى ة ىىي
ةيةكالم دأعيجيفمة ا،ومثلهالخ ةالايقديأ يمة ىاأوم عىدداأو الهمىامعىا،
ال ة يب( ،)0ع
ىاأدتهىىا الظىىاهةلإل ى اإ ثىىاقمىىااسىىميه( اةمىىيالصىىفات)إاي ىىاثفالوصىىفالىىايقىىديىىأ ي
مى ْ
أوي وصى إليىهمىاخىال 
عل ظاهة وصفا قيقيا ،مااصىطلحعليىهالإ ىال الصىفلأوالإعىت ،ع
ضى ىىاعيفالعطى ىىف،أوعى ىىاطةيى ىىق عى ىىددالخ ى ىىة،ةى ىىالخ ةصى ىىفلةى ىىيأصى ىىله،وااخلصى ىىهالإ ى ىىال

لإلخ اة.ومااالس قصافإ عتظاهةلازدواجاإلضىاةلو واليرىا ى ل مطى ةىيخىط ة ي ىييم ُّىد
ماآةاقال ع ية.وماإوا جاإلس قصاف داخ الجم و ًا را،ة واًجةي سطال ع ية ،والي

جم ةع الًةط،و أخةجم جوابالًةطعإرا،يًدالجم األول  ةفالعطفالاييمدمىا

أقطاةها،

إااطمحالسىمعيسى عج الجىواب ،ةيىثإلى اا سى موةودا،وهإىاك ىواةدتجمى 

جوابالًةط،ومىاآثىاةهىا الظىاهةلاااإلمىامعليىا( )ثيى اةمىايىداو  ىياالخ ىةواإلإًىاف،
والسيماةيمقامالإصح،ومإراإث اتاألةضليل الإفي،واث اتصىفاتالجىال لىهسى اإه،م اةو ىا
يااإلث اتوالإفي،وماإل الكماظواهةاإ دةتما تسفحاالس قصاف.

( )7ةيىىةال

يىىةةةىىيصىىإاعلالًىىعةوالإثىىةو يىىااإعجىىازالق ىةآاص542وهىىااال عةيىىفي إىىاو الموضىىو مىىاجرىىل

ال ديع،وال ثي إاولهماجرلأخةك.
)(0ا جاهاتالدة األسلو يةىيمجلىلةصىو  ،اةمىيعلىيأ ىوعايًىل،ص،720إاعىدالمجىا ال ة ي ىيللجملىلوسىيلل
أسلو يل،ةيمايخصطو الجمللو عقيدها.
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ز-التقديم والتأخري:

ال قديموال أخية(( ابطوي عةيض،يً م عل أسةاةدقيقل،)7())...وهويمث اإزيا ىاةىي

ال ة يباسما جاا وها((...القلبأواالإزياحعاالقاعدلال ي م  ة يبال لمات))(،)0وهو
ثي ىىةة ىىيخط ىىباإلم ىىام(،)ةم ىىاال ىىكقول ىىه()ة ىىيا ىىدكخط ىىبال و ي ىىد((...ال بآَرررةٍ

ْفطْر ر َر،)2())...ةق ىىداإ از ىىته ىىا الجمل ىىلع ىىاالمعي ىىاةالم ىىألوفلل ة ي ىىب مق ىىداةدةج ىىيا قق ىىت
أوالهما :ياقدمالمإفيالمق ةا الجاةوالمجةوةعل الفع ،ة اا قال المااي وا:ةطةال
للل .والثاإيل اإت إ ماضالإظىةعىاإيىةاداللفظىلالمعجميىلال ىي صىا بلفظىل(ةطىة)،ة ىاا
افها اللفظلهوالمجا الثاإيالاي ة تةيهالجملل،وقد عةكللم لقىيخمىياهىا اللفظىل

المصىا لال ىي ىأ لفمعرىاةرىيقىد ىوا(السىماف–الخلىق–الإىا –األةض)ةعىدما ىةهىىا 
اللفظليوسعماآةاقالمعاإيالم مللال ي ىد على قىدةلالخىالقسى اإه،وي ىةكأةىقاالإ ظىاة
ع
ةهىىامرىىاةلالسىىامع،أمىىامىىايخىىص ىىأخيةالفع ى و قىىديممعمولىىه(ال للىىل)،ةرىىااإلظرىىاةاق ىىداة 

امعرىاأاثمىلوسىيللماديىلاعاإ ىه
ىفاإلإسىاا،ةىيظ ع
س اإهوقطعالطةيقعل األوهامال ىي إ ع
س اإهعل الخلق،ة قديمقوله(ال للل)يإفيالىكمىاأساسىه،وةىيالموضىو اا ىه–ال و يىد–
ثمل قىديمو ىأخيةث ا
ىاا(( ...اََر ْذي َْرا عَرنو شَريءٍ كرانَ وجر ده ،)4())...هإىا ىأخةالفعى الإىاقصواسىمه،
و قىىدمعليىىهالإفىىيالمقىىةوا ً ى هالجملىىل(العىىاًىىيف) عليث ىىتاالمىىامااوجىىود س ى اإه م ىىض

العظمىىلوالقىىدةلاإللري ىىيا،وعإرمىىا قىىقالوجىىودالىىاي عالىىت قائقىىهعىىااالس ًىةافوال إ ىىؤةى ى(ال

عىىاًىىيف)م ىىتمىىايم ىىااايإ ىىاباألاهىىااةىىيمجىىا ال ىىوهموال صىىوةالىىاياليج ىىازدائ ىةل
الظإوا.

ولمىىاأةاد()أاي ىىيالقومىىه–وهىىميس ى عدوالل ىىةب–أإرىىممًىىمولوا العإايىىلاإللريىىل

وأإرى ىىم عيإى ىىه عى ىىال  ،اإى ىىتوسى ىىيل هأيضى ىىاهى ىىيال قى ىىديموال ى ىىأخية ...((:فرر ركَحون مْرر رنو َر ّبكررررا بْمَرر رروأى

َو َمسورر َم ٍُ،)5())...ةقىىدمقولىىه(مىىاة إىىا)عل ى قولىىه( م ىةأكومسىىمع)ألاالمرىىمهىىومعةةىىلمصىىدة
العإايلوالةعايل،لىالكقدمىه.وثمىلاإزيىاح ال ىافهإىا؛إا ىاف ىةفالجىةمىاقولىه(مسىمع)

)(7المث السائة،ةيأدبال ا بوالًاعة،ا ااالثية،ج،0ص.072
) (0إيلاللغلالًعةيل،ص.782
)(2إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،2ص.8
)(4م.ا،ج،2ص.71
) (5م.ا،ج،0ص.702
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اع مىىاداعل ى ا ىىة ةىىي لمىىل( م ىةأك) أإمىىا ىىااالىىكل قةيىىبالمسىىاةل ىىياالموضىىوعيا:المةئىىي
والمسمو .

ومامعىالمال قىديموال ىأخية،إةجىافالمفعىو إلى مىا عىدًى هالجمل ىيا(لىيوعلىي م)ةىيقولىه

()يعظأصى ا هْ ((:ودو َج َع َل اهللُ َتعَراَْى َْري عَلر ُقو َقّر تا))(،)7ةلمىاأةادإظرىاةالىكال ىقلإفسىه،

قدم ةفالجةوضميةالم لمأوال،ولما ىاا(ال ىق)واج ىاعلىيرما ىةال ىةفعلى مىعضىمية
هالي رممقداةالكال ق،ةرااال ق يىةمعلىوم مىا،
المخاط ياوالجماعل،وأخة لمل قا،وإ ة ع

ول إهالزملرم،وقدةعةضهااال ق قولهااال ة يب ماةيهما قديمو أخية.

ح-الفصل بني املتالزمني:

ومىىاوسىىائ االإزيىىاحةىىيال ة يىىبالفصى  ىىياالم الزمىىيا الفصى  ىىياالمسىىإدوالمسىىإدإليىىه،

ب
ني َشاءَ َتقُر ْدًرَ اخلْْل قرةْ َو َذرو َء اَبَرًرةْ وإبردا ِ املُبردعاتَْ ,نصَر َ
وقدي واالفص طويال ،قولىه(( ...إ من اهللْ ْ َ

اخللق،)0())...هىااالفصى الطويى  ىياالمسىإدوالمسىإدإليىه،أ ىاحالفةصىلللم ىدثلىيلم جواإىب
ا ىىةللموضىىو المطىىةوح،ةرىىوأةادأاي ىىياظىىةفالمًىىيئلاإللريىىلةىىيةْل ىقالوجىىودواإًىىائهمىىا

العدم،والجمللالمضاةلإلى الظىةفأسىرمتةىي صىي مع ا
ىااإضىاةيل ممىتمىعطةةىياإلسىإاد
جواإىىبالمعإى .ةرىىاااالإزيىىاحللخ ىىةةسىىحالمجىىا لإلضىىاةللع ى ىةزأمىىو اةمعيإىىل،ق ى اا سى م 
الجمل ىىل ى ىىا ة .ومإرى ىىاةى ىىيمجى ىىا الى ىىوعظوقى ىىدةص ى ى  ى ىىياالم ى ىىدأأوالخ ى ىىة((...اإ ى ىعم أس ى ىرم

اةعوا،)2())...ة قديمم علقاسمالفاع ( أسرم)عل اسمالفاعى (ًىاة وا)ةيىه و يىدلمصىية
ً 
ىاأاي اوقىىه،وهىىا ال ىىافالجىىاةليم ىىااا مى أ ثىىةمىىامعإ ى 
المىىوتالىىايال ىىدل ى ًىىخصمى ْ
يإئا،ةريقد ىوا عيضىيل مى معإى مىا،ةي ىوا قىديةال ىالم(مىا أسىرم)أو مى معإى 
ا

اإللصاقأيضا،ةي واالمىوت ميىاالمإىاصمإىه،سىاعدعلى  وثيىقهىااالمعإى  قىدمالضىمية

ةي لمل( أ )عل الم علق(ًاة وا).
ط-احلذف:

ال ىىافظىىاهةلأسىىلو يل سىىةقىىاإوااللغىىلالمعياةيىىلل ع سىىبال ع يىىةجمىىاال،قىىا ع ى عىدالقىىاهة
الجةجاإي((ةاإك ةك ه ةكالا ة،أةصحماالا ة،والصمتعااإلةادل،أزيدلإلةادل،و جدك

) (7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال لج،0ص.772
)(0م.ا،ج،2ص.07
) (2م.ا،ج،2ص.701
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اإطقما واإاالم إطق،)7())...و واعثهم عددل،ةمإهما افةومالالخ صاةوا عاداللملى ،
ومإهمااع مدةي اةهعل ا افالسامعو دسه،وعل  قديةالم لقي.

ِ
ةمامواةدال اف ،افالم دأالمقدة ى(هو)ةيقولىه((:عاَْقٌ إذو َْا معل َ َو ْوادْرٌ إذو َْا مقردورَ ورَ ٌّ

()0
ىمية(هىو)مىاال ىالمأة ىعمىةات،ة ىااللسىامع
إذو َْا مَروب َِ ومص ِّرٌ إذ ال مص ِّ َر، ))...ةقىد ع ىافالض ع

يإئااايس د عل الم اوف مىادالل ىهعدميىل(،)2إامعإى الضىميةم قىقوجىوداعلى الىة م

ف(هىىو)أةض ى إل ى  ثيىىفال ة يىىزعل ى الصىىفاتاإللريىىل(عىىالم،قىىادة،
مىىااس ى اة ةعىىال،و ىْا ع
ةب،مصوة)والسيمامعإفيمايالزمموضوعا را؛ إضاةلجمللالإفيإل إا(إاالمعلوم،إاال

مقدوة،إاالمة وب،إاالمصوة)،وهإا ققإو ا
ثااماالإفي،وهوإفيال واالعامالىاي ىه
قق ماميلجمللالإفي،ةال قدية:إاالمعلوم ائاأوموجود،وه اا سىةيال قىديةاتإلى  ىاقي

جم الإفي،و الكي ققمفروما ىادالصىفاتمىعالىااتمىادامعلمىهوة و ي ىهوقدة ىهو صىوية 
م ققىلق ى  قىقموضىوعا را،وأث ىت إىا أيضىا،إاأاهىا الصىفاتةىي إى عىاموصىوةا را
ىدلي جملىىلالإفىي،و ىىالكاث ىىتأزلي ىهسى اإهوأ طى مىاعىىدا  ،ى الىىك قىىقع ىةهىىااال ة يىىب

الايا إف وافالجم  افطةةيرا،وهماالم دأةيإث اتالصفاتوالخ ةةيجم الإفي.
ومامواةد  ،اف(أاواسمرا) ماةيالقو الايةما  هعمةو ىاالعىاص((زعرق  ...أنري

تلعابررة ,تْماا ررة ,ذو دعابررة ,أعررافس وأمررارس،)4())...ةقىىد ع ىاةتأاومعمولرىىاخمى مىةات،دوااا
ي عىدااي ىىواالم ىىاوفجملىىل(زعىىم،)...وال ىىافهإىاطل ىىالالخ صىىاةوال خفيىىف،ولل ة يىىزعلى 

الصفاتةضالعاأاأو ال الميفصحعاالم اوف،ثماا واةداألخ اة،ه اادوإمىاةاصى ،
ىإمعىىامقىىداةاألاكواالإزعىىاج
والسىىيمامىىعهىىا الصىىيا لالدالىىلعلى الم الغىىل( لعا ىىل ،م از ىىل)،يى ع

ماها ال رملوا اةااي رمماهومثله مث هاا.

وماصوةال اف ،افالفعى ...((:فإنه من استثقل احل مق أن ًقالَ َه ,أو اَعدو َل أن ًعرضَ عل ه كرانَ

اَعمررل ْبرمررا أثوق رلَ عل رهْ،)5())...ةالم ىىاوفهىىوالفعى (اس ى ثق )مىىاقولىىه(أوالعىىد )واس ى د عل ى 

)(7دالئ اإلعجاز،ص.741
) (0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،2ص.42
)(2عيإظة،اللغىلالعة يىلمعإاهىاوم إاهىا ،مىام سىاا،ص.708وقىد عىةضلمىادالل ىهعدميىلةىيمعىةضال ىديثعىا
األدواتالم اوةل،وأةكأا المهيسةيإل الضمائة،لالكا خا هعل ماأقو دليال.

)(4إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.05
) (5م.ا،ج.775-778،0
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الفع الم اوف الجمللالمعطوفعليرا(اس ثق ال ىق)ة ىالكالىا ةاسى غإ عىاال ىةاة،ةجعى 
الكالا ةقةيإللوجودالفع الم اوفودليالعل ًرود .

ي-االلتفات:

هو:اايإ قى ال ىالم((...عىاصىيغلإلى صىيغل اإ قىا مىاخطىاب اض اىةإلى  ائىب،أو

ا
ماضإل مس ق ،أومامسى ق إلى مىاض،أو يىة
ماخطاب ائبإل  اضةأوماةع

الك.)7())...ةرواإزياحةيصيغلالخطابةيمدلولراالزمإياو ية .

ةمىىام ىواةداالإ قىىا مىىاخطىىابال اض ىةإل ى الغائىىبقولىىهمىىا اة((...فرلرررق اًررررا اَكررراس إىل

اَتعررراون،))...ث ىىمةج ىىعم ىىدثا ض ىىميةالغي ىىل((...فإنررره َررر س اَعبررراد إىل شررريء أ ررر ج مررركرق إىل

اَتكاصح،)0())...ةرااال إويعةيالخطىابمىاال ضىوةإلى الغي ىل،ةيىهةائىدلعىدمال ثقيى علىيرم

ةيمجىا الإصىح،ةيوجىباس ئإاسىرم ديثىهوعىدمالإفىوةمإىه،واالسى جا للمىايةومىهمىإرم،ألإىه
يخىىاط رمعل ى طةيقىىل((...إيىىاكأعإىىي ،))...ضىىةبالمث ى ،وسىىةدأ ىوا الةعيىىلوال ىواللةىىي ىىا 

الغي ىىلممىىاي ضىىما لمي ىىا ثىىوبال ص ىةيح،ال ًىىقمعىىهالطاعىىلعلىىيرم،وةىىي الىىلمخىىاط رم،
يعمىىدإل ى الإصىىحالص ىةيح،الىىايام ىىزجمىىعالخفىىيمإىىه ،واسىىطل إىىاوباالإ قىىا مىىاالغي ىىلإل ى 

الخطاب،و الع

.

ومامواةداالإ قا ماخطابالغائبإل ال اضة،وماقولىه(((:)رَ ْرقَ اهللُ اموررَأت مْركو ُق

آسا أخاه ْب َكفُ ْس ْه وملو ًَ ْلو وْرونَه إىل أخْ هْ ْف جتمَُ َعل ه وْرونه ووْرِن أخ ه ,ف َ تسبَ برذَك الئْمر تة وًَررتي بره َدنراءَة,

ت.)2())...
وال تعرمض ا َْمقُْ اهلل وال تفرِّوا من امل و ْ

ةأو هااالمق طفمعقودللغائب،اليقىدحةيىهمجىيف ىافالخطىابمىع ىةفالجىة(مىإ م)

ةال لمات(امةأ–اخىا – إفسىه–ق ْةإىه–أخيىه) ًىيةإلى الغائىب،ة مىا اإىتالعلىلةىيالىكأا
المقاملما االل أهبللق ا أةادااي لطف رموأايداةيمًاعةهمويرواعلىيرممواجرىلالمىوت

ةىأعةضعىىاالخطىىابالم اًىىة،والسىىيماااهمىىلاإلمىىام( )اإىىتم وجرىىلإلى ةصصىىفوةرم
و ثةوحااليثاةوالفدافعإدهم،ةيض ي ًخص إفسىهليقىيأخيىهةىيالمسىا لالضىيقلال ىي
جمعرمامعاةىيميىدااالق ىا ال يىة.ولعلىهاسى ملكمًىاعةهموهىيماعلى عىواطفرمعإىدما ىةة

اس عما  لمل(أخيه)ليةسىخمفرومرىاةىيأاهىاإرمولىيعلمرمأاق ْىةاأخيىههىوعىدولىهأيضىاعلى 

ال قيقل.

)(7المث السائة،ةيأدبال ا بوالًاعة،ق،0ص.718-711
) (0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.771
)(2م.ا،ج،0ص.727
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وةيهااالإصأيضا جل االل فاتةياالإ قا ماالماضيإل ال اضةةإل المس ق ةي
دةجهةمي(ة م،آسا،لمي ،ةيج مع،ةي سب،ال عةضوا،ال فةوا).

ةاألةعىا الماضىىيلوالفعى المضىاة المإفىىي ى(لىىم)ًى الو ىىدلزمإيىىلوا ىدلدلىىتعلى المضىىي

والفعىىالاالمضىىاةعاا(ةيج مىىعةي سىىب)دالعل ى ال اضىىةةيمىىاد الفعىىالاالمضىىاةعاااللىىااا
فت راالالإاةيلعل المس ق .

هاااالإ قا لهمايسو هوهويإسىجممىعأهميىلالمطىةوح.ةلمىا ىاا()يطىال رم الة مىل

والمواسال يإرموعدمإي ا أمةإخواإرمةيالمعة لإل  يةهم.و اايف ةضاإلجا لمىإرمعلى 

أإراأمةمسلم هجافتاألةعا ةيصي  د عل الماضيل ياا إجزالمطلوبو ققه.

ومع وقىععىدماالسى جا لاإ قلىتداللىلالىزماإلى ال اضىة(يج مىعوي سىب)وهمىايعةضىاا

العاق لالوخيمىلةىيالىدإيا.ال ىيام ىدزمإرىاإلى المسى ق مىعالفعلىيا(ال عةضىوا،ال فىةوا)ألا
اةةيالمعة لاليق صىةعلى هىااالىزما ،ى 

ال عةضلمق ه عال ي صوةةياآلخةل.وعدمالفة

يم دإل  معة لس قع.

وم ىواةداالإزيىىاحال ة ي ىىي ثي ىةل ،فةضىىراال اجىىلإل ى  ىىثمعى ا
ىاامخ لفىىل ة ىىوعل ى ال ة يىىب

ال قليديالمعياةي،الىايقىداليىؤديالغىةضالم ىوخ ،لىاا اإىتالضىةوةلإلى إيىةادمعإى مرمىا،
هيال ي

مااي واال ة يب رااالً مثال،دوا ية .

االنزياح الداليل:

وأسما جوا وها(المإاةةل)وهيةيإظة (( ً ...اإزيا اصاةخا،إل  دأاإفيىهيلفىت

الإظة.)7())...ويضةبلرامثال))اإلإسااائبإلخيهاإلإسااةىإاالمسىإداليالئىمالمسىإدإليىهإاا
أخا معإا ال ةةيأيال يواا.إالأاهاامجةدمعإى أولىيي يى على معإى ثىاا.اإلإسىااائىب
إلخيىىهاإلإسىىاايعإىىيةىىيال قيقىىلاإلإسىىااً ىةية.و رىىااإعيىىدالجملىىلال ى المعيىىاة.إ ىىااااامىىام

صىوةل سىم المجىاز .لىىكالصىوةلال ىييم ىاااإةمىىزلرىا الةسىماال ىي يىىثإةمىزللىدا  ى(د)

وللمدلو  ى(م)

د>-------م>-------7م)0())0

ةاالإزيىىاحإااهىىو ىىةكالمعإ ى عىىاظىىاهة الم اًىىة ،مىىاي ىىاجمعىىهإل ى  أوي ى ،وهىىو رىىاا

ال ةكيةسمصوةل؛وهااي طلبالسعيل غييةالمعإ ((إايوجد ياالمدلو االو والثىاإيعالقىل

م غي ىةل.وإ ىىا رىىااال غييىىةإإ ى جاإواعىىامخ لفىىلمىىاالمجىىازات.ااا اإىىتالعالقىىلهىىيالمًىىا رل
) (7إيلاللغلالًعةيل،ص.777
()0م.ا،.ص.725
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إ وا صدداالس عاةلوااا اإتالعالقلهيالمجاوةلإ وا صىددال إايىل،وااا اإىتالعالقىلهىي
الجزئيلوال ليلإ وا صددالمجازالمةس )7()).

أ-نسق التماثل أو املشابهة:

((إاالمًا رل*هيالمماثللالجزئيل)) (.)0وهي قومعل أسا إجةافالمقاة لاللساإيلال ي ظفة
يىىااقاسىىممًى ةكيصى  ىىياالىىدا والمىىدلو ،ع ة((...مىوازلدقيقىىل ىىيامسى وكال ع يىىة ومسى وك

الم وك))(.)2والك

لي   لملإل و دا رااألصغةال ي ياماهيا را.الك((...ااال ً يه

ي اةظ،عل وضوحطةةيهو مايزهما،ةال داخ وال ًا ك)4())...

ةمامواةدال ً يهال يجافتةيإ دكالخطباالج ماعيل،قوله(...((:)إمنا اَدن ا كاَسق
ًركله من ال ًعرفه))(.)5

ةالدإيالراسم ااداللي اامميز ااهما:ال أإيث+ال جةيد

والسملهسم ااداللي اامميز اا،هما:الق +الم سو 

وهإىاي ىياأاثمىىلثغىةلدالليىىلقامىت ىىياالىدا والمىدلو  سىىبالم ىوك،وةدمهىىا الرىولي ىىوا

عل مس وكال ع ية،

وي دالللالدإياالمجةدلالمؤإثىلإلى داللىلالسىمالقا ى ،عىاطةيىقإقامىل

عالقىىلجديىىدل ىىيالفظىىي(الىىدإياوالسىىم)لي قىىق رىىا الصىىوةلال إفيىىةعىىاطةيىىق ال مرمىىاةىىي
ً ي اجزافالصوةل لو السمم

عليهخالصاللالةإااهوسمزعاف.
ٌّ

الدإياةيق عليرامااليعةف قيق را،م وهماأاماأق 

وماالصوةال ً يريل،ماجافةيإ دكخطبال و يدةيمدحالعلماف...((:وإنِّ ْما اَعْلمراءَ

ب))(.)1
اَكماسِ ْكاَُ َبدو ِر اَسِّماء ًتْيء ن ره على سا ْئ ِر اَ ْ اكْ ْ

محةيهااال ً يهالجاإباالإساإيإا عضف معالمالمساوالعل الإا جميعا.ةرم لرم
عيل ع
ةيموضععىا ا و لرىممإط اىوعلى إ ا
ىوةمعىيا–لعلىهمقىداةاإليمىااالىاياسى ق ىهاالإسىاااا
يم ىىاهيال وا ىىب–وه ىىاايعإ ىىيأامفر ىىوماإلإس ىىاإيلي س ىىعللإ ىىا جميع ىىا،ل ىىإرمي ف ىىاو واة ىىي

) (7إيلاللغلالًعةيل،ص725
)(0م.ا702،
)(2م.ا،ص707
)(4الصوةلالًعةيل،ةيالإقدالعة يال ديثً ،ةكموس صالح،ص704
)(5إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،2ص.725
) (1م.ا،ج،2ص.20
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خصىىائصعةضىىيل ععلىىيمىىاقيمىىلالًىىخصإااا سىىم رىىا،مىىاهىىا الخصىىائص(العلىىم)ةصىىا ب
العلمي ز ية ويغل ه علمه،مثلمايفوقال دةسائةال وا بةيسطو إوة .

هىىا الصىىوةلمث ى سىىا ق راليسىىتةائضىىلعىىاالىىإصةفىىيمضىىموإرا ىىثًىىديدعل ى طلىىب

العلم ،علي م اما و يد س اإهوع اد ه قالع ادل﴿ إَّنمَايَخْشَى اَّللهَمِنْ عََِادِهِ العَُلمَا ﴾(،)7ةالعلميردي
إل ال و يدالخالص.

وعق ىىدالمماثل ىىل ىىياالعلم ىىافوال ىىدةي ىىوا إةج ىىا  ى ى  لم ىىلإلى ى مسى ى واهاال ىىداللي س ىىب

الم وك:

العالم:ةج +ما ة+م سو +عاةف
ال دة:جماد+مًع+عا 

والقضىىافعل ى الثغ ىةلالدالليىىلةىىيالم ىىوكيقىىومعل ى عقىىدمماثلىىلةىىيمس ى وكال ع يىىة ىىيا

المعةةلواإلًعا والعلو،ةي وزهاالعالمجميعا،ةي واً يرا ال دة.

وماصوةال ً يهال لي ،ماقالهلميمإلجيًهةيإ دكالخطبالسياسيل((...وأنوتق هلام ق

اَعرِ واَسمكا األعَظق.)0())...

هىىا صىىوةلأخىىةك يىىةمق مىىلوال ازئىىدل،واإمىىا سى قيممىىعالسىىياقالىىاي مخىىضل ىىثالقىىوم

على الصى ةةىيسىىوحالجرىادمىىعالمىىدح،ةلمىاأةادأايصىىفرم ىالعزوالًىىةفًى ررم سىىإامال عيىىة
جامعالعلوةي ا .هااال ً يهيم أو اة سرماإلإساإي،ةأإفسرم مي إلى االة خىاةو ىب
سىااإلًىادلوالىا ة،ةأًى عاإلمىىام()هىااالميى  مزي اىدمىىااإلطىةافوالثإىاف،ةة طىتالصىىوةل

ىاةاللي ى  ى الولالق ىةآا،))...
ىإاماألعظى عىم ع
وعمى ع
ىاميمالعىىةب،وأإ ى مالسى ع
أو ال ىىالم مىىا عىىد ((:أإى ع ْملرى ع
وأسىىرمتمىىعسىىائةال ىىالمةىىيةةىىعمعإويىىاتالجىىيشو ىىثالعزيمىىلعل ى الجرىىادو يىىازلالظفىىةةىىي

المعة ل.

وال إاةةالدالليقائم يااإلإسااوسإامالجم :

ةاألإسااهإا:مقا +ما ة +ي

السإام:ميت+عا 

والقضىىافعل ى هىىااال إىىاةة،ي ىىوا عقىىدمماثلىىل ع يةيىىل ىىياالمقا ى والسىىإاموةدمهىىا الرىىول

يااالمقصودوهوالعلوالاييةمزال الم اإلوالًةف.

