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 بدع هللا الخحسغ الخحيع

 مقدمة

الحسددج  رب العددالسضغ وصددمى هللا عمددى ل وبلددو الصضبددضغ الصدداىخيغ وعمددى صددحبو الغددخ السيددامضغ 
 ومغ تبعيع بإحدان الى يػم الجيغ.

  -أمَّا بعج :   

عددج تورسددائمو وحكسددو  االمددام عمددي عميددو الدددبلم مددغ بصددب بددو  فددإنَّ نيددج الببلغددة ومددا يخفددل     
ا  عميدو الددبلم وسدضمة الدى االبحدار فدي جسدال قجرتدو وكانت  ,ُيشضخ الحياة وييجي الى السعخفة نبخاس 

سددمػب بيانددو ونطسددو أ, حتددى أصددبح  فالرددػر الببلةيددة والغددػص فددي عددالع جددػاىخ العمددع والسعددار 
معجدددة ال ُيزدداىضيا أحددج فددي ىشجسددة الرددػر البيانيددة وألفاضيددا ومعانضيددا, وحتددى قضددل فددي وصدد  

الباحدددث  جرس كدددبلم السخمدددػقضغ(( , وعشدددجما ي دددبلمدددو عميدددو الددددبلم ))أنَّدددو دون كدددبلم الخدددالق وفدددػق ك
لػسدضمة كبضدخة أم وميسدا كاندت االسدممشضغ )عميدو الددبلم( لتدجبخىا غدػص فدي أعسداق ربدارات أمضدخ وي

سدمػب السعجدد, لديذ بالردػرة الببلةيدة فقدم بدل بسدا تحسدل مدغ وسدائل ذلدظ األ خى فأنو ي -صغضخة
بػيددة عطيسددة وبتعددابضخ بجيعددة تػبددت نددػاحي الحيدداة جسيعيددا, حتددى ليذددعخ الباحددث ان الكددػن فددي تخ 

نطددخ االمدددام عميددو الددددبلم مدددا ىددػ اال مشطػمدددة تخبػيدددة متكاممددة. فكدددان )عميدددو الدددبلم( معجددددا فدددي 
معانيددو وألفاضددو وصددياغاتيا, وحدداول بجراسددة إذ حدداول الببلغضددػن رصددج ببلغتددو  , بخاعتددوابجاعددو و 
دا الدياس ضػن واالجتساعضػن وغضخىع رصج ابعاده الدياسية و االجتسارية وغضخىا, فكانت الشتيجة كس 

ددا ىددائبل  مددغ السشتطددخيغ تفتددق كشددػز ججيددجة بددضغ  ددا ىددائبل  مددغ الجارسددضغ, وكس  ىددائبل  مددغ الُذددخاح , وكس 
 ايجييع مغ عمػم باب مجيشة العمع.

بتدددارت ىدددحه الجراسدددة تمدددظ السشطػمدددة ُكثدددخ التشددداول لمدددشيج وابتمفدددت السشددداىج والسشاىدددل, وا 
فػي التخبػيػة ))أساليب التعبيخ الكبخى في ىحا الدفخ: )السشطػمة التخبػية( فكان عشػان الخسدالة:  

إذ اتخددحت الجراسددة عمددى عاتقيددا مبلحطددة أسددالضب  (( -دراسػػة غالةيػػة–  نرػػػص نيػػج البالغػػة
كدان اليدجف مدغ الجراسدة رصدج تمدظ التعبضخ التخبػية في نردػص نيدج الببلغدة ودراسدتيا ببلةيدا , و 

 سالضب ألجل االفادة مشيا في الحياة التخبػية.األ
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التخبػيدة فدي مزدانيا فتػصدمت الجراسدة الدى ان القزدية التخبػيدة غخاض تع البحث عغ األ
تختكد عمى ثبلث ركائد اساسية: اوليا معخفة الحكسة ثع التأديب عمى الحكسة, ثع تصبضق الستأدب 

نتددداج االصدددبلح. وقدددج وجدددج البحدددث ىدددحه السشطػمدددة التخبػيدددة وا دددحة الػاقدددع إللمحكسدددة عمدددى ارض 
 السعالع في نيج الببلغة.

ابتارت الجراسة مشيج عمع الببلغة العخبية في عمػميا الثبلثة: عمع السعاني, وعمع البيان, 
 وعمع البجيع.  

نبددحة فػػاليع التخبػيػػة(( )) السقدددسُت الخسددالة عمددى تسيضددج وثبلثددة فرددػل, تشدداول التسيضددج السػسددػم بددد
وتصػرىدددا حتددى بدددخزت الخكددائد األساسدددية لمتخبيدددة يددة لغدددة واصددصبلحا وضيػرىدددا مخترددخة عدددغ التخب

والستسثمدددة بسعخفدددة الحكسدددة وتصدددػر تمدددظ السعدددارف, ثدددع التأديدددب كػندددو الػسدددضمة لحسدددل الحكسدددة , ثدددع 
 اإلصبلح وىػ الغاية األساسية مغ التخبية. فكانت الفرػل ثبلثة: 

وتكدػن مدغ  ((في األسػاليب التخبػيػة فػي نيػج البالغػة غعشػاف: ))الحكسةالفرل االول: 
نذددائية فددي غدددخض الحكسددة فددي نيدددج بحددث األول: األسددالضب الخبخيدددة واالالس :ثبلثددة مباحددث وىدددي

، والسبحدددث الثددداني : األسدددالضب البيانيدددة فدددي غدددخض الحكسدددة فدددي نيدددج الببلغدددة، والسبحدددث الببلغدددة
  البجيعية في غخض الحكسة في نيج الببلغة.الثالث: األسالضب 

كػن أيزا وت ((في األساليب التخبػية في نيج البالغة غعشػاف )) التأديبالفرل الثاني: 
مغ ثبلثة مباحث وىي : السبحث األول :األسالضب الخبخية واالنذائية في غخض التأديب في نيج 

التأديدددب فدددي نيدددج الببلغدددة، والسبحدددث  الببلغدددة، والسبحدددث الثددداني : األسدددالضب البيانيدددة فدددي غدددخض
 الثالث :األسالضب البجيعية في غخض التأديب في نيج الببلغة.

كدػن مدغ ثبلثدة وت ((فػي األسػاليب التخبػيػة فػي نيػج البالغػة ))اإلصالح الفرل الثالث:
مباحث وىي: السبحث األول: األسالضب الخبخية واالنذائية في غخض االصبلح في نيج الببلغة، 

بيانيدددة فدددي غدددخض االصدددبلح فدددي نيدددج الببلغدددة، والسبحدددث الثالدددث: حدددث الثددداني :األسدددالضب الوالسب
 األسالضب البجيعية في غخض االصبلح في نيج الببلغة.

, وعمددددع البددددجيع.  سعددددانيوعمددددع ال بيددددانالببلغددددة القجيسددددة فددددجرس عمددددع النيددددج البحددددث مددددشيج و 
تشدداغع مددع سددمػب االنذددائي لضواألسددمػب الخبدخي اسددة فددي مباحددث عمدع السعدداني عمددى األوركددت الجر 
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سددمػب االنذددائي يخاعددي برددػرة دضيقددة مقتزددى سددمػب الخبددخي واألن األأىددجف البحددث التخبددػي, اذ 
حددال الستمقددي مددغ بمددػ الددحىغ أو التذددكيظ أو االنكددار, بضشسددا بعيددة فددخوق عمددع السعدداني مددغ التقددجيع 

اللددة أكثددخ مددغ التخكضددد عمددى والتددأبضخ والفرددل والػصددل, وكددحلظ القرددخ, فتخكددد عمددى جساليددات الج
مقتزى حال الستمقي.  أما في مباحث البيان فقج ركدت الجراسة عمى التذبيو واالسدتعارة والكشايدة, 
لتسكغ ىحه الفشػن مغ السداعجة عمى الفيع السترػر بػساشة مدا تخسدسو مدغ صدػر ومدا تثضدخه مدغ 

حسددل ىددحه اق والدددجع لسددا تعمددى الجشدداس والصبدد تأمددا مباحددث البددجيع فخكددد , تخضضددل عشددج الستمقددي
عمدى مددتػى الددسع يسثمدو الجشداس والددجع, وايقداق عمدى مددتػى السعقدػل تسثمدو  الفشػن مدغ ايقداق

الثشائيات الستأتية مغ تقاببلت الصبداق, بيدجف ابدخاج فردػل الجراسدة كميدا مشددجسة مدع السشطػمدة 
 التخبػية. 

 الجراسات الداغقة 

تحردخ اال بسػسدػعات كبضدخة, إنسدا الجراسدات التدي تقاربيدا  إن دراسات كتداب نيدج الببلغدة تكداد ال
 :-وعمى قجر اشبلعي–ىحه الجراسة فأىسيا 

, خالج كاضع  حسضدجيأسالضب البجيع في نيج الببلغة )دراسة في الػضائ  الجاللية والجسالية( ل
 و أسدددالضب البيدددان فدددي القدددخبن لجعفدددخ الددددضج بددداقخ , واألغدددخاض االجتساريدددة فدددي نيدددج الببلغدددة

 لسحدغ األمضغ وغضخىا .

 أىع مرادر الجراسة كمخاجعيا:

 :  اسة : إذ شسمتلقج تعجدت مرادر الجر  

 نيج الببلغة لمذخيف السختزى , وشخح ابغ أبي الحجيج. -ٔ
أبددػ الحدددغ يحضددى بددغ  وشددخح الددجيباج الػ ددي فددي الكذدد  عددغ أسددخار كددبلم الػصددي  -ٕ

 حسدة الحدضشي 
 لسحسج تقي  وبيج الرياغة في شخح نيج الببلغة   -ٖ
 وشخح ل عبجه وغضخىا مغ الذخوح. -ٗ
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واألسدالضب التخبػيدة فدي نيدج الببلغدة  ومغ مرادر الجراسة أيزا الكتدب التخبػيدة ومشيدا: السبدادىء
وعمي واألسذ التخبػية لحدغ القبشجي, والفكخ االقترادي فدي ,  وكحلظ الخصاب في نيج الببلغة

 نيج الببلغة  لسحدغ باقخ السػسػي 

وفي الختام البج مغ وقفة شكخ وثشاء لسغ أعانشي عمى إتسام ىحا الجيج فأق  أوال  بعج الذكخ      
السذخفة عمى ىحا الجيج األسدتاذة الدجكتػرة ابتددام الددضج عبدج وتعالى بضغ يجي استاذتي  سبحانو 

سددتيا وىددي تتددابع الكدخيع السددجني ألسددجل أسددسى بيدات العخفددان لمجيددػد التددي بددحلتيا والسعانداة التددي قا
كل معمػمة وكل ربارة وكل مفدخدة , إذ ال تكداد تخمدػ صدفحة أو ربدارة مدغ لسدداتيا أو تػجضييدا , 
م بكثضخ الذكخ وكثضخ االمتشان ألسداتحتي الكدخام فدي قددع المغدة العخبيدة لسدا قدجمػا مدغ رعايدة  ثع أتقجَّ

ة عمدى مددا بددحلػا ويبددحلػن مددغ أو تػجيدو ثددع أتقددجم بالذددكخ الجسضددل الدى الدددادة أعزدداء لجشددة السشاقذدد
 جيػد عمسية لترحيح مدار ىحه الجراسة , وىي تحبػ في أول الصخيق الى مضجان العمع .

ىددحا مددا اسددعفتشي بددو قددجراتي الستػا ددعة أمددام ىددحا الدددفخ الكبضددخ )نيددج الببلغددة( الددحي تشددػء  وبتامددا  
مددام عمددي عميددو الدددبلم ثددع لئلتحدت مفاتحددو العرددبة أولددػ القددػة, فاعتددحاري  سددبحانو وتعددالى أوال, 

 كل ىفػة وقرػر, وعدائي أني حاولت وبحلت قرارى الجيج, وكان هللا مغ وراء القرج.      غع

 

 

 

 الباحثة
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عشددج البحددث فددي أسددالضب التعبضددخ التخبػيددة فددي نيددج الببلغددة البددج مددغ التعددخف عمددى الجاللددة المغػيددة 
لتكػن تمظ السفاهيع إ اءات ىادية إلى أسالضب اإلمام عمي )عميو الدبلم(  ,واالصصبلحية لمتخبية

 في إفذاء بدابو التخبػية .

 لغًة : التخبية

ب ْضتو بسعشى واحج , وأربى الخجل   ورد في تيحيب المغة : ))ربَّضت فبلنا  أربيو تخبيَّة  وتخبية ور 
, وورد فدي أسداس الببلغدة : ربدى السدال يخبدػ : زاد.  وأربداه هللا تعدالى: زاده,   (ٔ)في الخبدا ُيخبدي (( 

ويخبي هللا الرجقات: يديجىا, وأربت الحشصة : أراعت , وأربى فبلن عمدى فدبلن فدي الددباب: غمبدو 
, وورد فددي لدددان العددخب : ))أسددج تخيَّددب فددي ال يزددات أشددباال  أي تخبَّددى ,  وىددػ أبمدد  مشددو,  (ٕ)بيددا

باه تخبية(( ومغ تُ   .(ٖ)ُخبُّ , بالتكخيخ الحي فيو وتخبيو وأربَّو ورَّ

مدددغ ىدددحه اإل ددداءات المغػيدددة نردددل إلدددى أنَّ التخبيدددة متأتيدددة مدددغ الدددحي يقدددػم بالتخبيدددة, أي  
 السخبي حضغ يحاول ايرال اآلبخ الى الكسال السشذػد عشج السخبي.

 السفاليع التخبػية :

ق.م(  ٖٚٗ -ٕٓٗ) فػػػػأفالشػف وردت السفدددداهيع التخبػيددددة فددددي األدبيددددات القجيسددددة كثضددددخا ,          
جسددددال , وكددددل مددددا يسكددددغ مددددغ : ))التخبيددددة ىددددي إعصدددداء الجدددددع والددددخوح كددددل مددددا يسكددددغ مددددغ اليقددددػل

, وُيمحظ أنَّ رؤية أفبلشػن لمتخبية تيتع بالشاحية السادية لمتخبيدة وعمدى الشدػاحي البجنيدة  (ٗ)الكسال((
ددل إلددى السثاليددة , فقددج اىددتع بالتخبيددة السثاليددة التددي  والعقميددة حتددى ترددل إلددى الكسددال السشذددػد السػصل

 إذا عخفدو وال تعتسج عمى الفكخ والسعخفة لمػصػل , مشصمقا  مغ أنَّ اإلندان ال يتجدو الدى الخضدخ إال
تتدددأتى لدددو معخفتدددو إال إذا أعسدددل عقمدددو فدددي البحدددث عدددغ الحعيقدددة, وأنَّ األولػيدددة تعصدددى لعدددالع العددديع 

 . (٘)الخوحية , أما عالع السادة فيػ عالع فان 

                                                           
 .ٖٔ/ٖهـ( , 7ٖٓتهذٌب اللؽة : األزهري )ت(ٔ)
 .ٕٕٗ/ٔهـ( , 5ٖ٘أساس البالؼة : الزمخشري )ت(ٕ)
 .ٔٓٗ/ٔهـ( , 7ٔٔلسان العرب  ابن منظور )ت(ٖ)
 . 7ٙٔالتربٌة : سلٌمان كامل العبدهللا ,  (ٗ)
 .ٕ٘ظ: المبادئ واألسالٌب التربوٌة فً نهج البالؼة : أمٌرة برؼل : (٘)
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ورأى أفبلشػن أنَّ )) التخبية الحدشة ىي تمظ التي تيب الجدج والشفذ كل ما يسكشيدا             
فالتخبية السثالية عشج أفبلشػن تمظ التي ترل باإلندان الى الكسال الكمدي  (ٙ)مغ جسال وكسال (( 

 مغ الشاحية العقمية والبجنية.

ق . م( فضددخى أن الغددخض مددغ التخبيددة : ))ىددػ أن يدددتصيع الفددخد  ٕٕٖ-ٖٗٛ) ارسػػصػ أمددا      
سددال عسددل كددل مددا ىددػ مفضددج و ددخوري فددي الحددخب والدددمع , وأن يقددػم بسددا ىددػ نبضددل وبضددخ مددغ األع

, فأرسدددصػ ييدددتع بالسيشيدددة ذات الفائدددجة لمفدددخد , كسدددا ييدددتع بالتخبيدددة  (ٚ)ليردددل الدددى حالدددة الددددعادة(( 
العقمية التي أكجتيا الجراسات الحجيثة, ومشيا جيػد )تػماس واتشبضخغ( في التػفضق بضغ فكخ ارسصػ 

خى أنَّ هللا تعالى ىػ , إذ ي )الثابت كالستغيخ(والفكخ السديحي, وذلظ حضغ بخج بالثشائية السعخوفة 
ددا الكددػن واإلندددان فيسددا متغضددخان , وأنَّ اإلندددان مخكددد الكددػن , والعقددل جددػىخ  الثابددت واألزلددي , أمَّ

, وقدددج ركدددت السدددجارس التدددي نذددأت فدددي ىددحا الصدددػر عمدددى الجانددب العقضدددجي  لمسعخفدددة  (ٛ)اإلندددان 
ة شػيمدة مدغ الددمغ وبشداء  عمضيدا فقدج قامدت  فمددفة التخبيدة التقمضجيدة التدي تعدج وسادت ىحه الشطخة مجَّ

 .  (ٜ)التخبية محجودة بسجاالت السعخفة فقم  

تخكددد عمددى وصددػل الفددخد إلددى مخحمددة الكسددال والجسددال  اليػنػػافوبيددحا نمحددظ أن التخبيددة عشددج      
السػصددبلن إلددى الدددعادة فددي الددجنيا فددافبلشػن يػجددب وجددػد السثاليددة مددغ الشاحيددة العقميددة والبجنيددة , 

 يػجب وجػد السشفعة الزخورية لئلندان التي تػصمو الى الدعادة. أرسصػو

اإلمػػاـ عمػػي )عميػػو  أمددا التخبيددة فددي ضددل اإلسددبلم فدديسكغ أن نحددجد ليددا سددسات والسدديسا عشددج       
( , فالسشيدددل األول ىدددػ القدددخبن الكدددخيع وىدددػ البددداب الدددحي أرسدددى القػاعدددج والزدددػابم التخبػيدددة الدػػػالـ

ة وتشسي السجتسع بأكسمو , فتخبية الفخد تمثخ بذدكل كبضدخ فدي السجتسدع العخيقة التي تكّػن الذخري
الحي يعير فيو , وقج جعل القخبن في كل بية ىدجفا  تخبػيدا  سدمػكيا  يعّمدع اآلداب فدي مشداحي الحيداة  
كميدا, فيشداك األسدذ التخبػيدة  فدي بشداء األسددخة, وىشداك الحقدػق والػاجبدات السخسدػمة لكدل فدخد مددغ 

 . (ٓٔ)يمسذ لبشية السجتسع وتكػيشو أفخادىا مسا 

                                                           
 .6ٙالتربٌة عبر التارٌخ : عبدهللا عبد الدائم , (ٙ)
 .77ٔ-7ٙٔالتربٌة :  (7)
 . 56ٔ( , 7ٕٗٔ-ٕٕ٘ٔالموسوعة الفلسفٌة : توماس )(5)
 .ٕٙتربوٌة فً نهج البالؼة  : ظ: المبادئ واألسالٌب ال(6)
 .ٙٔ-٘ٔظ: التربٌة واآلدابٌة والتواصل : علً زٌعور , (ٓٔ)
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دا السشيددل الثدداني لمتخبيددة فدي اإلسددبلم فيددػ          )صددمى هللا عميددو وبلددو وسددمَّع(  الخسػػػؿ األعطػػعأمَّ
وسددشتو الذددخيفة الستسثددل بأببلقددو وأفعالددو وأقػالددو ومددا يرددجر عشددو فددي بشدداء الذخرددية اإلسددبلمية 

صمى هللا عميو وبلو وسمع( ال يشصق عغ اليدػى كسدا وتخبضتيا عمى وفق اإلرادة الخبانية , فالخسػل )

ًااااا,ػَنهِالََْْنىَيااا ََنطِقُ وَمَا﴿قال تعدالى :  , وبدحلظ نتبدضغ أنَّ األدب السحسدجي  (ٔٔ)﴾بِنْاهُنىَابِْانااوَيْنٍُاَُنىيَ

))أدبشػػي ربػػي فأحدػػغ أدب ربدداني كسددا أكددج ذلددظ رسددػل هللا )صددمى هللا عميددو وبلددو وسددمَّع( بقػلددو : 
, وبيددحا يكددػن )صددمى هللا عميددو وبلددو وسددمَّع( السشيددل الثدداني لمتخبيددة بعددج القددخبن الكددخيع  (ٕٔ)تػػأديبي((

وباصددة فدددي بشددداء األسدددخة والتعامدددل بدددضغ أفدددخاد السجتسدددع والتخكضدددد عمدددى السبددداد  التخبػيدددة فدددي بشددداء 
 . (ٖٔ)السجتسع 

 تجميات التخبية اإلسالمية عشج اإلماـ عمي )عميو الدالـ( :  -

والشدداضخ الددى التخبيددة العمػيددة فددي الددشيج يجددجىا مدددتسجة مددغ كتدداب هللا وسددشة رسددػلو الكددخيع         
)صمى هللا عميو وبلو وسمع( , وىحا أمخ شبيعي , إذ أنَّ اإلمام )عميو الدبلم( كان مردجاقا  لمتخبيدة 

 . (ٗٔ)اإلسبلمية حضغ تخبَّى وتخعخق في حجخ الخسػل )صمى هللا عميو وبلو وسمَّع( 

 ضيػر التخبية :

 ضيخ مفيػم التخبية وتصػر برػرة مشيجية وا حة عمى أيجي عمساء مشيع :             

 الددحي حددجد أىددجاف التعمدديع بحدددب وضددائ  كددل عمددع  ق(ٜٖٖدمحم بػػغ دمحم الفػػارابي )ت :
وسددداىع فدددي تخبيدددة اإلنددددان واسدددتعسل السشصدددق , إذ يدددخى أنَّ )) السشصدددق ىدددػ لتقدددػيع العقدددل 

, وركددد  (٘ٔ)ندددان نحددػ الرددػاب فددي كددل مددا يسكددغ أن يغمددم مددغ السقددػالت((  وتدددجيج اإل
عمى أنَّ العمدع اإلليدي غايتدو إبصدال الطشدػن الفاسدجة التدي ضشدت بداب عدد وجدل بسدا يدجبل 
الدددشقز فيدددو وفدددي أفعالدددو وفدددي السػجدددػدات التدددي بمقيدددا والعمدددع السدددجني يفحدددز أصدددشاف 

واألبدبلق والددجايا والعديع التدي تردجر عدغ  األفعال والدشغ اإلرادية ويبحدث عدغ السمكدات

                                                           
 .ٗ-ٖسورة النجم : (ٔٔ)
 .ٔ(: ابن السمعانً , ٕٙ٘أدب اإلمالء واالستمالء ت)(ٕٔ)
 .7٘, ظ: التربٌة فً مدرسة النبوة : الشٌخ دمحم متولً الشعراوي ,  ٙٔالتربٌة واآلدابٌة والتواصل : (ٖٔ)
 .٘ٔ-ٗٔظ: الدٌباج الوضً : أبو الحسٌن ٌحٌى بن علً , (ٗٔ)
 .7ٙإحصاء العلوم : الفارابً , (٘ٔ)
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تمظ األفعال والدشغ وعغ الغايات التي ألجميا تفعل , وكيف يشبغي أن تػجج في اإلنددان 
 . (ٙٔ)وكيف تتختب حتى تػصمو الى الدعادة 

 ( يقػؿٕٔٗ -ٕٖٓأحسج بغ مدكػيو )تقػم فمدفة التخبية عمى أسذ ثبلثة : ىػ : 

شفذ التخبددػي: ويددخاه قائسددا  عمددى تحمضددل الددشفذ ويددتمخز بددأن دراسددة الددشفذ الدداألسدداس األول عمددع 
ويردل اإلنددان ببلليدا ,  (ٚٔ)إلندانية مقجمة  دخورية لمػقدػف عمدى قدػانضغ الدتعمع والتعامدل بيدا ا

الددى السختبددة اإلندددانية العمياحضددث يترددل بددأول مخاتددب السبلئكةفيحرددل لجيددو اإليسددان الرددحيح  , 
 . (ٛٔ)حه السخحمة االنتقال بو الى مختبة ساميةفػضيفة التخبية في ى

 اجتساعي:ويبمػر معشى الخضخ والدعادة. األساس الثاني

 .(ٜٔ)فمدفي:ويحجد ما ىػ رذيل  األساس الثالث

 (٘ٓٗالتخبيػػة عشػػج السػػاركد  ت:)تيددجف فمدددفة التخبيددة عشددجه الددى اعددجاد الفددخد لمددجنيا  ق
واآلبددخة عمددى الدددػاء ألنَّددو باسددتقامة الددجيغ العبددادة وبرددبلح الددجنيا تددتع الدددعادة وبددحلظ تددتع 
الفائجة , وبيحا لع يشطخلمعمع نطخة متجدئة إنسا نطخ اليو نطخة متكاممة , والتخبية عشجه تيتع 

ل أن يكددػن لبمددػغ الدددعادة فددي تخبيددة العقددل ألنَّددو بدداألببلق واألشددخ الذددخرية وأسدداس العسدد
أصددل الددجيغ وعسدداد الددجنيا , وأسددذ الفزددائل ويشبددػق اآلداب وبكسالددو أوجددب هللا التكميددف 
وجعدددل الدددجنيا ُمدددجّبخة بأحكامدددو وألددد  بدددو بدددضغ بمقدددو مدددع ابدددتبلف ىسسيدددع ومددد دبيع وتبدددايغ 

دددغ والددديء فالعقددل أغخا دديع ومقاصددجىع فبالعقددل تعددخف حقددائق األمددػر ويفددخق بددضغ الح
عشجه ىػ العمع بالسجركات الزخورية وىحه السدجركات نػعدان األول : مدا ادركتدو الحدػاس , 
والثاني : مػجػد أصبل  فيالشفػس كالعمع باستحالة الزجيغ , ويفدخق السدارودي بدضغ عقمدضغ 

 (ٕٓ)في اإلندان العقل السكتدب والعقل الغخيدي , وقج يجتسعان فدي اإلنددان وقدج يفتخقدان 
. 

                                                           
 .ٕ٘ٔظ:إحصاء العلوم : (ٙٔ)
 .ٔظ: تهذٌب األخالق : ابن مسكوٌه ,(7ٔ)
 .ٕٙٔظ: تطور مفهوم النظرٌة التربوٌة : (5ٔ)
 . ٕ٘ٔظ: تطور مفهوم النظرٌة التربوٌة : ماجد الكٌالنً , (6ٔ)
 .ٗ-ٔالدنٌا والدٌن : الماوردي , ظ: أدب (ٕٓ)



6 
 

 ( ٓ٘ٗالتخبية عشػج الغدالػي-٘ٓ٘  : )يدخى أنَّ معشدى التخبيدة يذدبو فعدل الفدبلح الدحي  ق
,  (ٕٔ)يقمع الذدػك , ويخدخج الشباتدات األجشبيدة مدغ بدضغ الددرق , ليحددغ نباتدو ويكسدل ريعدو

ويخى أنَّ األببلق اإلنددانية قابمدة لمتغضضدخ والتعدجيل بالتخبيدة وىدحه الشطدخة الستفائمدة بالتخبيدة 
يتدع بيا الغدالي وحجه بل ىدي سدسة السفكدخيغ اإلسدبلمضضغ فدي مجدال األبدبلق والتخبيدة  لع

بػجدددو عدددام , ويتزدددح ذلدددظ مدددغ بدددبلل حدددجيثيع عدددغ الفصدددخة اإلنددددانية وأثخىدددا فدددي التخبيدددة 
واألبددبلق , فددأبػ حامددج الغدالددي يددخى أنَّ التخبيددة قابمددة لمتعددجيل والتغضضددخ عددغ شخيددق الددتحكع 

وعمدى ىدحا فقدج أكدج قابميدة اإلنددان , (ٕٕ)الخيا ة والتدكية والتيحيب في الشفذ بالسجاىجة و 
لمخضدددخ والذدددخ بقػلدددو : ))إنَّ الردددبي بجدددػىخه بمدددق قددداببل  لمخضدددخ والذدددخجسيعا  , و نسدددا أبدددػاه 

واسدتجل عمدى ذلدظ بقدػل الخسدػل ) صدمى هللا عميدو ,  (ٖٕ)يسيبلن بو الى أحج الجدانبضغ (( 
وبلدددددو وسدددددمع( : ))كدددددل مػلدددددػد يػلدددددج عمدددددى الفصدددددخة , و نسدددددا أبدددددػاه ييػداندددددو أو يشردددددخانو أو 

 . (ٕٗ)يسجدانو... (( 

 : تصػر السرصمح 

 تصػرت تمظ السفاهيع التخبػية حتى ضيخت تعخيفات يسكغ أن تمسذ لبلصصبلح ومشيا :         

  ) متخبية يخى أن يّا )) عسمية صػغ وتكػيغ لفعالية األفخاد ثع صبيا في لتعخيف )جاف ديػ
 . (ٕ٘)قػالب معضشة , أي تحػيميا الى عسل اجتساعي مقبػل لجى الجساعة (( 

  بأنَّيا ))تشسية كل قػى الصفل تشسية كاممة متبلئسة ((  )غدتالػز (ويقػل(ٕٙ) . 

 ( ويقػل)سال السسكغ (( : ))التخبية أن ترل باإلندان الى الك كانت(ٕٚ) . 

  بأنيا اعجاد اإلندان ليحضى حياة كاممة ((  )ىخبخت سبشد(وعخَّفيا(( :(ٕٛ)  . 

                                                           
 .7ٖظ: رسالة أٌها الولد : الؽزالً , (ٕٔ)
 .7ٔظ: منهاج العابدٌن : الؽزالً : (ٕٕ)
 .7ٗ/ٖإحٌاء علوم الدٌن:  الؽزالً , (ٖٕ)
 .ٓٓٔ/ٕصحٌح البخاري :  (ٕٗ)
 .ٕٔالدٌممراطٌة والتربٌة : جون دٌوي , (ٕ٘)
(ٕٙ)PESLalozzi : :ٔ7ٖٙ-ٔ5ٓٗ. 
(ٕ7)Kautوؾ ألمانً له ثالث رسائل عن العمل والفكر واألطفال .: , فٌلس 
(ٕ5)Spencer   . فٌلسوؾ انكلٌزي : 
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  الدددى القدددػل بأندددظ : )) أن تزدددفي عمدددى الجددددع والدددشفذ كدددل كسدددال  )ىسثػػػخ (بضشسدددا ذىدددب
 . (ٜٕ)وجسال مسكغ ليا ((

  وعخفيددددا راسددددل بقػلددددو :   )) إن التخبيددددة لتصددددػيخ تحرددددضل الشطددددخ , وىشدددداك ثبلثددددة فددددخوق
لمشطخيات التخبػية  فاألولى : تبحث في اليجف الػحضج لمتخبية , وىػ تجيضد الفخص لمشسػ  
و زالة نفػذ التخم  , والثانية : تعسدل عمدى مدشح ثقافدة الفدخد وتصدػيخ إمكانياتدو , والثالثدة : 

 .(ٖٓ)خبية يجب أن تغضخ نػعا  ما عبلقتيا بالسجتسع أكثخ مغ عبلقتيا بالفخد(( تخى أنَّ الت

  وعخفيددا الددجباغ بقػلددو : ))إنَّيددا عسميددة إعددجاد الفددخد عددغ شخيددق تدويددجه بالسعددارف والسيددارات
 . (ٖٔ)التي تعج أساسا  إلعجاده لمحياة عمى وفق فمدفة السجتسع واتجاىاتو(( 

يددة الدددابقة وكددحلظ الددى التعخيفددات يجددج ان التخبيددة تعتسددج عمددى إن الشدداضخ الددى السفدداهيع التخبػ 
الحكسة بػصفيا ركضدة مغ ركائد التخبية يشقميا التأديب الى اإلندان , فالجسدال والكسدال المدحان 
يشذدجىسا افبلشدػن ال يسكدغ ان يكػندا مدغ دون الحكسدة والعسدل السفضدج الدحي يتدأدب عميدو الفدخد 

اليدددو ارسدددصػ فدددي مفاهيسدددو التخبػيدددة. أمدددا السفددداهيع االسدددبلمية فضشتجدددا عسدددبل  اصدددبلحيا   يددددعى 
التخبػيددة وال سدديسا لددجى الخسددػل األعطددع ) صددمى هللا عميددو والددو( والسدددتسجة مددغ القددخبن الكددخيع 

وَلْْمَىْػِظَنننحِالْْحَغَننننَحِا تِاْْحِكْمَنننحِ سَتِّننن َ لدْعُابِِْنننًاعَنننثُِ ِ﴿فإنيدددا تردددخح بالحكسدددة , قدددال تعدددالى : 

َُِِاوَهُنىَاؤَػََْنمُاتِاْْمَُْرَنذََِهااااااااا سَت ن َا تِاْارٍِاهِنٍَاؤَيْغَنهُابِن اااوَجَادَُِْْم ,  (ٕٖ)﴾ هُنَىاؤَػََْنُماتِمَنهاََّن ااػَنهاعَنثُِ

, وترددخح بالعسددل الرددالح , ومددغ بيددات العسددل التددي اقتخنددت ﴾ وَجَننادَُِْْماتِنناْارٍِاهِننٍَاؤَيْغَننهُااا﴿

غََُشَيالَُُّْاػَمَََكُمْاوَسَعُىُُُْاوَلْْمُاْمِنُىنَاوَعَنرُشَدوونَاافَ لػْمََُىلْ وَقُ ِ﴿بالعسل الرالح قػلو تعالى : 

, كقػلػػػػو تعػػػػال  :  (ٖٖ)﴾ذَؼْمََُننننىنَ بَِْننننًاػَنننناِْمِالََُْْْننننةِاوَلْي ننننََادَجِافَُُنَثِّنننن ُكُماتِمَنننناا ُنننننرُمْااااا

                                                           
 .5ٔمدخل الى التربٌة : هنري , (6ٕ)
 .6ٕالتربٌة والنظام االجتماعً : راسل, (ٖٓ)
 .  ٓٔفلسفة التربٌة : الدباغ ممدار إسماعٌل , (ٖٔ)
 .7ٕٔسورة النحل : (ٕٖ)
 .٘ٓٔسورة التوبة : (ٖٖ)
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ددُل , (ٖٗ)﴾رَس جٍاخَُْننش لاََننشَ ُ مِثْقَننا َ ََؼْمَنن ْ فَمَننه﴿ التعخيفددات الحجيثددة مددغ ويسجددج السرددمحضغ, ولددع تخل

ضبلل الحكسة والتأديب واالصبلح, ومغ ىحا كمو نرل الى ان )الحكسة والتأديب واالصدبلح(  
 ىي ركائد التخبية وىي ما يجب ان نق  عمضيا.

 أكاًل : معخفة الحكسة : 

 ُتعخَّف الحكسة عشج ارسصػ بأنيا : )) قجرة عقمية صحيحة عمى العسل في األمػر الحددشة        
, فالعقدددل  (ٖ٘)أو الددددضبة بالشددددبة لئلنددددان فكاندددت أقدددخب الدددى الدددخأي مشيدددا الدددى السعخفدددة اليقضشيدددة (( 

يشبغي أن يكػن عشج الحكيع مقضّجة بكخم الخمق , و ال ألفدجتو الذيػة ,  -كسا يخى أرسصػ-العسمي 
, والحكسة ىي الفزدضمة الخابعدة الكبدخى عشدج أرسدصػ فيدي تعدج الحدج  (ٖٙ)فمع تكغ أحكامو صحيحة 

الفاصل بضغ ما يجعػه شاليذ بالفزائل األببلضية والفزائل العقمية , وىي تترل ببلفا  لمفزائل 
األبددخى بإمتيدداز جػدتيددا أو قػتيددا الشاشقددة , وحددجد الفزددضمة بكػنيددا التدددام القاعددجة الرددحيحة التددي 

 . (ٖٚ)ج الػسم بضغ الصخفضغ تسكششا مغ تعضضغ الح

والخبلصدددة كسدددا يقدددػل أرسدددصػ : ))أنَّدددو يددددتحضل عمدددى السدددخء أن يكدددػن فا دددبل  مدددغ الحكسدددة       
العسمية أو الخوية أو أن يكػن حكيسا  ذا روية دون الفزضمة الخمعية وىحه الفزدضمة تتدأتى بدالشطخ , 

أرسصػ يرمح لمػعظ والسذاةبة , فسشصق  (ٖٛ)فكانت ربارة عغ عمع وعسل يتسع أحجىسا اآلبخ(( 
معا  فدالػاعظ الدحي يختقدي السشبدخ إلندحار الشداس بالػيدل والثبدػر والسذداغب الدحي يبحدث عدغ عضدػب 
الشاس لضشقجىا, كبلىسا يدتعسل ىدحا السشصدق فدي الدجفاق واليجدػم فيدػ مشصدق الدػعظ واالتعدا  , إذ 

أن يكدػن ىدػ مدتعظ , وىدحا مدا  أن السػلع  بيحا السشصدق يكدػن شدجيجا  فدي وعدظ غضدخه ولديذ شدخشا
يطيخ بػ ػح حضغ يتخح الجيغ حخفة وليذ دسدتػر تصبضدق عسمدي, فضتخدح الدػعظ واإلرشداد سدبضمضغ 
يدضخان ألداء الحخفة؛ ألن البضبة الجيشية تعمع السشصق والشحػ وعمع الكبلم والفقدو وغضخىدا مدغ العمدػم 

 .  (ٜٖ)عظ اإلرشادي والتػجيو والتفكضخالتي تعػد الحىغ عمى التفكضخ مسا ييدخ عمى الستعمع الػ 

                                                           
 .7الزلزلة : سورة (ٖٗ)
 .ٖٕٔارسطو طالٌس المعلم األول : ماجد فخري , (ٖ٘)
 .ٕٗٔظ: ارسطو طالٌس: (ٖٙ)
 .ٕٕٔظ: ارسطو طالٌس : (7ٖ)
 .ٕٗٔ:  ارسطو طالٌسظ: (5ٖ)
 .5ٕظ: خوارق الالشعور : علً الوردي , (6ٖ)
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يقػل شضمخ في وص  السشصق : ))إنَّ الحعيقة في السصمق واحجة , واآلراء يجب أن تكػن         
متفقة , فأنت أما ان تكػن مع الحعيقة أو  جىا , فإذا كشت  جىا فأنت ىالظ , أما إذا كشت مع 

حق عشج ذلدظ إذا غزدبت عمدى أولبدظ الدحيغ الحعيقة فميذ ألحج أن يجخأ عمى مشاقزتظ , ألنظ م
 .(ٓٗ)يجادلػن في الحعيقة(( 

 (:ٖٜٖالحكسة عشج الفارابي ت)

يمكج الفدارابي عمدى وجدػد الحكسدة  شدخشا  أساسديا  لمعدجل فدي الدخئيذ الفا دل وشدخشا  لػجدػد       
د واالتردال السجيشة الفا مة , والحكسة عشجه ىي الفزضمة التي تمدي الى بمػغ رتبدة العقدل السددتفا

بالعقل الفعال :  أما إذا حجث وافتقجت الحكسة في رئيذ السجيشة فدإنَّ السجيشدة تكدػن بدبل رئديذ وال 
, والخبلصدة أن مجيشدة الفدارابي الفا دمة يخأسديا الشبدي )صدمى هللا عميدو  (ٔٗ)تمبث أن تشيار وتيمظ 

الفدارابي يعصيدو  اثشتدي عذدخة وبلو وسمع( الدحي يدػحي إليدو هللا سدبحانو أو أندو الحكديع الخوحداني , و 
برمة ليكػن رئيدا  أوال  , وليحا فقج ابتار أرقى أنسػذجا  اببلضيا  سداميا  لئلنددان تشصبدق عميدو كدل 
الرددفات الحسضددجة التددي يسكددغ ان يشاليددا البذددخ, فيددػ قددػي عددالع ذكددي بميدد  ُمْعددخلض عددغ الذدديػات 

الددعادة بدالعمع والعسدل معدا  واكتدداب  , ))وأىل السجيشدة يبمغدػن  (ٕٗ)صادق كخيع زاىج عادل شجاق 
الفزائل ىػ الحي يمدي الى بمػغ الدعادة , ويكػن ذلظ بسديج مغ األفعال الخضخة والسجاومة عمضيدا 

, فإذا وصمت الشفذ حج الكسدال  (ٖٗ)حضث تختدع في الشفذ ممكات بضخة تبم  بػاسصتيا كساليا (( 
وىكددحا يقددخر الفددارابي بمددػد انفددذ أىددل السجيشددة يسكددغ ان تتجددخد عددغ السددادة وال تغشددى بفزددائميا , 

 الفا مة.

 الحكسة عشج ابغ سيشا :

الحكسة اصل مغ األصػل التي قجميا ابغ سضشا لضبشي عمضيا نطخيتو فدي صدبلح الدشفذ اإلنددانية  
وسددعادتيا فددي الحيدداة الددجنيا, ))وسددعادة الددشفذ الشاشقددة كساليددا الخدداص بيددا أن ترددضخ عالسددا  عقميددا  

, الكلضيا صػرة الكل والشطام السعقػل في الكل , والخضخ الفائس مغ واىب الرػر عمى مختدسا  ف
مبتدددجئا  مدددغ مبددددجأ الكدددل , مالكدددا  الجددددػاىخ الذدددخيفة , فالخوحانيدددة السصمقددددة , ثدددع الخوحانيدددة الستعمقددددة 

                                                           
 5ٕخوارق الالشعور:علً الوردي (ٓٗ)
 .ٕٙظ: الفلسفة اإلسالمٌة : إبراهٌم عانً , (ٔٗ)
 .ٔٙٔالفلسفة اإلسالمٌة :  ظ:(ٕٗ)
 .5ٓٔ-7ٓٔالمدٌنة الفاضلة : (ٖٗ)
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باإليسان في نفديا وبيضبة الػجػد كمو , فتشقمب عالسدا  معقدػال  مػازيدا  لمعدالع السػجدػد كمدو , مذداىجا  
لسدددا ىددددػ الحدددددغ السصمددددق والخضددددخ السصمددددق والجسددددال الحددددق ومتحددددجا  بددددو ومتفتذددددا  بسثالددددو وىضبتددددو , 

سدددعادتيا , ومعشدددى ىدددحا أن الدددشفذ الشاشقدددة تبمددد  (ٗٗ)ومشخخشدددا  فدددي سدددمكو , وشدددائخا  مدددغ جدددػىخه (( 
وكساليا  عشجما تكػن مخبة لجسيع العمػم والسعارف وتفتر فضيا معاني العمػم الخاصة بالسػجػدات 
والسعاني الخاصة بأحكاميا وقػانضشيا وىي مغ قبضل العمدػم الشطخيدة , ثدع يزديف  ابدغ سدضشا أقددام 

ندان الى الددعادة الخضخ الفائس في الكل , وىػ الجانب الفعمي مغ العمع والحكسة التي ترل باإل
 . (٘ٗ)والخضخ 

 ثانيًا : معخفة التأديب :

لسددا تعخفشددا عمددى الحكسددة وانيددا ال تشفرددل عددغ العمددع والعسددل صددارت كضشػنتيددا فددي االنتقددال مددغ   
انددان الددى ببددخ بحاجددة الددى تأديددب , لددحا كددان التأديددب ركضدددة أبددخى مددغ ركددائد التخبيددة , ولمتأديددب 

   عمضيا.مفاهيع عشج التخبػيضغ يجب أن نق

 : التأديب عشج اليػناف

مشح بدوغ الفكخ واإلندان في بحث دائع عغ الكسال مشذجا  الػصػل الى تحعيقو في سدمػكو ليردل 
الى الغاية الكبخى مغ الدعادة التامة التي تمدي باإلندان الدى الردبلح فدي نفددو  لكػندو فدخدا فدي 

غ : سدقخا  وأفبلشددػن  تشذدج السثددل العميددا مجتسعدو الكامددل , ليدحا نجددج الفمددفة الضػنانيددة عشددج كدل مدد
والعيع األببلضية وتصابق بضغ الحكسة والسثدل العميدا دائسدا , فالفزدضمة عشدج سدقخا  وافبلشدػن يسدثبلن 
أعمددى درجددات الخضددخ , ومددغ ثددع نجددج أفبلشددػن يصددابق بددضغ الخضددخ بالددحات والجسددال بالددحات والحددق 

شسذ العالع السعقػل أو الػاحج )أو هللا بحدب  بالحات في صػرة الكائغ األسسى واألمثل الحي ىػ
, أمدا ارسددصػ فيقدػل إن: ))الفزددضمة حدال معتددادة مػجدػدة فددي التػسدم الددحي  (ٙٗ)السدحاىب الجيشيددة( 

ىدددػ عشدددجنا محدددجود بدددالقػل كسدددا يحدددجىا العاقدددل , وىدددي متػسدددصة فتتبدددايغ حددددشتان أحدددجىسا بالديدددادة 
واآلبدددخ بالشقردددان , ولدددحلظ كاندددت الفزدددضمة مدددغ حضدددث الجدددػىخ والحدددج الدددحي يعبدددخ عدددغ الساهيدددة 

                                                           
 .ٕٙٗ-ٕ٘ٗالشفاء : ابن سٌنا , (ٗٗ)
 .ٕٔٔظ: ابن سٌنا ومذهبه فً النفس : فتح هللا خلٌؾ , (٘ٗ)
 . ٘ٔ-ٗٔظ: المذاهب األخاللٌة بٌن اإلسالمٌٌن والؽربٌٌن : فاٌزة أبو شكري , (ٙٗ)
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,  وأىددع ىددحه الفزددائل عشددج ارسددصػ  (ٚٗ)زددل والكسددال غايددة (( الستػسددصة , ولكشيسددا مددغ حضددث الف
 ىي األربع التي يعجىا مغ أميات الفزائل وىي : 

الذددجاعة: ويرددفيا وىددي التػسددم  بددضغ الجددبغ والتيددػر , وىددي ربددارة عددغ الخذددية مددغ اآلفددات  -ٔ
نا والذخور عامة ومغ ىحه اآلفات ما يشبغي أن تخذاه كالحل والعار, وبعزيا ليذ مغ ابتيار 

وليذ لشا شاقة في تبلفضيا كالسخض والفقدخ , فدالخػف مشيدا دلضدل عمدى الذدجاعة , فدإذا كاندت 
الذجاعة ربارة عغ الخػف مغ جبلئل األمػر , كانت غاية الذجاعة ربارة عغ عجم الخػف 

 (5ٗ)مغ السػت وليذ السػت في جسيع االحػال, إنسا في ساحات القتال. 
وىي وسم بضغ االنغساس في السمحات أو االقبلق عشيا جسمدة  العفة السترمة بسباشخة المحات:  -ٕ

, والسمددحات قدددسان جدددجية وعقميددة , والعفددة مددغ ىددحه السمددحات إال بالرددش  األول ألن شالددب 
دددخ المدددحات العقميدددة والخوحيدددة ال يدددجعى فاسدددقا  , ميسدددا أسدددخف فدددي ش مبيدددا , وال مقردددخا  مسدددا قرَّ

 . (6ٗ)عشو
عجالدة فدي التي تحسل صاحبيا عمى صشع ما ىدػ حدق وعمدى الالعجالة : وتعشي )) تمظ السمكة  -ٖ

 , وىي نعيس الطمع. (ٓ٘)أفعالو وشمبيا أبجا  ((
 .ٕٔالحكسة أو الخوية: وقج تحجثشا عشيا مدبقا  في الرفحة  -ٗ

 

 التأدب عشج العخب 

 _التأديب عشج الفارابئ

يختكدددد التأديدددب عشدددج الفدددارابي عمدددى األبدددبلق ويدددخى أن عمدددع األبدددبلق ىدددػ : ))عمدددع األفعدددال     
الجسضمدددة , واألبدددبلق التدددي تردددجر عشيدددا األفعدددال  الجسضمدددة , والقدددجرة عمدددى أسدددبابيا , وبدددو تردددضخ 

 (ٔ٘)األشياء الجسضمة ممكة لشا (( 

                                                           
 .ٕٔارسطو طالٌس : (7ٗ)
 .5ٔٔ,  ظ: ارسطو طالٌس(5ٗ)
 . 6ٔٔظ: ارسطوطالٌس: (6ٗ)

 
 .ٕٔ-ٕٓظ: التشبٌه على سبٌل السعادة : الفارابً , (ٔ٘)
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جث عددغ العمددع السددجني إذ ويعددخف األبددبلق بذددكل مفرددل فددي )إحردداء العمددػم( عشددجما يتحدد       
يخاه العمع الحي يذسل الدياسة واألبدبلق ألندو يفحدز أصدشاف األفعدال والددشغ اإلراديدة و يفحدز 
السمكات واألببلق والدجايا والذيع  التي ألجميا تفعل , ويتحجث عغ كيفية ايجادىا في اإلندان , 

حفطيددا, ثددع يسضددد الفددارابي بددضغ وكيفيددة التػجددو بيددا الددى التخبيددة عمددى الشحددػ الددحي يشبغددي, وكيفيددة 
الغايات التي ألجميدا نفعدل األفعدال ونددتعسل الددشغ لششدال الخضدخات والفزدائل , وأن مدا سدػى ذلدظ 
فيددػ الذددخور والعبددائح والشقددائس , وضيددػر االبددبلق فددي اإلندددان إنسددا تكددػن فددي األفعددال والدددشغ 

 . (ٕ٘)تخكا  الفا مة وتكػن مػزعة في السجن واألمع, وتدتعسل استعساال  مذ

وما ىحه السفاهيع إال حجيث عغ عمع األببلق الحي ُيعخف حجيثا  بأنَّو : ))عمدع يبحدث فدي         
, فعمددع  (ٖ٘)األحكددام العيسيددة التددي تشرددب عمددى األفعددال اإلندددانية مددغ ناحيددة أنَّيددا بضددخ أو شددخ((  
بضدددخ أو شدددخ, األبدددبلق يتحدددجث عدددغ األفعدددال التدددي تحدددجد سدددمػك اإلنددددان وأفعالدددو مدددغ حضدددث ىدددي 

فالفدارابي يفددخ نذدأة السجتسعدات اإلنددانية بأنيدا بحاجددة الدى التعداون , والتعداون مػجدػد فدي فصددخة 
االندان , فاالندان كائغ مدجني اجتسداعي الصبدع, وىدحا مدا تحدجث عشدو أفبلشدػن إذ يدخى أن دولتدو 

حردخ ليدا مػجدػدة إنسا تشذأ مغ عجد الفخد عغ االكتفداء بحاتدو واالعتدخاف بحاجتدو الدى أشدياء ال 
 . (ٗ٘)عغ اآلبخيغ

ومددددغ ىددددحا نجددددج براء الفددددارابي الُخمعيددددة ترددددب عمددددى سددددعادة الفددددخد وحبددددو لمخضددددخ واقتشائددددو          
الفزائل واجتشابو الخذائل , وان عمع األببلق ىػ اصبلح الفخد وتقػية ممكاتدو وتػجيدو أفعالدو نحدػ 

 .  (٘٘)الخضخ 

بإصدبلح الفدخد واصدبلح الجساعدة وال تقتردخ عمدى واحدج إذن فاألببلق عشج الفارابي تتحقدق       
مشيا ألن ))بمػغ الغاية في العسل يكػن أوال  بإصبلح اإلندان نفدو ثع إصبلح غضخه مسا في مشدلو 

, وىدػ بيدحا يشتقدل مدغ سدعادة الفددخد الدى سدعادة السجتسدع , ومدغ اإلنددان الفا ددل  (ٙ٘)أو مجيشتدو(( 
 الى الدياسة . الى السجيشة الفا مة ومغ األببلق 

                                                           
 .ٕٗٔظ: إحصاء العلوم : الفارابً , (ٕ٘)
 .ٕٗٔالمعجم الفلسفً : مجمع اللؽة العربٌة , (ٖ٘)
 .ٕٔ٘-ٕٓ٘ظ: الفلسفة اإلسالمٌة : (ٗ٘)
 .7ٕٗظ: الفلسفة اإلسالمٌة: (٘٘)
 .ٖ٘الفلسفة : الفارابً , ما ٌنبؽً أن ٌمدم لبل (ٙ٘)



ٔٙ 
 

واالجتساق اإلنداني عشج الفارابي  خورة البج مشيا )) ألنَّ اإلندان مغ األنػاق التي ال يتع ليا     
الزدخوري مددغ أمػرىددا وال تشددال األفزدل مددغ أحػاليددا إال باجتسدداق جساعدات مشيددا كثضددخة فددي مدددكغ 

لجساعدددة , ويسكدددغ أن , ألن االجتسددداق فصدددخي عشدددج اإلنددددان ويردددل إلدددى كسالدددو مدددع ا (ٚ٘)واحدددج(( 
 (ٛ٘)يرل الى الدعادة بسداعجة اآلبخيغ الحيغ يكسمػن ما عشجه مغ نقز حتى يبمد  ذلدظ الكسدال 

. 

 _التأديب عشج ابغ سيشا :ٕ

االببلق ىي الخكضدة االساسية لمتأديدب عشدج ابدغ سدضشا إذ و دع لؤلبدبلق القػاعدج واألسدذ 
جا  , فاإلندان متفمد  في شبعو , و نو مدح التي يجب أن يقػم عمضيا السجتسع ليكػن صالحا  وسعض

وجدج يددأل عددغ مخكدده فددي ىدحا الػجددػد , وعدغ العبلقدة التددي يجدب أن تكددػن بضشدو وبددضغ إبػاندو فددي 
اإلندددانية , ويزدديف الددى ذلددظ بددأن لكددل شدديء فددي الػجددػد كسددال , والددشفذ اإلندددانية ليددا كساليددا 

ر عشيا كل بضدخ وبمدق شضدب. وُيعدخف الخاص بيا , وىحا الكسال حضشسا تكػن الشفذ فا مة يرج
ابغ سضشا الُخمق بأنيا ممكة ترجر بيا عغ الشفذ أفعال عادة ما تكػن قج رسخت في الدشفذ حتدى 
صارت شبيعة , والخمق يرجق عمى الخمدق الحددغ إذا كاندت األفعدال الردادرة عدغ الدشفذ حددشة 

. ويحكخ ابغ سضشا فدي رسدالة عمدع األبدبلق : أن الددعادة (ٜ٘)وعغ الخمق القبيح إذا كانت بالعكذ 
فدخق مددغ األبددبلق فيقددػل : )) قدج يطددغ بعزدديع أن الدددعادة ىدي الفددػز بالمددحات الحدددشة والخئاسددات 
الجنضػية ... فيحا ال يخمػ مغ نقائس .. . , ألن مغ يفكدخ فضيدا يردل الدى حدج انقصداق الددكضشات 

ن لمددشفذ مشَّددا وجيددضغ : وجددو الددى البددجن ... ووجددو الددى اإللييددة ووقددػف الفدديس عشددو , ... , وكددأ
, وذلظ ألن عبلقة الشفذ بالجدع عشج ابغ سدضشا ىدي عبلقدة إرشداد وتػجيدو  (ٓٙ)السباد  العالية (( 

 .(ٔٙ)وضيادة وتجبضخ إلى ما يشبغي أن تكػن عميو حالة البجن 

 التأديب عشج الغدالي : -ٖ

                                                           
 .ٖٖ٘ٙاأللفاظ األفالطونٌة  وتموٌم السٌاسة الملوكٌة واألخالق : (7٘)
 .66ظ: نوابػ الفكر العربً : سعٌد زاٌد , (5٘)
 .6ٙ-6٘ظ: نصٌر الدٌن الطوسً فً مرابع ابن سٌنا : عارؾ تامر , (6٘)
 .٘ٙٔالنجاة : ابن سٌنا , (ٓٙ)
 .ٗٗٔوالنفس اإلنسانٌة ( : دمحم خٌر ,  ظ: الدراسات النسمٌة )ابن سٌنا(ٔٙ)
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ائد التأديب وأن الجيغ أصل األببلق , وعمى اساس ىحا يخى الغدالي بأن االببلق اىع رك        
يكػن االسبلم أساس التخبية الخمعية, ولحلظ يجب أن يعسل التعمديع عمدى تيدحيب األبدبلق ويمسدذ  
لمزسضخ الخمقي السدتسج مغ الجيغ  فتكتدب االببلق بالتعميع والقجرة. ويمكج الغدالي عمى  خورة 

: )) إن دالدددي, وقدددال الغ (ٕٙ) دددع لمعمدددع واحتدددخام وتقدددجيخ  لمعمسددداءااللتددددام بددداآلداب السخريدددة مدددغ تػا
مددق والُخمدددق , أي حدددغ البددداشغ  مددق والُخمددق ربارتدددان متعمقتددان معدددا  , فيقددال : فددبلن حددددغ الخ  الخ 
مق الردددػرة الطددداىخة , ويدددخاد بدددالخمق الردددػرة الباششدددة , وذلدددظ ألن اإلنددددان  والطددداىخ , فضدددخاد بدددالخ 

, ومددغ روح ونفددذ مجركددة بالبرددضخة , والسددخاد بددالخوح والددشفذ فددي  مخكددب مددغ جدددج مددجرك بالبرددخ
ىحا السقام واحج , فالخمق ربارة عغ ىضبة في الشز راسخة , تردجر عشيدا األفعدال بدديػلة ويددخ 
مدغ غضددخ حاجدة الددى فكدخ ورويددة , فدإن كانددت اليضبدة ترددػر عشيدا األفعددال الجسضمدة عقددبل  وشددخعا  , 

, و ن كدددان الردددادر عشيدددا أفعدددال قبيحدددة سدددسضت اليضبدددة التدددي ىدددي  ُسدددسضت تمدددظ اليضبدددة بمقدددا  حددددشا  
, ويددخى الغدالددي أن حدددغ الُخمددق يخجددع الددى اعتددجال قددػة العقددل وكسددال  (ٖٙ)السرددجر بمقددا  سددضبا (( 

الحكسة , والى اعتجال قػة الغزب والذديػة لكػنيسدا مصيعدان لمعقدل وكدحلظ الذدخق  وىدحا االعتدجال 
ل لمتخبيدة فيدو ألندو يػلدج مدع اإلنددان , ىدػ كسدال فصدخي فضػلدج يحرل عمى وجيدضغ األول : ال دبد

اإلندان العاقل حدغ الخمق معتجال  في غزبو وشيػتو , ويزخب مثال عمى ذلظ األنبياء )عمضيع 
الدبلم( , والػجػد الثاني ىػ الحي يكػن أساس التغّضخ فيو ىي التخبية أي مكتددب , ويحدجث عشدج 

 .(ٗٙ)دشة تخويس الشفذ  عمى األببلق الح

 اإلصالح  عشج العخب:ثالثا  : 

إن الغاية مغ معخفة الحكسة تكػيغ السادة التخبػية التي تخقى باإلنددان نحدػ الكسدال والجسدال      
, فسعخفة الحكسة وسضمة تػصل الى الغاية السشذػدة والستسثمة بتيحيب األببلق اإلندانية واالىتسام 

بلق تيدددجف الدددى  دددخورة االجتسددداق والتعددداون بدددضغ أفدددخاد بددددمػك الفدددخد والجساعدددة , ألن ىدددحه األبددد
السجتسدددع , والغايددددة العطسددددى ىي)اإلصددددبلح( , واالصددددبلح يػصددددل الفددددخد فددددي مجتسعددددو الددددى أرفددددع 

 درجات الكسال , ومغ ثع الػصػل الى الدعادة .

                                                           
 .ٕٙظ: التربٌة والسٌاسة عند أبً حامد الؽزالً : أحمد عدنان , (ٕٙ)
 .5ٓ/ٖإحٌاء علوم الدٌن : أبو حامد الؽزالً , (ٖٙ)
 .ٖٙظ: التربٌة والسٌاسة عند الؽزالً : (ٗٙ)
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بػة ويقخر ابغ سضشا بأن أمػر الذدخيعة وتشطديع احدػال الشداس وتدخبضتيع تخجدع الدى الشبدػة , فدالش      
 خورة لسشفعة الشاس وبضخىع, ألن اإلندان ال يدتصيع أن يعير إال في مذداركة السجتسدع , والبدج 
لمسعاممة مغ سشة العجل, أي قانػن أو شخيعة , والبج لدشة العجل مغ سان, والشبي )صمى هللا عميو 

فدي حيداة الشداس وبلو( ىػ الحي بضَّغ لمشاس سشتو بأمخ مدغ هللا تعدالى ووحيدو , فػجدػد الشبدي واجدب 
ألندو مدغ غضدخ السعقددػل أن يتدخك الشداس وشدأنيع يختمفددػن فدي معدايضخ العدجل  والطمددع بدل ىدػ يحددجد 
كل ما فيو الربلح والخضدخ لمسجتسدع , فضدخى كدل إنددان مدا لدو مدغ عدجل ومدا عميدو مدغ ضمدع , فدبل 

 . (٘ٙ)تدتعيع السذاركة التي ىي  خورة لمشػق اإلنداني لػ انفخد بيا شخز واحج بشفدو 

ويتحجث ابغ سضشا عغ اإلرادة ومجى أىسضتيا في الػصػل الدى الغايدة , فيقدػل : ))واألولدى ىدا ىشدا 
أمددخ اإلرادة : نحددغ إذا أردنددا شددضبا  فإنشددا نترددػر ذلددظ الذدديء امددا ضشيددا  أو تخضميددا  أو عمسيددا  إن فددي 

حا الترددددػر ذلددددظ الذدددديء السترددددػر مػافددددق والسػافددددق ىددددػ أن يكددددػن حدددددشا  أو نافعددددا  , ثددددع يتبددددع ىدددد
واالعتقاد بذػق إليو والى تحرضمو , فإذا قػى الذػق واالجتسداق حخكدت القدػة التدي فدي العزدبلت 

, ومددغ ىشددا يتزددح أن مفيددػم ابددغ  (ٙٙ)اآللددة الددى تحرددضمو , وليددحا تكددػن أفعالشددا تابعددة لمغددخض (( 
ائ  الشعيدة سضشا عغ اإلرادة متفق مع عمع الدشفذ الحدجيث الدحي يدخى ان االرادة مجسػعدة مدغ الػضد

تعسل مت زرة لتحقضق استجابة رأي الذدخز , كسدا أن ابدغ سدضشا يبدخز عشردخ تردػر اليدجف  فدي 
العسل اإلرادي , ويدسيو الغخض , ثع عشرخ اتخاذ القخار أو العدم أو الشية  , ويعبخ عشو بالذػق 

فتشفدح مدا يخيدج , وأبضخا  يدخى أن مخحمدة التشفضدح تحردل مدغ قدػة الذدػق التدي تحدخك القدػة العزدمية , 
 . (ٚٙ)اإلندان وترل بو نحػ اليجف أو الغاية التي تػلجت عشيا اإلرادة 

ويػ ددددح بعددددج ذلددددظ أن اإلرادة ال تكددددػن فددددي الترددددػر ألنددددو ال غددددخض يسكددددغ تحرددددضمو فددددي       
الترددػر , وبددضغ أن الغددخض قددج يكددػن فددي العقددل نفدددو أو تابعددا  لددو فيقددػل : )) ومثددال ذلددظ اإلرادة 

نخيج شضبا  فشذتاقو ألنشا محتاجػن إليو , والغخض ال يكػن إال مع الذػق , فانو يقػل  فضشا نحغ إنشا
, أي إن التأمدددل  (ٛٙ)لدددع شمدددب ىدددحا , ألندددو اشدددتياه , وحضدددث ال يكدددػن الذدددػق ال يكدددػن الغدددخض(( 

الدحاتي يعبدخ عدغ شددعػر مزداع  , أمدا السبلحطددة لحدػادث اآلبدخيغ فإنيددا شدعػر واحدج أو عددادي 

                                                           
 .7ٔٔظ: الدراسات النفسٌة عند المسلمٌن : دمحم خٌر حسن , (٘ٙ)
 .ٙٔالتعلٌمات : ابن سٌنا , (ٙٙ)
 .5ٗٔظ: الدراسات النفسٌة عند المسلمٌن: (7ٙ)
 .5ٗٔالدراسات النفسٌة عند المسلمٌن: (5ٙ)
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غ قػلو , فالذعػر بالحات يكػن بقػة واحجة وفدي الذدعػر بدالغضخ يكدػن ىشداك اثشدان وىحا ما يمبح م
 .(ٜٙ)شاعخ ومذعػر بو 

فالعمسدداء اإلسددبلمضػن قددجمػا نطخيددات كافيددة عددغ التخبيددة وعددجوىا أثددخا  مددغ بثددار الشيزددة           
تسدددج عمدددى اإلنددددانية التدددي ُتعبدددخ عدددغ الحزدددارة والتقدددجم واإلصدددبلح , ومدددغ الػا دددح أن أكثدددخىع اع

الشطخيات الضػنانية بعج أن اقتبدػىا وأ افػا إلضيا ما قخؤوه مغ كتب األمع األبخى مغ أفكدار تدجل 
 . (ٓٚ)عمى القجرة واالشبلق 

أما الغدالي , فإن أىع ما يددتخعى االنتبداه عشدجه فدي االصدبلح ىدي الشدػاحي التخبػيدة, فيدػ         
قضدجة فدي أن التعمديع الردحيح ىدػ الددبضل الدى القدخب مدغ شجيج االىتسام بالعمع والتعميع , ولو قدػة ع

هللا , وسعادة الجنيا واآلبخة , وبيحا رفع الغدالي مكانة العمع , وو ع ثقتو في السعمع الرالح بأدلة 
عقميددة مفادىددا أن العمددع ىددػ السػصددل الددى الدددعادة األبجيددة , وأنددو أفزددل األشددياء باعتبدداره وسددضمة 

, إذ قددال : )) وأعطددع األشددياء رتبددة فددي اآلدمددي ىددي الدددعادة األبجيددة ,  (ٔٚ)تقددخب اإلندددان مددغ هللا 
وأن أفزل األشياء ما ىػ اال وسضمة إلضيا , ولغ يتػصل إلضيا إال بالعمع والعسل , وال يتػصدل الدى 
العسل إال بكيفية, فأصل الدعادة في الجنيا واآلبخة ىػ العمع , فيدػ أفزدل األعسدال وكيدف ال وقدج 

الذددديء أيزدددا  بذدددخف ثسختدددو , وقدددج عخفدددت أن ثسدددخة العمدددع القدددخب مدددغ رب العدددالسضغ تعددخف فزدددضمة 
وااللتحاق  بأفق السبلئكة , ومقابمة السؤل األعمى , ىحا في اآلبدخة , أمدا فدي الدجنيا فدالقخب والػقدار 

, ىددحه الفزددضمة بػجددو عددام عشددج  (ٕٚ), ونفددػذ الحكددع عمددى السمددػك , ولدددوم االحتددخام فددي الصبدداق (( 
ي الحي يقػد اإلندان الى اإلصبلح في نفدو وفي مجتسعو , وىػ بيحا ُيمخز ىجفو التخبدػي الغدال

في الكسال اإلنداني الحي غايتدو الكبدخى التقدخب مدغ هللا سدبحانو باإل دافة الدى الددعادة فدي الدجنيا 
ب , فددا (ٖٚ)واآلبددخة , ولددحلظ اراد أن ُيعمددع الشدداس حتددى يبمدد  األىددجاف التددي جعميددا غايتددو ومقرددجه 

تعالى وىب العمساء أبز صفاتو وىي العمع فرار العمساء كالخازن ألنفذ وأفزل بدائشو تعالى 
, ثع ىع مأذونػن ليع في نذخ العمع ))اعمع أن مغ السقاصج الجيشية والجنضػية ما يدتفاد باالسدتعانة 

, وفػاتدو مدغ بالغضخ وال يحرل ذلدظ إال بالسخالصدة , فكدل مدا يددتفاد مدغ السخالصدة يسدػت بالعدلدة 
                                                           

 .٘٘ٔظ: الدراسات النفسٌة عند المسلمٌن : (6ٙ)
 .6ٕظ: نصٌر الدٌن الطوسً فً مرابع ابن سٌنا : (7ٓ)
 .77ٕظ: التربٌة عند الؽزالً : (7ٔ)
 .77ٕ التربٌة عند الؽزالً :(7ٕ)
 .ٕٗظ: التربٌة والسٌاسة عند أبً حامد الؽزالً : (7ٖ)
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بفدددات العدلدددة , فدددانطخ الدددى فػائدددج السخالصدددة والدددجواعي الضيدددا مدددا ىدددي , وىدددي التعمددديع والدددتعمع والشفدددع 
واالنتفاق , والتأدب والتأديب واالستبشاس وااليشاس ونضل الثػاب و نالتو , والعيام بالحقػق , واعتبار 

 . (ٗٚ)التػا ع ((  

         

 السعاييخ التخبػية السدتذفة مسا سبق: 

أىددع السعددايضخ التخبػيددة السدتذددفة مددغ بددبلل عخ ددشا لسرددصمح التخبيددة وتصددػر مفاهيسيددا          
سعخفدة الحكسدة والتدأدب بيدا تتسثدل في عبخ الدمغ والتي تعج ركائد اساسية في تخبية الفخد والسجتسدع

 التخبػية القرػى التي تػصل الى الدعادة.لتػصل الستأدب بالحكسة الى االصبلح وىػ الغاية 

 الحكسة:  

.ومعخفدة  الحكسدة ال بدج (٘ٚ)وبيا تتحقق القجرة العقميدة الردحيحة عمدى العسدل فدي األمدػر الحددشة
 ليا مغ ان تبجأ مغ السباد :

 معخفة هللا سبحانو كتعال : -ٔ

إنَّ معخفدددددة هللا سدددددبحانو وتعدددددالى ىدددددي التدددددي تزدددددع اقدددددجامشا عمدددددى الصخيدددددق السعخفدددددي      
الردحيح, اذ ان العقددل مددغ دون تمددظ السعخفدة سددػف يتيددو فددي ججليدة العقددل السحددجود الددحي 
يعتسج اعتسادا كميا عمى الحػاس والسجركات, مع عمسو بػجػد ما وراء تمظ السدجركات, ومدا 

يدددت معددالع الحكسددة ويزدديع االنددددان فددي تػصدديفات مختمفدددة وراء تمددظ الحددػاس, وبددحلظ تب
 وتتقاذفو الثقافات والغايات.  