)(7ةاطة.08:
)(0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.721
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وقدي وامؤدكهاااالإزياح:هوعىدمال واةىق ىياالطىةةياالم الزمىيا.ةمىااةىةاد ،االإزيىاح

الىىايمصىىدة ع ىدمالمطا قىىلال ةةيىىل ىىياطةةىىياالسىىإاد:مث ى ((...اَبخررل جلبرراِ املسرر كةْ،)7())...
ااتقيمى اىلمجى ىةدلال الئىىمالم سىىو (الجل ىىاب)ولىىوةعةضىىت لىىكالمالفمىىل
ةال خ ى صىىفلةايلىىل ع
ل وإرما سييامثال،أوألإرمامعإوياا–ألاالجل ابالم سو  ًةبًيئامىاال جةيىدعإىدما

أعضيفإل المس إل–لماصحلل خ ااي وا طافسا اة،لمايإضويعليهمامعىاإيالضىعل
والخسل،ل ااالإزياحيخالفمإطىقال ع يىةالمىألوف،ويفى حأ وا ىهواسىعللضىةو هالمخ لفىل،ومىا
على السىىامعإالأاي ىىأو مىىايسىىمعه،ليإسىىجمالطةةىىااالم إىىاةةاا،ةال خى يسى ةاألمىوا وي ج رىىا
والجل ابيس ةال دا،ماهإاجافتالمماثللال يقضتعل ال إاةةالداللي.

وةباإزياحةسمصوةل،لماسج مإاةةلةيالمالفمل ياطةةيهةاس قأاي ثهإا ت

االإزي ىىاحال ىىداللي،م ىىاجر ىىل ي ىىة ل ىىكالجر ىىلال ىىي

ثر ىىاالص ىىوةل،مثى ى قول ىىه((...أنرررَُ وُررر ت

امل ر ت،)0())...ةىىالم ققهإىىاإوعىىاامىىااالإزيىىاح،إاثمىىلاس ى عاةلهإىىا ولىىتاالإسىىااإل ى طعىىام،
و ولىتالمىوتإلى  يىواايسى طعم،ةرىاااإزيىاح عىدالصىوةلمةةىألىه،أمىاإااال ظىهال ا ىثمىا

زاويلاالإسجام ياطةةياالسإاد،ةسيل ظااثمل إاةة ياالطةةيا،ةالمخاطب.

ب-نسق االستبدال:

عاةل،وهى ىىي قى ىىومعل ى ى أسى ىىا ((...اإلإزيى ىىاحاالس ى ى داالي...إلا
ويقصى ىىد رى ىىااالإسى ىىقاالس ى ى 

أساسىىرا"المماثلىىل".)2())...ةاإلس ى عاةلم إيىىلةىىياألص ى عى ال ً ى يهمىىع إاسىىيالً ى ه؛الس ى دا 
المً ه ه المً ه،ةري((...اس دا  لمل أخةكاومعإ  لخةاواس دا اسملًيف اسمًيف

آخىة.و العالقىل ىىياالمعإى والمعإى و العالقىىلالم ققىل يإرمىا)4())...واالسى عاةل(( ...قىومعلى 
االل اموال و د ياطةةيرا

 م ى ال ىدودو و ىدالماهيىات.)5())...ومىعالىكةرىي(( مثى 

اإزيا الغوياي طلب...عالجااسى عاةيا.)1())...وي مثى الىكجليىاةىياالسى عاةلال ىيقىد سى عم 

هلل
ةيثو راالمجازي،دوااا س طيعةسمصوةل،لسموموضوعرامثال قولىه(((:)احلمرد ْ

) (7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال لج،7ص.11
) (0م.ا،ج،7ص11
) (2أسلو يلالةوايلمدخ إظةي ،ميدل مداإي:ص14
)(4الصوةلالًعةيلةيالخطابال ال يوالإقدي،الوليم مد،ص85
)(5الصوةلالًعةيلةيالإقدالعة يال ديثً ،ةكموس صالح،ص704
) (1إيلاللغلالًعةيل:ص770
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َجسدٍ واملرتدي باوْاللِ بْال تَموث لٍ)7())...ةىالل
اَال ْبسِ اَ ًاءْ بْال ت ّ

واالة ىدافواادخلىا يىزال صىوية

لمىىاجسىىداال ةيىىافوالجىىال ،ل ىىالىىميسىىعراةسىىمصىىوةل،ألاهىىا االس ى عاةلللصىىفاتاإللريىىل،
والموضىىو الموصىىوفلىىم سى و عليىىهاالسى عاةل،ل إزهىىهعإرىىا،لىىااقىىا ةىىوةااك( ىىال جسىىدو ىىال
مثيى )؛ ةرىىاااالإزيىىاحي طلىىبعالجىىايىىةدالمإىىاةةل ىىيالفىىظالجاللىىلو لم ىىيالال ى والمة ىىديإلى 

مايالئمرىىا،ل إ فيهىىا المإىاةةل،و اإىىتال لم ىىااالمجةوة ىىاا( ىىال جسىىدو ىىال مثيى )قىىدمإع ىىا لىىك
المإاةةل إفيأص ال جسيم.

وثمىلاإزيىاحةىي ىىاديأمىة ،صىاةمألوةىىا ،ى  ىفعىىاأايصىيةاإزيا ىا ،قولىىه(:)

((َ ...عْلق رتو ُقو َمخاَْ رب املْك م ر ْة،)0())...ةإضىىاةلالمخالىىبإل ى المإيىىلةيىىه–ةىىياألصى –ًىىائ لعىىدم
يةساة،
ا
الموافمل–ل إه ع

 ادااي وامثال،وسةياإههااقضى –على إ ىومىا–على 

إزياحمإسيا،ة اا أإه ع يةم اًة،عل أإهةىيال ىقلىي  ىه،لرىااال إىاةة
المإاةةل،وصاةاال 
الم أص  ياالمخالبوالمإيلوعليهةًيو  ع يةما،اليقضيعل االإزياحمادامتال اجلإلى 

ال أويى قائمىىل ،ايىىلمىىاةىىياألمىىةااالىىإف  ق ى ًىىيوعهواعالإىىه،و أ ولىىهسىىاعلسىىماعه،ة أإرىىا
دةكاإهاإزياح داهل،ة فسة ماةوةها ال د ،دواإدةاجالًعوةةيها العمليل.

وال إاةةةياالس عاةلقدي واإسإاديا ال إاةة ياالفع والفاع ،قولىه(...(()وامرتَألتْ

()2
الفي واإظيةالمصا بلهمعجمياماسإخماد ه،والسيماااوعاف 
األرض فتكةت، ))...ةاالم ع
هواألةض،ةالمجاإ لرااالوعافلفظمامثى ((:أإاسىااوأًىجا اةاومىاف))ةقولىه(ة إىل)يفىةض

ىىةكالمعإ ى عىىاأصىىله،وإًىىوفمإىىاةةلدالليىىلال ىىدمىىاةدمرىىاواعىىادلالمالئمىىل اس ى دا لفظىىل

األةض دي مإاسبولي اأه األةض،لي واالمعإ ام لاه األةضة إل.

واالس ى عاةل قىىومعل ى أسىىا المفاةقىىلالدالليىىل ىىياالمس ى عاةوالمس ى عاةلىىه،ةرىىي((...اخ يىىاة
معجمي ق ةا مق ضا  لم ااةيمة بلفظيcollocationاق اةإىادالليىايإطىويعلى  عىاةض

–أوعىىدماإسىىجام–مإطقىىي–وي ولىىدعإىىه الضىىةوةلمفاةقىىلدالليىىل ...ثيىىةلىىدكالم لقىىيًىىعو اة
الدهًلوالطةاةل...ةيما دثىهالمفاةقىلالدالليىلمىامفاجىألللم لقىي مخالف رىااالخ يىاةالمإطقىي

الم وقع.)4())...

)(7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.125
) (0م.ا،ج،2ص.710
)(2م.ا،ج،7ص.275
)(4ةيالإصاألد يدةاسلأسلو يلإ صائيل،سعدمصلوح،ص.781
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وه ىىااي ىىواجىىوهةالمفاةقىىلالدالليىىلم مىىثال((...ةىىيإق ى الخ ىواص...مىىاأ ىىدعإصىىةي

المة باللفظيإل العإصةاآلخة.)7())...

ةمامواةداالس عاةلال ي سبالإق الداللي:

االسببتعارا التيسببيمية((و ص ى  ىىاق ةاا لمىىل ًىىيةدالل رىىاإل ى جمىىاد ىىاخةك ىىة ط

دالل را معإ مجةدأوجماد))(.)0

وقىىدوةدهىىااالإىىو مىىااالس ى عاةلال جسىىيميلةىىيأ ىىدكخطىىبال و يىىد((أال وإنم هداًررةْ مَررا

اضوطُرتو إَ هْ اَعق ل َواألووها منو حتق قِ وج دْهْوإخال ِ َت و ْ دْه ونَفْري تَشرب رِ ْه ْدالَرةت علرى مكرارِ َعدوَْر ْه،)2())...
ةاالس عاةلال جسيميل مثلت اق ةااال لم يا(مإاةعدله)ةقدإقلتخصائصالجماد(مإىاة)إقىال

دالليىاإلى معإى مجىةدهىو(العىد )ةأعًىىةبالمعإى المجىةد(العىد )خصىائصالمإىاةو ىو إلى 

مظرىىةمجسىىدلىىه.هىىا الصىىوةلاالس ى عاةيل اإىىتملم ىىاأسىىلو ياضىىةوةياةىىيهىىا الخط ىىل،أ إىىت
الخطابوأضفتعل طا عهال ع يةي عدا امليا،ةالعد مىاأصىو الىديا،وهىوإاا ىااوصىفا
للفع اإللري اامامواةدال و يداألةعاليال ييجمعراأقسىامثالثىل:العىد ال ىويإيوال ًىةيعي

والجزائي(.)4

االسببتعارا احيحائيببة:وهىىيالإىىو الثىىاإيمىىااالس ى عاةلو((...يىىة طمجىىا اس ى خدامرا
ال ى ىىائاال ى ىىي ًى ىىةطأال ى ىىوامى ىىاخ ى ىواصاإلإسى ىىاا ى ىىأخةك ى ىىة طدالل رى ىىا معإ ى ى مجى ىىةدأو

جماد.)5())...

مثا ها االس عاةلقولهةيإ ىدكخطىبال ىةب،وهىويىةصالصىفوفويوصىيرم الصى ة:

((وأمْ ت ا األصو اتَ فإنمه اطرَد َْلفْ َشلْوأووىل باَ َوارِ.)1())...

مث ى الصىىوةل ىىاالق ةااالىىداللي يىىةالمإطقىىي ىىيا لم ىىي(أمي ىواواألص ىوات)ةىىالموتمىىا

خصائصال ائاال يمطلقاواليخى ص اإلإسىااو ىد وقىدإقلىتدالل ىهإلى األصىواتوالصىوت
مظرة سيةيزيائيلالكيم اأايإخةط تمفرومالجمادات.

)(7ةيالإصاألد يدةاسلأسلو يلإ صائيل،ص.781
)(0م.ا،ص788وقدصإفاالس عاةلالدالليلإل ثالثلأإوا م ا عاجوةجالإدوا.
)(2إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،2ص.78
)(4عيإظة:م اضةاتةياإللريات،ص.712

)(5ةيالإصاألد يدةاسلأسلو يلإ صائيل،ص.785
)(1إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.722
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ًى ى ه ىىاااالق ى ىةاامفاةق ىىلداللي ىىلةس ىىمتص ىىوةلاسى ى عاةيل اإ ىىتم ىىاص ىىلبالخط ىىابألا
الصمتةيالمعة لماأس ابالفىوزةيرىا،وهىو()لىميىأمةهم الصى ةصى اة ل ى جىاف رىا 
الصوةلالدقيقلال ي ًفت جة ل قيقيلخاضاإلمام( )ماةهاةيالمعة ل.

االسببتعارا التشخيصببية((:و صى  ىىاق ةاا لم ىىياإ ىىداهما ًىىيةإلى خاصىىيل ًىةيل

واالخةكإل جمادأو ي،أومجةد.)7())...

وةدتمث ى هىىا االس ى عاةلةىىيقولىىه()ةىىيإ ىىدكخطىىبالزهىىديىىامالىىدإياوي ىىاةمىىا

ًةوةها...((:إنَّ اَدنو ا خَ ّداعةٌ صرّاعةٌ م َارةٌ غرّارةٌ ,سحّارةٌ.)0())...

المفاةقىىلالدالليىىلال ىىيجسىىدتهىىا الصىىوةلاالسى عاةيل اإىىتةىىيإقى الخصىىائصال ىىيي سىىم

رىىااإلإسىىااإل ى الىىدإيا–وهىىيمعإ ى مجىىةد–والخصىىائصالمخلوعىىلعل ى الىىدإياهىىيخصىىائص

الًىىةة ًخصىىتالىىدإياةىىيمظرىىةإإسىىااً ىةيةا سىىم الخىىدا والم ىىةوالس ى ة،يصىىة اآلخ ىةيا
يل هويغةهم م ة ،ةالم ةوالخدا والس ةصوةتالدإياةيمظرة سىاو ىاطامزيىفةعىةف

اإلمام()هااالوجىهالق ىيحالىايخفىيعىإرمو ىاةهممىااإلق ىا عليىه.وهىا الصىوةلًى لت
عصبالغةضالايأإًأتالخط لألجله،ةال ايةماالدإيااس دع ها الصوةلال يضخمت
جماألخطاةالم يقل ما لمظلاائاها.

ج-نسق اجملاورة:

والمىةاد ىىهال إايىىلوهىىويقىىومعلى الم ىىوةال ىىوزيعيالقىىائمعلى  اةصىىفاأللفىىاظمىىع عضىرا

و جاوةهاو دهاهو((:أايةيدالم لمإث اتمعإ ماالمعاإي،ةاليا ة  اللفظالموضو لىهةىي

اللغل،ول ايجيفإل معإ هو اليهوةْدةعهةيالوجود،ةيومئإليهويجعلهدليالعليه.)2())...

وعةةىىتأيضىىا عةيفىىاآخىىةجمىىع يإرىىاو ىىياالمجىىازوةىىقالقسىىملالعقليىىل...((:اااللفظىىلإاا

أطلقتو ااالغةضاألصلي يةمعإاهاةاليخلوإماأاي وامعإاهامقصوداأيضالي واداال
عل الكالغةضاألصليواماااالي وا الكةاألو هوال إايلوالثاإيهوالمجاز))(.)4

ىدي ق ى عالمعإى الظىىاهةيعلى ظىىاهة ،ل ىىاالسىىياقي أ ىىا ،ةيفىىةضعلى م لقيىىهأاي أولىىه،
وقى ع

ص ْبررررا
واالةىىأياإزي ىىاحيم ىىااايًخص ىىهالم لق ىىية ىىيقول ىىه( ...((:)مَر راءٌ آجْر رنٌ ,وَُقُمَر رةٌ ًَغر ر ُّ

)(7ةيالإصاألد يدةاسلأسلو يلإ صائيل،ص.785
)(0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.120
)(2دالئ اإلعجازص.11
) (4إرايلاإليجازةيدةايلاإلعجاز،ةيعلومال ال لو يااإعجازالقةآاالًةيف،ةخةالدياالةازي،ص.720
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آكْلُرا،)7())...ةالسامعلواعق طعلههااالجزفعاسياقه،ل مث لهال المعل ظاهة ،ول صوةأا
المىافهىوالمىاف،واللقمىلهىياللقمىل،ل ىاالسىياقيىأ أخىاال ىالمعلى الظىاهة،ةالخط ىل

ىىدث

عاالف االم ال قل عدوةالالةسىو األعظىم(،)ةالمىافإااةمىزألمىةأةاد ،والسىيمااإىه

ىدوص ىف ىىاآلجا،وهىىوالمىىافالىىايالي طلىىب،وأيهإىىافلةىىيلقمىىليغىىص رىىاًىىاة را.ةىىأجواف
قى ع
ال ديثالعامل

دثعاالخالةلواألموةال ي صلت ولرىا،ةال ىدإاامىا أويى معإى المىاف

واللقمىىلعىىاظاهةهمىىال إاسىىبمىىعالسىىياق،أوال ىثعىىاالةمىىزالمس ى ا ىىتهىىايااللفظىىيا،

ةال ع يةإاامجازي،وهو عد ال إايل،ل اال إايللم ةسمصوةلةإيل–واالل اامجا ال ديث
عاها الع اةلهوالصوةل–واإماأًةت إاة اةمىعالسىياق،لىولىم ىأو عىاظاهةهىا.ةثمىل غييىة
داللىىيي ى مصىىةفالإظىىةعىىاالمعإ ى األصىىليللىىدا والمىىدلو ال قيقىىياو غييىىة  ىىلخةمجىىازي

ل

ققال إايلعل المس وكالسياقي.

ومىىام ىواةدال إايىىلةىىيالخطىىباالج ماعيىىلقولىىه()ي ىىاةمىىاأه ىوا يىىومالقيامىىلمىىا

ق علرى أفر َاهْ ِرقو،)0())...ةاأللفىاظالم جىاوةل سى دعياسى دا 
خال وصىف ىا الع ىاد((...وْردو خر ْت َ

معإى  امى الو ىىداتال ىىي وإىىتالجملىىل،خالةىىالالسى دا ةىىياالسى عاةلإا قى إ ىىدكالو ىىدات
ثا ىىلالدالل ىىلواألخ ىىةكم غيى ىةل،و غيي ىىةمعإى ى الو ىىدات

ق ىىقال إاي ىىلال ىىي ةس ىىمه ىىا الص ىىوةل

ل ضاعيفالخوفالمريماعل الع ادوعضاعفمىاأثىة ،ةالع ىادةىيالىكاليىوميسى د رىمالرلىع

ةاليإطقوا.ةلميا ةاإلمام()عدمقدة رمعل الإطىقوا ىةالمعإى الىاييىومئإليىهةىالزم
الخ معل األةىوا اإعىدامالقىدةلعلى ال ىالم.وهىومىاجىاف ىهالقىةآاأيضىا﴿هَبَِايَب ْومُلَبايَن ِطقُبونَ﴾(،)2
والصوةل عدالك إسجممعسائةال المةري يةزائدلوال مث  ليلةائضلعاالمةادإ ال ه.

وماالصوةلال إائيلقولهةيإ دكخطبال و يد((:ورد ًَ ْئسَرُو مْرنواسور ْتكباطْ اإل َاطْر ْة برهْ طْر امْح

اَعقُرر لِ،)4())...ةىىالعقو إاا اإىىتمة فعىىلمإيفىىلاً ىةةتعل ى أصىىعبالعلىىوملقىىدة راو سىىلطرا،
ةاة دادهايائسليد عل سموالموضو الايأخفقتةياالس وااعليه.ةالعقو إاا اإتطام ل
لىىزممىىاالىىكاإل اطىىل مىىا اولىىه.ةالصىىوةلال إائيىىل مثلىىت ى ى(ط ىوامحالعقىىو )ةمعإ ى المفىىةدات
الم جىىاوةل ىىاق،و غييىىةمعإاهىىامعىىاي قىىقال إايىىلال ىىي ىىد على ةىواتالىىالزمممىىاد على سىىمو

الملزوموهوال و يدالايا إيتالخط لعليه،و اا واالصوةلةيم وةالموضو .
)(7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.52
)(0م.ا،ج،7ص.121
)(2المةسالت.25:
)(4إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.587
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أم ىىام ىىاوةدة ىىيص ىىوةال إاي ىىلة ىىيال ىىةبةقول ىىه()م ىىدثاع ىىاطاع ىىهلةس ىىو اهلل

(...((:)ككُ أوْ هْ ْب َكفُ ْسي فْي املْ َاطْ ِن ا َ ْتي ًَكو ُص ف را األبوطال ,وت ورعَد ْف ررا اَفررائْص،)7())...ةرىا 
المى ىواطا إى ى  ر ىىاع ىىااًى ى دادالمعة ىىلو ْم ىىيال ىىوطي ويل ىىزممإر ىىااام ىىايصى ى ةةير ىىاي س ىىم
الًىىجاعل.ةرىىا الصىىوةل ً ى لتمىىاعىىدلم الزمىىاتاة طىىتمىىع عضىىرال ةسىىمصىىوةلاإلإسىىاا

المس س ةيالمعة ل.

يعإيالكاا  إايل إ طقعاصىوةل،ةىةب إايىاتوةدتخاليىلمىاال صىوية،عإىدما

ًيةإل معىاامجىةدل ،ألفىاظال عىدوال قيقىل(.)0ةمثىا ال إايىلال ىيالصىوةلةيرىاقولىه()

ق ً ْابْدو َن هذا اَل رل))(،)2ةرىااال ع يىةيفصىحعىا
هلل ( )وَه و
هلل َقد كان أصحاِ رس لْا ْ
(( ...أمَا وا ْ
المقىىداةالىىايي ا ىىد المىىؤما،مىىااجى ا يىىافالليى ةىىيالع ىىادل،ةرىىي ًىىيةالى الجرىىدالم ىىاو ال

ت علرى
هيأ ه.ومثلهةيال إايلعاالج اوال خاا ،قولىه(...(()أْمْ ون وتل ٍة باَس ْ تَفْرو َن إىل امل ْ
اَفراشِ؟))(،)4ةرإىا قةيىةلواقىعقىائماليم ىاإإ ىاة ،وال إايىلمخ ىوفلةىيقولىه(أم ْىاق ل اىل السىيف)
ةرىىا هىىيليسىىتالعلىىلالظىىاهةلللف ىةاة،ةالعلىىلال قيقيىىلهىىيال وا ى والضىىعف،ولىىميىىا ةهمام اً ىةل
واإم ىىاد عليرم ىىا المالزم ىىل،ااهإ ىىاك ىىالزم ىىياالفى ىةاةوالخ ىىوف.ة ىىادةاكه ىىااال ع ي ىىة ق ض ىىيه
الضةوةلواليلزممإهال صىوية،ل مىامالمطا قىل ىياالمفرىوموالمإطىوق ؤًىةاإزيا ىادالليىا ،ىدلي 
اج راال ال أوي .

د-تقاطع األنساق:

لف ىىتإظ ىىةيةى ىىيالخط ىىبال ىىيصى ىىا رااإلم ىىام( ،)جل ىىيمظر ى ىةيامج ىىازيياة ىىيآاوا ى ىىد


ع ةزهماالع ىىاةلالوا ىىدل؛ةاإ ثقىتعلى السىىطحواقعىىلأسىىلو يليم ىىاأا سىىم  ى ى( قىىاطعاألإسىىاق)

،ومفاد  ال مإسىقيامعىا ،ى ال مالمماثلىلوالمجىاوةلواالسى دا .ةا ىادال إايىلواالسى عاةلمعىا،
أوا ادإ داهمامعال ً يهماخصائصاسلوباإلمام(.)

ةمىىاهىىا الصىىوة،مىىاة ىىبمىىا ً ى يه لي ى واس ى عاةل ،قولىىه((...انَررا ًَعوسرر ِ اَرردًّنِ)5())...

ة ً يهإفسه اليعسوبهو ً يه لي  ،قي طةفةيهمس ق عااالخة يىةملى م ىه،مما
) (7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال لج،0ص.721
( )0ىىدثا م ىىدمطل ىىوب،ة ىىي ا ىىهةإ ىىوا ال ي ىىل،ع ىىاال إاي ىىلوإسى ى راالى ى ال قيق ىىلاوالمج ىىاز،عإ ىىدعلم ىىافالعة ي ىىل،
يإظة:ص.712وما عدهاومثلهةع م مد سياالصغيةةي ا ه،أصو ال يااالعة ي،يإظة:ص.742
()2إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.557-552
()4م.اج،0ص.552
()5م.ا،ج،2ص.411
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ىيةدمىت مالئمىلالمسى وكال ع يىةيللمسى وكالىدالليةي ىواالجىامع
سمح إً ىوفالثغىةلالدالليىلال ع
ىىياالطىةةياهىىوالردايىىلواضىىاةلاليعسىىوبالى الىىدياًى صىىوةلاسى عاةيل إىىاةةمىىدلولرااللغىىوي

،ة ااال دمامعالج رىادالليىا،ةقىداسى د لفىظالرىادي لفىظاليعسىوب،ل جسىيدًخصىيلالرىادي

ألعخةويىل.ةرىوالقىدولال ىيي ىاك
الاييد قومهعل مإا عال و يد،إا هقىوام يىا رمالدإيويىلوا 

الرعدك ،مااليعسوبيقودالإ ى إلى مواضىعالزهىة.ومثلىه
س  
اوها،وهومايسوققومهال ع
ةيال ة يب((أنا انو اهلُ َدى وَ َع و َكاه)7())...ةالم ىدأالظىاهةمىعخ ىة (أإىااإىفالرىدك)مثى  ًى يرا
ليغىىااععيىىدإسىىقهمىىعالم ىىدأالم ىىاوفالىىايد عليىىهالم ىىداالظىىاهة(أإىىاعيإىىا )ةرىىااا ً ى يراا
ليغىىااإرىىضلرمىىااإلسىىإادةيمىىامرىىدتاإلضىىاةلةىىيجملىىلالمعطىىوفوالمعطىىوفعليىىهالطةيىىق

لالسى عاةلالم إيىىل(اإىىفالرىىدك،وعيإىىا )ة ًىىخيصالرىىدك إس ى ا المظرىىةاإلإسىىاإيعليىىه،ةسىىم
صوةلالقائدالايي قدمقومه،وهاامادلتعليهع اةل(اإىفالرىدك)لم ىااخ ة ىهوعلمىهو صىة 

ومعةة ه م ا الردك،وهاامادلتعليىه لمىل(عيإىا )،ةأإسىاالرىدك ،وإ ىتوجرىالىه ،إضىفاف
عضمالم هعل معإ الردكوهواألإفوالعىيا،وأعفى على  ىاقيالمالمىح ىالفممىثال.واإمىا

ا ةزهاياألااأل إفهوالم قدمعل األعضافوالعياهيالم صةلةرما يإئايومئااال الةائد
الىاييإ جىعالمةعى ألهلىه.وهىىا االسى عاةلاسى طاعتااعْإ ىئعىىاالسىياقالىىاي مخىىضللإصىىح

واةافلالطةيق،ةراهواايقىو ((:ال َتسو َت و ْش ا طرًقِ اهلُدى َْ ْقلْر ْة مَرنو ًَسورلُ ُه))...وقولىهثاإيىلةىي
ك اَطَرًقَ اَ اضحَ َو َر َد املْاءَ ومَنو َادَ َعكوه َو ْو َُ ْفي اَتم رهْ)).ةرمىلاإلمىام()ةىي
ها الخط ىل((َ ...منو َسْل ْ
ها الخط لإيصالرمإل الطةيقالواضحالايهوالصةاطالمس قيمع ةام ثا الإصي لو لزةهم
ةياالمة المعةوفوالإريعاالمإ ىة،ةالصىوةل اإىتةىيقلىبالسىياق،وقىداو ىت ىه،وهيىأت

األإف لالس جا ل.

ب مرن اَرم ررى)0())...
ولىوأعصىيخلىهالسىمعوهىويقىو ...((:وإنمره َْر َعوْلق أنَّ َم َحلرري مْكررا مَحَرلّ اَقُطُر ْ

تص ىوة ااأطةهمىىاالمجىىاز،األول ى  قىىومعل ى ال ً ى يه،ااً ى هم لىىهمىىاالخالةىىل ،م ى 
ألعْدة ى ْ

القطىىبمىىاالة ى ة الهمىىامة ىىزجىىابةالخالةىىلاا ىىوم ول ىهًىىا رتالة ى وهىىي ىىدوة ىىو 

القطىب،ةلىواإ فى القطىبالإ فىتالة ى ،ولمىاعىادمم إااسى مةاةوجودهىاةضىالعىا قىافعملرىىا
الك ااهو()أسا الخالةل،ة ىو الخالةىلإلى  يىة ،يعإىيإ طىا مضىموإرال ة رىا

عاالم وةالاي اايس قط را؛ةإاهايااللفظىيا(القطىبوالضىميةالم صى الىايي ىدثعىا

الخالةىىل) ادل ىىاال ىىأثيةوةقىىدت ى وا ىىدلمإرمىىااس ى قاللراوأسىىقطتالخالةىىلمعىىاإيظاللرىىاعل ى 
()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.587
()0م.ا،ج،0ص.472
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القطىىبوأسىىقطالقط ىبمعىىاإيظاللىىهعل ى الخالةىىلواإفعلىىت ى وا ىىدلمإرمىىا ىىاألخةك،واس ى عاةل
قطبالة للخالةلً المظرةالثاإيمامظاهةال ع يةالمجازي.

وماقوله((...أال وإنّري هْراعْنٌ عرنو ْو ِرًربٍ ,ومكطلرقٌ إىل املغ ربْ)7())...ةقولىه(اإىيظىاعا)إسىق

م إيعل المجاوةليق المعإ ال قيقي،ل االسياقاللغويال افيومئإل المعإ ال إائيإا

صوةهااالإسقإإ رافة لىلالعمىةالدإيويىل ىالموت.يقىويهىااالمعإى العطىفعلى هىا الجملىل
قولىىه(ومكطلررقٌ إىل املغ رربْ )ةىىإاا اإىىتهىىا الجملىىلال ىىيهىىيخ ىىةلم ىىدأم ىىاوفقىىداس ى جاوةاف
ة ي رىىامفرىىومالمىىوت ال إايىىلةىىيال ع يىىةع ىىة غييىىةالإسىىقالم جىىاوة ىىامال،ةقىىداً ى ملتعل ى 

صوةلأخةكإااس عيةتالًم وهي فاةقاألةىقلة يى اإلمىام()عىاهىا الىدإيا،ةقىد ىاا
مإاةهدايل.ويال ظهإىااا لمىل(مغيىب)ع سىتوجرىيامجىازييا،ةقىدأةافتللم لقىيمفرىوميا
م غىىايةياا ىىدهماالمىىوت،وقىىدأجلىىتصىىوة هال إايىىل،والثىىاإيهىىوالًىىم الجاإ ىىلللمغيىىب،وقىىد

أ از تالس اةلعإهاالس عاةل.ةرا اللفظلالوا دل ةيصوة يايع مىدال قاطرمىاعلى  عىدي زاويىل
الإظةوقد ًفتعا قاطعإسقالمجاوةلمعإسقاالس دا .

وةيمإاطال ديثعاإفسهوأه  ي ه،و ايلالظلمالايوقععليرم(عليرمالسالم)قوله

((...ة اةم ىواه ىىكالس ى وةالز يىىلو ْس ىةآإيىىلاهللالقيىىل)0())...ة اع ىىاةاإرىىماوعيىىلللىىديااس ى عاة
لفىىظاآلإيىىللىىالك،وإسى راللفىىظالجاللىىللي ىىياًىىدلاة ىىاطرم ىىهسى اإه،وا ىدالإسى للمىىاجىىةدلرىىا
لفظىىلال قيىىل،أمىىا لمىىل( سىىة)ةرىىي إايىىلعىىاإ ازل ى رمعىىام ى اة رم،و عةيىىف ىىال يفالىىايوقىىع

عليرم.وه اايال ظ قاطعالإسقياال إائيواالس عاةيةيإمطم داخ .

وألا(( ى صىىإعل ىىؤدي الضىىةوةلإلى اإزيىىاح))( ،)2سىىبجىىوةجموإىىاا،ةىىإامىواةدالخلىىط

اةدلالكي اةجاا وهاماالكةيقو ((:اليإ غىيالخلىط ىيا
يااالس عاةلواالإزياحالدالليو
ع
االإزياحالدالليواالسى عاةل))(،)4ةقولىه(...(()أًرن مرن ًشرري وجرره،)5())...خيىةًىاهدعلى 

إم اا صو الكالخلط.ل اال ا ثيس طيعاايعز  داخ األإوا ،ةيًةيوجرهاس عاةلما
جرىىل ً ى يه ىىا الىىإف  عمليىىلال يىىع،ةاس ى د مفرىىومالجرىىاد مفرىىومال جىىاةل،إا يىىعالىىإف ةىىي
س ى ي اهللهىىيم ىىاجةلمىىعالخىىالق،ةرإىىا قىىقإسىىقاالس ى دا .وهىىي إايىىلألاً ىةافالوجىىهإاا

()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.148
()0م.ا،ج،0ص.145
)(2األسلو يلو لي الخطاب،ص.41
) (4إيلاللغلالًعةيل،ص.777
)(5إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.744
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ق ىىقل ىىزممإ ىىه ص ىىو الً ىىرادل،وه ىىيمج ىىازمةسى ى عالق ىىهالجزئي ىىلألاالوج ىىه ع ىىضالجس ىىم،
واالإزياحم ققةيالمجىاز،ألاداللىلالوجىهعلى ال ى هىيداللىل از فىل ،ققىتمىاق لرىامإىاةةل

دالليلً لتهاااالإزياح.ةفيها الجمللالصغيةل قق داخ م إو األً ا ضمعدلأإساق،

وجميىىعهىىا الصىىوةاس ى قيتمصىىادةهامىىا يئىىلاإلمىىام()المعيًىىيلوالمعةةيىىلةرىىياإع ىىا 

ل جاة هالماضيلةيال ةبوال يال،ولما علمهماالةسو (.)
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عيع ُّدال ةاةةيخطباإلمامعلي()خاصيلأسىلو يل عىدتةىيألواإرىاوأةاإيإرىاالًى 
ال قليديالايصة ت ه بال ال لوهو...((:أاي ىةةالمى لماللفظىلالوا ىدلل أ يىدالوصىف

والمىدحأوالىىامأوال رويى أوالوعيىىد))()7ةىىال ةاةهإىالىىهأًى ا م عىىددل،وهىىا العلى المىىا وةلةىىي
اي ال عةيفال ق صةعل  ةاةاللفظلالوا دل ،ماأإراليستعلالةةيدل،ةلة ما ةةال الم،

لغةضال ث يتوازاللالًكوال م ياللمعإ واال ياطله(.)0

ةىىال ةاةهإىىاملمىىحأسىىلو ي ىىاةز ،قىىوم ىىهصىىيا لالخطىىاب،ولىىهأة ىةادم عىىددل ىةاوح ىىيا
ىةاةاللفىىظوال ىةاةاالً ى قاقيو ىةاةالمعإ ى وال إىىاوب ىىياالخ ىىةواالإًىىاف،عل ى إ ىىوم ىىةة

والسىىيماةىىيمظىىااالإصىىحواإلةًىىادوال ىىايةمىىاالىىدإياهىىااال ىةاةالىىاي إىىام  ى عىىالىىهأا
وعإ  ه(( ...ةاةالإمااجالجزئيىلأوالمة ىل
يدخ ةيمجا ال دويمالايقا  هصالحةض 
ً ى م ىىا عأوم ىةاوح،)2())...ومىىاأً ى الهاايإىىدةجال ىىالمةىىيسلسىىل امىىلأوإاقصىىل أخىىا

صوةً – ماسيأ ي–.
ا

ةال ةاةما يىثالم ىدألىي الغايىلمإىهإًى ا لىالةإيىل ،ى هىومىاي طل ىهالمقىامو فةضىه

أس ال واص  ،و مهسإااإل ال ،ل ىاعىياالإقىداليس عصىيعليرىاةصىدال ىةاةمىاإا يىل

جماليل،ةلئالمي اال ىةاةمقصىودالغايىلةإيىلةىيأصى إإًىافالخطىاب ،ىأا ىاا ىدثاًىفاهيا
السىىإلالًىةيفل،ةىىاليعىىزعلى ال ا ىىث عىىدأااس ى ب
إاقلىىهاأللسىىاأسىىول الًىىعةوالقىةآاال ىةيمو ع

ال ىىد ثاللغىىويقيمىىلأد يىىلم ثوثىىلةىىيثإايىىاال ىىبأاي ًىىفةىىيال ىةاةمعىىالماق ىىداةلغىىوي،ألا
الردفال ىاماوةاف هىوإيضىاحال قىائقوجالؤهىاو ًىفالم رمىاتوا اإىلاألمىوةالخاةيىل،ةضىال

عاال ساالاييزيدال المألقايم إهماالإفو واألسما .

تكرار األداة

وأو مالمىىحهىااال ىةاةهىىو ىةاةأدالوا ىىدل عيإرىىا،

ىةاة(أال)ال ىىييسى ف ح رىىاال ىىالم

لغىىةضال إ يىىهأوال ىىو يخواإلإ ىىاةأوال مإىىي(...،)4إلى آخىىةاإل ىةاضال ىىي سى جلبمعرىىاأال،

وهىىو()اس ى عم (أال)هىىا ةىىيم ىواةدالإصىىح،ةمىىاالىىكقولىىه()ةىىيالخط ىىلالمعةوةىىل

( )7ةيةال

ية،ةيصإاعلالًعةوالإثةو يااإعجازالقةآاص.215

()0الخصائص،ج،2ص.725
()2ظواهةأسلو يلةيًعةًوقي،صالحةض ،ص،077مجللةصو ،العددال اة ع7587،م.
( )4اًيلالدسوقيعل مغإيالل يب،ا اهًاماألإصاةي،ج،7ص718وما عدها.
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ف مكجراةٍ وكرامرةٍ,
الدي اج((:أَْا وَإنم مْن احلْاو ِ أن َتثْق ا،)7())...ثمقا  عد ىيا((أال إنّ اَْصدقَ على شر َر ْ

وإنم اَ ذَِ على شفا ردى وهل ةٍ ,أال وو َُ ا احلرقَ تعرفُر ا بره،))...ةى ى(أال)ةىيجميىعالمىواةدالسىا قلجىافت
لغةضال ثعل عم الخيةات(،)0و ة ي رم األخالقال سإل.وجافت عدئىالل إ يىه،ل ىد على 
خطوةلاألمةوالكقولهةيالخط لعيإرا((:أال وإنم ق أًا مرَل من ورائرا أجَل،))...ةىإا(أال)واا
اا س لزمسم اوا دا،إالاامعإاهىاي غيىة ىد مإىا يال ىالم،ةمىدلولراهإىاهىوال ىايةوهىو

يإسجممععمومالسىياق المإعقىدل صىيةهم لةىاتالىدإياواال ى اة مإرىاولمثى هىا الغايىل ىةةت

(أال) عدالكةيها الخط ل .ةيخطبأخةك ،الخط لال يقالراعل مإ ة لمىا لغىلق ى 
م مد اأ ي ة،ةقا ((:أال وإنّ مصرَ ودْ افتتحَرا اَفْ َجرةُ  ...أال وإنّ حممد بن أبي ب ر ود استشرد – رمح ُة

اهلل عل ررره – وعكرررد اهلل نَحو َتسررربه))،على ى الىىة مم ىىاأا(أال)ة ىىيالجمل ىىياالم ىىا وة يا ىىدو أإر ىىا
مخضتلل إ يهل ققمىا عىدها(،)2إالأا ىع ىاقيال ىالموال أمى ةيىهيعطىي صىو اةآخىة،واا

ها األدوات اإتس ي اإلمام()إل اج ةاحالع بواللومعل مخاط يهالىايا قاعسىواعىا
إصةلم مد اأ ي ة

ةاتاألواا،وآيلالكقولىه((:وإنّي واهللْ ما اَر َنفُسْري علرى تقصرريٍ وال

َعجاٍ  ...فرْستصرِخ ُقو معلكات وأنادً ق مستغ ثات ,فال تَسرمع نَ َري ور الت وال تط عر نَ [ َري ] ()4أمرراتَ ,تمرى تصرريَ

ص ْب ُق األووتار!))،ة قةيإلما قدم وا(أال)
ب املساءَ ْة وأنوتق وْ و ٌ ال ًدو َركُ ْب ُق اَثّار ,وال ًقُ َت ُّ
األم ر إىل ع اوْ ْ
ةيالجمل يااآلإف ياقدخلصتلل و يخ،وااالردفمإراهوال إ يهالايًا هال و يخواالس إ اة
لفظاعىىلالفعى الإىىاجمعىىا قاعسىىرموعىىدمام ثىىالرمألوامىىةاإلمىىام()ةىىال ةاةلرىىا األدالجىىاف

لمعاضدلالمعإ الايسادأجوافالخط ل.وهو يتالمخاط يالقعودهمعاإجدلم مد اأ ي
ة،

لقي فهًريدا(.)5وماس ال ةاة :ةاة ةفالإداف(يا) ماةيقوله(ً(()را

أغراضَ املكاًاً ,ا رهائنَ املر تًْ ,را وِعراءَ األسرقا ًِ ,را نربرةْ األًرا ِ ,وًرا نَقُرلَ اَردهو ِر ,وًرا فاكررةْ اَاّمرانِ ,وًرا نَر رَ

احلدثان ,وًا خرس عكدَ احلججِ وًرا [ مرن ]()1غمرتوره اَفرنت،))...ةالإىدافهإىااليىةاد ىهمجىةداالل فىات
()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص250وما عدها.
()0عيإظة :اًيلالدسوقيعل مغإيالل يب،ج،7ص.787
()2م.ا،ج،7ص.718

()4هىىااالقوسىىااأض ىىاةرمامؤلىىفال ىىابم مىىد ىىاقةالم مىىودي،إاةأكأاالمعإىى اليسىى قيمإال إض ىىاةل(ل ىىي)،ج،2
ص.252
()5لقىىد ىىةةت لم ىىل(أال)ة ىىيخط ىىباإلم ىىام( )ي ىىةمى ىةل،عيإظ ىىة:إر ىىجالس ىىعادل،ج،7ص،12ص،015وج،0
ص 024و ص 040وص 275وص  242وص 212وص 475وص 451وص،411وج،2ص 451وص411
و عضها الًواهدلالس ئإا ألا عضرالميةدةيالخطبواإماةيال الموالم اوةل.
()1المعقوة ااهإامامؤلفال اب،م مد اقةالم مودي،عيإظةج،0ص.454
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واإلق ا عل المخاطبإق االظاهةيا،ةالمأمو ماالسامعاإلصاخلوال أم العميقلماي لقا ،لاا
ةةتاليافل جاوزمدلوالووظيفل عةيفالمسإدإليه ،الإدافإل  ًخيصهو عييإه مريىدال يىاا

مىىايىةادمإىىه،وقىىد إوعىىتصىىي المإىىادكدوا ىىةفالإىىدافالىىاي قىىيوا ىىدا؛ل يىىااو ىىدلالمإىىادك
وها الصي الم عددلمفص لعا ثةلاال الفاتالم يطل رىااالمإىادك،لىاالىزمإصى هواةًىاد 
مايإفعهو ةسيخهااالإصحع ةطلبالمزيدمااالل فات.

تكرار اللفظة الواحدة

وماصي ال ةاة ،ةاة لمل عيإراةيموقفمعيا ،قوله()م ة اة لمل(هيرىات):

ت َْ وَْا اَتُّقْى كُكوُ ْأدو َهى اَعَ َرِ))(،)7ة ىةاةهىا ال لمىلأعةيىد ىهاالسى عاد(،)0ضىاعفمىا
((هَ وراتَ ه ورا َ
أثىىة مجىىيفال ىىالممًىىةوطا لىوالعلى إ ىىوام إىىا ال ىىاليل صىىو المقىىدم،ةلىوالأاال قى  اصى 

مإىىهل ىىااأدهى العىىةب،ةقىىد جىىز ال قى عىىاالم ىىة،وضىىاعف ىةاةهيرىىات م ىىياهىىااالمعإى 
و وطيد ةيالإف .

وما ةاةاألدواتاإ ق ع إل  ةاةال لمات.ةمإرا ةاة لمل(أوهام)ةيسياقاإ فىافالعقىو 
عىىاالوصىىو إل ى م إىىواالىىااتاإللريىىل،وعجزهىىاعىىااس ى جالفخ اياهىىاواس ى طال خفاياهىىا ،قولىىه

هلل ا َ ْذي أعدَ َ األوو َها َ أنو َتكاْ َل إىل وجر ِ ْده))(،)2ةجعى األوهىاممفعىوال ىهل لمىل(اعىدم)،إا
(((:)احلْمود ْ
ال قىىع عىىدإعمىىا الف ىىةوال ىىةويعلى ًىىيفملمىىو ؛ولىىاااسى عم الفعى الىىايي عىىدك إفسىىهو غيىىة 

( إا )اس عملههإام عدياإل  ية  واسطل ةفالجة(إل )دواالىالمالجىاةلةلىميقى (لوجىود )()4
ولوقالرالما اا عدالًقلواس اللالوصو إل سةوجود  عال ،ة ةفالمدالقا عةيآخة لمل

(إل )عمق عدالمساةلوعزز قيقلالعجزالىايصىاةأوهامىاوصىيغلالجمىع سىفةعىا عىددطىةق
الوصىىو المة ىىدلإا صىىلدواإيى م غاهىىا.ومىىايؤيىىدهىىااالمعإى ةىىياسى عما اللفظىىلاا رىىا((ال تَقررُ

األووها على كُكو ِر ْه،)5())...ةجافت(األوهام)هإاةاعال ا يلعاالدأبالدائمةيسيةها ثاعاسة


ك األووهرا ))
سةاإللهالمإسدللدوإه جبالغيب،لااقا ()ةي قويلهااالمعإى ((...وال تردو ِركُ ْ

(،)1و اا جل أإه()إإمايسى عم هىا اللفظىلعمومىاعإىدمايإ عىثالعقى ةىيال ىثعىا قيقىل
()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.18
()0عيإظة :ةيةال

يةةيصإاعلالًعةوالإثةو يااإعجازالقةآا.211

()2عيإظة:إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.15
()4عيإظة:القامو الم يط،ص582مادل:الإوا .

()5إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،2ص.41
()1م.ا،ج،2ص.52
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واجبالوجودةأإهية د سي اة،ويس ي إل وهم،الإسدا الس ة يإهو ياعوالمالغيب،أماإاا اا
مجا ال ثهوعالمالًرود،ةالعق يظ عإواإىاًىاهداعلى إفسىه.مىاهإىاقا ى  ىياالعقى والىوهم

ةيخط لوا دلأ ثةمامةل،والكةيالخط لالثالثلماالجزفالثالثإايقىو ةيرىا(...((،)7إ و َاجَ تا
ْمكو ره َْ َمبرراَْ ِغ اَعق ر ِل واألوهررا ِ إىل اَعْبَ ر ِر واَُ ْف ررِ،))...وقولىىه...((:إ َررا مْ رن طرً رقِ مررا أدرك رُو ضرررورات اَعقُ ر لِ

واألوها ِ،))...وقولهأيضىا((:وكلُّ ذَكْ مما ًَد ُّل عل هْاَعقُ ل واألوهرا ))،وقولىهأيضىا((:مرا اضورطرتو إَ رهْ

اَعق ل واألوها ،))...ة يا الكأااألوهىام قا ى العقىو ،وأإرىا غىوصةىيأة ىاةعميقىل ،ى عإرىا
لسموالموضو الاي

ثةيهو خوضةي ماة .

واليق صةال ةاةعل  ةاةال لماتةرإاك ىةاةالجمى ،إا ىةةاإلمىام()إوعىامىا

القسمالاييصىحإع ىه أإىهقسىمأسىلو ي،مثى خاصىيلةةيىدل،اة طىت اإلمىام()دوا يىة ،
ة لمىىاأةادأاي ىىياأهميىىلواقعىىلمىىا،أوًىىأاعظىىيم،اإ ىىةكيقسىىم قولىىه((:واَررذي فْلْرر َق احلبمرر ْة وبرررَأ

اَكسو َم ْة))هااالقسمالاييً م عل ا ةأدواتالقدةلال يي صف راالمقسوم ه،وهىيصىفات

قائملعل جواإباال دا واإًافالخلقماالعىدمو صىيية مم إىاةىيعىالمالوجىودةرىاامىا قىوم
هالخالقيل.وقداإعطفالفعالا(ةلقو أة)عل  عضرما،ةدخ الثاإيةي يزالصللال يأظلت

الفع األو ،و ًاة اةيو دلالمضموا،ةالجمللاألول  ًيةإل خلقالإ اتماالعدموالثاإيىل
إلى خلىىقجىىإ ال يىواا إوعيىىهالإىىاطقوالصىىامتمىىاالعىىدمأيضىىا،ةًى الجملىىلعميقىىلالمغىىزك
سو ها االس طاللالإس يل.

التكرار االشتقاقي

هوأا(( ...جاةمجموعلماالصي  م مالمىحالملفىوظاألصىليإفسىراإ يجىلاإ ثاقرىا

م ىىاج ىىاةالمف ىىةدلإفس ىىهوااس ىىم راالداللي ىىلال غي ىىة ع ىىالل ج ىىاإ الص ىىو ي ىىياالم ىىةةاتألا
ال جاإ  يإمايإطق هيفضيال لوامااالإسجام)0())...وهىايعإىيأاال ىةاةيقىعةىي يىز

الصىىوتالالداللىىلواالصىىاة ى اةةاجإاسىىيا،ةماس ى ال ىةاة،ال ىةاةاالً ى قاقيالىىاييقىىومعل ى 
أسا  ىةاةالمىادلاألصى واسى ال صىيغلأخىةكمإرىاً ،ىا رراةىياللفىظوالمعإى ،والىكل و يىد

المقصود،ةمإهقوله( ) عي تقومه،وقداإ د رمللجرادةلميطيعو َ ((:د َع وت ُق إىل غْ اثْ إخ انْ ُقو مكذ
ْبتٍُ وخَمسنيَ َْ لةت ,فجَرو َجروتق عليم جرجرةْ اوملِ األسَرِّ ,وتثاولتقو تثاولَ من ال نْ مةََه اَْجررادْ،)2())...ةقىد
اًى قمىىا(جةجىىة مو ثىىاقل م)مفعىىوليامطلقىىيااإصىىباًى قاقرماةىىيمجىىا ال ىىو يخإاأةصى امىىع

()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج2ص78-71
(ً)0عةا االجوزي،دةاسلأسلو يلً،رابأ مدالج وةي،ص.714
()2إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.257
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ةعليرماعامقىداة خىاا القىوموعىدماإصىياعرمللمىأمو مىإرم،ةلىمي فىوا العصىيااواإمىاجمعىوا
إليهال ضجةوال اس ،ةسلخاإلمام()صوةلما يئ رم ا يأةعالرمةىيال ىواإيواالإ يىاز
عىىاس ى الطاعىىلوهىىيصىىوةلالجم ى الم ىةيض،ثىىمعمىىدإل ى وصىىف ثىىاقلرمعىىاالجرىىادو ىىأإرم
مإأكعإه

أإهاليخطةةيأاهاإرم،سىاعدعلى إ ىةازهىااالمعإى هىااال ىةاةالىايقىاملىه
ع

االً ى قاقالمعىىزز الوصىىف(جةج ىةلالجم ى األسىىة ...ثاق ى مىىاالإيىىللىىهةىىيالجرىىاد)ةىىالجةجةل

وال ثاقى ى ج ىىافاموص ىىوةيالمض ىىاعفلاألث ىىةال ىىايي ىىإرضل ىىهأصى ى ع ال ة ي ىىبة ىىيجةجى ىةلوالمعإى ى 
المعجميةي ثاق .

وة ىىت ىةاةاً ى قاقيصىىوةقيمىىلايجا يىىل ع ى عإايىىلأميىىةالمىىؤمإيا( )ةعايىىا وهىىو

قولىه((:أال إنم أخو فَ َما أخَاف َعل ُقو إتِّبا اهل ى وَطُ ل األمَر ِل،)7())...ة لمىلأخىوف صىيغ راالدالىلعلى 
ال فضي معالموصو وصل هالمإقوًلماالمادلاا رىاال ىي يىكمإرىااسىمال فضىي دل ىاجميعىا
على ًىىدلال ىىةصوالةةىقالىىاييوليىىهأميىةالمىىؤمإيا()لقومىىه ،ى أاأمىىو اةم عىىددل وجىىب

خوةهعليرم.

وللخى ىىوفدةجى ىىات فى ىىاوتقى ىىولوضى ىىعفا،وهى ىىو()ةى ىىيإيالئى ىىهااله مى ىىام رى ىىم ل ى ى أعل ى ى 

الىىدةجات،لىىااعمىىدإلى هىىااال ىةاةاالًى قاقيع ىىة إويىىعصىىيغلالمىىادل ىىيااسىىمال فضىىي والفعى 
المضاة المًية ياإل  ا الم لم،ةيماي فةدالفع المضاة ةيالدالللعل اس مةاةالفع قيد

زمىىاال ىىا (،)0وصىوالإلى المسى ق (،)2ليغطىىيم ىىو اةزمإيىىاعةيضىىا،يإسىىجممىىعجليى مسىىؤولي ه
()عاجمو المخاط يا.

عليىىا،قولىىه()يعىىظمىىا ولىىه:
ومىىامالمىىحال ىةاةاالًى قاقيالىىايي مى قيمىىامعإويىىل ع

((فا وذروا مْنَاهللْ َما َ ّذ َركُقو ْمنو َنفُ ْس ْه ,واخو َش وه َخشو َ تة َ سُو ب َتعو ْذًرٍ،)4())...ةقدوسع()دائةلال ىاة
عدأاأةدفةع األمة(ا اةوا) مفعو  ههوصىلل ىااموصىولرامىاسىإخالمىادلال ىياإ ثىق

عإراةع األمةوهوالفع الماضي( اة م)الىاييىو ي ال ًىديد،لم ىاا ضىعيفالعىيا( ىةف

ال ى ىىاا ).وه ى ىىااال ى ىىالمي إ ى ىىاص إاص ى ىىاداخلي ى ىىام ى ىىعقول ى ىىه ع ى ىىال ﴿:وَيُحَببببببِِّرُكُ ُ اللّبببببهُنَفسَبببببهُ﴾،

ال ى ى ى ى ى ىىي ى ى ى ى ى ىىةةتة ى ى ى ى ى ىىيس ى ى ى ى ى ىىوةلآ عمى ى ى ى ى ى ىةاام ى ى ى ى ى ىىة يا(،)5إادل ى ى ى ى ى ىىت ةاةه ى ى ى ى ى ىىاعلى ى ى ى ى ى ى أً ى ى ى ى ى ىىد
()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.412
()0يإظة ،لي األةعا االإجازيلةيالخطابالسياسي،دالللالفع ةيخطابالسلطل،م مودع اًل،ص.41
()2عيإظة:دالئ اإلعجاز،ص714ةفيهأاموضو الفع ي جددًيئاةًيئا.
()4إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،2ص.202
()5آ عمةاا.22،08:
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ال رديد(،)7وةأك عضالمفسةياااالىإف قصىد رىاالعقىاب( ،)0يإمىاةأكآخىةواأا(إفسىه) ىد 
عل اإه عال هوإفسهالمخوفالاييجباال ىةازمإىه(،)2و ىاامىا ىق ىالمأميىةالمىؤمإيا

()أاي ا يالقةآاةي عديلالفع (ا ىاة م)إلى (إفسىه)م اًىةل(،)4دواإق ىام ىةفالجىة
(مىىا)ل ىىالمىىا ىىاا المىىه()يإجىىةإلى ال ىىا ية الوعيىىد،و ىىااهىىوطةيقىىامىىا اة،ولىي هىىو
القىىائم ال رديىىد مىىاهىىوال ىىا ةىىياآليىىاتالقةآإيىىلإا ىىااالمرىىددهىىوالمى لم،إاسىىبهإىىاأايىىؤ 
ىىةفالجىىةةاصىىال ىىياالفعى والمفعىىو  ىىهالثىىاإي.مىىاهإىىاعقىىبهىىااال ىىالم ىىال خويف(واخًىىو 

خًيل)ةقدأ ااهااال ةاةاالً قاقيعاسعلمقداةها الخًيل،ةعل الم لفأااليألوجرىدا
ةي ا مايس طيعماالطاعل،لئاليوسم ال قصية،وهااماأسستلهالصفلال ي لتالمفعىو 

المطلىىق(خًىىيلليسىىت عىىاية)،وه ىىاا صىىاةقالفعى والمفعىىو المطلىىقوالصىىفلعل ى ةسىىمصىىوةل
لل قوك ياا:أا(ال اةمإه عال والخًيلمإه)،مصاديق إدةج تظاللرا.

وقديإ إيال ةاةاالً قاقيعل أسا إث اتالمادلثمإفيرا قولىه(((:)أًُّرا اَكاس إنِّي

وْر ْد اسور َتكو ْفروت ُقو ْفلْ رقو َتكوفْرروا،)5())...ةصىىيغلاسى إفةالدالىىلعلى الطلىىبل مىىامالمزاوجىىل ىىيا ىىةوف
الزيىىادلوالصىىيغلاألص ىىليل( ،)1طلىىب ًىى لراهىىاا،المعق ىىودلل عىىثواالئ م ىىاةةدةع ى ايج ىىا ي،ال
مرادإىىلةيىىهةىىيلىىزومالطاعىىل،ل ىىاال اص ى هىىوالع ى (ةلىىم إفىىةوا)ةالمىىادلاألول ى (اس ى إفة م)

ص ىةي لةىىيوجىىوب(االس ى إفاة)والثاإيىىل(لىىم إفىىةوا) ث ىىتعىىدماالإصىىيا  داللىىللىىمال ىىيجعلىىت

مجةكالزماماضياوه ااأص حالسياقيد عل اللوم.