 معخفة الرالحيغ: -ٕ

الردددالحػن ىدددع السضدددجان التصبيقدددي لمحكسدددة السذدددخقة مدددغ معخفدددة هللا سدددبحانو وتعدددالى , فسدددغ تمدددظ 
الرددبلح السعخفدة يشبثددق كددخم الخمددق الددحي يعددج مددغ ابددخز السعددايضخ التخبػيددة عبددخ االزمددان , ذلددظ ان 

                                                           
 .ٖٕٙ/ٕاإلحٌاء : (7ٗ)
 .ٖٕٔارسطو طالٌس المعلم االول : ماجد فخري , (7٘)



ٕٔ 
 

ىدددػ الدددحي يتحمدددى بدددو االنددددان السترددد  بدددو مدددغ بدددبلل اعسالدددو ونػايددداه, فدددالتدام الفزدددضمة والتسددددظ 
 بالسعخفة الرحيحة فبيا يتع الربلح الستسثل في تيحيب السشحخف وتصػيخ السيحب.

 معخفة التقػى  -ٖ

السعخفددة والعدددجل معيدددار مذدددتخك بدددضغ الحكسدددة والفزدددضمة , فالحكسدددة معخفدددة, والفزدددضمة تصبضدددق  
الحكسة عمى االرض, فكبلىسا بحاجة الى السعخفة, واما العجل فبل يقام مغ دون السعخفة بالسبداد  
واوليدددا  معخفدددة هللا سدددبحانو وتعدددالى, فددداذا عدددخف هللا سدددبحانو بزدددعت لدددو الدددشفذ بزدددػق الستقدددي 
الخددائ  مددغ السخالفددة, ولسددا كانددت السخالفددة ىددي الطمددع , والصاعددة ىددي العددجل كانددت معخفددة التقددػى 

صػة صحيحة الى الفزضمة, لحلظ نجدج مفيدػم التخبيدة تصػرعشدج العدخب فعدجَّ الفدارابي الفزدضمة ىدي ب
الػصػل الى العقل السدتفاد واالترال بالعقل الفعال , وكحلظ عجَّ الػحي االليي مغ اىع السعدايضخ 

زدضمة مثدل التخبػية لمفخد والسجتسدع , الدػحي الدحي يدخبم بدضغ الشداس وبدالقيع يمكدج عمدى معدايضخ الف
 الذجاعة والكخم والدىج والعجل, مسا جعل الفارابي  يمسذ بتمظ السعايضخ مجيشتو الفا مة.

 التأديب

يعج التأديب الخكضدة التخبػية الثانية, فبيا تشتقل الحكسة مغ عالسيدا السجدخد الدى عدالع التصبضدق, 
 وأىع وسائل التأديب: السػعطة والجعاء.

 اإلصالح

والتأديددب, وقددج اكددج الفبلسددفة العددخب أنَّ الغايددة مددغ الحكسددة والتأديددب  وىددػ الغايددة مددغ الحكسددة
الػصػل الى الفزضمة ىػ الػصػل الى الربلح السػصدل الدى الددعادة والكسدال فدي الحيداة , وىدحا 
ما نرل لو بالتأديب عشجما نحافظ عمى معايضخ الحكسة ونعخف الغايدة مشيدا , ونجعميدا وسدم بدضغ 

 وىحا ما ستبحثو الجراسة في نيج الببلغة. .قبلق عشيااالنغساس بالسمحات واال
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: الحكسة في األساليب التخبػيػة لالمػاـ  عمػي )عميػو الدػالـ( فػي نيػج ؿكّ الفرل األ 
 البالغة 

الػػثالث: الحكسػػة, كالتأديػػب,  ركػػا د التخبيػػة ىأضيػػخ التسييػػج أف الحكسػػة احػػج 
عميػو الدػالـ التػي كضفيػا , كفي ىػحا الفرػل سػػؼ نتػاغا أسػاليب اإلمػاـ كاالصالح

 سػؼ يكػف: لمتعبيخ عغ الحكسة, ك 

فػػػي غػػػخض الحكسػػػة فػػػي نيػػػج  األسػػػاليب الخبخيػػػة كاإلنذػػػا يةالسبحػػػث األكؿ:  -
 .  البالغة

 .ية في غخض الحكسة في نيج لبالغةساليب البيانالسبحث الثاني:األ -
 .ية في غخض الحكسة في نيج البالغةساليب البجيعألا حث الثالث:بالس -
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 السبحث األكؿ

 ية كاالنذا ية في غخض الحكسة في نيج البالغة.ساليب الخبخ األ

تشقدددع الجسمددة فددي المغددة العخبيددة إلددى جسمددة ببخيددة و نذددائية , ومددغ أىددع عمددػم المغددة العخبيددة 
ة : عمع السعاني وعمع رئيدالجسمة )عمع الببلغة( الحي انقدع بشفدو عمى ثبلثة أقدام التي تشاولت 

 البيان وعمع البجيع.

  : عمع السعاني 

ه( بأنو :))الكبلم الدحي يردح أن يقدػل لرداحبو صدجق أو ٕٙٚعخفو قجامة بغ جعفخ )ت
فإذا كان الكبلم مصابق لمػاقع كان صادقا , و ذا كدان غضدخ مصدابق لمػاقدع كدان كاذبدا.  (ٙٚ)كحب ((

أعمددع أن لدديذ الددشطع  اال تزددع كبلمكددظ السػ ددػق )(بقػلددو:)ٔٚٗوعخفددو عبددج القدداىخ الجخجدداني )
مشاىجدو التدي نيجدت فدبل تديد  عشيدا الحي يقتزيو عمع الشحػ وتعسل عمى قػانضشو وأصػلو وتعخف 
فدددو الددددكاكيو ٚٚوتحفدددظ الخسدددػم التدددي رسدددست لدددظ فدددبل تخدددل بذددديء مشيدددا((  ه( بأنَّدددو ٕٙٙ)ت  عخَّ
غ االستحددان وغضدخه ليحتدخز بدالػقػف ))تتبع بػاص تخاكضدب الكدبلم فدي اإلفدادة ومدا يتردل بيدا مد

ه( ٜٖٚ) ت , وعخَّفو القدويشدي  (ٛٚ)(( حالعمضيا مغ الخصأ في تصبضق الكبلم عمى ما يقتزي ال
األسدالضب تعدّجد ف,  (ٜٚ)عمدع يعدخف بدو أحدػال المفدظ العخبدي التدي يصدابق مقتزدى الحدال (( بأنو: ))
سدددمػب ىدددػ : )) فاأل ا, اإلببدددار عشيدددديخاتكدددػن بعدددجد القزدددايا التدددي خ بيدددا عدددغ السعددداني التدددي يعبَّددد

وفدق عمدى , فالكمسدات ال تدمدي داللتيدا بردػرة مشفدخدة بدل  (ٓٛ)الزخب مغ الشطع والصخيقة فيو (( 
: أسدالضب ػن فيو , واألسالضب التي نتجاوليا إنَّسا تشحردخ فدي قددسضغ اثشدضغتك الحي الدياق والشدق

                                                           
 ٗٗنمد النثر :لدامة : (7ٙ)
 5ٔدالئل االعجاز :عبد الماهر الجرجانً  (77)
 .77مفتاح العلوم : السكاكً , (75)
 .ٕٕ/ٔاإلٌضاح فً علوم البالؼة (76)
 .6ٙٗ-5ٙٗدالئل اإلعجاز : عبد الماهر الجرجانً , (5ٓ)
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: ))الكدبلم إمدا ببدخ أو إنذداء ؛ ألنَّدو إن كدان القدويشدي ىدػعشدج ضب إنذائية , والقدػل ببخية , وأسال
.بارج تصابقو أو ال تصابقو فخبخ , و ال فإنذاء(( لشدبتو 

(ٛٔ) 

واألصل فدي الخبدخ أن يدأتي ألحدج أمدخيغ : إمدا إفدادة السخاشدب فائدجة ججيدجة لدع يكدغ يعخفيدا       
بددالخبخ مدددبقا . لددحلظ يقدددع الخبددخ السددتكمع عددارف , أو إلفددادة السخاشددب أن وىددحه ىددي فائددجة الخبددخ 

 :  عمى ثبلثة أ خب

  : أنَّدو ))مدغ السعمددػم أن حكدع الفعدل حدال إشددبلق  :لددكاكيايقددػل عشيالخبػخ االبتػجا ي
فإذا اندجفع , رفتو المدان ىػ أن يفخغ الستكمع في قالب اإلفادة ما يشصق بو تحاشيا  عش

في الكبلم مخبخا  , لدم أن يكػن قرجه في حكسدو بالسددشج لمسددشج إليدو فدي ببدخه ذاك , 
ي ُيمقددى عمددى السخاشددب باليددا  مددغ ىددػ الددح , فددالخبخ االبتددجائي(ٕٛ)إفادتددو لمسخاشددب(( 

فيصالددب  وذلددظ حضشسددا يكددػن السخاشددب بددالي الددحىغ, أي لدديذ متددخددا   .أدوات التػكضددج 
 فيحتاج الى تػكضجات.   باستدادة, وال مشكخا  

  : فددي الحكددع شدداكا فيددو، ويبغددي الػصددػل  أن يكددػن السخاشددب متددخددا  ))الخبػػخ الصمبػػي
إلى اليقضغ في معخفتو، وفي ىحه الحال يحدغ تػكضجه لو لضتسكغ مغ نفدو، ويحل فضيا 

 .(ٖٛ)((  اليقضغ محل الذظ
   لحكدع الخبدخ، وفدي ىدحا الحدال يجدب أن  خا  السخاشدب مشكدأن يكدػن )):  الخبخ اإلنكار

يمكددددددج لددددددو الخبددددددخ بسمكددددددج أو أكثددددددخ، عمدددددددى حدددددددب درجددددددة إنكدددددداره مددددددغ جيددددددة القدددددددػة 
 . (ٗٛ)((والزع 

إّف، ))بعج ذكخ أ دخب الخبدخ البدج مدغ معخفدة السمكدجات ليدحه األ دخب وىدي :       
الفرػػل، كالقدػػع، كنػنػػا كالـ االبتػػجا ، كأّمػػا الذػػخشية، كالدػػيغ، كقػػج، كضػػسيخ كأف ،

 . (٘ٛ)((  التػكيج، كالحخكؼ الدا جة، كأحخؼ التشبيو

                                                           
 .ٓٔالتلخٌص : المزوٌنً ,   (5ٔ)
 .7ٓٔمفتاح العلوم : (5ٕ)
 .ٖ٘/ٔعلم المعانً :  عبد العزٌز عتٌك , (5ٖ)
 .ٖ٘/ٔعلم المعانً : عبد العزٌز عتٌك ,    (5ٗ)
 . ٘٘/ ٔعلم المعانً : (5٘)
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 ,أرقدى مخاتدب الببلغدة لتربوٌةاالقزايا  عمي )عميو الدبلم( في تعبضخه عغ استعسل اإلمام
نفعيددا  أو ا مددغ فشددػن قػليددة تمقددى القدداء  سددفمددع تكددغ الجسددل الخبخيددة واإلنذددائية ومددا يشددتج عشي

بخردال  يا بردي  جساليدة متفششدا  غييردكان عميو الدبلم , و نَّسا الخبخفائجة لسجخد تحقضق 
فعددخض السفدداهيع التخبػيددة وضيسيددا. وكانددت الحكسددة  رددياغات,تمددظ الالمغددة العخبيددة القابمددة ل

مدام بأوجدو عشدج اإل ىي الخكضدة التخبػية االولى التي ضيخت عشايدة االمدام بيدا. وقدج ضيدخت
 . ج مفيػم السعخفةتجعػنا لمتػق  عش معخفية مختمفة

قدددجم البحدددث فدددي الصبيعدددة واإلنددددان , ومدددا  اقدددجيس نجدددجه عشدددج البحدددث فدددي مددددائل السعخفدددةف
ف بالسعددار الفبلسددفة الضػنددان والشطخ,فقددج اىددتع وراءىسددا , فقددج كانددت مدددائميا مجدداال  لمبحددث 

لتتجمددى اإلندددان بالددى ويخبصػنيددا أسددبلفيع فددي الػجددػد والعددالع  الددى فمدددفةيعددػدون وراحددػا 
كدان البذدخ جسيعدا  يدددعػن الدى السعخفدة بحكدع شبيعدتيع , فدإن السعخفددة  وقدج ,عشدجه السعخفدة

ىي التي تحخر العقل مغ الػىع , وتحخر سمػكو مدغ الغمدم , وتدداعجه عمدى تسضضدد الحدق 
 .(5ٙ)مغ الباشل 

كددل العسميددات العقميددة عشددج الفددخد؛ مددغ إدراك وتعمددع وتفكضددخ )):  فددت السعخفددة عمددى أنيدداعخّ 
 .(ٚٛ)(( يرجره الفدخد وىػ يتفاعل مع عالسو الخاصوحكع 

معخفددة هللا سددبحانو وتعددالى, إذ مددغ تمددظ السعخفددة تدددتقخ السعددارف فددي أول السعددارف  ومددغ
ركدددائد رصدددضشة غضدددخ قابمدددة لمعذدددػائية وال لمعبثيدددة. وكاندددت معخفدددة هللا سدددبحانو وتعدددالى ليدددا 

لرددالحضغ فددي نيجددو التخبددػي, مطيخىددا فددي أسددالضب اإلمددام التخبػيددة, وبعددجىا تبددخز معخفددة ا
, لردددالحضغوضيدددػر التتجمدددى معخفدددة ثالثدددة عدددجىا البحدددث العبلقدددة الػاسدددصة بدددضغ معخفدددة هللا 

معخفدة و .ٕمعخفدة هللا.. ٔوالستسثمة بالتقػى, وبدحلظ تتجمدى الحكسدة بيدحه السعدارف الدثبلث: 
 معخفة التقػى. و .ٖالرالحضغ.

 ثانيا:األسمػب اإلنذا ي

                                                           
 .ٕ٘ ، والفلسفً , عبد الرحمن الزبٌديظ: مصادر المعرفة فً الفكر الدٌنً (5ٙ)
 .5ٗٔتنظٌم المعلومات )دراسة فً تطوٌر الفكر خالل مائة عام( : مؤٌد سعٌد السالم ,  (57)
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يقػل عبج العديد عتضق : ))اإلنذداء اذن ىدػ الكدبلم الدحي  ال يحتسدل الردجق والكدحب لحاتدو   
وىددػ ٛٛ،وذلددظ ألنددو لدديذ لسددجلػل لفطددو قبددل الشصددق بددو وجددػد بددارجي يصابقددو أو ال يصابقددو(( 

 ددخبان : شمددب وغضددخ شمددب , والصمددب يدددتجعي مصمػبددا  غضددخ حاصددل وقددت الصمددب المتشدداق 
ضخة(( , ومشيا االستفيام واأللفا  السػ دػعة لدو كداليسدة وىدل ومدا تحرضل الحاصل وانػاعو كث

, فداليسدة لصمدب التردجيق أو التردػر وىدل  (ٜٛ)ومغ وأي وكع وكيف وأيغ وأندى ومتدى وأيدان 
لصمب الترجيق فقم , ويحكخ أيزا  مغ أندػاق اإلنذداء األمدخ, ))ومشيدا الشيدي ولدو حدخف واحدج 
وىػ "ال" الجازمة في قػلظ:"ال تفعل" وىػ كاألمخ في االستعبلء , وقج يدتعسل في غضخ شمب 

لصمبددي التددي ذكخىددا القدويشددي تتسثددل , وىددحه ىددي أنددػاق اإلنذدداء ا (ٜٓ)الكدد  أو التددخك كالتيجيددج((
 في بسدة أنػاق كسا ذكخىا وىي :  التخجي التسشي واالستفيام واألمخ والشيي والشجاء.

ددا اإلنذدداء غضددخ الصمبددي فيددػ مددا ال يدددتمدم مصمػبددا  حاصددبل  وقددت الصمددب, وحرددخ ىددحا      أمَّ
ء الدحي تكدػن أدواتدو: الشػق بري  السجح والحم وصي  العقدػد والقددع والتعجدب  والذدخ  والخجدا

 .(ٜٔ)رب ولعل وكع الخبخية 

 معخفة هللا سبحانو وتعالى: -ٔ

عميدو لضب االنذدائية( التدي انذدأ بيسدا سضتشاول ىحا السبحث: )األسالضب الخبخية( و )األسا 
 عغ تمظ السعارف الثبلث:حجيثو  الدبلم

 )معخفة هللا(  في غخض األساليب الخبخيةاكاًل: 

سددبحانو وتعددالى جعميددا اإلمددام )عميددو الدددبلم(مغ أول السبدداد  التخبػيددة فقددج إنَّ معخفددة هللا 
كبلمو كمو, فبل تكداد تخمدػ بصبدة مدغ ىدحه الغايدة  ى معخفة هللا عدَّ وجلَّ فيأكجَّ )عميو الدبلم( عم

فزدبل  عمدى تخريردو ُبصبدا  مددتقمة تبدخز جػانددب عطسدة هللا تعدالى وقجرتدو وحاجدة العبداد إليددو , 
وحقو عمضيع , ولع يتخك )عميدو الددبلم( أي وسدضمة نقميدة كاندت أم عقميدة فدي سدبضل إثبدات الردفات 

ميم األ ددػاء عمددى معخفددة ىددحا الكددػن والسدديسا الددحات , وكددان يرددل الددى ذلددظ دائسددا  بتددد(ٕٜ)اإللييدة 
                                                           

 6ٙ/ٔعلم المعانً: عبد العزٌز عتٌك: 55))
 7ٔ/ٔ: علم المعانًظ:(56)
 .7ٔ/ٔاإلٌضاح : (6ٓ)
 .7ٔ/ٔظ:اإلٌضاح : (6ٔ)
 .67ٔ-6ٙٔنهج البالؼة : ظ: المبادئ واألسالٌب التربوٌة فً (6ٕ)
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اإلندددانية ومعصياتيددا ومكشػناتيددا ومرددادر معخفتيددا , واشددتسل الخصدداب السعخفددي فددي نيددج الببلغددة 
. (ٖٜ)عمى جػانب ميسة مشيا ما يتعمق بسعخفة هللا عدَّ وجلَّ , ومشيا ما يتعمق بالسعخفة اإلندانية  

لعدددارف ونيايددة مخاتدددب الددددمػك وىدددي السبدددجأ العقمدددي األول فدددي السعخفدددة التامدددة ىدددي غايدددة اذلددظ أن 
 (ٜٗ).الفيس السعخفي

يِغ َمْعِخَفُتػػُو َك َكَسػػاُؿ َمْعِخَفِتػػِو َالتَّْرػػِجيُق ِغػػِو َك  ((:قددال أمضددخ السددممشضغ عميددو الدددبلم ُؿ َالػػجِّ َأكَّ
ْخاَلُص  َفاِت َعْشػُو  َكَساُؿ َالتَّْرِجيِق ِغِو َتْػِحيُجُه َك َكَساُؿ َتْػِحيِجِه َاإلِْ ْخاَلِص َلُو َنْفُي َالرِّ َلُو َك َكَساُؿ َاإلِْ

ػَفِة َفَسػْغ َكَصػَ  َلََّ   ِلَذَياَدِة ُكلِّ ِصَفٍة َأنََّيا َغْيُخ َاْلَسْػُصػِؼ َك َشَياَدِة ُكلِّ َمْػُصػٍؼ َأنَّػُو َغْيػُخ َالرِّ
ول فدأ  , (ٜ٘)(( َك َمْغ َثشَّاُه َفَقْج َجدََّأُه َك َمْغ َجدََّأُه َفَقػْج َجِيَمػوُ ُسْبَحاَنُو َفَقْج َقَخَنُو َك َمْغ َقَخَنُو َفَقْج َثشَّاُه 

لددى إالددجيغ السعخفددة, ال بالتقمضددج وال بدداليػى ومضددل الددشفذ, فددإن سددمظ االندددان شخيددق السعخفددة وصددل 
لقدجرة لسقدجار السشاسدب اىدػ   ومشتياه ىدػ, مشصمق اإلندان لسعخفة مبجئو ىػ نّ أف (ٜٙ)مػرحقائق األ

وأودعددو فددي كيانددو  ذلددظ العمددع يدددخ هللا سددبحانو لمبذددخ إذ ندددان عمددى معخفددة هللا سددبحانو وتعددالىاإل
 (ٜٚ)., ولع يػدق في فصختيع أكثخ مغ تمظ السعخفةلولتأمضغ السعخفة البلزمة  وتوفصخ 

 :(ٔ)مام عميو الدبلم في الججول اآلتيب تعبضخ اإلالضسأنبلحظ 

 كصفيا نػعيا  الجسمة 
يِغ َمْعِخَفُتوُ  ُؿ َالجِّ ببددددددددددددددددددددددددددددددخ  َأكَّ

 ابتجائي
 يفضج فائجة الخبخ بال مغ التػكضج

ببددددددددددددددددددددددددددددددخ  َك َكَساُؿ َمْعِخَفِتِو َالتَّْرِجيُق ِغوِ 
 ابتجائي

 يفضج فائجة الخبخ بال مغ التػكضج

ببددددددددددددددددددددددددددددددخ  َك َكَساُؿ َالتَّْرِجيِق ِغِو َتْػِحيُجهُ 
 ابتجائي

 يفضج فائجة الخبخ بال مغ التػكضج

ْخاَلُص َلوُ َك  ببددددددددددددددددددددددددددددددخ  َكَساُؿ َتْػِحيِجِه َاإلِْ
 ابتجائي

 يفضج فائجة الخبخ بال مغ التػكضج

ػػػَفاِت  ْخػػػاَلِص َلػػػُو َنْفػػػُي َالرِّ  يفضج فائجة الخبخبال مغ التػكضجببددددددددددددددددددددددددددددددخ َك َكَسػػػاُؿ َاإلِْ
                                                           

 .ٕٗٗظ: الخطاب فً نهج البالؼة : حسٌن السهري , (6ٖ)
 .ٕ٘ٗ-ٕٗٗظ: الخطاب فً نهج البالؼة : (6ٗ)
 .٘ٗ/ٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (6٘)
 .ٙ٘ٔ/ٔظ: بهج الصٌاؼة فً شرح نهج البالؼة : دمحم تمً , (6ٙ)
 .ٖٖ-ٕٖالبالؼة : جوادي األملً , ظ: الحكمة النظرٌة والحكمة العملٌة فً نهج (67)
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 ابتجائي َعْشُو 
 دعػة لمتأمل )أّن( ممكج  ببخ شمبي ِلَذَياَدِة ُكلِّ ِصَفٍة َأنََّيا َغْيُخ َاْلَسْػُصػؼِ 
َفةِ   دعػة لمتأمل )أّن( ممكج بد ببخ شمبي َك َشَياَدِة ُكلِّ َمْػُصػٍؼ َأنَُّو َغْيُخ َالرِّ

 يفضج تححيخ  ممكج بد )قج( ببخ شمبي َفَسْغ َكَصَ  َلََّ ُسْبَحاَنُو َفَقْج َقَخَنوُ 
 تححيخ يفضج ممكج بد )قج( ببخ شمبي َك َمْغ َقَخَنُو َفَقْج َثشَّاهُ 
 يفضج تححيخ ممكج بد )قج( ببخ شمبي َك َمْغ َثشَّاُه َفَقْج َجدََّأهُ 
 يفضج تححيخممكج بد )قج( ببخ شمبي  َك َمْغ َجدََّأُه َفَقْج َجِيَموُ 

 

ه الخبددخ نبلحددظ أن السيدديسغ التخكضبددي فددي ىددحا الددشز ىددػ الخبددخ االبتددجائي, ثددع يددأتي بعددج
ما يجل عمى ة ابتجائية بالية مغ التػكضجات, السفيػم بجسل تبجأ ببخيأورد اإلمام ىحا . فقج الصمبي 

الدحىغ , ولديذ الكدبلم لمسعاندجيغ  أنَّو )عميو الدبلم( يعخض مباد  القزايا التخبػية لسغ ىػ بدالي
فيدددا االمدددام فتتددداوق بسدددذ جسدددل مػصدددػلة بيددحا الشددددق, وكأنيدددا أججدددت شددػق السعخفدددة, ثدددع أتح، 

الدى  , فالسػ ػق فيو جانب يحتاج فيدو العقدلث أكجت كل جسمة بسمكجبجسمتضغ ببخىسا شمبي, حض
, لضمكدج أن كدل صدفة  ىدي لدى الخبدخ الصمبديالخبدخ االبتدجائي ا التبرخ, وبحلظ عدجل االمدام عدغ

نو ال يرفو الػاصفػن. ثع تخ  وتضخة التػكضج في الجسمتضغ االبضختضغ الى ألغضخ ذات هللا سبحانو 
التددي جعميددا فددي ىددحا الددجرس التخبددػي اوقددجت نضددخان الذددػق فددي الددشفذ الددى تػكضددج واحددج, فالسعخفددة 

, فخدتع بدالخبخ الصمبدي, لتػاصدل  السعخفة, ثع اشبعت ما لجييا مغ انكار فتحػل الدى شمدب السعخفدة
 الشفذ شمب السعخفة شػال الحياة.  

لدددبلم مددام عميددو ا, فاإلالتخبيددة  إن وصددػل اإلندددان الددى السعخفددة بحاتددو قزددية مبجئيددة فددي
ويسزددي الددجرس التخبددػي العمددػي فددي معخفددة هللا, فبعددج ان ,  ة((تددأرسددى قاعددجة: ))أول الددجيغ معخف
ُكػػلِّ َمْػُصػػػٍؼ َأنَّػػُو َغْيػػُخ )) (( كأف ُكػػلِّ ِصػػَفٍة َأنََّيػػا َغْيػػُخ َاْلَسْػُصػػػؼِ ثّبددت فددي الددشز الدددابق أن ))

ػػػػػػػػػػػَفةِ  (( جددددددددددداءت الشردددددددددددػص االبدددددددددددخى لبيدددددددددددان مدددددددددددا أجسدددددددددددل فقدددددددددددال )عميدددددددددددو الددددددددددددبلم(: َالرِّ
الطُُّيػػِر، َكاْمَتَشػَا َعَمػ  َعػْيِغ اْلَبِرػيِخ   ااْلُمػِر، َكَدلَّْت َعَمْيػِو َأْعػاَلـُ  َخِفيَّاتِ  َغَصغَ  الَِّح  ِ  اْلَحْسجُ ))

ُو ُيْبِرُخُه، َسَبَق ِفي اْلُعُمػِّ َفاَل َشيَ  َأْعَم  ِمْشُو، َكَقُخَب َفاَل َعْيُغ َمْغ َلْع َيَخُه ُتْشِكُخُه، َكاَل َقْمُب َمْغ َأْثَبتَ 
ُنػِّ َفػػاَل َشػػْيَ  َأْقػػَخُب ِمْشػػُو، َفػػاَل اْسػػِتْعاَلُؤُه ِغاَعػػَجُه َعػػْغ َشػػْي  ِمػػْغ َخْمِقػػِو، َكاَل ُقْخُبػػُو َسػػاَكاىُ  ْع ِفػػي الػػجُّ

يػِج ِصػَفِتِو، كَلػْع َيْحُجْبَيػا َعػْغ َكاِجػِب َمْعِخِفِتػِو، َفُيػَػ الَّػِح  فيالَسَكاِف ِغِو، َلْع ُيْصِمِا اْلُعُقػَؿ َعَمػ  َتْحجِ 
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ػػا َيقػػػُؿ اْلُسَذػػبُِّيػَف ِغػػِو  ـُ اْلُػُجػػػِد، َعَمػػ  ِإْقػػَخاِر َقْمػػِب ِ،  اْلُجُحػػػِد، َتَعػػاَل  هللُا َعسَّ َتْذػػَيُج َلػػُو َأْعػػاَل
إنسددا  ميددو الدددبلمأن أمضددخ السددممشضغ ع: أبددي الحجيددجوقددال ابددغ ,  (ٜٛ)((َكاْلَجاِحػػُجكَف َلػػُو ُعمػػّػًا َكِبيػػخاً 

أحددددجىسا أن يعمددددع األمددددػر الخفيددددة  :قدددددسضغ عمددددى ا  مشقدددددسلضبضشعمسا   ((بصددددغ بفيددددات األمددددػر (( قددددال
ن كدان أبفدى  ن كشيدو تعدالى, و إ))وقضدل: , (ٜٜ)أن يعمع األمػر الخفية السدتقبمة يساثانضو , الحا خة

,  (ٓٓٔ)دلتددو((أشددياء, وفددي غايددة الطيددػر لكثددخة شددػاىجه وتددػفخ وجددػده تعالصددأجمى األ نّ أال إمددػر األ
كسددا  لبيددان تمددظ السعخفددة, سددمػب الخبددخ وتفددشغ فددي صددياغاتوأمددام عميددو الدددبلم اسددتعسل ونجددج اإل

 :(ٕ)يػ حو الججول اآلتي

 كصفيا نػعيا الجسمة 
 .اسسية دلت عمى الثبػتجسمة  ببخ ابتجائي الَحْسُج ّلِلَِّ َالَِّح  َغَصَغ َخِفيَّاِت َاأْلَُمُػرِ 

ـُ َالطُُّيػرِ   جسمة فعمية دلت عمى االستسخار ببخ ابتجائي َكَدلَّْت َعَمْيِو َأْعاَل
 جسمة فعمية دلت عمى االستسخار ببخ ابتجائي َكِاْمَتَشَا َعَم  َعْيِغ َاْلَبِريخِ 

َفػػاَل َعػػْيُغ َمػػْغ َلػػْع َيػػَخُه ُتْشِكػػُخُه َكاَل َقْمػػُب 
 ُيْبِرُخهُ َمْغ َأْثَبَتُو 

 بال مغ السمكجات ابتجائيببخ 

 جسمة فعمية تفضج االستسخار  ببخ ابتجائي َ  َأْعَم  ِمْشوُ   َسَبَق ِفي َاْلُعُمػِّ َفاَل َشيْ 
ُنػِّ َفاَل َشيْ   جسمة فعمية تفضج االستسخار ببخ ابتجائي َ  َأْقَخُب ِمْشوُ   َكَقُخَب ِفي َالجُّ

ٍ  ِمػػْغ   َغاَعػػَجُه َعػػْغ َشػػيْ َفػػاَل ِاْسػػِتْعاَلُؤُه 
 َخْمِقِو َكاَل ُقْخُبُو َساَكاُىْع ِفي َاْلَسَكاِف ِغوِ 

ببدددددددددددددددددددددددددددددخ 
 ابتجائي

 بال مغ السمكجات

َلػْع ُيْصِمػػِا َاْلُعُقػػَؿ َعَمػػ  َتْحِجيػِج ِصػػَفِتِو 
 َكَلْع َيْحُجْبَيا َعْغ َكاِجِب َمْعِخَفِتوِ 

 بال مغ السمكجات ببخابتجائي

ـُ َاْلُػُجػػػِد َفُيػػَػ َالَّػػِح   َتْذػػَيُج َلػػُو َأْعػػاَل
 َعَم  ِإْقَخاِر َقْمِب ِ،  َاْلُجُحػدِ 

ببددددددددددددددددددددددددددددددخ 
 ابتجائي

 مكجاتسبال مغ ال

ػػػػا َيُقػُلػػػػُو َاْلُسَذػػػػبُِّيػَف  َتَعػػػػاَل  َلَُّ َعسَّ
[ ِغػػػػِو َكَاْلَجاِحػػػػُجكَف َلػػػػُو   ]َاْلُسْذػػػػَتِبُيػفَ 
 ُعُمّػًا َكِبيخاً 

 بال مغ السمكجات ببخ ابتجائي

                                                           
 .ٖ٘ٔ/ ٖشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (65)
 .6ٖٔ-ٖٙٔ/ ٖظ: شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,  (66)
 .7ٙٔ/ٔنهج البالؼة: دمحم عبده  (ٓٓٔ)
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يبدجأ الدشز بثبلثددة اببدار ابتجائيدة باليددة مدغ التػكضدجات, لكددػن مدا يعدخض فددي تمدظ الجسددل 
قزددايا بجيييددة ال تحتدداج الددى تػكضددج, ولكددغ كميددا تفضددج التعجضددب, فالددحات االلييددة بقددجر بفائيددا عمددى 

ى هللا سدددبحانو االبردددار يدددجل عمضيدددا الػجدددػد كمدددو, فأيشسدددا سدددقم البردددخ فثسدددة دلضدددل ضددداىخ دال عمددد
بمدة فدي داللتيدا فجسمة تدػازن بدضغ الفدا  متقاخ االبتجائي الجسل بضغ اسمػب الخبثع تدتسخ وتعالى. 

فكدأن فائدجة الخبدخ قدج تحققدت (( َفاَل َعْيُغ َمْغ َلْع َيَخُه ُتْشِكُخُه َكاَل َقْمُب َمْغ َأْثَبَتُو ُيْبِرػُخهُ )): ومتدداوية 
جابدة اكتدب مغ معخفة, ف تاه االمدام باإل لجى الستمقي في جسل الخبخ االبتجائي الدابقة, فحار بسا

ِفػي  قٍ َسػبَ : ))الجسدل مػازندة بدضغ االثبدات  الخبدخ االبتدجائي فيردي خسد.. ثدع يددتسخ فدي لتثبت وتت
 تأكضددجا  سددمػب الخبددخ االبتددجائي تفددتح قخيحددة سددمال السديدج, فيأتيددو بأفت(( َاْلُعُمػػػِّ َفػػاَل َشػػْيَ  َأْعَمػػ  ِمْشػػوُ 

لمقمػب السقخة بالػجػد الحق وان كان اصحابيا جاحجيغ, ليعّجب الستمقي مغ عمػ ذلظ االلدو الدحي 
 تعالى عغ جحػد الجاحجيغ وعغ وص  السذبيضغ.

َيْبُمُغ  الَ  َالَِّح  َاْلَحْسُج ّلِلَِّ )): في معخفة هللا سبحانو وتعالى فيقػل)عميو الدبلم( ويسزي اإلمام 
كَف كَ  الَ  َاْلَقػػػػػػػاِ ُمػَف كَ ِمْجَحَتػػػػػػػُو  ػػػػػػػُو َاْلُسْجَتِيػػػػػػػُجكَف  الَ  ُيْحِرػػػػػػػي َنْعَسػػػػػػػاَ ُه َاْلَعػػػػػػػادُّ ُيػػػػػػػَحدِّ  َحقَّ
َلْيَذ ِلِرَفِتِو َحجّّ َمْحُجكٌد  َالَِّح  َيَشاُلُو َغْػُص َاْلِفَصغِ  الَ  ػَ َاْلِيَسس ُغْعجُ  ُيْجِرُكوُ  الَ  َالَِّح  [ ]َاْلَجاِىُجكفَ 

َيػػاَح  الَ  َكْقػٌت َمْعػُجكٌد كَ  الَ  كَ  َنْعػٌت َمْػُجػػدٌ  الَ  كَ  َأْجػٌل َمْسػػُجكٌد َفَصػَخ َاْلَخاَلِ ػَق ِغُقْجَرِتػِو َك َنَذػَخ َالخِّ
ُخػِر َمَيَجاَف َأْرِضوِ  أكثخ األدباء و الستكمسضغ الحسج والسجح في نطخ (ٔٓٔ)((ِبَخْحَسِتِو َك َكتََّج ِغالرُّ

فيسدددا سدددػاء يدددجببلن فيسدددا كدددان مدددغ فعدددل اإلنددددان و فيسدددا لددديذ مدددغ  ,ال فدددخق بضشيسدددا ,أبدددػان
بيدددا ع سدددشع  ال خاصدددةالو ال يكدددػن إال عمدددى الشعسدددة أبدددز مدددغ السدددجح ألّندددالذدددكخ ّن إ,وقضل فعمدددو

ونجدج (ٕٓٔ)ا لشعسدة أنعسيدا عسدخو عمدى إنددان غضدخ زيدجفبل يجػز أن يقال شكخ زيج عسخ   عميظ,
مسدددغ يفدددخق بدددضغ الحسدددج  الذدددضخازي ويبدددجو أن ,  معدددا   ورد السفدددخدتضغأان االمددام عميدددو الددددبلم قدددج 

َّللاَّ والثشدداء عميددو مددع الترددخيح  بحسددج اسددتيل اإلمددام عميددو الدددبلم بصبتددو: ))والسددجح, إذ يقددػل
ْسدجُ »:الحسدج، فقدال عميدو الددبلم بالعجد عغ أداء حق ل  اْلح  ت دوُ  ي ْبُمد ُ  ال الَّدحلي بَّ ْجح  ,   «اْلقدائلُمػن   مل
تعددخف الحددجود، فسددا يمديددو السبلئكددة والشدداس  ال «الجساليددة»و « الكساليددة»وذلددظ ألّن أوصددافو 

(( بسقدجار كساالتدو جدل وعدبل ال ومجح إّنسا يتػق  عمى مقجار معخفتيع بالحات السصمقدة مشحسج

                                                           
 . ٖ٘/ٔشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد , (ٔٓٔ)
 .ٖٙ-ٖ٘/ٔظ:شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,  (ٕٓٔ)
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فالذدددضخازي يبدددضغ ان حامدددج الدددشعع التدددي اغدددجقيا هللا سدددبحانو وتعدددالى عميدددو ال يددددتػفي حدددق (ٖٓٔ)
وكدددحا مدددادح الدددشعع عمدددى السغجقدددة مشدددو تعدددالى عمدددى , تمدددظ الدددشعع الحسدددج لكػندددو ال يحددديم بحدددجود

الدشعع. ولدحلظ قدال أحدج البداحثضغ:)) االبخيغ ال يدتػفي حق السجح لكػنو ال يحيم بحجود تمظ 
 وال العدددارفػن قدددادرون بتدددأمبلتيع عمدددى ذلدددظ ، اندددو ال يسكدددغ الػصدددػل الدددى قعدددخ بحدددخ السعخفدددة

 .(ٗٓٔ) ػا بحخ السعخفة((لمتعخف عمى حعيقة ذات هللا ، وحتى لػ با 

سدددمػب الخبدددخ وتفدددشغ فدددي صدددياغاتو لبيدددان تمدددظ أمدددام عميدددو الددددبلم اسدددتعسل ن األأنجددج و       
 :(ٖ)السعاني, وكسا يػ حو الججول اآلتي

 الػص  نػعيا الجسمة
, َيْبُمػػُغ ِمْجَحَتػػُو َاْلَقػػاِ ُمػفَ  الَ  َالَّػػِح  َاْلَحْسػػُج ّلِلَِّ 

كفَ ُيْحِرػػػي َنْعَسػػػاَ ُه  َكالَ   ُيػػػَحدِّ  الَ  كَ ,َاْلَعػػػادُّ
ُو َاْلُسْجَتِيُجكفَ   َحقَّ

ببدددددددددددددددخ 
 ابتجائي

 بال مغ السمكجات

َيَشاُلُو َغػْػُص  َكالَ , َاْلِيَسِع ُغْعجُ  ُيْجِرُكوُ  الَ  لَِّح اَ 
 َاْلِفَصغِ 

ببدددددددددددددددخ 
 ابتجائي

 بال مغ السمكجات

َنْعػٌت  الَ  َلػْيَذ ِلِرػَفِتِو َحػجّّ َمْحػُجكٌد كَ  َالَِّح  
 َأْجٌل َمْسُجكدٌ  الَ  َكْقٌت َمْعُجكٌد كَ  الَ  َمْػُجػٌد كَ 

ببدددددددددددددددخ 
 شمبي 

 ممكج بتكخار الشفي

ببدددددددددددددددخ  َفَصَخ َاْلَخاَلِ َق ِغُقْجَرِتوِ 
 ابتجائي

بددال مددغ التػكضددج, وىددػ جسمددة اسددسية تفضددج 
 االستسخار 

َياَح ِبَخْحَسِتوِ  ببدددددددددددددددخ  َك َنَذَخ َالخِّ
 ابتجائي

اسددسية تفضددج بددال مددغ التػكضددج, وىددػ جسمددة 
 االستسخار

ُخػِر َمَيَجاَف َأْرِضوِ  ببدددددددددددددددخ   َك َكتََّج ِغالرُّ
 ابتجائي

بددال مددغ التػكضددج, وىددػ جسمددة اسددسية تفضددج 
 االستسخار

نطدددار ألدديعطع الخدددالق فددي صددفاتو, ويمفددت  م الخبددخ االبتددجائيمددام عميددو الددددبلاسددتعسل اإل
 أن تكددػن  حددجود يمكددجنفيسددمػب نفدددو لددى محجوديددة السددجارك, ومحجوديددة الفصددغ, وباألإالسخمددػقضغ 

لى غدخض إو خخج الخبخ الصمبي مغ غخ زمغ يحيصو, وبيحاي وألعطستو  نعت مصابق وألرفتو 
لكدددبلم وارتفددداق نبختدددو, ويددددتسخ بيدددحا الحدددال تدددػالي التػكضدددج بتكدددخار الشفدددي يدددػحي بحدددجة انكدددار, فاإل

                                                           
 .ٗٗ/ٔنفحات الوالٌة : مكارم الشٌرازي ,  (ٖٓٔ)
 .ٖٗظ: الحكمة النظرٌة والحكمة العملٌة فً نهج البالؼة : (ٗٓٔ)
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عدخض بدجائع هللا, فيدي ال تحتداج  لىإذ تحدػل الكبلمد,إالياد  مدخة أبدخى سمػب الخبخ االبتجائي أمش
 . وبالرخػر ضاىخة لمبرخ والبرضخة رضخ الخبلئق ونذخ الخياح ووتج  مضجان األصْ ف  تػكضج ف  لى إ

 مشاسبة لتخبضتو عمى معخفة هللا سبحانو. كانت وتضخة الشبخة وتفاوتيا جحابة لمدامعىكحا 

 معخفة هللا()في غخضة نذا ياألساليب اإل أكال:

والتخجدددي نمحدددظ فدددي نيدددج الببلغدددة كثدددخة الردددي  اإلنذدددائية مدددغ: األمدددخ واالسدددتفيام والشيدددي 
سدمػب الخبدخ أيأتي تدمددميامشصعيا بعدج  مخحمة متقجمة مغ التخبية البذخية والشجاء , ويبجو أنيا

 ا لشذا  الدامعضغ.ج  يألنَّيا أشج تشبضيا  وأكثخ إيقاضا  وتجج االبتجائي, ذلظ

قال عميدو الددبلم ودقَّة لشضل السعخفة. اتجعل مذاعخ الستمقي أكثخ تحفد   نذاءسالضب اإلإّن أ
دا ف أ ْعُبجُ  أ  : )) ْيدف  ت دخ اُه ق دال   أ ر ى  ال   م  ي دانل و  ل كلدْغ ُتْجرلُكدُو  ال   ف ق دال  و  ك  ةل ا ْلعل داى ج  ُتْجرلُكدُو ا ْلُعُضدػُن بلُسذ 

دد ددانل ق خليددب  مل يس  ددائلقل ا إْلل ق  ددذ  ا ْلُقُمددػُب بلح  ْضددخ  ُمبل مل ددا غضددخ  ُمبددايغ  (( غ  ا أْل ْشددي اءل غ  ْشي  ب عضددج  مل
قددال  (٘ٓٔ)

خ سدا عّبددنّ ,إخى الذدارح : والخؤيدة السقردػدة القمبيدة ألن هللا سدبحانو وتعددالى لديذ بجددع  حتدى يُ 
عددغ  عمسددو بيددا, أمددا بعددجه جددّل شددأنوشددياء داللددة عمددى مددغ األ سددبحانو وتعددالى مددام عددغ قخبددواإل
ألنَّددو لدديذ ((بعضددج مشيددا غضددخ مبددايغ)): وقػلددو (ٙٓٔ)فيعشددي ابتبلفددو عددغ كددل شدديء غضددخه شددياءاأل

كدان كدبلم االمدام عميدو الددبلم مددتػحى  , و(ٚٓٔ)شدياءحتدى يسكدغ وصد  تبايشدو مدع األ بجدع

يقددػل  (ٛٓٔ)﴾لْثَصِننرُاشٍَْءُوَهُىَلْغ ننمُِغُا َمِثَِْننُِا...َْننُْظَ﴿:مددغ القددخبن الكددخيع حضددث قددال تعددالى

أثدخ جػابدو ضيدخ وقدج  ,بسدا يسديم المثدام عدغ الحقدائقاإلمام عميدو الددبلم  الذضخازي: كان جػاب
))ىددػ ذعمددب اليسدداني الخصضددب الشبددو الددحي سددأل االمددام عمددي ٜٓٔذعمددب  فدديوالسدديسا بددالجسيع 

بالددحىػل  صددضبأو ّنددأببددار بتددحكخ األ ، (ٓٔٔ))عميددو الدددبلم(:ىل رأيددت ربددظ يدداأمضخ السددممشضغ((
السذدداىجة :ثبلثددة أنددػاق ددح الذددضخازي أن السذدداىجة عمددى و وقددج أ ,عشددجما فددخغ اإلمددام مددغ الكددبلم

أّنيددا  وأومددا شددابو ذلددظ,  والتمدددكػبأالسجيخ السجددخدة أو السدددمحة بدد الحدددية التددي تددتع بددالعضغ
                                                           

 .7ٕ٘/ٓٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,  (٘ٓٔ)
 .7ٕ٘/ٓٔظ:شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,  (ٙٓٔ)
 .7ٕ٘/  ٓٔالبالؼة : ابن أبً الحدٌد ,  ظ:شرح نهج(7ٓٔ)
 .ٔٔسورة الشورى : (5ٓٔ)

 ٗٗٗ/ٙنفحات الوالٌة: 6ٓٔ
 ٖٔٗ/ٙوكذلن أعٌان الشٌعة:السٌد محسن األمٌن  ٘/ٔمسند االمام علً )علٌه السالم(:حسن المبانجً:(ٓٔٔ)
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سددا يددخى سددتجالل فضددخى الحقددائق ببرددضخة كعددغ شخيددق االالسذدداىج السذداىجة العقميددة التددي يبمغيددا 
سقػ  التفاحة مدغ الذدجخة  فيسذاىجة نضػتغ قانػن الجاذبية ب يزخب مثبل  الذسذ ببرخه. ثع 

 فيفردددح عدددغ البرددضخةتخبىإنسدددا ,رؤيتددوعمددى البردددخ يددددتحضل نضػتش قددانػن ف ,األرضعمددى سدددصح
 (ٔٔٔ).دون الحاجة إلى االستجالل مغ االندان ضممغ بوا فحق   الػاقع السػجػد

نذداء فدي صدياغاتو لبيدان تمدظ السعداني, وكسدا سدمػب اإلأمام عميو الدبلم استعسل اإل نّ أونجج 
 :(ٗ)يػ حو الججول اآلتي

 كصفيا نػعيا الجسمة 
 مجاز  غخضو  االنكار استفياـ َأَرى  الَ  َما َفَأْعُبجُ  أَ 
 مجاز  غخضو التعجب استفياـ َفَقاَؿ َك َكْيَف َتَخاُه  

سمػب االستفيام باليسدة , وىشا اسدتفيام مثضدخ لمعقدل أإنذائية ب عبج ما ال أرى ( وىي جسمةأ)أف
محفد لمسعخفة فاإلمام ال يعبج ما ال يخى , فاإلمام يخى معبدػده , وىدحا االسدتفيام قدج بدخج مدغ 

نكدار دافدع  ج مدا ال يدخى , وليدحا اإليشكدخ أن يعبدلدى االسدتفيام اإلنكداري , فيدػ إحعيقتو الصمبية 
اسدبة لدى السعخفدة السشات الخبانيدة التدي تػصدل باإلنددان إخ فدي الردفعاص   لمعقل في التبر

وىدددي مدددا تعدددخف بخؤيدددة  البردددضخة , وفدددي الدددشز نفددددو ورد االسدددتفيام: )وكيدددف تدددخاه(  ,لمخؤيدددة
 الدمال عغ الحالة.واالستفيام بد)كيف( يجل عمى 

ِلػَيْعَمَع َكْيػَف َأَقْسػَت َعْخَشػَظ َك َكْيػَف َ،َرْأَت َك َأْعَسػَل ِفْكػَخُه  َقْمَبوُ  َفخَّغَ  َفَسغْ ))قال )عميو الدبلم( : 
َخْمَقَظ َك َكْيَف َعمَّْقَت ِفي َاْلَيَػاِ  َسَساَكاِتَظ َك َكْيَف َمَجْدَت َعَم  َمْػِر َاْلَسػاِ  َأْرَضػَظ َرَجػَا َشْخُفػُو 

معمددػم ان كيددف يدددأل بيددا عددغ  (ٕٔٔ)(( َحِدػػيخًا َك َعْقُمػػُو َمْبُيػػػرًا َك َسػػْسُعُو َكاِليػػًا َك ِفْكػػُخُه َحػػاِ خاً 
يعددددالج فكددددخ مددددغ يبحددددث عددددغ الحددددال التددددي تكػنددددت بيددددا تمددددظ  (عميددددو الدددددبلم)مددددام الحددددال, فاإل

 كيف أقام سبحانو العخش , وكيدف بمدقإنَّ مغ أعسل فكخه ليعمع  :السخمػقات, وقج قال الذارح
 دمَّعغ شخيدق , وكيدف مدجَّ األرض عمدى السداء فقدج عسدج ق الددساواتسغ غضدخالخمق , وكيف عمّ 

بيدحه و  (ٖٔٔ)امتحّضدخ  ا مغمػب دوفكدخه يختدج , امتعب دالبحث السمدي إلى نتائج, ألّن بردخه سدػف يختدج 
 بيدةكدل يطيخ اإلمدام عميدو الددبلم بيدات هللا سدبحانو مبضش داأّن العبارات المصيفة العسيقة السعشى 

                                                           
 ٗٗٗ/ ٙظ: نفحات الوالٌة: (ٔٔٔ)
 .7ٗٔ/  6شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (ٕٔٔ)
 .6ٗٔ/6ظ:شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (ٖٔٔ)
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مرددػرا إيدداه عجددد االندددان عددغ معخفددة كشددو ذلددظ خ عقبيددا إلددى ضذددي، ثددع  بددخى أعجددب مددغ األ
 .(ٗٔٔ)بالستعب السغمػب الستحضخ

نذددداء وغضددددخه فدددي صددددياغاتو لبيدددان تمددددظ سددددمػب اإلأز كبلمدددو بمدددام عميددددو الددددبلم شددددخّ ونجدددج اإل
 :(٘)السعاني, وكسا يػ حو الججول اآلتي

 الػص  الشػع الجسمة 

جسمػػػػػػػػػة  َقْمَبوُ  َفخَّغَ  َفَسغْ 
 شخط

جسمػػػػة الذػػػػخط يفرػػػػل بيشيػػػػا كبػػػػيغ 
 الجسل.جػابيا مجسػعة مغ 

فعػػػػػػػػػػػػػل  ِلَيْعَمَع َكْيَف َأَقْسَت َعْخَشظَ 
 مزارع

مدبػؽ غالـ التعميػل كمعسػلػو جسمػة 
 استفيامية.

 جسمة استفيامية معصػؼ استفياـ َك َكْيَف َ،َرْأَت َخْمَقَظ 

 جسمة استفيامية معصػفة استفياـ َك َكْيَف َعمَّْقَت ِفي َاْلَيَػاِ  َسَساَكاِتظَ 

 جسمة استفيامية معصػفة استفياـ َك َكْيَف َمَجْدَت َعَم  َمْػِر َاْلَساِ  َأْرَضَظ 

االسدتفيام  نّ أسجسػعة مغ الجسل االسدتفيامية, ويبدجو ببضغ جسمة الذخ  وجػابيا مام اإلفرل 
لدى الجدػاب يذ مدغ الػصدػل إايجل عميو جػاب الذخ , إذ فيو تضبا, وىحا ميصمب جػاب   احعيعي  كان 

ذ بجأ بالذخ , إ, (٘ٔٔ)ا بالعر  الحىشييذبو ما يعخف حجيث   مامالحي ساقو اإلالتخبػي سمػب األو , 
و مجسػعدة مدغ الجسدل جػابدلى جػابو, ولسا فردمت بدضغ الذدخ  و إئو التذػيق والذخ  يحسل في بشا

مجسػعددة جددػاب الذددخ  والستسثمبالسجيددػل الػاحددج لددى إ دديفت اأإذفتزدداع  التذددػيق, االسددتفيامية 
كثخ ألى السعخفة إجابة عشيا, ويتزاع  تػق الشفذ لى سساق اإلإتػق الشفذ ازداد  السجاىضلمغ 

قددام هللا عخشددوف كيددف أ: كيددف بيددة تعجسددبمة أمددغ السجاىضددل وأكثددخ عشددجما تعددخض تمددظ السجسػعددة 
ر دوف وبضشسدا الفكدخ مذدجود لتمدظ أهف كيدف مدج عمدى السداء بمق بمقوف كيف عمق في اليػاء سساء

                                                           
 .٘٘ٔ/ٙظ:نفحات الوالٌة :  (ٗٔٔ)
العصؾ الذهنً وسٌلة ذهنٌة للحصول على أكبر عدد من األفكار من مجموعة معٌنة خالل زمن معٌن، ))(٘ٔٔ)

((, مهارات بؽٌة حل مشكلة بطرٌمة إبداعٌة، أو ابتكار فكرة جدٌدة لم توجد من لبل، أو تطوٌر فكرة موجود 
 .ٖٔالعصؾ الذهنً ودورها فً تنمٌة التفكٌر اإلبداعً عند الطالب : عبدهللا دمحم هنانو, 
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 اا, ولكشددو مبيدددػر  ا رجدددػق الصددخف حدددضخ  االسددتفيامية عددغ الحددال يدددأتي جددػاب الذددخ  معمش ددالستػاليددة 
د سدمػبوؤلقدج حسّ  ماماإل ليية. وبحلظ يكػن في تمظ العطسة اإل امتحضخ  ا ووالي   عمدى  ا معخفيدة تحدثضيس 

مغ تمدظ  سجال التفكضخ السيدخ والستاحالشطخ في عجائب ذلظ الخمق, وتدود بعطسة الخالق وتعخفب
 .  والستسثمة بترجيق الفصخة في تػحضجىا  سبحانو لسعخفةا

عبدخ عشيدا االمدام عميدو  تسثل أول السفاهيع التخبػية وأرقاىاوىي إنَّ معخفة هللا سبحانو وتعالى 
 مدغ التػكضدجاتبالي دا تخاوح بضغ الخبدخ االبتدجائي الدحي يكدػن الستشػعة,إذ خبخية الدبلم باألسالضب ال

يعخ ديا  يعخض قزايا بجيييدة حضغوالخبخ الصمبي أو االنكاري والحي يمكج بسمكج واحج او أكثخ, 
قدجر بفائيدا يدجل عمضيدا الػجدػد بفإنيدا الدحات اإللييدة مدغ  فتثضدخ التعجضدب ,بأسمػب الخبخ االبتجائي

 بددخمعخفتددو سددبحانو وتعددالى , وتددارة يع, فأيشسددا سددقم البرددخ ىشدداك دلضددل عمددى وجددػد الخددالق و كمددو
سددمػب الخبددخ الصمبددي تأكضددجا  لمقمددػب السقددخَّة بددالػجػد الحددق و ن كددان أصددحابيا جاحددجيغ ليعجددب أب

, وتدارة أبدخى جحػد الجاحدجيغ وعدغ وصد  السذدبيضغ الستمقي مغ عمػ ذلظ اإللو الحي تعالى عغ
قدج ا دل شخيدق البحدث فأجيدج نفددو فدي شمدب  خبخ اإلنكاري عشدجما يكدػن السفكدخسمػب الأب يعبخ

فضشكخ عميو ذلظ باسمػب الخبخ االنكاري لضبضغ انيبل عارف قادر عمى الػصػل إلى الحات  ت,حاال
الددشز حضشيددا . فيدأتي عشددج حدج معددضغ التأمدلفبلبدج مددغ وقددػف  ,الددى قردخ السعخفددة حتدى لددػ غداص

سثضددخ لمعقددل فسددمػب اإلنذددائي أمددا األ . جانبددا  تخبػيددا  عددغ ىددحه السعخفددة.ممكددجا  بسمكددجات كثضددخة تخسدد
عدغ عجائدب لى معخفة هللا تعالى مدغ إثدارة التدداؤالت إمحفد لمسعخفة يحاول بو اإلندان أن يرل 

, وحضشبدح سجال التفكضخ السيدخ والستاح مغ تمدظ السعخفدةمعخفةبو بعطسة الخالق الخمق فضتدودمعخفة 
 .يخى هللا سبحانو عمى صفحات قمبو في كل حضغ

 معخفة الرالحيغ ضاألساليب الخبخية في غخ ثانيا:
بلح وأ ْصم ح الذيء  ,رجل صالح في نفديػُمْرملح في أ عسالويقال و  ,:  ّج الفدادفي المغة الرَّ

ْت  ددددددم ح  اتفقػا عمددددددى ت ردددددداُلح القددددددػم بضشيسددددددو  بعددددددج فددددددداده: أ قامددددددو. وأ ْصددددددم ح  الجابددددددة: أ حدددددددغ إللضياف ر 
ددْمع ددندددان الرددالح ىددػ اإل نّ أومددغ الجاللددة المغػيددة نفيددع (ٙٔٔ).الدّل ا, وىددػ الددحي بمددى مددغ الفددداد تسام 

                                                           
 ظ: لسان العرب مادة )صلح((ٙٔٔ)



ٖٙ 
 

ئ فاسدج أصدمحو إذا عمدع بذدالفدداد, وىدػ الدحي مدغ سدجضتيع  تى ييحببخيغ حلى اآلإالحي يحدغ 
 ا متحاربضغ متخاصسضغ عسل عمى نذخ الدبلم بضشيسا. ذا وجج قػم   زال عشو مايفدجه, و و أ

 قػلدددو تعدددالى : ظو كثضدددخا, مدددغ ذلدددأمدددا القدددخبن الكدددخيع فقدددج وردت مفدددخدة الردددالحضغ فدددي نرػصددد

ؤُمَم نناامِّنننَُْمُالْص نناِْحُىنَاوَمِنننَُْمْادُونَارَِْنن َاوَتَََىْوَنناهُمْاتِاْْحَغَنننَاخِاوَلْغ ننُِّ َاخِااااا لألَسْضِ فِننٍ وَقَطاؼْنَنناهُمْ﴿

قصار أورد في التفدضخ: ان هللا سبحانو وتعالى نذخ الرالحضغ مغ ربادىفي (ٚٔٔ)﴾َْؼََاَُمْاََشْجِؼُىنَ

وَََنإْمُشُونَاتِناْْمَؼْشُو ِااا لِخِنشِا وَلَُْْنىْ ِا تِاَُِّْ ََُاْمِنُىنَ﴿كقػلو تعال  : (ٛٔٔ).تخمػ مشيع ارضرض فبل األ

فيدع  ,تػصديف لمردالحضغ فيدو(ٜٔٔ)﴾وَََنََْىْنَاػَهِالْْمُنكَشِاوََُغَاسِػُىنَافٍِالْْخَُْشَلخِاوَؤُوَْْ ِ َامِهَالْص اِْحِنيَ

شخيق الخضخ ويشبحوا كل فداد, فتخاىع دائسا في السقجمة عشج  لىإالحيغ يحدشػن لمشاس حتى ييتجوا 
 (ٕٓٔ)تقجيع عسل الخضخ لآلبخيغ.