ومإراوقد ةاوحال ةاةاالً قاقي ياإفيالمادلو ياث و را،قولهيامال اةجىيلآلخىةل ىدوا

عم ((...وًَ وكرَى وَ َْا ًَكو َت ِري َ ...تغولبه َنفُسه َعْلى مَا ًَظن وََْا ًَ وغلْبرا علرى مَرا ًَسورتَ قن،)1()).. .ةال إىاوب ىيا
الإفىىيواإلث ىىاتهإىىا،يرىىدفإلى إ ىىاالًخصىىيلالم وا لىىلال ىىي رى ُّىم فعى الخيىىة،ل إرىىاال عمى  ىىه
ىىأاالمعإىىي ىىههىىماآلخىىةوادوإرىىا،وه ىىاايفصىىحهىىااال ىةاةعىىااألمىىاإيال ىىياليعم ى  رىىا

صىا را،ةرىويإرى عىاالمعاصىيواليإ رىيعإرىىا،ةالمىادلمىةددل ىياالإفىيواإلث ىات،ل إفىاإلى 
()7يإظة:الميزااةي فسيةالقةآا،ج،2ص.711
()0عيإظة:إعةابالقةآا،ا االإ ا ،ج،7ص75؛ومجمعال ياا،الط ةسي،ج،0ص.014
()2يإظة:الميزااةي فسيةالقةآا،ج،2ص.718

()4عيإظة:اعةابالقةآاال ةيمو ياإه،م ييالدياالدةويش،ج،7ص،407ةفيه:ااالفع (ي اة م)ي عدكلوا ىدةىي
األص و ال ضعيفازدادآخة.

()5إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.421
()1عيإظة:اللغلالعة يلمعإاهاوم إاها،ص.744

()1إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.454-452
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خ اياالًخصيلالم واإيل،ال ي ة اإل الدعلو طلبإل  يةهاالسعيوالجد،وةيالمعإ اا ىه
أةجحصيغل( لب) ياالسلبواإليجاب(( َتغولبه نفسه  ...وال ًغلبرا))(،)7والمفاةقل مىاةىياا

إفسه صةعهةيمواضعالظا ،يإمايس سلملراةيمواةداليقيا،ةالغل لللإف ةيال اليا،ةرو

يعًروا را،ة ىدالمىاأايز يرىايقىعةىي ائلرىا،وه ىاااسى طا ال ىةاةاالًى قاقيأايةصىد

صة
اللها الإف الخائةلال ي وقإل المعاليوهيةيدة اتاال اا المادي.

تكرار املضمون

وهىىو ىةاة إاوًىىهأً ى ا عىىدل،ويقىىومةىىيأساسىىهعلى ال إىىاوب ىىياالخ ىىةواإلإًىىاف،ةىىي

عاقبقديم د

ي سبعمقايطاله(ال دويم)الايقا  هصالحةض –وقدأًةتإليىهةىي

مس ى ر الم ىىثهىىاا–وي خل ى هىىااال إىىاوبظ ىواهةمخ لفىىل ،ىىاالزدواجالىىدالليوال ضىىعيفالىىاي
ي دةجةيً أ ياإا ،دةجا اما(،)0يأخىاًى سلسىلل امىل،م اة طىلاألجىزاف ،مىايًى هةدالعجىز
عل الصدة(،)2أو دةجاإاقصاةيً سلسللإاقصىل.و ثيى اةمىايى

م ال إىاوبعإصىةاالموازإىل

أوالمماثلل،ة ساهمةيإ ةازايقا داخلي،ي سقمعالمضموا،والً العامللخط ل.

وماالخطبال ييً  ةاةالمضمواةيرامس إدا أسستعليهأة ااالخط لقولهإاهيىا

عاالف إل((:أًُّرا اَكاس ,إنم مبدأْ ووُ ِ اَفْ َت ِن أهو َاءٌ ت متبرُ وأ را ٌ تبوتَر َد ،)4())...ةىالم وقع عىدقولىهأيرىا

الإا ،أاثملأم اةإةًادياسي إاه إل المسامعوقد اا،ل إه ل

 ل ىا الخ ىة،والخ ىةلىي 

هىىوالمىةاد ،ى المىةاد ىىوخيال ىىاةواايسى إفاالمخاطىىبجرىىد ةىىيال فةيىىق ىىياالًى راتالمضىىلل
وال ىىقالواضىىح.وقىىدإفىىامىىاخىىال هىىااال ىىالمالم وًىىح الً ى الخ ىىةيظىىاهةل ىىدخ ةىىيصىىلب
ال ةاةالمضموإي،وهواإلزدواجالدالليالاييقومعل أسا  ثإيلالعمى ،ةيعضىدهامىايماثلرىا
ويةادمإرازيىادلةىيإ ىةازالمعإى ،أومىايإاظةهىالل قةيىب،أومىايغايةهىاإظرىا اةللمعىاإيالمخالفىل

والمضادل.

ومامظاهة ةيها الخط لقوله((أهواف عوأ ام د ))ة ادمعاإيالجمللأا ةة

مفرومام ًا راةيدالل ىه،ألاالإسى ل ىيااألهىوافوال ىد  إضىويعلى دالئى م قاة ىل،يصىحأا
فرىىم وجىىهمىىاالوجىىو عل ى أإرىىا ىةاةمضىىموإييعىىزز  ل ىىلالجاإىىبالصىىو يالىىاي عرىىيفلىىه

()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.454
()0عيإظة:الإصواألسلو يل ياالإظةيلوال ط يق،عدإاا ااةي ،ص.712
()2عيإظةةي عةيفه:ةإوا ال يل(،ال ياا-ال ديع)ص.021
()4إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.050
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الموازإ ىىلل ًى ى  ى ى اة اةص ىىو يا،ال س ىىاقال ىىوزا،م ىىعالفاص ىىللالمجر ىىوةل( ()7ىىةفالع ىىيا) ،أإم ىىا
ل ضاعفالصوت،ةي ل القلوبق األسما .ومثلهةيال ىةاة ىواليال ىافعلى إ ىومثلىثةىي

لمىىل( ىىع)ةرىىيمزدوجىىلالمظرىىةمثلثىىلاللفىىظ( ع ْ ىىع)ثىىم ثإي رىىاةىىي لمىىل( ىىد )،وال ىىاف ىىةف
مرمو (،)0أس ظروةهاالم ةةةي ةاصللمع ةفالعياالمجروةإوعىامىاالمةاو ىل ىيا
الةةقوالًدل،وهومىايإسىجممىعإضىماةاإلإًىافوةافمظرىةخ ىةي،ليخفىفعلىيرموطىألالإصىح

ويمردالإفو الس ق ا االةًاددوإمىا فىظ،وقىد ىااهإىاك ال ىم ىياالجمل ىياً،ى تأواصىة 
ال ىواو،إا اإىىت ى جملىىل مى ُّ
ىت صىىللمعإويىىلإل ى األخىىةك،ةرىىي إاظةهىىا،و ص ى مإرىىا س ى ب

داللي(،)2وهااعمقم االخطاب،وزادةي ًييد .

وقىىداس ى مة ىةادفالجم ى الخ ةيىىلةىىيهىىا الخط ىىل،عل ى إ ىىوم إىىو الي عىىدعإىىهال ىةاة

الم وازيالاييس إدعلى اسى عادلمخطىطإسىإاديوا ىد( ،)4قولىه(((:)ةل ْىوأاال ىقخلعىص

لى ْىمي ع ىىااخ ى الف،ولى ْىوأاال اط ى خلعىىصلى ْىمي ْخىىفعل ى اي ج ى ،))...ةقىىد ىىةةهىىااالمإ ى 
ال ة ي ىىيالمؤل ىىفم ىىا(ل ىىووال ىىةفالمًى ى هث ىىماس ىىمهوالفعى ى الماض ىىي(خل ىىص)ال ىىاي ىىةةة ىىي

الجمل ىىيا ل يرمىىا-وهىىااالفعى عىىززمىىاال ىةاة–ثىىمأدالالجىىزمةالفعى المضىىاة )ةقىىدأسىىرمهىىاا
ال ةاةةيإةسافمعإ المقا لل يا(ال قوال اط )وهول ُّ
ىبموضىو الخط ىلوالمق ضىيأايعلىم

السامعس باخ الطرما

لي مازجاةيل

ًأإرماعل أص ابالعقو .

وه ااقامتالخط لعل أسا  ةاةالو داتالدالليلال ي عإظمال إياتالم وازيل،ة ى اة ط

ةيما يإرا س ابماالمًا رلةيال ة يبوال اياةيالموضو (.)5

ومىىامظىىاهة ىةاةالمضىىمواالقىىائمعل ى ال إىىاوب ىىياالخ ىىةواإلإًىىافمىىاجىىافةىىيخط ىىه

المعةوةل الدي اج.

ةقد دأتالخط ل ال مدوالًرادل،وقدا خااً الإخ اةيا،ثمعمد( )إل اإلإًافالصةيح

ال ىىاي وسى ى الي ىىه طةيق ىىلي إفر ىىاالةة ىىق،إل ىىداثاألث ىىةالمةج ىىو،إاق ىىا ...((:وأووصْر ر ُق بْ َتقُر ر َى

اهللْ،)1())...والوصىىيلأخىىفوقعىىاعلى المىىأموةمىىااألمىىة،وألطىىفإيقاعىىا،والفعى المضىىاة هإىىا
()7عيإظة:سةصإاعلاالعةاب،ج،7ص.047
()0م.ا.ج،7ص.755

()2عيإظة:دالئ اإلعجازص.005

()4عيإظة:الإصواألسلو يل ياالإظةيلوال ط يق،ص.710

()5عيإظة:قضاياالًعةيل،ص728ةرإاكةص يا سوا،ةيمفرومال وازيةيالإثة.
()1إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.252
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طل ىىي،عم ىىداإلم ىىام( )ع ىىد إلى ى الًى ى االخ ىىاةيال ىىايي مى ى طا ع ىىااإً ىىائيا،ي ف ىىقمإ ىىه
اإل ى ىةاف ،ى ى ةع ى ى جمي ى ى  وصى ىىفهموضى ىىوعالل قى ىىوك((...فرررررإنَّ أفتررررلَ مَررررا تَ سورررر َل بْرررر ْه اَعبرررررد
اإلميانَ...واورادَ...وكلمةْ اإلخوال ِ))،وقدعلى  ى عمى صىالح ،مىايًىوقالع ىادإليىه((...وكْلمرةُ

اإلخوال ِ فإنّرا اَفْطُرةُ ,وإوا اَصَّالةْ ,فإنّرا ا ْمللّةُ ,وإًتاءْ اَامكاة فإنّرا من فْ ِرًتَ ْت ْه))...إلى آخىةهىا الجمى 
ال ي ولدتعاإرجوا ديةجعإل  ًةيعاتاإلسالم.

ق
وةيراواًج ىياالخ ىةواإلإًىاف،إاقىا ((...فراعو َملُ ا بْمَرا عَْلمورتقو برهْ َْعلْ ُرقو َترتَردونَ فرإنم اَعراَْ َ

اَعامٍ َل بغ ور ْعلُ ْم ْه ْكاواهلِ احلائرِ،))...واس مةةيمإ

خ ةيظاهة ،إلى أا ىو مىةلأخىةكإلى 

اإلإًىىاف،م صىىيدامىىاأً ى الهالإرىىي،وقىىدأةضىىا إل ى المخىىاط ياةىىيصىىوةلالإرىىيالمس ى إدإل ى 

يا،س ى ا ىىةدالعجىىزعل ى الصىىدة((ال تَروتَ راب ا فتش ر ُ ا ,وال تَش ر ا فت فررروا ,وال
سلسىىل يا يىىة ىىام
ع
ت َرخّْص ا ألنفُ ْس ُقو فتَذو َهلُ ا ,وال تَذوهلُ ا احلقِ فتَخو َسروا))،ةقد ىدأتالسلسىللاألولى  ىالإريوالزجىةعىا
االة ياب؛ألإىهال لقىلاألولى ةىيالسلسىلالثالثيىلالمفضىيلإلى ال فىة،وأةكأاالسلسىل يىة امىل

ألإىه()لىميى مال ىالمةي ىيامصىيةال ىاةةيا،ة مىالعلىمالسىامعيا مصىيةهم،أوألاالسى وت
عما عدال فةةيه رييجلخيا المس معليإأك هعااق ةافاالة يابالايهىوأو م اة ى ال فىة

ةيصية ىهإلى الطمأإيإىلوالث ىاتعلى ال و يىد.وه ىاا ىدوالسلسىللالثاإيىلمقطوعىلأيضىا،ألإىه

()لميا ةمل الخسةاا،وهوال لقلاألخيةلةيالسلسللالثاإيلال ي دأ قوله(وال ةخصوا)
وه اا س مةالخط لوقدازداإت ال ةاةالمضموإيةي إوعاتمخ لفل مثلتةيةدالعجزعل 

الص ىىدةض ىىما سلسى ى  ي ىىة ىىام،وال ى ىوازيالق ىىائمعلى ى  ى ىةاةالمخط ىىطاإلس ىىإاديوة ىىقالمسى ى وك

الإ وي،والم إيعل أسا ال قا الاييفةز ال ضاد ىياالمعىاإي((أال وإنم مرنَ احلْرا ِ أنو َت ْثقُر ا وَمْرن

اَثِّقةْ أنو ال تَغو َتروا،))...هإاي جل ةدالعجزعل الصىدةةىي ىةاةال لم ىياالم جاإسى يا( ثقىوا–
ثقل) وقد جل االق ةااالدالليالايي ًفعا غىايةالمعإى وةىقم ىدأال ضىادةىيمىا ىالالىك،

إايقىو ...((:وإ من أنصَر َح ُقو َكَفُسْر ْه أطُر َع ُق َربِّره))...لي ىوازكمىعقولىىهعقيىبالىك(( ...وإنم أغْشمر ق

صاكُقو َْربّه))...هااإو ماال ةاةي إاسبةيه ةص معاآلخىةةىيالًى ويضىاهيه
َكفسهْ أعو َ
ةىىيالمضىىمواعل ى إ ىىوال غىىايةالىىاييقىىوملىىهال قا ى (الإصىىي لوالغىىشوالطاعىىلوالمعصىىيل).

ط ُِ اهللْ ًررمنو وًستبشورر ,ومرن ًعرصِ
ويم دال ةاةالاييأخاً االق ةااالدالليةيقوله...((:ومَن ً ْ

اهللَ ًَ َخ و َو ًَكور َد ))ةىال وازيوال قا ى ةىيالمعإى ا ىةزو ىداتدالليىلمثلىتإمطىامىاصىوةال ىةاة

ةيالمضموا.

وقدأعقبهااالمقطعإإًافطل يهوقولىه((ثرق سَرلُ ا اهللْ اَر قنيَ))...ليةدةىهمقطىعإخ ىاةي

م دثا را))...وه اادواليك س مةالخط لمداومل ياالخ ةواإلإًاف.
((إاعوازماألموة ع
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وهىىا المداومىىل ىىياالخ ىىةواإلإًىىاف إىىفال ثيىىةمىىاالخطىىب،وي ىىف رىىا يإئىىااالق ىةاا
الىىدالليوال سلس ى الإىىاقصأ ياإىىاوال ىىامةىىيأخىىةك،ومإىىههىىااال سلس ى القىىائمعل ى ةدالعجىىزعل ى 

الصىىدة،الىىايأخىىاً ى الإخ اةيىىا ،عىىدةق ىةل ميىىزت الطلىىبالص ىةيح ىىدأ قولىىه((:علر ر ُقو بتقر ر ى

اهللْ،))...وها السلسللهيقولىه(َ ((:)منو ْكث َر ْكالمه ْكث َر َخطاؤهَ ,و َمنو ْكثر خَطاؤه ولم َ راؤه ,ومرنو وْر مل

َ َاؤه ولَّ َو َرعه ,ومن وْلَّ َو َرعه َماتَ ْولبهَ ,و َمنو َماتَ ْولبه َد َخ َل اَكَّارَ))(،)7ةرا السلسللال ي ىدوة لقا رىا ىيا

ال ثىةلوالقلىىلةىىيطةةيرىىا،على إ ىىوال إاسىىبالطىىةديمىىاجاإىىبوهىىوأااإلةىةاطةىىيال ىىالميوجىىب

زيىىادلةىىيالخطىىأ،وال إاسىىبالع سىىيمىىاجاإىىبآخىىةوهىىوأاالزيىىادلةىىيالخطىىأ وجىىبإقىىص ىىظ
الم لمماال يافل خ طهةيالخوضةيموضوعاتال عإيه ال ا،وقدي خط ةيرىاأ ياإىا ىةيم

ال دودالمضةو لماق الدياوالمج مع،ةيدخ ةيمإطقلال جةيوي جىاوزسىد ال يىافةي جىاة 

عاالوة وال قوك،ةيموتقل ه.وهإاالم يصمادخو الإاة،وهيالمل ال ميلإلإسااالاي

الي قيد مقدماتالعفل،وأهمراصوااللساا،واليخف هإاال إاسىبالطىةديالىاي ىااةىي اًىيل
طةةيال ديث،وال إاسبالع سيةىيوسىطه،ةضىالعىاًى ال ىالمالىايصىي مىا لقىاتيأخىا
عضرا عضادل عضرااآلخة،ة اإت  لقلصوةلم ةةلالريألعااألخةك.

و لتها السلسللسلسللأخةك ،ميز وإرا امل،وهيقوله((ومَنو َت ْف ّْر َر ا وع َتبَر َر ,ومَرنو اعتبَر َر

ق))،ةرىىا سلسىىللثالثيىىل،قوامرىىاةدالعجىىزعلى الصىىدةوهىىا السلسىىللإمىىط
اعوتَ ر َا َلَ ,ومَ رنو اعوتَ ر َا َل سَ رْل َ
ي ةة ثي اة ،قولهةيالخط لإفسرا((:ال ً ن املسلق مسلمات تى ً نَ َو ِرعات ,وَنو ً نَ َو ِرعات ترى ً ر نَ

ال ,وما اَعاول إَّا منو َع ْق َل عرنِ اهللْ وعَمْر َل
َزاهدات ,وَن ً نَ زاهدات تى ً نَ َازِمات ,وَنو ً نَ ازِمات تى ً نَ عاوْ ت
َلدارِ اآلخرة)).

ها السلسللم إيلعل ال ةاة،ةاألسلوبيجىةيوةىقإمىطيقىومعلى أسىا إث ىاتالصىفل

ةيآاإفيراعاالموصوفإالااي ققأخصخصائصراالخلقيل الوة  الإس لللمسلم،والزهد
زمللزاهد،وه اا قومالصفل ماهي راالمإاسى لمىاوجرىلإظىةاإلمىام()ويال ىظ
للوة ،وال ع
هإا ثإيلاألسمافةيالصدةمةلوالعجزأخةك،ةضالعا ةاةأسلوبالإفيمعالفع (ي ىوا)،
و ةاة لمل(

)ال ي ةادف(إال)ةياالس ثإاف(،)0ةرإا ةاةم عددالوجو أوسعأإواعىه ىةاة

المخططاإلسإاديالايي ةاوح ياالإفيواإلث ات،وةيطيا ه ةةاألدوات .أدواتالإفي(مىا،

لا،ال)و اةةالفع (ي وا)و ةاة(

)االس ثإائيلو ةاةاألسمافةيطةةي ةقةل.

()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.18
( )0اًيلالدسوقيعل مغإيالل يب،ج،7ص.201
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وقىديقىوما ل ىةاةالمضىموإيعلى أسىا اعىادلالمعإى  مىايًى رهةىيالداللىل قولىه()

م دثاعاًواهدخلقه عىال ((...فرجنب طْائعاتٍ مذعكاتٍ ْغ و َر متل ئاتٍ وال مبطئراتٍ،)7())...ةاإلاعىاا
وعىدمال ل ىىؤ،وعىىدماال طىىاف ،ىىد على ةوةيىىلاإلجا ىلوهىىي مثا ىىلمعىىاا ديلىىلوةدتمعىىاللم الغىىل
ول و يدمعإ الطاعلو ياا يفي هومقداة .

وم ىىعه ىىااال ى ىةاةالمة ىىزعلى ى ال ق ىىاةبة ىىيالدالل ىىلال ىىايق ىىديإص ىىةفالغ ىىةضمإ ىىهإلى ى 

اس فظا المعإ قوله()ةيال زامه ًىةطالموادعىلمىعمعاويىلوعىدمإقضىه(( ...أرادَ أنو أفعرلَ

كما ًفعل ,فركُ ن ودو هت رُ ْذ ممتْري ,ونقترُ عرردْي،)0())...ةىإقضالعرىدوه ىكالامىلةىيالمفرىوموا ىد،
و ةضال ةاةاس ًا الفع و يااًإاع ه.

ني َعرردْنا،))...
وةيهااالس ي يقو ةيالخط لإفسرا(( ...فإنّْا غري ْغادْ ِرًنَ بْر ْذ َم ْت َكا ,وَْرا نَاوْتر َ

ةعدمالغدةواإلم إىا عىاإ ىثالعرىد،معإاهمىاوا ىد،وهىواالسى مةاةعلى الوةىاف ًىةطالموادعىل
إل  يااإقضافأمد ،وعلل ةاةالمضموا ياامىدكاإليفىاف الًىةطوًىدلًى يم ه()ةىي

االل زام العرود.

ويعىد ىةاةالمضىمواوسىيلللسى كالىإصع ىةال ضىام ىياالو ىىداتال ة ي يىل،ةرىومىاالظىواهة
ع
ال ياإي ى ىىلال ى ىىي ق ى ىىق((...ال ى ى ىة طة ى ىىيمسى ى ى وكال إي ى ىىلالس ى ىىط يلالم لي ى ىىلإلى ى ى االإس ى ىىجامال ل ى ىىي

للإصوص ،)2())...را السلسللال يال قتةيرا لق ىاال طىاا،ة ىااأو السلسىللهىوآخةهىاةىي
ت تخرتق
قولىه(((:)فباإلميان ًستدلّ على اَصماحلاتْ وبْاَصماحلاتْ ًعممر اَفْقه ,وباَفقهْ ًرهَب امل ت وبرامل ْ
اَدن ا ,وباَدن ا جتُ ز اَق اْمةُ ,وباَق امْ ْة تاوَْ اوكمةُ ,واوكَّةُ َسو َرة أهلِ اَكَّارِ ,واَكَّار م عْظ ُة املُ متقنيَ ,واَتقر ى

ٍسكوخ اإلميرانِ))(،)4ةقىد ميىزتهىا السلسىلل ال امى وال ىدةجالمإطقىيالمفضىي عضىهإلى  عىض،
وقادت  لقلإل مىا عىدها،ةىيإمىوم صىاعد؛ةىأثةال ىةاةةىي ماسىكالىإصوًى كو دا ىه

ةىىي إيىىلم واليىىل،إا ىىاال ى  لمىىلمظر ىةاااثإىىااةرىىياي ى ةىىيالفق ىةلاألول ى ،و أة ةىىيال ىىي
ليرا(،)5إال لمل(اإليماا)ةقد اإىت أةسىاةىيالفقىةلاألولى ،وايىالةىيالفقىةلاألخيىةل،ة اإىتهىي

المف احوالغْلقمعاةيإمواجةةيد،أةس قواعد ال ةاة.
()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.104
()0م.ا،ج،0ص.487
()2مدخ إل ال لي اللساإيللخطابالًعةي،ص.28
()4إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.171-171
()5ماالجدية الا ةأاا اأ ياألص عالمصةياسم هااالإو ماال ةاة( ًىا هاألطىةاف)،عيإظىة :ةيىةال
ةيصإاعلالًعةوالإثةو ياااعجازالقةآا،ص.502
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عيعى ُّىدال إىىاصوةىىقالمفىىاهيمالإقديىىلال ديثىىل ،قيقىىلواقعىىل،اليخلىىومإرىىاأيإىىصولىىاا ىىدا

مقياساإقديا جاا هً ال ياةاتالإقديلال يجافت عىدال إيويىل.ةقىدإًىأأوالةىي ضىااألدب

المقاةا ،تمسم عالقلال أثيةوال أثة()7؛إالو ظأاالإصي سعوي مدد،و ظرةةيهأصداف
الثقاةاتواللغاتال ىي عىودألزمىااماضىيل،أو اضىةلجىاوبمعرىاالىإصو لقفرىاوام ىزجمعرىا،

ة ىىاتال ىىإصص ىىدك ا ي ىىالر ىىا()0و ا ىىتالف ى ىةلال ىىي ىىةكإاالإص ىىوصمسى ى قللة ى ىةلي إفر ىىا

ال ضلي (.)2لاا ةكجوليا ةيس يفاأاالإصهوموزائيىكمىااالس ًىرادات(.)4أو مىاقىا ةوالا
اةتهوإسيجمااالس ًرادات.م ا عا ةيس يفياةيةأيرا.وهمام قااةىيالىكإاأاالمإًىئ

ي إزةياا ه،وةي وةأعماقه ثيةاماالخ ةاتالثقاةيلال ىيي ىاوقرام م عىا،اويفةضىراعليىه

الم ىىيط،ةرىىوًىىافأوأ ى يخ ىىزا اةثىىا فةضىىهعليىىهالخ ىةاتالسىىا قلو ظرىىةهىىا الخ ىةاتةىىي
إ اجه،م ةاو ل ياالإصوصالصةي لال ييس د  رىاعلى مصىدةهااألو وأصىلراالىايام ىاح

مإهالمؤلف،وة ما اااألخاماالموةدعاوعيماالمإًىئي ىدو القصىدإلى  ضىمياالمعإى 
المس ةيخطا هةاليعىدوالمىأخواأاي ىوااق اسىايسى قأايعلىم مىزدوجيا(،)5أمىاإاا سىل 
س عص االس دال على مصىدةهاةسى وا((...اق اسىات
ال إاصع ةزواياخفيلدقيقلالمسلك،عي ْ
القوسيا))()1لخفافمعالمجاوةهاعل الإاقدالايقد فاوتقد اة هةي عىةفاصى الإصىوص؛

الإصوص؛ةيس طيع معيلالسياقأاعيْةجعالفقىةلال ىية مىا إىاه ةىياالخ صىاةة ىوا( لمىل)
ة سبإل م يطراالاياخاتمإه(.)1

ومايقدةعليهالإاقدهإاماةدمإا عالإصالم عىالقمىعالىإصاألصىليإلى موةدهىاقىدال

يس طيعهالمإًئإلس قةاةاألص ةيمطاويإفسهدواأايل فتإل آثاة ال ي ظرىةةىيإ اجىه
عا يةقصدمإه.

()7عيإظة:إظةيلالإصما إيلالمعإ ال سيمائيلالدا  ،سياالخمةي،ص.052

()0عيإظة:آةاقال إاصيلالمفروموالمإظوة ،عةيبو قديم،م مدخيةاليفاعي،ص.02
()2عيإظة:مطاةدلالعالمات،علمالعالماتواالدبوال ف يك،جوإاثاا للة،ص.740
()4عيإظة:آةاقال إاصيلالمفروموالمإظوة،ص.702

()5عيإظة:إظةيلالإصما إيهالمعإ ال سيميائيلالدا ،ص.012
()1آةاقال إاصيلالمفروموالمإظوة،ص.02
()1عيإظة:ةإواالإصوعلومه،ص.704
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ةال إىىاصيع ى المإاه ى الثقاةيىىلال ىىييس ى قيمإرىىاالم ىىد ،الإرىىا ىىإع

 مىىاةيمىىاا ىىد 

و ًىىيةإل ى القىىيمالمىىؤثةلةىىيالىىإص صىىوةلظىىاهةلأوخفيىىلوهىىومىىايسىىميهجيىةاةجيإىىت(ال عىىالي

الإصي)(.)7الاييًيةإل  واجدإصوصأخةكةيإصمعيا.

هىىا الظىىاهةلال خلىىومإرىىاخطىىبأميىىةالمىىؤمإيا( ،)ى قىىد ًىىة تخط ىىهمىىاةوي

القىةآاال ىةيموال ىىديثالًىةيفةىىيموضىىوعات ثىىة ،ةاو ىىت ىىيااالق ىىا مىىاالىىإصعلى إ ىىو
ىاد،و ىْيااق طىىا الىىإصاو ويلىىه،ة ىام زجاألص ى ةىىي ثيىىةمىىااأل يىىاا ىىالإصالمصىىا ب
ى ا

واإدمجةيه أإماقطعل ي تماةة وا د.

التناص مع القرآن

ةمامظاهةال إاصالجليلال ىي ىادال عىدواالق ىا الصىةيح،الخط ىلال ىي ىدأها اآليىل

األول ماسوةلاألإعام،وهيآيل دأ ال مىد،و خى م ال عجىبمىاالىايايعىدلوا ىه عىال  يىة .
وال إاصهإااليق صةعل االق ا  ،يم دإل االة اح،ة مااة

تسوةلاالإعام را اآليل

املىىل،اة ى حاإلمىىامخط ىىه رىىا،وقىىداةلىىح()ةىىيجعلرىىامإد ىىل ىىالإصااة ىىطسىىياقاآليىىل

سياقالخط لااقا  عداآليلماةوة ((...ال نشو ِركُ باهللْوال نتّخذ ْمنو دوو ْنه إهلرات وال وَ َْ ر تا))(،)0ة أإمىا

أةة ()اآليلوما عدهاةيقالبوا د،واوجدائ الةا يااآليلوما عىدها،ةلىمي ى االق ىا 
الظاهةماإيجىاد عىالق ىياالإصىيا،ولىم عىداآليىلطاةئىلعلى الىإصأوأجإ يىلعإىه ى قامىت
وظيف يا:اولرمااإل اللعل إصمقد عإدالمس معيا،ةراا جديىدللعرىد ىه،والوظيفىلالثاإيىل

ةقداسعرلتالخط ل را اآليل،إًىعا اة إىو الموضىو الىايسى إاوله،وهىوال و يىد
ْ
:هياة ا يل،
وا ةازدوةالخالق عال وا ة عضال ًةيعات.