هللا تعدددالى  , وقدددج جعميددع, بعددج القدددخبن الكددخيعنَّ األنبيددداء والخسددل ىدددع الحجددة الثانيدددةأُيعددخف 
, فيع الحيغ اصصفاىع هللا وشيخىع وجعميع األمشاء عمى وحيو وتبمي  رساالتو أئسة وىجاة لمعباد 

: ))أولبدظ بمفداء وقدال)عميدو الددبلم(  مدامنبياء والخسل ىع بمفداء هللا وعدشيع تكمدع اإلفاأل, (ٕٔٔ)
ىدػ بميفدة هللا بردػرة عامدة اإلنددان مغ السعمػم أن , و (ٕٕٔ)لى ديشو(( إهللا في أر و والجعاة 

ددفيكددػن بقدداء العددالع و ,البخيددةمددغ سرددمح الىددػ  سددبحانو الحددق  الخميفددةولكددغ   اصددبلحو مختبص 
ثددل لتمدددظ أمإال مرددجاق ألنبيددداء واألئسددة )عمددضيع الددددبلم( الرددالح, ومددا ااإلنددددان ذلددظ بػجددػد 

, وىددع أمشدداء هللا عمددى معخفددة هللا وصددبلح السجتسددع لددىإالخبلفددة الرددالحة. فيددع الددجعاة الحددق 
نددددان السفددددج فيدددػ الدددحي بدددان , أمدددا اإل(ٖٕٔ), وىدددع القدددجوة الحددددشة فدددي القدددػل والفعدددل األرض

 .سبحانو وتعالى وضيفتو التي أوكميا لو هللا

                                                           
 .5ٙٔسورة األعراؾ : (7ٔٔ)
 .6ٕٓ/٘ظ:البحر المحٌط فً التفسٌر : أبو حٌان ,  (5ٔٔ)
 .ٗٔٔسورة آل عمران : (6ٔٔ)
 .ٖٓٗ/ٔ:الكشاؾ :  ظ(ٕٓٔ)
 .ٕ٘فً نهج البالؼة : ظ: اإلنسان (ٕٔٔ)
 .7ٗنهج البالؼة : الشرٌؾ الرضً , (ٕٕٔ)
 .ٕٙٔ-ٕ٘ٔظ:اإلنسان الكامل فً نهج البالؼة : (ٖٕٔ)
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سددػة أمددام عميددو الدددبلم, وحددث عمددى اتخدداذىع شددخقت صددػر السرددمحضغ فددي كددبلم اإلوقددج أ
السترددجيغ لتأديددب الشدداس أن  ثوحدد,  (ٕٗٔ)و البددج لكددل مددأمػم مددغ إمددام يددأتع بددوّنددأحدددشة, وأكددج 
, وكان )عميو الدبلم( مغ أول السمتدمضغ  (ٕ٘ٔ)يجدج بأعسالو مزسػن دعػتو لكييكػن البجء 

دا:))إل عميدو الددبلمقال إذ بحلظ,  ل م  َّ م دى أ ُحدثُُّكعْ  نّلي و  َّللا  دة   ع  داُكْع  ش اع  دا و  ال  أ ْني  إلالَّ و  أ ْسدبلُقُكْع إلل ْضي 
دددي ة  إلالَّ  دددْغ م ْعرل دددا ع  ْشي  وعدددجَّ )عميدددو الددددبلم ( االبدددتبل  بالشددداس مدددغ , (ٕٙٔ)(( و  أ ت ش ددداى ى ق دددْبم ُكْع ع 

أكجَّ فقج خ والتأثضخ ,والخبخة والتأثّ  الفائجةمغ مػارد  الجتسارية , ومعاشخة الرالحضغالزخورات ا
 .  (ٕٚٔ)ليجاية البذخ  سبحانو هللاإذأرسميع الخسل باألنبياء و عمى االقتجاء 

صددبلحية, وقددج صددفاتيع اإل تالرددالحضغ وبضشدد معخفددة لددىإنرددػص الددشيج باليجايددة  أشددارت
سددالضب ببلةيدددة وتخبػيددة شددتى مشيدددا أمددام عميددو الددددبلم بجسمددة مددغ تمدددظ الذخردديات بعبددخ اإل

  سالضب الخبخية.األ

 معخفة الخسل

ُيْع ِغِو ِمْغ  ُرُسَموُ  َلَُّ  َغَعثَ ))قال )عمضيع الدبلم(:      ػًة َلػُو َعَمػ  ِغَسا َخرَّ َكْحِيِو َك َجَعَمُيْع ُحجَّ
ْعػػػَحارِ  ػػػُة َلُيػػػْع ِبَتػػػْخِؾ َاإلِْ إَلػػػْيِيْع, َفػػػَجَعاُىْع ِبِمدػػػاِف الّرػػػجِؽ إلػػػ  َسػػػبيِل  َخْمِقػػػِو ِلػػػََالَّ َتِجػػػَب َاْلُحجَّ

)) أنَّدو مام عميدو الددبلم ن معشى اإلعحار: تقجيع العحر, وأن مقرج اإلإرح: االذ قال (ٕٛٔ)الَحقِّ
أمدخ  عمى الخغع مغ أنّ يسانيع مغ كفخىع, و إمخ ألسا اوجب العبادة عمى العباد لكذ  سبحانو 

داءىدددع ليددددتحق السردددمح مدددشيع الثدددػاب, أراد أو ّندددأال إا عميدددو, يسدددانيع أو كفدددخىع لدددع يكدددغ بافي دددإ
أشدددار اإلمدددام عميدددو الددددبلم فدددي السقصدددع األول مدددغ ىدددحه  وقدددج)), (ٜٕٔ)ويددددتحق السفددددج العقددداب

فيحه العبارة تذضخ إلدى ,  اإلليي األنبياء وفمدفة االمتحان بعثة الخصبة إلى أمخيغ: ىسا فمدفة
كددخارا  فددي اآليددات القخبنيددة وىددى عددجم ممابددحة َّللاَّ سددبحانو العبدداد دون بعددث تنقصددة ميّسددة وردت 

, وكان التعبضخ بجسمة ببخية  (ٖٓٔ)(( حانو عغ شخيق الػحيالخسل و ببلغيع أوامخه ونػاهيو سب
لدددى بددداتع األنبيددداء إابتجائيدددة باليدددة مدددغ السمكدددجات, تخبدددخ أن هللا تعدددالى أرسدددل رسدددمو مدددغ بدم  

                                                           
 .6ٕ٘ظ: المبادئ واألسالٌب التربوٌة فً نهج البالؼة : (ٕٗٔ)
 .6ٕ٘ظ:المبادئ واألسالٌب التربوٌة : (ٕ٘ٔ)
 .ٕٕٔ/ٓٔشرح نهج البالؼة :ابن ابً الحدٌد , (ٕٙٔ)
 ٕٓٙواألسالٌب التربوٌة فً نهج البالؼة :  ظ : المبادئ(7ٕٔ)
 .5٘-7٘/6شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (5ٕٔ)
 .7٘/6ظ: شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد :  (6ٕٔ)
 .6ٖٔ/٘نفحات الوالٌة : (ٖٓٔ)
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لدددى تػحضدددج هللا إ)صدددمى هللا عميدددو وبلدددو وسدددمع( ليكػندددػا حجدددة لمخمدددق وليجايدددة الشددداس و رشدددادىع 
 . (ٖٔٔ)ومعخفتو 

سددمػب الخبددخ فددي صددياغاتو لبيددان تمددظ السعدداني, أمددام عميددو الدددبلم اسددتعسل اإل نّ أونجددج 
 :(ٙ)وكسا يػ حو الججول اآلتي

 

 الػص  نػعيا الجسمة
ُيْع ِغِو ِمْغ َكْحِيوِ  ُرُسَموُ  َلَُّ  َغَعثَ  خبػػػػػػػػػػػخ  ِغَسا َخرَّ

 ابتجا ي
مغ التػكيج, كتتػأل  مػغ جسمتػيغ:  خاؿٍ 

جسمػػػػػة فعميػػػػػة دالػػػػػة عمػػػػػ  الساضػػػػػي, 
مػصػػػػػلة غجسمػػػػة اسػػػػسية دالػػػػة عمػػػػ  

 الثبات. 
ًة َلُو َعَم  َخْمِقوِ  خبػػػػػػػػػػػخ  َك َجَعَمُيْع ُحجَّ

 ابتجا ي
خػػػاؿ مػػػغ التػكيػػػج. مكػػػػف مػػػغ جسمػػػة 

 فعمية دالة عم  الساضي.
عْ  ُة َلُيْع ِبَتْخِؾ َاإلِْ خبػػػػػػػػػػػخ  َحارِ ِلََالَّ َتِجَب َاْلُحجَّ

 ابتجا ي
 خاؿ مغ التػكيج, كىي جسمة تعميمية

ذ إندددب لمسفدداهيع التددي تحسميددا العبددارة, سددمػب الخبددخ االبتددجائي, وىددػ األأمددام اسددتعسل اإل
ي لددديذ لسدددغ ىدددػ بدددالي أالغدددخض مدددغ الخبدددخ ىشدددا لددديذ فائجتدددو,  نّ أيتزدددح مدددغ ذلدددظ السفيدددػم 

سا الغخض نّ إ وبريع بالػحي, رسل رسبل  أهللا سبحانو وتعالى  حج بأنّ أالحىغ, فبل يخفى عمى 
التعخيف بسكانة ىحه الشخبة مغ البذخ, الحيغ اصصفاىع ربيع لمخسالة, مغ ببلل الفخض الحي 

ددددرسددددميع هللا سددددبحانو, فاإلأجمددددو أل ا بيددددمالء العبدددداد الرددددالحضغ الددددحيغ ا معخفي ددددمددددام يعصددددي درس 
 .  اىع ربيعاصصف

ِلَيْدػػَتْأُدكُىْع ِميَثػػاَؽ ِفْصَخِتػػِو َك  َأْنِبَيػػاَ هُ  َلػػْيِيعْ أِ  ُرُسػػَمُو َكَكاَتػػَخ    ِفػػيِيعْ  َفَبَعػػثَ ))وقددال )عميددو الدددبلم( : 
ػػػػػا َعَمػػػػْيِيْع ِغػػػػالتَّْبِميغِ  أي بعددددثيع  ػاتخ إلددددضيع أنبيدددداءهفدددد, (ٕٖٔ)((ُيػػػػَحكُِّخكُىْع َمْشِدػػػػيَّ ِنْعَسِتػػػػِو َك َيْحَتجُّ

                                                           
 .7ٗظ: بهج الصٌاؼة : (ٖٔٔ)

 
 
 .7ٔ/ ٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (ٕٖٔ)
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الخبخ في صياغاتو لبيان تمظ السعاني, وكسدا سمػب اإلمام عميو الدبلم أاستعسل .وقج (ٖٖٔ)متػالضغ
 :(ٚ)يػ حو الججول اآلتي

 الػص  الشػع الجسمة 
ببددددددددددددددددددددددددددددددخ  ُرُسَمُو    ِفيِيعْ  َفَبَعثَ 

 ابتجائي
جسمدددة فعميدددا مددداض يدددجل عمدددى الحدددجوث 

 والثبات
ببددددددددددددددددددددددددددددددخ  ِلَيْدَتْأُدكُىْع ِميَثاَؽ ِفْصَخِتِو  َأْنِبَياَ هُ  َكَكاَتَخِ َلْيِيعْ 

 ابتجائي
 وزن الفعل فضيا يجل التبلحق.جسمة 

ببددددددددددددددددددددددددددددددخ  َك ُيَحكُِّخكُىْع َمْشِديَّ ِنْعَسِتوِ 
 ابتجائي

 جسمة فعميا مزارق يجل عمى االستسخار

ػا َعَمْيِيْع ِغالتَّْبِميغِ  ببددددددددددددددددددددددددددددددخ  َك َيْحَتجُّ
 ابتجائي

 جسمة فعميا مزارق يجل عمى االستسخار

ىػ السضيسغ و سمػب الخبخ االبتجائي أيعبخ ب ا يدللسّ ججول يخى أّن اإلمام عميو الدبلم والسبلحظ لم
نبيداء ليدع نبيداء والخسدل, فاألعمى مػ ػق التعخيف بالرالحضغ, وىشدا حدمدة متكاممدة مدغ رسدالة األ

 وىدددع مدددغ نددداس قدددج مزدددػا, أرسدددمػا بيدددا وىدددي غضدددخ متجدددجدة, فدددالتعخيف ىشدددا بأحعبدددة زمشيدددة ما دددية 
أّن بدددضغ يالعصددد  بدددػاو التذدددخيظ  نّ أالغدددخض مشدددو التأسدددي بيدددع. والسبلحدددظ و السا دددضغ الردددالحضغ 

ولى والثانيدة زمشدو السا دي لضدجل الفعل في الجسمة األ نّ أيزا أالخسالة كاممة غضخ مجدأة. ونبلحظ 
الجسمددة الثالثددة والخابعددة بردديغة السزددارق لمجاللددة فددي مددخ واالنتيدداء مشددو, بضشسددا الفعددل عمددى وقددػق األ
ن غدددادروا الددجنيا فيددع الدددحيغ  نبيدداء مدددتسخة فدددي الشدداس, فيددع و رسدددالة األ نّ أر, حضددث عمددى االسددتسخا

ز يعددخف فيددحا الددشّ , يدددتسخون بتددحكضخنا بشعسددة ربشددا وىددع يدددتسخون بحجددتيع عمضشددا بددأنيع قددج بمغددػا
يع السػكمػن بتعخيف الشاس بخرائز فصخة هللا تعالى وأن يخاعػىا في نّ أنبياء )عمضيع الدبلم( األب

ليددو عقددػليع القاصددخة , إمددا سددػاىا مسددا تدددتيػيو نفػسدديع أو تخشددجىع  ويحددحروا يع وسددكشاتيعحخكددات
 . (ٖٗٔ)السحجودة بحجود تجاربيع ومعارفيع

َفْتػػَخٍة   ِحػػيغِ  َعَمػػ  َأْرَسػػَموُ )): قددال )عميددو الدددبلم( عددغ الخسددػل ل صددمى هللا عميددو وبلددو وسددمع
ُسلِ  ِمغَ  ُسػلَ  َفَقفَّ  ِغػوِ  َك َتَشاُزٍع ِمَغ َاأْلَْلُدغِ  َالخُّ ِ َاْلُسػْجِبِخيَغ  َالخُّ َك َخػَتَع ِغػِو َاْلػَػْحَي َفَجاَىػَج ِفػي َلَّ

                                                           
 .7ٖ/ ٔابن أبً الحدٌد ,  ظ: شرح نهج البالؼة :(ٖٖٔ)
 .65ٔظ: المبادئ واألسالٌب التربوٌة فً نهج البالؼة : (ٖٗٔ)
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أشدار قدج و (ٖٙٔ)((الدمدان الدحي انقصعدت فضيالخسدالة.والفتدخة تعشي)),(ٖ٘ٔ)(( َعْشُو َك َاْلَعػاِدِليَغ ِغػوِ 
مددجة انقصدداق يددا السقرددػد ببددضغ أّن  و,فتددخةفددي بيانددو لجاللددة السعشصذلددظ ال لددىإالذددخيف الخ ددي 
عميدو الدددبلم   و عيدج ريدددىصددمى هللا عميدو وبلددو وسدمع ل  الشبدي فبددضغ عيدج ,الخسدالة والدػحي

قدال الذدارح (ٖٚٔ)ببلليا, فكانت فتخة مغ الخسدل. لع يخسل هللا تعالى نبيا  ما يقارب ستسائة سشة 
إلددى الشبددي األكددخم صددمى هللا  شددار بعبددارات قرددضخة عسيقددة السعشددىأ: مددام عميددو الدددبلم قددجّناإلإ

ددم يُ  فتددخة مددغ الخسددل تعالصباإلسددبلم بعددج َّللاَّ  ارسددمو ػ بليعمضيدد  بضغت ش دداُزعالاسددتفحل فضيددا بعج أن أ ْرس 
سدغ لديذ لدو حتدى مبسا فضيع عبجة األوثان وأىل الكتداب و  ,ىب السختمفةا اأْل ْلُدغل بضغ أتباق السح

نداعدات الددشية  تمحتدػى فكدخي وعقمدي، بدل كاندحدػارات مشصعيدة ذات اللع تكغ و ديغ وعقضجة، 
 .(ٖٛٔ)دفظ دماء غديخةيمعارك شاحشة و سا كان يذعل م بجافع التعرب إلثبات أحقضتو لفطية

 :(ٛ)يػ حو الججول اآلتيسالضب مشاسبة لحلظ السخاد, صاغ االمام عميو الدبلم مخاده بأ قجو 

 

 الػص  الشػع الجسمة 
ُسػػل َفْتػػَخٍة ِمػػغَ   ِحػػيغِ  َعَمػػ  َأْرَسػَموُ  َك َتَشػػاُزٍع  َالخُّ

 ِمَغ َاأْلَْلُدغِ 
ببددددددددددددددددددددددددددددددخ 

 ابتجائي
 جسمة فعمية دالة عمى السا ي

ُسلَ  َفَقفَّ  ِغوِ  ببددددددددددددددددددددددددددددددخ   َالخُّ
 ابتجائي

 عمى السا ي ةجسمة فعمية دال

ببددددددددددددددددددددددددددددددخ  َخَتَع ِغِو َاْلَػْحَي كَ 
 ابتجائي

 جسمة فعمية دالة عمى السا ي

َاْلُسػػػْجِبِخيَغ َعْشػػػُو َك َاْلَعػػػاِدِليَغ َفَجاَىػػَج ِفػػػي َلَِّ 
  ِغوِ 

ببددددددددددددددددددددددددددددددخ 
 ابتجائي

 جسمة فعمية دالة عمى السا ي

سدددمػب أسدددػل ل صدددمى هللا عميدددو وبلدددو وسدددمع, فابتدددار مدددام التعخيدددف بالخّ غدددخض اإل نّ أيطيدددخ 
ضددجل بددو عمددى الػقددػق الفعمدددي فضددج لضبددجأ العبددارة بالفعددل السا ددي الخبددخ االبتددجائي الخددالي مددغ التػك

ختبدة الشحػيدة, أي مجال لمتخدد في الترجيق, وجعل الفعل فدي محمدو مدغ ال رسال, فبلالحاصل باإل

                                                           
 .ٕٓٗ/ٙشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,  (ٖ٘ٔ)
 .7ٕٙ/ٕالمعجم الوسٌط :(ٖٙٔ)
 .ٕٓٗ/ ٙظ: شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,  (7ٖٔ)
 .67ٕ/٘ظ:نفحات الوالٌة : (5ٖٔ)
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مدا يقددجم فددي الكدبلم يكددػن أحددج  نّ أذ إ, البلئقددة بددو ىسيددة والعشايدةرسددال األىدحا اإل لدع يددمبخه, فددأعصى
 -مدغ الخسدلوىدي السدجة الدمشيدة الخاليدة -. ثع يعص  عمى )فتدخة( بالسقجم غخاض لمتقجيع العشايةاأل

: السردددجر )تشدددازق( الدددجال عمدددى الثبدددػت فدددي اسدددسضتو, والدددجال عمدددى السذددداركة فدددي بشائدددو الرددددخفي
سمػب السختار فدي األ نّ أسا فتخة تشازق. وبيحا يتبضغ نّ إالفتخة لع تكغ فتخة سبلم  نّ أف , ليعخّ )تفاعل(

لدددى ندددداق إسدددمػب الخبدددخي اليددداد , الستدددأتي مدددغ البدددجيييات التدددي ال تحتددداج نبيددداء ىدددػ األتعخيدددف األ
 وتػكضجات.           

 عمييع الدالـ معخفة اال سة

عمػػ  ابػػاده ال  , كعخفػػاؤه ))إنَّسػػا األ سػػة قػػػاـ هللا عمػػ  خمقػػو)عميددو الدددبلم( :  قددال
وبدضغ , (ٜٖٔ)يجخل الجشة إال مػغ عػخفيع كعخفػػه كال يػجخل الشػار إال مػغ أنكػخىع كأنكػخكه (( 

 مدجبخالسشدل بسقدام وىدع االمدة بسردالح يقػمدػن  الدبلم األئسةعمضيع أن السعشى يجل عمىأنَّ  الذارح
مػن  ثدعع يعّخفدػىف الجشدة أىدل عخفدػن غ يم وانيع, ألىمو  يشكدخىع مدغ وأن,  ايداىع بتعدخيفيع الجشدة ُيدجب 

ي ددددددددْػم  لددددددددى قػلددددددددو تعددددددددالى : ))إىددددددددحه إشددددددددارة و (ٓٗٔ),الشددددددددار فضددددددددجبمػن  الشددددددددار اىددددددددل ىددددددددع ويشكخونددددددددو
عْ  ُأن ددداس   ُكدددلَّ  ن ددْجُعػ دددامليل : ُيشددادى فدددي السػقددد  : يدددا أتبددداق فدددبلن ويدددا فقدددج قدددال السفددددخون  (ٔٗٔ) ﴾ بلإلم 

)عميو الدبلم( : ال يجبل الجشة يقػل أمضخ السممشضغ و , قػم باسع إماميعأصحاب فبلن فُضشادى كل 
 يدا يدػم العيامدةعيعخفدو إمامدو, فدإن األئسدة تعدخف أتبامدغ كدان فدي الدجنيا عارفدا  بإمامدو, و  يػمبدح إال
و ْن لع يكغ يذيج لمسدمسضغ وعمضيع ػسمع صمى هللا عميو وبلييخوىع في الجنيا كسا أن الشبي و ن لع 
)عمدضيع الددبلم( ىدع القدادة السردمحضغ الدحيغ يجدب يػ ح الدشز العمدػي أنَّ األئسدة و  (ٕٗٔ)قج رأىع.

اتبدداعيع والدددضخ عمددى شددخيقيع , فيكددػن لكددل أمددة مرددمح وأتبدداق يدددضخون عمددى نيجددو حتددى و ْن لددع 
 ىع .لع يخو ىع و و يعاصخ 

فدددي صدددياغاتو لبيدددان تمدددظ السعددداني, وكسدددا يػ دددحو  مختمفدددةب ضلاسدددأاسدددتعسل االمدددام عميدددو الددددبلم 
 :(ٜ)الججول اآلتي

 
                                                           

 .ٓٓٔ/ 6بً الحدٌد , شرح نهج البالؼة : ابن أ (6ٖٔ)
 .ٔٓٔ/ 6ظ: شرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد , (ٓٗٔ)
 . 7ٔسورة اإلسراء : (ٔٗٔ)
 .ٔٓٔ/6شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , ظ:(ٕٗٔ)
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 الػص  الشػع الجسمة 
أكثددددددخ برػصددددددية مددددددغ التػكضددددددج يفضددددددج  القرخ  إنَّسا األئسة قػام هللا عمى بمقو 

 رخ والثباتالق
بددال مددغ التػكضددج يبددجأ باسددع فضددجل عمددى  ببخ ابتجائي وعخفاؤه  عمى رباده

ومعصددددػف عمددددى سددددابقو فيفضددددج  الثبددددات
 القرخ ايزا

 رخبد)ال+ اال( يجل عمى الق  القرخ ال يجبل الجشة إال مغ عخفيع وعخفػه
 رخممكج بد)ال+ اال( يجل عمى الق القرخ وال يجبل الشار إال مغ أنكخىع وأنكخوه

 تعسمو لقرددخ قػامدددة مددام يدددداعمددى أمدددخ, فاألمخ  أيقردددخ  , ألنددوالتػكضدددجابمددد  مددغ رددخ سددمػب القأ
  ددػاء فددي شخيددقػقددج األمددام ت, وىددحه السعخفددة التددي يددجلي بيددا اإلمددةعمددى األ ئسددة عمددضيع الدددبلماأل

بيددع عمددضيع الدددبلم  ئسددةاألن تكددػن قػامددة أسددمػب القرددخ ىددحا لكددان مسكددغ ال استعساليأالطددبلم, ولددػ 
جسمدة عمدى بيدع. ولسدا يعصد  الخبدخ االبتدجائي  بغضخىع, فبل تكػن حضشبدح فائدجة تدحكخ فدي التعخيدفو 

ددأئسددة القرددخ يذددسمو بجاللددة القرددخ فيقرددخ عخفدداء هللا سددبحانو عمددى األ خفددة ىددحه الشخبددة فسع ا,يز 
 . ح مغ سبل التخبيةاألو دبضل ىي المة العميا مغ صمحاء األ

 عمي عميو الدالـاإلماـ معخفة 

م دى إلنّلدي ف ػ الَّحلي ال  إلل و  إلالَّ ُىػ  ))قال )عميو الدبلم( :  ةل  ل ع  دادَّ دقّل  ج  م دى و  إلنَُّيدعْ  ا ْلح  دلل  ل ع  لَّدةل ا ْلب اشل م د 
ا ت ْدس ُعػن   َّ  للي و  ل ُكعْ  أ ُقػُل م  كبلم عجضدب عمدى قاعدجة إنو ل:  قااللذارح,  (ٖٗٔ)(( و  أ ْست ْغفلُخ َّللا 

: و نيددع لعمددى جددادة الباشددل , ألن الباشددل ال يػصدد  إذ اليحدددغ أن يقددػلالرددشاعة السعشػيددة 
بمفطددة )السدلددة( وىددي االمددام عددػض عشيددا ف ُيقددال لسددغ  ددل وقددع فددي ُبشيددات الصخيددق, فبالجددادة

أّن الحدّق كالجدادة السددتعيسة حضدث جضيقدة، فعبدارة اإلمام,  (ٗٗٔ)يدل فيو اإلنددان السػ ع الحي
بجدادة الباشدل لديذ  وبحلظ يكدػن السصمػب،  سقرجال  التي تػصل اإلندان إلىوىي والػا حة 
بتػكضددجه لسددا سددسعػا مددغ اإلمددام عميددو الدددبلم عمددى الشدداس الحّجددة وأنيددى .مدلددة وىاويددة انسددا ىددػ

 (٘ٗٔ).السغفخة لمجسيعثع سأل َّللاَّ قػلو 

                                                           
 .ٖٖٔ/ ٓٔشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد , (ٖٗٔ)
 .ٖٖ٘/  ٓٔظ:شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,  (ٗٗٔ)
 .٘ٓ٘/ 7ظ: نفحات الوالٌة :   (٘ٗٔ)
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في صياغاتو لبيان تمظ السعداني, وكسدا يػ دحو لخبخاالنكاري استعسل االمام عميو الدبلم اسمػب ا
 :(ٓٔ)الججول اآلتي

فػػػ الػػح  ال إلػػو إال ىػػػ إنػػي 
ة الحق  لعم  جادَّ

 ممكج بد)أن( و )البلم( ببخ إنكاري 

أال ك ف امامكع قج اكتفػ  مػغ 
 دنياه غصسخيو

 ممكج بد)أال( و )إن( ببخ إنكاري 

ائيدا عمدى ممكدجيغ: ))إن+ حتػ ي لعمدى جدادة الحدق ((  ؛ ال: ))أنإنكاريةالجسمة الخبخية في الشز 
دلددة ومددغ عيقددة , فسددغ يتبددع الباشددل ىددػ عمددى السلضمكددج أنددو سددائخ فددي شخيددق الحددق والح القدددع(( الم

 (ٙٗٔ)جادة الحق.يتبع الحق فيػ عمى 

ُكعْ  أ ال  و  )))عميدددو الددددبلم(: ويقدددػل  دددام  دددى ق دددجل  إلنَّ إلم  دددغْ  الْكت ف  ْيدددول و   مل ْسخ  دددْيول  ُدْني ددداُه بلصل دددول بلُقْخص  ْشُصْعسل (( مل
جعميسددا اثشددضغ  ضغ وقددجالبددالض ضغالثػبإذ قشددع بدد حددال نفدددويددحكخ )عميددو الدددبلم(  إّنددو: قااللذددارح(ٚٗٔ)

ال ثالدددث  غ يفصدددخ عمضيسددارداء البددج مشيسدددا أي لمجدددج والدددخأس, ومددغ شعسدددو بقخصددضألنيسددا أزرار و 
 (ٛٗٔ).ليسا

لمتأكضددج عمددى مددغ يشكددخ تأديددب سمكددجان: أال و ن , الفضيددا  أبددخى ببخيددة إنكاريددة  فددي الددشز جسمددةو 
اد ويتجبدخون الشفذ, فالشاس يتردػرون ان القائدج غضدخ با دع لقدػانضغ ولدحلظ يذدم بعدس مدغ القدػ 

لتخسددي. ذلددظ  نكدداري سددمػب الخبددخ اإلأمددام عددغ ىددحه العيسددة التخبػيددة باإل مددغ ذلددظ السشصمددق, فعبددخ
لسدددغ حددددشة بأعسالدددو, وبيدددحا يكدددػن قدددجوة و ػالدددو قأب يجددددج ذلدددظالقائدددج يجدددب أن أن ا السعشدددى, مبضش ددد

 .(ٜٗٔ)يقػد

 

 

 

                                                           
 .ٕٙظ: الحكمة النظرٌة والحكمة العملٌة فً نهج البالؼة : (ٙٗٔ)
 .ٖٙٔ/ٙٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,  (7ٗٔ)
 .7ٖٔ/ٙٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,   (5ٗٔ)
 .6ٕ٘ظ: المبادئ واألسالٌب التربوٌة فً نهج البالؼة :   (6ٗٔ)
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 األساليب االنذا ية في غخض معخفة الرالحيغ 

ُيْخِخُجػػُكْع ِمػْغ ُىػًجى َك َلػْغ َنِبيُِّكْع َفاْلَدُمػا َسػْسَتُيْع َك ِاتَِّبُعػػا َأَثػَخُىْع َفَمػْغ  َبْيتِ  َأْىلَ  ُاْنُطُخكا))
ُخكا ُيِعيُجكُكْع ِفػي َرًدى َفػِنْف َلَبػُجكا َفاْلُبػُجكا َك ِإْف َنَيُزػػا َفاْنَيُزػػا َك اَل َتْدػِبُقػُىْع َفَتِزػمُّػا َك اَل َتَتػأَ  خَّ

والشدداضخ فددي   (ٔ٘ٔ).الذدديء بدداألرض الترددق بيددا لبددج أبددي الحجيددج:وقددال ابددغ ,(ٓ٘ٔ)((َعػػْشُيْع َفَتْيِمُكػػػا
اسدتعسل اإلمدام (ٕ٘ٔ)ان مخاده عميو الددبلم متابعدة أىدل بضدت الشبدػة فدي الددمع والحدخب.الذخوح يفيع 

 :(ٔٔ)وكسا يػ حو الججول اآلتيأسالضب مختمفة في صياغاتو لبيان تمظ السعاني , 

 الرفة الشػع الجسمة 
جسمتددددددددددددددددددددددددددددددددضغ  َنِبيُِّكْع َفاْلَدُمػا َسْسَتُيْع  َبْيتِ  َأْىلَ  ُاْنُطُخكا

 انذائضتضغ
جسمتدددددضغ انذدددددائضتضغ بمدددددختضغ متعددددداشفتضغ 

 بالفاء التي تفضج التختضب مع التعقضب.
انذدددددددددددددددددددددددددددددددددائية  َك ِاتَِّبُعػا َأَثَخُىْع َفَمْغ ُيْخِخُجػُكْع ِمْغ ُىًجى

 +ببخية
جسمددددددة انذددددددائية عصفددددددت عمددددددى سددددددابقتيا 
بددددالػاو, ووصددددمت بجسمددددة ببخيددددة بحددددخف 

 ضب.الفاء الحي يفضج التختضب مع التعق
مشفية معصػفة عمى سابقتيا جسمة ببخية  جسمة ببخية َك َلْغ ُيِعيُجكُكْع ِفي َرًدى 

 بالػاو
 فعمضيسا األول ماض والثاني أمخ جسمة شخشية َفِنْف َلَبُجكا َفاْلُبُجكا

 فعمضيسا األول ماض والثاني أمخ جسمة شخشية َك ِإْف َنَيُزػا َفاْنَيُزػا 
 مدبػقة بشيي +جسمة جػاب الصمب جسمة انذائية َك اَل َتْدِبُقػُىْع َفَتِزمُّػا 

ُخكا َعْشُيْع َفَتْيِمُكػا  مدبػقة بشيي+ جسمة جػاب الصمب جسمة انذائية َك اَل َتَتَأخَّ
ن يمفت الشطدخ, ثدع يعصد  أسمػب حيادي مغ شأنو أنذائي, وىػ سمػب اإلألمام بايبجأ اإل
ىددل بضددت أ : انطددخوا ممددةالفددات الشطددخ لرددػرة متكإنذددائية تمددظ أبددخى مثميددا, فيكددػن عمددى الجسمددة اإل

 هذا عخفتسددػىع فتحمددػا برددفاتيع, وبرددػرة مباشددخة بعددج السعخفددة, وىددحا مددا يفضددجإنبدديكع, أي اعخفددػىع فدد
العص  بالفاء الحي يفضج التختضب مع التعقضب, فمع يعص  بالػاو الحي يفضدج التذدخيظ حتدى ال تكدػن 

لددى تقمضددجىع مددغ دون نطددخ, وال بددد)ثع( فيكددػن التحمددي برددفاتيع بعددج تخابددي. ومددع التحمددي إالددجعػة 
                                                           

 .ٔ٘/7ؼة : ابن أبً الحدٌد , شرح نهج البال  (ٓ٘ٔ)
 .ٕ٘/ 7ظ:شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,  (ٔ٘ٔ)
 7ٔ/ ٖظ: بهج الصباؼة: (ٕ٘ٔ)
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نكدع سدتكػنػن ا ألنكدع سدبق وأن نطختسدػىع فعخفتسدػىع, وثاني د ألوال  أثدخىع بدبل تدخوي, أبرفتيع اتبعػا 
ثددخىع. ثددع تددأتي ألددى الددخدى مددادمتع تدددضخون عمددى إعمددى اليددجى مددع اسددتحالة بددخوجكع مددغ اليددجى 

متعاشفتضغ بدػاو التذدخيظ, لبيدان الذدخاكة كالحدمدة  شخشضتضغ تذخح كيف يكػنػا عمى أثخىع جسمتضغ
سمػب الشيي, ولكشو الشيي السعمل بفعل جػاب الصمب. والستأمل ال أبنذائضتضغ إالػاحجة. ثع جسمتضغ 

دد سددالضب كثددخ قددجرة عمددى البيددان وعمددى السعخفددة مددغ ىددحه األأا بيددحه اليشجسددة الشرددية ا تخبػي دديجددج درس 
سدددمػب األمدددخ بالفعدددل أورد فدددي الدددشز جسمدددة إنذدددائية )شمبيدددة( ب ,مدددام عميدددو الددددبلمالتدددي سددداقيا اإل

 .لدمػا( ا)انطخوا( , وكحلظ بالفعل )

إنَّ معخفة الرالحضغ تسثل السفيػم التخبدػي الثداني مدغ السفداهيع التخبػيدة فدي ىدحا الفردل وقدج      
فددددة هللا سددددبحانو وتعددددالى باألسددددالضب الخبخيددددة وردت دراسددددتيا فيددددو حدددددب مددددا ورد فددددي دراسددددة معخ 

واإلنذائية , والجانب التخبػي الحي تحسمو ىحه السعخفة يتسثل في أن هللا تعالى أرسل رسمو مغ بدم 
لددى تػحضددج هللا ومعخفتددو , وليكػنددػا حجددة إلددى بدداتع األنبيدداء ليجايددة الشدداس و رشددادىع عميددو الدددبلم إ

سددمػب الخبددخ االبتددجائي الخددالي مددغ السمكددجات أتتددخاوح بددضغ لمخمددق , فتددأتي الشرددػص الجالددة عمضيددا 
ألنو ال يخفى عمى أحج أن هللا تعالى أرسل ىحه الشخبة مغ البذخ واصصفاىا لتبمي  رسدالتو فضتبدضغ 

سمػب الخبخي الياد  الستأتي مغ البدجيييات التدي سمػب السختار في تعخيف األنبياء ىػ األأن األ
, وكحلظ تشصػي تحت معخفة الردالحضغ معخفدة األئسدة عمدضيع الددبلم  لى نداق وتػكضجاتإال تحتاج 

فيدددع القدددادة السردددمحضغ الدددحيغ يجدددب اتبددداعيع ألن لكدددل أمدددة مردددمح وأتبددداق يددددضخون عمدددى نيجدددو , 
الصمبددي واإلنكدداري أيزددا  لتخسددي.  خسددمػب الخبددأوكددحلظ تددأتي الشرددػص الجالددة عمددى ىددحه السعخفددة ب

معشى وفكخة السرمح والقائج الحي يجدج ذلظ الربلح بأعسالو وأفعالو قبل أقػالو وبيدحا يكدػن قدجوة 
  حدشة لسغ يقػده.
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 األساليب الخبخية في غخض معخفة التقػى  ثالثا:

ق ْضدُت، :  مغػةً فػػي الالتقػػى  واالتّلقداُء كمُّددو ,  (ٖ٘ٔ)ُتقلددي  و  والتَّعّيدة، ,والتَّْقدػ ى، والتُّقدداة ,التُّق دى ويقددال:مددغ و 
ددي تجددل  ر و , واحددج   ددالح. و أ صددمو مددغ وقضددت ن فدل ددلل الرَّ س  ددح اب بلاْلع  ددو مددغ اْلع  ْعش دداُه: أّنددو ُمددػقّل نفد  قددي  م 
 .العسل الرالحاإلندان نفدو مغ الزبلل والعحاب وذلظ بالتقػى أن يقي ف(ٗ٘ٔ).أقضيا

, بالتداميددا , وىددي صددفة ال يقددػم اإليسددان إال بيددا وال يدددتعيع السددممغ إال س الحكسددةالتقددػى رأو 
ل درجدة , والعمسداء الخبدانضػن يشردحػن الددالكضغ لشضدشمبيدا فدي اسعيحياتشا  أن نقزيبكثضخ وليذ 

 : اجتشدداب الدددحنػب ومخالفددة الددشفذ اليدددػى ومغالبددة الذدديصان , والعيدددامالتقددػى بددأمػر أساسدددية مشيددا
لمسددػت واالسددتعجاد لآلبددخة ,  بددالتيضمعددغ الخيدداء والذدديػة والذددبيات , ويشرددحػن  ضددجابالعبددادات بع

: ))قدػة روحيدة تتػلدج لئلنددان مدغ , والتقدػى (٘٘ٔ)واإلببلص  في القدػل والعسدلوالربخ والتربخ 
فددالسممغ بدداب  (ٙ٘ٔ)(( مددغ الددحنػب التعخيددف العسمددي الددحي يحرددل مددغ الحددحر السعقددػل والسشصقددي

د عسدا تدخك السعاصدي , واالبتعدابلتددام بسدا أنددل سدبحانو و السدبحانو وتعدالى يتعيدو بإشاعدة أوامدخه وا
الدجعػة لتقدػى هللا سدبحانو وتعدالى مدغ السييسشدات السػ دػرية فدي القدخبن و , نيى عشو هللا عدَّ وجلَّ 

 الكخيع, اذ وص  هللا سبحانو الستقضغ برفات كثضخة مشيا:

 (ٚ٘ٔ)﴾ ْثَشَهُماْلَََؼََْمُننىنَؤَا...بِوْإَوَُِْْأئُهُةِالالْْمُراقُىوَىََْنننكِه ﴿ء هللا, قددال تعددالى: أوليددا حددجىعو  يددعنّ أ

 . (ٛ٘ٔ)﴾ََىْمنَحْيُشُلْْمُراقُِنَةَِْىاْش يْمَنىَفْذلً﴿انيع وحجىع السكخمػن يػم العيامة, قال تعالى: و 

ددمددام عمددي عميددو الدددبلم التقددػى وقددج أولددى اإل  :فددي التقددػى  عميددو الدددبلم ا, ومسددا قددالا كبضددخ  اىتسام 
ب ددداد  ))اعمسدددػا  ل  رل َّ ارُ  ا لتَّْقدددػ ى  أ نَّ  َّللا  ْردددغ   د  ارُ  ع دليدددد  و  ا ْلُفُجدددػر   حل ْردددغ   د  ذ للضدددل  ال  ي ْسش دددُع أ ْىم دددُو و  ال   حل

ُة  أ  إلل ْيول أ ال  و  بلالتَّْقػ ى ُتْقص ُع ُحس  ْغ ل ج  ُز م  ُك ا ْلغ اي ُة ا ْلُقْرػ ى ُيْحخل ص اي ا و  بلاْلي قلضغل ُتْجر  , يبضغ  (ٜ٘ٔ)((ا ْلخ 
اإلمام )عميو الدبلم( أن التقػى دار حرانة عديدة وبحلظ حلَّ االسدع محدل السردجر وقدام مقامدو , 

                                                           
 .6ٖٕ/٘ظ:العٌن : مادة )ولى( , (ٖ٘ٔ)
 .ٕٓٓ-66ٔ/ 6تهذٌب اللؽة : مادة )تمً( ,  (ٗ٘ٔ)
 . 55ظ: لبسات من نهج البالؼة : سامً خضر , (٘٘ٔ)
 .ٕ٘ٔمطهري , فً رحاب نهج البالؼة : مرتضى (ٙ٘ٔ)
 ٖٗسورة األنفال   (7٘ٔ)
 5٘سورة مرٌم (5٘ٔ)
 .5ٖٔ/6شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (6٘ٔ)
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والفجددػر ىددي دار حرددغ ذلضددل وىددي عكددذ التقددػى , فاإلندددان فددي التقددػى يكددػن عديدددا  بضشسددا فددي 
 (ٓٙٔ)فالتقػى تقصع سع الخصضبة.ليبل  وال يعرسو الفجػر مغ الحلة , الفجػر يكػن ذ

فدددي ىدددحا السػ دددع  سدددالضب ببلةيدددة شدددتى ندددجرسأمدددام عميدددو الددددبلم قزدددايا التقدددػى بعدددالج اإل
 سالضب الخبخية األ

َحْت َلُو  َك َأَنا ِغِو َزِايعٌ  َرِىيَشةٌ  َأُقػؿُ  ِغَسا ِ،مَِّتيقاؿ عميو الدالـ: )) ػا َبػْيَغ ِإفَّ َمْغ َصخَّ َاْلِعَبُخ َعسَّ
ُبَياِت َأاَل َك ِإفَّ َبِميََّتُكْع َقْج َعاَدْت َكيَ  ِع َالذُّ ِتَيا َيْػـَ َغَعَث َيَجْيِو ِمَغ َاْلَسُثاَلِت َحَجَدْتُو َالتَّْقَػى َعْغ َتَقحُّ ْيََ

أنددا بددو , و ػل رىضشددةالذددارح إّن مددخاد اإلمددام عميددو الدددبلم فددي قػلددو ذمتددي بسددا أقددقددال (ٔٙٔ)((َلَُّ َنِبيَّػػوُ 
أمدا قػلدو الدحي ىدػ عبلن عغ السددمولية التامدة عسدا سديقػل, زريع كشاية عغ االلتدام والزسان واإل

التقددػى مددغ اقتحددام مددا يذددتبو  وتددمشعبسددغ سددبق مددغ أمثدداليع السػعطددة لددو  كذددفتبددو زردديع أن مددغ 
الذدداق ّمددة إلددى االمتحددان األ نطددخلفددات إن كددبلم اإلمددام عميددو الدددبلم إ الذددضخازي  قددالو (ٕٙٔ)بحخمتددو

 , ثددع يقددارن عميددو الدددبلم بددضغسرددضخ األقددػام السا دديةواالعتبددار ب, وأن شددخق الشجاةالددحي سددتسخ بددو
سدديل ألّنددو نيددج التقددػى  يددو بضشسدداترددعب الددديصخة عمأن شخيددق السعاصددي ضبددّضغ لالسعرددية والتقددػى 

قالدو اإلمدام )عميدو الددبلم( بمي  مدا مغ وىحا (ٖٙٔ).ّمة مغ السخاشخ التي تتخبز بسرضخىار األيححّ 
 نَّ مدغ لدػازم التقدػى قدػة و (ٗٙٔ),في وص  التقػى وتحخر الشفذ مغ أمخ اليػى وتسمدظ زمدام الدشفذ

 (٘ٙٔ).اإلرادة وامتبلك الذخرية السختارة

سدددالضب مختمفدددة فدددي صدددياغاتو لبيدددان تمدددظ السعددداني, وكسدددا أمدددام عميدددو الددددبلم اسدددتعسل اإل
 :(ٕٔ)يػ حو الججول اآلتي

 الػص  الشػع الجسمة
 جسمة اسسية تجؿ عم  الثبػت ابتجا ي خبخ َرِىيَشةٌ  َأُقػؿُ  ِغَسا ِ،مَِّتي

 جسمة اسسية تجؿ عم  الثبػت ابتجا ي خبخ  َك َأَنا ِغِو َزِايعٌ  
ػػػا َبػػػْيَغ َيَجْيػػػِو ِمػػػَغ  َحْت َلػػػُو َاْلِعَبػػػُخ َعسَّ جسمػػػػة شػػػػخشية دخمػػػػت عمييػػػػا أف  جسمة شخشيةِإفَّ َمػػػْغ َصػػػخَّ

                                                           
 .ٔٗٔ/  6ظ: شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (ٓٙٔ)
 .7ٖٔ-7ٕٔ/ٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,    (ٔٙٔ)
 .7ٗٔ-7ٖٔ/ ٔظ: شرح نهج البالؼة :  ابن أبً الحدٌد ,   (ٕٙٔ)
 .5ٖٗ/ٔظ:نفحات الوالٌة :  (ٖٙٔ)
 .ٕٗٓظ: المبادئ واألسالٌب التربوٌة فً نهج البالؼة : (ٗٙٔ)
 .5ٖٔظ:فً رحاب نهج البالؼة : (٘ٙٔ)
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ُبَياِت  ِع َالذُّ  التػكيج َاْلَسُثاَلِت َحَجَدْتُو َالتَّْقَػى َعْغ َتَقحُّ
ِتَيػػا َيػػْػـَ َغَعػػَث َلَُّ  َأاَل َك ِإفَّ َبِميَّػػَتُكْع َقػػْج َعػػاَدْت َكَيْيََ

 َنِبيَّوُ 
العػػػػػخض)اال( ك)أف(  أداةمحكػػػػػج غػػػػػ خبخ انكار  

 )قج(
ببددار عددغ نفدددو, والجسمددة الخبخيددة الثانيددة معصػفددة إالبددجء بددالخبخ االبتددجائي لفائددجة الخبددخ, فيددػ 

نددددان ال يمكدددج لشفددددو, ثدددع يتبعيدددا بجسمدددة ولدددى بدددػاو التذدددخيظ, ليقدددجما وحدددجة متبلحسدددة, فاإلعمدددى األ
يخيددج السعخفددة, وقددج فرددمت عسددا قبميددا شددخشية مدددبػقة بددد)أّن( السمكددجة, فالتػكضددج الػاحددج يكفددي لسددغ 

يزا ولكشيا تكذ  عغ ثبلثدة ممكدجات, مسدا يبدضغ أنيا ليذ مغ جشديا. ثع تأتي جسمة مفرػلة أل
 ناحية أىسضتو.  بصػرة السعخوض مغ ناحضتضغ؛ ناحية وجػد جاحجيغ لو, و 

ػػ كَ،ِخيػَخُة َمَعػاٍد كِعْتػٌق ِمػْغ ُكػلِّ َمَمَكػٍة  ػ  َسػَجادٍ  ِمْفَتػاحُ  َفػِنفَّ َتْقػَػى لَّ ))وقال )عميدو الددبلم( : 
قدال الذدارح: (ٙٙٔ)((.كَنَجاٌة ِمْغ ُكلِّ َىَمَكٍة  ِبَيا َيػْشَجُح الصَّاِلػُب ػ كَيْشُجػػ اْلَيػاِرُب كُتَشػاُؿ الخََّغاِ ػبُ 

التي بػساشتيا يستمدظ الذديصان ب ػ حناالمام عميو الدبلم بأن التقػى تسحػما قبميا مغ القرج 
يع مددددغ ممددددظ الذدددديصان وتحددددخرىع مشددددو وتشجددددضيع مددددغ كددددل تقددددػى تعددددتقرقدددداب السددددحنبضغ ولكددددغ ال

ي ربددارات قرددضخة بددّضغ اإلمددام عميددو الدددبلم أىّسيددة التقددػى وبثارىددا لضػجدىددا فددوبيددحا ي(ٚٙٔ)ىمكددة.
ادال ف إلنَّ :ولىاال, عطيسة السعشى ج  ْفت اُحد  ىسل الباششّية التدي تردج اإلنددان عدغ  َّللاَّ  بذيةألنيا  ت ْقػ 

داد  : انيا الثانية.و الفحذاء والسشكخ وتدػقو لمسعخوف واإلحدان ضخ ُة م ع  وَذَنضَو دُولاا﴿إلدى إشدارة  ,ذ بل

ْغ ُكمّلعبػدية : الثالثة و(ٛٙٔ)﴾فَةِن اخَُْشَالْض لدِالْراقْىَي ْتق  مل  (ٜٙٔ).مذيصان واىػاء الشفذلعل

سددالضب كسددا أوميسددا شددال الذددخح فكددبلم االمددام عميددو الدددبلم أكثددخ عسقددا وأوجددد كمسددة لخردديا ب
 :(ٖٔ)مبضغ في الججول

 كصفيا نػعيا الجسمة

 "نّ د"إممكج ب ببخ شمبي  تقػى هللا مفتاح سجاد وذبضخة معاد  فإنّ 
ْغ ُكلّل  ْتق  مل م ك ة  عل  بال مغ المكجات ببخ ابتجائي م 

                                                           
 .٘/ٖٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (ٙٙٔ)
 .ٙ/ ٖٔظ: شرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد ,  (7ٙٔ)
 .67ٔسورة البمرة : من اآلٌة (5ٙٔ)
 .ٖ٘٘/ 5ة : ظ: نفحات الوالٌ (6ٙٔ)
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ْغ ُكلّل ى م ك ة اة  مل ن ج   بال مغ السمكجات ببخ ابتجائي و 
ُحا لصَّاللددددددددبُ  اي ْشج  ُتش دددددددداُل  بلي  ويشجددددددددػ اليددددددددارب و 

 الخَّغ ائلبُ 
 تقجيع الخبخ شمبيببخ 

ولدددى ج فدددي الجسمدددة األذ أكدددإسدددمػبي ىدددػ الخبدددخ الصمبدددي السمكدددج بتػكضدددج واحدددج, السيددديسغ األ
بددضغ الجسمتددضغ بحددخف عصدد  وذبضددخة معدداد, و  سغ يذددظ فددي كددػن التقددػى مفتدداح الدددجادبددد"إّن"ل

العص  )و( ليفضج التذخيكبضشيسا بحكع ذلظ التػكضج, ثع يمكج لسغ يذظ في أن التقػى عتق مدغ 
السمكة بتساميا ونجاة مغ اليمكة بكساليا بدػساشة "كل" التي تفضج معشى الذدسػل, ثدع يمكدج لسدغ 

التقدددػى نجددداح الصالدددب بػسددداشة تقدددجيع شدددبو الجسمدددة, ليعصددد  عمضيدددا جسمدددة: )نجددداة  يذدددظ بدددأن
مػجيدة لدع اليارب( و)نضل الخغائب( بحخف الػاو الحي يفضج التذخيظ, لضبدضغ ان الجسدل بكامميدا 

 يذظ في مصالبيا.

 األساليب االنشائية في غرض معرفة التقوى

يُكعْ ))قال )عميو الدبلم(:       ل  بتقػى  ربادهللا ُأوصل َّ ا َّللا  قُّ  ف إلنَّي  ل  ح  َّ م ْيُكعْ  َّللا  ب دةُ  ع  ل  عم دى و ا ْلُسػجل َّ  َّللا 
قَُّكعْ  ضُشػا و أ نْ  ح  ا ت ْدت عل م ْضي  ل  ع  ضُشػا بلابَّ ت ْدت عل ا و  م ى بلي  ل  ع  َّ ْخزُ  ا ْلض ْػمل  فلي ا لتَّْقػ ى  ف إلنَّ  َّللا  والُجشَّدُة وفدي  ا ْلحل

ّشدددةل  دددج  الّصخيدددُق إلدددى الج   هللا فدددأن اجبدددة عمددديكع فدددإن فعمتسػىدددا و  التقدددػى  أنّ : قدددال الذدددارح(ٓٚٔ)((غ 
 أن يعضدددشكع ى هللاإلددد لابتيددداالبأن تددددتعضشػا و  ,الحكسدددةوجدددػب العدددجل و يجدددازيكع عشيدددا بدددالثػاب 

 (ٔٚٔ).تدتعضشػا بالتقػى عمى لقاء هللا و محاكستو و حدابو , وبحلظعمضيا

 :(ٗٔ)لقج عبخ اإلمام عغ تمظ السعاني بأسالضب باصة كسا مبضغ في الججول

 كصفيا نػعيا الجسمة
ل  َّ يُكْع رباد هللا بتقػى َّللا  جسمػػػػة خبخيػػػػة غخضػػػػيا  ُأوصل

 إنذا ي
السزددددددددارق الفعددددددددل أمددددددددخ ب

 )أوصى(
ا  ضُشػا بلي  ت ْدت عل ل و  ا بلابَّ م ْضي  ضُشػا ع  و أ ْن ت ْدت عل

ل  َّ م ى َّللا   ع 
 أن تدتعضشػا = استعضشػا جسمة ببخية تفضج االمخ 

                                                           
 .7ٙ/ٖٔشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد ,  (7ٓٔ)
 .76-75/ٖٔظ:شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (7ٔٔ)
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بجسمددددة ببخيددددة غخ دددديا إنذددددائي بالفعددددل :)أوصدددديكع بتقددددػى هللا(  نذاءسددددمػب مددددغ اإلسددددار األ
 هللا ولسددا يدددول الذددظ يددأتي الخبددخ االبتددجائي: )السػجبددة عمددى ثددع يددأتي الخبددخ الصمبددي,السزددارق

: أسدمػب  الخبدخ الصمبديأتي بعدجىا جسمدة بسدبمة ججيدجة, فتدأنذداء )اسدتعضشػا( لتثار حقكع(  ثدع اإل
ال وعممدو إمدخ ذ لدع يدأتي بأسدمػب األا إا تخبػي  مام قج نيج مشيج  سمػب اإلأ)فإّن التقػى(. ليكػن 

 أزال ما يعمق بو مغ شكػك أو تداؤالت.و 

إنَّ معخفة التقػى تسثل السفيػم التخبػي الثالث في ىحا الفرل ألن التقػى رأس الحكسة وىي   
 يقػم اإليسان إال بيا وال يدتعيع السممغ إال بالتداميا , فالتقػى ىي التي تقػد اإلنددان صفة ال

الى السعخوف واإلحدان وتشياه عغ الفحذاء والسشكخ وتعيو مغ كل فعل فيو شخ لشفددو , وقدج 
ُدرست الشرػص في معخفة التقػى كدابقاتيا باألسالضب الخبخية واإلنذائية لبيان أىسية التقػى 

 .اعتو , وكحلظ تأثضخىا في السجتسعتأثضخىا في الشفذ اإلندانية وفي عبلقة العبج مع ربو وشو 
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 السبحث الثاني

 في نيج البالغة الحكسة ساليب البيانية في غخضاأل

 (ٕٚٔ)))عمع يعخف بو إيخاد السعشى الػاحج بصخق مختمفة فدي و دػح الجاللدة عميدو (( عمع البياف : 
. 

المفظ إمَّا عمى تسام ما و ع لو أو عمى جدئو أو بارج عشو , وتدسى األولى و دعية ,  ))وداللة
وكددل مددغ األبضددختضغ عقميددة , فتخددتز األولددى بالسصابقددة , والثانيددة بالتزددسغ , والثالثددة بددااللتدام , 

 .(ٖٚٔ)عتقاد السخاشب بعخف عام او بغضخه(( وشخوشو المدوم الحىشي , ولػ ال

أّنيدا وأشدار الدى  السجداز واالسدتعارة والتذدبيو والكشايدة خجاني في كبلمدو الدى الجج القاىخ عبتصخق 
ولددع يتعددا  أحددج مددغ ))عسددج اإلعجدداز وأركانددو، واألقصدداب التددي تددجور الببلغددة عمضيددا. وعشيددا يقددػل:

الشدددداس القددددػل فددددي اإلعجدددداز إاّل ذكخىددددا، وجعميددددا العسددددج واألركددددان فيسددددا يػجددددب الفزددددل والسديددددة، 
. (ٗٚٔ)(( والسجاز، فإّنظ تخاىع يجعمػنيسا عشػان ما يحكخون، وأّول ما يػردون وبرػصا االستعارة 

 السبحث التذبيو واالستعارة والكشاية. وسػف يجرس

 أكاًل : التذبيو :  

التذدددبيو لغدددة التسثضدددل  ُيقدددال شدددبيت ىدددحا بيدددحا تذدددبضيا  , أي مثمتدددو بدددو , والذدددبو والتذدددبيو :         
))وتذددابيا واشددتبيا : أشددبو كددل واحددج مشيسددا اآلبددخ حتددى التبدددا((  , (٘ٚٔ)السثددل , والجسددع : أشددياء 

(ٔٚٙ). 

                                                           
 .ٔٙالتلخٌص فً علوم البالؼة : جالل الدٌن الشافعً الدمشمً , (7ٕٔ)
 .ٔٙالتلخٌص فً علوم البالؼة :  (7ٖٔ)
 .ٖٖ/ٔ, ظ: علم البٌان : عبد العزٌز عتٌك , ٖٖٓ-6ٕٖدالئل اإلعجاز :   (7ٗٔ)
 .ٖٓ٘/ٖٔظ: لسان العرب : مادة )شبه( , (7٘ٔ)
 الماموس المحٌط : مادة )شبه( ,.  (7ٙٔ)
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أما في االصصبلح فدإّن: ))التذدبيو يددتجعي شدخفضغ , واشدتخكا بضشيسدا مدغ وجدو , وافتخقدا مدغ      
ببخ , وأنو ال يرار إليو إال لغخض , وأن حالو تفاوت في القخب والبعج والتػسدم والقبدػل والدخد(( 

 : (ٛٚٔ)بلم فيو أربعة أنػاق, وليكغ الك (ٚٚٔ)

 : في شخفي التذبيو  و ال يخمػ أن يكػنا حدضضغ او عقمضضغ أو أحجىسا حديا  واآلبخ عقميا .األكؿ

فدي وجدو التذدبيو : الصخفدان إمدا متفقدان بالحعيقدة ومفتخقدان بالػصد  , و مدا بدالعكذ مدغ الثاني : 
الػجدددػد أو العدددجم , أو  ذلدددظ , والػصددد  إمدددا حددددي أو عقمدددي أو إ دددافي ككدددػن الذددديء مصمدددػب

 حعيقي كالكيفيات الشفدانية كالعمع والقجرة والدخاء.

ثع وجو التذبيو : إما واحج او غضخ واحج , وىػ إما في حكع الػاحج لكػنو حعيقة ممتبسة األوصاف 
 .(ٜٚٔ)مقرػدا  مغ مجسػعيا الى ىضبة واحجة , و مَّا غضخ ذلظ

فددي الصددخاز ))أعمددع أن التذددبيو لددو شددخق كثضددخة ، وتشقدددع الددى انحدداء مشتذددخة  ويعددخف التذددبيو     
 . (ٓٛٔ) بأعتبارات مختمفة ، ولكشا نقترخ مغ ذلظ عمى تقديسات أربعة ((

 أقداـ التذبيو :  

 التقديع األكؿ  :  

باعتبددار ذاتددو الددى مفددخد ومخكددب , ونعشددي بددالسفخد مددا كددان التذددبيو فيددو مقرددػرا  عمددى تذددبيو       
صػرة برػرة مغ غضخ زيادة , أو صدػرة بسعشدى , أمدا السخكدب فيعشدي مدا كدان التذدبيو فيدو تذدبضيا  

قدديع , ويشصدػي ىدحا الت (ٔٛٔ)ألمخ بأمخيغ أو بدأكثخ مدغ ذلدظ , أو تذدبضيا  ألمدخيغ بدأمخيغ أو أكثدخ 
عمددى  ددخوب أربعددة , األول : مشيددا تذددبيو السفددخد بددالسفخد , والثدداني : تذددبيو السخكددب بالسخكددب , 
وىحا يخد عمى أربعة أوجو , مشيا : تذبيو شضبضغ بذضبضغ , وثانضيدا : تذدبيو ثبلثدة بثبلثدة , والثالدث 

 . (ٕٛٔ): تذبيو السفخد بالسخكب , وفيو تكػن األداة إما ضاىخة أو مزسخة 

                                                           
 .ٗٓٔالمصباح : ابن الناظم , (77ٔ)
 .٘ٓٔ -ٗٓٔالمصباح المنٌر :  ظ:(75ٔ)
 .ٖٕٙ/ٔظ: الطراز : العلوي : (76ٔ)
 .5ٕ٘/ٔالطراز :  (5ٓٔ)
 . 5ٕٙ/ ٔظ:الطراز:(5ٔٔ)
 .6ٖٕ-5ٕٙ/ٔظ:الطراز : (5ٕٔ)
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 يع الثاني : التقد

عمع أن مغ التذبيو ما يخوق مشطدخه ويحسدج أثدخه , وىدحا ))الى قبيح وحدغ، أ  باعتبار حكسو:      
يدحا تكددػن محسددػدة عمددى الخشدداقة فدي معطددع مجارييددا , فمىدػ األكثددخ فدي التذددبضيات , فإنيددا جاريدة 

, لكشدو يبعدج ,  والسذبو بو وجو , أو حرل  ىشداك جدامع بضشيسدا حدشة , وربسا لع يكغ بضغ السذبو
 . (ٖٛٔ)فميحا كانت قبيحة محمػمة(( 

عتبار صػرتو وتأليفدو الدى الصدخد والعكدذ , فداعمع أن السبالغدة فدي التذدبيو ال اب التقديع الثالث : 
البددج أن  يسكددغ حرددػليا إال إذا كددان السذددبو بددو أدبددل فددي السعشددى الجددامع بضشيسددا , وعبلمتددو أنددو

تكددػن لفطددة )أفعددل( التفزددضل اجددادة فددي التذددبيو , وىددحا يددجل عمددى اعتبددار زيددادة السذددبو بددو عمددى 
 , وىحا ىػ التذبيو السصخد. (ٗٛٔ)السذبو في تمظ الرفة الجامعة بضشيسا 

أما التذبيو السشعكذ :فأعمع ان ىحا الشػق مغ التذبيو السشعكذ نادر , و نسا لقب بالسشعكذ       
جاريا  عمى ببلف العادة , وقج ُيقال لو غمبة الفدخوق عمدى األصدل وكدل ىدحه األلقداب دالدة  لسا كان

 .(٘ٛٔ)عمى بخوجو عغ العياس السصخد 

 كالتقديع الخاغا : 

عتبار أداتو الى ما تكػن فيو أداة التذدبيو ضداىخة , وىدي الكداف وكدأن , والدى مدا تكدػن فيدو اب     
, والشاضخ في نرػص نيدج الببلغدة , يجدج ان  (ٙٛٔ)تذبيو مزسخة , وكل واحج مشيا محجود مغ ال

التذدددبيو كدددان عشردددخا  أساسدددا  مدددغ عشاصدددخ التعبضدددخ التخبدددػي , وكسدددا فدددي الشردددػص التدددي سدددػف 
 ندتخخجيا في ىحا السبحث.

 )معخفة هللا( ماـ عمي عميو الدالـ في غخضأسمػب التذبيو عشج اإل

                                                           
 .6ٕٙ/ٔالطراز:  (5ٖٔ)
 . ٖٗٓ/ ٔظ: الطراز :(5ٗٔ)
 .6ٖٓ/ٔظ: الطراز:  (5٘ٔ)
 .ٖٔٔ/ ٔظ: الطراز:(5ٙٔ)
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االبرار و ال يحجه تعخيف وال يشصبق عميو تذبيو, لحلظ ال يخفى ان هللا سبحانو وتعالى ال تجركو 
ج العطسدة فدي بدجيع نجج االمدام عميدو الددبلم حدضغ يعدخف بالعطسدة االلييدة يعخفيدا مدغ بدبلل مذداى

 صشائعو.

سَِّخ، ُىػَ  َمغْ  ِمْشُيعْ ))قال اإلمام )عميو الددبلم( :  لَِّحَػفي ِعَطِع اْلِجَباِؿ الذُّ ـِ الجُّ َكفي  في َخْمِق اْلَغَسا
ـِ ااْلْيَيِسػَػِمْشُيعْ  َقْتَخةِ  ػْفَم ، َفِيػَي َكَخاَيػات ِبػيس َقػْج  َمػغْ  الطَّػاَل َقػْج َخَخَقػْت َأْقػَجاُمُيْع ُتُخػػـَ ااْلْرِض الدُّ

اَفٌةَتْحِبُدػػَيا َعَمػػ  َحْيػػُث اْنَتَيػػْت  َشاِلَيػػِة، اْلُحػػُجكِد اْلُستَ  ِمػػغَ  َنَفػػَحْت ِفػػي َمَخاِرِقػػاْلَيَػاِ ، َكَتْحَتَيػػا ِريػػٌح َىفَّ
لح (ٚٛٔ)((َأْشَغاُؿ ِاَباَدِتوِ  َقجاْسَتْفَخَغْتُيعْ  , قال الذارح : ))الغسام : جسع غسامة وىدي الددحابة , والدجُّ

ملددو , أي جداء مددثقبل  بدو , والجبددال الذدس. : العاليددة الذداىقة , وقػلددو : فددي  س  : الثُّقدال, جدداء يدجلح بج 
فيددو , والتخددػم : جسددع تخددع وىددػ مشتيددى األرض ,  قتددخة الطددبلم : أي سددػاده , واألييددع : ال ييتددجي

..., كأن اقجاميع التي بخقت اليػاء الدى حزديس األرض رايدات بديس تحتيدا ريدح سداكشة ليددت 
, وبدضغ الذدضخازي أن  (ٛٛٔ)مزصخبة , فتسػج تمدظ الخايدات بدل ىدي سداكشة تحبدديا حضدث انتيدت (( 

جسدع شدام. بسعشدى السختفدع، وقتدخة تعشدي الجلح جسدع دالدح تعشدي الددحاب السثقدل بالسداء، وشدس. ))
ىشا الخفاء والبصػن، وأييع بسعشى الميالي الجامدة التي الييتدجى فضيدا. فالدحي يبدجو أن مدخاد اإلمدام 

وقددج ))شددبو , (ٜٛٔ)(( عميددو الدددبلم السبلئكددة السػكمددة بالدددحب السسصددخة والجبددال السختفعددة والطمسددات
مخدددددارق فدددددي  خايدددددات أعدددددبلم بددددديس نافدددددحة با اسدددددتقخار أقدددددجاميع فدددددي تخدددددػم األرض ونفػذىدددددا فضيددددد

الرػرة فضيا مجسػعة مغ التذبضيات, وقج قدع السبلئكة الى ابعاض حضدث قدال عميدو  (ٜٓٔ)اليػاء((
سَِّخ، َكفػي َقْتػَخةِ  ُىػَ  َمغْ  ِمْشُيعْ ))الدبلم ومشيع:  لَِّحَػفي ِعَطِع اْلِجَباِؿ الذُّ ـِ الجُّ ـِ  في َخْمِق اْلَغَسا الطَّػاَل

لددحي يدددضخ بثقددل, , يتسثددل بالغسددام السثقددل بالسدداء ا...(( فالسذددبو السبلئكددة والسذددبو بددو متعددجدااْلْيَيػػِع
ىشدددا يتزدددح التذدددبيو وأمدددا حجسدددو فحجدددع الجبدددال الذدددامخة, وأمدددا لػندددو فيدددػ لدددػن الطدددبلم السدددجليع. و 

. إذ تطيددخ الرددػرة التذددبضيية ان حجػمددا كحجددػم الجبددال الذددامخات تتحددخك حخكددة متأنيددة تسثضمددي
. أمدا جليع الدحي ال يدخى فيدو شديءالدحاب السثقل بالساء, لكششا ال نخاه ألن لػندو الطدبلم السدكحخكة 

ْرِض َقػْج َخَخَقػْت َأْقػَجاُمُيْع ُتُخػػػـَ األ  َمػغْ  َكِمػْشُيعْ القددع الثداني الدحي وصدفو عميدو الددبلم بقػلدو: ))...
ْفَم ، َفِيَي َكَخاَيات ِبيس َقْج َنَفَحْت ِفي َمَخاِرؽِ  اَفةٌ الْ  الدُّ َتْحِبُدَيا َعَم  َحْيُث  َيَػاِ ، َكَتْحَتَيا ِريٌح َىفَّ

                                                           
 .ٖٗٗ/ٙشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد ,  (57ٔ)
 .ٙٗٗ/ ٙشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,   (55ٔ)
 .7ٙ/ٗنفحات الوالٌة : (56ٔ)
 .7ٔ5/ٕالدٌباج الوضً : (6ٓٔ)
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فالسذبو صش  ببدخ مدغ السبلئكدة,   ((َأْشَغاُؿ ِاَباَدِتوِ  اْلُحُجكِد اْلُسَتَشاِلَيِة، َقِجاْسَتْفَخَغْتُيعْ  ِمغَ  اْنَتَيْت 
التدي نفدحت فدي  اقجاميع تذبو اعسجة الخايات البيس وىي تخخق باشغ االرض واعبلىع يذبو الخايدة

اليددػاء حددضغ تكددػن تحتيددا ريددح تحخكيددا حضددث انتيددت حخكتيددا. فالرددػرة مشتدعددة مددغ متعددجد ايزددا, 
فثباتيع كثبدات اعسدجة الخايدات السغدخوزة فدي اعسدق اعسداق االرض, والخايدات فدي اعمدى اليدػاء, وىدي 

    دائسة الحخكة بحدب حخكة اليػاء, وتمظ صػرة انذغاليع بالعبادة.