ةقد ادةاإلمام( )إل إيصا خط ه اآليلع ةإفيىهالًىةكاسى جا للمىاوةدةىيايى 

اآليل،ةإف الًىةكلىئاليىدخ ضىما يىزالىايايعىدلوا ىة رم ،مىاأامسى ر اآليىلوهىوال مىد،
صاةالزمىل ىةةتةىيأ ثىةمىامفصى مىامفاصى الخط ىل،سىوافأ ىااعلى مسى وكالمصىدة

ىمة ىىطاآليىىل
(ال مىىد)أمالفع ى (إ مىىد)و رىىااي ىىواال إىىاصقىىدوط ىأللموضىىو ،و ىةاةال مىىدا ى 
الخط ل،ةصاةتجزفام صالةيأص الوةود.

و ا تالخط ىل إ ثىقعإىه،ةال إىاصقىام ىدوة يىويوجىوهةيةىيإسىج إيىلم ماسى لأقإىت

الىىإص مع ىىااض ىىاةيل .جىىاوزتالمعإى ى الس ىىل يلل إىىاصال ىىاييق ص ىىةعل ى مج ىىةدم ىىزجال ىىإص

()7عيإظة،مدخ ال الإصالجامع،جيةاةجيإيت،ص.12
()0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.545
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الم ىىد  اس ًىىراداتمىىاإصىىوصأخىىةكلمجىىةدإسىىإادالىىإصاودعىىمةأيالمؤلىىف ،ى  عىىدا إلى 
قاة؛ةلولم اةيهالع اة الإقص!
جعلهل إلأساسيلةيالإص،يف قةإليرااة ا

وقداس ًرد ليلأخةكماالقةآاال ةيم ااالإصقدأ وجإليراعإدقولهةيإ دكخط ه

((...وباَشمرادَ ْة َتدوخلُ نَ اوْ مك ْة...فركُ ْثروا ْم َن اَصمالةْ َعْلى نَ ْب ُقو))(،)7ةرإىاجىاف اآليىلالسادسىلوالخمسىيا
ماسوةلاأل زابال ي ىأمةالإىا  الصىاللعلى الإ ىي()وال سىليملىه.ةاإلًىاةلإلى هىاا

الإصاق ض هالضةوةل،وةةضهاعوازالإصإل ماي ملهولوما ابال أييد.يعودالإصزمإيا
إل مة للاس قهيمة للإزو القةآاال ةيمةال إاصهإاله عداا،ععداإلةًادوال وجيه،و عد

ة طالزمااآلإي الزماالسا قلي و دالمىدكال واصىلي ىياالىزمإيا ويؤطةهمىاةىيمإ ى مف ىوح،
قا لل مددةيأزمااال قل،ألام إياتالخطاب فةضأإماطامىاالمخىاط ياالىايالىميوجىدوا
عد،ول االخطابًام لرم.وماال إاصالايا إىيعلى االق ىا قولىه(...(()اسور َت ْع ّدوا
َلمسريِ إىل عَدوكُقو)0())...ةري إاصمعقوله عال ﴿َوَأِعدهواَلهُ مَّا اسْتَطَعْتُ )2(﴾...ةاآليىل اًىفل
عىىامإىىا ياالس ى عدادً،ىىاة للمظىىاهة ،وةيرىىاالمىىا إل ى  قيىىقالإصىىةعل ى عىىدوهمأسىىول مىىا
ص للمسلميامعال فاة،و ثلرمعل لمصىفوةرمالم فةقىلوالم ًى ل؛الااالسى عداديوجىب

و دلالصفوال لملوالغل لعل العدو.

وااا ىىاااالق ىىا يعى ُّىداأل ثىىةوضىىو اةىىيدةجىىاتال إىىاص؛ألاالىىإصاليجىىةيعليىىهأي

غيية،ةماي عق ههوال ضىمياالىاييفيىدالمعإى اا ىهمىع غييىةيسىيةالي ىاديمى ةوحالمعإى 

األصلي.

ىادي قىياللفىظعلى  الىهقولىه((...اَفعّرال ملرا
ةماال ضمياالاياليم جوهةالمعإى  وي ع

ًرًررد )4())...ةقىىد ىىةةتةىىيموضىىعياعقيىىبال مىىدلىىه عىىال والثإىىافعليىىه مىىاهىىوًىىأإهوةىىي
ال ال يا االإليقا دوةةىياخ يىاةهىااالىإص،ةقىد واةىقمىعالفواصى الداليىلال ىيسى ق ه،هىاا

مىىا يىىثالً ى ،امىىامىىاجرىىلالمعإ ى ةىىالإص ىىاا صىىدد مجيىىد  عىىال وال إىىاصي إاسىىقمىىع

الإص،ويوص المعاإي عضرامىع عىض،واالإسىجام ىياالىإصالقةآإىيوالخط ىل مثى  ال إىا م
االيقىىاعيوالمعإىىويةسىىوةلال ىىةوج ىىااقىىدهىىيماعل ى معظىىمةواصىىلرا ىىةفالىىدا والسىىيماةىىي

()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.12
()0م.ا،ج،0ص.401
()2االإفا .12:
( )4ةةهااالإص،عيإظةإرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص،711ص.547
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الاييظرةج ةو ه عال وقدة هومغفة هوهيمإ هعل العةشثميخ ماإلمام را اآليىل
ع
المْفص

﴿فَعَّاٌِّلمَايُريدُ﴾(.)7

وقد ااال غييةالايأ دثىهاإلمىام()ةىيالخط ىلهىوإدخىا (ا )ال عةيىفعلى  لمىل

(ةع ىا )ةىىيالخط ىىيا،وة مىىا ىىااه ىااألم ىةيا،ا ىىدهما:إةىىادلالعمىىومالىىاييىىدخ  ىىتمفرىىوم
تةىيالسىوةل،واإسىجمتمىعمفىاد
اإلةادل،واآلخة:لل ماهيً الومضموإامعالصىفاتال ىي عا ىة ْ
ها اآليلةيالخط يا-ةيالًقالمخ وم ةفالدا -ة اامظاا ة ي رماةىي سلسى الوجىود

مقاةإالموضعاآليلةيالسوةل؛ة الهمامسكخ امللصفاتاإللريلالمخ ومل الدا .

ومىىاال إىىاصالمس ى إدإل ى ال ضىىمياقولىىهةىىيمىىاةىىاةقالىىدإياسىىعيداقولىىه(( َعطْرراؤهقو ْغ وررر

َمجور رذو ٍذ))()0قالرىىا ع ىىدأاأسىىربةىىيصىىفلالىىداةاآلخ ىةلعل ى إ ىىوس ىْلباألاكالمًىىا هل ىىلاك
الدإيويعاالمس قةياةيرا ،ثماإعطفإل الجاإبالمقا جاإىبالعطىاف يىةالم إىاهيو ىهخى م
رَمَْ بُِوذٍ﴾()2ال ىىي يإىىتمقىىداةالزيىىادلال ىىي
الخط ىىلوهىىي إىىاصمىىعقولىىه عىىال ﴿...عَطَببا غَيْ ب َ
ي صى عليرىاأصى ابالجإىلالسىعدافمىاالإعىىيم()4و رىا مىاماآليىل،إا ىو ال ىالمإلى ال ىىديث

عاأه الإاة.

وقىىد ىىإرض ال إىىاص لمىىل ىىةة صىىي مخ لفىىلل صىىدقمفرومىىامعيإىىاوةدةىىيالق ىةآامث ى 

لمىىل(:صىىد )ال ىىي ىىةةتةىىي يىىةموضىىع ،قولىىه(( ْفصَرر َد َ ْباَ ترراِْ املُرربنيِ)5())...وقولىىهأيضىىا

صد َ ْب َما أمرَ بهْ)1())...او((فلقدو صد مبا أمرر بره)1())...أوقولىه((فصرد ب
(( ْف َ

ره))( )8لرىا عىالق

صدَعِْبمَاتُ ْؤمَرُ وََأعْرضْ عَن المُشْركِنيَ﴾()5وقدجافتصيغل(صد )ةيها 
عالقمعقوله عال ﴿فَا ْ
هىىا المىواةد لرىىاةعىىالماضىىيال ىىيااإىىهقىىام ىىاألمةالىىايأوصىىا  ىىه عىىال (ةصىىد  ىىاألمة)على 
()7سوةلال ةوج(،)71واإمااخ ةتأاي واالإصم عالقامعسوةلال ةوج،دواسوةلهود،ال يوةدتةيرااآليلاا را،
ةوجأ ثة.
يإظة،هود721:؛ألاالسياقوالإغماإليقاعي،ي فقمعسوةلال 
()0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.552
()2هود.728:
()4يإظةمجمعال ياا،الط ةسي،ج،5ص،224إا ياأااالس ثإافةياآليلي يامقداةالزيادلعل الإعيم.
()5إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.025
()1م.ا،ج،7ص.012
()1م.ا،ج،7ص.275
()8م.ا،ج،7ص.550
()5ال جة.54:
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وجرىهاأل مى والسىيماةىيالع ىاةلالمسى وقل( ىالمالقسىموقىدال ىي فيىدال و يىد،و قيىقالفعى ،أمىىا
األمىىةالمىىأموة ىىهةقىىد ً ىىفتعإىىه لمىىل( و يىىه)والمة ىىبالوصىىفي( ال ىىابالم ىىيا)وي ىىاداا
ي وإااأم اةوا دا.عل أا لمل و يه سعقليالة ًم  يةالقةآا ال ديثالقدسي.

ومىىاالمفىىاهيمال ىىي إاصىىتمىىعالقى ىةآا،مفرىىوم(الع ىةولال ىىوثق )إا ىىةةت صىىي مخ لف ىىل

ص ُقو ْ ...بتقر َى اهللْ ,واالعتصرا ْب َثرائْ ِق ع َراهرا))()7وقولىه((...أمور َراسَ اإلسرال ْ َمت كرةت وعرراه
قوله((:أُوو ْ

َو ْث قر تة))()0وقولىهةىىيالقىةآاال ىةيم((..وهر َ اَعررو َوةُ اَر ثو ْقى)2())...ووصىفالطاعىىل أإرىا((َ ...بورلٌ

َو ْث ررق اَعررو َو ْة)4())...ة ىأا ىةاةهىىااالمفرىوممىىع(ال قىوك)مىةلو(اإلسىالم)أخىىةكو(ال ىاب)ثالثىىل
و(الطاعىىل) اة عىىلل يىىاامىةادالقىةآاال ىةيم،ةرىىي مثا ىىلمصىىاديقلالس مسىىاك ىىالعةولالىىوثق ال ىىي
كبِالعُرْوَِ الوُْثقَىَ.)5(﴾...
وةدتةيالقةآاال ةيمةيقوله عال ﴿َ...فَقدِ اسَْتمْسَ َ
ىاييسىاوقةىياالسى عما أسىلوبالقىةآاال ىةيمقولىه(...(()مرن اَفْسرادْ
وماال إىاصال ع

إضاعة اَاما ْد))()1وقولهأخةكَ ...((:ود َْلُتقو َعْلى اَاما ْد))()1ة الهايااق فيىاإرىجالقىةآاال ىةيمااوةد
وةدةيه﴿...وَتَزَوَّدُوافَإنَّ خَيْرَ البزَّادِ التَّقبوَى)8(﴾...ةإضىاعلالىزاد إىاة مىعقولىه عىال ((و ىزودوا))
ألإرىىا ق ضىىيعىىدمال قىىوك.ومىىاهإىىاجىىافاإلةسىىاد،أمىىااإلةًىىادإلى الىزادالىىاييفيىىد قولىىه()

(ودلل م)ةريإ اللعل ال قوكال يوصف رااآليلال ةيمل أإراخيةالزاد.

وقدي م ال إاصمفرموماقةآإيا،ةيس مصداقهماالواقىعالخىاةجي قولىه((...األبوتَر َر ابور َن
إاصعل 
شانَِئكَ هُوَ الأَبْتَرُ﴾(،)72وة ما ً ال ع
األبو َت ِر)5())...ال ي ًيةواض لإل قوله عال ﴿إنَّ َ
عل أسا المماثللاوال ايامعالإصاألص ()77ةيال اة يبوالصوةوالمدالي .

()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.550
()0م.ا،ج،0ص.57-52
()2م.ا،ج،0ص.511
()4م.ا،ج،2ص.77
()5وةدهااةيسوة يال قةل،51،ولقماا.00،
()1إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.11
()1م.ا،ج،0ص.255
()8سوةلال قةل.751،
()5إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.01
()72ال وثة.2:
()77عيإظة:ةإواالإصوعلومه،ص.704
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ةفىىيقولىىه(...(()فْ ري خْلْ رافْ اَ ركمفسِ رشو ردها)7())...هىىااال ة يىىبي ىىداخ عمىىعقولىىه عىىال 

ىدةلجىعمالىإف عىاالرىوكيىإجمعإىه صىي 
﴿...وَنهَى النَّفسَ عَن الهَبوَى﴾()0ةىأامىؤدكالجمل ىياوا
ْ
الةًد.

وعلى ى ص ىىعيدالمعإى ى ي ىىؤديمثى ى ه ىىااال ع ىىالق ىىياالإص ىىوصإلى ى ا س ىىا ال ىىإصالجدي ىىد

ال ضاام إياتالىإصاألصى الىاي ىأثة ،و ًىيةإلى مىدك ًى عالمإًىئ ىةوحالقىةآاو ً ىة ه
م ادئهو عاليمهو مثله،

معه.

 أاالإصالجديدةيمعىةض أ ويى الىإصالقةآإىي عىدعقىدمماثلىل

ب
ةم ىىاأًى ى ا المماثل ىىلم ىىعال ىىإصالقةآإ ىىيقول ىىه((...وانَّ اَشررر طانَوررردو مجرررَُ ابَررره واسوررر َتجوْل َ

خ لْ ره)2())...قىىا الىىكةىىيوصىىفة إىىلاإىىدلعت ال صىةل.وهىىا الصىىوةلال إاصىىيل ىىاد ىىوام ىةآل
عا سىىللمىىاجىىافةىىيالقىةآاال ىةيم﴿وَاسْبتَفززْمَببن اسْبتَطَعْتَمِبْنهُ ْبِصَبوْتِكَ وََأجْلِببْ عَلَبيْه بِخَيْلِبكَ)4(﴾...
ة أاما ص  ال صةلهوإ دكهيئاتاالس فزازالًيطاإيالاييمث جمعاألق  ثقلههإاك.
وماالصوةال إاصيلال ياق طفتماالقىةآام واةقىلمعىه،قولىه()ةىيالعىالمالىايال
ق املُكو َسلخ مْنو ْعلُمْر ْه)5())...مىعقولىه عىال ﴿وَاتْبُ عَلَبيْه ْنَََبأَ
يعم  علمىه((...واحلْسو َر ْة أدو َعْلى هذا اَعاَْ ِ
اَّل ِيَ آتَيْنَاهُآيَاتِنَاَفانسََلخَمِْنهَا)1(﴾...ةمالكالخط ليً ةكمعالقةآاةيةسمصىوةلاسى عاةيلم ًىا رل،
م ًىا رل،ة ىأاالةجى العىالمقىد لى

 علمىه ى لزمىهلىزومالجلىىد(،)1ةلمىا إ ىةلعلمىىه ىاا مىىا

اإسلخعاجلد ،ولميعدم ل سا ه،وساةةيطةيقالغوايلوالضال ،و اامىل االثإىيامعىاهىو

الخسةاا.

أمىامىىايعمى  غيىىةعلمىىه،ةرىىووالى ةىىيو ى مىىاالًى راتةىىإاامىىااع ة ىىهقضىىيلوأةادأا

يعمى ةيرىىا علمىىه،اة ىىجعليىىهامىىة وال ى

عليىىهال ىىقةلىىميعىىةف يىىفيخلص ىهمىىاال اط ى ،ةىىإاا

ةص ةيالقضيلوال ا ها ،لىميىدةأصىابمىاال ىقمقى الامال،لىالك ىااوهىويمخىةع ىاب

()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.11
()0الإازعات.42،
()2إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.204
()4اإلسةاف.14،
()5إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.250
()1األعةاف.715،
()1عيإظة،الميزااةي فسيةالقةاا،ج،8ص.221
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الًى ى ى ى رات(( ...مثرررررررلِ غْررررررراو ِل اَُ َعكو ْبررررررر تْ)7())...وة ى ى ىىيةواي ى ى ىىلأخ ى ى ىىةك((ْ ...ك ْمثرررررررلْ َنسوررررررر ِج

اَعك ب ر تْ))()0هىىااالمعإى ي ثىىاقف()2مىىعمىىاوةدةىىياآليىىلال ىىي صىىفمىىاا خىىاوليىىادوإىىه عىىال 
كمَثَب العَنكََُبوتِ اتَّخَبَِتْبَيْتباً)4(﴾...ةالصىىوةلاسى و تمىاهىااالمثى المضىةوب،ل إرىالىىم
﴿َ ...
طا قه ماما،واإمااس لتمإهالف ةلال ييم ااا فسةماا دجاإ يا:

األو :ض ىىعفعمى ى ه ىىااالً ىىخص،إاأة ى ى ة ىىيً ىىأاعظ ىىيمم ىىادواعل ىىمعيردي ىىهويؤهل ىىه

لمزاوللالف يا.


والثاإي:ااالوهاجىافمىاجرىل خ طىهةىيعىالميجرلىه،وقىدضى ةيىه مىا و ى ةىي يىت
العإ ىوتمىااليسى طيعالى خلصمإىه،ة لمىا ىىاو الى خلصمإىه،ال فىتعليىهخيوطىه،ةرىومىىا

ة وا إااةيوةطل.ةرا صوةلمإ زعلماخوااالقةآاال ةيم.

وثمىىلصىىوةلأخىىةك ا ىىتأسىىل وبالق ىةآاال ىةيممىىاقةيىىبوالىىكاإىىه()اإ ىىدبقومىىه

للخىىةوجإل ى عىىدوهم،ةلمىىاإ ص ىواعإىىهم خىىاالياقىىةعرموإع ى رم ىىالج ا((...إذادع ر ت ُقو إىل جْرررادْ
عَرد ِوكُقو َدارَتو أعو ررك ُقو)5())...ةرىي إىىاصمىعسىوةلاأل ىزابآيىل()75ةىىيقولىه عىىال ﴿...تَبدُورُ
جإلمسى طةةل،
َأعْيُُنهُ ْ﴾...واً ة تمعراةيةاال إدية((وهواايأ يالم لم إادةل لولأوم ْ
وهويقعةيالجدوالرز )1())...وموضعال إديةةياآليلهوةيقوله عال ((...ماالموت))...

الموت))...ةرا ماالم الغاتالإادةلوالطةيفلةيوصفالمإاةقيا()1واليهلجأاإلمىام()لمىا
لمىاقىا ((...كرنَّ ُقو من املْر وتْ غْمور َرة))...ة ىأإرملخىوةرموهلعرىميقاسىواًىدلالمىوت،وهىاا اآليىل
السا قل،يدخ ةي ابالجدماالإوادةلم الغ هةيوصف ا الإا صياعإه.

ومإراقوله((وكسو َر آن ةْ اهللْ اَتَّق ةّْ)8())...ال ي إاصمعآيلالمً الةيسوةلالإوة()5وهي
وهي قعهإاعلى إ ىومخىالفلآليىل،ةفىي ىيا اإىتالمًى الةىيالقىةآا ىألقةىيوقُّىادوإىوة،

()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.784
()0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.515
()2سيميافالعإواا ،سامموس طقو ،ص.710
()4العإ وت.47،
()5إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.408
( )1ةيةال

يةةيصإاعلالًعةوالإثةو يااإعجازالقةآا،ص.517

()1م.ا.
()8إرجالسعادل،ج،0ص.145
()5سوةلالإوة.25،
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ىىيااإلمىىام()إع ىةاضالإىىا عىىاهىىا اآلإيىىلوصىىةفالوجىىو إل ى  يةهىىا،ة ىىااهىىاا مثا ىىل
سيةلآلإيلو ال اليخ اإوةهاوْاإطفىأ،ألاال سىةيسى لزمهىاا،وقةيإىلال ًىا كالإصىيهىيقولىه

عدالك((ومْشو اةٍ ًَعو ِرفُرا اَُ َج ْم ُ.))...

وم ىىاالص ىىوةال ىىيأخ ىىاتس ىىم رام ىىاال ىىابال ى ىةيمقول ىىه-وه ىىويزج ىىي م ىىام الي ىىل-

س ْفي اَبَرو ِق اَُخاطْ ْ مسو َتمو َتٌُ َْ َمنو ًَخ وض فْري اَظُلُمَر ْة)7())...ةرىي عىالقمىعاآليىلالعًىةيامىا
((َ َ...

ىوة ا المإىىاةقياالىىاياأدخلرىىم
سىىوةلال ق ىةلعل ى أاالمًىىردةىىيسىىوةلال ق ىةله ومًىىردم ام ى صى 
إفىىاقرمةىىيظىىالماليإ فعىىوامعىىهمىىاإىىوةاإليمىىاا،ةي خ طىىوا الضىىوفالقليى مإىىه،الىىاي ىىدا يىىة

دائموالم ص ،ةرو ال ةقالخاطف(.)0

ةرإاصوةلجزئيلاق طفتمالم راما عىضجإ ىاتهىااالمًىرد،ةمىااإغمى ةىيمسى إقع

الًىىروات،سىىقطةىىيًىىةكالمعاصىىيواإغمى ةىىيملىىااتالرىىوك ،مىىا ىىد عليىىه لمىىل(يخىىوض)و
(الظلمل)هيأدةااالاإوب،وس ائةها،ة يىفي سىإ لمىا ىاا ىالكأايسى م ع إىوةاإليمىااواا
يإ فىىع ىىهوهىىواليم ىىثطىىويال،واليس ى ديم لولىىه.ةرىىا الصىىوةلالصىىغيةلهىىيإظيىىة لىىكالصىىوةل

القةآإيىىلال يةل؛الق فائر ىاإثةهىىا،إالااهىىا  خاطىىبمؤمإىىا،أظلمىىتعليىىهدإيىىا الق اةةىىهالمعاصىىي،
إيماإىه ضىىوفال ىةقالخىىاطف،لىىي  اإلم ىىاااالسى م ا  ىىه .يإمىىا ىىةددأطىةافالصىىوةل
ةىىالحلىىه ع
ال يةل يااإليمااوالإفاقمعجو امض سيطةعليهالةه لوالخوف.
وال إاصالداخليمعالقةآاال ةيمالي ادي ص ةيخطباإلمام( )ماوإوعىا،وهىو

قىىدي ىىواموض ىوعياأوصىىوةيا،م مىىاثالأوم خالفىىا ،وةىىي ى األ يىىااةإإىىهيع ى مىىدكا ىةاف
اإلمامماالإ عالقةآإي،و ل سه فيوضا ه.

التناص مع حديث النبي ()

وم ىىاال إ ىىاصالى ىداخلي إ ىىاص ىىالماإلم ىىامعل ىىي()م ىىعأ ادي ىىثالةس ىىو (،)

وي جسدالكةىيقولىه((:أًُّررا اَكّراس شرقُ ا متالطْمَراتْ أمور َاجِ اَفرنتِ مبجرارِي سرفنِ اَكمجراةْ،)2())...ةىالمةاد
سفاالإجالاألًخاصالقدولالىايايإ ًىلواالمج مىعمىاالفى ا،وهىااي عىالقمىعقولىه(:)

ماة راإجاوما خلفعإرا ةق))(،)4ةراا عىالق
إ ْو ا
((إإمامث ع ْ
أه  ي يةي ع ْم مث سفيإل ع
ح ْ
()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.11
()0عيإظة،الميزااةي فسيةالقةاا،ج،7ص.58

()2إرجالسعادل،ةيمس دةكإجال ال ل،ج،7ص.52
ويإظة:المطالىبالعاليىل زوائىدالمسىاإيدالثماإيىل،ا ىا جىةالعسىقالإي،
()4مجمعالزوائدومإ عالفوائد،ج،5ص ،718ع

ويإظة:الةوضالداإي(المعجمالصغية)أ والقاسمالط ةاإي،ج،7ص042ةقمال ديث(.)257
ج،71ص ،002ع
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عىىالقةىىيالموضىىو والصىىوةلةالموضىىو يًىىيةإلى االع صىىام ى لرم()والصىىوةلةىىيالإصىىيا
وا دلقوامرا ً يهالمصل يا سفاالإجال جامعاالإ ًىا واإلإقىااةىي ى إالااالسىفاال قيقيىل

مجا اإلإقااةيراقائمعل ال

ماالضال وال يه.

.والسفاالمً رلطا عاالإقااةيرامعإوي ردفإل  خليصرم

ومع ديثالسفيإلهااي إاصقوله(((:)معكا راًةُ احلق ْ,منو َت ْب َعرَرا حلْرقَ ,ومَرنو تَررخرَ عكررا

ْغرق))(،)7ةراا إاصداخليآخةيًيةإل الموضو اا همع غايةةيً الصوةل.

وقىا (((:)إنّْي فْ ُقو كاَْ ْرو ْ َْرهولِّ اَ ْرو َْ ,وإنِّي فْ ُق باِ ْطّةَ ,منو َد َخْله َنجا ,ومَرنو ختلّْر َ عكره

ك،)0())...هإىىا إىىاصمىىزدوجمىىعالق ىةآاال ىةيم،ومىىعال ىىديثالً ىةيفةرىىوي عىىالقمىىعقولىىه
َهلْرر ْ
عال ﴿:ا ْدخُلُوا الََابَ سََُّداً َوقُولُوا حِطَّةنَّْفِرْلَكُ ْ خَ َطايَاكُ ْ وَسَبنَزيدُ المُحْسِبنِنيَ﴾(،)2وقولىه عىال ﴿:وَإذْ
قِيََلهُ ُ اسْكُنُوا هَب ِهِ القَرَْيةَ وَكُلُوامِْنهَا حَيْثُ شِئْتُ ْ َوقُولُوا حِطَّة وَا ْدخُلُوا الََابَ سََُّداًنَّْفِبرْلَكُب ْ خَطِيئَباتِكُ ْ
سَنَزيدُ المُحْسِبنِنيَ﴾(،)4ومىعقىو الةسىو (((:)إإمىامثى ع أهى  ي ىيةىي ع ْممثى ع  ىاب طىلةىي
إىىياس ىةائي مىىادخلىىهع ع فىىةلىىه))(،)5ةرىىاا عىىالقم ماث ى أيضىىاةىىيالموضىىو والصىىوةل.عل ى اا

ال ابةي إيإسةائي  اب قيقي،أماةيال ديثالًةيفوقىو اإلمىام()ةرىو ىابمجىازي
يقومعل أسا ال ً يهاالس عاةي.

ومإىىهقولىىه()م ةضىىاعل ى ال ىىةبةىىيايقىىاة((:وأًرررق اهللْ ألُفُر ررطْنم هلُر رق َ ضر ر تا أنرررا

ماتْحه،)1()).. .ةروي إاصمعقوله(((:)ةأإية ْةطع ع ْمعل ال ْىوضوأإى مواةدواعلىي
واةدواعل ىىيال ىىوضوأاعةض ىىهم ىىا ىىياص ىىإعافو ص ىىةك،)1())...ةر ىىاا إ ىىاصم ماثى ى يفس ىىة
ديثالإ ي(.)

التناص مع كالم العرب

أمىىامىىايخىىص عىىالققولىىه()مىىعأق ىوا العىىةب،ةلىىما ىىداجىىد م ىىأث اة مىىاس ى قه،ةفيمىىا

يخصالًعةالجاهليةإإه(...(()لمي اثة هأسلو اولىمي ىعصىيا ا هأويسى عةصىوة ولىم
()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،م مد اقةالم مودي،ج.077،7
()0م.ا،ج،7ص.511
()2ال قةل.58:
()4األعةاف.717:
()5مجمعالزوائدومإ عالفوائد،ج،5ص.718
()1إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.201
()1مجمعالزوائدومإ عالفوائد،ج،5ص.714،712
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ي فقمعهإالماخال األ ياتال ي جةيمجةكالمث السائة)7())...ةفي المه(...(()ما
يً هاإل جامعاثقاةلالًعةالجاهليةلي ةي المهظاللرا)0())...وةيمىايخىص عىالق المىه

ةقدعةضتخطا ىه()على خطىب ىابجمرىةلخطىبالعىةب،ةوجىدت ايإىاةىي
مع الهم
ع
المفاهيموالةؤكوال واعث.