َاْلَجشَّػػُة َتْحػػَت َأْشػػَخاِؼ  .ِإَلػػ  َلَِّ َكالطَّْسػػيِف َيػػِخُد َاْلَسػػا َ  رَّاِ ػػحٌ  َمػػغْ ))وقددال )عميددو الدددبلم( :           
, قال ابغ أبي الحجيج ان السعشى: )) أيكع يخوح الى هللا فيكػن كالطس ن يخد السداء , (ٜٔٔ)((َاْلَعَػاِلي

هللا : الجشدددددة تحدددددت ضدددددبلل  حا مدددددغ قدددددػل رسدددددػلثدددددع قدددددال : الجشدددددة تحدددددت أشدددددخاف العدددددػالي , وىددددد
األفدخاد الدحيغ يقبمدػن بكدّل  إلى سبحانو إشارة َّللاَّ  إلى الخائح مغ العبارةوورد أّن: ))  (ٕٜٔ)الدضػف((

أمددا األداة التددي وردت فددي  (ٖٜٔ)(( إلصالسدداء الدددالل شددػق ورةبددة وعذددق الذدديادة، كعذددق العصذددان
ىددحه الرددػرة التذددبضيية فيددي الكدداف وىددي األكثددخ اسددتعساال  فددي التذددبيو , ووجددو الذددبو شددجة الذددػق 

و يددحكخ: )) فمسددا كددان مددا يحرددل مددغ انذددخاح الرددجر حاجددة, فػجددو الذددبو حاصددل ألمددخيغ كسددا وال
كسا  عصر , وأما ثانيا :لساء عمى ضسأ و خد اليقضغ كسا يحرل لسغ يذخب ابالجياد, وبوالصسأنضشة 

ثدددع بدددضَّغ أنَّ ىدددحا التذدددبيو مدددغ التذدددبضيات الخائعدددة ,  (ٜٗٔ)يحردددل الذدددارب عمدددى ضسدددأ مدددغ الخاحدددة((
والستأمدل يجدج ان السذدبو  (ٜ٘ٔ)فعشجما يكػن التذبيو غخيبدا  تحردل الببلغدة بردػرة كاممدة وعجضبدة 

ىدددػ الدددخائح الدددى هللا والسذدددبو بدددو العصدددر الدددحي ييفدددػا عمدددى السددداء, فالسذدددبو حالدددة مجدددخدة معقػلدددة, 
 مشطػرة .والسذبو بو حالة محدػسة 

 (  الرالحيغ )معخفة ج اإلماـ عمي عميو الدالـ في غخضتذبيو عشال مػبأس

السخكددب ىددػ الددحي إذا فززددت تخكضبددو  بذددكل عددام ومشددو التذددبيو التذددبيونددجرس أسددمػب 
, ومدغ (ٜٙٔ)خدُخج عدغ أن يردمح تذدبضيا  للسدا كدان جداء فدي مقابتمدو مدع التخكضدبيوججت أحج شخفيو 

ػَساِ   صػم  هللا عميػو آلُسَحسَّجٍ  َمَثلَ  َأاَل ِإفَّ ))التذبيو السخكب قػلو )عميو الدبلم( :  َكَسَثػِل ُنُجػػـِ َالدَّ
                                                           

 .ٕٓٓ/5شرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد , (6ٔٔ)
 .ٕٔٓ/ 5شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (6ٕٔ)
 .7ٖٔ/٘نفحات الوالٌة : (6ٖٔ)
 .ٕٗٓٔ/ٖالدٌباج الوضً : (6ٗٔ)
 .ٕٗٓٔ/ٖظ: الدٌباج الوضً: (6٘ٔ)
 .6ٖٔ/ٔظ: أسرار البالؼة : عبد الماهر الجرجانً ,  (6ٙٔ)
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ػَشاِ ُا َك َأَراُكػػْع َمػػا ُكْشػػُتعْ  ((  َتػػْأُمُمػفَ  ِإَ،ا َخػَػى َنْجػػٌع َشَمػػَا َنْجػػٌع َفَكػَأنَُّكْع َقػػْج َتَكاَمَمػػْت ِمػػَغ َلَِّ ِفػػيُكُع َالرَّ
  باشددب اإلمددام عميددو الدددبلم كافددة الشدداس فددي ببددخ الخصبددة داريددا ايدداىع إلددىقددال الذددارح: )) (ٜٚٔ)
الشبدي صدمى هللا عميدو و بلدو بردفتيع الكػاكدب الداىدخة، وكمسدا غداب كػكدب بمفدو  بل لحخكدة بمد ا

ثشددى عذددخ )عمددضيع الدددبلم( , فالسذددبو ىددع األئسددة )عمددضيع الدددبلم( , وأراد بيددع األئسددة األ(ٜٛٔ)((ببددخ
, والسذبو بدو نجدػم الددساء, ووجدو الذدبو ىدػ االىتدجاء والخمدػد , فكمسدا غداب نجدع حدلَّ ببدخ محمدو 

, وقضدددل : )) إنَّسدددا مدددثميع (ٜٜٔ)فكدددحلظ اإلمدددام كمسدددا ذىدددب إمدددام جددداء إمدددام ببدددخ وتدددػلَّى اإلمدددام عشدددو 
بالشجػم لثبلثة : أما أوال  : فؤلنو ييتجى بيع في أحكام الجيغ كسا ييتجي بالشجػم في البحار والقبمة 

:  ... , وأمددا ثالثددا ساء ,ثانيددا  : فؤلنيددع أمددان ألىددل األرض كسددا أن الشجددػم أمددان ألىددل الدددأمددا , و 
 (ٕٓٓ)شخفيع ورفع مخاتبيع كسا شخف الشجػم ورفع مكانيدا فميدحا شدبييع بدالشجػم ((  تعالى هللا وفؤلن

, وكددان التذددبيو فددي كددبلم االمددام عميددو الدددبلم وسددضمة ايزدداح تخبػيددة تقددارق االزمددان, فسددغ رأى بل 
خاىع ف ثدارىع مػجدػدة ال ولدع يد البضت عميع الدبلم وعاصخىع فيع قادتو ووسضمتو, ومدغ لدع يعاصدخىع

ف ل البضت )عمضيع الدبلم( ىع السذدبو الغائدب الدحي يحتداج الدى الفدات الشطدخ الدضيع, ونجدػم تغضب, 
الددددساء ىدددي السذدددبو بدددو الحا دددخ, فيدددي الصدددخف السذددداىج والسحددددػس, فالشددداس تيتدددجي بيدددا حدددضغ 

 الزبلل فتخشجىع الى شخيق الرػاب واليجى.

ػػَخاِج ِفػػي َالطُّْمَسػػِة َيْدَتِزػػي َبْيػػَشُكعْ  َمَثِمػػي ِإنََّسػػا)):  قددال )عميددو الدددبلم(       ِغػػِو َمػػْغ   ُ  َكَسَثػػِل َالدِّ
ولع يقل االمام ىحا مغ باب التفابخ والتعالي انسا ىي رسالة سساوية يمدييا, مفادىدا  (ٕٔٓ)((َكَلَجَيا

االشارة الى اليجاة السيجيضغ مغ بل الخسػل الخاتع ل صمى هللا عميو وبلو وسمع.فاإلمام يذضخ الى 
عمددى أنَّددو ىددػ القددجوة الحدددشة وىددػ االنسددػذج االمثددل لمرددالحضغ الددحيغ يجددب االقتددجاء بيددع والدددضخ 

وقدال  (ٕٕٓ)نيجيع, فقج شبو نفدو عميو الدبلم بالدخاج  الحي يدتزاء بيا في الطمسة عشدج ولػجيدا
شددّبو اإلمددام عميددو الدددبلم نفدددو ىشددا بالدددخاج السشضددخ فددي أمددػاج الطمسددة ثددع أمددخ الشدداس الذددارح : ))

تعسددق بددو باالستزدداءة بشددػر ىددحا الدددخاج، فقددج أمددخ أوال  بدددساق كبلمددو وحفطددو ثددع أردفددو بدداألمخ لم

                                                           
 .ٙ٘/7نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , شرح (67ٔ)
 .6ٖٕ/ٗنفحات الوالٌة : (65ٔ)
 .ٕ٘٘ظ: أسالٌب البٌان فً المرآن : (66ٔ)
 .5ٔٔ-5ٔٓ/ٕالدٌباج الوضً : (ٕٓٓ)
 .ٖٙ/ٖٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (ٕٔٓ)
 .٘ٙ/ٖٔظ: شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (ٕٕٓ)
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فالسذددبو كددان شددخز االمدام عميددو الدددبلم, وىددػ العشردخ الددحي يددخاد الفددات  (ٖٕٓ)((  و دراك حعيقتدو
الشطخ اليو, أما السذبو بو فيػ الدخاج السشضخ وسم الطمسات, و تمدظ الفدتغ العسيداء السطمسدة ووجدو 

سذبو بو ىدػ الددخاج , فالسذبو ىػ اإلمام )عميو الدبلم( , وال (ٕٗٓ)الذبو ىػ االىتجاء بو واالقتجاء 
, وأداة التذبيو ىي الكاف, أما وجو الذبو فيػ شخيق اليجاية , فاإلمام عميو الدبلم ىػ السشقدح مدغ 
تمددظ الفددتغ كسددا يشقددح الدددخاج مددغ  ددل الصخيددق وسددم ضمسددات محزددة. ألنددو ىددػ مددغ يددجعػ عمددى 

جيدا االمدام عميدو برضخة مغ أمخه الى شخيدق اليجايدة والردبلح. وتتزدح القزدية التخبػيدة التدي يعال
الدددبلم فددي ذلددظ التذددبيو ىددي الددجعػة الددى الصددخق الػ دداءة واالبتعدداد عددغ دىددالضد الطمسددة الستسثمددة 

 بالسكخ والخيانة والغجر والكحب.

 (معخفة التقػى )ي غخضتذبيو عشج اإلماـ عمي عميو الدالـ فال مػبأس

)) اال كأف الخصايا خيل شسذ حسػل عمييػا ومغ الرػر التذبضيية قػلو )عميو الدبلم( :         
ُ،ُلػٌل ُحِسػَل َعَمْيَيػا َأْىُمَيػا َك  َمَصاَيػا َالتَّْقػَػى  أفَّ َأاَل َك أىميا كخمعت لجسيا فتقحست بيػع فػي الشػار, 

َتَيػػا َفػػَأْكَرَدْتُيُع َاْلَجشَّػػةَ   أّن اإلمددام عميددو الدددبلم عبددخ عددغ الددحنػب, قددال الذددارح : ))(ٕ٘ٓ)((ُأْعُصػػػا َأِزمَّ
عمدى الفدخد « السختدال»الحل، فالخضل مغ مدادة بيدال، فيصمدق  بالسصايا التقػى  بالخضل الذسذ وعغ

السغددخور والستكبددخ الددحي يعددير الخيدداالت، ومددغ ىشددا اصددصمح عمددى الفددخس بالخضددل ألّنددو عددادة مددا 
فالسذددبو الخصايددا والسذددبو بددو الخضددل الذددسذ وقددج ركبيددا  (ٕٙٓ)(( يددجعػ راكبددو إلددى الغددخور والفخددخ

فارسددديا مدددغ دون لجدددام, فيكدددػن وجدددو الذدددبو ان الخصايدددا والخضدددل الذدددسذ التدددي ال يستمدددظ صددداحبيا 
زماميددا تقددتحع بددو السخدداشخ وىددػ غضددخ قددادر عمددى صددجىا. وورد ان تذددبيو التقددػى بالسصايددا لمجاللددة 

ا متددى شدداء, فيكددػن وجددو الذددبو ىددػ الصاعددة, ألنَّ عمددى الػسددائم الصائعددة لردداحبيا والتددي يستصضيدد
السعددخوف أنَّ السصايددا مسددا يستصددى ويددديصخ عميددو, فكددحلظ التقددػى إذا امتصاىددا الشدداس ممكددػا ازمتيددا 
وسيصخوا عمضيا فتبعجىع عدغ الدحنػب والخصايدا , وبالتدالي يردمػن مدغ ببلليدا الدى الجشدة, فدالتقػى 

ذددخيعة ويشجددػ صدداحبيا, ومثددل ىددحه السقاربددات تشقددل تحفددظ الددشفذ مددغ كددل مددا يشكبيددا عددغ صددخا  ال
الستمقددي الددى عددػالع أبددخى يترددػر مددغ ببلليددا القرددج الددحي أسددذ عميددو السقددال الببلغددي , وتستدداز 

                                                           
 .56ٔ/7نفحات الوالٌة : (ٖٕٓ)
 .7ٕ٘سالٌب البٌان فً المرآن : ظ: أ(ٕٗٓ)
 .7ٖٔ/ٔشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد , (ٕ٘ٓ)
 .ٕٗ٘/ٔنفحات الوالٌة : (ٕٙٓ)
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ىحه السقاربات بأنيدا أدلدة مبخىشدة ال تحتداج الدى جيدج عقمدي فدي تردػر السعدخوض وال تذدكل عببدا  
بددحلظ يكددػن التذددبيو ممكددجا, مسددا يذددعخ بعسددق وكانددت أداة التذددبيو مححوفددة و  (ٕٚٓ)عمددى الستمقددي. 

الذبو بضغ السذبو والسذبو بو. وتبخز القزية التخبػية في ىحا التذبيو بالتشفضخ مغ ركػب السخاشخ 
التي السمصان لظ عمضيا , فإن ركبتيا فإنيا ستتقحع بظ مدالع تذدأ ولدع تخغدب , انسدا تدتقحع الصخيدق 

  يخاف االندان السخاشخ فدمام االمػر بضجه.الحي بضجك سمصانو وانت قائجه, فحضشبح ال

ُرُكعُ ))قالدددددددددددددددددو )عميدددددددددددددددددو الددددددددددددددددددبلم( :   ُأكِصػػػػػػػػػػػػػػػػػيُكْع، ِاَبػػػػػػػػػػػػػػػػػاَدلَِّ، ِبَتْقػػػػػػػػػػػػػػػػػَػى لَِّ، كُأَحػػػػػػػػػػػػػػػػػحِّ
ْنَيا، ػيز، َسػاِكُشَيا َضػاِعٌغ، كَقاِشُشَيػا َغػاِ غٌ   ُشػُخػص، َدارُ  َفِننََّيػا الجُّ ِِ ورد فدي ,  (ٕٛٓ)(( كَمَحمَّػُة َتْش

السقردددػد بدددجار الذدددخػص الدددجار التدددي يختحدددل عشيدددا مغدددادرا الدددببلد التدددي ىدددػ فيدددو, شدددخح الدددشيج أن 
فداكغ ))الجنيا ليذ بداكغ عمى الحعيقة , بل ىػ ضاعغ في السعشى وان كان في الرػرة سداكشا, 

تقمدب   إلىالػاصفة لمجنيا  وتذضخ ىحه العبارات األربع (ٜٕٓ)والسعيع بيا مفارقيا, وان ضغ أنو معيع((
تزدداح دالالت تقمبيددا اقتخانيددا بدداأللع والسعاندداة، والعجضدب مددع ااسددتقخارىا، مدع  ةيددابو  فضيدداحدػال األ

خاىدددا بالدددجة مدددغ يالشددداس مدددغ أّن وتردددخم أحػاليدددا وكثدددخة بصػبيدددا ومحشيدددا فدددي جسيدددع مػا دددعيا إالّ 
والتذبيو ىشا تخضضمدي وىدػ الدحي عخفدو القدويشدي: بأندو مدا ال))يسكدغ ,  (ٕٓٔ)فيكخس الضيا حياتو كميا

 (ٕٔٔ)((أويلػده في السذبو بو اال عمى توج

اسدددتعسل االمدددام عميدددو الددددبلم فدددغ التذدددبيو لمتعبضدددخ عدددغ القزدددايا التخبػيدددة بأبعادىدددا السعخفيدددة      
والتيحيبية, فسدج لػحات فشية مغ السعدارف واالبدبلق لتتكامدل السشداىج التخبػيدة فدي ىدحا المدػن مدغ 

 فشػن القػل. 

 : )االستعارة(ثانياً 

ه . (ٕٕٔ): مأبػذة مدغ عدػر. واسدتعار الذديء أبدحه في المغةاالستعارة  ه الشتًءع واْستتععارع واْستتععارع

ه إٌِّتاه تمتول: أعععْرتُته الشتًءإِعارة وععتارةي، وٌمتال: اْستتعععْرت منته عاِرٌّتةي و منه: طلب منه أعن ٌُِعٌترع

                                                           
 .ٗٔظ: سلسلة لراءات انطباعٌة فً نهج البالؼة : (7ٕٓ)
 .6ٕٖ/ٓٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (5ٕٓ)
 6ٕٖ/ ٓٔشرح نهج البالؼة : (6ٕٓ)
 .6ٓٗ/ 7ظ:نفحات الوالٌة :  (ٕٓٔ)
 ٕ٘ٔاالٌضاح: (ٕٔٔ)
 اساس البالؼة: باب عور.(ٕٕٔ)



٘6 
 

نٌِها ه و فأععارع عععارع ي فأ ه ثوبا لٌل: ورجاع صاحبه إٌَِّاه، ستبهمبادرة اللعمُل لأعنه اْستُِعٌر و اه،ٌإاستعارع

ل  . (ٖٕٔ)ُمْستععار بمعنى ُمتداوع

فعخفيدا الجداحظ :)) تددسية الذديء بأسدع  تعجدت التعخيفدات لمسردصمح,االستعارة في االصصالح : 
(: )) تعمضدددق العبدددارة عمدددى غضدددخ مدددا ٖٙٛوكدددحلظ عخفيدددا الخمددداني )ت (ٕٗٔ)غضدددخه اذا قدددام مقامدددو ((

))السجداز  :لسردباح إنّ فقدال صداحب ا( ٕ٘ٔ)و عت لدو فدي أصدل المغدة عمدى جيدة الشقدل لؤلباندة((
الخاجع الى معشى الكمسة السفضج السبالغة في التذبيو, ويدسى االستعارة : وىي ان تحكخ أحج شخفي 

ل السذددبو فددي جددشذ السذددبو بددو, مددع سددج شخيددق التذددبيو ونرددب التذددبيو وتخيددج االبددخ مددجريا دبددػ 
الذدديء ولدديذ بددو , وجعمددظ الذدديء لمذدديء ولدديذ لددو بالذدديء   ك))ترددضضخ  :نددوإوقضددل  (ٕٙٔ)القخيشددة((

يء باسدع غضدخه , وقضدل ىدي ))ذكدخ الذد (ٕٚٔ)بحضث ال يمحظ فيو معشى التذبيو صدػرة وال حكسدا  (( 
, أي أنيا الكمسة التي ليا معشى فدي عدخف  (ٕٛٔ), ألجل السبالغة في التذبيو (( و ثبات ما لغضخه لو

 .(ٜٕٔ)المغة فتصمق عمى ببخ لع يعخف بو

 : أقداـ االستعارة

ة كمشيا          :  (ٕٕٓ)ُتقدع االستعارة ال  أقداـ عجَّ

: باعتبار ذاتيا الى حعيعية وبيالية , فأما الحعيعية فيدي أن تدحكخ المفدظ السددتعار  التقديع األكؿ
مصمقددا  , والزددابم ليددا أن يكددػن السدددتعار أمددخا  محققددا  سددػاء جددخد مددغ حكددع السدددتعار لددو , أو لددع 

, وأمدا  (ٕٕٔ)يجخد بأن يحكخ االستعارة ثع يأتي بعج ذلظ بسدا يمكدج أمدخ السددتعار لدو ويػ دح حالدو 
ستعارة الخيالية الػىسيدة , فيدي أن تددتعضخ لفطدا  داال  عمدى حعيقدة بياليدة تقدجرىا فدي الدػىع , ثدع اال

 .(ٕٕٕ)تخد مشيا يحكخ السدتعار لو أيزا  حاليا وتعخيفا  لحاليا 

                                                           
 .ٖٙٗ/ ٕظ: المحكم والمحٌط األعظم : ٖٕٔ))
 .76/ٔالبٌان والتبٌٌن : الجاحظ :(ٕٗٔ)
 76اعجاز المرآن: (ٕ٘ٔ)
 5ٕٔالمصباح : (ٕٙٔ)
 .ٕٕٓ/ٔالطراز العلوي :  (7ٕٔ)
 .ٖٖٔنهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز : (5ٕٔ)
 .5٘ٔأسالٌب المرآن :  , ظ: البٌان فً ضوء5ٖٔظ: الكلٌات : (6ٕٔ)
 . ٕٕٓ/ٔظ:الطراز :  (ٕٕٓ)
 .ٖٕٓ/ٔظ: الطراز :  (ٕٕٔ)
 .ٕٖٕ/ٔظ: الطراز :  (ٕٕٕ)
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باعتبار البلزم ليا السجخدة ومػشحة , إذا استعضخ لفظ لسعشى ببخ , فميذ يخمدػ التقديع الثاني : 
كخ معو الزم السدتعار لو , أو يحكخ الزم السدتعار نفدو , فإن كدان األول فيدػ الحال , إما أن يح

 .(ٖٕٕ)التجخيج , و ن كان الثاني فيػ التػشيح 

باعتبار حكسيا الى حدشة وقبيحدة , اعمدع أن االسدتعارة , إنسدا يطيدخ حددشيا ألنيدا القدع الثالث : 
ادت حدشا  ورشاقة , وكانت مترفة لمببلغة عخيت عغ أداة التذبيو , وكمسا ازداد التذبيو بفاء  ازد

 مع اإليجاز .

ه( الى أنَّ االستعارة ىي )) أن يكػن لمفظ اصل فدي ٔٚٗأشار عبج القاىخ الجخجاني )ت       
الػ ددع المغددػي معددخوف تددجل الذددػاىج عمددى أنددو ابددتز بددو حددضغ ُو ددع , ثددع يدددتعسمو الذدداعخ أو 

 (ٕٕ٘),  وقج ُلقبت الببلغة بأنيدا )حددغ االسدتعارة( (ٕٕٗ)غضخه في غضخ ذلظ األصل أي يغضخ فيو ((
, وتشقدع االستعارة عمى اعتبار ذكدخ )مبلئدع السددتعار مشدو ( أو باعتبدار ذكدخ مبلئدع السددتعار لدو 

, فيددي (ٕٕٙ)أو باعتبددار عددجم اقتخانيددا بسبلئددع أحددجىسا الددى ثبلثددة أقدددام : مصمقددة ومخشددحة ومجددخدة  
 .(ٕٕٚ)مبشية عمى تشاسي التذبيو

 )معخفة هللا( تعارة عشج اإلماـ عمي في غخض ساالب ػ أسم

َاْلِعػػدَّ َك َاْلِكْبِخَيػػاَ  َك ِاْخَتاَرُىَسػػا ِلَشْفِدػػِو ُدكَف  َلػػِبَذ  َالَّػػِح  ّلِلَِّ  َاْلَحْسػػجُ ))قددال )عميددو الدددبلم( :        
ِلَجاَلِلػِو َك َجَعػَل َالمَّْعَشػَة َعَمػ  َمػْغ َناَزَعػُو َخْمِقِو َك َجَعَمُيَسا ِحًس  َك َحَخمػًا َعَمػ  َغْيػخِِه َك ِاْصػَصَفاُىَسا 

دح الذدضخازي ذلدظ بقػلدو : ))(ٕٕٛ)(( ِفيِيَسا ِمْغ ِاَبػاِدهِ  ال شدظ فدي أّن العدّدة والعطسدة مختردة , و َّ
أّن كدّل   بالحات اإلليّية السقّجسة، ذلظ ألّن كّل ما سػاه كائشدات  دعيفة وعداجدة أمامدو، إ دافة إلدى

والعبارات الخسذ الدػاردة فدي ىدحه , متى ما شاء أفا و عمضيا ومتى شاء سمبو مشيا ما لجييا مشو،
والكبخيددداء والتدددي ال تمضدددق بغضدددخه وأّنيسدددا صدددفتان  العدددد لدددبذ :الخصبدددة مدددغ قبضدددل قػلدددو عميدددو الددددبلم

مخترتان بابَّ تعالى ويعبخ عشيسا أحيانا  بالحسى والحخم )السشصقة السحطدػرة التدي ال يحدق لمغضدخ 
بػل فضيا( كسا يعبخ عشيا بأّن َّللاَّ تعالى ابتارىسا لشفددو وبدز بدالمعغ مدغ سدمظ سدبضل التكبدخ الج

                                                           
 .ٖٕٙ/ٔظ: الطراز : (ٖٕٕ)
 .ٖٓ/ٔظ: أسرار البالؼة : (ٕٕٗ)
 .ٕ٘ٗ/ٔظ: العمدة فً محاسن الشعر وآدابه : ابن رشٌك المٌروانً , (ٕٕ٘)
  .7ٕٕ/ٔجواهر البالؼة : (ٕٕٙ)
 .ٖٖ/ٔوالبدٌع : جامعة المدٌنة , ظ: البالؼة البٌان (7ٕٕ)
 .5ٗ/ٖٔشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد , (5ٕٕ)
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تكبددخ والعطسددة , والمددبذ ىددا ىشددا مجدداز و)) العددد : نعدديس الددحل ، والكبخيدداء: ال, :  (ٜٕٕ)(( والفخددخ
, وىشا بضَّغ اإلمام )عميو الدبلم( أن العدة والكبخياء والعطسة ىي  تعالى وحدجه  (ٖٕٓ)واستعارة (( 

فالسذددبو: العدددة والسذددبو بددو الددخداء فحددحف عميددو الدددبلم السذددبو بددو وأبقددى الزمددة مددغ لػازمددو وىددػ . 
ء  المبذ وبحلظ تكػن االستعارة مكشية. وقج قرجىا االمام عميو الدبلم لبيان تبلزم العد والكبخيا

 سبحانو وتعالى وحجه ببل مشازق.

َلػْع َيْخُمْقُكػْع َعَبثػًا َك َلػْع ُيْخِسػْمُكْع َىَسػاًل َعِمػَع َمْبَمػَغ  َأنَّػوُ  َلَِّ  ِاَبادَ  ِاْعَمُسػا كَ ))وقال )عميو الدبلم ( : 
ػُىَػ ُاْشُمُبػػػا ِإَلْيػػِو َك ِاْسػػَتْسِشُحػُه َفَسػػا ِنَعِسػػِو َعَمػػْيُكْع َك َأْحَرػػ  ِإْحَدػػاَنُو ِإَلػػْيُكْع َفاْسػػَتْفِتُحػُه َك ِاْسػػَتْشِجحُ 

َك اَل ُتػِلُيػُو َرْحَسػٌة َعػْغ ِعَقػاٍب َك اَل ُيِجشُّػُو , ... , َقَصَعُكْع َعْشُو ِحَجاٌب َك اَل ُأْغِمَق َعْشُكْع ُدكَنُو َغػابٌ 
ُخَب َفَشػَأى َك َعػاَل َفػَجَنا َك َضَيػَخ َفػَبَصَغ َك َاْلُبُصػُف َعِغ َالطُُّيػِر َك اَل َيْقَصُعُو َالطُُّيػُر َعِغ َاْلُبُصػِف َقػ

قدال الذدارح:  (ٖٕٔ)(( َغَصَغ َفَعَمَغ َك َداَف َك َلْع ُيَجْف َلْع َيْحَرِ  َاْلَخْمػَق ِغاْحِتَيػاٍؿ َك اَل ِاْسػَتَعاَف ِبِيػْع ِلَكػاَلؿٍ 
, أي لدع يخمقيدع  إن االمام عميو الدبلم يشادي ربداد هللا ويبدضغ ليدع أن هللا سدبحانو لدع يخمقيدع عبثدا  

مددغ دون غددخض, ولددع يتددخكيع "ىسددبل" أي بددبل راق , "فاسددتفتحػه" أي اشمبددػا مشددو الشرددخ ألنفدددكع , 
ي اشمبػا مشو العصية, والعصية "واستشجحػه" أي اشمبػا مشو الشجاح والطفخ بسصالبكع, "واستسشلحػه" أ

ىي اليبة ببل مقابل. ثع يحكخ االمدام عميدو الددبلم: اندو ال حجداب يسشدع عدغ هللا سدبحانو وال ىشداك 
ابػاب تغمق مغ دونو, فيػ بكل مكان مػجػد, وىػ في كل حضغ وأوان مػجػد, أي أن عمسو يحيم 

عشجه سدبحانو وتعدالى "وليدا" , بكل شيء في كل زمان, وأن نذخ رحستو عمى مدتحقضيا ال تحجث 
أي انددو جددل وعددبل ال يتحضددخ أو يتددخدد عشددج نذددخ رحستددو, وال يتحضددخ أو يتددخدد عشددج ترددخفو بعقدداب 

ندو سدبحانو وتعدالى ال يشددتقع كسدا يشدتقع السمدػك عمدى وفددق االىدػاء والسدداج انسدا البددار  السددتحق, أل
صددػن عدددغ الطيددػر وال يقصعدددو ندددو عمدديع حكددديع, فيددػ عدددد وجددل "ال يجشدددو البتعددالى بخدددبلف ذلددظ أل

الطيػر عغ البصدػن" أي أن هللا سدبحانو بفدي ال تجركدو االبردار وال تجركدو الحدػاس, وفدي الػقدت 
فعالدو وان لدع يكدغ بأذاتو فيػ ضاىخ ضيػر تجل, وال يسشع بفاؤه العقػل عغ ان تجركو فيػ ضاىخ 

ج )قدخب فشدأى( أي قدخب ضداىخا بحاتدو ,بدل ىدػ اسدتتخ عدغ العضدػن وضيدخ لمقمدػب. فيدػ جدل وعدبل قد
بأفعالو وصشائعو ونأى بحاتو, فبل تجرك ذاتو, ثدع قدال : "وعدبل فدجنا" أي عدبل عدغ العقدػل فاسدتحال 

                                                           
 .5ٕٙ/7نفحات الوالٌة :  (6ٕٕ)
 .67ٕٔ/ٗالدٌباج الوضً : (ٖٕٓ)
 .ٕٖ٘/ ٓٔشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد : (ٖٕٔ)
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عمضيا اإلحاشة بو, ولكشو "دنا" حتدى شداىجتو العقدػل فعخفتدو وعخفدت أندو شديء ال يردح أن تجركدو 
فعمدغ( وأندو "دان" أي غمدب الحدػاس ال فدي الدجنيا وال فدي االبدخة, ولدحلظ فإندو )ضيدخ فدبصغ, وبصدغ 

ْن" :أي لدددع يقيدددخ ولدددع يغمدددب. وىدددػ الدددحي )لدددع يدددحرأ الخمدددق باحتيدددال ( أي لدددع يخمقيدددع  وقيدددخ "ولدددع ُيدددج 
يجاد صدشائعو, بدل أندو عدد وجدل أوجدجىع عمدى حددب بالػسائل والػسائم التي يدتعسمو االندان إل

 (ٕٖٕ)انة.مغ غضخ سبب وال واسصة, ومغ غضخ استع مختخعا   عمسو بالسرمحة بمقا  

اتدددداق داللدددة االسدددتعارة فدددي قدددػل اإلمدددام )عميدددو الددددبلم( " وال يجشدددو البصدددػن عدددغ وبدددضَّغ الحددددضشي 
)) سددددمال ؛ أراه فددددي األول أ دددداف الطيددددػر" وكددددحلظ "وال يقصعددددو الطيددددػر عددددغ البصددددػن" بقػلددددو : 

ىدػ ُيجضدب بقػلدو : )) , و  (ٖٖٕ)جشان الى البصػن , وفي الثاني أ داف القصدع الدى الطيدػرف (( اال
 إدراكدو ورؤيتدو   يجغ ضيػرىدا عدغجشان ىػ الدتخ , فأراد أن البصػن مغ األودية الأن غخ و باال

وىكدحا  انخفا يا وشدجة عسقيدا , وغخ دو أن إدراكدو لمبصدػن غضدخ مدانع مدغ إدراكدو لمطيدػر , مع 
يقصعددو عددغ إدراك مددا بصددغ ال  امددا عمددى ضدداىخ األرض ووجييددا , فددإن ضاىخىدد أيزددا أنددو اذا أدركْ 

جشددان الددى البصددػن لسددا كانددت وتشديددل رؤيتددو, بددل ىسددا سددببان فددي ذلددظ , فميددحا أسددشج اال ي جػفيددافدد
مانعة مغ اإلدراك باإل افة إلضشا , وأ اف القصع الى الطيػر لسا كانت قاشعة لمخؤية في حقشا , 

. فالعمػي يبضغ ان االمام عميو الدبلم شبو بفاء الحات االليية بخفاء مدا (ٖٕٗ)استعارة لحلظ وتػسعا  
في بصػن االشياء ثع نفاه وبحلظ تكػن االستعارة مكشيدة اذ حدحف الخفداء واضيدخ الزمدة مدغ لػازمدو 

 وىػ البصػن, وكحلظ مع القصع والطيػر. 

سعخفدددة هللا سدددبحانو صدددعب السعدددارف ويددددضخ فيسيدددا فأوبدددحلظ نجدددج ان االمدددام عميدددو الددددبلم يقدددخب 
 . تأمل ال بجيج وال وتعالى نججىا في صشائعو التي تحجث ابتجاعا  

 

 (  الرالحيغ )معخفةتعارةعشج اإلماـ عمي عميو الدالـ في غخض االسب ػ أسم

 معخفة االنبيا 

                                                           
 5ٕٖ -7ٕٖ/ ٓٔشرح نهج البالؼة / ابن ابً الحدٌد: (ٕٖٕ)
 .ٗٔٙٔ/ٗالدٌباج الوضً : (ٖٖٕ)
 .ٗٔٙٔ/ٗظ:الدٌباج الوضً: (ٖٕٗ)
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َك َكاُنػا َقْػمػًا  ِلْمُسْحِمِشيغَ  َأْجِشَحَتُيعْ  َخَفُزػا)) بدشة االنبياء العامة بأنيع:  قال )عميو الدبلم( تعخيفا  
َرػُيْع ُمْدَتْزَعِفيَغ َقِج ِاْخَتَبَخُىُع َلَُّ ِغاْلَسْخَسَرػِة َك ِاْبػَتاَلُىْع ِغاْلَسْجَيػَجِة َك ِاْمَتَحػَشُيْع ِغاْلَسَخػاِكؼِ   َك َمحَّ

ْخَط ِغاْلَساِؿ َك َاْلَػلَ  ِج َجْياًل ِغَسَػاِقِا َاْلِفْتَشػِة َك َااِلْخِتَبػاِر ِفػي َمْػِضػِا ِغاْلَسَكارِِه َفاَل َتْعَتِبُخكا َالخَِّضا َك َالدُّ
ْقَتاِر َفَقْج َقاَؿ ُسْبَحاَنُو َك َتَعاَل  ُىْع ِغػِو ِمػْغ َمػاٍؿ َك َبِشػيَغ اُنَدػاِرُع  (( َاْلِغَش  َك َاإلِْ َأ َيْحَدُبػَف َأنََّسا ُنِسػجُّ

 .(ٖٕ٘)((((َلُيْع ِفي َاْلَخْيَخاِت َبْل اَل َيْذُعُخكفَ 

قال الذارح: ذكخ االمام عميو الددبلم التكبدخ وكدان الغدخض مدغ مقابمتدو مدع لفطدة "التػا دع" وبدضغ 
ان االنبيداء "بفزددػا اجشحددتيع" يعشددي االنددػا جددانبيع, ومددخوا بحدداالت مددغ الجددػق والسذددقة, وتعخ ددػا 

بالخاء والزاد لمفتغ البتبارىع وتصيضخىع مغ شػائب التعاضع. ويبضغ الذارح انو: روي "مخزيع"  
السعجسددة, أي حددخكيع وزلدددليع, ليرددل الددى نتيجددة مفادىددا انددو مددغ الجيددل ان يشطددخ االندددان الددى 
الحرػل عمى الشعسدة عبلمدة مدغ عبلمدات الخ دا الخبداني, ويبدضغ ان ذلدظ جيدل بالغايدات الخبانيدة 
ا مدددغ حردددػل الفدددتغ واالبتبدددار, فاسدددتعار االمدددام عميدددو الددددبلم مدددغ الصضدددخ بفدددس جشاحدددو ونددددبي

فاالسدتعارة ىشدا مكشيدة الن السذدبو بدو . (ٖٕٙ)لمسممشضغ بيانا لتػا عيع ورأفتيع وحشانيع ورقة قمػبيع.
)الصضدددخ( محدددحوف انسدددا ضيدددخت احدددجى لػازمدددو وىدددػ الجشددداح. وتتزدددح السقاصدددج التخبػيدددة فدددي ىدددحه 

 االستعارة التي يدتذعخىا االندان ميسا تغضخت ثقافتو وميسا تفاوت عسخه.

 معخفة أىل البيت

ػػَعاُر َك َاأْلَْصػَحاُب َك َاْلَخَدَنػػُة َك َاأْلَْبػػَػاُب كَ ))نقدال عميددو الددبلم :  ِإالَّ ِمػػْغ  َاْلُبُيػػػتُ  ُتػػْحَت  الَ  ْحػػُغ َالذِّ
َي َسػػػػػػاِرقاً  ثددددددع , قػػػػػػاؿ الذػػػػػػارح : )) (ٖٕٚ)((  َأْبَػاِبَيػػػػػا َفَسػػػػػػْغ َأَتاَىػػػػػػا ِمػػػػػػْغ َغْيػػػػػػِخ َأْبَػاِبَيػػػػػػا ُسػػػػػسِّ

, إلدددى نفددددو و ىدددػ أبدددجا يدددأتي بمفدددظ الجسدددع و مدددخاده الػاحدددجيذدددضخ  األصدددحاب و الذدددعار نحدددغ  قدددال
مدا يمدي الجددج مددغ الثيداب فيدػ أقدخب مدغ سددائخىا إليدو و مدخاده االبترداص بخسددػل هللا  الذدعار و

لقدػل  يسكغ أن يعشي بو بدنة العمع و أبػاب العمع  و الخدنة و األبػاب"صمى هللا عميو وبلو وسمع" 
( أنا مجيشة العمع و عمي بابيا فسدغ أراد الحكسدة فميدأت البدابوسمع") "صمى هللا عميو وبلورسػل هللا 

وقػلددو فيددو : )بددازن عمسددي , وقددال تددارة أبددخى )عضبددة عمسددي( ويسكددغ ان يخيددج بدنددة الجشددة وابددػاب 

                                                           
 .ٓٓٔ/ٖٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (ٖٕ٘)
 .ٕٓٓٓ/ٗظ: الدٌباج الوضً : (ٖٕٙ)
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الجشة, أي ال يدجبل الجشدة اال مدغ وافدى بػاليتشدا, فقدج جداء فدي حقدو الخبدخ الذدائع السددتفيس :أندو 
ثع يددددددددددحكخ ان البضددددددددددػت ال تددددددددددمتى اال مددددددددددغ ابػابيددددددددددا, قددددددددددال تعددددددددددالى : قددددددددددديع الشددددددددددار والجشددددددددددة...

ثددددددع  ,ٖٕٛ﴾قُىلْلَََََّْؼََاكُمْرُفَِْحُىنَوََُْْغَاْْثِشوتِإَوْرَإْذُىْلْلْْثُُُىذَمِنظَُُىسِهَاوََْنننننننكِن اْْثِش مَنِاذاقَىىَؤْذُىلْلْْثُُُىذَمِنْإَتْىَلتََِاوَلذا﴿

, فعشدجما نفكدخ فددي  (ٜٖٕ)(( ا, وىددحا حدق ضداىخ وبدداشغ سدسي سدارققدال مدغ أتاىددا مدغ غضدخ أبػابيددا 
ىحه الجسل القرضخة وما اشتسمت عميو مغ السعاني وانصدػت عميدو مدغ األسدخار والخمدػز فدي فزدل 
أىدل البضددت )عمددضيع الددبلم( وعمددػ درجددتيع عشدج هللا تعددالى ومكددانتيع مدغ القددخب لمخسددػل )صددمى هللا 

فدددي حبدددو , واسدددتعار الخدندددة لضدددجل بيدددا عمدددى أنيدددع , والسبلحقدددة لدددو و( , وشدددخف مكدددانتيععميدددو وبلددد
الحافطػن لعمػم الذخيعة , واستعار األبػاب لضجل بيا عمى أنو ال تػجج الفزائل في العمػم إال مغ 
جيددتيع , وأنيددع بسشدلددة األبددػاب ليددا , واسددتعار ربددارة ) ال تددمتى البضددػت إال مددغ أبػابيددا ( داال  بددو 

العددادة الحددق, وعكددذ لؤلمددخ و بصددال لمحعيقددة , واسددتعار عمددى ان أبددحىا مددغ جيددة غضددخىع بددبلف 
قػلو )مغ أتاىا مدغ غضدخ بابيدا كدان سدارقا ( لضدجل بدو عمدى أندو كدل مدغ أبدحىا مدغ غضدخىع فقدج ضمدع 

 .(ٕٓٗ)وتعجَّى وأساء كالدارق , ألنو أبح ما ال يسمكو , فاستعار ىحه األلفا  لسا ذكخناه مغ ذلظ 

 صفات الرالحيغ

َفػػَأَراَح َىػػَحا َمػػاٌ  آِجػػٌغ َك ُلْقَسػػٌة    َأِك ِاْسَتْدػػَمعَ  ِغَجَشػػاحٍ  َنَيػػَس  َمػػغْ  َأْفَمػػحَ  ))قددال عميددو الدددبلم :      
ػُلػػا َحػَخَص َيَغزُّ ِبَيا آِكُمَيا َك ُمْجَتِشي َالثََّسَخِة ِلَغْيِخ َكْقِت ِإيَشاِعَيا َكػالدَّاِرِع ِغَغْيػِخ َأْرِضػِو َفػِنْف َأُقػْل َيقُ 

اَلْبػػُغ َأِبػػي َٔاْلَسػػْػِت َىْيَيػػاَت َغْعػػَج َالمََّتيَّػػا َك َالَِّتػػي َك َلَِّ  ِمػػغَ  َعَمػػ  َاْلُسْمػػِظ َك ِإْف َأْسػػُكْت َيُقػُلػػػا َجػػِدعَ 
ِو َبِل ِاْنَجَمْجُت َعَمػ  َمْكُشػػِف ِعْمػٍع َلػْػ ُغْحػُت ِغػِو  ِمغَ  َشاِلٍب آَنُذ ِغاْلَسْػتِ  ْفِل ِبَثْجِ  ُأمِّ اَلْضػَصَخْبُتْع َالصِّ

 ...أي  أفمددح مددغ نيددس بجشدداح, قددال الذددارح : ))(ٕٔٗ)((  ِاْضػػِصَخاَب َاأْلَْرِشػػَيِة ِفػػي َالصَّػػِػ ِّ َاْلَبِعيػػَجةِ 
أو استددددمع   ...أفمدددح مدددغ نيدددس فدددي شمدددب الخئاسدددة بشاصدددخ يشردددخه و أعدددػان يجاىدددجون بدددضغ يجيدددو

. ثددع قددال: االمددخة عمددى الشدداس وبيسددة العاضبددة ذات مذددقة عاجمددة, أي أراح نفدددو باستدددبلمو  فددأراح
فيدددي فدددي عاجميدددا كالسددداء اآلجدددغ يجدددج شددداربو مذدددقة, وفدددي بجميدددا كالمقسدددة التدددي تحدددجث عدددغ أكميدددا 
الغرة , وبغز مفتػح حخف السزارعة...ثع أبح في االعتحار عغ االمداك وتخك السشازعة فقال 

                                                           
 .56ٔسورة البمرة : 5ٖٕ
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, وبددددضغ  (ٕٕٗ)ا اجتشددداه, كسدددغ زرق فددددي غضدددخ ار دددو.(( مجتشدددي الثسدددخة قبددددل ان تدددجرك ال يشتفدددع بسدددد
الحدضشي أن االمام عميو الدبلم  قج استعاره مغ نيػض الصائخ بجشاحيو لمشيػض بدأمخ الخبلفدة , 

 (ٖٕٗ)والشيػض ال يكػن ألمخ مغ األمػر اال ان يكػن لو انرار يعضشػندو عمدى تحردضل مصمػبدو ,
عسيقددة, فاسددتعارة الجشدداح الػاحددج الددحي يددشيس بددو , فاالسددتعارة ىشددا ليددا ابعدداد تسكششددا مددغ مقاصددج 

لمتعبضددخ عددغ شددخز الخسددػل صددمى هللا عميددو وبلددو وسددمع, اذ يفمددح مددغ نيددس بددحلظ الجشدداح, واال 
ىدحه االسدتعارة اذ تخبدي . والتػجيو التخبػي وا دح  فدي فيدتدمع لضخيح الشاس مغ نيػض غضخ مجج

ن يكددػن جشاحدو الثداني السردمحػن مددغ مخ عمدى ان يكددػن لدو جشداح واحدج واعمدى ان الشداىس بداأل
 الشاس.

 

 ( معخفة التقػى ) في غخض عشج اإلماـ عمي ) عميو الدالـ( االستعارةب ػ أسم

ُحِسػػَل َعَمْيَيػػا َأْىُمَيػػا َك  ُشػػُسٌذ  َخْيػػلٌ  َك ِإفَّ َاْلَخَصاَيػػاأال ))قددال اإلمددام عمددي )عميددو الدددبلم( :        
َسػػْت  ِبِيػْع ِفػي َالشَّػػاِر َأاَل َك ِإفَّ َالتَّْقػَػى َمَصاَيػػا ُ،ُلػٌل ُحِسػَل َعَمْيَيػػا َأْىُمَيػا َك ُأْعُصػػػا ُخِمَعػْت ُلُجُسَيػا َفَتَقحَّ

َتَيا َفَأْكَرَدْتُيُع َاْلَجشََّة َحقّّ َك َغاِشٌل َك ِلُكػلٍّ َأْىػٌل َفَمػَِْغ َأِمػَخ َاْلَباِشػُل َلَقػِجيسًا َفَعػَل كَ  َلػَِْغ َقػلَّ َاْلَحػقُّ  َأِزمَّ
وقج عمَّق الحدضشي عمدى ىدحا الدشز بقػلدو ,  (ٕٗٗ)(( ٌ  َفَأْقَبلَ   بََّسا َفَمُخبََّسا َك َلَعلَّ َك َلَقمََّسا َأْدَبَخ َشيْ َلخُ 

: )) واعمددع ان فددي كبلمددو ىددحا مددغ لصيددف االسددتعارة وغخيبيددا مددا ال يقددػم بػصددفو لدددان وال يصمددع 
ضددل والسصايددا , عقددب كددل  ذكددخ الخعمددى سددخه إندددان , ومددغ بددجيع ذلددظ وعجضبددو ىددػ أنددو لسددا اسددتعار 

بسددا يرددمح فيددو مددغ االقتحددام فددي حددق الخضددل ؛ ألنددو ىددػ الغالددب عمضيددا , والتددحلل فددي  واحددج مشيددا
السصايددا , ألندددو ىدددػ الغالدددب عمضيدددا , وىدددحا يدددسى تػشددديح االسدددتعارة ألندددو يديدددجىا عحوبدددة وحدددبلوة , 

 .  (ٕ٘ٗ)ويكدضيا رونقا  وشبلوة(( 

َك َكقَّػَت َلُكػُع  َاأْلَْمَثاؿَ  َلُكعُ  َضَخبَ  َالَِّح  ُأكِصيُكْع ِاَباَد َلَِّ ِبَتْقَػى َلَِّ ))قال )عميو الدبلم( :         
َيػػاَش َك َأْرَفػػ ْحَرػػاَ  َك َأْرَصػػ  َلُكػػُع َاْلَسَعػػاَش َك َأَحػػاَط ]َأَحػػاَشُكعْ  اَاآْلَجػػاَؿ َك َأْلَبَدػػُكُع َالخِّ َج َلُكػػُع [ ِغُكػػُع َاإلِْ

َكاِفِغ َك َأْنَحَرُكْع ِغاْلُحَجِج َاْلَبَػاِلِغ َفأَ  َػاِغِغ َك َالخَِّفِج َالخَّ ْحَراُكْع َعَجدًا َك َكضََّ  َاْلَجدَاَ  َك آَثَخُكْع ِغالشَِّعِع َالدَّ
                                                           

 .7ٖٔ-ٖٙٔ/ٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد :  (ٕٕٗ)
 .5ٖٕ/ٔظ:الدٌباج الوضً : (ٖٕٗ)
 .7ٖٔ/ٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (ٕٗٗ)
 .7ٕ٘/ٔالدٌباج الوضً : (ٕ٘ٗ)
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, قال الذارح  (ٕٙٗ)(( اَسُبػَف َعَمْيَياَلُكْع ُمَجدًا ِفي َقَخاِر ِخْبَخٍة َك َداِر ِعْبَخٍة َأْنُتْع ُمْخَتَبُخكَف ِفيَيا َك ُمحَ 
فاألمثمدددة والتذددددبضيات التددددي وردت فددددي القددددخبن الكددددخيع وأحاديددددث الشبددددي صددددمى هللا عميددددو و بلددددو : ))

األذىدددان وتجعميدددا فدددي متشددداول   وكمسدددات السعردددػمضغ عمدددضيع الددددبلم لتقخيدددب الحقدددائق العقميدددة إلدددى
دددػس )بددالصبع السحدددػس الثدداني الحددذ، ال تخددخج عددغ أربددع صددػر ىددى: تذددبيو السحدددػس بالسح

البدددّج أن يكدددػن أو دددح مدددغ السحددددػس األول(، تذدددبيو السعقدددػل بالسحددددػس، وتذدددبيو السحددددػس 
بدددالسعقػل، وأبضدددخا  تذدددبيو السعقدددػل بدددالسعقػل، والغدددخض مدددغ كدددل ىدددحه التذدددبضيات ىدددػ االسدددتبشاس 

الدشفذ وال تبقدى ألغداز   ىبالسدائل التخبػية واألوامخوالشدػاىي اإللييدة بحضدث يكدػن مفيػميدا قخيبدا  لدج
,  (ٕٛٗ)فسعشى )البدكع الخياش( أي أنعع عميكع مغ المباس الفابخ تمبددػنو  (ٕٚٗ)((السفاهيع السعقجة

وقددج تكددػن لفطددة )البدددكع( مجددازا  لمجاللددة عمددى حدددغ الحددال , وتكسددغ االسددتعارة فددي ربددارة )عمدديكع 
لبػس االستكانة( , فالمبػس ىػ ما ُيمبذ كالقسيز والعباء , واالسدتكانة ىدي السكشدة , ولبدديا مدغ 

 . (ٜٕٗ)باب االستعارة 

مدى دروس واسدالضب تسكدغ الستمقدي مدغ االشدخاقات العمػيدة التخبػيدة نقد  ع وبيحه االبجاعات       
تخبػيدددة يعخ دددػنيا بػسددداشة  ىدددجافا  أ مدددغ ان يخسدددسػا ألنفدددديع  -عمدددى وجدددو الخردددػص–والسدددخبضغ 

االسددتعارة تسكددغ مددغ اعصدداء دروس ترددػيخية تقددخب السجددخد الددى السحدددػس, وترددػر السحدددػس 
 مغ الػقػف بضغ يجي الستمقي لمجرس. او مكانيا   زمشيا   البعضج بعجا  

 

 لكشاية(ثالثا:)ا

مددأبػذة مددغ )كشضددت( أو )كشددػت( بكددحا عددغ كددحا إذا تخكددت الترددخيح بددو.  الكشايػػة فػػي المغػػة :     
الكشايددددة فددددي االصددددصبلح: ))أن يخيددددج السددددتكمع إثبددددات معشددددى مددددغ السعدددداني فددددبل يددددحكخه بددددالمفظ  (ٕٓ٘)

وورد فددي تعخيددف  (ٕٔ٘)السػ ددػق لددو فددي المغددة ويددأتي بتاليددو وجددػدا  فضددػحى بددو إليددو دلدديبل  عميددو (( 
ببددخ ان الكشايددة: ))ىددي تددخك الترددخيح بالذدديء إلددى مددداويو فددي المدددوم لضشتقددل مشددو الددى السمدددوم, 

                                                           
 .7ٕٖ/ٙشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,  (ٕٙٗ)
 .ٕٙٓ/ٖأبً الحدٌدشرح نهج البالؼة : ابن (7ٕٗ)
 .6ٙ٘/ٕظ: الدٌباج الوضً : (5ٕٗ)
 .6ٙ٘/ٕظ:الدٌباج الوضً: (6ٕٗ)
 .77ٕٗ/ٙظ: الصحاح : (ٕٓ٘)
 .ٙٙدالئل اإلعجاز : (ٕٔ٘)
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نددموم الزددحى لضشتقددل مشددو الددى  كسدداتقػل فددبلن شػيددل الشجدداد لضشتقددل مشددو الددى شددػل القامددة , وفبلنددة
ئيدددا وجددددو بفاكػنيدددا مخجومدددة غضددددخ محتاجدددة الددددى اصدددبلح السيسدددات بشفددددديا, وسدددسضت بالكشايددددة إل

لددو  تكددػن فددي مػاجيددة انتدداج صددياغيبددأنَّ بشضتيددا ثشائيددة اإلنتدداج وتتسضددد الكشايددة , (ٕٕ٘)الترددخيح((
حكع السػا عة , ولكغ يتع تجاوزه بالشطخ في السدتػى العسضدق لحخكدة انتاج داللي مػاز لو تساما  ب

لمكشاية ان ىشاك معشضدضغ . واقخب مفيػم (ٖٕ٘)الحىغ التي تستمظ قجرة الخبم بضغ المػازم والسمدومات 
 قخيب وا ح مسكغ ان يكػن , وبعضج غضخ وا ح وىػ السصمػب في القرج.

 :كىي ثالثة أقداـ:أقداـ الكشاية 

وىدي التدي تصمدب بيدا ذات الردفة السعشػيدة كاالقدجام والجسدال والتخحدال والكدخم  : كشاية عػغ صػفة
تشتذخ وراءه ومعيدار كشايدة الردفة أن والحمع والفراحة ،وىحا الشػق يحكخ السػصػف ويقرج التي 

، بددل تددحكخ الفددا  صددفات أبددخى  يددحكخ السػصددػف ولدديذ ىددػ السقرددػد وال تددحكخ الرددفة السددخادة
 ٕٗ٘.انتقل مشيا السخاد

وىدي الكشايدة التدي يصمدب بيدا السػصدػف نفددو ،وشدخشيا أن تكدػن الكشايدة  : كشاية عغ مػصػػؼ
 .(ٕ٘٘) مشيا اليو مخترة بالسكشى عشو التتعجاه ،حتى يحز االنتقال

وىددي أن ترددخح بالرددفة والسػصددػف ، وال يرددخح بالشدددبة التددي بضشيددا ولكددغ :  الكشايػػة عػػغ ندػػبة
 ٕٙ٘يحكخ مكانيا ندبة أبخى تجل عمضيا.

 

 معخفة هللا في غخض الكشاية عشج اإلماـ عمي عميو الدالـب ػ أسم

كا ٌغ ال عغ َحَجٍث, مػجػد ال عغ عجـ , ))قال اإلمام )عميو الدبلم( في ذكخ هللا تعالى :        
ما كل شي  ال غسقارنة, كغيخ كل شي  ال غسدايمػة , فاعػل ال غسعشػ  الحخكػات كااللػة , غرػيخ 

َأْنَذػَأ َاْلَخْمػَق  ,َك اَل َيْدَتْػِحُر ِلَفْقِجهِ  ِغوِ  َيْدَتْأِنُذ  اَل َسَكغَ ال مشطػر إليو مغ خمقو, متػحج, إ، ْ، إ
                                                           

 ٙٗٔالمصباح فً المعانً واالٌضاح:  (ٕٕ٘)
 .75ٔظ: البالؼة العربٌة لراءة أخرى : (ٖٕ٘)

 7ٓٔ_ٙٓٔ:ظ:البلسم الشافً فً علوم البالؼة: فواز فتح هللا الرامٌنً  ٕٗ٘
 6ٕٕالبالؼة العربٌة :)المفهوم والتطبٌك (:حمٌد آدم الثوٌنً:ظ: (ٕ٘٘)

 ٖٙظ الكناٌة والتعرٌض: الثعالبً : ٕٙ٘
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َك اَل َتْجِخَبػٍة ِاْسػَتَفاَدَىا َك اَل َحَخَكػٍة َأْحػَجَثَيا َك اَل َىَساَمػِة  ,ِغاَل َرِكيٍَّة َأَجاَلػوَ  ’اً َتَجَأُه ِاْبِتَجا َك ِابْ  اً ِإْنَذا 
َز َغَخاِ َدَىػا َك َأْلَدَمَيػا  ,َنْفٍذ ِاْضَصَخَب ِفيَيا ـَ َبْيَغ ُمْخَتِمَفاِتَيا َك َغخَّ ـَ أَلَ َأَحاَؿ َاأْلَْشَياَ  أِلَْكَقاِتَيا َك اَلَ 

(( اِ َياَيا ]َأْجشَ َأْشَباَحَيا َعاِلسًا ِبَيا َقْبَل ِاْبِتَجاِ َيا ُمِحيصًا ِغُحُجكِدَىا َك ِاْنِتَياِ َيا َعاِرفًا ِغَقَخاِ ِشَيا َك َأْحَشا ِ 
, قدددال الذدددارح : قػلدددو عميدددو الددددبلم "كدددائغ" مقدددػال يشدددده البدددار  عدددغ الحدددجوث, فسدددخاده السفيدددػم (ٕٚ٘)

سددع الفاعددل مددغ "كددان" أي بسعشددى مػجددػد غضددخ محددج ث. اذ فدددخه قػلددو عميددو الدددبلم بعددج المغددػي, ال
لحدجوث ذلظ: "مػجػد ال عغ عجم" فيػ مػجػد وجػبا ومشفدي عشدو اإلمكدان, فيدػ قدجيع مشفدي عشدو ا

الدماني والسكاني, وامضخ السممشضغ نفى عغ البار  تعالى الحجوث مغ الكمسة االولدى. وأندو " "مدع 
كددددددددددددددل شدددددددددددددديء ال بسقارنددددددددددددددة" فيددددددددددددددػ يعمددددددددددددددع الجدئيددددددددددددددات والكميددددددددددددددات, كسددددددددددددددا قددددددددددددددال سددددددددددددددبحانو 

وىددػ "غضددخ كددل شدديء ال بسدايمددة" أي ال يديددل شددضبا  (ٕٛ٘)﴾مَاََكُىوُمِنن جْىَىثَََاثَننحٍبِْااهُىَسَلتِؼَُُمْ...﴿

 ليحل محمو وىػ مبايغ لمسػجػدات كميا مشده عغ السكان والدمان. فيدػ "فاعدل ال بسعشدى الحخكدات
وىػ "برضخ " وال مشطدػر اليدو مدغ بمقدو" فيدػ حعيقدة . وىدػ مغدايخ وااللة"  انسا بقجرة الكغ فيكػن 

فدي كسدا ىدػ حدال مخمػقاتدو, انسدا ىدػ واحدج متػحدج   جهو يددتػحر لفقد بدو يدتأنذ بل سكغلخمقو ف
وابتجأ ابتجاءا" كمستان متخادفتدان عدغ شخيقدة الفردحاء  . "أنذأ الخمق إنذاءا  األزل و ال مػجػد سػاه 

والبمغاء يفدخىسا قػلو عميو الدبلم : "ببل روية اجاليا"  اذ لع يحتج الى فكخ يخدده بضغ السخمػقات 
ػ السشذئ وىػ السبتج , وال يحتاج الى حخكدة لكدي يخمدق شدضبا وال تأمدل ليدتفجمغ تجخبة سبقت في

وقاتيددا, إذ جعددل اجددبل لسحددل كددل نفدددي , وانسددا التفدداوت الدمدداني والسكدداني لرددشائعو فقددج أحاليددا أل
أي شبدداق وىددػ ’ شدديء ووقتددو, والئددع بددضغ ابددتبلف مخمػقاتددو , وغددخز فددي االجدددام السخمػقددة غخائددد

والسبلحدظ يجدج ان الكشايدات التدي   (ٜٕ٘)عخف بشفدػس اصدحاب تمدظ الغخائدد.عالع بيا قبل ابتجائيا 
انسددا بعددج عسددل  يتػصددل الضيددا الددجارس بيدددخ وسدديػلة ، عسيقددة ال)عميددو الدددبلم( اسددتعسميا االمددام 

الذدخح, فكدان  (( فتتزح الكشايدة فديما كل شي  ال غسقارنةالفكخ والجيج. فقػلو عميو الدبلم : ))
السعشى القخيب ىػ الػجػد االمعدي, ولكدغ السدخاد الػا دح مدغ بدبلل الذدخح أندو : العمدع بكدل شديء 

(( فدالسعشى َك اَل َيْدَتْػِحُر ِلَفْقِجهِ  ِغوِ  َيْدَتْأِنُذ  اَل َسَكغَ متػحج, إ، عمع كمي شامل. وكحلظ قػلو: ))
إن وجددج ويدتػحذددو إن فقددج,  كسددا ىددػ القخيددب يذددعخ )أن ال مكددان لحزددػره وال زمددان يدددتأنذ بددو 

                                                           
 .6ٗ/ٔشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد , (7ٕ٘)
 7المجادلة :سورة (5ٕ٘)
 .ٓ٘-6ٗ/ ٔظ:شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,  (6ٕ٘)
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الذددخح يفضددج بانددو كشايددة عددغ  يالبعضددج وىددػ السقرددػد نجددجه فدد معدخوف لددداكشي الددجنيا( ولكددغ السعشددى
 االزل الحي لع يدبقو عجم وكشاية عغ االبج الحي ال يخمفو زوال. 