ىدق
وماجافم واةقامعأقوالهةيال ثعلى الخلىقال ىةيم قىو ا ىثم ىاصىيفي((...الص ع

ابمروالع،)2())...اليدخ ةي ابال إاصمىعقىو اإلمىام()ةىيوعظىهواةًىاد 
مإجالعوال ع
ألامفىىاهيماألخىىالقالعظيمىىلًىىاعتةىىيالعصىىةاإلسىىالميو ةسىىخت عىىدأااإ ًىىة ىىداولرا،ةىىال
يإصىىةفالىىاهاإل ى وصىىاياأ ىىثم،والسىىيمااااإلمىىام( )ىىااة يىىبالإ ىىي()ة غىىاك
الخلقالةةيععل يديهمإا ااص يا.

أهى هىا ال ُّىدإياسى ْفةالي لىواعقىدالة ىا إالةىي يةهىا،)4())...ةرىا 
و ااقو ا ىثم((إا ْ
المعاإيديإيلعةةتعاالمو دياالايا اإواعل دياالإ يإ ةاهيم()ةال خ ص ًىخص
ع
أ ثم اصيفي ،هيمفاهيمجافت راال إيفيل.

إااةإاقولىه(ْ (()فْلا تَغرنم ُق احلْ اةُ اَردَّن ا فإنَّمرا انَّرتق ف ررا سَرفُرٌ لُر ل،)5())..ٌ.ي إىاصمىع

ةيس عدااي وامةدقوله
المضاميااإلسالميلوي عالقمعالإصوصالقةآإيلواأل اديثالًةيفل ،ع
()خطبا ثم اصيفي.
ِ
والاعى ُّىدمىىاال إىىاص ًىىا هقولىىه( ...((:)واسوررتَحو ا مْررن اَفرررِّ فإنمرره عررارٌ بررا ٍق األعوقررا ْ

ماإاج
وا ْألعوكاقِ،)1())...معقو هاإئ اق يصلالًي اإيةييومايقاة((هالكمعاوة،خية
ا
ىاجةىىةوة...المإي ىلعوالالدإي ى لع،)1())...ةىىاليخف ى عل ى الم ىىد ةةىىيالقىىوليااإرمىىامخ لفىىااةىىي
إى ا
ال اعىىث،إاااال اعىىثةىىيقىىو هىىاإئالعصى يللقومىىه ،يإمىىاال اعىىثةىىيقىىو اإلمىىام()هىىو

خوفاهلل عال الاي اةماالفةاةماالز فو وعىدعليىه،إعىمهإىاكإىو مىا إىاصال خىالف
ىالحةسىادالةعيىلخيىةمىا
إص ع
ياقوله()وقو ا ثمةيموضو (ةسىادالةعيىل)يقىو ا ىثم(( ْ

( )7األثةالقةآإيةيإرجال ال ل،دةاسلةيالً والمضموا،ع ا علي سياالف ام:ج،7ص05
()0م.ا:ص،ج05،7
()2جمرةلخطبالعةبةيعصوةالعة يلالزاهةل،ا مدز يصفوت،ج،7ص.07
()4م.ا،ج،7ص.27
()5إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،2ص.721
()1م.ا،ج،0ص.758
()1جمرةلخطبالعةبةيعصوةالعة يلالزاهةل،ج،7ص.21
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إصالحالةاعي،)7())...على ااأميىةالمىؤمإيا()يقىو ...((:فل سرُ تَصرلح اَرّع رةُ إال بصرال ِح
اَ الةْ ,وال َتصولُح اَ الةْ إال باستْقامةْ اَرّع رةْ،)0())...ةجعى اإلمىام()الطىةةياعلى  اىدسىوافةىي
م المسؤوليلو ْ حالفساد،وا ْاجع اإلمىام()إصىالحالةعيىلمإىوط صىالحالىوالل،ألإرىم

الطةفالم سوطاليد،ةصالحالواللمةهوا اس قاملالةعيل الطاعل.

يإماجع أ ثماإلصالحعل عا قالةعيلدواالةاعي،وهااإا عماإظةال ععليمىاًىأا

الةاعيو دإيماًأاالةعيل.

ةمىىاأمعىىاالإظىىةوأجىىا ال صىىةةىىيالمىىأثوةعىىاالعىىةبوقةإىىه المىىأثوةال ىواةدعىىااإلمىىام

()وجدااهإاك ايإاةيالمال اتال اعثلعل ال لم.

ُّ
لااةإإيأةد  ًا ه ياال المياإاا ااةيهمضامياخلقيلعاليلومفىاهيم و يديىلإلى 

م ىىاد ال إفيىىلال ىىيسىىادتعإىىد عىىضالمو ىىدياوا ةةرىىااإلمىىام()مىىعالةسىىو ()

لطو مالزم هله.

لااةإامعظمال إاصةي المه اامعالقةآاال ةيموال ديثالًةيف.



()7جمرةلخطبالعةبةيعصوةالعة يلالزاهةل،،ج،7ص.07
()0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.775
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املبحث الرابع  :إرسال املثل

المثى هىىو(( ًى يهسىىائة...ي ثىىةاسى عمالهعلى معإى أاالثىىاإي مإزلىىلاألو ))(،)7أيأا

الموقفال يا ياآلإييإىز مإزلىلالموقىفالىاي ىااظةةىاإلطىالقالمثى ،ةًىا هالمىوقفيا،سىو 

االس ًراد الكالمث ،وهوجزفماال مثي ،لالكعدمامل قا ىه(،)0وال مثيى هىو((...أايةيىد

الم ى ى لممعإى ى ى ة ى ىىالي ى ىىد علي ى ىىه لفظ ى ىىهالموض ى ىىو وال لف ى ىىظقةي ى ىىبم ى ىىالفظ ى ىىهواإم ى ىىاي ى ىىأ ي لف ى ىىظ

...أ عد.)2())...

وقىداسى عم العىةباألمثىا السىائةل،لمىاةيرىامىاإ ىلخفيىل يى على المعإى  ىأوجزلفىظ

وأدله،ةقداخ زإتاألمثا ال ملةي ضاعيفرا،لاا اإتماالًواةدال ىي قىة األسىما و ًىيع
عل األلسا،و إدمجةي الةيفال الم.لاا اإىت غيىلاألد ىافالعىةب،لمىا فطإىوامىاأثةهىاةىي
اخ از مااً جةماالًؤوااليوميلالم جددل،لااإردواإل جمعراةي بمخ صلوعمدواإلى 

ًة را.

وأقىىةالقىةآاال ىةيمالعىىةبعلى هىىاااالسى عما ،لىىاا ثيى اةمىىاأًىىاةإلى ضىىةبالمثى للإىىا 

لغاي ىىلال ف ىىة،وال عقى ى ()4وض ىىةب ثيى ى اةم ىىااألمث ىىا ة ىىيآيا ىىه()5ةاسى ى وةتة ىىيجإ ا ر ىىاالعظ ىىل

واالع اة.

ولمحالًعةافالمث ةيجاإ هاألإيق،ة أةواةيه ليىلجماليىل،ةاة ىأواأايزيإىواأًىعاةهم ىه،

و اتةإاماةإواال ديعاللطيفلوأسمو (إةسا المث )إااجاف هالًاعةةي يىت()1ةىإاا مة ىه
الصإعلو م إتمإه،أةس مثلياةي يتوا د(.)1

وقىىدةصىىدال ال يىىواإةسىىا المث ى ومظىىاهة ةىىيالق ىةآاال ىةيموال ىىديثالً ىةيف،وهىىاهىىي

خطباإلمام( )او اوهماةيإةسا المث والمثليا ،وأ ثةماهاا،ةرىويةسى أمثىاال
م عاق لةيإسقوا د،و يإئ اىايسىلكمسىالكالعىةبالمعةوةىل،ةقىديةسى المثى ا ىداف،وقىديزجيىه

()7إرايلاإليجازةيدةايلاإلعجاز،ةيعلومال ال لو يااإعجازالقةآاالًةيف،ص.87
()0عيإظة :ةيةال

يةةيصإاعلالًعةوالإثةو يااإعجازالقةآاص.071

()2م.ا.ص.074

()4عيإظة:سوة ي،العإ وت،42وال ًة.07
()5عيإظة:مثالسوةلال قةل.01،

()1عيإظة:معجمالمصطل اتال ال يلو طوةها،أ مدمطلوب،ص.51
()1عيإظة:م.ا،ص.51
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طةيىىللل ىىالمو قويىىللىىه،ةيىىزداا ىىهالمعإ ى  رجىىلوجمىىاال،ةضىىالعىىاال مىىلالقا عىىلأصىىال ىىيا

طياتالمث (.)7

ولإلمامأمثا سائةل،اج ازت وا ىاتالىزما،وداةتعلى األلسىاةىي يإرىاومىا ازلىتقًىي ل

إل اليوم.ةماأ ثةماي ةددةيمإاس اتمخ لفىل((اَدهر ً مان ًر ٌ َركْ وًَر ٌ عل ركْ،)0())...وهىا 

الجملل((كلمة َ ٍق ًراد برا باطل))(،)2ةرا ال لماتوسواها مًت رىااألةىوا  لمىاسىإ ت ىادةليى م
رامقايسلال دثالجديد الواقعلالقديمل.

وااا ماس عةاضمال ساتالظةوفال يصدةةيراهاااالمثالا،ةسىإجدااالمثى األو ،

قدجاف معيلجم مصىا ل،معظمرىام مخضىلللإصىح.ولمىا ىااأواا ىثرمعلى الصى ةعإىد
إىىزو ال ى الف،لفىىتأإظىىاةهمإل ى قسىىملالىىدهة الإس ى لإل ى  ى ةىىةد،ةرىىو ص ى اا،ل ى ةىىةدمإرىىا

إصىىيب ،صىىليرإىىأ رىىا،ةرىىااهىىويىىوملىىه،و صىىلي ل ى  رىىا،ةرىىاايىىومعليىىه،وعليىىهأايةض ى 
ال الفوي مد  عال ةيالةخاف،ة اليوميههاياام ىاالىه،ة مىلالمثى هىوالإصىي ل الصى ة

وهيًاملللعمومالمخىاط ياو سىةيعلى  يىةهمممىالىمي ضىةمجلى الخطىاب،سىةيااالمثى 
الايقامتعليهقاعدلاال الف.

أماالمث الثاإي(( لمل ق))...ةقدأعقبواقعلمما ىلالخىواةجلإلمىام،ومجا ر ىه مىاال

يليىىق،ةقىىالوالىىه((ال ىىمإالهلل)) أإىىهيعمى  خىىالفهىىا ال لمىىلااتالمفىىادالقةآإىىي(،)4وقىىد ىىم
عل ى ى هى ىىا الجملى ىىل

ق،و ى ىىم ى ىىاطامفى ىىاد أااإلةادل
مى ىىيا ،ى ىىمظى ىىاهةوهى ىىوأإرى ىىا لمى ىىل ى ى ا

االس ى عماليلال امإىىلوةافهىىا الجملىىلإةادل يىىةجديىىل،ألاالغايىىلمإرىىاهىىيإةسىىافةلىىو ال اط ى ،
ة إاز مىدلو هىا ال لمىلطةةىااهمىاال ىقوال اطى ،مىعااهىا ال لمىللىوخليىتوإفسىرا،ل اإىت
قااليًو هال اط ،إالأاعوام خاةجيلأ اطت ال لملساعلإطقرىاأسى غتعليرىامظرىةيا،

لميإطلياعل اإلمام(.)ةقد ااالمقصىودهىواإل اطىل

ىماإلمىام()والقضىافعلى 

ال ا ميلهللال يهيقوام ماإلمام(،)واالةإااإلماملميف همدلو  المرم.وه ااساةت
لم هخالدل،يس عاا راةي موطاي ال

ةيىهخصىماايضىمةأ ىدهماالضىال ةيسى ة وةاف

مظرةال ق،هإايجىيفدوةهىا ال لمىلل ظرىة فىاوتالمىدلوليا،اللغىويوال صىديقي،ةىاللغويال

()7اعةابالقةآاال ةيمو ياإه،ج،7ص.18
()0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.12
()2م.ا،ج،0ص.015
()4عيإظة:سوةليوسف،11،42،واالإعام.10،
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يعدو صوةالمعإ المعجمي،أماال صديقيةروماي ةزالقصدالجديالاييرىدفالمى لمإلى 
إيصاله.

وقداا قوله((()ا تج ا باَشَّجرةْ  ,وأضَاع ا اَثَّمرَ ْة))(،)7وصاةماأوا داألمثىا ،وعلى 

الة ممااإهلميقلهةيإ ىدكخط ىه،ل ىاالمإاسى لال ىيقيى ةيرىا جىةيمجىةكالخطىب،إااإىه
صةح را المقولىلعلى مىلمىاالإىا ،ةىال ىأ مىاإإى از المإاسى لمإزلىلالخط ىل.والسىيماأإىه
صىىدد صىىيةالإىىا  ع ثيىىلعملرىىم،ةرىىمإالىىمي فل ىوا ىىالثمةل،ةىىالأق ى مىىاأااليلق ىوا ىىاالإل ى 

الًجةل؛((...فإن كانُ اَشجرة معت ة فباألوىل اعتبرار اَثمررة ,وإن مل ًلتفرُ إىل اَثمررة فبراألوىل ال اَتفرات

إىل اَشجرة،)0())...ةمصيةالًجةلهوال ضييع،ل عمدهم ضييعأ ساماةيراوهوالثمةلل وإرا

هيالمطلو ل.ةموضعاالس ًراد المث هىوةىي ى م فى ي مسىكةيىه ىاألدإ دوااالهىم،ةرإىا

م ماالمفاةقل،إاالمؤدكةيالإرايلهو ضييعاالثإيامعا،وخلوالوةاضمإرماجميعا.

ومااألمثا ال يأطلقراو ل ست ال مل–وصح سمي رامىثالعلى الىة ممىاخلوهىامىا

ال ً يه–قولهَ ...((:سلو عنِ اَرمف قِ وبرلَ اَطّْرًرقِ ,وعرنِ اوْرارِ ْوبرلَ اَردّارِ،)2())...ةرىااامىثالا ا عىاةىي
ييج ةعليراالمةفسىوافأ اإىتصى لمؤق ىل–
الخط لومللرمام قاةب،وهياإ فافالص لال ع
ةةقىىلالطةي ىىقال ىىي إ ر ىىي وص ىىو  ى ى إل ى  اي ىىه–أمصى ى لمسى ى ديمل صى ى لالج ىىاةال ىىي

س ي إل إقملإاا ااالجاةجاةسوف،ووجىهاإلج ىاةةىيالصى ل،هىيعىدمإم ىااالى خلص

مإرا.ةالمةفمالميس علم ا صا يهةيالسفةوالمقىة،أ ىة على الق ىو  صى لمىاالية ىب
هوال فصيمىاًىةهىاااألمىة،ي ىوا ىال ةزعىاصى لالسىوف

قهع.
واالج إابعإراةي ا لم ة 

ىةيأمىةالصىا بوالجىاة،

ومىايلفىىتالإظىىةهإىىاهىىودخىىو هىىاياالمثلىىيامصىىا ياألمثىىا أعخىىةأةسىىلرااإلمىىام()

ةيها الخط ل ،عضرا مخضللص لأصال قولهةيرىا((صرحو َبةُ اواْهرلِ شرؤ ٌ  ...ال تَروغْربو فْر مَنو

َز َه َد ف ك ,رِم بع دٍ هر َ أوُر َرِ مْرن وْرًربٍ،))...و يةهىاممىايمثى اًىاةاتمضىيئلعلى وةقرىايى ماخ يىاة
الصا ب،واصطفافالطةيقلال يي مال عام معه رامعالصديق.

وثملإصىائحأخىةك–ةىيهىا الخط ىل– إاولىتموضىوعاتأعخىة،ممىايىو ي ىأاالخط ىل

ا واهاإسقعاممث  إيىلم املىللمىتأًى اتمجموعىاتم فةقىل،مثلىت ى مجموعىلطةةىامىا
األ اديىثال ىييأخىا عضىرا جىزل عضىرااآلخىة ىتمسىم وا ىد،أسى مظرىةالو ىدلعليرىىا

()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.57
(ً)0ةحإرجال ال ل،ا اميثمال ةاإي،ج،0ص.050
()2إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص.11
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وهىىوطىىا عاإلةًىىادالىىايمىىادأ ىىهأايوجىىهويإصىىح.وهىىااالموضىىو يقىىودإلى ظىىاهةل فًىىتةىىي
أسىىلوباإلمىىام()وهىىي إىىو مضىىاميامىىايطة ىىهةىىيالخط ىىلالوا ىىدل،وهىىااال فىىإاةىىيطىىةح
المضىىاميا ىىاادأبالعىىةبةىىيأيىىامجىىاهلي رم،إا اإىىتالقصىىيدلالوا ىىدل إف ى حعل ى أ ثىىةمىىا

جاإب،ةيل قطالسامعمإرامخ لفاأل اديثم وزعلعل مقدمل،و ةض،وخا مل،ة ااي خلص
ماموضو إل آخة ةاعل،ةي سل  ياثإاياالقصيدل ةةقمإ قالماجزفإل آخة.وهااال إو 
لميق صةعل الًعةالجاهليةقد ااماًأاالقةآاال ىةيمأا عىددةيىهالجواإىبال ىيي طىةق

إلير ىىاة ىىيالس ىىوةلالوا ىىدل.ةيج ىىدالم ىىةفةير ىىاالقص ىىصوالمى ىواعظوال ًى ىةيعاتواألوام ىىةوالإى ىواهي

واألخ ىىاةو سىىطالص ىىفاتالمىىؤمإياوال ىىاةةيا،يخ لىىفال ىىك ىىاخ الفالس ىىوةلدواأايخ ى ه ىىاا
ال إويىىع لليىىاتال واصى وم طل ىىاتال لقىىي ،ى الع ى ةالسىىامعمىىدةكأاوةافهىىااالصىىةحاألد ىىي

ي مىاالجمىىا الىىاياعجىىزم لقفيىهالمعاصىىةواومىىاوةائرىىم،على مىدكاآلمىىادمىىا ديىىدماهي ىىه،
واس ًةاف إره.و الك إيتخطبأميةالمؤمإيا()وةقهااالإسق،إسقالفإواالم إوعىل،
ةالخط لالوا دل سعأ ضاإرالعدلأ ةاض،ةقىد قاسىمرامعىاإيال و يىدوال وجيىه،وال ىثعلى 
الجرادوال ة يب الجإلوال ةهيبماالإاة،والف يىاةىيال ًىةيعوالإصىح،وسىوقالمثى وسىواهامىا

األ ىةاض،ةىىالي يىىفالم لقىىيمىىااجى و ىىدلعضىىويل اإىىتأوموضىىوعيل،ةرىىا الو ىىدلمطلىىب
ا ة هالةوماإسيل( ،)7عدأا اولتاا عيدال و دإل الوجودالاية هيدالعلموال جةيب(.)0

عل ااجمالياتالو دلالم جاةلةيأص الةؤياالةوماإسيلاإراةت،ولم عدمصد اةو يدا

للجمىىا (،)2ةرإىىاكم ىىاوةأخىىةكللجمىىا  المجىىاوةل(،)4وهىىيم ققىىلةىىيهىىا الخط ىىل،إا جىىاوةت
ةيراال مالساةيلمسةكالمث معاألمثللالسائةلال ييمث  ى مثى مإرىاو ىدللفظيىل؛الة ىاط
عضىىرا ى عضمىىاجر ىىيالمعإى والم إى (،)5هىىا الو ىىداتمثلىىت ى وا ىىدلمإرىىال إىىلةىىيال إىىاف

ال لي،ألااللغلهيالواسطلةيهو((...الًيف وسطةيهاللغلإالل ق هأس ابال إاف،)1())...
وها الطةيقل ةةةي إافهي ليل ثيىةمىاالخطىب،ال ىي مىلاألمثىا السىائةلجىزفا يى اةمإرىا
الخط ىىلالسىىالفل،ةقىىد ميىىزت إةسىىا الإصىىحةىىيهيئىىلأمثىىا ،يصىىحأا ةسى ةىىيم اة ى ً ى ،

()7عيإظىىة:اللغىىلواإل ىىدا ،م ىىاد علىىماالسىىلوبالعة ىىي،ص،05ةقىىدةأكً ى ةيعيىىادااالةوماإسىىيلأةسىىتأص ىوالةىىي
الإًاطال ًةي–األدبوالفا–و دلال إفص  عضراعا عض.

()0عيإظة:المةاياالم د لماال إيويلال ال ف ي يلص.85

()2جمالياتال جاوةاو ًا كالفضائياتاإل داعيل ،ما أ وديب،ص.75
()4م.ا،ص.71
()5اال جاهاتال ديثلةيعلماألساليبو لي الخطاب،،ص.22
()1اللسااوالميزااأوال وثةالعقلي،ص.15
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الً ما ها األمثا عل مضاميا واةقمعالوقائعال يا يلالم فاو ل،ةإااأجي الإظةةىيهىا 
الخط ىىل،س ىىإجدم ىىاوةم ايإ ىىل إاول ر ىىاالخط ىىل،ولل ا ىىثأايةص ىىفراة ىىي ق ىىو ااتعإ ىىاويا

م عددل،ةي وا عإوااجامعالرا المقاصد ،الوة والزهد،والقإاعل،وال ثعل العلىموم ىاةم
ىمو يىىافوسىىعلصىىدة،و يةهىىامىىااألمىىوةال ىىيًىىغلت ي ى از ي ى اةمىىا
األخىىالقمىىاص ى ةو لى 

الخط ل ،مثلتًطةهااأل ة(.)7

ومىىايلفىىتالإظىىةةىىيهىىا الخط ىىلأاهىىا الم ىىاوةلىىم إعىىز  ،ى اا عضىىراي لى

 ىىاآلخة

ىةدإط ىةادا يىىة
المخ لىىف ،إىىافعل ى معطيىىاتال جىىاوة،مً ى لل ىىالكإمطىىام ىىة اةعل ى إ ىىويطى ع
ثا ت،ة جدموضو القإاعلمثالم فةقاةيجإ اتالخط لي واًج مةلمعموضو آخة.

وال فإاةيال ةاة،و إويعالصي ي م ةةقل ةسخالموعظىلةىيالضىمية،ةالغايىلمىاالمثى 

هإاوماجةكمج اة ماال مهو عثاآلخةيالق ولراوالعم  را،إالااالىكلىميمإىعاا ىؤدك
على إ ىىومىىاال فىإاةىىيالصىىيا لوةىىيالموضىو ،ةمىىثالموضىىو القإاعىىلسى همىىعإعمىىلالعاةيىىل

والسالمل،ةقىا (( ...وال مالَ أذهب باَفاوْ ْة من اَرِّضا [ ...إىل و َه] انتظق اَرا ة))،ثىماماإلإسىاا يىة
مامإع.وةيةقةل اليلامالة اتوال سدثىمقىا ((...واحلر دا إىل تقحق
القإو ،ال ةيصعل
ع

اَذن ِ))...ثمةيةقةلثالثلطةح ديالللما ،ليقإع هأص ابالعقو وهوالعلىم((َْ ...ا كْكاَ انوفرُ

مْ رن اَعل رقِ))...وقىىا أخىىةك اةسىىماصىىوةلأخىىةكللقإاعىىل ،قىىومعل ى عىىدمال طلىىعإل ى مىىاةىىيأيىىدي
ريه))و ىة
اآلخةيا؛ةماةضي الةزقالمقسوملهماعإد  عىال ((...ملو ًَرسر و َعلرى مَرا فْري ًَر ْد غْر ِ

عل ى الموضىىو  ىىاةلأخىىةكة ىىياأا((ال مَ را َل ...أعو ر َد مْ رن اَعقُ ر ِل))...م يإىىا عىىدهاأاالفقىىةأًىىدمىىا

الجر ...إل  يةهاماال م قولهةيإ دكالفقةات((...واَعفاف ِزًكرة اَفْقررِ))...ةرىااال لىويا
ةىيا ىةالقإاعىىلوسىةدم اسىىاالعفىوعمىىاةىيأيىىديالإىا واالس عاضىىلعىاالمىىا  ىالعلموالعقى ،

والق و  ال فافو يةها-ممالماا ة -جىاف لىهةىيخط ىلوا ىدل،أعزجيىتةيرىاالإصىائحالعلى 

إ والم اًةل  ،وس اإلمام()طةيقلأخةكةيلفتأإظاةالإا إل العم الصالح،لىئال
ىىأإفالإىىا مىىاالإصىىي لو ىىدةمإرىىا،ةرىىااأسىىلوبةةيىىعيرىىدياإلإسىىااإلى الصىىالح،دواأا

يًىىعة  ثقى ى األوامىىة،أوالإى ىواهيالص ىةي لة ىىيص ىىيغراو اة ي رىىاالمألوة ىىل.ةقىىد مي ىىزتال اة ي ىىب
قصىىةهاوسىىرولل فظرىىا،ممىىايق ىىدةمعىىهعل ى  ف يىىكالخط ىىل،واخىىاموضىىعال اجىىلمإرىىاوةةعىىه

ًاهداةيأإديلال الم،ومجال ال ديث ،هاامععمقالمثى ودقىلاخ يىاةال لمىاتةفىيقولىه

مىىثال((...مَررنو ال ًَرر َتعلق ًَجورررل ))...مث ى الدقىىلهإىىاةىىيالصىىيا لوال ة يىىبمعىىا،ةضىىماالم ىىوة
ال ا عي،إجدأاالجمللموصولل،مفادهااإلخ اة،ةالجر إ يجلعدمال علم،وهوإاجمعإىه،ةلىو

()7يإظة:إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،7ص12وما عدهاإل ص.15
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عد عاها الصيا لوقا ((اوْاهل َمنو َْا ًَ َت َعلق))لوقىفالجرى عإىد ىد،ةمعلىومأااالسىمثا ىت

الداللل،أمامعها الصيا لال ي د على اإعىدامالم ىادةلأصىال(اليى علم)ةالجرى اليقىفعإىد
د،إاماالي علميزدادجرال،لااعمدإل الفع المضاة الاييد عل ال جددواالسى مةاة(،)7

ة أاعدمال علم،يإزلق صا هإل مروكس يقالقةاةله،ةالجر ي يق هويىزداد لمىاأ جىم
عاال علم.وهىا الدقىلال ق صىةعلى هىا ال مىل ى  عىداهاإلى أمثالرىا ،مىااليسىعالوقىوف

عإد .

و از ماألمثا اليق صةعل ها الخط ل،ل ادأبال ثهوال ة يزعل السىائةمإرىا،

ةم ىىاأةسى ى  ى ى ص ىىاةيس ً ىىرد ىىهة ىىيمإاسى ى اتم قاة ىىلة ىىيالمغ ىىزكقول ىىه((...ال رأُ َي َْمَرررنو َْرررا

طا ،)0())...يضةبمثالةيمايعجز قومه مةداوعصياإا،ةعدمالطاعليردمالةأيويإفيه.
ًْ

()2
ةيإ ىة
ومماساةت هالة ااقوله((...ماعدامما دا، ))...يضةبلما غيةتأ واله ،ع
عليهالك،وهااالمث لميقلهاإلمام()ةيخط ل  ااةساللأةسىلراإلى ال صىةل،أوصىلرا

ع داهلل اع ا ،ل إرا جةيمجةكالخط للايوعراواإ ًاةهاةيم ف ماالإا .

ىعاةللًىىعوبالمقاومىىلضىىدالظلىىمةىىيعص ىةإاال اضىىة،قولىىه()
ومإرىىامىىاقىىدصىىاةًى ا

((فررامل ت فْري َ رراتْ ُق َمقُرر رًِنَ ,واَُ َح َرا ُة فْري مَر و ْت ُقو وْراهْرًو َن))(،)4هىىااالمثى صىىي صىىيا لقائمىىلعلى 
ال ى ىوازيالإ ىىوي،الق ىىائمعلى ى جر ىىلالع ى ى ة ىىيالم ىىوك(،)5دوااا إقل ىىبال إي ىىلالإ وي ىىل؛ألا

ال ة يبةيالجمل ياهوإفسه،ةقد قدمالم دأ،ثمً هالجملل،ثمال ا ،ل ااالإع ا جافةي
م وكالمادلإا وا دل ضاداألخةك.
ةى:الموت×ال يال

ةي يا م×ةيمو م
مقروةيا×قاهةيا

ها الصىيغلال ة ي يىلللمثى ،أوجىزتًى ليا،لل يىالال ةيمىلوال يىالةىيا ،و رىاااإليجىاز

ثىىتعل ى الق ىىا ،ولىىم لجىىأإل ى الصىىيغلالم اًى ىةل،ة ىىدع عةالمعإ ى ي ىىواةهىىاقىىدةلالسىىامعة ىىي

اق إىىاصالداللىىلال امإىىلوةافهىىا ال لمىىل.وهىىا مي ىزلالمث ى السىىائة،إايط ى  اض ى اة ،لمىىا ةقىىت

()7دالئ اإلعجازةص.714
()0إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.415
()2م.ا،ج،7ص.205
()4م.ا،ج،0ص.57
()5ال ديع ياال ال لالعة يلواللساإياتالإصيل،ص.700
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ساإ ل دعوإل ال مث  ه،دوااألوامةالم اًةلال ييإ صةإطالقراةيظةفال ادثىل،وقلمىا
ي عداهاإل  يةهامااأل وا واألموة.