 

 

 )معخفة الرالحيغ( ضفي غخ  كشاية عشج اإلماـ عمي عميو الدالـأسمػب ال

: )) نحسػػجه عمػػ  مػػا كفػػق لػػو مػػغ الصاعػػة, ك،اد عشػػو مػػغ السعرػػية قددال )عميددو الدددبلم(       
كندألو لسشتو تساما كلحبمو اعترػاما. كنذػيج أف دمحما عبػجه كرسػػلو, خػاض الػ  لخضػػاف هللا 

َف َلػػوُ كػػل غسػػخة, كتجػػخع فيػػو كػػل غرػػة,  َعَمْيػػِو َاأْلَْقَرػػْػَف َك َخَمَعػػْت  بَك َتَألَّػػ َاأْلَْدَنػػْػفَ  َك َقػػْج َتَمػػػَّ
َجاَكَتَيا ِمػْغ َعَمْيِيِنَلْيِو َاْلَعَخُب َأِعشََّتَيا َك َضَخَبْت ِإَل  ُمَحاَرَبِتِو ُغُصػَف َرَكاِحِمَيا َحتَّ  َأْنَدَلْت ِغَدػاَحِتِو َعػ

اِر َك َأْسَحِق َاْلَسدَارِ  دبلم يحسدج هللا عمدى مدا وفدق مدغ قال الذارح : االمام عميو ال, (ٕٓٙ)(( َأْغَعِج َالجَّ
شاعتددو, وشددخد عددشيع السعرددية, ثددع يذدديج لمخسددػل ل صددمى هللا عميددو وبلددو بالعبػديددة  وبحسمددو 

لمػصددػل الددى ر دػان ربددو, ثددع يردد  حددال  قرسدالة ربددو, بأنددو بدداض بحددػر السيالدظ تجددخق الذددجا
بدالػان شدتى,  واالباعدج قدارب بعدج ان كدانػا بمدػن واحدج اصدبحػا  دجه تمظ السيالظ والغرز, فاأل

ونجج ان االمام , (ٕٔٙ)لمحخب بعج ان لع يكغ يعشضيع شضبا تجسعػا عميو اعجاءه مػجفضغ عميو بضميع
ن االدنددضغ مددغ قددخير عددغ تغضددخىع عميددو الدددبلم قددج اسددتعسل الكشايددة برددػرة ضدداىخة, فقددج  كشَّددى بتمددػّ 

ولدع تكدغ  , (ٕٕٙ)ىدبلك السددمسضغبالقػل والفعل بحدب أغخا يع الفاسجة , ثع تخصدجوا بكدل حضمدة إل
حود عغ السعاصي كشا بيا عغ اليجاية, اذ كان السعشدى القخيدب ىدػ متمظ الكشايات ىي فحدب,  فال

 جايدددة الدددى الددددبل الصاعدددة. وكدددحلظ الصدددخد عدددغ السعاصدددي, ولددديذ ىدددػ السقردددػد, انسدددا السقردددػد الي
ل( لمجاللة عمدى الدجيغ ،وذلدظ استعارة ترخيحية ، فقج استعضخت لفطة )حب ( بقػلو )لحبمو اعتراما  

ألن  الحبل يخبم شضبا بذيء ، والجيغ يرل الشاس باب تعالى ويخبصيع بو فأستعضخت لفطة الحبل 
وكدحلظ كشدى بقػلدو )بداض الدى ر دػان  ،لتجل عمى شيء ابخ ىػ )الدجيغ( لعبلقدة السذدابية بضشيدا

ر ددا هللا سددبحانو, وكشددى الددى  ػلهللا كددل غسددخة كشايددة عددغ السذدداق التددي واجييددا مددغ اجددل الػصدد
                                                           

 .ٕٖٔ/ٓٔالحدٌد , شرح نهج البالؼة : ابن أبً (ٕٓٙ)
 ..ٕٕٖ/ٓٔظ: شرح نهج البالؼة :ابن أبً الحدٌد ,  (ٕٔٙ)
 .ٖٕٔظ: البعد الفكري والتربوي فً نهج البالؼة , (ٕٕٙ)



7ٓ 
 

بتجخعو كل غرة عغ االلع الحي لعيو في الػصػل الى ذلظ اليجف, وكشى عغ تمػن االدنضغ عغ 
قاصددي عمددى عدددميع محاربتددو, وقػلددو )بمعددت العددخب اعشتيددا( كشايددة عددغ انقبلبيددع  ددجه, وتألددب األ

يدددا وتخكتيدددا الحدددخب اليػجددداء, فالعبدددارة ليدددا معشدددى قخيدددب وىدددػ ان العدددخب بمعدددت االعشدددة عدددغ بضػل
بحخيتيا,  وليذ ىػ السصمػب, انسا لسعشى البعضج ىػ الحخب اليػجاء التي ال يدميا زمام. وقػلو ) 
و ددخبت اليددو بصددػن رواحميددا( كشايددة عددغ سددخعة الػصددػل الددى محاربتددو, اذ ان العبددارة ليددا معشددى 

اق فددي قخيددب وىددػ  ددخب الخاحمددة بالدددػ  لكددي تدددخق , ولدديذ ىددػ السقرددػد انسددا السقرددػد االسددخ 
بخز الذخردديات اصددبلحا وىددػ الخسددػل ل أالػصددػل الددى الحددخب. وىكددحا نجددج ان االمددام عددخف بدد

صمى هللا عميو وبلو وسمع, وبضغ أن الصخيق الحي يدمكو الرالحػن معبج بالسخاشخ واالىػال. وقج 
نفدددديع الدددى السعشدددى السقردددػد بعدددج ان تعدددخض بأاسدددتعسل الكشايدددة ليعرددد  فدددي اذىدددانيع الػصدددػل 

عمضيع الكشاية السعشى القخيب الحي حضغ يرمػن اليو يججون انو لديذ السقردػد انسدا ىشداك مدا ىدػ 
 اعسق, فيذحح الحىغ وباسمػب تخبػي لتتبع سبل العمع ويرل بشفدو الى السعمػمة الرحيحة.       

َرُسػػػِؿ َلَِّ ص َفَأَشػػُأ ِ،ْكػػَخُه َحتَّػػ  ِاْنَتَيْيػػُت ِإَلػػ   َمْأَخػػحَ  اُ َأْتَبػػ َفَجَعْمػػتُ ))قددال )عميددو الدددبلم( :        
تتبع اإلمام )عميدو الددبلم( أثدخ الخسدػل )صدمى هللا عميدو وبلدو وسدمَّع( , غصَّدى ببدخ , (ٖٕٙ)(( َاْلَعْخجِ 

ىجختددو حتددى وصددل الددى مػ ددع يدددسى العددخج بددضغ مكددة والسجيشددة وذلددظ عشددجما فددخغ مددغ ميسددة رد 
, كسددا (ٕٗٙ)الددى أصددحابيا والتددي أمددخه الخسددػل بتػلضيدا عشددجما أذن لددو بدداليجخة الددى السجيشددة  األماندات

,  (ٕ٘ٙ)كشَّددى )عميددو الدددبلم( عددغ التغصيددة واإلييددام بددالػشئ , الددحي ىددػ أبمدد  فددي اإلبفدداء والتدددتخ 
خ الحدض واعمدع بدو مدغ  ببدخه ػشئ الدحكخ ىدػ أنشدي كشدت أغصديشي)فأشأ ذكخه( قدائبل  : )) أراد بدوفدَّ

ىدحا السعشدى يدة , فكشَّدى بقػلدو )أشدأ ذكدخه( عدغ بجء بخوجدي مدغ مكدة الدى أن انتيضدت الدى ىدحه الغا
, وتعجددب الحدددضشي مددغ  (ٕٙٙ)وىددػ مددغ لصيددف الكشايددة وغخيبيددا وأبمغيددا فددي الفردداحة وعجضبيددا (( 

ىجدخة الخسدػل  الكشاية التي كشَّى بيا اإلمام )عميو الدبلم( عدغ السكدان الدحي وقد  عشدجه فدي إبفداء
)صمى هللا عميو وبلو وسمع( بد)حتى انتيضت الى العخج وىدي : ))قخيدة بدضغ مكدة والسجيشدة ، والددبب 
فددي ذلددظ أن الخسددػل صددمى هللا عميددو وبلددو لسددا أذن هللا لددو فددي اليجددخة أمددخ أمضددخ السددممشضغ باإلقامددة 

                                                           
 .ٖٖٓ/ٖٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (ٖٕٙ)
 .75ٕٓ-77ٕٓ/ٗظ: الدٌباج الوضً : (ٕٗٙ)
 .ٕٔٓ/٘ظ: النهاٌة فً ؼرٌب الحدٌث : (ٕ٘ٙ)
 .77ٕٓ/ٗالدٌباج الوضً : (ٕٙٙ)
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تبعددو يقددتز أثددخه , فكشددى بعددجه لددخد الػدائددع , وقزدداء الددجيػن التددي عميددو بعددجه , فمسددا فددخغ مددغ ذلددظ 
 .(ٕٚٙ)بيحه الكشاية العجضبة عغ ذلظ 

 

 

 )معخفة التقػى (في غخض (عميو الدالـ)كشاية عشج اإلماـ عمي أسمػب ال

ِسػْتخًا َك ِإْف  َلَِّ  َك ِإْف َقلَّ َك ِاْجَعْل َبْيَشػَظ َك َبػْيغَ  َالتَُّق  َغْعَس  َلََّ  ِاتَّقِ ))قال )عميو الددبلم( :       
, قال الذارح : )) فالػاجب عمى مدغ عددخت عميدو التقدػى بأجسعيدا أن يتقدي هللا فدي  (ٕٛٙ)(( َرؽَّ 

, فقدج بدضَّغ الحددضشي قدػل اإلمدام )عميدو (ٜٕٙ)البعس , وأن يجعل بضشدو وبضشدو سدتخا  و ن كدان رضيقدا (( 
عشدي حجابدا  عدغ معردضتو واإلقدجام (( , قدائبل  : ))يجعل بضشدظ وبدضغ هللا سدتخا  و ن رق الدبلم( : ))وا

عمضيا , و ن كان ذلظ الحجاب رضيقا  , كشَّدى بدو عدغ االنكفداف الزدعيف عدغ السعردية فإندو أىدػن 
يقددال فدي السثددل مددا ال , أمدا ابددغ ابددي الحجيدج فقددال : ))(ٕٓٚ)ال محالدة مددغ التيالدظ فددي السعرددية (( 

بأجسعيددددددا أن يتقددددددي هللا فالػاجددددددب عمددددددى مددددددغ عدددددددخت عميددددددو التقددددددػى , يددددددجرك كمددددددو ال يتددددددخك كمددددددو
 .(ٕٔٚ)(( و أن يجعل بضشو و بضشو ستخا و إن كان رضيقا البعس في

ِإالَّ َأْرَبػُا َأَصػاِغَا َفُدػََِل ع  َاْلَباِشػلِ  كَ  َاْلَحػقِّ  َبػْيغَ  َلػْيَذ  َأَما ِإنَّػوُ ))ومغ عجضب الكشاية قػلو :       
َأْف َتُقػػَؿ َسػِسْعُت  َاْلَباِشػلُ  ُأُ،ِنِو َك َعْيِشِو ُثعَّ َقاؿَ  َبْيغَ  َكَضَعَياَعْغ َمْعَش  َقْػِلِو َىَحا َفَجَسَا َأَصاِغَعُو َك 

و باشددل ذلددظ   يفدددج و قػلددو يبددػر و, قددال ابددغ ابددي الحجيددج : ))(ٕٕٚ)((  َأْف َتُقػػػَؿ َرَأْيػػتُ  َاْلَحػػقُّ  كَ 

لَْْحَنقواوَاصَهَنقَالَْْثَالِن ُااااقُ ْاجَاءَاو﴿ : مثل قػليع لمباشل جػلة و لمحق دولة و ىحا مغ قػلو تعدالى يبػر

فدإن قمدت , فحدحف اليداء أربدع أصدابع  و اإلصدبع ممنثدة و لدحلظ قدال (ٖٕٚ)﴾بِن الَْْثَالِ َا َنانَاصَهُىقناًاا

                                                           
 .75ٕٓ -77ٕٓ/ٗظ:الدٌباج الوضً: (7ٕٙ)
 .ٕٗ/6ٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (5ٕٙ)
 .ٕٗ/ 6ٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,  (6ٕٙ)
 .6ٕٓٓ/ٙالدٌباج الوضً:  (7ٕٓ)
 .6/7٘ٔشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد ,  (7ٕٔ)
 .ٓ٘/6شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (7ٕٕ)

 5ٔاالسراء: اٌة سورة 7ٖٕ
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كيدف يقددػل ق الباشدل مددا يدددسع و الحدق مددا يدخى و أكثددخ السعمػمددات إنسدا ىددي مدغ شخيددق الدددساق 
, وبدضغ  (ٕٗٚ)ا (( لتي لع نخىا و إنسا سدسعشاىل ص بسا بمغشا مغ معجداتو اٗٔكعمسشا اآلن بشبػة 

الحددضشي فدي )إال أربدع أصدابع ( بأنددو مدغ الكشايدات العجضبدة واإلشدارات الجضيقددة التدي لدع يددبق بيددا 
, عشجما فخق بضغ الحق والباشل عغ شخيق اإلشدارة الدى اليقدضغ والذدظ قدائبل   (ٕ٘ٚ)ولع يداحع عمضيا 

اق ربسدددا كدددان كدددحبا  الحتسالدددو ذلدددظ.)والحق أن تقدددػل ألن الددددس (:سدددسعت :الباشدددل أن تقدددػل ) : ))
, فيحرل )عميو الددبلم(  (ٕٙٚ)ن السذاىجة شخيق مغ شخق العمع فبل يسكغ كحبيا بحال أل رأيت(:

 السدافة الفاصمة بضغ األذن والعضغ كشاية عغ الرجق والحق .

م عميدددو الددددبلم عدددغ )معخفدددة لقدددج اضيدددخت االسدددالضب الفشيدددة البيانيدددة التدددي عبدددخ بيدددا االمدددا        
الحكسة( بانيا اسالضب تخبػية تسكغ الستمقي مغ الفيع العسضق, اذ تجعمو يدتعسل الحدػاس كميدا فدي 
عسمية التمقي فبالتذبيو تطيخ لو الرػرة وا حة مخئية فيكاد ان يجركيا بحػاسو الخسذ, ثدع تدأتي 

الددى حددج ممفددت لمشطددخ ومبيددخ  االسددتعارة لتسثددل امامددو الخرددائز السصمددػب فيسيددا برددػرة مفخسددة
بالػقت ذاتدو. وىدحا مدغ بردائز االسدتعارة, فالخجدل الذدجاق فدي سداحة السعخكدة ال تطيدخه بدديفو 
ورمحددو انسددا تطيددخه اسددجا يمددتيع العددجو التيامددا. وتتجمددى الكشايددة بعددج أن يدددتػعب الستمقددي السعشددى 

 ج وىػ السصمػب.القخيب فضخاه ليذ السقرػد فيعسق الشطخ حتى يرل الى السعشى البعض

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ٔ٘/6شرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد , (7ٕٗ)
 .ٖٖٔٔ/ٖظ: الدٌباج الوضً : (7ٕ٘)
 ٖٗٔٔ -ٖٖٔٔ/ٖظ:الدٌباج الوضً: (7ٕٙ)
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 السبحث الثالث

 األساليب البجيعية في غخض الحكسة في نيج البالغة 

 عمع البجيا :

البدددجيع حمدددة تكددددػ الكدددبلم زيشدددة , وتخضيدددو درجدددات,  فكثضدددخا  مدددا يردددار إلضيدددا  لقردددج تحددددضغ       
الكبلم. وىػ عمدى قددسضغ : قددع يخجدع الدى السعشدى وقددع ببدخ يخجدع الدى المفدظ. الددكاكي يددسي 
( القدع االول: )البجيع السعشػي( أي الحي يخجع الى السعشى, ويدسي القدع الثاني: )البدجيع المفطدي

الكالم   تحسين وجوهه ب يعزف))البديع هو العلم الذيم علف. (ٕٚٚ)وىػ الحي يخجع الى المفظ

(( بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووجوه الداللة
(278) 

 البجيا السعشػ  :  -ٔ

: , لكددغ أكثخىددا اسددتعساال  كثضددخة جددجا   وىددػ البددجيع الخدداص بالسعدداني وقددج صددػر الببلغضددػن لددو اشددكاال  
. ثددع ا دداف ابددغ معرددػم الػانددا (76ٕ)والسداوجددة والمدد  والشذددخ والجسددع والتفخيددق والتقددديعالسصابقددة 

 (5ٕٕ)واالسدددتصخاد (5ٕٔ)والجشددداس السعشدددػي, (5ٕٓ)ابدددخى مثدددل حددددغ االبتدددجاء وبخاعدددة االسدددتيبلل,
 وغضخ ذلظ مغ فشػن اسيب في تفخيعاتيا اىل الببلغة.

 البجيا المفطي:  -ٕ
                                                           

 .ٖٕٗظ: مفتاح العلوم : (77ٕ)
 ٕٙٔاالٌضاح للمزٌنً : (75ٕ)
 ٕ٘ٗمفتاح العلوم: ظ:(76ٕ)
 ٖٗ/ ٔظ: انوار الربٌع فً  انواع البدبع: (5ٕٓ)
 6ٕٓ/ٔالربٌع: ظ: انوار (5ٕٔ)
 5ٕٕ/ٔظ: انوار الربٌع:  (5ٕٕ)
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, وغضدخ ذلدظ كثضدخ مسدا يمّصد  (ٖٕٛ)عدو واالسدجاقنػا أىػ الدحي يخدز االلفدا : مثدل التجشديذ ب
السعدداني, ويددمدي الغددخض مددغ دون بمددل بالفردداحة, الددحي لددػ حرددل وأبددل بالفردداحة لتعقددج 
الفكددخ وتعثددخ فددي شمددب السددخاد وال يكددػن البددجيع محدددشا لمكمددع اذا اسددب  عمددى الددشز االلتددػاء أو 

 (ٕٗٛ)شاك شخيق الستمقي الى السختاد, وال تأنذ الشفذ عشج استساعو. 

اسدددتعسل االمدددام عميدددو الددددبلم اندددػاق البدددجيع فدددي نيجدددو وكدددان البدددجيع سدددجية تفددديس عمدددى 
صددداحب الببلغدددة مدددغ معدددضغ فرددداحتو وعمسدددو, ولددديذ عدددغ دراسدددة وتمقددد , وقدددج رصدددج البحدددث 

 التخبػية. د اسالضب بجيع استعسميا االمام عميو الدبلم لمتعبضخ عغ السبا

 سبحانو(معخفة هللا ) في غخض البجيعيةاألساليب 

ويددددسى السصابقدددة والتصبضدددق والتزددداد والتكدددافم, ومضدتدددو أندددو يجسدددع بدددضغ  الصبػػػاؽ : اكاًل: 
معشضددضغ متزدداديغ فددي الجسمددة الػاحددجة, ويعبددخ عددغ ذلددظ احيانددا بددالسعشضضغ الستقددابمضغ. ويبددجو ان ال 

بقت بضغ مشاسبة بضغ ىحا السعشى االصصبلحي والسعشى المغػي, ففي المغة تعشي السػافقة, ويقال شا
الذضبضغ اذا جعمت أحجىسا ححو االبخ , وقضل انسا سسي شباقا الن في ذكخ السعشضدضغ الستزداديغ 

 (ٕ٘ٛ)معا تػفيعيا كحكخ االحياء مع االماتة, واالبكاء مع الزحظ وما شابو ذلظ.

َفَيُكػَف َأكَّاًل َقْبَل َأْف َيُكػػَف  َحاالً  َحاؿٌ  َلوُ  َيْدِبقْ  َلعْ  َالَِّح  ّلِلَِّ  َاْلَحْسجُ ))قال )عميو الدبلم( :  
ُه َ،ِليػٌل َك آِخخًا َك َيُكػَف َضاِىخًا َقْبَل َأْف َيُكػَف َغاِششًا ُكلُّ ُمَدسِّ  ِغاْلَػْحَجِة َغْيَخُه َقِميٌل َك ُكلُّ َعِديٍد َغْيػخَ 

اِلٍع َغْيَخُه ُمَتَعمٌِّع َك ُكػلُّ َقػاِدٍر َغْيػَخُه َيْقػِجُر َك ُكلُّ َقِػ ٍّ َغْيَخُه َضِعيٌف َك ُكلُّ َماِلٍظ َغْيَخُه َمْسُمػٌؾ َك ُكلُّ عَ 
ْشَيا َك َيْعِجُد َك ُكلُّ َسِسيٍا َغْيَخُه َيَرعُّ َعْغ َلِصيِف َاأْلَْصَػاِت َك ُيِرسُُّو َكِبيُخَىا َك َيْحَىُب َعْشُو َما َغُعَج مِ 

ـِ َك ُكلُّ َضاِىٍخ َغْيَخُه َغْيُخ َغػاِشٍغ َغػاِشٌغ َك  ُكلُّ َغِريٍخ َغْيَخُه َيْعَس  َعْغ َخِفيِّ َاأْلَْلَػافِ  َك َلِصيِف َاأْلَْجَدا
ٍؼ ِمػْغ َعَػاِقػِب َزَمػاٍف َك اَل  َلعْ  ُكلُّ َغاِشٍغ َغْيَخُه َغْيُخ َضاِىخٍ  َيْخُمْق َما َخَمَقُو ِلَتْذِجيِج ُسْمَصاٍف َك اَل َتَخػُّ

ن قرددج إقددال الذددارح :  , (ٕٙٛ)((  َشػػِخيٍظ ُمَكػػاِثٍخ َك اَل ِضػػجٍّ ُمَشػػاِفخٍ ِاْسػػِتَعاَنٍة َعَمػػ  ِنػػجٍّ ُمَثػػاِكٍر َك اَل 
وال شدديء مددغ االشددياء مػجددػد  نددو لددع يدددل مػجددػدا  نددو سددبحانو وتعددالى اول ألأاالمددام عميددو الدددبلم 

ن ذاتو السقجسة ىي أ, و محزا   أنو باق وكل شيء مغ االشياء يعج عجما   , ومعشى كػنو ببخا  أصبل  
                                                           

 ٕٖٗ -6ٕٗظ: مفتاح العلوم:  (5ٖٕ)
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يجتسددع ليددا ىددحان االعتبدداران معددا فددي كددل حددال, وىددػ وحددجه ادلددة وجددػده واعددبلم ثبػتددو وحددجىا التددي 
 (ٕٚٛ)وا حة جمية فيػ ضاىخ, وىػ اليجرك بالحػاس وىػ باشغ ولكشو غضخ بفي عمى االلباب.

َأكَّاًل )قددام الددشز عمدددى بشيددة بجيعيدددة كددان شخفاىددا الصبددداق, اذ ورد فددي قػلدددو عميددو الددددبلم: 
( َعػػاِلٍع ُمػػَتَعمٌِّع ( ك)َماِلػػٍظ َمْسُمػػػؾٌ ( ك)َقػػِػ ٍّ َضػػِعيفٌ (   ك)َعِديػػٍد َ،ِليػػٌل ( ك)َغاِششػػاً َضػػاِىخًا ( ك))آِخػػخاً 
بدضغ صدفتضغ   وال  أمام عميو الدبلم يصدابق فاإل (  َغِريٍخ َيْعَس  ( ) َسِسيٍا َيَرعُّ ( )َقاِدٍر  َيْعِجدُ ك)

, وبحلظ اشارة عمػيدة فدحة مفادىدا؛ ان  والباشغ(سبحانو وتعالى فيػ )االول واالبخ(وىػ ) الطاىخ 
الددحات االلييدددة حدددضغ ال تحدددجىا حدددجود وال تجددددسيا اشددكال انسدددا غضخىدددا مدددغ تحدددجه الحدددجود وتجددددسو 
االشكال, فيػ وحجه االول واآلبخ, وكل ما ىػ غضخه لو مبجأ ومشتيى, وىػ وحجه الطاىخ والباشغ, 

بدضغ الردفات االلييدة  بعجئدح لتصدابق وكل ما غضخه ضاىخ محددػس غضدخ دائدع. ثدع تدأتي السصابقدات
وصفات غضدخه فضثبدت عميدو الددبلم لدحات هللا سدبحانو وتعدالى العددة, ولغضدخه الحلدة, فداب وحدجه الغشدي 
الدحي اليحتداج الدى شديء, وكدل مدا غضدخه ذلضددل ألندو محتداج الدى غضدخه, وبيدحا الدجرس التخبدػي اشددارة 

يكػن ذليبل لغضخ ربدو.  ويصدابق عميدو الددبلم الى أن الحل لسغ يجعل نفدو محتاجا الى غضخ ربو ف
بضغ القػة ويشدبيا لمحات السقجسة, والزدع  يشددبو لغضدخ تمدظ الدحات, ليقدػل أن كدل مداىػ غضدخ هللا 
سدددبحانو محتددداج, والسحتددداج  دددعيف, فسدددغ احتددداج الدددى قدددػة غضدددخ هللا فيدددػ  دددعيف. ويرددد  هللا 

سسمددػك محتدداج لسالكددو, فدداذا احتدداج العبددج سددبحانو بانددو السالددظ وان كددل مددا ىددػ غضددخ هللا مسمددػك, وال
الى غضخ ربو فيػ ذلضل. وير  هللا سبحانو بانو وحجه العدالع مدغ غضدخ تعمديع وغضدخه مدتعمع محتداج 
الى مغ يعمسو, وكحا الحال الى بعية الصباق. ليدتذ  الستأدب مغ تمظ الرفات القجسية الدابقة: 

اج,  فاب االول واالبخ والطاىخ والبداشغ وىدػ العديدد أن السضدة الخبانية: الغشى ومضدة غضخه: االحتي
والقددػي وىددػ السالددظ و العددالع والقددادر والدددسيع والبرددضخوغضخه محتدداج ذلضددل باحتياجددو السصمددق وىددػ 
محتاج الدى القدػة لضدجرأ عدغ نفددو السسمػكيدة لغضدخ هللا, واندو محتداج الدى الدتعمع ومحتداج الدى القدجرة, 

 يبرخ. ومحتاج الى مغ يجعمو يدسع و 

رَ  كَ ))وفددي قددػل لددو عميددو الدددبلم:  ػػيِق َك  َاأْلَْرزَاؽَ  َقػػجَّ ػػَسَيا َعَمػػ  َالزِّ َفَكثََّخَىػػا َك َقمََّمَيػػا َك َقدَّ
َعةِ  ػْكَخ َك  -َالدَّ َؿ َفَعَجَؿ ِفيَيا ِلَيْبَتِمَي َمْغ َأَراَد ِغَسْيُدػِرَىا َك َمْعُدػِرَىا َك ِلَيْخَتِبَخ ِبَحِلَظ َالذُّ ػْبَخ َفَعجَّ َالرَّ

َيا َك َفِقيِخَىا ُثعَّ َقَخَف ِغَدَعِتَيا َعَقاِبيَل َفاَقِتَيػا َك ِغَدػاَلَمِتَيا َشػَػاِرَؽ آَفاِتَيػا َك ِغُفػَخجِ   َأْفَخاِحَيػا ِمْغ َغِشيِّ
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َخَىا َك َكَصػلَ  َمَيا َك َأخَّ َخَىا َك َقجَّ ِغػاْلَسْػِت َأْسػَباَبَيا َك  ُغَرَز َأْتَخاِحَيا َك َخَمَق َاآْلَجاَؿ َفَأَشاَلَيا َك َقرَّ
, قدال الذدارح :  لضبتمدي مدغ أراد بسيددػرىا  (ٕٛٛ)(( َجَعَمُو َخاِلجًا أِلَْشَصاِنَيا َك َقاِشعػًا ِلَسَخاِ ػِخ َأْقَخاِنَيػا

رزاق كثدددخة وقمدددة, فسدددا مدددغ كثدددخة رزق اال وتدددأتي معدددو )عقابضدددل الفاقدددة(  ومعددددػرىا أي االبدددتبلء بددداأل
وح التي تطيدخ عمدى شدفة االنددان حدضغ السدخض, والفاقدة : الفقدخ, ليكدػن والعقابضل في األصل القخ 

السعشددى: مددا مددغ سددعة اال ومعيددا مشغرددات االحتيدداج, ومددا مددغ سددبلمة اال معيددا مرددائب متجددجدة, 
وقددج فخددع التعبضددخ العمددػي تمددظ السرددائب حددضغ وصددفيا بصددػارق اآلفددات, أي السرددائب التددي تددأتي 

 (ٜٕٛ)ليبل, فعادة ما تكػن اشج وشأ.

ػػػػَعةِ ()َفَكثََّخَىػػػػا َك َقمََّمَيػػػػا ) فددددي قػلددددو عميددددو الدددددبلم:كددددحلظ  الصبدددداق  ورد  ػػػػيِق َك َالدَّ (  َالزِّ
َيػػا َك َفِقيِخَىػػا( )ِغَسْيُدػػػِرَىا َك َمْعُدػػػِرَىا) ػػَخَىا(  )َأْفَخاِحَيػػا َأْتَخاِحَيػػا( )َغِشيِّ َمَيا َك ( )َأَشاَلَيػػا َك َقرَّ َقػػجَّ

َخَىا ليطيخ بشية لمثشائيات الي تذعخ االندان بيػن ىحه الجنيا, فبل كثخة اال ومعيا ىاجذ القمة,  (َأخَّ
شدددباح العددددخ, وال فدددخح اال مردددحػبا أوال سدددعة اال معيدددا قمدددق الزدددضق, وال ميددددػر اال مردددحػبا ب

بالخػف مغ الحدن, وما شال عسخ اال ومعو قخب االجل وقرخ ايام البقاء الن االندان مػصػل 
السددػت الددحي ال مفددخ مشددو وال يعفددى الفقضددخ وال الغشددي. وبددحلظ يتجمددى الددجرس التخبددػي فيذددخق  بددبب

بتأديب يددايخ العردػر ميسدا تصاولدت ويػافدق االجيدال ميسدا تصدػرت, وىدػ درس نفددي يخبدي فدي 
االندددان قددػة االرادة والرددسػد امددا الثشائيددات التددي او ددحيا االمددام عميددو الدددبلم كددي تشتيددي الحيدداة 

 ويرل االندان الى لقاء ربو بدبلم.  بدبلم

))إّنُو َلِبُكّل مكاف, كفي كل حيغ كأكاف, كما كل إنذ كجاف, اليثمسو وقال عميو الددبلم :
َشػػْخٌز َعػػْغ    اَل َيْمِػيػػوِ العصػػا , كال يشقرػػو الِحبػػا , كال يدػػتشفحه سػػا ل, كال يدتقرػػيو نا ػػل, ك 

 َتْحُجُدُه ِلَبػٌة َعػْغ َسػْمب، َكاَل َيْذػَغُمُو َغَزػٌب َعػْغ َرْحَسػة، َعْغ َصْػت، َكاَل   َشْخز، َكاَل ُيْمِييِو َصْػتٌ 
اْلُبُصػػػػُف َعػػػِغ الطُُّيػػػػِر، َكاَل َيْقَصُعػػػُو الطُُّيػػػػُر َعػػػِغ    َرْحَسػػػٌة َعػػػْغ ِعَقػػػاب، َكاَل ُيِجشُّػػػوُ   َكاَل ُتػِلُيػػػوُ 
قددال الذددارح:  كدان معشددى االمدام عميددو الدددبلم ان هللا سدبحانو قددج احدا  عمسددو بكددل  (ٜٕٓ)((اْلُبُصػػفِ 

مكان وزمان, وأن عصاءه ال يشقرو العصاء وان اغجق, بل ال حجود لحج أقردى لمجدػد, وال تذدغمو 
رعاية شدخز عدغ شدخز ببدخ, فدبل يددمب عصداءه مدغ أحدج اذا وىدب أحدجا, وال يتحضدخ فدي بددم 
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 يسشعدو بفدداؤه عددغ التجمددي لمعقدػل, وال يسشعددو تجميددو عدغ بفدداء كشيددو عددغ رحستدو وال يتددخدد, وىددػ ال
 (ٜٕٔ)االبرار. 

تشدددددافذ الصبددددداق فدددددي الدددددشز العمدددددػي عمدددددى ضيدددددػر السعددددداني الفشيدددددة والتخبػيدددددة, فانتردددددب 
)الغزددب( الددى جانددب )الخحسددة ( وتذددامخت )الخحسددة( بجشب)العقدداب( وترددارعت:) البصددػن( مددع 

, ليردل االندددان الدى التخبيدة عمددى التشدافذ عمدى الخحسددة (ٕٜٕ)( )الطيدػر( , و )العمدػ( مددع )الدجنػ 
مدددغ اسدددباب الغزدددب الخبددداني, يدتذدددعخ الػجدددػد السقدددجس فدددي ضيدددػره  وجدددبل متيقطدددا   االلييدددة حدددحرا  

وبصػندددو وفدددي عمدددػه الستذدددام. عمدددى االكدددػان ودندددػه الدددحي يبلمدددذ الذدددغاف, فيعدددير يقطدددا مجانبدددا 
 التخدي الى الغفمة.

 الجشاسثانًيا: 

))يددسيو قجامدة شباقدا, وىدػ ان تدأتي فدي غضدخ رد العجدد عمدى الردجر تعخيف الجشػاس : 
  (ٖٜٕ)بمفطتضغ بضشيسا تساثل في الحخوف وتغايخ في السعشى.((

 استعسل اإلمام عميو الدبلم الجشاس في تعبضخه برػرة عامة , وقج رصج البحث بعزا مشيا:

َك َسػػػاِشِح َاْلِسَيػػػاِد َك ُمِدػػػيِل َاْلِػَىػػػاِد َك  َاْلِعَبػػػادِ  َخػػػاِلقِ  ّلِلَِّ  َاْلَحْسػػػجُ ))قدددال )عميدددو الددددبلم( : 
ُؿ َك َلْع َيَدْؿ كَ  ِليَِّتِو ِاْبِتَجاٌ  َك اَل أِلََزِليَِّتِو ِاْنِقَزاٌ  ُىَػ َاأْلَكَّ  َاْلَبػاِقي ِغػاَل َأَجػٍل ُمْخِرِب َالشَِّجاِد َلْيَذ أِلَكَّ

َجتْ  ْت َلُو َاْلِجَباُه َك َكحَّ َفاُه َحجَّ َاأْلَْشَياَ  ِعْشجَ َخخَّ ـُ  َخْمِقوِ  ُو َالذِّ ُرُه َاأْلَْكَىػا َلَيا ِإَغاَنًة َلُو ِمْغ َشَبِيَيا اَل ُتَقجِّ
تَّػػ  ِغاْلُحػػُجكِد َك َاْلَحَخَكػػاِت َك اَل ِغػػاْلَجَػاِرِح َك َاأْلََدَكاِت اَل ُيَقػػاُؿ َلػػُو َمَتػػ  َك اَل ُيْزػػَخُب َلػػُو َأَمػػٌج ِب حَ 

ػ  َك اَل َمْحُجػػٌب َفُيْحػَػى َلػْع َيْقػُخْب ِمػَغ َالطَّاىِ  ُخ اَل ُيَقاُؿ ِمعَّ َك َاْلَباِشُغ اَل ُيَقاُؿ ِفػيَع اَل َشػَبٌح َفُيَتَقرَّ
ُشػػُخػُص َلْحَطػػٍة َك اَل  ِاَبػػاِدهِ  َاأْلَْشػػَياِ  ِغاْلِتَرػػاٍؽ َك َلػػْع َيْبُعػػْج َعْشَيػػا ِغػػاْفِتَخاٍؽ َك اَل َيْخَفػػ  َعَمْيػػِو ِمػػغْ 

قال الذارح :) السياد ىشا: ىػ األرض ،وأصمو الفدخاش : وسداشحو  باسدصو  , (ٜٕٗ)(( كُر َلْفَطةٍ ُكخُ 
،ومشددو تدددصيح القبددػر بددبلف تدددشيسيا...والػىاد: جسددع وىددجة ، وىددي السكددان السصسددبغ .ومدددضميا: 
مجخى الدضل فضيا. والشجاد جسع نجدج ،وىدػ مدا ارتفدع مدغ األرض .ومخردبيا: مخو ديا وجاعميدا 

                                                           
 .7ٕٖ/ ٓٔظ: شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,  (6ٕٔ)
 .ٓ٘-6ٗظ: أسالٌب البدٌع فً نهج البالؼة : خالد كاظم , (6ٕٕ)
 5ٖٔالمصباح فً المعانً والبٌان والبدٌع:  (6ٖٕ)
 ٙٙٔ_٘ٙٔ/6أبً الحدٌد , شرح نهج البالؼة : ابن (6ٕٗ)
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لدبلم أورد في ىحه الخصبة  خوبا مغ عمع التػحضج ، وكميدا مبشيدة ذوات برب. واعمع أنو عميو ا
عمى ثبلثة أصػل :األصل األول: أنو تعالى واجب الػجػد لحاتدو ،ويتفدخق عدغ ىدحا األصدل فدخوق: 
أوليددا: أنددو لدديذ ألولضتددو ابتددجاء؛ ألنددو لػكددان ألولضتددو ابتددجاء لكددان محددجثا، وال شدديء مددغ السحددجث 

اجددب الػجددػد، أن ذاتددو ال تقبددل العددجم ، ويدددتحضل الجسددع بددضغ قػلشددا بػاجددب الػجددػد ؛ ألن معشددى و 
:ىحه الحات محجثدة، أي كاندت معجومدة مدغ قبدل ، وىدي فدي حعيقتيدا ال تقبدل العدجم . وثانضيدا: أندو 
ليذ ألزلضتو انقزاء ؛ألنو لػصح عميو العجم لكان لعجمو سدبب، فكدان وجدػده مخمػقدا عمدى انتفداء 

ضددخه ، يكددػن مسكددغ الددحات ، فددبل يكددػن واجددب الػجددػد .وقػلددو عميددو سددبب عجمددو ،والستػقدد  عمددى غ
الدددددبلم )ىددددػ األول لددددع يدددددل ، والبدددداقي بددددبل أجددددل (تكددددخار ليددددحيغ السعشددددضغ الدددددابقضغ عمددددى سددددبضل 

ورد   (ٜٕ٘)التأكضج...وثالثيا:أنو ال يذبو األشياء  البتة؛ ألن ما عاده إما جدع أو عخض مجدخد...(
فددي كمسددات السيدداد، والػىدداد، وىددػ جشدداس مزددارق ويمحددظ تكددخار فددي ىددحا الددشز الجشدداس االيقدداعي 

الكمسددات عمددى وزن واحددج وكددحلظ تشدداغع السػسدديقى الرددػتية بدددبب تكددخار حخفددي األلدد  والددجال فددي 
نيايددة الكمسددات مددع ابددتبلف السعدداني لمكمسددات ثددع تبددجأ وتضددخة أبددخى مددغ التشدداغع فددي كمستددي ابتددجاء، 

افتدددخاق والترددداق فدددضمحظ عمدددى الدددخغع مدددغ التباعدددج فدددي  وانقزددداء ايزدددا بددداألل  وكدددحلظ فدددي كمستدددي
السعدداني اال أن ىشدداك اندددجام تددام فددي الددشز بدددبب ايقدداق الحددخوف واندددجاميا وكددحلظ الحددال فددي 

 كمسة لحطة ولفطة.

 الدجا -ثالثًا:

ىدددػ فدددي الشثدددخ كالقافيدددة فدددي عمدددى حدددخف واحدددج... و  الفاصدددمتضغ مدددغ الشثدددخ تػاشدددم ((يعدددخف بأّندددو
دا.  واالسجاق مبشية عمى الدكػن وال يخدتز بدالشثخ انسدا يدجبل فدي الذدعخ (ٜٕٙ)الذعخ((  (ٜٕٚ)ايز 

 متجاندددددة وحددددخوف عمصحددددخوف التذدددداكل وأ الكددددبلم مقدددداشع فددددي االعتددددجال واألصددددل فددددي الدددددجع
 . (ٜٕٛ)متقاربة

كسددا –وكددان يدددابق لفطددة معشدداه ومعشدداه لفطددو )عميددو الدددبلم( ورد الدددجع فددي كددبلم اإلمددام 
 شأنيا ،اآلبخ بعسالب بعزيا الببلغة نيج في الدجع أنػاق وقجابتمصت -الخاضيةتػص  الببلغة 

 يكددغ لددع العرددخ, وكددان الدددجع عشددج أمضددخ السددممشضغ ذلددظ فددي البميغددة الشرددػص فددي ورد مددا شددأن

                                                           
 7ٙٔ_ٙٙٔ/6شرح نهج البالؼة: ابن أبً الحدٌد  (6ٕ٘)
 ٕٓٗالتلخٌص فً علوم البالؼة:  (6ٕٙ)
 ٕٓٗالتلخٌص فً علوم البالؼة:  (67ٕ)
 7ٗظ: اسالٌب البدٌع فً نهج البالؼة:  (65ٕ)
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 تتجدددو فأيشسددا ، العكدددذ ولدديذ تددابع لمسعشدددى الخدداشخ، وىدددػ بعفدددػ مدددخخا كدددان بددل لحاتدددو، مقرددػدا
مدغ شدخو  تحقدق  كمضيسا، وذلظ شدخو  أو األصػات واألوزان تسذ بتشػيعات الدجع يتجو الجاللة
 .فيو يخد الحي الشثخي  مبلحطةالشػق مع يمدييا التي أووضائفو وجسالضتو الدجع

 

َغْيػِخ َرِكيَّػٍة َالَّػِح   ِمػغْ  َغْيِخ ُرْؤَيٍة َك َاْلَخاِلقِ  ِمغْ ؼ َاْلَسْعُخك  ّلِلَِّ  َاْلَحْسجُ ))قال اإلمام )عميو الددبلم( : 
 َساٍج َك َلْع َيَدْؿ َقاِ سًا َداِ سًا ِإْ، اَل َسَساٌ  َ،اُت َأْبَخاٍج َك اَل ُحُجٌب َ،اُت ِإْرَتاٍج َك اَل َلْيٌل َداٍج َك اَل َغْحخٌ 

ُ،ك ِاْعِتَساٍد َك َ،ِلَظ ُمْبَتِجُع اَل َجَبٌل ُ،ك ِفَجاٍج َك اَل َفجّّ ُ،ك ِاْعِػَجاٍج َك اَل َأْرٌض َ،اُت ِمَياٍد َك اَل َخْمٌق 
ْسُذ َك َاْلَقَسُخ َداِ َباِف ِفي َمْخَضػاِتِو ُيْبِمَيػاِف  ُكػلَّ َجِجيػٍج َك َاْلَخْمِق َك َكاِرُثُو َك ِإَلُو َاْلَخْمِق َك َراِزُقُو َك َالذَّ

 عدد وجدل يعدخف مدغ غضدخ ية يقرج بيا االمام عميو الدبلم بدان هللاوالخو   (ٜٜٕ)(( ُيَقخَِّباِف ُكلَّ َغِعيجٍ 
ان تتعمق البرضخة بحاتو, وأما  الخؤية فيي الفكخة, أي ان هللا سبحانو بمق االكػان مغ غضخ تفكضخ 
فعمسو حزػري وأمخه كػني, وىػ قائع قبل ان يخمق العػالع, فميذ مغ مخمػق يسذي عمى رجمضغ, 

الدبصر أو فدي التردخف فدي  أو يصضخ بجشاحضغ قج اعتسج سبحانو وتعدالى عميدو فدي الخمدق, أو فدي
, فمسدددا يرددد  االمدددام عميدددو الددددبلم قزدددية مػغمدددة بالقدددجم يتصمدددب االمدددخ تشػيعدددا  فدددي (ٖٓٓ)االكدددػان. 

االيقدداق مددغ حضددث عددجد الكمسددات وشددػل الفقددخات , وتغضضددخ حددخف الددخوي , وذلددظ لخرػصددية ىددحه 
خات: )سددساء الخؤيددة العسيقددة التددي تذددبو الكذدد  الرددػفي اذ تخصدد  االذىددان وتختفددي, وكددحلظ الفقدد

, و )فدج ذو اعػجداج(  فيدي أدبيدات  داج( و )بحدخ سداج( و )جضدل ذو فجداجذات ابخاج(  و )لضدل 
, فتدددداوى السقصدددع األول بدددالسقصع الثددداني  (ٖٔٓ)يقدددػم بيدددا الدددشز عمدددى تجددداذب التذدددابو واالبدددتبلف

 . (ٕٖٓ)السقاشع شػال وقرخا اني فقج تأل  مغ فقخات ست, تشػيعتداويا ايقاريا, أما السقصع الث

ِمْغ َرْحَسِتِو َك اَل َمْخُمػٍّ ِمػْغ ِنْعَسِتػِو  َمْقُشػطٍ  َغْيخَ  ّلِلَِّ  َاْلَحْسجُ ))وقال االمام عميو الددبلم:     
َسػٌة َلُو ِنعْ  َك اَل َمْأُيػٍس ِمْغ َمْغِفَخِتِو َك اَل ُمْدَتْشَكٍ  َعْغ ِاَباَدِتِو َالَِّح  اَل َتْبَخُح ِمْشُو َرْحَسٌة َك اَل ُتْفَقجُ 

ْنَيا َداٌر ُمِشػػَي َلَيػػا َاْلَفَشػػاُ  َك أِلَْىِمَيػػا ِمْشَيػػا َاْلَجػػاَلُ  َك ِىػػَي ُحْمػػَػٌة َخِزػػَخٌة َخْزػػَخاُ  َك َقػػْج  َعِجَمػػْت َك َالػػجُّ
اَل َتْدػَأُلػا ِفيَيػا  ِلمصَّاِلِب َك ِاْلَتَبَدْت ِغَقْمِب َالشَّاِضِخ َفاْرَتِحُمػا ِمْشَيػا ِغَأْحَدػِغ َمػا ِغَحْزػَخِتُكْع ِمػَغ َالػدَّاِد كَ 

ير  االمام عميو الدبلم دار الجنيا بأنيا (ٖٖٓ)(( َفْػَؽ َاْلَكَفاِؼ َك اَل َتْصُمُبػا ِمْشَيا َأْكَثَخ ِمَغ َاْلَباَلِغ 

                                                           
 .ٖٕٗ/ٙشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (66ٕ)
 .ٕٗٗ/  ٙشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,  (ٖٓٓ)
 .ٓ٘-6ٗظ: أسالٌب البدٌع فً نهج البالؼة : (ٖٔٓ)
 .ٗ٘ظ: أسالٌب البدٌع فً نهج البالؼة :  (ٕٖٓ)
 .67/ٖشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,  (ٖٖٓ)
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جسضمدددة فدددي عدددضغ شالبضيدددا, ولكدددغ مقدددجر ليدددا الفشددداء وان سدددكانيا قدددج كتدددب عمدددضيع ال محالدددة الجدددبلء 
وىػ ال يصمب مغ الداد اال ماجعمو هللا سبحانو لدو وبدضغ يجيدو, وال والسغادرة, فالسشترح مغ غادرىا 

 (ٖٗٓ)يدأل مغ الخزق غضخ الحي يخفع عشو الكفاف.

َك اَل ( ك)َك اَل َمْأُيػٍس ِمْغ َمْغِفَخِتوِ ( ك)َكاَل َمْخُمػٍّ ِمْغ ِنْعَسِتوِ ك )( ِمْغ َرْحَسِتوِ  َمْقُشػطٍ  َغْيخَ  (
جدداء الددشز رتضبددا  محتاجددا الددى التشددػق لمفددت االنتبدداه الددى معشددى )الخحسددة  (ُمْدػػَتْشَكٍ  َعػػْغ ِاَباَدِتػػوِ 

َك  (ِنْعَسػػػةٌ )َك  (َرْحَسػػػةٌ )والشعسدددة( بيدددحا البشددداء السددددجع فدددي شدددكمو والستغضدددخ فدددي ايقاعدددو عسدددا سدددبقو.
 التدجيع لضتكافدأ السعشدى مدع الردػت غضدخ السددجع فدي ثع يدضخ االيقاق مغادرا  (َاْلَجاَل ُ )َاْلَفَشاُ  َك )

الشرديحة بالخحضدل عددغ دنيدا بزددخة حمدػة مدغ دون االفددخا  فدي التدددود مشيدا, بدل االكتفدداء بسدا يخفددع 
الفقددخ عددشيع. وبيددحا يددػازن االمددام االيقدداق مددع الجاللددة لضتددداوقا مددع الجددػ العددام لمددشز حضددث كانددت 
 مػسددديقا التددددجيع مدددع مددداىػ مفدددخح ومصدددخب: الخحسدددة والشعسدددة والسغفدددخة والعبدددادة, فيددددضخ االيقددداق
السصخب حتى يػقظ عمى ايقاق االلع )الفشاء( )الجبلء( ليختفي المحغ السفخح الستشاغع ويحدل محمدو 

 ايقاق الجج والحجة.

 )معخفة الرالحيغ( ضفي غخ  البجيعيةاألساليب 

 اكال: الصباؽ

َعَمػػ   لَُّ  َأعاَنػػوُ  َعْبػػجاً  ِإَلْيػػوِ  لَِّ  ِابػػادِ  َأَحػػبِّ  ِمػػغْ  ِإفَّ  !لَِّ  ِابػػادَ ))قددال )عميددو الدددبلم( : 
 َنْفِدِو، فاْسَتْذَعَخ اْلُحػْدَف، كَتَجْمَبػَب اْلَخػْػَؼَ َفَدَىػَخ ِمْرػباُح اْلُيػَجى ِفػي َقْمِبػِو، كَأَعػجَّ اْلِقػَخى ِلَيْػِمػوِ 

ػػِجيَج. َنَطػػَخ َفَأْغَرػػَخ، كَ،َكػػَخ َفاْسػػ َف الذَّ َب َعَمػػ  َنْفِدػػِو اْلَبِعيػػَج، كَىػػػَّ  َتحْكَخ، كاْرَتػػَػى الشَّػػاِزِؿ ِغػػِو، َفَقػػخَّ
ػَيػاِت،  ِمغْ  َمْت َلُو َمَػاِرُدُه، َفَذِخَب َنَيػاًل، كَسػَمَظ َسػِبياًل َجػَجدًا، َقػْج َخَمػَا َسػخاِبيَل الذَّ َعْحٍب ُفَخاٍت ُسيِّ

ْىػػِل اْلَيػػَػى، ِصػػَفِة اْلَعَسػػ ، كُمذػػاَرَكِة أَ  ِمػػغْ  اْلُيُسػػػـِ، ِإالَّ َىّسػػًا كاِحػػجًا اْنَفػػَخَد ِغػػِو، َفَخػػَخجَ  ِمػػغَ  كَتَخمَّػػ 
َدى، َقْج َأْغَرَخ َشِخيَقُو، كَسَمَظ َسػِبيَمُو، كَعػَخَؼ  ِمغْ  كصارَ  َمفاِتيِح َأْبػاِب اْلُيَجى، كَمغاِليِق َأْبػاِب الخَّ

ِغ َعَمػ  ِمَشػاْلَيِقي اْلُعػَخى ِغَأْكَثِقيػا، كِمػَغ اْلِحبػاِؿ ِغَأْمَتِشيػا، َفُيػػَ  ِمػغَ  َمشاَرُه، كَقَصػَا ِغسػاَرُه، كاْسَتْسَدػظَ 
ْسذِ  يبضغ اإلمام عميو الدبلم حال العدارفضغ الداىدجيغ فيدع يجعمدػن الحددن ,  (ٖ٘ٓ)(( ِمْثِل َضْػِ  الذَّ

شددعارا ليددع والخددػف لباسدديع الطدداىخ فيدتزددضمون بددحلظ العدددوف عددغ الددجنيا مرددابيح تيددجي الددى 
                                                           

 65/  ٖظ: شرح نهج البالؼة: (ٖٗٓ)
 .ٗٓٗ/ٙشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد ,  (ٖ٘ٓ)
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القخيددددب الفدددداني واسددددتيان  االبددددخة, فتبرددددخ بضددددػم العيامددددة فتقددددخب لددددو البعضددددج البدددداقي لضيددددػن عميددددو
 .(ٖٙٓ)بذجائجىا

فَ )ال ، ك(َبِعيجَ (ك)البَ يَ َقخّ )الفتسثل االمام مقاصجه بالصبداق   ػجِ (ك )َيػَّ ك  (َمفػاِتيحِ  (ة( كالذَّ
ف نفدددو بيددحه العبددارات؛ ألّن العخفددان ويددخى الددبعس أّن اإلمددام عميددو الدددبلم قددج عددخّ  ))(َسغػػاِليقِ )ال

التشاسدب إاّلأمثالدو عميدو الددبلم، واألنددب أن يقدال بدأّن بيدان اإلمدام درجة حال رفيعة شخيفة ججا ، 
، حضدث   خح الرفات الكمية لمكاممضغ مدغ العخفداء وأصدحاب الددمػك إلدىش  عميو الدبلم استيجف َّللاَّ

يتسثدل مردجاقيع بدو وزوجددو والسعردػمضغ مدغ ولددجه عميدو الددبلم. والجددجيخ بالدحكخ أّن اإلمدام عميددو 
(( انبددا  مددغ الجػانددب السيّسددة لحددال اإلندددان الكامددل حتددى ذكددخ لددو أربعددضغ صددفةالدددبلم لددع يتددخك ج

(ٖٓٚ) . 

والجرس التخبػي يتسثل في التعخيف برفات الرالحضغ التي يحتداج الدضيع الستدأدب ليقتدجي 
بيددع, فيددمالء  القددجوة ىددع مددغ يقخبددػن البعضددج الحددق وييػنددػن الذددجيج الدائددل ويفتحددػن مغددالضق الجيددل 

 وسمػكيع.بسعارفيع 

ومغ كبلم لو عميو الدبلم لسا أجتسع الشاس إليدو وشدكػ مدا نقسدػه عمدى عثسدان ،وسدألػه    
اَمػػاـٌ َعػػاِدٌؿ،  لَِّ  ِعْشػػجَ  لَِّ  ِاَبػػادِ  َأْفَزػػلَ  َفػػاْعَمْع َأفَّ ))مخاشبتددو واسددتعتابو ليددع، فقددال عميددو الدددبلم :

ـَ ُسشًَّة َمْعُمػَمًة، َكأَ  ُىِجَ  َكَىَجى َخٌة، َلَيا َأْعاَلـٌ، َكِ فَّ اْلِبَجَع ، َفَأَقا َشَغ َلَشيِّ َماَت ِبْجَعًة َمْجُيػَلًة. َكِ فَّ الدُّ
َكِ فَّ َشػخَّ الشَّػاِس ِعْشػَج لَِّ ِإَمػاـٌ َجػاِ ٌخ َضػلَّ َكُضػلَّ ِغػِو، َفَأَمػاَت ُسػشًَّة َمػْأُخػَ،ًة، , َلَطاِىَخٌة، َلَيػا َأْعػاَلـٌ 

قدددال الذدددارح: ) ثدددع حدددحره جاندددب هللا تعدددالى ونبيدددو عمدددى أن الصخيدددق (ٖٛٓ)(( َمْتُخكَكػػػةً َكَأْحَيػػػا ِبْجَعػػػًة 
وا حة، وأعدبلم اليدجى قائسدة ،وأن اإلمدام العدادل أفزدل الشداس عشدج هللا ، وأن اإلمدام الجدائخ شدخ 

 (الشاس عشج هللا 

:اعبلىددع يعمددق الحدددضشي عمددى ىددحه الخصبددة بقػلددو : ))وأعمددع أن أفزددل ربدداد هللا عشددج هللا 
حالدددة فدددي الدددجيغ وارفعيدددع درجدددة عشدددج هللا إمدددام عدددادل اليحيدددف فدددي سدددضخة والحكدددع، ىدددجي: ىدددجاه هللا 
لؤلعسددال السخ ددية لددو وىددجى غضددخه بإرشدداده إلددى الخضددخات والتقددػى فأقددام سددشة معمػمددة أحياىددا ودعددا 

                                                           
 .٘ٓٗ/ ٙظ: شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,  (ٖٙٓ)
 .5ٕٖ-7ٕٖ/ٖنفحات الوالٌة : (7ٖٓ)
 7ٔٔ/6شرح نهج البالؼة: ابن أبً الحدٌد  (5ٖٓ)
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،وأن  إلضيددا وحسددل الخمددق مبلزمتيا...وأمددات بجعددة مجيػلددة مددا ابتددجق مددغ األمددػر السزددادة لمدددشغ
إن ىددحه  (ٜٖٓ)الدددشغ لشضددخة ضدداىخ أمخىددا، وتكددػن دالددة عمضيددا ،بددضغ حاليددا ليددا أعددبلم تخشددج إلضيددا...(

الخصبة قج اشتسمت عمى نػق مغ أنػاق البجيع يدسى الصباق , وىػ ذكخ الثشائيات الستقابمة , كقػلو 
قػلددددو )أقددددام سددددشة )أفزددددل ربدددداد هللا ( مقابددددل )أشددددخ ربدددداد هللا (, وقػلددددو الجددددائخ مقابل)العددددادل( , و 

معمػمة( مقابل) امات سشة مجيػلة(فيحه األمػر كميا تكافم وشباق  فأورد ىشا أزواجا  مدغ األلفدا  
متردداحبة دومددا  , حضددث يدددتجعي أحددجىسا اآلبددخ وذلددظ بحكددع العبلقددة التددي تجسددع بضشيسددا , وىددي 

, فضخد الصباق في نرػص نيج الببلغة في الكمسات الستزادة  لبيان مفاهيع  (ٖٓٔ)عبلقة التزاد 
 تخبػية رصضشة تطيخ مغ ببلل تمظ الثشائيات الستزادة .

 الجناسثانيا:

ُمَحسَّجًا ص ِغاْلَحقِّ ِلُيْخِخَج ِاَباَدُه ِمْغ ِاَبػاَدِة  َلَُّ  َفَبَعثَ ))وجاء في  قػلو )عميو الدبلم( : 
ْيَصاِف ِإَل  َشاَعِتِو ِغُقْخآٍف َقْج َبيََّشُو َك َأْحَكَسُو ِلَيْعَمَع َاْلِعَبادُ  َاأْلَْكَثافِ  َربَُّيْع  ِإَل  ِاَباَدِتِو َك ِمْغ َشاَعِة َالذَّ

كا ِغِو َغْعَج ِإْ، َجَحُجكُه َك ِلُيْثِبُتػُه َغْعَج ِإْ، َأْنَكُخكُه َفَتَجمَّ  َلُيْع ُسػبْ  َحاَنُو ِفػي ِكَتاِغػِو ِمػْغ ِإْ، َجِيُمػُه َك ِلُيِقخُّ
َفُيْع ِمْغ َسْصَػِتِو َك َكْيَف َمَحَق َمْغ َمَحَق ِغػ اْلَسُثاَلِت َغْيِخ َأْف َيُكػُنػا َرَأْكُه ِغَسا َأَراُىْع ِمْغ ُقْجَرِتِو َك َخػَّ

ربددددادة , بعددددث هللا رسددددػلو حتددددى يخددددخج الشدددداس مددددغ (ٖٔٔ)((  َك ِاْحَتَرػػػػَج َمػػػػِغ ِاْحَتَرػػػػَج ِغالشَِّقَسػػػػاتِ 
, فقددال العمددػي : أن قػلددو عميددو الدددبلم : )ربدداده( و )ربددادة( مددغ التجشدديذ اذ حرددل (ٕٖٔ)األصددشام

بضغ تأليف حخف )رباده ( و)ربادة( مغ دون السعشى , إذ تجل المفطة األولى عمى السخمػقات مغ 
عدالى , جشذ البذخ , ألن أصدميا )ربداد( , واليداء  دسضخ عائدج عمدى بدالق العبداد , أال وىدػ هللا ت

وذلظ لئلشارة الى األمخ الحي مغ أجمو وججوا , أما أنيا أفدادت فدي وجدػد رابدم داللدي بضشيسدا وىدػ 
أن الخزددػق والعبددادة بالرددة التددي يجددب أن تددمتى مددغ جيددة بشددي بدم ال يشبغددي أن تكددػن إال  

(ٖٖٔ)وحجه سبحانو 
 

 : الدجا:ثالثا

                                                           
 ٕٖ٘ٔ_ٖٔ٘ٔ/ٖالدٌباج الوضً فً الكشؾ عن أسرار كالم الوصً: (6ٖٓ)
 .ٓٔٔظ: البدٌع بٌن البالؼة العربٌة واللسانٌات النصٌة : (ٖٓٔ)
 .6ٙ/ 6شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد : (ٖٔٔ)
 .6ٙ/ 6شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,  (ٕٖٔ)
 .6ٖٖٔ/ ٖالدٌباج الوضً :  (ٖٖٔ)
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 معخفة الخسػؿ صم  هللا عميو كآلو كسمع 

َك َمْشِبُتػُو َأْشػَخُؼ َمْشِبػٍت ِفػي َمَعػاِدِف َاْلَكَخاَمػِة َك  ُمْدػَتَقخٍّ  َخْيػخُ  ُمْدػَتَقخُّهُ  )): لدبلمقال عميو ا
اَلَمِة َقْج ُصِخَفْت َنْحَػُه َأْفََِجُة َاأْلَْبَخاِر َك ُثِشَيْت ِإَلْيِو َأِزمَُّة َاأْلَْغَراِر َدَفَغ َلَُّ  ػَغاِ َغ َك  ِغِو َمَساِىِج َالدَّ َالزَّ
لَّػَة َك أَ  َؽ ِغػِو َأْقَخانػًا َك َأَعػدَّ ِغػِو َالحِّ َ،ؿَّ ِغػِو َاْلِعػدََّة َكاَلُمػُو َأْشَفَأ ِغِو َالشََّػاِ َخ َالثََّػاِ َخ َألََّ  ِغِو ِإْخَػانًا َك َفػخَّ

م الخسدػل صدمى قال ابغ أبدي الحجيدج: لقدج قردج االمدام عميدو الددبل, (ٖٗٔ)((  َبَياٌف َك َصْسُتُو ِلَدافٌ 
هللا عميددو وبلددو وسددمع وبددضغ أن ندددبو صددمى هللا عميددو وبلددو بضددخ الشدددب واشددخفو, وتخعخعددو فددي بضددخ 
االسخ فيي اصل الذخف ومادتو, وقدج صدخف عشدو االحقداد وابفاىدا والد  بدضغ الشداس ابػاندا عمدى 

وقصدددع ديدددغ واحدددج, ومثالدددو التدددأليف بدددضغ امضدددخ السدددممشضغ عمدددي بدددغ ابدددي شالدددب وعسدددار ابدددغ ياسدددخ, 
: ضغبدد اإلمددام عميددو الدددبلمأن  وورد  (ٖ٘ٔ)سددبلم بددضغ االقددخان حددضغ فددخق بددضغ الحسدددة وابددي ليددب.باإل
فدددي ىدددحا الكدددبلم بعدددس صدددفات رسدددػل هللا صدددمى هللا عميدددو و بلدددو كدددل واحدددجة مشيدددا أعسدددق مدددغ ))

سدددددددددددددددابقتيا. وقددددددددددددددددج انصمدددددددددددددددق فددددددددددددددددي البجايدددددددددددددددة مددددددددددددددددغ جدددددددددددددددحوره العخيقددددددددددددددددة ومػقدددددددددددددددع والدتددددددددددددددددو، 
مددتقخ، ومشبتدو أشدخف  بضدخ همددتقخ »:ومكدان تخعخعدو أفزدل مكدان مددتقخ بضدخ بأّندو هليرفسدتقخ 

ميدات والسشبت األرحام السصيخة لؤل بالسدتقخ والسخاد.«الدبلمة  مساىجو مشبت، في معادن الكخامة، 
ِفػي َمَعػاِدِف َاْلَكَخاَمػِة َك  ), فيطيدخ الددجع فدي الفقدخات: (ٖٙٔ)(( واالصبلب السػحجة والسممشدة لآلبداء

ػػاَلَمةِ  ػػُة َاأْلَْغَرػػارِ :)وكددحلظ فددي قػلددو( َمَساِىػػِج َالدَّ ( َقػػْج ُصػػِخَفْت َنْحػػَػُه َأْفَِػػَجُة َاأْلَْبػػَخاِر َك ُثِشَيػػْت ِإَلْيػػِو َأِزمَّ
َؽ ِغِو َأْقَخاناً ككحلظ : ) يطيخ التداوي  ( َصْسُتُو ِلَدافٌ َكاَلُمُو َبَياٌف َك ( ككحلظ: )َألََّ  ِغِو ِإْخَػانًا َك َفخَّ

فددي الفقددخ السدددجػعة فيسددا بضشيددا, وكددان الرددػت السدددجع يذددضخ الددى تددداوي االىسيددة فددي الجاللددة 
فسعددادن الكخامددة ليددا االثددخ نفدددو فددي مسيدداد الدددبلمة. والتددأليف بددضغ االبددػان لددو االثددخ نفدددو فددي 

 ج ان الدجع كان مشقادا لمسعشى. التفخيق بضغ االقخان, فكل مشيسا نرخ لمجيغ واىمو. وىكحا نج

ػػَياِ  َك ُ،َؤاَغػػِة َاْلَعْمَيػػاِ  َك ُسػػخَِّة  َاأْلَْنِبَيػػا ِ  َشػػَجَخةِ  ِمػػغْ  ِاْخَتػػاَرهُ ))وقددال )عميددو الدددبلم( :  َك ِمْذػػَكاِة َالزِّ
بعدج أّن حسدج اإلمدام عميدو , قال الذدارح : )) (ٖٚٔ)(( َاْلَبْصَحاِ  َك َمَراِبيِح َالطُّْمَسِة َك َيَشاِبيِا َاْلِحْكَسةِ 

الخصبدة  مغ لثانياأدلة وجػده، تصخق في القدع   الدبلم َّللاَّ سبحانو وتعالى وأثشى عميو وأشار إلى

                                                           
 .ٙٗ/ 7شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,  (ٖٗٔ)
 ٙٗ/ 7ٌنظر شرح نهج البالؼة:  (ٖ٘ٔ)
 .76ٔ/ٗنفحات الوالٌة : (ٖٙٔ)
 .6ٔٔ/7د , شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌ (7ٖٔ)
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ذكخ فزائل الشبي صمى هللا عميدو و بلدو حضدث عدجد فزدائمو الفخيدجة ببزدع ربدارات قردضخة و   إلى
ومذكاة الزياء، وذؤابة العمياء، وسخة األنبياء،  شجخة مغ إبتاره»:ستة تذبضيات فقال عميو الدبلم

,  فاسدمػب الددجع يدأتي تبعدا  لمسعداني باسدمػب (ٖٛٔ)( البصحاء، ومرابيح الطمسة، ويشدابيع الحكسدة
إيقاعي في نياية كمسات )األنبياء والزياء والعمياء والبصحاء( , في الفقخات األولدى , وفدي لفطتدي 

ه االجددػاء السػسدديعية الخاتبددة ليددا االثددخ البددال  فددي )الطمسددة والحكسددة( فددي الفقددختضغ األبضددختضغ. وىددح
 التخبية حضث تذتخك االذن والقمب والعقل والحوق بالعسمية التخبػية.