وثمىىلمثى آخىىةلإلمىىامي ىوازكمىىعمثى آخىىةةىىي إي ىىهالخاةجيىىل،مىىعاإع ىىا ةىىيالم ىىوك،

وهاايعإيأا إاصىاداخليىااإعقىد ىياالمثلىيا،ةرمىام عاصىةااةىيال ق ىلالزمإيىل،ومىامىادليى 

ىمي سىىاأايجي ىىه((أ وسْرنو
ي ىىيااألقىىدممإرمىا،والمثى الىىايأطلقىىهاإلمىىام()هىىوقولىىه،لمىىالى ع
مسو َت ْمعات ,تحو ْسنو إجابَة،)7())...ةرىويعىاةضمىثالآخىة((أسىافسىمعا،ةأسىافإجا ىل))(،)0والمخالفىل
ياالمثلياقائملعل المغايةل ياالعإواإيااللايايإضوي مث مإرما

ه،ةممىاقالىهاإلمىام

()ه ىىوإإً ىىاف،وم ىىاعاةض ىىهم ىىامثى ى ي ىىدخ  ىىت ي ىىزاإلخ ىىاة ،م ىىاأااإل س ىىاامض ىىاد
لإلسافل،ةاال ساايإصعل الجرلااليجا يل،و د اإلسافلعل الجاإبالسل ي.

وا ةزاإلمامالفاعى مخاط ىاوم يإىاال ىا ال ىييإ غىيأاي ىواعليرىا،ليق ىدةعلى الجىواب

ةيقوله(مس معا)ةاسمالفاع هوالسملال يأضفتعإص اةجمالياعل صيغلالمث .
ولي  ما ل

 صوةلالمث هوسائة،ةةبمث هيةيقولالسيةوةل ،قولىه((بلغ احلق

ط َعه،)2())...ةىاليخى  رىااالمثى اإىه يىةسىاة،مىاداميجىوزإًىراة ةىي ى مىوةدي لى األمىة
َمقُ ْ

ةيها ةو ه.

ومسأللسيةوةلاألمثا ال ظ عل إمطوا د،ة ثيةلهياألمثا ال يسادتةىيزمىامىا،

ثمطواهاالزماا،ةلم عد ا ة،و ا ت يسل ياثإاياال ب،ةالعمدلةيالسيةوةلهواالس عما 

الفعلىىي،والمم ىىا،ةىىالقولال امإىىلةىىيالمث ى هىىيصىىال هلالًىىراةةىىيمإاس ى اتمخ لفىىل،ولل يئىىل
الثقاةيلأثةةيإةةازالمثى و داولىهوال ىثعإىهومداةسى هوًىة ه.والىكيعإىياا عىضاألمثىا 
يم ا عثراماجديدماخال إًاعلم دأاالس ًراد المث واسى دعائهعإىدال اجىل،ةللمثى قىدةل

عل اإليجازوالوصفالدقيقمادامعإصةالمًا رلقائما ياالطةةياوالإ لال ي واةكخلف
الم ليا ليرماقائمل،ولالكقديطلقالمث وي ق قيدال اللالةاهإل ،قوله(ً َ ...((:)طرا

َقصريٍ َرأُيٌ،)4())...وهىااةىيصىيا هاليسى ويمىثال،ل ىاالظىةفالىاي يىكةيىههىااال ىالممىع
اًاة هوالماعهلواقعل اةيخيلمعةوةل،أل س هوًيالمث ،ةرويومئإل عصياإرم،الايسىيؤو 

إلى إىىدمم ى م،لىىالكيصىىحةةىىعهىىا الجملىىلمىىثال لمىىاا ي ىىتع ىواةضً ى ه جمعرىىامىىع يةهىىا،
()7إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.414
()0الفاخةةياألمثا ،المفض الض ي،ص.728
()2إرجالسعادل،ةيمس دةكإرجال ال ل،ج،0ص.712
()4إرجالسعادل،ج،0ص.080
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اليغيةعااألص الايوضععإه ،ي
ويإ غيعإدئاإعادلالجملل ااةيةها،ةالمث
ع
هو(.)7

 مىا

والمثى لىىي لىىهصىىوةلوا ىىدل،ةقىىديجىىيف ريئىىلدعىىاف ،قولىىه()للخىواةج...((:أصررابَ ُقو

اصْ ربٌ،)0())...ةللم ى لمأايىىإصهىىااالمثى ةىىي ى موقىىفيخىىةجةيىىهالمقا ى عىىاطىىو أمىىة أو

يخالفهةيةأيه.

واألمثا  ةكةيخطباإلمام()وهوإفسهاس عاا أمثا العةبواس عملراةي المه

ديثوي ةزجواإ راالمس ةل،ماخىال اجىةاف
وهاايدل عل أهميلالمث ؛إاهويةةدجداو ال
ع

المث  يامطاويال الم.وماالجدية الا ةأااإلمام()عإدمااس إفةالإا للجرادة ثاقلوا

عإى ىىه،إع ى ى على ىىيرماالإًى ىىغا  ضى ىىةباألمثى ىىا ،ةى ىىيأمى ىىوةةأكأإرى ىىامإع ى ى رممى ىىاالجرى ىىاد،ةقى ىىا 

((َ ...ت َت َربَّع ر نَ َْلقررا تَتو ر ِرب نَ األْموثررالَ،)2())...وه ىىااإىىةكااضىىةباألمثىىا و ىىاا ةهاهىىوعىىادلدأب
عليرىىاالعىىةب ،لىىااال ىىةواا رىىيماعل ى مسىىاةلواسىىعلمثلىىتظىىاهةلأسىىلو يلةىىيخطىىباإلمىىام

( )اإتجديةل ال إاو .

()7إرايلاإليجاز،ص.87
()0إرجالسعادل،ج،0ص.271
()2م.ا،ج،0ص.480
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اخلامتة

ةيخ امها األطةو ل،ال دماا ةماأةضتإليهماإ ائج:

كعإىىه ى ى ةىىيا ل ىىكالمواق ىىف
- 7إااألدافالفإىىيمم ىىزجمىىعًخص ىىيلاإلمىىام()الي ىىاديإفى ى ع
وأًدها،اس طالتالجم أمقصةت.

- 0ااخطىىبأميىىةالمىىؤمإيا()العصىىماف ةسىىمصىىوةلمًىةقللل ىىا مالمسىىلمالىىايي ىةأف ةعي ىىه
وي لطىىف رىىم ،ى ليىىدعولرىىمويظرىىةالخىىوفعلىىيرمويعلمرىىمويإصى رمويىىوجررم.و ىىالك م ىىو
هىىا الخطىىباآلثىىاةالسىىيئلال ىىي ةسىىمراالًخصىىياتالفظىىلوالغليظىىلال ىىي ىىثالةعىىبوال رديىىد

و خالفالمإرجاإلسالميوال إ سبإليهإال االسم.

- 2ام ازخطابأميةالمؤمإيا(–)عل الة مما قىادمعرىد – المعاصىةل،وآيىلالىكسىرولل
ط يقالمإاهجال ديثلعليه.

 4ي -إ ىىباإلمىىام()األوامىىةالص ىةي لالم اً ىةلةىىيمقىىامإصىىالحالإفىىو وال ىىايةمىىااأله ىواف
والفى ا،لىىاا سىىودةىىيهىىااالمقىىاماألةعىىا المضىىاةعلأوالجمى االسىىميل،ة إسى ةاألوامىىةاالةًىىاديل
وةافالجمى ى ال قةيةي ىىل،ةي ىىوام ىىاظ ىىاهة خ ىىةيس ىىا اااط يع ىىلاإً ىىائيلم ة ىىل،أم ىىاة ىىيس ىىوح

ال ىىةب،ةيسىىودةع ى األمىىة،لط يعىىلالظىىةفالقىىائم،وهىىوهإىىاكيس ى عم ةع ى األمىىة صىىوةليغلىىب
عليراالمجاز،ةيج اباألسما والقلوب!.

- 5خ زاالمفةداتال يي خيةهااإلمام()معاإيم ثفل سبما د عليهالدالللالرامًيل.
 1يً -ىىف سىىييقالمفىىةدات،قىىدةل ى مفىىةدلعل ى اس ى قطابمجموعىىلمىىاالمعىىاإيالمخ لفىىليةًىىح
السياقأًدهااة اطا المقام.

- 1ااالدالللالرامًيلمة طل الدالللالمة زيل؛ألا اي راال أثية،وال أثيةمادواإ ال واإل ال 
صدكلهالدالللالمة زيل.
- 8اااالس عما المميزللغلقديجةدالمفةداتمامفاهيمرىاالمعجميىلالمة طىل رىاوي سى رامفىاهيم
جديدل.

 - 5قىىد

قىىقالداللىىلالمة زيىىل،و خلىىفعإرىىاالداللىىلالرامًىىيلةىىيال ىىالمالعلمىىي،أمىىاةىىيالخطىىاب

الًعةيةي عياالع

.

- 72للدالللالرامًيلالقدةلعل  ةيالمعاإيالمس وةلواظراةالمفاهيمالجديدل.
- 77إادالالتالمفةدات ة طاة اطاوثيقا الم لقي،ة

ققالدالللالرامًيل،وألج الك ىدكهىا 

الدالللةيالمواقفال ي غلبعليراالعواطفالمخ لفل اللوموالةضاوالغضب.
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- 70إااا س تالدالللمعإ ثا امرما غيةالم لقي،ةراايعإيأاالدالللمة زيل؛ل قائراةيال يز
المعجميالضيق.

 72ي-عىدالسىياقمى ؤث اةةىيصىىإاعلال ىدثاللغىىويو ًى يله،وي ًىفا ياإىىاعىامال سىىاتالىكال ىىدث
وي إ أ الظةفالم يط.

- 74ة ما ًفالسياقعىاًىخصالم ىد ،ةىد على مإصى ه،وهىوقىدي ىوا ا مىا،أوإمىاممسىجد،
أوم اض اةعلمياأوةج سلطل.

- 75يد السياقعل الطاقلاإلي ائيلال يقد م از راالمفةدل،إاي ياالمساةلال ية ماا سعت يا
اللفظةيأص الوضعوماصاةإليهعإداالس عما .

- 71إاولىىتخطىىباإلمىىام()مضىىاميام إوعىىلسىىيقت اق ىىداة ،ى ااالخط ىىلل طىىو ،ةىىاليخى 
هااالطو  فصا لاألسلوبوجما الطةح.

- 71ةيمواةداال جاجلإفسه،ي يااإلمام()المغالطاتالمعإويلال ي وةطةيراالخصم،ةيةدها
ويجا ررا ججمؤثةلموجزل قومعل أسا طيالمقدماتوهاامايسم  القيا المضمة.

- 78ميىىزتخط ىىه( )أإرىىاعصىىماف،ةاإلمىىاميؤ ىىدعلى ال مىىدهللسى اإهةىىيالمواقىىف لرىىا،لىىاا
أظىىااامىىاوص ى مىىاالخطىىبخاليىىامىىاال مىىد،ولىىم ى ماإلً ىاةلإليىىهمىىاق ى ال ىةاوي،ةرىىيإمىىا

ليت عدخط لا ةةيراال مد،أواإرىاوليىدلظىةفم ىةج؛ال
خطبإاقصلأوخطبمس أإفل ع ْ
يسعهمعها ةال مد ،عضمواقفا دامالق ا .

- 75ةي عضالخطىبي جىماإلمىامعىاإ مىامالقىو ،ويًىيةإلى الىكصى اة ل،وهىاايع ى إوعىامىا
اال ةابالمعةةي،والةو يالاييعيًهاإلمام()معما وله.

- 02ةسىىمتالخطىىبللمإًىىئصىىوةلالعىىالم،والعىىاةف خفايىىاال و يىىد،إا ىىاااإلمىىام()يصىىفاهلل
عال عل ال ديرل،وية ج القو ةيالك،ةي سطال ديثةيال و يدالاا يوالصىفا يواألةعىالي
والع ىىادي،دواااي ريىىألىىالكأ ياإىىا،والىىكةىىيم ىواةدإجا ىىلسىىائليهعىىااهلل عىىال ،ةضىىالعىىا
الخطىىبال اة يىىل ،خطىىبالجمىىعواألعيىىادال ىىياليفو ىىهةيرىىاال ىىديثعىىااهللس ى اإهعل ى إ ىىو

مفص ،ةضالعاأإه()ةيإ دكالخطبال يأةادااي ًدةيرىاجإىد للمعة ىلعىد عىا
الق ا واإصةفيخطى رمةىي و يىداهلل عىال وقدة ىهوصىفا ه،ةىأ ةزالىك:الجاإىبالةو ىيللقائىد

الةساليالاي طا قأقوالهأةعاله.

- 07ااالري ليلالمألوةللخطباإلمام( )دأ المقدمل،ةالعةضةالخا مل،و ثيى اةمىا ى ال

هىا 

األجزافو ال م،ة إدكالمقدمل العةض،عل إ ويصعبمعه مييزم ىدأالخط ىلومللرىا،وهىاا
يد عل  ماسكإصوصخط هواإسجامرا.
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- 00عىىضالخطىىب–والسىىيماالقصىىيةلمإرىىا–قىىدي ة رىىااإلمىىام( )مف و ىىلالإرايىىل،وهإىىا ىىوا
ةةصلالم لقي يةلةيةصدظواهةها الخطبو علي ها الإرايات.

المقدسىىل
مالمإزهىىلو ع
 02ة-مىىاقصىىد رىىا-مىىاالخطىىب -مىىداهلل عىىال ووصىىفه ثىىةةىىيإرايا رىىاالخىىوا ع
للىىااتاإللريىىل،ومىىا ىىااموضىىوعرااج ماعيىىاأوخالصىىالىىا ةمعىىالمالىىدياوال ً ىةيعاتوال وصىىيل
الزهد ،واالخا ملةيرا– ال ا -الدعافلل ضوة الصالحوالمغفةل،و الك

قىقالسىإخيل ىيا

الخا مىىلوالغىىةض.اإلمىىام()ي ى ُّىةعل ى الموضىىو اا ىهمىىاجرىىلجديىىدل غىىايةالجرىىلاألخىىةك،

ة أإه()اليةيد ةكال ديثعاالااتالمقدسل،ةيً عال المةيال ديثعإرا اوع وديل
و لااا،لاا ثي اةمىا ميىزتخطىبال و يىد أإرىااات إيىلمإغلقىلعلى إفسىرا،لو ىدلالمة ىزالىاي
يج ا را.

 - 04جل ى ةىىيمسىىاةخط ىىه( )سلس ى األة ىىاةو ىىللفالمعىىاإيواالة ىىاطالمإطقىىيويغلىىبعليرىىا
ال إاميالطولي،ةيإجمعاالك غطيلالموضو  غطيلًاملل.

- 05ااخطبال ةبلم خ ع ماال مدالمإظمإالةيمواةداالً جاةالفعليوال ال ممعالعدو.
- 01ااالخطىىبال ىىيأإًىىئتلغىىةضاللىىومعل ى  ىىةكالق ىىا  ،اإىىتاات إيىىلمغلق ىل ال ىىا،مىىاخىىال
الخطبال يخىةج رىا()مىااللىومالم ىضإلى  يىااإ ىائجالخىاالاومىاإجىمعإىهمىاق ى ،

وسلب،وإرب،ةرا  إام طوليا.

- 01عىىضالخطىىب–والسىىيماالقصىىيةلمإرىىا–قىىدي ة رىىااإلمىىام( )مف و ىىلالإرايىىل،وهإىىا ىىوا
ةةصلالم لقي يةلةيةصدظواهةها الخطبو علي ها الإرايات

- 08ثي ى اةمىىاي سىىةاإلمىىام()الإسىىقالصىىو يعإىىدمايإ ق ى مىىاموضىىو إل ى آخىىة؛إيىىااإا رىىاا
االإ قا ،ةإااخ مال المولمي سةهااالإسقالصو يد عل ااةيال ديث قيل!.

امايإريرا الدعافعلى مىا ولىه ىأايفىاةقرم،أو
- 05اااإلمام()ةيخوا مخطبالع ب ال
ع
ىاايظرىىةالع ىىبالجميى ،
ىىأاي سىىلطمىىاالية ضىىوإهعلىىيرم،أو ىىأايفىىاةقرم ىىالموت،وةىىي ى هى ع

صىىبالعىىداف
والغضىىبالم ظىىومالىىاياليخىىةجإل ى االإ قىىامالم ىىةم،الىىايي ىىيحسىىفكالىىدماف،وإ ْ

،وال ُّرملعل الظإل.

- 22ةيالخطبالطويللالي اداإلمامعلي()يإفكعاإيةادالخا ملوهي وامالئملللخط ل،
المقدسىىل
مالمإزهىىلو ع
ةمىىاقصىىد رىىا-مىىاالخطىىب -مىىداهلل عىىال ووصىىفه ثىىةةىىيإرايا رىىاالخىوا ع
للىىااتاإللريىىل،ومىىا ىىااموضىىوعرااج ماعيىىاأوخالصىىالىىا ةمعىىالمالىىدياوال ً ىةيعاتوال وصىىيل
الزهد ،واالخا ملةيرا– ال ا -الدعافلل ضوة الصالحوالمغفةل،و الك

الخا ملوالغةض.
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زيىىلاألدافالفإىىيةىىيخطىىباإلمىىام ظرىىةةىىياالإزيىىاحالىىايي سىىةاللغىىلالمألوةىىلويجعلرىىالغىىل 27م
ًعةيل.

- 20الي اداإلمام()يعد عاال صويةالفإيلاا ثةعإد إسقال ماث والمجاوةلواالس دا .

ً- 22ا ةيأسلوباإلمام()مايم ا سمي ه قاطعاألإساق ومفادهاالصوةلال ي ةائيجر يا
مخ لف ىىيامىىاال صىىويةالفإىىيوالىىك عىىدي زاويىىلالإظىىة،ةمىىثالقىىدي ىىدوال ع يىىة ىىاماللل ً ى يه

ال لي (المماثلل)ةإاا غيةتزاويلالإظةأةتالم لقيإوعامااالس عاةل(االس دا )

- 24ىىاااإلمىىام()يس قصىىيزوايىىاالموضىىو المطىىةوح دقىىلةىىإجمعىىاالىىكظ ىواهةأسىىلو يلمإرىىا
الخ ىىةالمة ىىب،والخ ىىةالم عىىدد،والسىىيماةىىيوصىىفالىىااتالمقدسىىل،ومإرىىامىىاأسىىمي ه ى ى( اةمىىي

الصفات)و(اإلضاةلالمزدوجل)وال إاوب يااإلث اتوالإفيو يةهاماالظواهة.

- 25ميىىزأسىىلوباإلمىىام( )ىىال ةاةالىىايخلىىصلإلةىىادلوال و يىىدةىىيظىىاهة إالأإىىها سىىم ميسىىم
الجما ،وماال ةاةالايعةفعإداإلمامال ةاةاالً قاقيو ةاةالمضمواو ية .

 21ي -إىاص ىىالماإلمىىام()مىىع المىىههىىو إاصىىااا يىا،ةىىدل على  ةصىىهعلى  و يىىدالمضىىموا
الىىاييطة ىىهعىىادل،و إىىاصأيضىىامىىع ىىديثالةسىىو ( )إاصىىاداخليىىا،ةىىد على  ًىىة ه
م اد الةساللوالسيماوهىوة يىبالإ ىي()وصىرة وا ىاعمىه.و إىاص إاصىاخاةجيىامىع

القةآاال ةيم.ةد عل ًدل مثلهله.

- 21ام ىىازأميىىةالمىىؤمإيا( )أةسىىا المثى والمثلىىيا ،ى إةسىىا أ ثىىةمىىامثى والسىىيماةىىيمظىاا
الإصحواإلةًاد

التوصيات

او ة ي او وضي اماخال مقايسل ا المث عل  ا آإيلجديدل.

- 28اإ ثقعاظاهةلال ةاة واليالإسقعإدأميةالمؤمإياةيإمطثالثي،إايإغلقالإسقةيالمىةل
الثالثل،خالةال ما أ يديبالاييةكااالإسقيإ

 عدالمةلالثالثل،وي و إل إسقجديد.

وقدعللتاإغىالقالإسىقعإىداإلمىام( )ظىاهةلال ًى عال ىيقالىت رىااألسىلو يل،واااإإىيلىم

ا ط ىىةقلر ىىا الظ ىىاهةلة ىىياألطةو ىىل،واا إاول ر ىىاة ىىيم ىىثمسى ى ق –ة ىىإإإيأوص ىىي ةص ىىدها

ومعةةل واعثرا.

 25يى-ىزعمةيىىةثاا ى اة م سىىييقالمفىىةدلالوا ىىدلي ىؤديإل ى اإ ثىىاقالسىىياقاأل ىىة،ولمىىالىىمأة–ةىىي
دوداطالعي–م ْا إاو ظاهةلالسياقاأل ة،ةإإإيادعولاله مام راوعقدال وثألجلرا.
- 42اا غييبال ةاثالف ةيلإلمامعلي()ةوتمإاةع ثيةلعلى الإىو اإلإسىاإي،ةغا ىتمفىاهيم
العدالل،وًا الف ةال فيةيالم طةفالاياسد السى اةعلى الصىوةلالإاصىعلللىديااإلسىالمي
و ًوهتصوةلال ا مالمسلم،ةلوا ةزهااال ةاثوًرةعل المس وكالعالميوعةفأااإلمىام
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علي()اليةكلولدإسماعي على ولىدإسى اقمىاةضى ،وأإىه عىايشمىعمىا غى عليىه–
خاةجا–ماداملميًرةسيفهولميفسدةياألةض،ةلمي فة ولميمإععإهالفيفولمي ةْمعليىه

دخو المساجد،ولميى حق ى الم خلىفعىاالل ىاق ىالجيش ى يىةكةىيالىك ًىماوظلمىاو عىديا
واسىةاةاة ىىاالىىوأًىىيعتهىىا المفىىاهيم ىىدالمىىاالمفىىاهيمالغاًىىملال ىىي إطىىق رىىاالخط ىىلال ىةاف،

ىجسىىعدةقىىدهلىىكسىىعيد))واليىىةكإ ا ىىلالىىدماف يفمىىاا فىىق،ةلىىي هىىو
ةاإلمىام()اليقىىو ((اإى ع
صا بالىةؤو ال ىيأيإعىتو ىااقطاةرىا،هىااالظلىموهىااالىإف الطىا و ياليوجىدعإىدأميىة

المؤمإيا( )يفوهوةخةاإلسالم ةخةاإلإساإيل.

- 47أوصيطل لالدةاسات أاي إاولواجزئيلصغيةلة سبةيدةاسا رم.


و عدةلهال مدأوالوآخ اة
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قائمة املصادر واملراجع
-القةآاال ةيم

 7آ-ة ىىاقال إاص ىىيل..المفر ىىوموالمإظ ىىوة،مجموع ىىلم ىىاالم ىىؤلفيا ،عةي ىىبو ق ىىديم:م م ىىدخي ىىة
ال قاعي ،يةوت–ل إاا،الط علاألول 0272،م.

- 0آةىىاقجديىىدلةىىيد اةسىىلاللغىىلوالىىاها،إعىىوم ًومس ى ي ،ةجمىىل :م ىزل ىىاق ى الا،المجل ى 
األعل للثقاةل،القاهةل،الط علاألول 0225،م.

- 2اال جاهاتال ديثلةيعلماألساليبو لي الخطاب،عليعزتً،ة لأ والرو للإًة،
القاهةل،الط علاألول 7551،م.

 4ا -جاهاتالىدة األسىلو يةىيمجلىلةصىو ( ،)0225-7582اةمىيعلىيأ ىوعايًىل،داة
ا االجوزي،الممل لاألةدإيلالراًميل،الط علاألول 7427،هى0272-م.

ىةالقةآإىىيةىىيإرىىجال ال ىىل،د اةسىىلةىىيالً ى والمضىىموا،ع ا علىىي سىىياالف ىىام،
- 5األثى 
،الع لالعلويلالمقدسل،الإجفاألًةف،عاصملالثقاةلاإلسالميل0270،

 1أ-سىىا ال ال ىىل،أ ىىوالقاسىىمجىىاةاهللم م ى ود ىىاعمىىة ىىاا مىىدالزمخًىىةي(ت528:هى ى)،
قيق:م مد اس عيواالسود،مإًوةاتم مدعلي يضوا،داةال ىبالعلميىل ،يىةوت

-ل إاا،الط علاألول 7475،هى7558-م.

 1ا-س ى اة يجياتالخطىىاب:مقاة ىللغويىىل داوليىىل،ع ىىدالرىىادي ىىاظىىاةةالًىىرةي،داةال ىىاب
الجدي ىىدلالم ىىدل ،ي ىىةوت–ل إ ىىاا،داةال ىىبالوطإي ىىل ،إغ ىىازي-لي ي ىىا،الط ع ىىلاألولى ى ،

0224م.

- 8االس عاةاتال يإ يا را،جوةجالي ىوف،ومىاةكجوإسىا ،ةجمىل:ع ىدالمجيىدج فىل،داة
و قا للإًة،الط علالثاإيل0225،م.
- 5أسةاةال ال ل،أ و ةع دالقاهة اع دالىة ما ىام مىدالجةجىاإيالإ ىوي(ت417:
أو414ه ى ى)،قى ى أة وعل ىىقعلي ىىه:م م ىىودم م ىىدً ىىا ة،داةالم ىىدإي ج ىىدل،الط ع ىىلاألولى ى ،
7470هى7557-م.

- 72األسىىلوبد اةسىىل ال يىىل ليليىىلألصىىو األسىىاليباألد يىىل،ا مىىدالًىىايب،م ىىلالإرضىىل
المصةيل،الط علالثامإل7477،هى7557-م.

- 77األس ىىلوبد اةس ىىللغوي ىىلا ص ىىائيل،س ىىعدمص ىىلوح،ع ىىالمال ىىب،الق ىىاهةل،الط ع ىىلالثالث ىىل،
7470هى7550-م.
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 70أ-سىىلو يلالةوايىىل(مىىدخ إظىىةي) ،ميىىدل مىىداإي،مط عىىلالإجىىاحالجديىىدل،الىىداةال يضىىاف،
الط علاألول 7585،م.

- 72األسلو يلواألسلوب،ع دالسالمالمسدي،داةال ابالجديدلالم دل ،يةوت–ل إاا،داة
ال بالوطإيل ،إغازي–لي يا،الط علالسادسل0274،م.

- 74األسلو يلو لي الخطاب،مإاةعياًي،مة ىزاإلإمىافال ضىاةي ،لىب–سىوةيا،الط عىل
األول 0220،م.

- 75األسىىلو يلمفاهيمرىىاو جليا رىىا،موس ى ة ا عىىل،داةال إىىديللإًىىةوال وزيىىع،األةدا،الط عىىل
األول 0222،م.

- 71األسلو يلوإظةيلالإص،إ ىةاهيمخليى ،المؤسسىلالعة يىلللد اةسىاتوالإًىة ،يىةوت،الط عىل
العة يلاألول 7551،م.

- 71إً اليلالمصطلحةيالخطابالإقديالعة يالجديىد،يوسىفو ليسىي،الىداةالعة يىلللعلىوم
إاًةوا،الجزائةالعاصمل-الجزائة،الط علاألول 7405،هى0228-م.

- 78أصواتالعة يل ياال و والث ات ،سامسعيدالإعيمي،سلسلل يتال مل(،)4جامعىل
غداد(،د.ت).

 75أ-ص ىىو ال ي ىىااالعة ىىية ىىيض ىىوفالقى ىةآاال ى ىةيم،م م ىىد س ىىياعل ىىيالص ىىغية،داةالم ىىؤةخ
العة ي ،يةوت–ل إاا،الط علاألول 7402،هى7555-م.