 (التقػى )معخفة  في غخضة لتعبيخ اإلماـ )عميو الدالـ( األساليب البجيعي

 اكال: الصباؽ

سدددبحانو وتعدددالى: قددال عميدددو الددددبلم فدددي كتددداب لدددو الدددى معاويدددة يدددجعػه فيدددو الدددى تقدددػى هللا 
فػػاتق هللا فيسػػا لػػجيظ, كانطػػخ فػػي حقػػو عميػػظ, كارجػػا الػػ  معخفػػة مػػا ال تعػػحر غجيالتػػو, فػػنف ))

لمصاعة أعالما كاضحة , كسبال نيخة ,  كمحجة نيجة, كغاية مصمبة , يخدىا االكياس كيخالفيا 
نقستػو. كشاس, مغ نكب عشيا جار عػغ الحػق , كخػبط فػي التيػو, كغيػخ هللا نعستػو كاحػل غػو األ 

فشفدظ نفدظ ! فقج بيغ هللا لظ سبيمظ كحيث تشاىت غظ امػػرؾ , فقػج اجخيػت الػ  غايػة خدػخ 
كمحمػػة كفػػخ , فػػاف نفدػػظ قػػج اكلجتػػظ شػػخا , كاقحستػػظ ةيػػا, كاكردتػػظ السيالػػظ كاكعػػخت عميػػظ 

انيا دعػة الى الشطخ في أمػر الشفذ وما عمضيا مغ حدق هللا سدبحانو ومدا لدو مدغ   (ٜٖٔ)((السدالظ
سعخفددة وان الجيددل امددخ ال يعددحر عميددو احددج, وان لصاعددة هللا ضددػاىخ مذددخعة وا ددحة يددجركيا حددق ال

نيدددا ال تقدددػد صددداحبيا اال فدددي شدددخق الحدددق الشضدددخة باليجايدددة, وان غايدددات الحدددق تكدددػن الستبردددخ, أل
مغ العقبلء, وال يخال  تمظ السصالدب اال الشداكبػن عدغ الحدق , والدحي  دل  ومدتجابة مسغ يدسع

, وغضدخ هللا نعستددو عميدو حدضغ لدع يفيددا حدق العبدادة واحدل عميددو نقستدو حدضغ افددج فددي  فدي تيدو يعسدو
العبددداد وار ددديع. ثدددع يددددتعسل اسدددع فعدددل االمدددخ )نفددددظ نفددددظ ( والتدددي تدددجل عمدددى )عميدددظ بشفددددظ( 
فارحسيا الن هللا سدبحانو قدج بدضغ لدظ الددبضل , ولكدغ امدػرك تشاىدت بدظ الدى الخددخان السبدضغ والدى 

 (ٕٖٓ)خ والغي وىحه مػارد السيالظ, وبحلظ صعب شخيقظ الى ربظ ووعخ.محال الكفخ والذ

                                                           
 .6ٕٖ/ٗنفحات الوالٌة :  (5ٖٔ)
 6ٔٔ/ ٙٔشرح ابن ابً الحدٌد :  (6ٖٔ)
 6ٕٔ/ ٌٙٔنظر شرح ٌن ابً الحدٌد:  (ٕٖٓ)
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)لػػجيظ عميػػظ(, )السعخفػػة الجيالػػة(, )االكيػػاس ك ورد الصبدداق فددي الددشز الدددابق فددي : 
 االكشاس( ك )نعستو نقستو(. ككسا ضيخ مغ اسمػب االماـ في تعبيخاتو التخبػية اف ياتيبالثشا يات

الستمقي و يتخكو الى برضختو. فدػازن مدا لدجى االنددان مدغ نعدع  لستزادة لضػازن بضشيسا بضغ ناضخي 
اليية وبضغ ما عميو مغ حقػق ربانية, ووازن بضغ السعخفة والجيالة, وبضغ العقبلء وبضغ الجنيء مدغ 

 الشاس, ووازن بضغ الشعسة والشقسة. فضتجمى الجرس التخبػي عشج عخض اال جاد. 

 

 ثانيا: الجشاس

َدَكاً   َكػػافَ  َصػػَػاغاً  َكػػافَ  ِإَ،ا َاْلُحَكَسػػا ِ  َكػػاَلـَ  ِإفَّ ))ونجددج الجشدداس فددي قػلددو )عميددو الدددبلم( : 
, فكددبلم الحكسدداء إذا كددان صددحيحا  كددان بسثابددة دواء لمشدداس ,  (ٕٖٔ)((  َدا ً  َكػػافَ  َخَصػػأً  َكػػافَ  ِإَ،ا كَ 

الشددداقز , ونمحدددظ أن الجشددداس , فدددػرد ىشدددا الجشددداس (ٕٕٖ)وأمدددا إذا كدددان بصدددأ  أصدددبح مخ دددا  ليدددع 
اإليقددداعي ورد فدددي الفػاصدددل اآلتيدددة : ))دواء , وداء(( , وقدددج نقدددز )دواء( عدددغ كمسدددة )داء( حخفدددا  

 واحجا .

ْنَيا ِإنََّسا َأيَُّيا َالشَّاُس ))ومغ الجشاس قػلو )عميو الدبلم( :  َقَخاٍر  َدارُ  َك َاآْلِخَخةُ  َمَجازٍ  َدارُ  َالجُّ
ْنَيا َمَسخُِّكْع ِلَسَقخُِّكْع َك اَل َتْيِتُكػا َأْسَتاَرُكْع ِعْشَج َمْغ َيْعَمُع َأْسَخاَرُكْع َك َأْخِخُجػا ِمػغَ َفُخُحكا ِمْغ  ُقُمػػَبُكْع  َالػجُّ

َىَمػَظ َقػاَؿ َالشَّػاُس َمػا  ِمْغ َقْبِل َأْف َتْخُخَج ِمْشَيا َأْبَجاُنُكْع َفِفيَيا ُاْخُتِبػْخُتْع َك ِلَغْيِخَىػا ُخِمْقػُتْع ِإفَّ َاْلَسػْخَ  ِإَ،ا
ُمػا َغْعزػًا َيُكػْغ َلُكػْع َقْخضػًا َك اَل ُتْخِمُفػػا  ـَ ّلِلَِّ آَغػاُؤُكْع َفَقػجِّ ُكػالِّ َفَيُكػػَف َتَخَؾ َك َقاَلػِت َاْلَساَلِ َكػُة َمػا َقػجَّ

القدخار الدحي فُيقرج بجار السجاز ىي التي ُيجاز فضيا الى اآلبخة , أمدا دار ,  (ٖٕٖ)(( َفْخضًا َعَمْيُكعْ 
أشدار اإلمدام عميددو الددبلم فددي بجايدة ىددحه ))قػػاؿ الذػػارح : , (ٕٖٗ)ال ببدخ لدو , وىددي دار االسدتقخار 

واآلبدخة حضدث تعدّج الغفمدة عشيدا مردجر شدقاء اإلنددان  الجنيا الخصبة إلى مدألة ميّسة بذأن حعيقة
ا» :وتعاساتو، فقال ا الشَّاُس، إلنَّس  ْني ا أ يُّي  از الجُّ ارم ج  خ ةُ ،  د  ارُ  و األبل ُكعْ  د  ق خّل ُكْع للس  ْغ م س خّل  .«ق خ ار، ف ُخُحوا مل

بقدداء، ومددغ ىشددا يشيسددظ بجسددع السددال  دار الددجنيا إّن أغمددب السذدداكل تشبددع مددغ كددػن اإلندددان يددخى , 
والثددخوة عددغ أي شخيددق وميسددا كّمدد  األمددخ، ويبخددل بيددا إزاء صددخفيا فددي األمددػر الخضخيددة، ولددحلظ 

                                                           
 6/5٘ٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (ٕٖٔ)
 .5٘/ 6ٔظ:  شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (ٕٕٖ)
 .٘/ٔٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (ٖٕٖ)
 .ٙ/ٔٔنهج البالؼة ابن أبً الحدٌد , ظ: شرح (ٕٖٗ)
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عدددال الددددضبة ويددددّػف التػبدددة، وقدددج وردت ىدددحه الحعيقدددة بعدددّجة تعبضدددخات فدددي يختكدددب العجيدددج مدددغ األف
, فبضغ الحدضشي أن ىحا الشػق ىػ مغ الجشداس الشداقز بقػلدو:))ومغ اندػاق البدجيع  (ٕٖ٘)(( الخوايات

ُيقددال لددو : التجشدديذ الشدداقز , ثددع ىددػ عمددى أنددػاق فحضددث كددان متفددق األحددخف , متبددايغ الحخكددات , 
 .(ٕٖٙ)ا (( يمقب بالسختم  وىػ ىح

 

 

 ثالثا : الدجا

قددددددددددال )عميددددددددددو الدددددددددددبلم( فددددددددددي وصددددددددددضتو البشددددددددددو االمددددددددددام الحدددددددددددغ )عميددددددددددو الدددددددددددبلم(  : 
ـِّ َاْلَفػػافِ  َاْلَػاِلػػجِ  غَ ))مػػ ْىِخ َالػػحَّا ْنَيا َاْلُسِقػػخِّ ِلمدََّمػػاِف َاْلُسػػْجِبِخ َاْلُعُسػػِخ َاْلُسْدَتْدػػِمِع ِلمػػجَّ ػػاِكِغ َمَدػػاِكَغ  ِلمػػجُّ َالدَّ

ػاِلِظ َسػِبيلَ َاْلَسْػَت   ػِل َمػا اَل ُيػْجِرُؾ َالدَّ َقػْج َىَمػَظ َغػَخِض  َمػغْ  َالطَّػاِعِغ َعْشَيػا َغػجًا ِإَلػ  َاْلَسْػُلػػِد َاْلُسَحمِّ
ْنَيا َك َتاِجِخ َاْلُغُخكرِ  ـِ َك َرِميَِّة َاْلَسَراِ ِب َك َعْبِج َالجُّ ـِ َك َرِىيَشِة َاأْلَيَّا فعمق الحدضشي ,  (ٕٖٚ)((  َاأْلَْسَقا

, وذلدظ  (ٕٖٛ)مى ىحا الشز قائبل  : )) وشخح الياء مغ الفدان مدغ  أجدل السذداكمة فدي الددجع (( ع
مدددع لفطدددة الدمدددان إذ يذدددعخ القدددار  ليدددحا الدددػزن بقردددخ الحيددداة وفشائيدددا , ناهيدددظ عدددغ زىدددج السدددتكمع 
وحكستدو , ودلَّ شدػل الرددػت الشداتج مدغ مددج الفتحدة الرددائتة قبدل االلد  واالسددتقخار عمدى الشددػن , 

ربدداء الددجنيا وتكدخاره فددي المفطتددضغ عمددى تمددظ الجاللددة , فزددبل  عدغ ذلددظ الحدددن واأللددع الستددختبضغ مددغ أ 
وأحػاليا , وبيحا حاكى الستكمع احداس الستمقي وادراكدا  لمسعشدى السدخاد بجرجدة أكثدخ اتدداعا  مسدا لدػ 

,  (ٜٕٖ)قبل دون ذلدظ االيقداق , لدحا حدحفت اليداء مدغ لفطدة )الفداني( تشددبا  مدع جدخس لفطدة الدمدان 
حقضدددق الجاللدددة الكميدددة وعميدددو ))فالتشاسدددب بدددضغ السعشدددى واإليقددداق الردددػتي أمدددخ فدددي غايدددة األىسيدددة ت

, ألندددو يشقدددل الكدددبلم مدددغ السددددتػى االعتيدددادي الدددى مددددتػى مسضدددد فدددي تبميددد  غايتدددو (ٖٖٓ)لمدددشطع(( 
 . (ٖٖٔ)السقرػدة 

                                                           
 .ٖ٘/ 5نفحات الوالٌة : (ٕٖ٘)
 .75ٙٔ/ ٗالدٌباج الوضً : (ٕٖٙ)
 .6ٖٔ/ٙٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (7ٕٖ)
 .7ٕٕٔ/٘الدٌباج الوضً : (5ٕٖ)
 .5ٔظ: الدٌباج الوضً : (6ٕٖ)
 . 5ٖ-5ٕعناصر تحمٌك الداللة فً العربٌة : (ٖٖٓ)
 . ٖ٘ظ: السجع المرآنً دراسة اسلوبٌة : (ٖٖٔ)
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سدالضب الببلةيدة, مسدا وفي نياية ىحه الجػلدة تطيدخ الدجروس التخبػيدة العمػيدة ميشجسدة باأل
 يسكغ لمتخبػيضغ االقتجاء بتمظ االسالضب.

 

 

 

 

 الفرل الثاني: 

فػػػي األسػػػاليب التخبػيػػػة  لالمػػػاـ عمػػػي )عميػػػو الدػػػالـ( فػػػي نيػػػج  التأديػػػب
 البالغة

أضيخ التسييج أفَّ التأديب احجى  ركػا د التخبيػة الػثالث: الحكسػة, كالتأديػب, كاالصػالح,  
كفػػي ىػػحا الفرػػل سػػػؼ نتػػاغا أسػػاليب اإلمػػاـ عميػػو الدػػالـ التػػي كضفيػػا لمتعبيػػخ عػػغ التأديػػب, 

 كسػؼ يكػف: 

 . في غخض التأديب في نيج البالغة األساليب الخبخية كاإلنذا يةكؿ:السبحث األ  -

 .ية في غخض التأديب في نيج البالغةساليب البياناألالسبحث الثاني:  -

 .ية في غخض التأديب في نيج البالغةألساليب البجيعاالسبحث الثالث: -
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 مجخل :

: مرددجر الفعددل ) أد ب( إذ أن مددا كددان عمددى وزن ) تفعضددل( , وجددحر  ديػػب فػػي المغػػةأالت
الكمسددة : أدَّب واألدُب : الددحي يتددأدَّب بددو األديددب مددغ الشدداس ؛ سددسيَّ أدبددا  ألنددو يددْأدب الشدداس الددى 
السحامددج ويشيدداىع عددغ السقددابح . وأصددل األدب الددجعاء , ومشددو قضددل لمرددشيع ُيددجعى إليددو الشدداس : 

أدبُت أدبا  سشا  , وأنت أديب . وقضل : أدب الخجُل يدأدُب أدبدا  , فيدػ أديدب  ,  مجعاة ومأدبة  , ويقال
, ))وميسدا بمغدت البذدخية  (ٕٖٖ) واألدُب : أدُب الشفذ والجرس . واألدبُ  : الطخُف وحدُغ التشاول 

مغ التقجم والخّلقي السدادي فدإنَّ الدشفذ البذدخية ال صدبلح ليدا إال بسدا تخكدو لشدا الددابقػن مدغ مبداد  
وضيع وببخات وتجارب سمػكية , فبإستقامة الشفذ تردح العبدادة , وباسدتقامة الدجيغ تدتع الددعادة (( 

: عمع حسدل وعمدع اسدتعسل , فسدا حسدل مشدو , يقػل ابغ عبج ربو األنجلدي : )) العمع نػعان  ( ٖٖٖ)
 ددخَّ , ومددا اسددتعسل نفددع , والددجلضل عمددى ان العقددل انسددا يعسددل فددي تقبددل العمددػم كالبرددخ فددي تقبددل 
األلػان , والددسع فدي تقبدل األصدػات , أن العاقدل إذا لدع يعمدع شدضبا  كدان كسدغ ال عقدل لدو , الصفدل 

 . (ٖٖٗ) بمو البيائع وأ ل الجواب (( الرغضخ إذا لع تعخفو أدبا  وتمقشو كتابا  كان كأ

                                                           
 ظ: لسان العرب : مادة )أدب((ٕٖٖ)
 .٘تأدٌب الناشئٌن أدب الدنٌا والدٌن , أحمد بن عبد ربه األندلسً , (ٖٖٖ)
 .ٕٓ-6ٔتأدٌب الناشئٌن : ٖٖٗ))
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ن االدب بحاجدددة الدددى مدددادة عمسيدددة لمتأديدددب يتدددأدب عمضيدددا االنددددان, فدددبل يتعمسيدددا أومسدددا تقدددجم نفيسددد
ويخدنيددا فددي عقمددو, انسددا يتددأدب عمددى اسددتعساليا فددي الخضددخ واالصددبلح. ولسددا عمسشددا مسددا تقددجم فددي 

جشبا الى جشب مع معخفة الحكسة , وبحثشدا الفرل االول مغ ان التأديب ىػ الخكضدة الثانية لمتخبية 
عدددغ مفددداهيع التأديدددب بتمدددظ السعخفدددة فدددي نيدددج الببلغدددة وجدددجناىا تختكدددد عمدددى ركضددددتضغ اساسدددضتضغ: 

 السػعطة والجعاء. وبحلظ سضتشاول السبحث االول السػعطة, ويشاول السبحث الثاني: الجعاء. 

 

 

 

 

 غخض التأديب في نيجج البالغةفي  كاالنذا ية ةاألكؿ : األساليب الخبخي السبحث

 الػععاألساليب الخبخية في غخض 

ػاقلددب بسددا ُيم ددضّلغ قمددب  : الػػػعع فػػي المغػػة طددُة: الشُّْرددح والتددْحكضخ بالع  طددُة والع طددُة والس ْػعل الددػ ْعظ والعل
قددداب دددج هللا التدددي ت ْشيددى الشددداس عدددغ الدددجُّبػل فيسدددا مدددشعيع مشدددو  الستمقددي مدددغ ثدددػاب وعل , والدددػعظ ُحج 

قددج يددخادف   (ٖٖٙ)يددجور مفيددػم الددػعظ حددػل معشددى ))الدجددخ السقتددخن بتخػيددف((و (ٖٖ٘)وحخَّمددو عمددضيع 
فعددل األمددخ مددغ حضددث المغددة الددػعظ  احيانددا ولكشددو ال يتصددابق معددو ألن كددل مشيسددا يتزددسغ معشددى 

كميفددا  بفعددل عمددى وجددو االسددتعبلء, والددػعظ يعددج زجددخا  أو تددحكضخا  أو , إال أن األمددخ يعددج ت(ٖٖٚ)الصمددب
, وتتددخابم التقددػى بػشددائج الددػعظ الشفعيددة فاإلندددان الستقددي (ٖٖٛ)تشبضيددا  بصخيقددة فضيددا تخػيددف وتخقضددق

, وذلدظ ألن؛ الستقدي يعمدع ويدجرك أن الدجنيا (ٜٖٖ)أكثخ قبدػال  لمسػعطدة واالعتبدار  فدي سدمػكو الفدخدي
و))تتسضددددد السػعطددددة بأنيددددا تددددحكضخ وتشبيددددو لمسخاشددددب الددددى  (ٖٓٗ)اتعددددظ بيددددا(( )) دار مػعطددددة لسددددغ

                                                           
 ظ: لسان العرب )مادة وعظ( (ٖٖ٘)
 .ٔٔٔمفهوم األمر فً المرآن الكرٌم : (ٖٖٙ)
 .ٔٙٔالمرآن الكرٌم : ظ: مفهوم األمر فً (7ٖٖ)
 .ٕٙظ: التموى فً نهج البالؼة : (5ٖٖ)
 .ٕٙظ:التموى فً نهج البالؼة : (6ٖٖ)
 .ٗٓٔنهج البالؼة : (ٖٓٗ)



6ٓ 
 

مكشػناتددو الػججانيددة ؛ ألنيددا تعتسددج عمددى التددأثضخ بددالعػاش  واألحاسدديذ فجسيددع الخسدداالت الدددساوية  
 . (ٖٔٗ)اعتسجت اسمػب الػعظ في مجال التخبية الخوحية والخمعية واألببلضية((

اسمػب السػعطة لكػنو داريا  لخسالة إلييدة , وبدخق فيدو اإلمام عمي )عميو الدبلم( استعسل  
بخاعة متسضدة, وكان لسػاعطو أبم  التأثضخ في نفػس مغ يدسعيا, فيػ ممدب مسضَّد تسثدل بسػعطتدو 

 . (ٕٖٗ)الحدشة أىع شخو  االقشاق الػاعظ

ة اإلمدددام )عميدددو الددددبلم( شبدددق السػعطدددة بكدددل معانضيدددا فدددي نفددددو أوال  وفدددي نرػصدددو التخبػيددد     
, فاعتسددج )عميددو الدددبلم( فددي مػعطتددو عمددى قػلددو تعددالى : ثانيددا واألببلضيددة والجيشيددة بذددكل بدداص

فكاندت نرػصدو التخبػيدة فدي السػعطدة , (ٖٖٗ)﴾تِاْْحِكْمَحِاوَلْْمَىْػِظَنحِالْْحَغَننَحِاا عَثُِ ِاسَتِّ َ بًَِْٰ لدْعُ﴿

دليبل عمى انو عميو الدبلم بضخ قجوة , إذ لع يشطخ لمسػعطة كأّنيا فمدفة تشطضخية, بل شبقيا عمى 
أكسددل وجددو فددي حياتددو وفددي رسددالتو الجيشيددة والدياسددية واالجتساريددة , والتددي لددع نجددج فددي وعطددو مددا 

وببددخ سياسددي وببددخ اجتسدداعي, بددل كانددت  يسضددد بددضغ تمددظ السفدداهيع كددأن يتسضددد لجيددو بخنددامج ديشددي
بخنددامج حيدداة متكاممددة تددجمج دمجددا غضددخ مشفددظ بددضغ الحيدداة الددجنيا والحيدداة االبددخة,  ودعددا أن يكددػن 
اإلندددان لشفدددو واعطددا , كسددا دعدداه الددى االتعددا  بقرددز األولددضغ مددغ األمددع واالعتبددار بيددا, وكددحلظ 

 نفدو قجر اإلمكان مغ الخصأ والدلل.  جعل السػعطة مغ أمػر الحياة نفديا لكي يعرع اإلندان

ْنَيا))قال )عميو الدبلم( :          َمَقخٍّ َك َالشَّاُس ِفيَيػا َرُجػاَلِف َرُجػٌل َغػاَع ِفيَيػا  َدارُ  الَ  َمَسخٍّ  َدارُ  َالجُّ
لقرػة التػي دارت كقج استعاف شارح الشيج غا (ٖٗٗ) ))َنْفَدُو َفَأْكَبَقَيا َك َرُجٌل ِاْبَتاَع َنْفَدُو َفَأْعَتَقَيا

أببخوندي مدغ أحسدق الشداس ف قدالػا : بيغ عسخ بغ عبج العديد كجمدا و إ، قاؿ يػما لجمدػا و: ))
رجددل بدداق ببختددو بددجنياه , فقددال : أال أنبددأكع بددأحسق مشددو ف , قددالػا : بمددى , قددال : رجددل بدداق ببختددو 

ألندو لدػ لدع يكدغ لدو لدحة فدي  بجنيا غضخه , قمُت : لقائل أن يقػل لو : ذاك بداق ببختدو بدجنياه أيزدا  ,
بيع ببختو بجنيا غضخه لسا باعيا , و ذا كان لو في ذلظ لحة , فإذا إنسا باق ببختو بجنياه , ألن دنياه 

فتسكششددا السقارنددة بددضغ كددبلم اإلمددام عميددو الدددبلم وكددبلم عسددخ بددغ عبددج العديددد مددغ  (ٖ٘ٗ)ىددي لحتددو((

                                                           
 .7ٕ٘ -ٕٙ٘المبادئ واألسالٌب التربوٌة فً نهج البالؼة : (ٖٔٗ)
 .7ٕ٘ظ: المبادئ واألسالٌب التربوٌة فً نهج البالؼة : (ٕٖٗ)
 .ٕ٘ٔسورة النحل : (ٖٖٗ)
 .5ٖٙ/ 5ٔبالؼة : ابن ابً الحدٌد , شرح نهج ال(ٖٗٗ)
 .5ٖٙ/5ٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (ٖ٘ٗ)
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تجمدددي ببلغدددة اإلمدددام فدددي وعطدددو حتدددى ليذدددعخ الستمقدددي أّن الببلغدددة بلدددة مصػاعدددة بضدددج اإلمدددام عميدددو 
الدبلم: فالبيع في المغة إعصاء الذيء مقابل ثسغ, واالبتياق االشتخاء, أي دفع الدثسغ وابدح الذديء 

والعتددق فدددي المغدددة:  (ٖٚٗ)وقػلدددو: فأوبقيددا أي اىمكيدددا إذ أّن الػبدددق فددي المغدددة اليدددبلك (ٖٙٗ) السذددتخى,
, فالخجل الدحي اعصدى نفددو وضدبس الدثسغ أىمكيدا, والخجدل الدحي دفدع الدثسغ وأبدح نفددو (ٖٛٗ)الحخية

الشطخة اإلسددبلمية التددي يعخ دديا كدددبيا ونددال الحخيددة. وتػسددع بعددس البدداحثضغ فددي الذددخح فددخأى أندد
دار تأىضددل ومضددجان تددجريب ومتجددخ  يع ونيددج الببلغددة ترددػر الددجنيا برددػرة واحددجة فيددي القددخبن الكددخ 

لآلبددخة, حضددث الغايددة الشيائيددة لئلندددان، و ن اعتسددجنا ىددحه الشطددخة لمددجنيا فددي عسميددة التأديددب فدددػف 
يفدددارق الستدددأدب الطمدددع، ويددددارق الدددى الخضدددخ واالحددددان, عمدددى العكدددذ مدددغ الدددػعظ السدددادي الدددحي 

اليدددجف الشيدددائي، فضتثقددد  االنددددان فضيدددا عمدددى الكددددب السدددادي, فضتمدددػث بالدددحنػب الدددجنيا ىدددي  يدددخى 
والشداعددات مددغ أجددل االسددتحػاذ عمددى السكاسددب، وترددبح غائمددة السعددارك والشداعددات ىددي السييسشددة. 

فرجق االمام عميو الدبلم حضغ صػر ضبس السدادة مقابدل بيدع الدشفذ ىدبلك, وضدبس الدشفذ  (ٜٖٗ)
تكػن السادة بادمة لئلندان الحي فزمو هللا عمى كثضخ مسدا بمدق حضدث  مقابل بيع السادة حخية, اذ

ُِّثَناخِاَوَفاانَْنَاُهمْااااااااقال تعالى:﴿ َْقَذْاَ ش مْنَااتَنٍِاآدَ َاوَيَمََْنَاُهمْافِنٍالْْثَنشِّاوَلْْثَحْنشِاوَسََصقْنَناُهمامِّنهَالْطا َو

ا كبلم اإلمام عميو الدبلم إلدى عشاصدخه األساسدية فدي اذا حممش (ٖٓ٘)﴾ ػًَََا َثِرٍامِّم هْاخَََقْنَااذَفْاُِال 

 :(٘ٔ)مضجان أسالضب الخبخ نججىا كسا يبضشيا الججول

 كصفيا نػعيا الجسمة
ْنَيا  مغ السمكجات بال   ببخ ابتجائي َمَقخٍّ  َدارُ  الَ  َمَسخٍّ  َدارُ  َالجُّ

 مغ السمكجات بال   ببخ ابتجائي َك َالشَّاُس ِفيَيا َرُجاَلفِ 
 مغ السمكجات بال   ببخ ابتجائي َرُجٌل َغاَع ِفيَيا َنْفَدُو َفَأْكَبَقَيا
 مغ السمكجات بال   ببخ ابتجائي َك َرُجٌل ِاْبَتاَع َنْفَدُو َفَأْعَتَقَيا

                                                           
 ظ: لسان العرب: مادة)بٌع((ٖٙٗ)
 وبك((لسان العرب: مادة (7ٖٗ)
 تاج العروس: مادة : عتك (5ٖٗ)

 
 .5ٕٙ/٘نفحات الوالٌة : (6ٖٗ)
 7ٓاإلسراء (ٖٓ٘)
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فالخهبة مغ السػت قزية حدية والخخوج مغ ىحه الجنيا أمخ محقدق ال محالدة ولدحلظ لديذ 
مدددغ الدددديل عمدددى اإلنددددان عتدددق نفددددو مشيدددا, إال مدددغ كدددان متعطدددا بيدددا فيجعميدددا عدددامخة باألعسدددال 

حتدػى عمدى جسدل ببخيدة ابتجائيدة باليدة مدغ التػكضدجات, قدج ا. والستأمل لمدشز يجدجه (ٖٔ٘)الرالحة 
ضدداىخ شددبلب الددجنيا مشكددخيغ لتمددظ الرددفات, ولددػ أّنيددع كددانػا مددحعشضغ الددى تمددظ  عمددى الددخغع مددغ ان

الحعيقة لسا كانػا شبلبا لمجنيا بائعضغ ألنفديع, إّنسا قجميا اإلمام بأسدمػب الخبدخ االبتدجائي ليحداكي 
الفصخة التي فصخ هللا الشداس عمضيدا, فيدي محعشدة لمحدق ولكدغ شدػائب الدجنيا تغصضيدا بدبارفيدا, فقدجم 

مام مػعطتدو تمدظ بردػرتيا الدمددة السفيػمدة, مدغ غضدخ ممكدجات تذدعخ الستمقدي بإنكداره, وبدحلظ األ
 يتكمل األسمػب  العمػي بالعيع التخبػية وتػ ح درسا بصخائق الػعظ.

َز ِفيػِو لِ قال )عميدو الددبلم ( :         ػَز َلَُّ ِفػي َاْلِكْبػِخ أِلََحػٍج ِمػْغ ِاَبػاِدِه َلػَخخَّ ػِة ))َفَمػْػ َرخَّ َخاصَّ
َكَعَفػػخكا ِفػػي الُتػػَخاب  َكَرضػػَي َلُيػػع الَتَػاضػػا َالتََّكػػاُبخَ  ِإَلػػْيِيعُ  َكػػخَّهَ  َأْنِبَياِ ػػِو َك َأْكِلَياِ ػػِو َك َلِكشَّػػُو ُسػػْبَحاَنوُ 

التعاضع, والتػا ع التراغخ و الغخض مغ كبلم االمام  ورد في الذخح:أن التكابخ (ٕٖ٘)ُكجػَىيع((
مدددع التكددابخ, ثدددع يردددػر اضيددخ حددداالت التػا ددع التدددي تكددػن بدددضغ يدددجي هللا  التػا ددع مقابمددة لفطدددة

ونبلحدظ ان االمدام اسدتعسل مفدخدة )الكبدخ( الدحي  .(ٖٖ٘)بدالتخاب  يعفخون وجػىيعسبحانو وتعالى إذ 
يددجل عمددى السكانددة الكبضددخة الحعيعيددة, فقدداس بيددا الخبرددة لمخاصددة مددغ ربدداده, أي ان مكانددة أولبددظ 
الخاصة كبضخة ولكغ هللا سبحانو وتعالى لع يجعميا محببة في نفػسيع,  بل جعميدع يخونيدا )تكدابخ( 

فكدددان مكخوىدددا فدددي انفدددديع, بضشسدددا حبدددب الدددضيع  عمدددى صددديغة )تفاعدددل( اي يتشافددددػن عمدددى الكبدددخ
تددخك الكبدخ والتكبددخ.   التػا دع, وىدػ عمددى صديغة )تفاعددل( أيزدا ليكددػن تشافددا مدع االبددخيغ عمدى

 يػ ح اسمػب االمام عميو الدبلم.      : (ٙٔ)والججول

 كصفيا نػعيا الجسمة
َفَمْػ َرخََّز َلَُّ ِفي َاْلِكْبػِخ أِلََحػٍج 

ِة ِمْغ ِاَباِدِه  َلَخخََّز ِفيِو ِلَخاصَّ
 َأْنِبَياِ ِو َك َأْكِلَياِ وِ 

مددددددغ السمكددددددجات، جسمددددددة  بددددددال   ببخ ابتجائي
 شخشية مفادىا امتشاق المتشاق

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػُو  َك َلِكشَّ
  َالتََّكاُبخَ  ِإَلْيِيعُ  َكخَّهَ  ُسْبَحاَنوُ 

 فيو ممكج واحج: )لكغ(   ببخ شمبي

                                                           
 .ٙٓ٘ظ: المجتمع وجهاز الحكم : (ٖٔ٘)
 .ٓٓٔ/ٖٔابن أبً الحدٌد , شرح نهج البالؼة : (ٕٖ٘)
 .ٔٓٔ/ٖٔشرح نهج البالؼة ,  (ٖٖ٘)
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 مغ التػكضج بال   ببخ ابتجائي َكَرضَي َلُيع الَتَػاضا 
 مغ التػكضج بال   ببخ ابتجائي َكَعَفخكا ِفي الُتَخاب ُكجػَىيع

فددي الددشز جسددل ببخيددة ابتجائيددة, االولددى مشيددا تخاشددب مددغ ىددػ بددالي الددحىغ غضددخ ممتفددت 
إلى مػ دػق سدمب الخبردة مدغ الكبدخ حتدى الخاصدة مدغ العبداد مثدل االنبيداء واالوليداء, فضتردػر 
ان الكبخ جائد ألىل الذخف والسال والجاه, فتأتيو الجسمة الخبخيدة بذدكميا االبتدجائي ليحردل عمدى 

يقي, عمى شكل جسمة شخشية تفضج امتشاق حردػل الجدػاب المتشداق حردػل الذدخ . فائجة ببخ حع
فدددبحانو وتعددالى كددّخه الددضيع   ثددع يددأتي بخبددخ شمبددي يتحمددى بتػكضددج واحددج وىددػ االسددتجراك بددد)لكغ( 

لئلجابة عغ تداؤل مفاده: حضشسا كّخه  تعصر  م التشافذ عمى الكبخ, فضتحػل ذىغ الستمقي الى ذىغ  
تعدالى الدضيع الكبدخ ىدل كخىدػهف فجداءت الجسمدة الثانيدة باسدمػب الخبدخ الصمبدي السمكدج هللا سبحانو و 

بتػكضج واحج, ليفضج انيع لع يكخىػا الكبخ فحددب إنسدا احبدػا التػا دع, فخ دي هللا سدبحانو ليدع ىدحا, 
فجداءت جسمددة )وعفدخوا وجددػىيع بدالتخاب( ببددخ ابتدجائي يحسددل فائدجة الخبددخ الحعيقدي, لدديعمع الستمقددي 

لي الدددحىغ ان ذلدددظ التعفضدددخ شدددكخا  عسدددا حبدددب الدددضيع وعسدددا كدددخه الدددضيع, وبدددحلظ حردددمػا عمدددى بدددا
 شسأنضشة تجعميع مغ السفمحضغ في الجنيا واالبخة. 

َمػْغ َخػاَؼ  َغَفػَل َعْشَيػا َخِدػَخ كَ  َمغْ  كَ  َرِبحَ  َنْفَدوُ  َحاَسبَ  َمغْ ))ومغ قػلو )عميو الدبلم(  :       
قردددج االمدددام عميدددو ,  (ٖٗ٘)َفِيػػػَع َعِمػػػَع (( َمػػػغْ  َأْغَرػػػَخ َفِيػػػَع كَ  َمػػػغْ  ِاْعَتَبػػػَخ َأْغَرػػػَخ كَ  َمػػػغِ  َأِمػػػَغ كَ 
وقددداس األمدددػر بعزددديا بدددبعس و تعمدددع مدددغ بيدددات هللا  )مدددغ اعتبدددخ( أي مدددغ أبردددخ بقػلدددو  الددددبلم

فيع العمع وصل الى السعخفدة ففيدع السقدجمات ووصدل الدى  ومغ  العمع  ا اءت أيامو برضختو وفيع
شتائج الرحيحة فيكػن قج فيع العمع, وبحلظ يعمغ االمام عميو الدبلم عغ الشتيجة الشيائية ان مغ  ال

تشدددػر قمبدددو عقدددل الحقدددائق كسدددا يعقدددل السشصقدددي السقدددجمات  مدددغ اعتبددخ تشدددػر قمبدددو بشدددػر هللا تعدددالى و
 .(ٖ٘٘)البخىانية, و بحلظ يعمع الشتيجة الػاجبة وذلظ العمع الحي يدتحق ان يتشافذ بو الستشافدػن 

 كسا يأتي:يحمل كبلم االمام عميو الدبلم  (ٚٔ:)لالججو 

 الػص  نػعيا الجسمة
 مغ السمكجات  بال   ببخ ابتجائي  َرِبحَ  َنْفَدوُ  َحاَسبَ  َمغْ 

                                                           
 .ٙٔ/6ٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (ٖٗ٘)
 .ٙٔ/ 6ٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (ٖ٘٘)
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 مغ السمكجات بال   ببخ ابتجائي َغَفَل َعْشَيا َخِدخَ  َمغْ  كَ  
 مغ السمكجات بال   ببخ ابتجائي َمْغ َخاَؼ َأِمغَ  كَ 
 مغ السمكجات بال   ببخ ابتجائي ِاْعَتَبَخ َأْغَرخَ  َمغِ  كَ 
 مغ السمكجات بال   ببخ ابتجائي َأْغَرَخ َفِيعَ  َمغْ  كَ 
 مغ السمكجات بال   ببخ ابتجائي َعِمعَ َفِيَع  َمغْ  كَ 

بشددي كددبلم االمددام عميددو الدددبلم بمبشددات الجسمددة الخبخيددة االبتجائيددة, وعخ دديا  عمددى صددػرة 
الجسل الذخشية, لتكػن كل جسمة مػعطة, يكػن شخشيا سبب في حرػل جػابيا, فد )مدغ حاسدب 

يدة الدى مدػازيغ تخبػيدة, فالتداجخ نفدو ربح( فبل ربح الى مع السحاسدبة, وىشدا تشقمدب السدػازيغ التجار 
يترددػر الددخبح بسحاسددبة غضددخه ال بسحاسددبة نفدددو, لكددغ االمددام يعددظ بغضددخ ذلددظ, وكددحلظ )مددغ غفددل 
عشيددا بدددخ( فددبل يتحقددق الخددددخان إال مددع الغفمددة, لضتسثددل الددجرس التخبدددػي فددي ىددحه السػعطددة مدددغ 

فددالخبح يتددأتى مددغ اليقطددة محاسدبة الددشفذ واليقطددة الجائسددة, وكانددت العبارتددان يفددخ بعزدديا بعزددا, 
ومحاسدددبة الدددشفذ, والخددددارة تدددأتي مددددغ الغفمدددة عدددغ الدددشفذ. )) والحددددداب بسدددا يتزدددسشو ىدددػ بشدددداء 
مشطػمتو الخقابية وعسميات التقضيع والتقػيع الدحاتي , وعشدجه يتصمدب رفدع السددتػى الثقدافي والعقائدجي 

يػجييدددا لكدددل مدددا يحقدددق  والفقيدددي , وبدددالػعي والفيدددع يتجدددو بالدددديصخة عمدددى جسدددػح الدددشفذ وبدددالعمع
.ثددع تددأتي الجسددل الذددخشية تباعددا لتكسددل الددجرس التخبددػي؛ فددبل يتحقددق االمددغ اال مددع  (ٖٙ٘)الخضددخ((

كسدا –الححر واليقطة, وال يتعظ  االندان اال مع تفتح البرضخة السفزي الى فيع العمدع, وفيدع العمدع 
تكددػن مددغ محاسددبة الددشفذ معخفتددو. فذددكمت الجسددل الذددخشية متشدداضختضغ االولددى فضيددا ت -مددخ سددابقا

واليقطة الجائسة والححر واالعتبار وشحح البرضخة والفيع, بضشسدا تذدكل الستشداضخة الثانيدة الدخبح, ونبدح 
سدمػب الخبدخي الذدخشي اثدخ كبضدخ فدي الخدارة وانتذار االمغ وعسق البرضخة وفيع العمع. فكدان لئل

 تخسي. الجرس الػعطي . 

 الوعظاألساليب االنشائية في غرض 

ـٍ ِلػُجكا ِلْمَسػْػِت َك ِاْجَسُعػػا ِلْمَفَشػاِ  َك ِاْبُشػػا  ُيَشاِد  َمَمكاً  ))ِإفَّ ّلِلَِّ وقال )عميو الدبلم(:      ِفػي ُكػلِّ َيػْػ
قال الذدارح : ))ىدحه الدبلم عشدج أىدل العخبيدة تددسى الم العاضبدة و مثدل ىدحا قػلدو ,  (ٖٚ٘)ِلْمَخَخاِب(( 

                                                           
 .ٓٔ٘المجتمع وجهاز الحكم : (ٖٙ٘)
 .7ٖٙ/5ٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (7ٖ٘)
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ليذ أنيع التقصدػه ليدحه العمدة بدل التقصدػه (ٖٛ٘) ﴾نَاَُِْكُىنَاََُْمْاػَذُوًّلاوَايَضَواًفَاْْرَقَطَُُاآ ُافِشْػَىْ ﴿ تعالى

 (ٛٔكسا في الججول ) .(ٜٖ٘)((   فكان عاضبة التقاشيع إياه العجاوة و الحدن و مثمو

 

 كصفيا نػعيا الجسمة
برددديغة االمدددخ السجدددازي مفددداده  جسمة انذائية  ِلُجكا ِلْمَسْػتِ 

 الػعظ
برددديغة االمدددخ السجدددازي مفددداده  جسمة انذائية َك ِاْجَسُعػا ِلْمَفَشاِ  

 الػعظ
برددديغة االمدددخ السجدددازي مفددداده  جسمة انذائية َك ِاْبُشػا ِلْمَخَخاِب 

 الػعظ
إذ يمكدددج اإلمدددام ) عميدددو الددددبلم ( بقػلدددو الددددابق عمدددى أن الدددجنيا غضدددخ معقدددػدة ألي مخمدددػق مدددغ  

السخمػقات بل ىي زائمة ))فالػالدات والجسع والبشاء كميدا ... يقابميدا مدغ السدػت والفشداء والخدخاب , 
امددل معيددا وألنيددا لمدددوال , فالتأمددل والتددحكخ فضيددا لسددا سددضمول بيددا أمددخ مخىددػن بسدددتػى عقبلنيددة التع

, ويتزددح  (ٖٓٙ)ومددا يػلددجه مددغ االتجدداه السشاسددب والرددحيح لسدددضخة االندددان مددع ذاتددو واآلبددخيغ (( 
الددجرس التخبددػي باضيددار صددػرة اإلندددان السددممغ الستسدددظ بددالحق واألبددبلق الحسضددجة فيكددػن مبعثددا 

مدغ الدخدق لمخسائل التخبػيدة حسالدة لمدخؤى فدي بشداء أىدجافيا والػصدػل الدى تحقضدق غايتيدا السشذدػدة 
الدددددجابمي لمفدددددخد والسجتسدددددع والسبلئسدددددة مدددددع السحددددديم الخدددددارجي بحددددددب مدددددا تعدددددجه ومدددددا تحققدددددو مدددددغ 

. العبارة جسمة ببخية شمبية, لكشيا مبشيدة مدغ جسدل انذدائية غضدخ مشفكدة مدغ ببخيتيدا, (ٖٔٙ)تػجيات
ل  م كا   فجسمة ))إلنَّ بلَّ )يشادي( السحتاج الى مفعػل بو, فلي ُكلّل ي ْػم (( جسمة ببخية فضيا الفعل  ُيش ادلي م 

( )و   ش دداءل ُعددػا للْمف  ( )و  الْجس  ددْػتل فجدداء السفعددػل بددو ربددارة عددغ ثددبلث جسددل انذددائية متعاشفددة: )للددُجوا للْمس 
( والجسدل االنذدائية جداءت برديغة فعدل االمدخ السجدازي لغدخض السػعطدة واالعتبدار.  دخ ابل الْبُشػا للْمخ 

الخبخيددة السخكبددة مددغ الخبددخ واالنذدداء لبيددان حتسيددة وقددػق  ةلجسمددوقددج اسددتعسل االمددام عميددو الدددبلم ا
ة ر صيغة االمخ, ال مغ باب االبتيار أوااللدام, فكيدف ان الجسمدة الخبخيدة ال يدج لمستمقدي فدي صدضخو 

                                                           
 .5سورة المصص : آٌة  ,(5ٖ٘)
 .7ٖٙ/5ٔشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد ,  (6ٖ٘)
 .ٙٓ٘المجتمع وجهاز الحكم : (ٖٓٙ)
 .ٙٓ٘المجتمع وجهاز الحكم : (ٖٔٙ)
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مفادىا كحلظ الجسمة االنذائية فضيا فيدي حتسيدة ال بيدار لمستمقدي فدي صدضخورتيا, فيدػ مضدت وال يدج 
مفشدداء والشددػل لددو عمدى مشددع ذلددظ الفشدداء, وبشداءه لمخددخاب وال قددػة لددو عمددى لدو فددي مػتددو, وىددػ يجسدع ل

بمػده. فطيخت العبارة العمػية ميشجسة بببلغة عجضبة محققة لمػاقدع, جامعدة بدضغ الخبدخ واالنذداء, 
 ومقجمة مػعطة ال يشكخىا عمع وال تاري. وال اندان.

يفعمػػو فػػي صػػغخ خصػػخه ,  كقمَّػػة  : ))...افعػػل كسػػا يشبغػػي لسثمػػظ أفقددال )عميددو الدددبلم(       
مقجرتػػو , ككثػػخة عجػػده , كعطػػع حاجتػػو الػػ  ربػػو , ِفػػي َشَمػػِب َشاَعِتػػِو، َكاْلَخْذػػَيِة ِمػػْغ ُعُقػَبِتػػِو، 

ػػَفَقِة ِمػػْغ ُسػػْخِصوِ  يػ ددح )عميددو (ٕٖٙ)َفِننَّػػُو َلػػْع َيػػْأُمْخَؾ ِإالَّ ِغَحَدػػٍغ َكَلػػْع َيْشَيػػَظ ِإالَّ َعػػْغ َقِبػػيٍح(( :َكالذَّ
فمدفة الحبلل والحخام فدي األعسدال البشدو االمدام الحددغ )عميدو الددبلم( وفيدو وعدظ وارشداد الدبلم( 

ومعشى كبلمو ))إن حدغ الفعل سابق عمى أمخ هللا , وضبحو متقجم عمى نييو تقجم السػ ػق عمى 
,  (ٖٖٙ)حكسدو , وعميدو يردح القددػل : إن هللا أمدخ بيدحا ألندو حدددغ , ونيدى عدغ ذاك ألندو قبدديح (( 

ومغ ىشا فالقاعجة االساسية لؤلببلق عشج االمام قائسة عمى حب االندانية جسيعا  ببل عشرخية أو 
 . (ٖٗٙ)تسضضد أو تفزضل , فقج جدج اإلسبلم بأبيى صػرة وجعل جػىخه اإلندانية 

 يحمل العبارة العمػية كسا يأتي: (ٜٔ)كالججكؿ

 كصفيا نػعيا الجسمة
افعػػػػل كسػػػػا يشبغػػػػي لسثمػػػػظ أف 

فػػي صػػغخ خصػػخه كقمَّػػة يفعمػػو 
مقجرتو , ككثخة عجده , كعطػع 
حاجتػػػو الػػػ  ربػػػو , ِفػػػي َشَمػػػِب 
َشاَعِتِو، َكاْلَخْذَيِة ِمْغ ُعُقػَبِتِو، 

َفَقِة ِمْغ ُسْخِصوِ   َكالذَّ

جا ت غريغة االمػخ كغخضػيا  الجسمة انذا ية
 كالػعع

الدددشز يحسدددل جسمتدددضغ االولدددى انذدددائية مكػندددة مدددغ جسدددل متعاشفدددة متعمقدددة بيدددا تعمقدددا غضدددخ مشفدددظ, 
 واالبخى ببخية شمبية ممكجة بسمكج واحج. 

                                                           
 .7ٖٕ/ٙٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (ٕٖٙ)
 .6ٗٔ-5ٗٔمنهج التربٌة عند اإلمام علً : (ٖٖٙ)
 .6ٗٔظ: منهج التربٌة عند اإلمام علً : (ٖٗٙ)
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، والخذددية  يمّخددز اإلمددام عميددو الدددبلم صددػرة العسددل الرددالح فددي أمددػر ثبلثددة: الصاعددة بَّ
يدار  دع  االنددان وعجدده, مغ عقػبتو، والذفقة مغ غزبو وسخصو, مسثمة تمظ السعاني فدي اض

ثددع حاجتددو الكميددة ,  وبشدداء عمددى ذلددظ تكددػن الخذددية أمددخ بددجييّي, فاإلشددفاق والخددػف فددي مقابددل 
عقػبة َّللاَّ وسخصو يبعثان عمى الصاعة، ثع يذضخ االمام عميو الدبلم إلى أن شاعة َّللاَّ تعالى ليدا 

إن هللا سددبحانو ال يددأمخ اال بحدددغ وال دوافعيددا السدددتجضبة لمبػاعددث الشفدددية لتحقضددق تمددظ الصاعددة, فدد
. ويتزددح الددجرس التخبددػي الستسثددل بالصاعددة االهيددة السػصددمة الددى الحدددغ (ٖ٘ٙ)يشيددى اال عددغ قبدديح

 السصمق, ونبح العبح السصمق.

))إف السػاؿ كالبشػػيغ حػػخث الػجنيا كالعسػػل الرػػالح حػخث اآلخػػخة كقػػج )عميدو الدددبلم(:  قدال
َلْيَدػػْت  ِاْخَذػػْػُه َخْذػػَيةً  ا مػػغ هللا مػػا حػػحركع مػػغ نفدػػو , كَ يجسعيسػػا هللا تعػػال  ألقػػػاـ, فاحػػحرك 

ِإَلػ  َمػْغ َعِسػَل َلػُو  َلَُّ  َيِكْمػوُ  َلَِّ  ِبَتْعِحيٍخ َك ِاْعَسُمػا ِفي َغْيِخ ِرَياٍ  َك اَل ُسْسَعٍة َفِننَّػُو َمػْغ َيْعَسػْل ِلَغْيػخِ 
َيَجاِ  َك ُمَعايَ  َنْدَأؿُ  ػَعَجاِ  َك ُمَخاَفَقػَة َاأْلَْنِبَيػاِ  (َلََّ َمَشاِزَؿ َالذُّ , فالخذدية ليددت بدحات (ٖٙٙ)( َذػَة َالدُّ

تعدددحيخ, أي بذدددية ليددددت بدددحات تقردددضخ , فالسدددال والبشدددػن رزق الدددجنيا. وىدددحا مددددتػحى  مدددغ قػلدددو 
 َانَاَُشَِنذُاا مَه ﴿, وكحلظ مدتقى مغ قػلو تعدالى : (ٖٚٙ) ﴾لْْمَا ُاوَلْْثَنُىنَاصَِنَحُالْْحََُاجِالْذُّوَُْاا﴿تعالى : 

 ﴾ مِنهاوَّصِنُةٍاا لْْنأخِشَجِا فٍِ وَمَها َانَاَُشَِذُايَشْزَالْذُّوَُْااوُاْذُِِامِنََْااوَمَااَُُْ ۖ   يَشْثُِِ فٍِ يَشْزَالْْأخِشَجِاوَضِدْاَُُْ
ثع بضغ عميو الدبلم أن هللا سبحانو وتعالى قج يجسع  ألقػام حدخث الدجنيا وحدخث اآلبدخة, فدإن  (ٖٛٙ)

هللا تعالى قدج يدخزق االنددان الردالح مداال  وبشدضغ فتجسدع لدو الدجنيا واآلبدخة فزدبل عمدى نردضبو مدغ 
ػن , وقضدل: ))ثدع حدّث عميدو الددبلم عمدى بذدضتو وتقدػاه بحضدث ال تكد (ٜٖٙ)االيسان والعسل الرالح 

ألّنو العالع ببداشغ كدل فدخد  ليدت بتعحيخ بذية ىشاك مغ حاجة اللتساس األعحار الػاهية, وابذػه
وأسددخاره وأعددحاره الرددحيحة مددغ الدددعيسة. جددجيخ بالددحكخ أّن العبددارة الدددابقة تحددجثت عددغ الحددحر مددغ 

، ثددع ُأردفددت بالحددجيث عددغ الخذددية، وقددج صددّخح المغػيددػن أّن الخذددية تتزددسغ الخددػف ا لسقددخون َّللاَّ
ًاا﴿  بادراك العطسة، ومغ ىشا صّخح القخبن الكدخيع أّمدا الحدحر فيقدال ﴾ لَْانَُامِنهْاػِثنادِ ِالْؼََُمناءُاااااابِوامنااََخْين

                                                           
 .5ٗٗ/6نفحات الوالٌة :  (ٖ٘ٙ)
 .6ٙٔ/ ٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (ٖٙٙ)
 .ٙٗسورة الكهؾ :  (7ٖٙ)
 .ٖٓسورة الشورى : (5ٖٙ)
 .67ٔ/ٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,  (6ٖٙ)



65 
 

حدضغ يحتدا  اإلندددان مدغ بصددخ قصعدي أو محتسددل. ثدع أشددار عميدو الدددبلم فدي وصددضتو الثالثدة إلددى 
 .(ٖٓٚ)اإلببلص في الشّية وتشعية األعسال مغ الخياء والدسعة((

 االتي يبيغ مػاضا الجسل االنذا ية:(ٕٓ)كالججكؿ 

 الػص  نػعيا الجسمة
فاححركا مغ هللا ما ححركع مػغ 

 نفدو
إنذدداء برددديغة االمددخ السجدددازي 

 لفائجة الػعظ
 صيغة فعل االمخ 

انذدداء برددديغة االمددخ السجدددازي  َلْيَدْت ِبَتْعِحيخٍ  ِاْخَذْػُه َخْذَيةً  كَ 
 لفائجة الػعظ

 صيغة فعل االمخ

انذدداء برددديغة االمددخ السجدددازي  ِاْعَسُمػا ِفي َغْيِخ ِرَيا ٍ  كَ 
 لفائجة الػعظ

 صيغة فعل االمخ

تددأتي الجسمددة الثانيددة محتػيددة عمددى اسددمػب االنذدداء السددمتى  سددل ببخيددة ثددعيبددجأ الددشز بج
بردديغة فعددل األمدددخ: )احددحروا( و )ابذدددػا( , و)اعسمددػا(, فالحدددحر مددغ السعردددية, والخذددية مدددغ هللا 
سبحانو, والعسل مغ غضخ رياء انسا لػجيو تعالى, وبدحلظ تتصيدخ الشفدػس وتتدكدى مدغ الذديػات ثدع  

واعسمدددػا صدددالحا لػجيدددو الكدددخيع ال لخيددداء  (ٖٔٚ)حانو وتعدددالىالدددجعػة إلدددى التقدددػى وبدددػف مدددغ هللا سدددب
وتفددابخ وتبدداىي, والعبددارات لددع تكددغ امددخا حعيعيددا مفدداده االلدددام القدددخي, انسددا ىددػ الددػعظ, والعيسددة 
التخبػيدددة التدددي تحسميدددا ىدددحه الجسمدددة تكسدددغ فدددي االبتعددداد عدددغ الخيددداء وتدددجعػ الدددى أن يكدددػن العسدددل 

ج مشدو إر داء الشداس ألجدل سدسعة أو مكددب مدا , فدإنَّ مدغ الخالز لػجدو هللا تعدالى, ولديذ القرد
يعسددل لغضددخ هللا يشددال جددداؤه يددػم الحددداب ولدديذ لددو شددفيع , فددالخضخ إنسددا يددخاد لحاتددو ال لذدديء ببددخ 
بارج عشو يختم  بالذكل إذا يكغ بدالجػىخ , ومدغ ىشدا فداألببلق عشدج االمدام )عميدو الددبلم( أشدج 

, ثع تأتي جسمدة ببخيدة أبدخى ولكشيدا مجازيدة تفضدج (ٕٖٚ)رة الشفػسوأوثق تعمقا  بالشدعة الخوحية وشيا
ة يدددالدددجعاء. فيطيدددخ الدددجرس التخبدددػي بتدمددددل بددداىخ لمعقدددػل, يبدددجأ بدددالخبخ لصالبدددو, ثدددع الدددػعظ بكيف

 التحامل مع حعيقة ذلظ الخبخ, ثع الجعاء. 

اْلَغْفَمػِة َعْشػُو. كَكْيػَف َغْفَمػُتُكْع َعسَّػا كِ ْقاَلِؿ  اْلَسْػتِ  ِبِحْكخِ  ))كُأكِصيُكعْ وقػلو )عميو الدبلم( :  
ػِرِىْع َلْيَذ ُيْغِفُمُكْع، كَشَسُعُكْع ِفيَسْغ َلْيَذ ُيْسِيُمُكػْع! َفَكَفػ  كاِعطػًا ِغَسػْػَت  َعػاَيْشُتُسػُىْع، ُحِسُمػػا ِإَلػ  ُقُبػ

                                                           
 .ٖٖ/ٕنفحات الوالٌة :  (7ٖٓ)
 .ٖ٘ٔظ: منهج التربٌة عند االمام علً : (7ٖٔ)
 .ٖ٘ٔمنهج التربٌة عند األمام علً : (7ٕٖ)



66 
 

ْنَيا ُعسَّػارًا، كَكػَأفَّ ااْلِخػَخَة َلػْع َتػَدْؿ َلُيػْع  َغْيَخ َراِكِبيَغ، كُأْنِدُلػا ِفيَيا َغْيَخ َناِزِليَغ، َفَكَأنَُّيْع َلعْ  َيُكػُنػػا ِلمػجُّ
نقصدة ميّسدة   قال الذارح : ))أشار اإلمام عميو الدبلم في ىحا الجاندب مدغ الخصبدة إلدى (ٖٖٚ)َدارًا((

السدػت، فأوصدى بردػرة  ذكدخ الدحكخ؛ والتدي تكسدغ فدي مغ شأنيا أن تكدػن دافعدا  قػيدا  لمتقدػى بنفدة
  .(ٖٗٚ)ذكخ السػت  ((   لىعامة إ

 (ٕٔكسا في الججول)

 كصفيا نػعيا الجسمة
كِ ْقػػاَلِؿ  اْلَسػػْػتِ  ِبػػِحْكخِ  كُأكِصػػيُكعْ 
 اْلَغْفَمِة َعْشوُ 

 مفادىا الػعظ جسمة ببخية غخ يا إنذائي 

ػػػػػا َلػػػػػْيَذ  كَكْيػػػػػَف َغْفَمػػػػػُتُكْع َعسَّ
ُيْغِفُمُكػػْع، كَشَسُعُكػػْع ِفػػيَسْغ َلػػْيَذ 

 ُيْسِيُمُكْع!

 استفيام بد)كيف( إنذائية غخ يا انكاري  جسمة

يحتدددػي الدددشز عمدددى األسدددمػب الخبدددخي السجدددازي الدددحي يفضدددج الدددػعظ,: ))واوصددديكع بدددحكخ 
السددػت و قددبلل الغفمدددة عشددو(( , ثددع جسمدددة انذددائية اسددتفيامية مجازيدددة غخ دديا االنكددار: )) وكيدددف 

كددخ السددػت, اذ ان لددو اثددخ غفمددتع عسددا لدديذ يغفمكددع(( , ويحسددل الددشز ضيسددة تخبػيددة تتسثددل بأىسيددة ذ
, فددأبصخ مددا يػاجيددو اإلندددان ىددػ (ٖ٘ٚ)بشدداء فددي تأديددب الددشفذ والبشدداء االجتسدداعي لمفددخد والسجتسددع

التيداون فدي ذكددخ السدػت والغفمددة عشدو , مدا يجعمددو يددعى لئلسددتحػاذ عمدى كدل شدديء بغدس الشطددخ 
ة بأبذدع الردػر الساديد وعغ قزية العجل, بل اذا نددى االنددان السدػت سيددعى الدى تحقضدق اىجافد

حتى ولػ كانت بدفظ الجماء والفداد في االرض. فالشز يمكج عمى عسق الػعي بالػقاية والعبلج 
مددغ دوابددل الددشفذ البذددخية والتجددخد مددغ نػازعيددا الذددخيخة ىددػ مددا يددمدي الددى التساسددظ االجتسدداعي 

 . (ٖٙٚ)واالتعا  بكل شيء وليذ السػت وحجه

 األساليب الخبخية في غخض الجعا 

                                                           
 .٘ٙ/  ٖٔالبالؼة : ابن ابً الحدٌد , شرح نهج (7ٖٖ)
 .6٘ٔ/7نفحات الوالٌة :  (7ٖٗ)
 .ٙٓ٘ظ: المجتمع وجهاز الحكم : (7ٖ٘)
 .7ٓ٘ظ: المجتمع وجهاز الحكم : (7ٖٙ)
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دددخاعة  بسعشددى التدددحلل والخذدددػق.)  (ٖٚٚ)الددجعاء فدددي المغدددة االسددتغاثة, ( ٖٛٚوالتزدددخق والز 
والددجعاء ىجفددو إمالددة السشددادى لمسشددادي برددػت أو كددبلم, وقددج تدددتغضث بددو بػسدداشة ىددحا الشددجاء أو 

 (ٜٖٚ).تدتعضغ بو

الددددجعاء فددددي االصددددصبلح: االسددددتعانة واالسددددتغاثة بدددداب مددددغ السكددددخوب وغضددددخه مثددددل االوراد 
واالذكار, حتى السذتسمة عمى تججيج العقائج وشمب السقاصج واالرزاق ودفع الكضج, وعدادة مدا يجيدج 

 (    ٖٓٛاالندان نفدو في الجعاء مع حزػر القمب والتػجو والتحلل  سبحانو.)