 02أ-صىىو ال ىىديث،ع ىىدالرىىاديالفضىىلي،مة ىىزالغىىديةللد اةسىىاتوالإًىىةوال وزيىىع ،يىىةوت–
ل إاا،الط علالثاإيل7420،هى0277-م.

- 07األصو العاملللفقهالمقاةا،م مد قيال يم،مإًوةاتاويالقة ،قىم،الط عىلاألولى ،
7428هى.
 00إ-عى ىةابالقى ىةآا،أ ىىوجعف ىىةا م ىىد ىىام م ىىد ىىاإس ىىماعي الإ ىىا (ت228:ه ى ى)،وض ىىع
واًيهوعلقعليه:ع دالمإعمإ ةاهيم،داةال بالعلميل ،يةوت–ل إاا،الط علالثالثىل،

0225م.

 02إ-عى ىةابالقى ىةآاال ى ىةيمو ياإ ىىه،م ي ىىيال ىىدياال ىىدةويش،مإً ىىوةاتاويالقة ى ى ،ق ىىم،الط ع ىىل
الثاإيل7425،هى.ق7252،هى.ش.

- 04اإلمى ىىامعلى ىىيصى ىىوتالعدالى ىىلاإلإسى ىىاإيل ،عجى ىىوةججى ىىةداق،مط وعى ىىاتداةاألإى ىىدل ،الإجى ىىف
األًةف ،يةوت–ل إاا،الط علاألول 0272،م.
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- 05أإظملالعالماتةياللغلواألدبوالثقاةل،مدخ إل السيموطيقا،إصة امدأ وزيد،سىيزا
قاسم،داةال إويةللط اعلوالإًة،مصة–القاهةل ،يةوت–ل إاا،ط عىلال إىويةاألولى ،
0274م.

- 01أوضحالمسالكإل ألفيلا امالك،أ وم مدع داهللجما الديا ايوسف ىاا مىدا ىا
ع داهلل اهًاماألإصاةيالمصةي(ت117:هى)،داةالف ة ،يةوت-ل إاا.

- 01دايىىلالمعىىاةفاإللريىىلةىىيًىىةحعقائىىداإلماميىىل،م سىىاالخ ىةازي،داةالم جىىلال يضىىاف،
يةوت–ل إاا،الط علاألول 7401،هى0221-م.

- 08ال ىىديع ىىياال ال ىىلالعة يىىلواللسىىاإياتالإصىىيل،جميى ع ىىدالمجيىىد،الريئىىلالمص ىةيلالعامىىل
لل اب7558،م.

- 05ال ال ىىلواألسىىلو يل،م مىىدع ىىدالمطلىىب،م ىىلل إىىااإاًىىةوا،الًىىة لالمص ىةيلالعالميىىل
للإًة،لوإجماا،الط علاألول 7554،م.

- 22ال ال لواألسلو يلإ وإمواجسيميائيل لي الإص،هإةيش ليت ،ةجمىلو قىديمو عليىق:
م مدالعمةي،اةةيقياالًةق ،يةوت–ل إاا7555،م.

- 27إيىىلاللغىىلالًىىعةيل،جىىاا ىىوها ،ةجمىىل:م مىىدالىىوليوم مىىدالعمىىةي،داة و قىىا للإًىىة،
الداةال يضاف–المغةب،الط علاألول 7581،م.

- 20ال يااوال ييا،أ وعثمااعمةو ا ةالجا ظ(ت055:هى)،داةإ يافال ىةاثالعة ىي،
يةوت-ل إاا،الط علاألول 7422،هى0225-م.

- 22ى ىىاةيخاألدبالعة ى ىىية ى ىىيض ى ىىوفالم ى ىىإرجاإلس ى ىىالمي،م م ى ىىودال سى ى ى اإي،مجم ى ىىعال ى ىىوث
اإلسالميل ،يةوت–ل إاا7472،هى7552-م.

 - 24ةيةال

يةةيصإاعلالًعةوالإثةو يااإعجازالقةآا،ع دالعظيم اع ىدالوا ىدا ىا

ظاةة اأ ياالص عالمصةيالعدواإي(ت154:ه ى) ،قىديمو قيىق :فإىيم مىدًىةف،

الجمروةي ى ىىلالعة ي ى ىىلالم ى ىىدل،المجلى ى ى األعلى ى ى للً ى ىىؤوااإلس ى ىىالميل،لجإ ى ىىلإ ي ى ىىافال ى ى ىةاث

اإلسالمي(،د.ت).

 - 25ليى األةعىىا اإلإجازيىىلةىىيالخطىىابالسياسىىي[داللىىلالفعى ةىىيخطىىابالسىىلطلةىىيضىىوف
إظةيىىلالمواقعىىلالمقاميىىل]،م مىىودع اًىىل،داةالإًىىةللجامعىىات،القىىاهةل،الط عىىلاألول ى ،

0271م.

- 21ال لي ال إيىويللمعإى والسىياق،ع ىدالجليى مة ىاض،داةهومىلللط اعىلوالإًىةوال وزيىع،
الجزائة0272،م.
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 - 21ليى ى الخط ىىاب،ج.ب ى ىةاواوج.ي ىىو  ،ةجم ىىلو علي ىىق:م م ىىدلطف ىىيالزليطإ ىىيومإي ىىة
ال ةي ي،جامعلالملكسعود،الممل لالعة يلالسعوديل7478،هى7551-م.

 - 28لي ى الخطىىابالةوائىىي(الىىزما–السىىةد–ال ئيىىة)سىىعيديقطىىيا،المة ىىزالثقىىاةيالعة ىىي،
يةوت،الط علالثالثل7551،م.

- 25ال لي اللغويةيضوفعلمالداللل،م مودع اًل،داةالإًةللجامعىات،القىاهةل،الط عىل
الثاإيل0277،م.

- 42ال لي الإصي ط يقىاتعلى إصىوصمىاال ىوةالواالإجيى والقصىلالقصىيةل،ةوالا ىاةت،
ةجمىىل:ع ىىدال يىىةالًىةقاوي،داةال ىىويا،دمًىىق–سىىوةيا،ومإًىىوةاتالىىزما،المغىىةب–

الة اط(،د.ت).

- 47ال ة يىىباللغىىويلىىلدب( ىىثةىىيةلسىىفلاللغىىلواالس ى طيقا)،لطف ىيع ىىدال ىىديع،داةالم ىةيخ
للإًة،الةياض7425،هى7585-م.

- 40قإياتالسةدالةوائىيةىيضىوفالمىإرجال إيىوي،يمإى العيىد،داةالفىا اة ي ،يىةوت–ل إىاا،
الط علالثالثل0272،م.

- 42جمالياتال جاوةأو ًا كالفضافاتاإل داعيل ،ما أ وديب،داةالعلمللمالييا ،يةوت
–ل إاا،الط علاألول 7551،م.

- 44جمرةلخطىبالعىةبةىيعصىوةالعة يىلال ازهىةل،ا مىدز ىيصىفوتً،ىة لم ىلومط عىل
مصطف ال ا يال ل يوأوالد  مصة،الط علاألول 7250،هى7522-م.

 - 45اًيلالدسوقيعل مغإيالل يبعىا ىباألعاةيىب،ا ىاهًىاماألإصىاةي(ت117:ه ى)،
داةوم لالرال  ،يةوت0225،م.

- 41ال ي ىواا،أ ىىوعثمىىااعمىىةو ىىا ىىةالجىىا ظ(ت055هى ى)ً،ىىة لومط عىىلمصىىطف ال ىىا ي
ال ل يوأوالد  مصة،الط علالثاإيل7285،هى7515-م.

- 41الخصىىائص،أ ىىوالفى حعثمىىاا ىىاجإىىي(ت250:ه ى) ،قيىىق:م مىىدعلىىيالإجىىاة،الم ىىل
ال وقيفيل،الط علاألول 0275،م.

- 48الخطاب،ساةلميلىز ،ةجمىل:ع ىدالوهىابعلىوب،المة ىزالقىوميلل ةجمىل،الط عىلاألولى ،
0271م.

- 45الخطا ل،أةسطو ،ةجمل:ع دالقادةقإيإي،اةةيقياالًةق–المغةب0228،م.

- 52الخطىىابوال جىىاج،أ ىىو ىىةالعىزاوي،مؤسسىىلالة ىىابال ديثىىلللط اعىىلوالإًىىة ،يىىةوت-
ل إاا،الط علاألول 0272،م.
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- 57الخطىىابوخصىىائصاللغىىلالعة يىىل،د اةسىىلةىىيالوظيفىىلوال إيىىلوالىىإمط،ا مىىدالم و ى ،الىىداة
العة يلللعلومإاًةوا،مإًوةاتاالخ الف،الط علاألول 7427،هى0272-م.

- 50الخيا ،األسلوب،ال داثل،اخ ياةو ةجملو قىديم:جىا ةعصىفوة،المة ىزالقىوميلل ةجمىل،
الط علالثاإيل0225،م.

- 52دالئ ى ى اإلعجى ىىاز،ع ى ىىدالقى ىىاهةع ى ىىدالى ىىة ما ى ىىام مى ىىدالجةجى ىىاإيالإ ى ىىوي(،ت417:أو
414هى)،ق أة وعلقعليه:أ وةرةم مودم مدًا ة،مط علالمىدإي،المؤسسىلالسىعوديل
مصة-القاهةل،الط علالثالثل472،هى7550-م.

- 54دالللاأللفاظ،إ ةاهيمأإي ،م لاالإجلوالمصةيل،الط علالخامسل7584،م.

- 55دليى الف ىىةإلى ًىىةحال ىىابال ىىاديعًىىة،علىىيعلمىىياالةد يلىىي،مؤسسىىلال ىىاةيخالعة ىىي،
يةوت–ل إاا،الط علاألول 7424،هى0272-م.

- 51الةوضالداإي(المعجمالصغية)،سليماا اا مد اأيوب امطيىةاللخمىيالًىاميأ ىو
القاسى ىىمالط اةإى ىىي(ت212:هى ى ى) ،قيى ىىق:م م ى ىدً ى ى وةم مى ىىودال ى ىىاج،الإاًى ىىة:الم ى ىىب

اإلسالمي،داةعماة ،يةوت–عماا،الط علاألول 7425،هى7585-م.

- 51سةصإاعلاالعةاب،أ والف حعثمىاا ىاجإىي(ت250:ه ى) ،قيىق:م مىد سىام مىد
س ىىاإس ىىماعي وا م ىىدةً ىىديًى ى ا هعم ىىة،مإً ىىوةات:م م ىىدعل ىىي يض ىىوا،داةال ىىب

العلميل ،ي ةوت–ل إاا،الط علاألول 7407،هى0222-م.

- 58السياقوأثة ةيالمعإ دةاسلأسلو يل،المرديإ ىةاهيمالغويى ،داةال ىبالوطإيىل ،إغىازي
–لي يا0277،م.

- 55سيميافالعإواا ،سامموس طقو ،إة د–األةدا،الط علاألول 0227،م.
- 12السيميائيات،دةاسلاألإساقالسيميائيل يةاللغويل ،ييةجيةو ،ةجمل:مإىاةعياًىي،داة
إيإوكللط اعلوالإًةوال وزيع،دمًق–سوةيا،الط علاألول 7421،هى0271-م.

ً- 17ةحا اعقي عل ألفيلا امالك ،رافالدياع داهلل اعقي العقيليالرمداإيالمصةي
(ت115:هى) ،قيقوًةح:م مدم يالدياع دال ميد،داةالغدية،قم،الط علال اة عىل،
7420هى.

ً- 10ىىةحألفيىىلا ىىامالىىك،ا ىىاالإىىاظمأ ىىوع ىىداهلل ىىدةالىىديام مىىد ىىاجمىىا الىىديام مىىدا ىىا
مال ىىك(،ت)181:داةإ ي ىىافال ى ىةاثالعة ىىي ،ي ىىةوت–ل إ ىىاا،الط ع ىىلاألولى ى 7404،ه ى ى-
0222م.

022

قائمة المصادر والمراجع ....................................................................................................................

ً- 12ىىةحالمخ صىىةعلى  لخىىيصالمف ىىاحللخطيىىبالقزويإىىيةىىيالمعىىاإيوال يىىااوال ىىديع،سىىعد
ال ىىديامس ىىعودال ف ى ىىازاإي(ت150ه ى ى)،مإً ىىوةاتاسى ىىماعيلياا،الط ع ىىلالثاإي ىىل7401،هى ى ى-

هى .ش.

ً- 14ىىةحإرىىجال ال ىىل ،مىىا الىىدياميىىثم ىىاعلىىي ىىاميىىثمال اةإىىي(ت115ه ى)،قىىم–إي ىةاا،
الط علاألول 7401،هى.

- 15الص ىىوةلالً ىىعةيلةى ىىيالخط ىىابال ال ىىيوالإقى ىىدي،ال ىىوليم م ىىد،المة ى ىىزالثق ىىاةيالعة ى ىىي،
يةوت-ل إاا،الط علاألول 7552،م.

- 11الصىىوةلالًىىعةيلةىىيالإقىىدالعة ىىيال ىىديثً ،ىىةكموس ى صىىالح،المة ىىزالثقىىاةيالعة ىىي،
يةوت–ل إاا،الط علاألول 7554،م.

- 11ع ةاتالمصطفياةيمق ال سيا،م مد اقةالم مودي،مجمعإ يافالثقاةلاإلسىالميل،
قم–إيةاا7471،هى.ق.

- 18العدالىىلاالج ماعيىىلةىىياإلسىىالمسىىيدقطىىب،داةالًىىةوق ،يىىةوت،الط عىىلالثالثىىلعً ىةل،
7472هى7552-م.

- 15العىىد اإللرىىي،مة ض ى المطرىىةي ،ةجمىىل:م مىىدع ىىدالمىىإعمالخاقىىاإي،داةالفقىىهللط اعىىل
والإًة،الط علاألول 7402،هى.ق–7282هى.ش.

- 12على ىىماألسى ىىل وبم ادئى ىىهواجةافا ى ىىه،صى ىىالحةض ى ى ،داةالًى ىىةوق ،يى ىىةوت،الط عى ىىلاألول ى ى ،
7475هى7558-م.

- 17علمالداللل،ا مدمخ اةعمة،عالمال ب،القاهةل،الط علالخامسل7558،م.

- 10علىىماللغىىلالعىىام،ةةديإىىااديسوسىىوة ،ةجمىىل:يوسىىفعزيىىز،مةاجعىىلالىىإصالعة ىىي،مالىىك
يوسفالمطل ي،سلسلل بًرةيل صدةعاداةآةاقعة يل7585،م.
- 12الفاخةةياألمثا ،المفض  اسلمل اعاصمالض ي،ت047اع إ  هووضىع واًىيه:
م مدعثماا،داةال بالعلميل،ل إاا،الط علاألول 0277،م.

- 14الف إلال ةكعليو إو ،طه سيا،داةالمعاةف،القاهةل،الط علالثالثلعًةل(،د.ت).

- 15ةإ وا ال يل(ال ياا–ال ديع)،أ مدمطلوب،داةال وثالعلميلللإًةوال وزيىع،ال ويىت،
الط علاألول 7255،هى7515-م.

 11ة-إىىواالىىإصوعلومىىه،ةةاإس ىوا اةس ى يي ،ةجمىىل:إدةي ى الخطىىاب،داة و قىىا للإًىىة،الىىداة
ال يضاف–المغةب،الط علاألول 0272،م.
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- 11ةي ال لالخطىاباإلقإىاعيمىدخ إظىةيو ط يقىيلد اةسىلالخطا ىلالعة يىل–الخطا ىلةىي
الق ىىةااألو أإمواج ىىا،م م ىىدالعم ىىةي،أةةيقي ىىاالً ىىةق،المغ ىىةب–ال ىىداةال يض ىىاف،أةةيقي ىىا

الًةق ،يةوت–ل إاا،الط علالثاإيل0220،م.

 18ة-ىىيال ال ىىلالعة يىىلواالسىىلو ياتاللسىىاإيلآةىىاقجديىىدل،سىىعدع ىىدالعزيىىزمصىىلوح،مجل ى 
الإًةالعلمي،ال ويت،الط علاألول 0222،م.

- 15ةيالإصاألد ي،دةاسلأسلو يلإ صائيل،سعدمصلوح،عياللدةاساتوال وثاإلإسىاإيل
واالج ماعيل،الط علاألول 7474،هى7557م.

- 82القىىامو الم ىىيط،مجىىدالىىديام مىىد ىىايعقىىوبالفيىىةوزآ ىىادي(ت871هى ى)،إعىىدادو قىىديم:
م مىىدع ىىدالىىة ماالمةعًىىلي،داةإ يىىافال ىةاثالعة ىىي ،يىىةوت–ل إىىاا،الط عىىلالثاإيىىل،
7404هى0222-م.

 87ق-ضىىاياالًىىعةيل،ةومىىاايا سىىوا ،ةجمىىل:م مىىدالىىوليوم ىىاةك إىىوا،داة و قىىا للإًىىة،
الداةال يضاف–المغةب،الط علاألول 7588،م.

 80ق-ضىىايااللغىىلالعة يىىلةىىياللسىىاإياتالوظيفيىىل( إيىىلالخطىىابمىىاالجملىىلإل ى الىىإص)،أ مىىد
الم و ،داةاألماا،الة اط(،د.ت).

- 82ال ا لةيدةجلالصىفة،ةوالا ىاةت،م مىدإىديمخًىفل،مة ىزاإلإمىافال ضىاةي،الط عىل
األول 0220،م.

 - 84اباألمالي،صللاي األمالي،ا وعلياسماعي  االقاسىمالقىالي،ت251ه ،.قيىق
،عليم مدزيإو،مة زالةساللللدةاساتو قيقال ةاث،إاًىةوا،الط عىلاألولى 7421،
0275-م.

 - 85ابالصإاع ياال ا لوالًىعة،أ ىوهىال ال سىا ىاع ىداهلل ىاسىر العسى ةي،ت255
قيىىق:م مىىدعلىىيال جىىاوي،م مىىدأ ىىوالفضى إ ىةاهيم،داةا يىىافال ىىبالعة يىىل،عيس ى 

يوًة ا ،الط علاألول 7271،هى7550-م.

ال ا يال ل

 81ل-سىىااالعىىةب،جمىىا الىىديام مىىد ىىام ىىةم ىىامإظىىوة(ت177هى ى) ،قيىىق:ع ىىداهللعلىىي
ال ية،م مدأ مد سا،هاًمم مدالًاالي،داةالمعاةف،القاهةل(،د.ت).

- 81لساإياتالإص،مدخ إل اإسجامالخطاب،م مىدخطىا ي،المة ىزالثقىاةيالعة ىي،الىداة
ال يضاف ،يةوت،الط علاألول 7557،م.

- 88اللغلالعة يلمعإاهاوم إاها ،مام ساا،داةالثقاةل،الداةال يضاف،المغةب7554،م.

- 85اللغىىلواإل ىىدا م ىىاد علىىماألسىىلوبالعة ىىي ً،ى ةيم مىىدعيىىاد(،د.ط)،الط عىىلاألول ى ،
7588م.
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- 52اللغلوال جاج،أ و ةالعزاوي،الداةال يضاف،المغةب،الط علاألول 0221،
- 57اللغىىلوالمعإ ى والسىىياق،جىىوااليإىىز ،ةجمىىل:ع ىىا صىىادقالوهىىاب،داةالًىىؤواالثقاةيىىل
العامل،آةاقعة يل،العةاق– غداد،اعظميل،الط علاألول 7581،م.

وزي ىىع،
- 50م ىىاد ة ىىيعل ىىماألدلىىل،ةوالا ىىاةث ،ةجم ىىل:م م ىىدال ىىةي،داةال ى ىواةللإً ىىةوال 
سوةيا،الط علالثاإيل7581،م.

- 52المث السائةةيادبال ا بوالًاعة،ضيافالديا ىااألثيىة،ت121قدمىه:أ مىدال ىوةي
و دويط اإل،داةإرضلمصةللط عوالإًة،الط علالثاإيل.

- 54مجمىعال يىىااةىي فسىىيةالقىةآا،أ ىىوعلىيالفضى  ىاال سىىاالط ةسىي،ت 520ققىىه:لجإىىل
ماالعلمىافوالم ققىيااألخصىائييا،مؤسسىلاالعلمىيللمط وعىات ،يىةوت–ل إىاا،الط عىل
األول 7475،هى7555-م.

- 55مجمعالزوائدومإ عالفوائد،إوةالدياعلي ىاأ ىي ىةالريثمىي(ت821:ه ى)،داةال ىاب
العة ي ،يةوت–ل إاا(،د.ت).

- 51م اضى ىةاتة ىىياإللري ىىات،جعف ىىةالسى ى اإي ،لخ ىىيص:عل ىىيالة ىىاإيال ل ي ىىاإي،مإً ىىوةات
مؤسسلاإلمامالصادق(،)إيةاا–قم،الط علاألول 7425،هى.ق7250-هى.ش.

- 51مىىدخ إل ى ال لي ى اللسىىاإيللخطىىابالًىىعةي،إعمىىاا ىىوقةل،عىىالمال ىىبال ىىديث،الط عىىل
األول 7408،هى0228-م.

- 58م ىىدخ إلى ى ال ىىإصالج ىىامع،جيى ىةاةجيإي ىىت ،ةجم ىىل:ع ىىدالعزي ىىزًى ى ي ،مةاجع ىىل :م ىىادي
صمود،المجل األعل للثقاةل7555،م.

- 55الم اةي ىىاالم د ىىلم ىىاال إيوي ىىلإلى ى ال ف ي ي ىىل،ع ىىدالعزي ىىز م ىىودل،ع ىىالمالمعةة ىىل،ال وي ىىت،
(د.ت).
- 722مطىىاةحالإظىىةةىىيًىىةحال ىىابال ىىاديعًىىة،صىىفيالىىدياالطةي ىىي(ت :عىىد7722هى ى)،
قيق:م لةدكإل يافال ةاث،قم–إي اةا،الط علاألول 7408،هى0221-م.

- 727مطىىاةدلالعالمىىاتعلىىمالعالمىىات،واألدب،وال ف يىىك،جوإاثىىاا لىىة ،ةجمىىل:خيىىةيدومىىل،
المة زالقوميلل ةجمل،القاهةل،الط علاألول 0278،م.

- 720المطالبالعاليل زوائدالمساإيدالثماإيل،ا مد اعلي ا جىةالعسىقالإي(ت850:ه ى)،
إسىىيق:سىىعد ىىاإاصىىة ىىاع ىىدالعزيىىزالًى ةي،داةالعاصىىملللإًىىةوال وزيىىع،داةالغيىىث

للإًةوال وزيع(،د.ت).

- 722المطىىو ًىىةح لخىىيصالمف ىىاح،سىىعدالىىديامسىىعود ىىاعمىىةال ف ىىازاإي(ت150:هى ى)،داة
ال وخللط اعلوالإًة،الط علاألول 7281،هى.
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- 724معايية لي األسلوب،م ايي ةيفا يية،معايية لي األسلوب ،ةجملو عليقات،د ميىد
ل مداإي،الداةال يضاف_المغةبالط علاألول _7552

- 725معجماألسلو يات ،ا يوايلز ،ةجمل:خالداألًىرب،المإظمىلالعة يىللل ةجمىل ،يىةوت،
الط علاألول 0274،م.

- 721معجمالمصطل اتال ال يلو طوةها،ا مدمطلوب،م لل إىااإاًى ةوا،ل إىاا،الط عىل
الثاإيل0221،م.

- 721المعإ ى وظىىال المعإ ى أإظمىىلالداللىىلةىىيالعة يىىل،م مىىدم مىىديىىوإ علىىي،داةالمىىداة
اإلسالمي،الط علالثاإيل0221،م.

- 728مقدملةيعلميالدالللوال خاطب،م مدم مديىوإ علىي،داةال ىابالجديىدالم ىدل،
يةوت–ل إاا،داةال بالوطإيل ،إغازي–لي يا،الط علاألول 0224،م.

- 725مقدمى ىىلةى ىىيإظةيى ىىاتالخطى ىىاب،ديى ىىاام ى ىىدوإي  ،ةجمى ىىل:عى ىىزالى ىىدياإسى ىىماعي ،الم ى ىىل
األ اديميل،القاهةل،الط علاألول 0227،م.

- 772مإاهجال ثةياللغل ،مام ساا،م لاالإجلوالمصةيل،القاهةل7552،م.

- 777المإطق،م مدةضاالمظفة ،قيق:عليال سيإي،قم–إيةاا7282،هى.ش.
- 770الميى ى ىزااة ى ىىي فس ى ىىيةالقى ى ىةآا،م م ى ىىد س ى ىىياالط اط ى ىىائي،مإً ى ىىوةاتمؤسس ى ىىلاألعلم ى ىىي
للمط وعات ،يةوت–ل إاا،الط علاألول 7471،هى7551-م.

- 772الإ والواةي،ع ا  سا،داةالمعاةف مصة،الط علالثالثل7514،م.

 774إ-سىىيجالىىإص ىىثةىىيمىىاي ىىوا ىىهالملفىىوظإصىىا،األزهىىةالزإىىاد،المة ىىزالثقىىاةيالعة ىىي،
يةوت،الداةال يضاف،الط علاألول 7552،م.

- 775الإصواألسلو يل ياالإظةيلوال ط يق،عدإاا ااةي ،مإًىوةاتا ىادال ىابالعىةب،
دمًق0222،م.

 771ا-لىىإصوالسىىياقاس قصىىافال ىىثةىىيالخطىىابالىىدالليوال ىىداولي،ةىىاادايىىك ،ةجمىىل:ع ىىد
القادةقإيإي،اةةيقياالًةق،المغةب ،يةوت–ل إاا022،م.

- 771إظةي ىىلال أويى ى :الخط ىىابوة ىىائضالمعإى ى  ،ىىو ةي ىىوة ،ةجم ىىل:س ىىعيدالغ ىىاإمي،المة ىىز
الثقاةيالعة ي،الداةال يضاف–المغةب ،يةوت-ل إاا،الط علالثاإيل0221،م.

- 778إظةيىىلالىىإصمىىا إيىىلالمعإ ى إل ى سىىيمائيلالىىدا  ،سىىياالخمىىةي،مإًىىوةاتاالخ ى الف،
الجزائةالعاصمل–الجزائة،الط علاألول 7408،هى0221-م.

- 775إرايىىلاإليجىىازةىىيد اةيىىلاإلعجىىاز(ةىىيعلىىومال ال ىىلو يىىاااعجىىازالقىةآاالًىةيف)،ةخىىة
الديام مد اعمةالةازي(ت121:هى)،مط علاآلداب،مصة–القاهةل7271،هى.
024

قائمة المصادر والمراجع ....................................................................................................................

 702إ-رىىجال ال ىىل،الًىةيفالةضىىي(،تً،)421ىىةح:م مىىدع ىىدل،خىىةجمصىىادة :ةىىا ام مىىد
خلي الل وا،مؤسسلال اةيخالعة ي ،يةوت–ل إاا(،د.ت).

 707إ-ر ىىجالس ىىعادلة ىىيمسى ى دةكإر ىىجال ال ىىل،م م ىىد ىىاقةالم م ىىودي،و ازةلالثقاة ىىلواإلةً ىىاد
اإلسالمي،طرةاا،إيةاا7478،هى.

 700إ-رىىجالسىىعادلةىىيمس ى دةكإرىىجال ال ىىل،م مىىد ىىاقةالم مىىودي،مط عىىلالإعمىىاا،الإجىىف
األًةف7825،هى7515-

 702إ-قىدالًىعة،أ ىوالفىةجقدامىل ىاجعفىة(،ت،)221ط ىعةىيمط عىلالجوائىب،قسىىطإطيإيل،
الط علاألول 7220،هى.

اجملالت

- 7عالمات،ج،25مج،72اوال جل7407هى-ماة 0227م.

- 0ةصو ،مجللالإقداألد ي،مج:األو ،العددال اة ع7427،هى7587-م.

- 2ألا،سلسىىللد اةسىىاتم مىىلةىىياللغىىلوالإقىىد،إظةيىىلالسىىياق ىىياال وصىىيفواإلج ىةاف،داة
م لال صائة ،يةوت،الط علاألول 0275،م.

الروابط االلكرتونية :
http://arabic.alshia.org


025

Republic of Iraq
Ministry of Higher Education & Scientific Research
University of Kufa
College of Arts

Imam Ali Discourse in Najul-Sa`ada fi
Mustdrak Najul-Belaghah in the term of
Discourse Analysis

A Thesis
Submitted
To:The Council of the College of Arts / University of Kufa
As A Partial Fulfillment of The Requirements for Ph. D. Degree in
the Philosophy of Arabic Language and its Literature

By:Shaimaa Abdul-Mehdy Selman

Supervised by :Prof. Dr. Rehaim Kheraibut Atiyyah

2019A.D

1440 A.H

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.