ة مشيدددا : األمدددخ والشيدددي   يدددأتي الدددجعاء فدددي نردددػص نيدددج الببلغدددة التخبػيدددة بأسدددالضب عدددجَّ
غخاض الجعاء. بسا يحسدل مدغ تزدخق اإلنددان لخبدو وبالقدو , والتزدخق جازا ألواالستفيام والخبخ م

, وكددل دعدداء يتشاسددب مددع الددجاعي وقجرتددو ومصالبددو  (ٖٔٛ)أحددج السعدداني التددي يددجل عمضيددا الفعددل دعددا 
سدع ربدي وربشدا افجعاء األنبياء يختم  اسمػبا  ومقاما  عدغ دعداء غضدخىع , وكدحلظ يمتددم فدي الدجعاء ب

أسددددسائو الحددددشى ألن صدددفة الخبػبيددددة بسدددا فضيدددا مددددغ معددداني التخبيدددة واالنعددددام دون اسدددع ببدددخ مدددغ 
والتفزل , وليا بثار ال تشقصع دنيا وببخة , وانددب  مدا فضيدا االعتدخاف بالخبػبيدة ولجدػء العبدج الدى 

, ))ويسثددل بصداب الددجعاء فدي نيددج الببلغددة  (ٕٖٛ)مردجر الخضددخ والدخزق أمددبل  فدي اإلجابددة والقبدػل 
تأسذ عمدى نسدم مدغ الخؤيدة الكػنيدة ونسدػذج مدغ األداء التعبضدخي يفزدي الدى كضشػندة بعجا  معخفيا  

أدبية بسدتػى مغ الحداسية الجسالية , أو كسا سساه اإلمام )عميو الدبلم( باب الدجعاء الدحي يفدتح 
. و الجعاء في نيج الببلغة ىػ تجسع لخصابات سساوية ونبػية اتدعت  (ٖٖٛ)عمى باب اإلجابة(( 

يددة التعبجيددة التددي تعتسددج عمددى باصددية االنددجماج الكددػني والسقاربددة الحاتيددة التددي تتخددح مددغ فضيددا الخؤ 
الدخوح جدددخ اترددال وتػاصددل مددع السبددجق العطديع , لذددعػرىا بددالشقز العددام أمددام الفدديس الغددامخ(( 

, والددجعاء ربددارة عددغ عبلقددة تعبجيددة تددخبم العبددج بخبددو , وىددحه العبلقددة ىددي السمىمددة لسسارسددة  (ٖٗٛ)

                                                           
 )دعا( ةظ: لسان العرب: ماد (77ٖ)
 ظ: لسان العرب: مادة )ضرع( (75ٖ)
/  د. خالد حسٌن  -دراسة وصفٌة تحلٌلٌة–آدابه , وآثاره, وعاللته بالمضاء والمدر –ظ: الدعاء المشروع  (76ٖ)

 ٙعبد الرحٌم حمدان/ الجامعة االسالمٌة /ؼزة/ كلٌة اصول الدٌن/ لسم العمائد والمذاهب المعاصرة: 
/  د. خالد حسٌن  -ة وصفٌة تحلٌلٌةدراس–آدابه , وآثاره, وعاللته بالمضاء والمدر –ظ: الدعاء المشروع  (5ٖٓ)

 ٙعبد الرحٌم حمدان/ الجامعة االسالمٌة /ؼزة/ كلٌة اصول الدٌن/ لسم العمائد والمذاهب المعاصرة: 
 .ٖٙظ: األسالٌب اإلنشائٌة وأسرارها البالؼٌة : (5ٖٔ)
 .٘ٙ -ٖٙظ: األسالٌب اإلنشائٌة وأسرارها البالؼٌة : (5ٕٖ)
 .7ٕٔالخطاب فً نهج البالؼة : (5ٖٖ)
 .5ٕٔالخطاب فً نهج البالؼة : (5ٖٗ)
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, فالجعاء يحسل ضيع أببلضية  وروحية سامية تتسثل بالعبلقة الػثيقة  (ٖ٘ٛ)الى هللا عد وجل الجعاء 
بددضغ اإلندددان وربددو , وألىسضتددو وأثددخه البشدداء فددي التددأثضخ عمددى اإلندددان فقددج ورد فددي الحددجيث الشبددػي 

 .(ٖٙٛ)الذخيف بأن : ))الجعاء م. العبادة(( 

َعاَ   ُيْحػػػػػَخـْ  َلػػػػػعْ  َأْرَبعػػػػػاً مػػػػػْغ ُأْعِصػػػػػَي ))قدددددال )عميدددددو الددددددبلم(:           َأْرَبعػػػػػًا َمػػػػػْغ ُأْعِصػػػػػَي َالػػػػػجُّ
َجاَغةَ  ُيْحَخـِ َلعْ  َاْلَسْغِفػَخَة َك  ُيْحَخـِ َلعْ  َاْلَقُبػَؿ َك َمْغ ُأْعِصَي َااِلْسِتْغَفارَ  ُيْحَخـِ َلعْ  َك َمْغ ُأْعِصَي َالتَّْػَبةَ  َاإلِْ

ػػػْكخَ  َيػػػ َلػػػعْ  َمػػػْغ ُأْعِصػػػَي َالذُّ لدْػُنننىوٍِاؤَعْنننرَجِةْا﴿, ومردددجاق ذلدددظ قػلدددو تعدددالى:  (ٖٚٛ)اَدَة ((ُيْحػػػَخـِ َالدِّ

لََّْنَُاا ََجِنذِا ََظَِْنمْاوَفْغَنُُاثُنمَّاََغْنرََْفِشِالََّْنَُااااا ؤَوْ وَمَنهاََؼْمَن ْاعُنىء لااا﴿, وقال فدي االسدتغفار :  (ٖٛٛ)﴾َْكُم

, وقال في التػبة (ٜٖٓ) ﴾َْإَصَِذَوَّكُمَْْ ِهاشَكَشْذُمْاا﴿, وقال في الذكخ : (ٜٖٛ) ﴾ غَفُىس لاسَّيُِم ا

انَالََّْنُُاالََُِّْاََِّْزَِهَاََؼْمََُىنَالْغُّىءَاتِجَََاَْحٍاثُمَّاََرُىتُىنَامِهْاقَشَِةٍافَإُوَْٰ ِ َاََرُىبُالََُُّْاػَََنَُِْمْاوَ َناا بِوَّمَاالْرَّىْتَحُاػًَََ: ﴿

 (ٜٖٔ)﴾ػََُِم اايَكُِم ا

 يحمل كبلم االمام عمي عميو الدبلم: (ٕٕ)والججول

 وصفيا نػعيا الجسمة 
مددددددددددغ السمكجات/جسمددددددددددة  بددددددددددال   ببخ ابتجائي  َأْرَبعاً  ُيْحَخـْ  َلعْ  مْغ ُأْعِصَي َأْرَبعاً 

 شخشية
َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْغ ُأْعِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَي 

َعاَ َلعْ  َجاَغةَ  ُيْحَخـِ َالجُّ  َاإلِْ
مددددددددددغ السمكجات/جسمددددددددددة  بددددددددددال   ببخ ابتجائي

 شخشية
َك َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْغ ُأْعِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَي 

 َاْلَقُبػؿَ  ُيْحَخـِ َلعْ  َالتَّْػَبةَ 
مددددددددددغ السمكجات/جسمددددددددددة  بددددددددددال   ببخ ابتجائي

 شخشية
 مغ السمكجات بال   ببخ ابتجائيَك َمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْغ ُأْعِصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَي 

                                                           
 .5ٕٔظ: الخطاب فً نهج البالؼة : (5ٖ٘)
 .ٖٓٓ/6ٓبحار األنوار : (5ٖٙ)
 .6ٖٙ/5ٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (57ٖ)
 .ٓٙسورة ؼافر :  (55ٖ)
 .ٓٔٔسورة النساء : (56ٖ)
 .7سورة الشكر : (6ٖٓ)
 .7ٔسورة النساء : (6ٖٔ)
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 َاْلَسْغِفَخةَ  ُيْحَخـِ َلعْ  َااِلْسِتْغَفارَ 
ػػْكخَ  ُيْحػػَخـِ  َلػػعْ  َك َمػػْغ ُأْعِصػػَي َالذُّ

َياَدةَ   َالدِّ
 تمغ السمكجا بال   ببخ ابتجائي

يحتػي الشز عمى مجسػعة مغ الجسل الخبخية االبتجائية الذخشية, فاإلمام ىشدا يخبدخ عدغ إجابدة  
الجعاء برػرة مباشخة دون الحاجة الى ممكجات , ونمحظ ذلظ في الجسمدة األولدى : )) مدغ أُعصدي 

ابمتيدا أربعا  لدع يحدخم أربعدا  (( ويكسدل قػلدو :  فبشضدت العبدارة العمػيدة مدغ اربعدة شدخو  ان تحققدت ق
اجابدات اربدع: فددإذا تحقدق الدجعاء والتػبددة واالسدتغفار والذددكخ, تحققدت لدو االجابددة والقبدػل والسغفددخة 
والديادة. وقضل في شخح الشز إن الجعاء ىػ السشقح بضغ اإلندان وربو , وتكسغ ضيستو التخبػية بأنو 

جه فدي تحقضدق مدا يخيدج يشقل اإلندان وحدجه مدغ الدحل الدى فزداء العدد , وذلدظ بالتػكدل عمدى هللا وحد
وبو يتحقق االستقخار الشفددي والددكضشة والصسأنضشدة واألمدان وبيدحا تحقدق الغايدة السشذدػدة مشدو وىدي 

 . (ٕٜٖ)الخاحة الشفدية والتخمز مغ القمق الشفدي واال صخاب عمى مدتػى الفخد والسجتسع 

تػػًا َك اَل َسػػِكيسًا َك اَل َمْزػػُخكبًا َعَمػػ   ُيْرػػِبحْ  َلػػعْ  َالَّػػِح  ّلِلَِّ  ))َاْلَحْسػػجُ قددال )عميددو الدددبلم( :     ِبػػي َميِّ
ًا ُعُخكِقي ِغُدػػٍ  َك اَل َمػْأُخػ،ًا ِغَأْسػَػِ  َعَسِمػي َك اَل َمْقُصػعػًا َداِبػِخ  َك اَل ُمْخَتػّجًا َعػْغ ِديِشػي َك اَل ُمْشِكػخ 

اَل ُمَعػػػػػحَّغًا ِغَعػػػػػَحاِب َاأْلَُمػػػػػِع ِمػػػػػْغ  ِلَخبِّػػػػػي َك اَل ُمْدَتْػِحذػػػػػًا ِمػػػػػْغ ِإيَسػػػػػاِني َك اَل ُمْمَتِبدػػػػػًا َعْقِمػػػػػي كَ 
ػَة ِلػي َك اَل َأْسػَتِصيُا َأْف آُخػَح  َأْصَبْحتُ  َقْبِمي ػُة َعَمػيَّ َك اَل ُحجَّ َعْبجًا َمْسُمػكًا َضاِلسًا ِلَشْفِدي َلػَظ َاْلُحجَّ

: ان االمام عميو الدبلم يحسدج هللا  قال الذارح,  (ٖٜٖ)ِإالَّ َما َأْعَصْيَتِشي َك اَل َأتَِّقَي ِإالَّ َما َكَقْيَتِشي(( 
مدخض, وال مصعدػن  معافى غضخ مزخوب عمدى عخوقدو بددػء ا  نو ايقطو في الرباح حيّ سبحانو أل

ال شددداك فدددي و بدددو فدددي أمدددخ, وال معاقدددب بالدددحنػب, وال مفجدددػق بخمددد , و ال مددددتػحر مدددغ أنددديذ, 
 .(ٜٖٗ)اإليسان وال ممتبذ في عقمو

 يحمل قػل االمام: (ٖٕ)والججول

 كصفيا نػعيا الجسمة
ِبػػي  ُيْرػػِبحْ  َلػػعْ  َالَّػػِح  ّلِلَِّ  َاْلَحْسػجُ 

تًا َك اَل َسِكيساً   َميِّ
 مغ السمكجات بال   ببخ ابتجائي 

                                                           
 .5ٖٗظ: المجتمع وجهاز الحكم : (6ٕٖ)
 .ٙ٘/ٔٔشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد , (6ٖٖ)
 7٘/ٔٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,  (6ٖٗ)
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َك اَل َمْزػػػػُخكبًا َعَمػػػػ  ُعُخكِقػػػػي 
ِغُدػػػػػػػٍ  َك اَل َمػػػػػػْأُخػ،ًا ِغَأْسػػػػػػَػِ  
َعَسِمػػي َك اَل َمْقُصػعػػًا َداِبػػِخ  َك 

 اَل ُمْخَتّجًا َعْغ ِديِشي

 مغ السمكجات بال   ببخ ابتجائي

َك اَل ُمْشِكػػػػػػػػػػػػػػخًا ِلَخبِّػػػػػػػػػػػػػػي َك اَل 
 ُمْدَتْػِحذًا ِمْغ ِإيَساِني

 مغ السمكجات بال   ببخ ابتجائي

َك اَل ُمْمَتِبدًا َعْقِمػي َك اَل ُمَعػحَّغًا 
 ِغَعَحاِب َاأْلَُمِع ِمْغ َقْبِمي

 مغ السمكجات بال   ببخ ابتجائي

وردت العبدارات باسدمػب االببدار االبتجائيدة الستعاشفدة, لبيدان الدشعع التدي يتمسدديا االندددان 
صدداحب البرددضخة الشافددحة, فيحسددج هللا سددبحانو وتعددالى عمضيددا, وتتجمددى العيسددة التخبػيددة بيددحا الددجعاء 

بتل االسقام حضغ الحسج  والثشاء عميو, ألنو مغَّ عمى اإلندان بالحياة في يػمو فمع يػقطو متمبدا 
عمى الخغع مغ قجرتو سبحانو وتعالى عمى ذلظ, فيذعخ الستمقي بسدػاشغ الدجعاء وال سديسا فدي أول 

.ورد كدبلم اإلمدام عميدو الددبلم بعبدارات مشفيدة معصػفدة (ٜٖ٘)اليقطة, ألندو يدػم ججيدج وحيداة ججيدجة. 
اصدشاف الدجعاء وىدػ وىحا صدش  مدغ ‘بحخف )الػاو(الحي يفضج التذخيظ لئلشارة الى الشعع الخبانية 

 الثشاء عمى الخب سبحانو وصشائعو.

 األساليب االنشائية في غرض الدعاء

َأْعَمُع ِغػِو ِمشِّػي فػنف عػجت فعػج عمػي غػالسغفخة  َأْنتَ  َما ِلي ِاْغِفْخ  َالمَُّيعَّ ))قال عميو الددبلم:         
الميع اغفخلػي مػا كأيػت مػغ نفدػي كلػع تجػج لػو كفػا  عشػج  الميػع اغفػخ لػي ماتقخبػت غػو إليػظ 

,  (ٜٖٙ)بمداني ثع خالفو قمبي الميع اغفخلي رمدات االلحاظ كسيػات الجشػاف كىفػػات المدػاف(( 
لدددددددجعاء عشددددددددجكع و القدددددددجيع تعددددددددالى فائددددددددجة ا مدددددددا قدددددددال الذددددددددارح : ))و فدددددددي ىددددددددحا السػ دددددددع يقددددددددال

الرددغائخ ألنيددا تقددع مكفددخة فددبل حاجددة إلددى الددجعاء بغفخانيددا و ال يددمثخ الددجعاء أيزددا فددي  يغفددخ إنسددا
أفعدددال البددداري سدددبحانو ألندددو إنسدددا يفعدددل بحددددب السردددالح و يدددخزق السدددال و الػلدددج و غضدددخ ذلدددظ و 

ضخ لمدجعاء فدي شديء يعمسدو مدغ السردمحة فدبل تدأث مدا يرخف السدخض و الجدجب و غضخىسدا بحددب

                                                           
 .ٖ٘٘صفوة شروح نهج البالؼة : ظ:  (6ٖ٘)
 .5ٕٓ/ٙشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد , (6ٖٙ)
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مددغ ذلددظ, و الجددػاب أنددو ال يستشددع أن يحدددغ الددجعاء بسددا يعمددع أن القددجيع يفعمددو ال محالددة و يكددػن 
 .(ٜٖٚ)وجو حدشو صجوره عغ السكم  عمى سبضل االنقصاق إلى الخالق سبحانو (( 

 يحمل كالـ االماـ عميو الدالـ(ٕٗ)الججكؿ 

 كصفيا نػعيا الجسمة
َأْعَمػػُع ِغػػِو  َأْنػػتَ  َمػػا ِلػػي ِاْغِفػػْخ  َالمَُّيػػعَّ 
 ِمشِّي

نددددددددددجاء بددددددددددد)الميع(+فعل األمددددددددددخ  إنذاء شمبي 
 السجازي الحي يفضج الجعاء

 مفادىا الجعاء جسمة شخشية انذائية َفِنْف ُعْجُت َفُعْج َعَميَّ غاْلَسْغِفَخةِ 
َكَأْيُت ِمْغ َنْفِدػي  َما ِلي ِاْغِفْخ  َالمَُّيعَّ  

 ِعْشِج َك َلْع َتِجْج َلُو َكَفاً  
ندددجاء+ فعدددل امدددخ مجدددازي يفضدددج  جسمة انذائية

 الجعاء
ْبػُت ِغػِو ِإَلْيػَظ  َمػا ِلػي ِاْغِفْخ  َالمَُّيعَّ   َتَقخَّ

  ِبِمَداِني ُثعَّ َخاَلَفُو َقْمِبي
ندددجاء+ فعدددل امدددخ مجدددازي يفضدددج  جسمة انذائية

 الجعاء
َرَمػػدَاِت َاأْلَْلَحػػػاِظ َك  ِلػػػي ِاْغِفػػْخ  َالمَُّيػػعَّ 

أْلَْلَفػػاِظ َك َسػػَيَػاِت َاْلَجَشػػاِف َسػػَقَصاِت اَ 
 َك َىَفَػاِت َالمَِّداف

 بريغة الجعاء جسمة انذائية

يبدددجأ الدددشز بالشدددجاء: )الميدددع( ثدددع صددديغة االمدددخ التدددي تفضدددج الدددجعاء لكػنيدددا صدددادرة مدددغ االدندددى الدددى 
الجعائيددة, االعمددى, ثددع يعقددب ذلددظ سمدددمة مددغ الجسددل التددي تبددجأ بالشددجاء ثددع صدديغة االمددخ السجازيددة 

لضتخمددل تمددظ الجسددل جسمددة شددخشية انذددائية تفدداجئ الستمقددي بددجاللتيا, فالتائددب عددادة مددا يجعددل عمددى 
مددام عميددو نفددو شددخ  عدجم العددػدة الددى الدحنب, ولددحلظ يجعددل الجدػاب عمددى العددػدة العقػبدة, واذا باإل
يددة فددي ىددحا الدددبلم يجعددل جددػاب الذددخ  عددػدة هللا سددبحانو بددالسغفخة. وتطيددخ القزددية التخبػيددة جم

التخكضب الذخشي اذ يبث االمل في الشفذ التي ال تتدػانى عدغ الخصدأ, ويطيدخ رحسدة الخدالق غضدخ 
 الستشاهية مع العبج. 

تحسددل العبددارة ضيسددة تخبػيددة وىددي المجددػء الددى الخددالق فيسددا يػاجيددو مددغ السذدداكل األببلضيددة 
األمدان لئلنددان ألندو بدو يعتسدج والععبات السعشػية التي قج يتعخض ليا الدجعاء , والدجعاء يسثدل بدخ 

عمى الخالق القادر عمى أن يجعل اإلندان متخصي ا لمرعػبات الجنضػية كميا.
(ٖٜٛ) 

                                                           
 .5ٕٓ/ٙشرح نهج البالؼة :ابن أبً الحدٌد   (67ٖ)
 .ٙ٘ٔ/ ٖنفحات الوالٌة : (65ٖ)
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: قدددددددددددال عميدددددددددددو الددددددددددددبلم فدددددددددددي دعائدددددددددددو لمخسدددددددددددػل ل صدددددددددددمى هللا عميدددددددددددو وبلدددددددددددو وسدددددددددددمع
في ضمظ , ك اجده مزاعفات الخيخ مغ فزمظ الميػع كأعػل عمػ  بشػا   مفدحاً  لو افدح ))الميع

ؤه , كأكػـخ لػجيظ مشدلتػو , كأتسػع لػو نػػره , كأجػده مػغ ابتعاثػظ لػو مقبػػؿ الذػيادة , البانيغ بشػا
مخضي السقالة, ،ا مشصق عػجؿ كخصبػة فرػل , الميػع اجسػا بيششػا كبيشػو فػي بػخد العػير كقػخار 
الشعسػػة , كمشػػ  الذػػيػات , كأىػػػا  المػػحات كرخػػا  الجعػػة كمشتيػػ  الصسأنيشػػة , ككػػف الكخامػػة 

مجازيدا  كسدا نقدػل فدبلن يذدسمشي بطمدو , ونقردج  السفدح في ضل هللا سبحانو تعبضخا  ورد أن  (ٜٜٖ)((

 وَمَناءامَّغْنكُىبٍاا وَظِ ٍّامَّمْذُودٍ، ﴿بإحدانو وبخه, وقج يكػن السقرػد الطل السسجود في قػلو تعالى: 

, ثع الجعاء بعمػ السشددل فدي دار الثدػاب وتسدام الشدػر يدػم  العيامدة, تأسديا بدجعاء اىدل الجشدة (ٓٓٗ)﴾

, وقج روي إنو تصفأ سائخ األندػار إال ندػر ل (ٔٓٗ)﴾  سَتَّنَااؤَذْمِمْاَْنَااوُىسَوَا ﴿الػارد في قػلو تعالى: 

ددضخة يبردخون بيدا مدػاشئ )صمى هللا عميو وبلو وسمع( ثع ُيعصدى السخمردػن مدغ أصدحابو أندػارا  ي
ر ل )صدمى هللا عميددو األقدجام فضدجعػن هللا تعددالى بديدادة األنددػار واتساميدا، ثدع إن هللا تعددالى يدتع نددػ 

( فيدتصضل حتى يشبأ اآلفاق فحلظ ىػ إتسام نػره ) صمى هللا عميو وبلو وسمع( ثدع الدجعاء وبلو وسمع
ة عمددى أمتددو وعمدى غضددخىع مددغ وقبددػل الذدياد لدو صددمى هللا عميددو وبلدو وسددمع بددالجداء عمدى االبتعدداث

, وقػلدو: وبصبدة فردل: أي حدضغ يفردل هللا سدبحانو وتعدالى بحكسدو, مددتسجا ذلدظ مدغ  (ٕٓٗ)األمع

فقػلو صدل هللا عميدو والدو ىدػ القدػل الفردل بدضغ  (ٖٓٗ)﴾ وَمَااهُىَاتِاََْْضْ ِا بِوَُُّاَْقَىْ ٌافَصْ ٌا﴿قػلو تعالى : 

ؤَنا ػَغَننًٰ ﴿الحددق والباشددل , وىددحا ىددػ السقددام السحسددػد الددحي ذكددخه هللا تعددالى فددي الكتدداب فقددال : 

, وىدػ الدحي ُيذدار إليدو فدي الدجعػات فدي قدػليع )) الميدع بت لا  (ٗٓٗ)﴾  ََثْؼَثَ َاسَتُّ َامَقَام ناامَّحْمُنىد لاا

                                                           
 .ٕٙ٘/ٙشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,   (66ٖ)
 .ٖٔ-ٖٓسورة الوالعة :  (ٓٓٗ)
 .5سورة التحرٌم :  (ٔٓٗ)
 .6ٕ٘/ٙشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,   (ٕٓٗ)
 .ٗٔ-ٖٔسورة الطارق :   (ٖٓٗ)
 .76سورة اإلسراء :   (ٗٓٗ)
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. وقػلو : )في بخد العير( اشدارة الدى (٘ٓٗ)والجرجة الخفيعة وأبعثو السقام السحسػدالػسضمة والفزضمة 
 (ٙٓٗ)رير الجشة إذ ال حخب وال نداق والبخد والدكػن وىػ إشارة الى قخار الشعسة ومدتقخىا.

 يحمل قػل االمام عميو الدبلم: (ٕ٘)الججول االتي

 وصفيا نػعيا الجسمة    
نجاء بد)الميع( + صيغة فعل  إنذاء شمبي غخ و الجعاء في ضمظ مفدحاً  لو افدح الميع

 االمخ
 صيغة فعل االمخ إنذاء شمبي غخ و الجعاء ك اجده مزاعفات الخيخ مغ فزمظ 
نجاء بد)الميع( + صيغة فعل  إنذاء شمبي غخ و الجعاء الميع كأعل عم  بشا  البانيغ بشاؤه 

 االمخ
 صيغة فعل االمخ اءإنذاء شمبي غخ و الجع كأكـخ لجيظ مشدلتو ,

 صيغة فعل االمخ إنذاء شمبي غخ و الجعاء كأتسع لو نػره 
كأجده مغ ابتعاثػظ لػو مقبػػؿ الذػيادة , مخضػي 

 السقالة, ،ا مشصق عجؿ كخصبة فرل 
 صيغة فعل االمخ إنذاء شمبي غخ و الجعاء

الميػػع اجسػػا بيششػػا كبيشػػو فػػي بػػخد العػػير كقػػخار 
كأىػا  المحات كرخا  الشعسة , كمش  الذيػات , 

 الجعة كمشتي  الصسأنيشة , ككف الكخامة

 نجاء+ فعل امخ إنذاء شمبي غخ و الجعاء

الكبلم باسمػب  اإلنذاء مغ حضث االبتجاء بالشجاء ثع استعسال صيغة فعل االمدخ السجدازي لغدخض 
ددظ يجددج زبددع العبددارات السستمبددة بالددجعاء يبلحددظ ان االمددام قددج اسددتع سل فضيددا الشددجاء الددجعاء, والسبلحل

ثبلث مخات, وكأنو كان يفرل بضغ السصالب السػ ػرية بفاصل الشجاء, حضث ابتجأ بالشجاء ليصمب 
لحبضبو الخسػل االعطع ل صمى هللا عميو وبلو وسمع السكان األسسى في ضدل هللا سدبحانو وتعدالى 

لددو ليصمددب لمحبضددب يددػم العيامددة حضددث ال ضددل اال ضمددو مددع شمددب السديددج مددغ الفزددل, ثددع يشددادي اال
التسضد بالفزل, فبل بشاء اعمى مغ بشائو, مدع تسدام الشدػر والكخامدة, وقبدػل القدػل والذديادة, ثدع ندجاء 
لبلجتسدداق بددو صددمى هللا عميددو وبلددو وسددمع ليكتسددل السددخاد ويرددػر الصمددب. وفددي ىددحا الددجعاء درس 

 نفدشا .  حبابشا وألتخبػي لسا نصمبو مغ هللا سبحانو وتعالى أل

                                                           
والترمذي : كتاب الصالة : باب منه ( , ٗٔٙأخرجه البخاري , كتاب اآلذان  , باب الدعاء عند اآلذان )(٘ٓٗ)

(  , وأبو داود كتاب الصالة ) باب ما 5ٓٙ( ,  والثانً : كتاب األذان , باب الدعاء عند اآلذان ) ٕٔٔآخر ) 
 ( .6ٕ٘جاء فً الدعاء عند اآلذان ( )

 .ٕٓٙ-6ٕ٘شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,    (ٙٓٗ)
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ْبُت ِغِو ِإَلْيػَظ ِبِمَدػاِني ُثػعَّ َخاَلَفػُو َقْمِبػي َما ِلي ِاْغِفْخ  َالمَُّيعَّ قال )عميو الدبلم(: ))           (ٚٓٗ)((َتَقخَّ
قال الذارح : ))قضل : إن مدغ شدخ  حددغ الدجعاء أن يعمدع الدجاعي حددغ مدا شمبدو بالدجعاء و إنسدا 

وجدػه العددبح نحدػ كػنددو مفدددجة((  يعمدع حدددشو بدأال يكددػن فيدو وجددو ضدبح ضدداىخ و مدا غدداب عشدو مددغ
(ٗٓٛ). 

 (ٕٙكسا في الججول)

 كصفيا نػعيا الجسمة
ْبػػُت ِغػػِو  َمػػا ِلػػي ِاْغِفػػْخ  َالمَُّيػػعَّ  َتَقخَّ

 ِإَلْيَظ ِبِمَداِني ُثعَّ َخاَلَفُو َقْمِبي
ندددددددددجاء بدددددددددد)الميع(+صيغة امدددددددددخ  جسمة إنذائية 

 مجازي غخ و الجعاء.
الجسمدددة االنذدددائية متسثمدددة بالشدددجاء بدددد)الميع( ,  ثدددع صددديغة فعدددل االمدددخ السجازيدددو ومفادىدددا الدددجعاء,  

الصالددب التعددػذ مددغ الشفدداق والخيدداء والتطدداىخ باألعسددال الحدددشة , فيدددأل بددو اإلمددام هللا أن يغفددخ لددو 
 تعدالى , ويعفػ عشو , ويدتعضح بو مغ األمخ , فيػ مغ أبصخ األمػر التدي تدمدي الدى الذدخك بداب

وىحا األمخ ححر مشو اإلسبلم في كتداب هللا  وسدشتو الشبػيدة فيدػ مدغ األعسدال الذدائعة التدي تدمدي 
باإلندددان الددى  دددخ نفدددو وتكبدددجه بدددائخ فادحددة ألن مدددمداه إن اإلندددان ال يدددممغ بدداب تعدددالى إذا 

عسيقدة فدي الدشفذ . واسمػب الجعاء ىشدا يثضدخ ضيسدة تخبػيدة  (ٜٓٗ)كانت ربادتو لو رياء ال بذػعا   
 االندانية, وىي قزية الشفاق, اذ يقػل االندان بمدانو شيء ويزسخ في قمبو شضبا ببخ.

َاأْلَْلَحػػاِظ َك َسػػَقَصاِت َاأْلَْلَفػػاِظ َك َسػػَيَػاِت  َرَمػػدَاتِ  ِلػػي ِاْغِفػػْخ  ))المَُّيػػعَّ وقددال )عميددو الدددبلم ( :       
اإلشدددارة بسدددمبخة  رمددددات األلحدددا ( تعشدددي د فدددي الذدددخح: إن )ور (ٓٔٗ)َاْلَجَشػػػاِف َك َىَفػػػَػاِت َالمَِّدػػػاِف(( 

 .(ٔٔٗ)غفبلت القمب سيػات الجشان( (لغػىا و العضغ, و)سقصات األلفا (

 يػ ح ذلظ: (ٕٚ)والججول االتي

 وصفيا نػعيا الجسمة 
ندددددجاء بدددددد)الميع( +صددددديغة فعدددددل  جسمة انذائيةَاأْلَْلَحػاِظ  َرَمدَاتِ  ِلي ِاْغِفْخ  المَُّيعَّ 

                                                           
 .5ٕٓ/ ٙ شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد: (7ٓٗ)
 .5ٕٓ/ٙشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,  (5ٓٗ)
 .5٘ٔ/ٖظ: نفحات الوالٌة : (6ٓٗ)
 .5ٕٓ/ٙشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد , (ٓٔٗ)
 .5ٕٓ/ٙشرح نهج البالؼة :ابن أبً الحدٌد ,  (ٔٔٗ)
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َك َسػػَقَصاِت َاأْلَْلَفػػاِظ َك َسػػَيَػاِت 
 َاْلَجَشاِف َك َىَفَػاِت َالمَِّدافِ 

 امخ

وجددداءكبلم االمدددام عميدددو الددددبلم باسدددمػب الشدددجاء بدددد)الميع( متبػعدددا برددديغة االمدددخ, والسصمدددػب شمدددب 
الغفخان لحنػب المحطات, وسقصات االلفا  وسيػات القمب وىفػات المدان.  ونمحظ أن الجعاء في 

 لببلغة كثضخا  ما يأتي باسمػب الشجاء بمفطة )الميع( ثع فعل االمخ السجازي.نيج ا

الجعاء يحسل ضيسة تخبػية سامية تححر مغ بصخ عطيع ييجد اإلندان بذكل عسمي وىي   
ىحه األمػر األربعة  التي وردت في كبلم االمام عمي عميو الدبلم ويجعػ إلى عجم االسدتيانة بيدا 

 .(ٕٔٗ)اإلندان وأببلقو بذكل عام ومعخفة بصػرتيا عمى 

ػػػػػػُشػا َأْمػػػػػػَػاَلُكْع ِغالدََّكػػػػػػاِة وقددددددال )عميددددددو الدددددددبلم( :       ػػػػػػَجَقِة َك َحرِّ ))ُسػُسػػػػػػػا ِإيَسػػػػػػاَنُكْع ِغالرَّ
َعاِ  ((  َاْلَباَل ِ  َأْمَػاجَ  ِاْدَفُعػا كَ  , قال الذارح : ))الدياسة : حفظ الذيء بسا يحػشدو مدغ  (ٖٔٗ)ِغالجُّ

ريدددة حفدددظ نطاميدددا بقدددػة الدددخأي واألبدددح بالحدددجود. والردددجقة تددددتحفظ الذدددفقة ، غضدددخه ، فدياسدددة الخ 
والذددددفقة تدددددتديج االيسدددددان وتددددحكخ َّللّا. والدكددددداة : أداء حددددق َّللّا مددددغ السدددددال ، وأداء الحددددق حردددددغ 

 .(ٗٔٗ)الشعسة((

 

 

 (ٕٛكسا في الججول االتي)

 كصفيا نػعيا الجسمة
َجَقةِ   صيغة امخ مجازي  انذا يةجسمة  ُسػُسػا ِإيَساَنُكْع ِغالرَّ
ُشػا َأْمَػاَلُكْع ِغالدََّكاةِ   صيغة امخ مجازي  جسمة انذا ية َك َحرِّ

َعا ِ  َاْلَباَل ِ  َأْمَػاجَ  ِاْدَفُعػا كَ   صيغة امخ مجازي  جسمة انذا ية ِغالجُّ
 

                                                           
 6٘ٔ/ٖظ : نفحات الوالٌة:(ٕٔٗ)
 7ٖٙ/5ٔشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد (ٖٔٗ)
 .5ٙٔ/ٖنهج البالؼة : دمحم عبده ,  (ٗٔٗ)
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جدددداء فددددي الدددددشز اسددددمػب انذدددددائي شمبددددي بػاسددددصة الفعدددددل )ادفعددددػا( , فقدددددػل اإلمددددام ىشدددددا 
ىػ))التأكضج عمى حعيقدة الدببلء وسدبل و دخورة الدجعاء , ومدا يزدفي جاندب التدداحع واالنفدخاج عدغ 

, فزخورة الجعاء تشبع بإفا تو السحبة والػد عمى الدخوح اإلنددانية  (٘ٔٗ)كل ما يقدػ بو القمب (( 
ل الددجعاء أن يبتعددج اإلندددان عددغ السعاصددي والددحنػب التددي تحددبذ الددجعاء وتشدددل فسددغ شددخو  قبددػ 

الددببلء , وتشدددل الددشقع وتقصددع الخجدداء وتحجددب الددجعاء , كسددا جدداء فددي دعدداء كسضددل مسددا يحددػل بددضغ 
السخء وبضشو وبضغ هللا , ومغ ثع بضشو وبضغ السجتسع الحي يعير فيو , وىػ ما يعخفو أصحاب الحظ 

يدخبم بدضغ العبدج وربدو ويشصدػي  باصا   تخبػيا   يعة الجعاء تتسثل بأنو يحسل جانبا  , فصب (ٙٔٗ)العطيع 
وااليسان باب عد وجل في االجابدة وتحقضدق مدا يخجدػه العبدج وىدػ  عمى التزخق والتػسل والخذػق 

 الغاية مغ الجعاء .

 

 

 

 

 

 

 في التأديب في نيج البالغة.يانية السبحث الثاني : االساليب الب

 الػعع-ٔ

 السػعطة )عميو الدالـ( في غخضالماـ عمي اسمػب التذبيو عشج ا

ْنَيا َالتَّاِرَكػػِة َلُكػػْع َك ِإْف َلػػْع  َلَّ أكِصػػيُكعْ  ))ِاَبػػادَ قددال )عميددو الدددبلم( :    ْفِس ِلَيػػِحِه َالػػجُّ ِغػػالخَّ
َيػا َكَدػْفٍخ َسػَمُكػا ُتِحبُّػا َتْخَكَيا َك َاْلُسْبِمَيِة أِلَْجَداِمُكْع َك ِإْف ُكْشُتْع ُتِحبُّػَف َتْجِجيَجَىا َفِننََّسا َمػَثُمُكْع َك َمَثمُ 

                                                           
 .5ٖٗالمجتمع وجهاز الحكم : (٘ٔٗ)
 .5ٖٗظ:المجتمع وجهاز الحكم: (ٙٔٗ)
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َأمُّػا َعَمسًا َفَكَأنَُّيْع َقْج َبَمُغػُه َك َكْع َعَدػ  َاْلُسْجػِخ  ِإَلػ  َاْلَغاَيػِة َأْف َيْجػِخَ  َسِبياًل َفَكَأنَُّيْع َقْج َقَصُعػُه َك 
نيدا ىدي االمام عميو الدبلم يػصي بتدخك الدجنيا وان كاندت محبػبدة, أل  (ٚٔٗ)ِإَلْيَيا َحتَّ  َيْبُمَغَيا (( 

فاإلمددام  (ٛٔٗ)مميددا لغايددات ثددع يخحددل,ندددان , و ن رغددب بيددا, وان االندددان مدددافخ فضيددا, يتاركددة لئل
يعدددظ الشددداس بالدىدددج فدددي ىدددحه الدددجنيا بعبدددارات نافدددحة مدددمثخة، إلدددى جاندددب تردددػيخه لتفاىدددة ىدددحه الدددجنيا 

لفاجعدددة ان يددددعى اإلنددددان بكياندددو كمدددو نحدددػ معذدددػق  وحقدددا انيدددا ليدددا,  العبددداد بدددالخفس فضػصدددي
 (ٜٔٗ)والسعذػق ييخب مشو بكل ما اوتي مغ قػة, فبل يشفع ىحا السعذػق وال ىػ اىل ليحا العذق

َفِننََّسا َمَثُمُكْع َك َمَثُمَيا َكَدػْفٍخ َسػَمُكػا َسػِبياًل َفَكػَأنَُّيْع َقػْج ورد التذبيو في قػلو عميو الددبلم: )
لتذدددبيو تسثضمدددي الن وجدددو الذدددبو جددداء مدددغ متعدددجد, فالسذدددبو حدددال الشددداس فدددي الدددجنيا كميدددع ( اَقَصُعػػػػهُ 

يددضخون بتجدداه غايددة وىددي نيايددة الددجنيا, والسذددبو بدو جسددع مددغ السدددافخيغ يحثددػن الخصددى لمػصددػل 
الددى الغايددة التددي مددغ اجميددا وسددافخوا, وجددو الذددبو الػصددػل الددى الغايددة. وىددحا مددا السعشددى اوحددى بددو 

ضث قال: ))كأنظ بالجنيا لع تكغ , وكأنظ باآلبخة لع تدل, ما أقخب ذلظ واسدخعو , صاحب الذخح ح
وتقجيخ الكبلم ىا ىشا: كأنيع في حال كػنيع غضخ قاشعضغ لو قاشعػن لو, وكدأنيع فدي حدال كدػنيع 

ندو لسدا قدخب زمدان إحدجى الحدالتضغ مدغ زمدان االبدخى شدبيػا وىدع فدي غضخ بالغضغ لو بالغػن لدو, أل
قال الحدضشي : )) في كبلمو ىحا تذبيو شضبضغ   (ٕٓٗ)بيع أنفديع عمى الحال الثانية(( حال االولى

, وىحا الشػق مغ التذبيو يكػن فيو (ٕٔٗ)بذضبضغ , فذبو حالشا مع الجنيا كحال الدفخ مع الصخيق (( 
الكددددبلم معقددددػدا  عمددددى تذددددبيو شددددضبضغ بذددددضبضغ  ددددخبة واحددددجة إال أنَّ أحددددجىسا ال يددددجابل اآلبددددخ فددددي 

 .(ٕٕٗ)الذبو

ْنيا ))َفْمَتُكغِ قال )عميو الددبلم( :          َأْعُيػِشُكْع َأْصػَغَخ ِمػْغ ُحثاَلػِة اْلَقػَخِظ َكُقخاَضػِة اْلَجَمػِع  ِفػي الػجُّ
َفَزػْت َمػْغ َكاتَِّعُطػا ِغَسْغ كاَف َقْبَمُكْع، َقْبَل َأْف َيتَِّعَع ِغُكػْع َمػْغ َغْعػَجُكْع، َكاْرُفُزػػىا َ،ِميَسػًة، َفِننََّيػا َقػْج رَ 

َ  ِبَيػػا ِمػػْشُكْع ((  َِ الجقددة، فددالقخ   فددي ))  والتذددبضيات رائعددة غايددةقددال الذددارح : ,  (ٖٕٗ)َكػػاَف َأْشػػ
)عمى وزن مخض( بسعشى ورق األشجار الحي يدتفاد مشو لجب  الجمدػد حتدى يذدجىا ويجعميدا أكثدخ 
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فائددجة، وبددالصبع فددإن الحثالددة التددي تصددخح بعددج االسددتفادة تكددػن قددحرة ومتعفشددة ومددجعاة لمشفددخة، وكددحلظ 
الرددغضخة مشددو عمددى األرض دون أن يكددػن  حددضغ تقددز أصددػاف الحضػانددات تصددخح بعددس القصعددات

استبصغ الشفخة والثاني التفاىدة وعدجم العيسدة واالعتبدار، واإلمدام عميدو  ليا أدنى فائجة. فالتذبيو األول
  عذددق أمػاليددا إلددى  الدددبلم يػصددي بددأن تكددػن الددجنيا أىددػن مددغ ىددحا فددي األعددضغ، الددجنيا التددي أدى

سدددة، وأّن حّبيدددا رأس كدددل م  الفخاعشدددة والصػاغضدددت الطُ ضيدددػر   ، وعذدددق مشاصدددبيا إلدددىقدددارون ضيدددػر 
  (ٕٗٗ)بصضبة(( 

ػَيَػاِت،  ُأَحّحُرُكعُ  َفِنّني ))َأمَّا َغْعُج،وقال عميو الددبلم:         ػْت ِغالذَّ ْنَياَ َفِننََّيػا ُحْمػَػٌة َخِزػَخٌة، ُحفَّ الجُّ
اآْلَماِؿ، َكَتَديََّشْت ِغاْلُغُخكِر. اَل َتػُجكـُ َحْبَخُتَيػا، َكاَل ُتػْحَمُغ َكَتَحبََّبْت ِغاْلَعاِجَمِة، َكَراَقْت ِغاْلَقِميِل، َكَتَحمَّْت غِ 

ِإَ،ا َتَشاَىػْت ِإَلػ  ُأْمِشيَّػِة  -َفْجَعُتَيا. َغخَّاَرٌة َضػخَّاَرٌة، َحاِ َمػٌة زَاِ َمػٌة، َناِفػَجٌة َغاِ ػَجٌة، َأكَّاَلػٌة َغػَّاَلػٌة. اَل َتْعػُجك

ثن اامَماَُناباَْوؤَّنشِا﴿لَُّ َتَعاَل  ُسػْبَحاَنُو:  َقاؿَ ٕ٘ٗ((َأْف َتُكػَف َكَسا  -الّخَضاِ  ِبَياَأْىِل الخَّْةَبِة ِفيَيا كَ 

َانااااااااالحلُاجالْذوُاا ََطَاتِنُِاوَثَناخُالْْنإَسْضِافََإَْنثَََاهَيِنُماًاذَنزْسُو ُالْشََّنااُاوَ َنانَالْ ُُا َمَاءٍاَؤْوَضْْنَا ُامِهَالْغ مَاءِافَاخَْر

وىدحه المفطدة مدغ االلفدا  الشبػيدة ’ , قدال الذدارح )بزدخة, أي نا دخة(ٕٙٗ)﴾ مُقْرَنذِسلًااشَُْءػًَََا ُ ّا

طخ كيدف شضوان هللا مددتخمفكع فضيدا,ف’قال الشبي صمى هللا عميو والو وسمع )ان الجنيا حمػة بزخة ’
وحفددػا  كسددا يحدد  اليددػدج بالثيدداب كددأن الذدديػات مدددتجيخة حػليددا’وحفددت بالذدديػات (ٕٚٗ)تعسمددػن(

 قػلو :  (ٕٛٗ) ﴾ يَىْ ِالْْؼَشْػِ مِهْ وَذَشَيالْْماَلئِكَحَايَافِّنيَ ﴿ قال تعالى:’ حػلو يحفػن حفا: شافػا بو

)وتحببت بالعاجمة( أي تحببت الى الشاس بكػنيا لحة عاجمة والشفػس مغخمة مػلعة بحب العاجدل )
بجائع ...والحبخة الدخور .وحائمة متغضخة ونافحة :فانية ’فححف الجار والسجخور القائع مقام السفعػل’

ضشي: )) وىدحا قال الحدد (ٜٕٗ)((والقػل :ماغال اىمظ ’وبائجة .مشقزية واكالة :قتالة وغػالة :ميمكة 
التذبيو مغ التذبضيات السخكبة , فذبو هللا الجنيا في سخعة انقزائيا , وانقخاض نعيسيا وزوالو بعج 
اضبالو وحدشو , بحال نبات األرض عشج ندول السصخ عميو , وابتبلشو بيا فالت  بجشبو وتكات  , 
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ح فدي كدل جاندب حتدى ال وأبزخ وأورق , ثع صدار بعدج ذلدظ ىذديسا  محصػمدا  مكددخا  , تفخقدو الدخي
ولكشددو فددي حعيقتددو مددام عميددو الدددبلم ئلفالحدددضشي عددج التذددبيو ل (ٖٓٗ)يبقددى لددو أثددخ , كددأن لددع يكددغ((

بو االمام عميو الدبلم. وىحا التذبيو يجل عمى زوال الجنيا وحقارتيا وعجم بقاءىدا  مثلتذبيو قخبني 
وىدػ إببدار عدغ السا دي   انقبلب الجنيا كدانقبلب ىدحا الشبداتزاىخة دائسة , فذبو )عميو الدبلم(

بشفػسدديع وأمددػاليع بالشبددات الددحي و داللتددو عمددى السدددتقبل وانسددا  ددخب ىددحا  السثددل لمستكبددخيغ 
يشسددػ نتيجددة ىصددػل مدداء السصددخ , ولكشددو يعددػد سددخيعا  الددى ىضبتددو األولددى بسجددخد انقصدداق السدداء عشددو 

شدو , وبدضغ إن ىدحا حدال كدل مدا يكدػن فدي الدجنيا عشدجما يكدػن ألنو ليذ لو فائجة أو مشفعدة تخجدى م
 .  (ٖٔٗ)السخاد مشو ليذ وجو هللا تعالى 

ْنِبَيػاُ  ِبَيػا  َقجْ  ِإنِّي الشَّاُس، ))أيَُّياو قال )عميو الدبلم( :          َبَثْثُت َلُكُع اْلَسَػاِعَع الَِّتي َكَعَع اأَل
ْيُت ِإَلْيُكْع َما أَ  ْبُتُكْع ِغَدْػِشي َفَمْع َتْدَتِكيُسػا، كَحػَجْكُتُكْع ُأَمَسُيْع، كَأدَّ ِت اأَلْكِصَياُ  ِإَل  َمْغ َغْعَجُىْع، كَأدَّ دَّ

ِ َأْنػػػػُتْع! َأَتَتَػقَُّعػػػػػَف ِإَمامػػػػًا َغْيػػػػِخ  َيَصػػػػُأ ِغُكػػػػُع الصَِّخيػػػػَق، كُيْخِشػػػػُجكُ  َكاِجِخ َفَمػػػػْع َتْدَتْػِسػػػػُقػا، ّلِلَّ ُع ِغػػػػالدَّ
ِبيَل؟(( قال الذدارح : )بثثدت لكدع السدػاعظ, أي: فخقتيدا ونثختيدا. واألوصدياء: الدحيغ يدأتسشيع (ٕٖٗ)الدَّ

األنبيدداء عمددى األسددخار االلييددة ،وقددج يسكددغ أال يكػنددػا بمفدداء بسعشددى األمددخة والػاليددة ، فددإن مددختبتيع 
ويكسددددل الذددددارح القددددػل فددددي حددددجوتكع بددددالدواجخ فمددددع تدتػسددددقػا... أي (ٖٖٗ)أعمددددى مخاتددددب الخمفدددداء ( 

بعددجي  كسددا يحددجوا الخاعددي بددالعيذ ولكددشكع لددع تتجسعددػا لرددػت راردديكع وىددل تتددأممػن امامددا   حددجوتكع
  )تذدضخ ىدحه العبدارات إلدى (ٖٗٗ)عمى ان يحسمكع السشياج الذدخعي, ويددمظ بكدع شخيدق الحدق   قادرا  

أّن اإلمددام عميدددو الددددبلم كدددان يددددتغل كدددّل فخصدددة ب يدددة ىجايدددة أىدددل الكػفدددة الدددحيغ عخفدددػا بالزدددع  
وقج مارس شّتى األعسال الثقافية بيحا الذدأن حتدى أفداض عمدضيع مختمد  مدػاعظ األنبيداء والتذتت 

أّن السصخ الخحسة اإلليّية لع يجج لدو مدغ سدبضل فدي أرض قمدػبيع الددبخة،  و رشادات األوصياء إالّ 
أنفددديع ويعيذددػن الػحددجة؛ ومددّخة   ثددع تخمددى عددغ الخفددق والسخونددة ليجددابييع بذددجة عميددع يعددػدون إلددى

لع تجج ىحه السددامضخ مدغ سدبضل فدي تمدظ األحجدار الردمجة، لضّتزدح بجدبلء أن ال نقدز وال   ى أبخ 
ونددػق  (ٖ٘ٗ)عضددب فددي الدعامددة والعيددادة، بددل العضددب كّمددو فددي تمددظ الفبددة الجاىمددة الفاقددجة لمحسّيددة (( 
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 التذبيو الػارد في ىحا الشز الػعطي  تذبيو تسثضمي ويحكخ الحدضشي أن التذدبيو الدػارد فدي الدشز
و ))حاليع بحال مغ يحدجو اإلبدل ويدجخىدا فدي الددضخة وىدي ال تجتسدع عميدو , بدل تدحىب يسضشدا  ذبّ ويُ 

والسقرػد بالتسثضل ىػ التذدبيو السخكدب التقدابمي , ))وىدػ إتيدان حكدع  (ٖٙٗ)وشساال  عغ الصخيق (( 
أي يسكددغ الحرددػل عمددى   (ٖٚٗ)واحددج مددغ جدددأيغ لثبػتددو فددي جدددء ببددخ , لسعشددى مذددتخك بضشيسددا(( 

.  (ٖٛٗ)السعشى السخاد باإلشارة اليو في داللة لفظ ببخ يمدي مفيػمو الى السعشى السقرػد باإلدراك
ْبػػُتُكْع ِغَدػػْػِشي َفَمػػْع مددغ ىددحا التحمضددل يسكششددا العيدداس عميددو لتحمضددل قػلددو عميددو الدددبلم: ) اوانصبلقدد كَأدَّ
مدغ ادبيدع فيدػ أدبيدع ولكدشيع ( فيػ تذبيو تسثضمي ايزدا, أي كسدا يدمدب السدمدب بالددػ  َتْدَتِكيُسػا

لع يددتعيسػا. وىدحا السعشدى يددتعيع مدع التذدبيو االول, فتكدػن الجاللدة: اندي عداممتكع بدالدجخ والحدجة 
كسا يعامل السمدب اشفاال ليددتعيسػا, أناعداممتكع كدحلظ, وعداممتكع كسدا يعامدل الحدادي الدحي يحدجوا 

ولكشدو لدع يددتعيسػا ولدع يتجسعدػا. وىدحا  بالعيذ فيبلشفيدا ويػقدع كبلمدو عمدى وقعيدا فتتجسدع حػلدو,
التأويدددل اقدددخب الدددى سدددمػك االمدددام عميدددو الددددبلم الدددحي ال يتجدددانذ مدددع السعشدددى الحعيقدددي السدددتعسال 

 الدػ .

 

 السػعطةـ( في غخض الدال عميو)عشج االماـ عمي )االستعارة(  اسمػب

لََّ ُسػػْبَحاَنُو ِغَقْمِبػػِو َكَيػػِجِه َكِلَدػػاِنِوَ ))...َكَأْف َيْشُرػػَخ قدال )عميددو الدددبلم( فددي وصددضتو البددغ االشددتخ: 
ػػَل ِبَشْرػػِخ َمػػْغ َنَرػػَخُه، َكِ ْعػػدَاِز َمػػْغ َأَعػػدَّهُ  َنْفَدػػُو ِمػػَغ  َيْكِدػػخَ  َأفْ  َكَأَمػػَخهُ  .َفِننَّػػُو، َجػػلَّ اْسػػُسُو، َقػػْج َتَكفَّ

ػػَيَػاِت، َكَيشَدَعَيػػا ِعْشػػَج اْلَجَسَحػػاِت، َفػػِنفَّ الػػشَّْفَذ  ػػػِ ، ِإالَّ َمػػا َرِحػػَع لَُّ ((الذَّ ػػاَرٌة ِغالدُّ َأمَّ
ورد فددي (ٜٖٗ)

الذدددخح أن السقردددػد بشردددخ هللا بالضدددج: الجيددداد بالدددديف، و نردددخه بالقمدددب االعتقددداد الحدددق ونردددخه 

وَََُْنصُنننننشَنَّا ﴿. ووثيقددددة ذلدددددظ قػلدددددو تعدددددالى: (ٓٗٗ)بالمدددددان االمدددددخ بدددددالسعخوف والشيدددددي عدددددغ السشكدددددخ

وورد أن اليددجف األّول الددحي يذددضخ اليددو اإلمددام عميددو الدددبلم ىددي  األمددػر  (ٔٗٗ)﴾  ََنصُننشُ ُ مَننه لََّْننُُ

                                                           
 .ٙٗ٘ٔ/ٗالدٌباج الوضً : (ٖٙٗ)
 .ٖ٘التعرٌفات : (7ٖٗ)
 .ٕٖٕ/ٔظ : العمدة فً نمد الشعر : (5ٖٗ)
 ٕٕ/7ٔشرح نهج البالؼة :ابن ابً الحدٌد(6ٖٗ)
 ٕٕ/7ٔشرح نهج البالؼة:ابن ابً الحدٌد(ٓٗٗ)
 ٓٗسورة الحج :االٌة(ٔٗٗ)
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والعسدارة  االقترادية والعدكخية, ألن بجاية الػصية قج ورد فضيا ذكدخ الخدخاج والجيداد واالستردبلح
ِحيِع. َىَحا َما َأَمَخ ِغِو َعْبُج لَِّ : إذ قال: )عميو الدبلم( ْحَسِغ الخَّ َعِميّّ َأِميُخ اْلُسػْحِمِشيَغ،  ))ِغْدِع لَِّ الخَّ

ُه ِمْرػػَخ: ِجَباَيػػَة َخَخاِجَيػػا، َكِجَيػػاَد َعػػُجكَِّىا،  َماِلػػَظ ْبػػَغ اْلَحػػاِرِث اأْلَْشػػَتَخ ِفػػي َعْيػػِجِه ِإَلْيػػِو، ِحػػيَغ َكالَّ
ألمددػر وفددي ىددحا السددػرد تستددج دائددخة  السصالددب الددى جسيددع ا َكاْسِتْرػػاَلَح َأْىِمَيػػا، َكِعَسػػاَرَة ِغاَلِدَىػػا((

السالّية واالدارية الستعمقة بالحكػمة اإلسبلمّية، وكحلظ مدألة القّػة العدكخية والجفارية وقػى األمغ 
في البمج اإلسبلمي ويمّكج عمى حفظ استعجادىع لجفع ىجسات األعجاء، ألّنو ما لع يتّع تختضب أمػر 

البال في معيذتيع وأعساليع,  ىمالء فإّن األمغ ال يتحقق في فزاء السجتسع وال يعير الشاس راحة
إصبلح األمػر االجتسارّية والثقافّية، ومشيا إيجداد الباعدث عمدى أعسدال الخضدخ و زالدة مشدابع   وكحلظ

الفددداد األببلقددي وتثبضددت األمددغ فددي مجددال الكدددب والعسددل وتددأمضغ حقددػق األفددخاد ونطددع مددا يترددل 
دااْستل -باألمػر القزائّية، رغع أّن البعس ترػر أّن الجسمة ح  أ ْىملي  تخدتز بإصدبلح األمدػر  -ْربل 

السادية لمشاس، ولكغ مغ البعضج يكػن نطدخ اإلمدام عميدو الددبلم مقتردخا  عمدى ىدحا السدػرد، بدل أندو 
 ناضخ

إصددبلح جسيددع األمددػر السادّيددة والسعشػّيددة ,وىددحا ماتددجل عميددو بعددس مددغ مفددخدات االمددام عميددو    إلدى 
و الدبلم  ) أن يكدخ نفدو عشدج الذديػات(  أمدخ بفزدضمة فقػلو عمي (ٕٗٗ)الدبلم في بعس السػارد 

.  وتسثمددت االسددتعارة بقػلددو عميددو (ٖٗٗ)مخ بددو أالرددبخ عددغ اتبدداق اليددػى, وحددحر مددغ الددشفذ ومددا تدد
: وردت االسدددتعارة فدددي قػلدددو عميدددو الددددبلم ( َيْشُرػػػَخ لََّ ُسػػػْبَحاَنُو ِغَقْمِبػػػِو َكَيػػػِجِه َكِلَدػػػاِنوِ الددددبلم: )

ػػَيَػاِت(  َيْكِدػػخَ  )َأفْ  إذ شددبو الددشفذ بالعرددا فكشددى عددغ العرددا بيضبددة مددغ ىضباتيددا, َنْفَدػػُو ِمػػَغ الذَّ
اذ شبو الشفذ  بالسمبذ فكشى عشو برفتو, ثع  : )َكَيشَدَعَيا ِعْشَج اْلَجَسَحاِت(وكحلظ قػلو عميو الدبلم

عشددو شددبو الذدديػات بددالفخس الجسددػح الددحي يجددخي بحسددق ولدديذ لفارسددو سدديصخة عمددى الدمددام, وكشددى 
برددفتو. فتكددػن العيسددة التخبػيددة السدددتقاة مددغ ىددحه االسددتعارة بػسدداشة صددػرة فشيددة تطيددخ الذدديػات 
عمى شكل فخس جسػح, ولكشو في الحعيقة ليددت بفدخس انسدا ىدػ الدشفذ االمدارة بالددػء التدي سدبق 

يعدة وان شبييا بالثػب الحي يسكغ ان يشدق.  وقج الحظ أحج الباحثضغ أن االستعارة مدتقاة مدغ شب

                                                           
 .6ٕٓ/ٓٔنفحات الوالٌة: (ٕٗٗ)
 .ٕٙ٘/٘شرح نهج البالؼة : البحرانً (ٖٗٗ)
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البضبددة العخبيددة , وبيددحا فقددج البدددت االسددتعارة الددشز ثػبددا  ججيددجا  يػلددج معدداني معشػيددة مختمفددة مشيددا 
 (ٗٗٗ)وص  الذيػات بالجسػح وال يديصخ عمضيا اال بالتقػى وبالربخ. 

َمْت، َكآَ،َنػػْت ِغاْنِقزػػاٍ ، َكَتَشكَّػػَخ َمعْ قددال عميددو الدددبلم:    ْنيا َقػػْج َتَرػػخَّ ُخكُفيػػا َكَأْدَبػػَخْت ))َأال َكِ فَّ الػػجُّ
اَنيا َكَتْحُجك ِغاْلَسْػِت ِجيخاَنيػا َكَقػْج َأَمػخَّ ِفييػا مػا كػاَف ُحْمػػًا،  ِغاْلَفشا ِ  َتْحِفدُ  َفِييَ  َححَّاَ ، ُسكَّ

داَكِة َأْك ُجْخَعػػٌة َكُجْخَعػػ ِة َكَكػػِجَر ِمْشيػػا مػػا كػػاَف َصػػْفػًا، َفَمػػْع َيْبػػَق ِمْشيػػا ِإالَّ َسػػَسَمٌة َكَدػػَسَمِة اإلِْ
اِر اْلَسْقػجُ  ِحيػَل َعػْغ َىػِحِه الػجَّ ْجياُف َلْع َيْشَقْا، َفَأْزِمُعػا ِابػاَد لَِّ الخَّ َزىا الرَّ كِر اْلَسْقَمِة، َلْػ َتَسدَّ

كاُؿ، َكالَيْغِمَبػشَُّكْع ِفييػا اأْلََمػُل، َكال َيُصػػَلغَّ َعَمػْيُكْع ِفييػا اأْلََمػُج((  قدال ,  (٘ٗٗ)َعَم  َأْىِميػا الػدَّ
الذارح : ان الترخم ىدػ االنقصداق والفشداء، وأن الدجنيا اعمسدت اىميدا باالنردخاف, وتشكدخت 
لسعدددخوف أىميدددا فدددادبخت ادبدددار غضدددخ عائدددج. وتدجدددخ سدددكانيا نحدددػ الفشددداء تعجميدددع, وتخكدددت 

و العبارة العمػية ترػر حخكدة اإلنددان نحدػ أجمدو ومردضخه السحتدػم, (ٙٗٗ)ماكان حمػا مخا,
وقدج اسدتعار  (ٚٗٗ)الددوال والفشداء.   ه لحدث الخصدى والددخعة إلدىفكل ما حػل االندان دعػ 

نددددان الدددحي يفشدددى عسدددخه,  ووجدددو السذدددابية كػنيسدددا كمضيسدددا لمدددجنيا الفشددداء مذدددبيا اياىدددا باإل
قدداشعضغ مددجة العسددخ بالفشدداء والسددػت فيددي مردداحبة االندددان كسددا يرددحب الحددادي اإلبددل 

آللددة الددددػق والحددجاء وندليددا مشدلدددة بالدددػق والحددجاء, وكدددحلظ اسددتعار لفددظ الفشددداء والسددػت 
الحعيقة, ووجو السذابية كدػن السدػت ىدػ الددبب فدي انتقدال االنددان الدى دار اآلبدخة كسدا 
أن الرددػت والدددػ  ىسددا بلتددا الحددجاء والدددػق وىسددا المددحان يحرددل بيسددا انتقددال االبددل مددغ 

 (ٜٗٗ)فحال الجنيا كحال الحادي باإلبل مغ مكان الى ببخ.  (ٛٗٗ)مػ ع الى مػ ع, 

ك أجػجغع قػخاًرا, ال يػأككف الػ  جشػاح دعػػة يعترػسػف  داراً  األمػِع أَ،ؿَّ  ))قال عميدو الددبلم:        
بيا, كال ال  ضل الفة يعتسجكف عم  عدىا, فاالحػاؿ مزصخبة, كااليج  مختمفة, كالكثخة متفخقة, 

كغػػارات فػػي غػػال  ازؿ, كاشبػػاؽ جيػػل, مػػغ بشػػات مػػػؤكدة, كاصػػشاـ معبػػػدة, كارحػػاـ مقصػعػػة, 
دددُجون   ورد ان السعشدددى يذدددضخ (ٓ٘ٗ)مذػػػشػنة(( دددة ي ْعت سل م ى قػتيدددا ومشعتيدددا  إلل دددى عدددجم ُأْلف  ااْلْحدددػ ال , ألن ع 

                                                           
 .ٙٗٔظ: مباحث داللٌة فً شرح نهج البالؼة : (ٗٗٗ)
 ٕٔٔ/ٖشرح نهج البالؼة :ابن ابً الحدٌد(٘ٗٗ)
 ٕٔٔ/ٖشرح نهج البالؼة:ابن ابً الحدٌد (ٙٗٗ)
 .7ٖٗ/ٕالوالٌة: نفحات (7ٗٗ)
 .٘ٔٗ/ٕشرح نهج البالؼة : البحرانً , (5ٗٗ)
 6ٗٔ/ٕظ: شرح نهج البالؼة :البحرانً (6ٗٗ)
 ٖٔٔ/ٖٔشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد , (ٓ٘ٗ)
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ُمْزص خلب ة ، واْلك ْثخ ُة ُمت ف خّلق ة ، فالسحغ والخصػب التدي تردضب السجتسعدات البذدخّية فتصسخىدا فدي وادي 
يسارسددػن األعسددال اليسجّيددة, وقددج أشددار اإلمددام أّنيددع كددانػا   الجيددل، كسددا يذددضخ تدداري. الجاىميددة إلددى

وقج اسدتعسل االمدام عميدو الددبلم  (ٔ٘ٗ)وأد بشاتيع , وربادة األحجار.  أربعة مشيا؛   عميو الدبلم إلى
االسدددتعارة فدددي قػلدددو: ))ال يدددأوون الدددى جشددداح(( أي لددديذ ليدددع ))ممجدددأ فضدددجعػىع ليحسدددضيع فدددي ضدددل 

 (ٕ٘ٗ)جشاحو(( 

َك ْلَيْشُطِخ ِاْمُخٌؤ ِفػي َقِرػيِخ َأيَّاِمػِو َك َقِميػِل ُمَقاِمػِو ِفػي َمْشػِدٍؿ َحتَّػ  )) قال )عميو الدبلم(:          
ِلِو َك َمَعاِرِؼ ُمْشَتَقِمِو َفُصػَب  ِلػِح  َقْمػٍب َسػِميٍع َأَشػاَع َمػغْ  َيْيِجيػِو َك  َيْدَتْبِجَؿ ِغِو َمْشِداًل َفْمَيْرَشْا ِلُسَتَحػَّ

َخُه َك َشاَعِة َىاٍد َأَمَخُه كَ  َتَجشََّب َمْغ ُيْخِديِو كَ  اَلَمِة ِبَبَرِخ َمْغ َغرَّ َقْبػَل  َاْلُيػَجى َغاَدرَ  َأَصاَب َسِبيَل َالدَّ
كتقصا اسباغو كاستفتح التػبة كاماط الحػبة،فقج اقيع عمػ  الصخيػق كىػجى نيػج   َأْف ُتْغَمَق َأْبَػاُغوُ 

هللا ونرددحو ووعطددو وتددحكضخه وتحددحيخه  فاالمددام عميددو الدددبلم يشرددح فددي قبددػل كخامددة(ٖ٘ٗ)الدػػبيل(( 
وقج باشب اإلمدام  (ٗ٘ٗ)مغ ندول القارعة ليرشع مايجب اعجاده لمسػ ع الحي سػف يتحػل اليو.

عميدددو الددددبلم الجسيدددع داريدددا  إّيددداىع إلدددى سدددمػك سدددبضل العمسددداء الخبدددانضضغ, مدتعخ دددا مخاحدددل الددددضخ 
, الفتا االنتباه إلى قرخ عسخ الجنيا  وفشاء الحياة وحمػل السػت , وىدل مدغ عامدل والدمػك إلى َّللاَّ

وقدددج اسدددتعسل االمدددام االسدددتعارة  فذدددبو اليدددجى  (٘٘ٗ)لميقطددة أنجدددع مدددغ ذكدددخ السدددػت وحمدددػل األجددل.
بالبضددت ذي االبددػاب فكشددى عشددو ببلزمددو, ثددع صددػر وشددظ انغددبلق األبددػاب لمحددث عمددى االسددخاق فددي 

 المجػء اليو. 

 

 السػعطةـ( في غخض عميو الدال)ماـ عمي اسمػب الكشاية عشج اال

 استعسل االمام اسمػب الكشاية لمتعبضخ عغ السػعطة في مػا ع مختمفة مشيا:

كتسدظ غحبل القخآف كانترحو، كاحل حاللَو، كحـخ حخامو كصػجؽ قػلو )عميو الددبلم( : ))      
ْنَيا ِلَسػا َك  َغْعزػاً  ُيْذػِبوُ  َغْعَزػَيا فَّ َفػنِ  ِمْشَيػا, َغِقػيَ  غسا سم  مغ الحق ك ِاْعَتِبْخ ِغَسا َمَزػ  ِمػَغ َالػجُّ

                                                           
 .ٖ٘٘/7نفحات الوالٌة : (ٔ٘ٗ)
 .7ٖٕٓ/ٗالدٌباج الوضً : (ٕ٘ٗ)
 ٖٗ/ ٔٔشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد , (ٖ٘ٗ)
 ٙ٘-٘٘/ٔٔابن ابً الحدٌدشرح نهج البالؼة :(ٗ٘ٗ)
 .ٓٙٔ-6٘ٔ/5نفحات الوالٌة : (٘٘ٗ)
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, كَ  ِع ِاْسػَع َلَِّ َأْف َتػْحُكَخُه ِإالَّ َعَمػ  َحػقٍّ ِلَيا َك ُكمَُّيا َحاِ ٌل ُمَفاِرٌؽ. َك َعطِّ  َأْكِثػْخ ِ،ْكػَخ آِخَخَىا اَلِحٌق ِغَأكَّ
ٍط َكِثيػٍق. َك ِاْحػَحْر ُكػلَّ َعَسػٍل َيْخَضػاُه َصػاِحُبُو َغْعَج َاْلَسْػِت, َك اَل َتػَتَسغَّ َاْلَسػْػَت ِإالَّ ِغَذػخْ  َما َاْلَسْػِت كَ 

ػػخِّ َك ُيْدػػَتَح  ِمْشػػوُ  ػػِة َاْلُسْدػػِمِسيَغ, َك ِاْحػػَحْر ُكػػلَّ َعَسػػٍل ُيْعَسػػُل ِغػػِو ِفػػي َالدِّ ِفػػي  ِلَشْفِدػػِو َك َيْكَخُىػػُو ِلَعامَّ
ُو َأْنَكػػَخُه َك ِاْعَتػػَحَر ِمْشػػُو . َك اَل َتْجَعػػْل ِعْخَضػػَظ َاْلَعاَلِنَيػػِة , َك ِاْحػػَحْر ُكػػلَّ َعَسػػٍل ِإَ،ا ُسػػََِل َعْشػػُو َصػػاِحبُ 
ِث َالشَّػػاَس ِغُكػػلِّ  ـِ , َك اَل ُتَحػػجِّ قددال  (ٙ٘ٗ)((  َسػػِسْعَت ِغػػِو َفَكَفػػ  ِبػػَحِلَظ َكػػِحغاً  َمػػا َغَخضػػًا ِلِشَبػػاِؿ َاْلَقػػْػ

الذارح:)اشتسل ىحا الفرل عمى وصايا جمضمة السػقع: مشيا قػلو: )وتسدظ بحبل القخبن (جداء فدي 
الخبددخ السخفددػق لسدددا ذكددخ الثقمدددضغ فقددال )أحدددجىسا كتدداب هللا، حبدددل مسددجود مدددغ الدددساء ألدددى األرض 

اصددحا لددظ فيسددا أمددخك بددو ونيدداك ومشيددا )انترددحو( أي عددجه ن(ٚ٘ٗ)شددخف بضددج هللا وشددخف بأيددجيكع (
ومشيددا قػلددو )وأحددل حبللددو وحددخم حخامددو (أي أحكددع بددضغ الشدداس فددي الحددبلل والحددخام بسددا نددز  .شددوع

عميو القخبن . ومشيا قػلو:)وصدجق بسدا سدم  مدغ الحدق (أي صدجق بسدا تزدسشو القدخبن الكدخيع مدغ 
صي  االمام عميو الددبلم  بػصدايا جمضمدة ، يػ أيام هللا ومثبلتو في األمع الدالفة لسا عرػا وكحبػا 

عجة مشيا التسدظ بكتاب هللا واعتبار ىحا الكتاب ناصدحا لسدغ يتبعدو فيصيدع اوامدخه ويجتشدب نػاهيدو 
مددغ ايددام هللا وذكددخ االمددع فتتبددع الحددبلل وتبتعددج عددغ الحددخام ووجددػب الترددجيق بسددا جدداء فددي القددخان 

وىددػ ىشددا يكشددي عددغ وردت الكشايددة فددي قػلددو: )) وال تتسشددى السددػت اال بذددخ  وثضددق (( (ٛ٘ٗ).الدددابقة
 االستعجاد لمسػت . 

 )الجعا (-ٕ

 الجعا ( في غخض عميو الدالـ )ماـ عمي اسمػب التذبيو عشج اال

فَّ َمػا ُىػػَػ اَفػػاْعَتَبَخ َفَأْغَرػَخ، َفَكػػ َتَفكَّػخَ  اْمػػَخأً  هللاُ  َرِحػعَ ))  قدال اإلمدام عمدي )عميددو الددبلم( :         
ْنَيا  ػا َقَميػٍل َلػْع َيػَدْؿ، َكُكػلُّ َمْعػُجكٍد اَلْع َيُكْغ، َككَ َعْغ َقِميٍل َكاِ ٌغ ِمَغ الجُّ فَّ َما ُىَػ َكاِ ٌغ ِمَغ اآلِخَخِة َعسَّ

جعددل االمدددام عميددو الددددبلم التفكددخ عمدددة   (ٜ٘ٗ)(( ُمػػْشَقٍس، َكُكػػػلُّ ُمَتَػقَّػػػٍا آٍت، َكُكػػلُّ آٍت َقِخيػػػٌب َداف
تعدددا ، واالتعدددا  يػجدددب الكذددد  بردددار، الن التفكدددخ يػجدددب االلبلعتبدددار وجعدددل االعتبدددار عمدددة لئل
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،والسذاىجة بالبرضخة التي نػرىا االتعا  .ثع ذكخ ان ما ىدػ كدائغ ومػجدػد مدغ الدجنيا سدضشعجم بعدج 
تفكدخ فدي أمدخ وىدحا مدا جعدل االمدام يدجعػ بالخحسدة لسدخ    (ٓٙٗ)زمان قرضخ حضدث االجدل والسدػت

بجال  مدغ ضػاىخىدا، وفكدخ فدي  بػاشغ األشياء  الجنيا والجيغ فاعتبخ، واعتبخ فأبرخ حتى وق  عمى
سمددمة مدغ   السقجمات والشتائج فتمسذ سدبل الشجداة فدي ضدل ىدحا االعتبدار واألبردار. وتعدخف عمدى

وكدان التذددبيو قائسدا عمدى السقابمددة  (ٔٙٗ). الحقدائق بعدج ذلدظ التأمددل وانسداز امامدو الحددق مدغ الباشدل
ضل الجنيا الحي ال يغشي شضبا  لتفاىتو بضغ شضبضغ متزاديغ: وىسا الجنيا واآلبخة , فالتذبيو يعخض قم

مشبدو عمدى عطسدة كثضدخ اآلبددخة,  واإلمدام عميدو الددبلم بتعبضدخه ىشددا يتجداوز الحا دخ الدى السدددتقبل 
 . (ٕٙٗ)ليكدبو صفة الجيسػمة والخمػد 

ان االستعسال العمػي لمتذدبيو كدان اسدتعساال عجضبدا, اذ اسدتعسل أداة التذدبيو )كدأن( لجعدل الردػرة 
متحخكددة حيددة يعيذدديا الستمقددي, حضددث ضيددخ كددل مددا ىددػ كددائغ فددي الددجنيا بكبددخه وحجسددو  التذددبضيية

مقابددل ضيددػر االبددخة وعطستددو وبيبلئددو يدددضخ باتجدداه اآلبددخة فضتردداغخ بدددخعة محىمددة حتددى يفشى,
 . وتػىجيا نػرا ونارا واقتخابيا بقجر الدخعة التي تفشى بيا الجنيا

مدى العقددل البداشغ ليغضدخ مددغ ببللدو سدمػك الستمقددي ضيدخ الدجرس التخبددػي عمدى صدػرة فشيددة مدمثخة ع
 مغ التذبث بالجنيا الى التػجو الى االبخة.

 الجعا  في غخض (عميو الدالـ ))االستعارة( عشج االماـ عمي  اسمػب

ِميَغ َعَمْيػػظ. ااْلِنِدػػيَغ اِلْكِلَياِ ػػظ، َكَأْحَزػػُخُىْع ِغاْلِكَفاَيػػِة  آَنػػُذ  ِإنَّػػظ الّمُيػػعَّ ))قددال عميددو الدددبلم:  ِلْمُسَتػػَػكِّ
َلػػػظ  ُتَذػػػاِىُجُىْع ِفػػػي َسػػػَخاِ ِخِىْع، َكَتصَِّمػػػُا َعَمػػػْيِيْع ِفػػػي َضػػػَساِ ِخِىْع، َكَتْعَمػػػُع َمْبَمػػػَغ َغَرػػػاِ ِخِىْع. َفَأْسػػػَخاُرُىعْ 

َكِ ْف ُصبَّْت َعَمػْيِيْع اْلَسَرػاِ ُب  ِ،ْكُخؾ، آَنَدُيعْ  َمْكُذػَفٌة، َكُقُمػُبُيْع ِإَلْيظ َمْمُيػَفٌة. ِإْف َأْكَحَذْتُيُع اْلُغْخَبةُ 
انددت ,  (ٖٙٗ)َلَجُأكا ِإَل  ااْلْسِتَجاَرِة ِغظ، ِعْمسًا ِغَأفَّ َأِزمََّة ااْلُمػػِر ِبَيػِجؾ، َكَمَرػاِدَرَىا َعػْغ َقَزػاِ ظ(( 
وليائدددو واكثدددخ أب  دددج وحذدددت وااليشددداس  دددج االيحددداش أي ان هللا سدددبحانو وتعدددالى ىدددػ اكثدددخ انددددا  

بالكفايدة الستدػكمضغ واقدػميع بدحلظ  عمضيع واحزخىع بالكفايةأي ابمغيع احزدارا   وتحششا   ورحسة   عصفا  
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قددال الذددارح : ))تزددخق اإلمددام عميددو الدددبلم إلددى َّللاَّ فددي (ٗٙٗ)تذدداىجىع فددي غضبددتيع وفددي سددخائخىع 
ب لمددخوح والسخّبددي لئلندددان قددائبل   دد إلنَّددظ الّمُيددعَّ » :مدددتيل ىددحا الددجعاء السيددحّل للي ائلددظ، وْ ضغ  ألل بن ددُذ ااْلنلدل

م ْيظ كّلملضغ  ع  اي ةل للْمُست ػ  ُخُىْع بلاْلكلف  إشارة إلى أّن مغ تحّمى بياتضغ الرفتضغ سيذدسل بيدحه الشعسدة ))و أ ْحز 
العطيسة بداألُنذ بدابَّ وقزدائو لسذداكمو بدأن يكدػن فدي عدجاد أوليداء َّللاَّ أو الستدػكمضغ عميدو، وىكدحا 

ا  في تيحيب اإلنددان  دسغ مشاجاتدو لخبدو. ولسدا كدان حدّل السذداكل يعصي اإلمام عميو الدبلم درس
ت ْعم دُع »:دعاءه بل  مشػشا بالعمع بيع قال مػاص ْع، و  ائلخلىل دس  ْع فلدي    م دْضيل ت صَّملدُع ع  ْع، و  خ ائلخلىل ُجُىْع فلي س  اىل ُتذ 

ُقُمػُبُيْع إلل   ْع. ف أ ْسخ اُرُىْع ل ظ م ْكُذػف ة ، و  ائلخلىل ْبم    ب ر  ْمُيػف ة  (( م  ْيظ م 
(ٗٙ٘) 

اسددددتعسل االمددددام االسددددتعارة بقػلددددو: ))بددددأن أزمددددة األمددددػر بضددددجك(( , والدمددددام أراد بيددددا كثددددخة االنعيدددداد 
 (ٙٙٗ)بدمامو فيػ أشػق ما يكػن وأسمذ لمعياد, والسصاوعة ألن الجسل أذا كان مدمػما  

ِغاْلَيَدػػاِر، َكاَل َتْبػُحْؿ َجػػاِىَي ِغااْلْقَتػػاِر، َفَأْسػػَتْخِزَؽ  َكْجِيػػي ))الميػػعَّ ُصػغْ وقػلدو )عميدو الدددبلم( :      
ـِّ َمػْغ َمَشَعِشػي،  َكَأْنػَت َشاِلِبي ِرْزِقظ، َكَأْسَتْعِصَ  ِشَخاَر َخْمِقظ، َكُأْبَتَم  ِغَحْسِج َمْغ َأْعَصػاِني، َكُأْفَتػَتَغ ِبػَح

فيالدجعاء ثسدان مصالدب (ٚٙٗ)  َقػِجيٌخ((   ِإنََّظ َعَم  ُكلِّ َشػيْ »َ ااْلْعَصاِ  َكاْلَسْشاِ   ِمْغ َكَراِ  ،ِلظ ُكمِِّو َكِليُ 
وفدددي األبدددبلق: الدددجرس االول يتزدددسغ معشدددى الغشدددى  تخبػيدددا   عسيقدددة تردددمح ان تكدددػن بدددحاتيا درسدددا  

،فالغشى ليذ بالسعشى الدائج في العخف، بل السخاد الغشى عغ اآلبخيغ السقتخن بالكفداف والعفداف، 
و ال  » الػجددو، وىشالددظ تفدددضخان لمعبددارة السددادي قددج يددمدي أحيانددا  إلددى إراقددة مدداءو اّل فددالغشى بددالسعشى 
ي  بلااْلْقت ارل 

اىل لدو معشيدان: أحدجىسا « بحل»و « البحل»مغ مادة « وال تبحل»بالشطخ إلى أّن ))ت ْبُحْل ج 
واآلبددخ ال  العصدداء والفقددجان، واآلبددخ القددجم والزددياق: التفدددضخ األّول الّميددع ال تتػفدداني عمددى الفقددخ،

فكانت استعارة صػن الػجو تعبضخا عغ مجى الحاجة السمحة لحسايدة   (ٛٙٗ)تبتحل شخرضتي بالفقخ 
كخامة االندان وعدتو السحققة مغ داللة الػجدو باليددار فيدػ يكدػن الػسدضمة الدى حسايدة  الػجدو مدغ 

 كل ما يثبتو ويقمل مغ عثختو .

 الجعا  (في غخضعميو الدالـ )عشج االماـ عمي  )الكشاية(اسمػب 
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ِت اأْلَْعَشػػاُؽ، َكَشَخَرػِت اأْلَْغَرػػاُر، َكُنِقَمػػِت  َأْفَزػتِ  ِإَلْيػػظَ  ))المَُّيػعَّ قدال )عميدو الدددبلم(:  اْلُقُمػػػُب، َكُمػجَّ
ـُ، َكُأْنِزَيِت اأْلَْبَجافُ  ػَشيِف، َكَجاَشػْت َمَخاِجػُل اأْلَْضػَغافِ  المَُّيػعَّ  .اأْلَْقَجا ِإنَّػا  المَُّيػعَّ  .َقػْج َصػخََّح َمْكُشػػُف الذَّ

َنا، َكَتَذتَُّت َأْىَػاِ َشا  َنْذُكػ َشا، َكَكْثَخَة َعُجكِّ ، َكَأْنػَت »ِإَلْيَظ َغْيَبَة َنِبيِّ َربََّشا اْفَتْح َبْيَششا َكَبْيَغ َقْػِمشا ِغػاْلَحقِّ
الددبلم حددال تسثدل اسدمػب الدجعاء بالشددجاء بدد)الميع( ثدع يعدخض االمدام عميدو (ٜٙٗ)(( «َخْيػُخ اْلفػاِتِحيغَ 

بردددار, ئلالعبددداد بدددضغ يدددجي بدددالقيع, فالقمػبدددجنت مشدددو سدددبحانو وقخبدددت, واالعشددداق مدددجت لتصددداول ال
 ىدلدت قمقدا   واألبرار تدسخت عمى القخار الخبداني ،االقدجام  دعفت عمدى حسدل اصدحابيا, واالبدجان

 (ٓٚٗ)نكذفت البغزاء وجاشت. ا, و وبػفا  

( فكدان اْلُقُمػػبُ  َأْفَزػتِ  ِإَلْيظَ  عجة: فقػلو: ) استعسل االمام عميو الدبلم الكشاية في تخاكضب
, وليدا معشدى بعضدج ىدػ السقردػد وىدػ لمعبارة معشى قخيب وىػ االقتخاب الحعيقي, ولع يكغ مقرػدا  

كشايددة عددغ السحبددة, وقػلددو: )مددجت االعشدداق( معشاىددا القخيددب غضددخ السصمددػب: اسددتصالة تكددػن عمددى 
الخضبددددددة حددددددضغ يسصضيددددددا صدددددداحبيا, والسعشددددددى البعضددددددج كشايددددددة عددددددغ االسددددددتساق الذددددددغػف, شددددددخػص 

اية عغ الخدػف الذدجيج االبرار:كشاية عغ الحاجة الكبضخة لسا تدتقخ عميو العضػن, وثقل االقجام كش
 مغ بأس عطيع. 

يددداعجنا عمددى تحفضددد الددحىغ الددى التحمددي بسددا  تخبػيددا   وندددتخمز مددغ تمددظ الكشايددات اسددمػبا  
 يتحمى بو كبلم االمام عميو الدبلم مغ ادب الخصاب.

ِفػي اْلَعاِجَمػِة َكاآْلِجَمػِة،  َكُدْنَيػاَؾ، َكاْسػَأْلُو َخْيػَخ اْلَقَزػاِ  َلػظَ  ِديَشػظَ  لََّ  ))اْسَتْػِدعِ قال عميو الددبلم:  
ـُ((  ػػػاَل ْنَيا َكاآْلِخػػػَخِة، َكالدَّ َكالػػػجُّ
الكدددبلم مػجدددو الدددى االمدددام الحددددغ عميدددو الددددبلم, يدددحكخ لدددو فضيدددا (ٔٚٗ)

قل » :وصدددددددضتضغ جدددددددامعتضغ, يقدددددددػل اإلمدددددددام عميدددددددو الددددددددبلم بجايدددددددة   يش دددددددظ   َّللاَّ   اْسدددددددت ْػدل ُدْني ددددددداك   دل ثدددددددّع .«و 
ْضخ  » :يزيف مُ و اْسأ ْلُو ب  دبل  دخ ةل، و الدَّ ْني ا و اآْلبل م دةل، و الدجُّ م دةل و اآْلجل اجل اءل ل ظ  فلدي اْلع  وبدجييّي أّندو ال .«اْلق ز 

اإلندان ودنياه، وال أحج أحدغ مشو فدي تدأمضغ أفزدل  ديغ تعالى لحفظ َّللاَّ  أحج أفزل وأحدغ مغ
ع الخضدددخات ومشبدددع كاّفدددة السقدددّجرات والعصايدددا لدددجنيا اإلنددددان وببختدددو، فالدددحات السقّجسدددة مردددجر جسيددد

ْضدُخ إلنَّدظ  » :البخكات، وكّل ما يسمكو السخمػقػن فيػ صادر مشو، كسا نقخأ في القخبن الكخيع ك  اْلخ  بلض جل

                                                           
 7ٔ/٘ٔشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد , (6ٙٗ)
 7ٔ/ ٘ٔشرح نهج البالؼة :ابن ابً الحدٌد: (7ٓٗ)
 7ٕٙ/ٙٔشرح نهج البالؼة:ابن ابً الحدٌد(7ٔٗ)



ٕٔٔ 
 

مددى دديء  ق ددجيخ    ع  وقػلددو عميددو الدددبلم: )اسددتػدق هللا( كشايددة عددغ االمددغ واالمددان غضددخ  (ٕٚٗ)( )ُكددلّل ش 
 . (ٖٚٗ)الستشاه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التأديب في نيج البالغة.غخض في ث: األساليب البجيعية السبحث الثال

 الصباؽ       -أكاًل:

))َأْمػُخُه َقَزػاٌ  َك ِحْكَسػٌة َك ِرَضػاُه َأَمػاٌف َك َرْحَسػُة َيْقِزػي ِغِعْمػٍع َك َيْعُفػػ ِغِحْمػٍع قال )عميو الددبلم( : 
َعَم  َما ُتَعاِفي َك َتْبَتِمي َحْسػجًا َيُكػػُف َأْرَضػ  َاْلَحْسػِج َلػَظ َك  ُتْعِصي كَ  َتْأُخحُ  َالمَُّيعَّ َلَظ َاْلَحْسُج َعَم  َما

اَل َيْحُجػُب  َك َأَحبَّ َاْلَحْسِج ِإَلْيَظ َك َأْفَزَل َاْلَحْسِج ِعْشَجَؾ َحْسجًا َيْسََلُ َما َخَمْقَت َك َيْبُمػُغ َمػا َأَرْدَت َحْسػجاً 
ْشَقِصػُا َعػَجُدُه َك اَل َيْفَشػ  َمػَجُدُه َفَمْدػَشا َنْعَمػُع ُكْشػَو َعَطَسِتػَظ ِإالَّ َأنَّػا َعْشَظ َك اَل ُيْقَرػُخ ُدكَنػَظ َحْسػجًا اَل يَ 

ِسػَشٌة َك اَل َنػْػـٌ ((  َتْأُخػُحؾَ  َنْعَمُع َأنََّظ َحيّّ َقيُّػػـُ الَ 
, قدال الذدارح : ))أشدار اإلمدام عميدو الددبلم  (ٗٚٗ)

                                                           
 .٘ٔٙ/6نفحات الوالٌة: (7ٕٗ)
 ٕٗ_ٕٔ:الدعاء فً نهج البالؼة : الدكتور خلٌل خلؾ بشٌرظ:  (7ٖٗ)
 ٙٗٔ/6شرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد , (7ٗٗ)



ٕٕٔ 
 

ددة  »:فددي ىددحا السقصددع مددغ الخصبددة إلددى أربعددة مػا دديع فقددال ْكس  دداء  و حل أي يدددتشج أمددخه إلددى «أ ْمددُخُه ق ز 
الحكسددة رغددع قاشعضتددو عمددى العكددذ مددغ السدددتبجيغ والسقتددجريغ الددحيغ يرددجرون األوامددخ الرددارمة 

بِوامَننااؤَمْننشُ ُابِرَلا﴿العبددارة معشددى واسددع يذددسل األوامددخ التكػيشيددة:  دون أدنددى حكسددو. ولسفددخدة )أمددخه( في

بِن الَْاَُاََإْمُشُاتِاْْؼَذْ ِاوَلإلِيْغَانِاوَبَِرَناءِاا﴿واألوامخ التذدخيعية:  ﴾(٘ٚٗ) َُُْا ُهْافََُكُىنُاؤَسَلدَاشَُْ اًاؤَنْاََقُى َ

داُه ل: ور ثدع قدا.والحكسة وا حة في كبل األمخيغ تتزسغ مرالح العباد والدببلد.ٙٚٗ﴾ ًرٌِالْْقُشْتَ   

ر ْحسد دان  و  ،  إاّلأّن أمدانيع مذدػب بدالخػف والخهبددةأن يخ دى الشداس عدغ فددخد ويدأمشػه، يسكدغ   ةأ م 
 ، بضشسدددا ال يشصدددػي أمدددان َّللاَّ سدددػى عمدددى الخحسدددة، كسدددا تحدددجث فدددي العبدددارة التاليدددة عدددغ قزددداء َّللاَّ

ْمددع  »:فقددال ددي بلعل , ورد  (ٚٚٗ)(( .ببلفددا  لقزدداء اإلندددان الددحي يستدددج عددادة الجيددل وعددجم العمددع«ي ْقزل
افي وتبتمددي( , فالرددي  التددي كانددت عمضيددا ىددحه الصبدداق بددضغ لفطتددي )تأبددح( و )تعصددي( وكددحلظ )تعدد

األلفدددا  ىدددي صدددي  مػحدددجة مدددغ الفعدددل السزدددارق الدددجال عمدددى االسدددتسخارية لمقدددجرة اإللييدددة العطيسدددة 
والسدػغ لجسع الردفات الستزدادة ىدػ تحقدق القدجرة االلييدة عمدى جسدع ىدحه الردفات مجتسعدة فدبل 

 . (ٛٚٗ)يتحقق الحسج اال  تعالى

َأْف َأْفَتِقػَخ فػي ِغَشػاؾ، َأْك َأِضػلَّ فػي ُىػَجاؾ، َأْك  ِغػظ َأُعػػ،ُ  ِإنِّػي ))الميػعَّ و قال )عميو الددبلم( :     
ـَ ِفي ُسْمَصاِنظ، َأْك ُأْضَصَيَج َكاأَلْمػُخ َلػظ َؿ َكِخيَسػٍة َتْشَتِدُعَيػا ِمػْغ َكَخاِ ِسػي،  الميػعَّ !ُأَضا اْجَعػْل َنْفِدػي َأكَّ

َؿ  َأْف َنػػْحَىَب َعػػْغ َقْػِلػػظ، َأْك َأْف  ِغػػظ ِإنَّػػا َنُعػػػ،ُ  الميػػعَّ !َكِديَعػػٍة َتْخَتِجُعَيػػا ِمػػْغ َكَداِ ػػِا ِنَعِسػػظ ِعْشػػِج َكَأكَّ
قدال الذدارح ,  (ٜٚٗ)((  !ُنْفَتَتَغ َعْغ ِديِشظ، َأْك َتَتاَغَا ِبَشا َأْىَػاُؤَنا ُدكَف اْلُيَجى الَِّح  َجاَ  ِمػْغ ِعْشػِجؾ

عميو الدبلم في القدع األّول مدغ ىدحه الخصبدة، َّللاَّ وأثشدى عميدو عمدى مدا يغحيدو بدو : ))حسج اإلمام 
مددغ نعددع كبددخى ويتزددخق ىشددا إلددى َّللاَّ ويدددألو الددشعع السكسمددة لتمددظ الددشعع الدددابقة مددغ بددبلل ثددبلث 

د أ ُعدػذُ  إلنّلدي الميدعَّ » :«الميدعميا بقػلدو ربارات استي ش داك، أ ْو أ  ل اك، أ ْو بلدظ أ ْن أ ْفت قلدخ  فدي غل لَّ فدي ُىدج 
ام   فيحه العبارات األربع التي تعػد جسيعا  إلدى التػحضدج .«!و األ ْمُخ ل ظ جفلي ُسْمص انلظ، أ ْو اْ ص ي     ُأ  

                                                           
 5ٕسورة ٌس:اٌة  7٘ٗ
 6ٓسورة النحل:اٌة  7ٙٗ

 .ٕ٘ٔ/ٙنفحات الوالٌة : (77ٗ)
 7ٕ_ٕٗ:ظ: الدعاء فً نهج البالؼة : خلٌل خلؾ(75ٗ)
 7٘_ٙ٘/ٔٔشرح نهج البالؼة:ابن ابً الحدٌد (76ٗ)



ٕٖٔ 
 

األفعالي تذضخ إلى أّن الغشى واليجى والشرخ وغمبة األعجاء وجسيع السذاكل ميّدخة في ضّل لص  

؛ كسا قال تعا َاالَاََ﴿ :ٓٛٗلى((َّللاَّ  (ٔٛٗ)(( لْن اطُاؤَوْرُمُالْْفُقَشَلءُابًَِْالَْاُِاوَلَْاُُاهُىَالََْْنٍََِو

ىددجاك( , فالصبدداق ورد بالجسددل الفعميددة التددي فعميددا  –غشدداك( و )أ ددل  –ورد الصبدداق بددضغ )افتقددخ  
فعددل مزددارق مسددا يددجل عمدددى الحاجددة عمددى الحاجددة السدددتسخة الدددى هللا تعددالى فيسددا يخددز العبدددج , 

جاءت باصدة بداب تدجل عمدى الثبدػت فجداءت برديغة األسدساء السعخفدة باإل دافة  والصباقات التي
 . (ٕٛٗ)الى  سضخ السخاشب 

َفاّلِلََّ اَلُتْذِخُكػا ِغِو َشْيًَا، َوُمَحسَّجًا َصمَّ  لَُّ َعَمْيػِو َكآِلػِو، َفػاَل  :َكِصيَِّتي َأمَّا))قال )عميو الدبلم( :  
ّـّ َمػا َلػْع َتْذػُخُدكا.  ُتَزيُِّعػا ُسػشََّتُو. َأِقيُسػػا ىػَحْيِغ اْلَعُسػػَدْيِغ، َكَأْكِقػُجكا ىػَحْيِغ اْلِسْرػَباَحْيِغ، َكَخاَلُكػْع َ،

ػػَ  َعػػِغ اْلَجَيَمػػةِ  ػػَل ُكػػلُّ اْمػػِخًى ِمػػْشُكْع َمْجُيػػػَدُه، َكُخفِّ َربّّ َرِحػػيٌع، َكِديػػٌغ َقػػِػيٌع، َكِ َمػػاـٌ َعِمػػيٌع. َأَنػػا .ُحسِّ
, قػػاؿ (ٖٛٗ)((  .«!َكَأَنػػا اْلَيػػْػـَ ِعْبػػَخٌة َلُكػػْع، َكَغػػجًا ُمَفػػاِرُقُكْع! َغَفػػَخ لَُّ ِلػػي َكَلُكػػعْ ِغػػاأْلَْمِذ َصػػاِحُبُكْع، 

وقدج صدّب اإلمدام عميدو الدددبلم  وصدّضتو بدّضغ اإلمدام عميدو الددبلم فدي القددع مدغ الخصبدة: ))الذػارح
فضيدددا عردددارة روحدددو وفكدددخه فدددي تمدددظ المحطدددة الحداسدددة والردددعبة التدددي يػشدددظ فضيدددا عمدددى الخحضدددل 

والسخاد بالذخك ىشا السعشى الػاسع لمكمسة والحي يذسل الذخك في الدحات والردفات وكدحلظ الذدخك .
لعقضجة أو العسل، وكحلظ اريدج في األفعال، وبعبارة أبخى، كل مضل لسا سػى َّللاَّ سبحانو سػاء في ا

بالددددّشة معشاىدددا الػاسدددع الدددحي يذدددسل جسيدددع البدددخامج العباديدددة واألببلضيدددة والدياسدددية واالجتساريدددة، 
فدددي صبددداق , ورد ال (ٗٛٗ)(( والػاقدددع ىدددػ أّن العبدددارتضغ قدددج تزدددسشتا جسيدددع أسدددباب سدددعادة اإلنددددان،

فددي الددشز صبدداق لددي ولكددع( , وجدداء الالعبددارات )الضددػم عبددخة لكددع( , و)غددجا  مفددارقكع( و )غفددخ هللا 
 لتحقضق التػازن المفطي والسعشػي .

 الجشاس      -ثانيًا:

آِخػػِخ َقػػْػِلي َحتَّػػ  َأَراُكػػْع  َعَمػػ  َفَسػػا آِتػػي َاْلَبْغػػيِ  َأْىػػلِ  ِجَيػػادِ  َأُحػػثُُّكْع عَمػػ  ))كَ ومددغ الجشدداس قػلددو : 
ُمُكْع ُغْجَكًة َك َتْخِجُعػػَف ُمَتَفخِِّقيَغ َأَياِدَ  َسَبا َتْخِجُعػَف ِإَل  َمَجاِلِد  ُكْع َك َتَتَخاَدُعػَف َعْغ َمَػاِعِطُكْع ُأَقػِّ

                                                           
 7ٔٔ/5نفحات الوالٌة: 5ٓٗ

 ٘ٔسورة فاطر:اٌة (5ٔٗ)
 ٕٖ:ظ: الدعاء فً نهج البالؼة : خلٌل خلؾ(5ٕٗ)
 6/77شرح نهج البالؼة :ابن ابً الحدٌد(5ٖٗ)
 .ٖ٘ٗ/ ٘نفحات الوالٌة: (5ٗٗ)



ٕٔٗ 
 

ػػاِىَجُة َأْبػػ ـُ َأيَُّيػػا َاْلَقػػْػـُ َالذَّ ـُ َك َأْعَزػػَل َاْلُسَقػػػَّ َجاُنُيْع َاْلَغاِ َبػػُة ِإَلػػيَّ َعِذػػيًَّة َكَطْيػػِخ َاْلَحِشيَّػػِة َعَجػػَد َاْلُسَقػػػِّ
ُسْخَتِمَفػػُة َأْىػػَػاُؤُىْع َاْلُسْبَتَمػػ  ِبِيػػْع ُأَمػػَخاُؤُىْع َصػػاِحُبُكْع ُيِصيػػُا َلََّ َك َأْنػػُتْع َتْعُرػػػَنُو َك َعػػْشُيْع ُعُقػػػُلُيْع َالْ 

ـِ َيْعِرػػي َلََّ َك ُىػػْع ُيِصيُعػَنػػُو َلػػَػِدْدُت َك َلَِّ َأفَّ ُمَعاِكَيػػَة َصػػاَرَفِشي ِغُكػػْع َصػػْخَؼ  َأْىػػلِ  َصػػاِحبُ  ػػا َالذَّ
يشَ  ْرَىِع َفَأَخَح ِمشِّي َعَذَخَة ِمْشُكْع َك َأْعَصػاِني َرُجػاًل ِمػْشُيْع (( َالجِّ يحدث االمدام عميدو الددبلم  (٘ٛٗ)اِر ِغالجِّ

أىددل العددخاق لسػاجيددة معاويددة وأىددل الذددام. واسددتيل كبلمددو لبيددان أن إميددال الطددالع مددجة مددغ الدمددان 
 (ٙٛٗ)اليعشي ببلصو مغ السمابحة والعقاب, الن هللا سبحانو كان لو بالسخصاد.

م , ورد الجشددداس فدددي ىدددحا الدددشز فدددي )ابدددتبلف الردددػيت الكددددخة فدددي السقدددػم والفتحدددة فدددي السقدددػ  
واألولى اسع فاعل , واألبخى اسع مفعػل , وىحا االبتبلف حجد جية االسشاد إلضيا , فكان العامل 

مفي اسع السفعػل ) م( , وفي اسع الفاعل )مقػّل قػَّ ( , فابتبلف الرػيت أدى الى ابتبلف مجديء مل
 . (ٚٛٗ)نػق السذتق , فسخة اسع فاعل وأبخى اسع مفعػل (( 

َفِننََّيػػػػا َخْيػػػػُخ َمػػػػا  لَِّ   ِبَتْقػػػػَػى  لَِّ  ِاَبػػػػادَ  ))ُأكِصػػػػيُكعْ ميددددو الدددددبلم( : ومددددغ الجشدددداس قػلددددو )ع     
 ِغِو، َكَخْيُخ َعَػاِقِب اأْلُُمػِر ِعْشجلَِّ. َكَقْج ُفِتَح َغاُب اْلَحْخِب َبْيَشُكْع َكَبْيَغ َأْىِل اْلِقْبَمِة، َكاَل  اْلِعَبادُ   َتَػاَص 

، َفاْمُزػػا ِلَسػا ُتػْحَمُخكَف ِغػِو، َكِقُفػػا َيْحِسُل ىَحا اْلَعَمَع  ْبِخ َكاْلِعْمِع ِغَسَػاِضػِا اْلَحػقِّ ِإالَّ َأْىُل اْلَبَرِخ َكالرَّ
 (ٛٛٗ)(( .َتَتَبيَُّشػا، َفِنفَّ َلَشا َمَا ُكلِّ َأْمٍخ ُتْشِكُخكَنُو ِغَيخاً   ِعْشَج َما َتْشَيْػَف َعْشُوَ َكاَل َتْعَجُمػا ِفي َأْمٍخ َحتَّ 

أعّج اإلمام عميو الدبلم صحبو ىشدا لسػاجيدة الطمسدة والصػاغضدت حضدث أوصداىع قاؿ الذارح : )) ,
ديُكعْ »:بادىء األمدخ بدالتقػى فقدال ب داد   ُأوصل ل  رل ل   بلت ْقدػ ى  َّللاَّ دى َّللاَّ دا ت ػ اص  ْضدُخ م  دا ب  ب دادُ   ف إلنَّي  ْضدُخ  اْلعل بلدول، و ب 

ل  ْشددجَّللاَّ ن الكدددخيع مددغ جانبدددو أّكددج ىدددحا السعشدددى حضددث إّن األفدددخاد الدددحيغ ال القدددخب .«ع ػ اقلددبل اأْلُُمدددػرل عل

وَلْْؼَصْشِابِن الْْةِوغَنانَاَْفِنٍاخُغْنشٍابِْاناالْانزَِهَاااااا﴿يرضبيع الخدخان ىع فقم الحيغ يتػاصػن بالحق والربخ: 

وقدال ﴾ (ٜٓٗ) َِْراقْنىَيا وَلْْؼَاقِثَنحُا﴿. وقدال: (ٜٛٗ)﴾ آمَنُىلاوَػَمَُِىلالْص اِْحَاخِاوَذَىَلََنىْلاتِناْْحَقِّاوَذَىَلََنىْلاتِاْص نثْشِاااا

                                                           
 7ٗ/7شرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد , (5٘ٗ)
 .5٘ٔ/ٗنفحات الوالٌة : (5ٙٗ)
 .6ٙ: اسالٌب البدٌع فً نهج البالؼة(57ٗ)
 ٕٕٔ/6شرح نهج البالؼة :ابن ابً الحدٌد(55ٗ)

 ٕسورة العصر:اٌة 56ٗ
 ٕٖٔسورة طه: اٌة  6ٓٗ
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ددْخبل ب ْضددش ُكْع »:ثددع واصددل عميددو الدددبلم كبلمددو قددائبل   ٜٔٗ﴾  ولْؼاقثننحاَْمننرقني﴿أيزددا:  ق ددْج ُفددتلح  ب دداُب اْلح  و 

ْمددعل  ددْبخل و اْلعل ددخل و الرَّ م ددع  إلالَّ أ ْىددُل اْلب ر  ددُل ىددح ا اْلع  ب ددْضغ  أ ْىددلل اْلقلْبم ددةل، و ال  ي ْحسل ددقّل و  ددعل اْلح  ,  (ٕٜٗ)((  «بلس ػ ا ل
فددي لفطددة )برددخ( و )صددبخ( , ))تتكػنددان مددغ فػنيسددات صددػتية متذددابية , االشددتقاق جشدداس  ورد

وعمى الخغع مغ أنيا ابتمفت في مػاقعيا وتخالفت , إال أن ىحا التخال  لع يفقجىا عشرخ التذابو 
السػسيقي السشبعث , فزبل  عغ ضيام التكخاري , وربسا كان ىحا التخال  ىػ الحي أدى الى التمػيغ 

السفدددخدتضغ عمدددى صدددػت واحدددج فدددي نيايتيدددا , إذ أسددديع فدددي تعزدددضج البشيدددة السػسددديعية الستػلدددجة مدددغ 
 .(ٖٜٗ)الجشاس السقمػب((

 الدجا -ثالثًا:

َضػػػػْخٌع َكػػػػاْبِغ َالمَُّبػػػػػِف اَل َضْيػػػػٌخ َفُيْخَكػػػػَب َك اَل  َاْلِفْتَشػػػػةِ  ِفػػػػي ))ُكػػػػغْ قددددال اإلمددددام )عميددددو الدددددبلم( :  
)أبددغ المبددػن ولددج الشاقددة الددحكخ إذا اسددتكسل الدددشة الثانيددة ودبددل فددي )قددال الذددارح:   .(ٜٗٗ)َفُيْحَمػػَب((

الثالثددة ويقدددال لؤلنثدددى ابشددة المبدددػن وذلدددظ ألن أميسددا فدددي األغمدددب تخ ددع غضخىسدددا فتكدددػن ذات لدددبغ 
عميدو الددبلم ان  يشردح االمدام, (ٜ٘ٗ) (والمبػن مدغ اإلبدل والذداة ذات المدبغ غديدخة كاندت أو بكضبدة(

يجشب االندان نفدو مػاشغ الفتغ فضػصي ان يكػن كابغ االبل الخ يع, فيػ ال يقػى ضيخه عمى 
الخكددػب فضخكددب. ولدديذ بددأنثى ذات  ددخق فتحمددب فيددػ مصددخح ال يشتفددع بددو, ويقرددج عميددو الدددبلم 

فأمددا إذا أيددام الخرددػمة و الحددخب بددضغ رئيدددضغ  ددالضغ يددجعػان كبلىسددا إلددى  ددبللة,  :الفتشددة بأيددام
كان أحجىسا صداحب حدق فميددت ىدي بأيدام فتشدة انسدا ىدي ايدام جيداد مدع صداحب الحدق, وىدي و 

 (ٜٙٗ)الشيي عغ السشكخ وبحل الشفذ إلضيار الحق. 

, اذ قدال )عميدو الددبلم( ال ضيدخ فضخكدب وال  دخق في بشية مددجعة وعخض االمام حكسو ونرائح
))إذا انتطسدددت ألفاضيدددا وأحكسدددت عمدددى وفدددق  فيحمدددب لضبدددضغ االنتطدددام واالرتبدددا  فدددي بشيدددة الدددشز ,

ىشجسة إيقارية بشضت عمى مبجأ التذابو الرػتي واالتدان المفطي , وقدج تعا دج ىدحا البشداء الذدكمي 

                                                           
 5ٖسورة المصص: اٌة  6ٔٗ

 .ٖٖ٘/ٙنفحات الوالٌة: (6ٕٗ)
 .7ٓ/7ٔ: اسالٌب البدٌع فً نهج البالؼة (6ٖٗ)
 ٕٖٕ/5ٔشرح نهج البالؼة: ابن ابً الحدٌد  (6ٗٗ)
 ٕٖٕ/5ٔشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد , (6٘ٗ)
 ٕٖٕ/5ٔنهج البالؼة: ابن ابً الحدٌدشرح (6ٙٗ)
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ن مدغ جدددع بالسحكدع مدع السدددتػى العسضدق لمدشز , إذ تعالقددت أجدداؤه دالليددا  , فدالطيخ والزدخق جددد 
 .(ٜٚٗ)ابغ البػن , وبحلظ فيسا جدءان مغ الرػرة التي انتيجتيا الرػرة الخئيدة في الحكسة (( 

َعِجْبػُت ِلْمَبِخيػِل َيْدػَتْعِجُل َاْلَفْقػَخ َالَّػِح  ِمػْغ َىػَخَب َكَيُفػُتػُو َاْلِغَشػ  َالَّػِح  قال )عميو الددبلم( : ))     
نْ  َيا َاْيَر َاْلُفَقَخاِ  َكُيَحاَسُب ِفي َاآْلِخَخِة ِحَداَب َاأْلَْغِشَياِ  َكَعِجْبُت ِلْمُسَتَكبِّػِخ ِإيَّاُه َشَمَب َفَيِعيُر ِفي َالجُّ

َكَعِجْبػُت  َالَِّح  َكاَف ِغاأْلَْمِذ ُنْصَفًة َكَيُكػُف َغجًا ِجيَفًة َكَعِجْبُت ِلَسْغ َشظَّ ِفي َلَِّ َكُىَػ َيَخى َخْمػَق َلَِّ 
 َاْلَسْػَت َكُىَػ َيَخى َمْغ َيُسػُت َاْلَسْػَت  َكَعِجْبُت ِلَسْغ َأْنَكَخ َالشَّْذَأَة َاأْلُْخَخى َكُىَػ َيَخى َالشَّْذػَأةَ ِلَسْغ َنِدَي 

وىشدددا يتعجدددب االمدددام مدددغ البخدددل  (ٜٛٗ)(( َاأْلُكَلػػػ  َكَعِجْبػػػُت ِلَعػػػاِمٍخ َداَر َاْلَفَشػػػاِ  َكَتػػػاِرٍؾ َداَر َاْلَبَقػػػا ِ 
مػن الفقخ رغع حخصديع عمدى الدجنيا فيحخصدػن عمدى مدا عشدجىع مدغ مدال وال والبخبلء كيف يدتعج

يتستعدددػن بدددو وفدددي اآلبدددخة يحاسدددبػن حدددداب االغشيددداء وكدددحلظ يتعجدددب عميدددو الددددبلم مدددغ اإلنددددان 
الستكبخ وكيف يشدى أصل تكػيشو وبمقو وايزدا يتعجدب مسدغ يشددى السدػت وىدػ يدخى مدغ يسدػت 

يعسخ مشدازل الدجنيا ويتدخك األعسدال الحددشة التدي تعسدخ  امامو ويشدى اآلبخة وكحلظ يحكخ حال مغ
يحسددل الددشز فاعميددة صددػتية بفعددل الدددجع الستددػازي فددي نيايددات الفقددار , فاإلمددام  ,  مشددازل اآلبددخة

)) سددمظ السفارقددة  (ٜٜٗ))عميددو الدددبلم( بددجأ بيددحه الختابددة ليصددخق أفكددارا  مختمفددة مختبصددة بدددمظ واحددج 
الستكبخ وناسي السػت , وبيحا تشفرل إذ كدل فكدخة عدغ األبدخى العسيقة وىي ما يترل بد)البخضل و 

لتحقضددق شددجة الدددجع بإيقاعددو ونغسددات فػاصددمو , نتيجددة التخكضددد عمددى مددمثخ صددػتي واحددج: )حددخف 
الددخوي( حضددث لددّػن االمددام كبلمددو بالدددجع وأدى ىددحا التمددػيغ الددى التمددػيغ الرددػتي بتبددجيل حدددخف 

 .(ٓٓ٘)الخوي بضغ فقخة وأبخى(( 

ص العمػيدددة امكانيدددة صدددياغة ادق السػ دددػعات التخبػيدددة واكثخىدددا حداسدددية بضشدددت الشردددػ 
سددالضب ببلةيددة قددادرة عمددى ان تأبددح بعددضغ االعتبددار الػ ددع الشفدددي والددحىشي أومبلمددة لمعػاشدد  ب

لمستمقي فتقجم لو بشية لغػية متشاغسدة مدع حالدو اثشداء التمقدي, حضدث يتػافدق عمدع السعداني مدع الحالدة 
سددالضب ببخيددة باصددة ومددع الدددائل والسشكددخ بأالحىشيددة لمستمقددي مددغ حضددث بمددػ الددحىغ فضتعامددل معددو 

جددػاء ايقاريددة تخضميددة تددداعج التذددبيو واالسددتعارة , بالقددا ألبػرا مذدداىج مخئيددة أبددخى, مرددسددالضب أب

                                                           
 .ٖٙاسالٌب البدٌع فً نهج البالؼة : (67ٗ)
 ٖٓٙ/5ٔشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد , (65ٗ)
 .٘ٙ-ٗٙظ:اسالٌب البدٌع فً نهج البالؼة (66ٗ)
 .٘ٙ: اسالٌب البدٌع فً نهج البالؼة(ٓٓ٘)
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عمى اذعان الشفذ مدغ بدبلل االسدالضب البجيعيدة. وىدحا يجعمشدا نأمدل بدان ترداغ الدجروس التخبػيدة 
 بيجي اسالضب التعبضخ العمػية تمظ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  البالغة.في نيج االصالح في األساليب التخبػية الفرل الثالث: 

أضيخ التسييج أف اإلصالح احج  ركػا د التخبيػة الػثالث: الحكسػة, كالتأديػب, كاإلصػالح كفػي ىػحا 
 اإلصالح, كسػؼ يكػف:  فيميو الدالـ التي كضفيا الفرل سػؼ نتاغا أساليب اإلماـ ع

 . صالح في نيج البالغةاإل في غخضبخية كاإلنذا ية السبحث األكؿ: األساليب الخ -
 .في نيج البالغة اإلصالحاألساليب البيانية في غخض الثاني:السبحث  -

 .في نيج البالغة اإلصالح األساليب البجيعية في غخضالسبحث الثالث:  -
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 مجخل : 

دددُمح  : الردددبلح :  دددج الفدددداد, ورجدددل صدددالح فدددي نفددددو مدددغ قدددػم  اإلصدددبلح لغدددة: "مدددغ ص 
هللا , واصدددددمح الذدددديء بعددددج فددددداده أقامدددددو صددددمحاء، ومرددددمح فددددي أعسالدددددو وأمددددػره , وقددددج أصددددمحو 

 (ٔٓ٘)و)اإلصبلح(  ج اإلفداد. و)السرمحة( واحجُة )السرالح( و)االستربلح(  ج االستفداد.

فاإلصبلح يختبم بالعجل واالمخ بالسعخوف والشيي عغ السشكخ والتػجيو الى تمظ السدالظ, وىحا ما 
وقدج ورد مفيدػم والعدجل واالمدخ بدالسعخوف نججه غاية مغ غايات كبلم اإلمدام عمدي )عميدو الددبلم( 

وََْننااذَقْشَتُننىلامَننا َا ﴿ والشيددي عددغ السشكددخ ونتددائج ذلددظ فددي القددخبن الكددخيع, ومددغ أمثمددة ذلددظ قػلددو تعددالى:

                                                           
 ظ: لسان العرب )صلح((ٔٓ٘)
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كََِّفُاوَفْغ اابِْانااوُعْنؼَََااوَبِرَلااالَُْْرُِمِابِْاااتِاْارٍِاهٍَِاؤَيْغَهُايَراًٰاََثَُْغَاؤَشُذ  ُاوَؤَوْفُىلالْْكَُْ َاوَلْْمُِضَلنَاتِاْْقِغْطِاَْااوُ

اذ  (ٕٓ٘)﴾قَُْرُمْافَاػْذُِْىلاوََْىْا َانَارَلاقُشْتًَٰاوَتِؼََْذِالَْاُِاؤَوْفُىلارَِْٰكُمْىََ ا ُماتُِِاَْؼََاكُمْاذَزَ اشُونَ
زاء تطيخ قػانضغ االصبلح السالي في أمػال القاصخيغ ىػ القػل العجل الستأتي مغ الفتػى او الق

وَِبنالَاِئفَرَنانِامِنهَالْْمُناْمِننِيَالقْرَرََُنىلافََإَْنَِحُىلاتَُْنََُمَناافَنِةناتَََندْااااااااا: ﴿وكحلظ قػلو تعدالى (ٖٓ٘)أو ما يذبو ذلظ.

تَُْنََُمَنااتِاْْؼَنذْ ِاوَؤَقْغِنطُىلاااابِيْذَلهُمَااػًَََالْْإُخْشَيٰافَقَاذَُِىلالْارٍِاذَثٍَِْايَراًٰاذَفٍِءَابًَِْٰاؤَمْشِالَْاُِافَنةِنافَناءَخْافَإََْنَِحُىلاااا

فاآليدة الكخيسدة تذدضخ الدى ان االصدبلح ال يكدػن اال بالعدجل. وقدج ورد  (ٗٓ٘)﴾بِن الَْاَُاَُحِنةوالْْمُقْغِنطِنيَاا

َِمُالْي نشَُِفااااااااا))في الحجيث الشبدػي الذدخيف:  ُنمْا َناوُىلابِرَلاعَنشََِافِنُ ََُكمْاَؤوَا ْانزَِهَاقَنْث ،ااِبوامَنااؤَهََْن َال

ما يميج ذلدظ التدخابم وأن اسدتسخار  (٘ٓ٘)((ذَشَ ُى ُا،اوَبِرَلاعَشََِافَُِِمُالْااؼُِفُا،اؤَقَامُىلاػَََُُِْالْْحَذ ...
 حياة االمع بالعجل واالرشاد لو.

السبلحدددظ ألسدددالضب االمدددام عمدددي عميدددو الددددبلم لمتعبضدددخ عدددغ القزدددايا التخبػيدددة يجدددج ارتبدددا  
بالسعخوف والشيي عغ السشكخ تخابصا غضخ مشفظ حتى يتعحر احيانا عمى االصبلح بالعجل وباالمخ 

الدددجارس الفدددظ بدددضغ تمدددظ السفددداهيع. وبردددػرة عامدددة  سدددضتشاول البحدددث مفددداهيع االصدددبلح مدددغ بدددبلل 
 متابعة التػجيو واالرشاد الى العجل و االمخ بالسعخوف والشيي عغ السشكخ.

 . في نيج البالغة االصالحغخض  فيخية كاإلنذا ية السبحث األكؿ: األساليب الخب -

 ،حوأكجَّ اإلمام عمي )عميو الدبلم( عمى أىسية العمع والتعميع وذلظ مغ ببلل إرشاداتو ونرائ     
فيػ يمكج وجػب أن يكػن العقل والعمع تػأمضغ  , وىحه الشقصة ميسة لمغاية فإن اإلندان ىدػ الدحي 
يفكدددخ ولكدددغ معمػماتدددو  دددعيفة فيكدددػن كالسردددشع الدددحي تكدددػن فيدددو السدددػاد الخدددام معجومدددة أو قمضمدددة 

الدحي  فإنتاجو يكػن قميبل  , ألن االنتاج يكػن مػقػفا  عمى وصػل السادة الخدام , وكدحلظ السردشع 
 (ٙٓ٘)تتػافخ فيو ىحه السادة إال إنو ال يعسل فيكػن حضغ ذلظ مذمػال  وغضخ مشتج

                                                           
 ٕ٘ٔاألنعام(ٕٓ٘)
 7ٖٙ:/ 7ظ: المٌزان :(ٖٓ٘)
 6الحجرات:(ٗٓ٘)
 (55ٙٔ(وكذلن صحٌح مسلم )6ٔ7ٗصحٌح النسائً:)(٘ٓ٘)
 .ٗٙظ: اإلرشاد فً فكر اإلمام علً : (ٙٓ٘)
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كسدددا أكدددجَّ االمدددام عميدددو الددددبلم عمدددى أىسيدددة العقدددل فدددي السعاشدددخة والتذدددخيز , وفدددي مجددددال      
التجددارب التددي عددجىا كاإلنددحار لمددشفذ اإلندددانية , فيددي تعسددل عمددى إيقددا  الفكددخ والعقددل والعاشفددة 

األمددػر عمددى حعيقتيددا ومعخفددة قخبيددا وبعددجىا , وىددي ربددارة عددغ تسحدديز لمشفددػس وليددا  حتددى تتمقددى
تددأثضخ وا ددح عمددى التشسيددة العقميددة و وىددي عامددل مددغ عػامددل التخبيددة التددي ليددا أثددخ كبضددخ فددي تقددجم 

. وكدان العدجل مدغ أىدع األمدػر التدي ارشدج الضيدا االمدام )عميدو (ٚٓ٘)اإلندان نحػ االستقامة والخشاد 
, وقج قزى اإلمام عمي )عميو الدبلم( بالعدجل (ٛٓ٘)مغ ُأصػل الجيغ الخسدة كػنيا أصلالدبلم( ل

وقّػم أركاندو فدي الجولدة, وكدان القدخبن الكدخيع والددشة الشبػيدة الذدخيفة الستسثمدة بدالشبي األكدخم )صدمى 
يشتقدل الددى هللا عميدو وبلدو وسدمَّع( ىسدا مشبدع عجلددو, و كدان عجلدو عميدو الددبلم يبددجأ بشفددو وبأىمدو ثدع 

دب نفددو لمشداس إمامدا  فعميدو أن يبدجأ بتعمدديع  (ٜٓ٘)السجتسدع. قدال االمدام عميدو الددبلم: ))... مدغ نرَّ
 .(ٓٔ٘)نفدو قبل تعميع غضخه , وليكغ تأديبو بدضختو قبل تأديبو بمدانو(( 

فقدج دعا اإلمام عمي )عميو الددبلم( الدى السدداواة بدضغ الخريدة , متخدحا  اإلسدبلم قدجوة وأسدػة ,       
سدداوى اإلسددبلم بددضغ الشدداس ولددع يفزددل جشدددا  عمددى ببددخ إال بددالتقػى, بددل كددان االسددبلم يددجعػ الددى 

وقج اقتجى )عميو الدبلم( بالشبي الكخيع صمى هللا عميو وبلو وسمع في دعػتو (ٔٔ٘)التػحضج والسداواة.
بدضغ الحدق  وفدخق (ٕٔ٘)الى االصبلح والعجل والسداواة بدضغ العبداد, فقتدل التسدايد الصبقدي والعشردخي.
وتحققدددت العجالدددة (ٖٔ٘)والباشددل, وانترددد  مددغ الطدددالع الددى السطمدددػم وبدددحلظ تػقددجت جدددحوة االصددبلح

ويتأتى االصبلح مغ إتباق القائدج لسدشيج (ٗٔ٘)والصسأنضشة واالستقخار الشفدي سػاء لمفخد أو لمسجتسع,
طمع, الحي بعضجا عغ ال(٘ٔ٘)صحيح وأنذصة سياسية واقترادية عادلة مشطسة تخجم الفخد والسجتسع.

 (ٙٔ٘)يعج مغ أضبح الرفات االجتسارية السمدية الى اليبلك.

                                                           
 .٘ٙظ:اإلرشاد فً فكر اإلمام علً : (7ٓ٘)
 .ٙظ: العدل فً اإلسالم : مرتضى مطهري , (5ٓ٘)
 .6ٓٔظ: نهج البالؼة والفكر اإلنسانً المعاصر : (6ٓ٘)
 .7ٖ-7ٕالتموى فً نهج البالؼة : (ٓٔ٘)
 .7ٕٔظ: المواطنة فً فكر اإلمام علً : (ٔٔ٘)
 .7ٕٔظ: المواطنة فً فكر االمام علً: (ٕٔ٘)
 .ٓٙظ: دراسات فً نهج البالؼة : دمحم مهدي شمس الدٌن , (ٖٔ٘)
 .7٘ٔظ: اإلدارة واالسلوب المٌادي فً نهج البالؼة : هاشم حسٌن ناصر المحنن , (ٗٔ٘)
 .7٘ٔ-7ٗٔالبالؼة: ظ: االدارة واالسلوب المٌادي فً نهج (٘ٔ٘)
 .57المالمح التربوٌة فً نهج البالؼة : (ٙٔ٘)
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االصبلح بسا تسضدد بدو االمدام عمدي عميدو الددبلم, إذ لدع يفدخق بدضغ ادة ق ولع يتسضد قائج مغ
عخبي قخشي واعجسي أو حبذي وال بضغ مياجخ وأنراري, فالكل يعصػن مدغ بضدت مدال السددمسضغ 

 , وكسا سػف يتبضغ مغ الشرػص السختارة لمجرس: (ٚٔ٘)عمى سػاء.

 اإلصالح.  في غخض ـ(عميو الدال) عمي شج االماـاألساليب الخبخية ع

 أكال: العجؿ االليي:

لسا يتعخؼ اإلنداف عم  الرػفات اإللييػة كيتبرػخ فػي عطستيػا كمػغ ثػع يتعػخؼ عمػ  
العجؿ اإلليي, سيتعمع درًسا تخبػًيا فػي العجالػة, حيػث أّف تمػظ الػحات غعطستيػا كقػجرتيا كجالليػا 
كممكيا السحبج تعجؿ كال تطمع, فكيف لعبج اسُتخم  في األرض ليحقق العجؿ فيسػا اسػتخم  مػغ 

عميػو الدػالـ قػّجـ دركًسػا تخبػيػة إرشػادية تػحد  إلػ  اإلصػالح العػاـ الذػامل مػغ  اجمو! فاإلماـ
خػػالؿ نرػػػص دمػػج بيانيػػا بػػيغ الرػػفات اإللييػػة كبػػيغ عجلػػو كحمسػػو, ليكػػػف ،لػػظ العػػجؿ ىػػػ 
السجرسػػة التػػي يػػتعمع فييػػا االندػػاف الحكػػع غالعػػجؿ, كيكػػػف ىػػػ الجسػػتػر الػػح  يدػػتق  مشػػو 

 اإلصالح. 

ُه َأْحَسػُجُه )))عميو الددبلم(:  قاؿ ِ َاْلَفاِشي ِفي َاْلَخْمِق َحْسُجُه َك َاْلَغاِلِب ُجْشُجُه َك َاْلُسَتَعاِلي َججُّ َاْلَحْسُج ّلِلَّ
ـِ َك آاَلِ وِ  ـِ َعَم  ِنَعِسِو َالتَّػَ ا َفَعَفا َك َعَجَؿ ِفي ُكلِّ َما َقَز  َك َعِمَع َما ِغَسػا  ِحْمُسوُ  َعُطعَ  َالَِّح  َاْلِعَطا

, وُيقرج (ٜٔ٘). فقج اشبقت نعستو عمى األمع وال يحسج عمى نعسة سػاه.(ٛٔ٘)ِزي َك َما َمَز (( َيسْ 
, وىدػ الدحي فذدا ببدخه ويجدػز أن يكدػن السقردػد: يفذدػ حسدجه (ٕٓ٘)وُيقرج بالفاشدي : ىدػ الدحائع 

إشباق األمع قاشبة عمى االعتخاف بشعستو, و يجػز أن يخيج بالفاشي سبب حسجه و ىػ الشعع التي 
 . (ٕٔ٘)قجرىا فححف السزافال يقجر 

 يبضغ ذلظ: (ٜٕ)استعسل االمام عميو الدبلم اسمػب الخبخ, والججول

 كصفيا نػعيا الجسمة
                                                           

لم ,  –, دار حدٌث  ٔ, ط6ٗٔ/ٗظ: موسوعة اإلمام علً فً الكتاب والسنة والتارٌخ : دمحم الرٌشهري , (7ٔ٘)
ٕٔٗٔ 

 7٘/ٖٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (5ٔ٘)
 75/ٖٔشرح نهج البالؼة :ابن ابً الحدٌد(6ٔ٘)
 .77/ ٖٔج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , ظ: شرح نه(ٕٓ٘)
 .7ٔٔ/ٖٔظ: نهج البالؼة : دمحم عبده , (ٕٔ٘)



ٖٕٔ 
 

ِ َاْلَفاِشي ِفي َاْلَخْمِق َحْسُجهُ  بدددددددال  مددددددددغ السمكددددددددجات/ جسمددددددددة  ببخ ابتجائي َاْلَحْسُج ّلِلَّ
 اسسية دالة عمى الثبػت 

بدددددددال  مددددددددغ السمكددددددددجات/ جسمددددددددة  ببخ ابتجائي َك َاْلَغاِلِب ُجْشُجهُ 
 اسسية دالة عمى الثبػت

ُه  بدددددددال  مددددددددغ السمكددددددددجات/ جسمددددددددة  ببخ ابتجائي َك َاْلُسَتَعاِلي َججُّ
 اسسية دالة عمى الثبػت

َأْحَسػػػػػػػُجُه َعَمػػػػػػػ  ِنَعِسػػػػػػػِو التَّػػػػػػػػَ اـ 
ـِ. َكآاَلِ وِ   َاْلِعَطا

بال  مغ السمكجات/ جسمة فعميدة  ببخ ابتجائي
 التججد.فعميا مزارق دال عمى 

بدددددددال  مددددددددغ السمكددددددددجات/ جسمددددددددة  ببخ ابتجائي َفَعَفا ِحْمُسوُ  َعُطعَ  َالَِّح  
 اسسية دالة عمى الثبػت

بال  مغ السمكجات/ جسمة فعميدة  ببخ ابتجائي َك َعَجَؿ ِفي ُكلِّ َما َقَز 
 فعميا ماض دال عمى القجم.

مغ السمكجات/ جسمة فعميدة بال   ببخ ابتجائي َك َعِمَع َما ِغَسا َيْسِزي َك َما َمَز 
 فعميا ماض دال عمى القجم.

 

ة تبددجأ بالحسددج الستفذددي فددي الخمددق,  ددجَّ وصدد  اإلمددام )عميددو الدددبلم( هللا سددبحانو وتعددالى برددفات عل
وقدددج اسدددتعسل  (ٕٕ٘)وتشتيدددي بالعدددجل السصمدددق والعمدددع السصمدددق, وىدددحه الردددفات مذدددسػلة بددددعة الحمدددع.

االمددام عميددو الدددبلم الخبددخ االبتددجائي الخددالي مددغ التػكضددجات, فدداألمخ السعددخوض درس ججيددج مػجددو 
لسدددغ ىدددػ بدددالي الدددحىغ, لضخشدددجه الدددى السثدددل االعمدددى, الدددحي يددددتحق الحسدددج وحدددجه لكػندددو ىدددػ وحدددجه 
صددداحب الدددشعع وىدددػ وحدددجه رب الخبلئدددق, فقدددجم )الحسدددج( ليقردددخ الدددحات السقجسدددة عمضيدددا, فرددداحب 

لشعسددة وحددجه مخددتز بالحسددج, قددال صدداحب المدددان: ))فحسددُج هللا الثشدداُء عميددو ويكددػن شددكخا  لشعسددو ا
ثع عص  االمام عميو الدبلم قػلو: )الغالُب جشدُجُه( (ٖٕ٘)التي شسمت الكل، والحسج أ عع مغ الذكخ((

ردددػدا اذ بددجأت الجسمدددة الخبخيدددة باسدددع الفاعدددل, وجعدددل الفاعددل السدددع الفاعدددل تعبضدددخا عمػيدددا دضيقدددا مق
لئلشددارة الددى ان جشددج هللا يغمبددػن باسددسو وبعرددستو, ثددع عصدد  قػلددو: )الستعددالى جددُجه( اي الستعاليددة 
عطسُتو, لتكدػن العطسدة فاعمدة السدع الفاعدل الدحي وصدفت بدو الدحات السقجسدة, فعطستدو متأتيدة مدغ 

ى وزن ذاتو تعالى ال مدغ غضدخه, ثدع يددتعسل جسعدا غخيبدا, اذ يجسدع تدػءام الدحي عدادة مدا يجسدع عمد
                                                           

 .ٕٕٗظ: نفحات الوالٌة : (ٕٕ٘)
 لسان العرب )حمد((ٖٕ٘)
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ليجعددل الشعسددة والعطسددة ذلددظ التددػءام, ثددع  (ٕٗ٘)فػاعددل )تددػائع( جسعيددا عمددى وزن )ُفعددال( : تُددػءام, 
يدددتعخض االمددام الددشيج الخبدداني فددي عجلددو: فانددو جددل وعددبل قددجم الحمددع لضتجمددى العفددػ, ثددع يعصدد  

ي عمضيسددا )العددجل( بحددخف العصدد  )الددػاو( الددحي يفضددج التذددخيظ, ليكددػن الحمددع والعددجل مذددتخكضغ فدد
 الحكع سػية في السا ي مغ القزاء, والستأتي ذلظ مغ العمع بسا مزى وما سػف يسزي. 

ىدددحه دروس إرشدددادية  يتمقفيدددا بدددالي الدددحىغ لتعصيدددو فائدددجة الخبدددخ. ويددددتقي مشيدددا شخائدددق 
اإلصبلح, فالحمع والعجل سيان, والعمع بحقائق السا ي مع استذفاف السدتقبل مغ شخو  الحكدع, 

إلددى اإلصددبلح. والددجرس التخبددػي اآلبددخ السدددتفاد مددغ ىددحا التعبضددخ ىددػ أن ال والعددجل ىددػ السفزددي 
يخى حاكع بشفدو الكبخ عمى الحمع أو عمى العمع أو عمى العدجل. فدأّن هللا سدبحانو وتعدالى بعطستدو 

بِن الَّْنننننَُاََنننننإْمُشُاتِاْْؼَنننننذْ ِااالسػصدددددػفة حمددددديع عمددددديع عدددددادل. وقدددددج فددددددخ عميدددددو الددددددبلم قػلدددددو تعدددددالى: ﴿

بددأن: )) السقرددػد مددغ العددجل ىددػ العجالددة واإلنردداف بددضغ الشدداس , وبددضَّغ أنَّ (ٕ٘٘)﴾غَننانِ...وَلإلِيْ

, فُيفيع مغ ذلظ أنَّ العجل واجب ال تخابي فيو, واإلحدان مغ الشدجب  (ٕٙ٘)اإلحدان ىػ التفزل((
 والعيام بو فزل.

ددا مددغ صددفاتو:  الػػح  )) قددال )عميددو الدددبلم( بعددج أن حسددج هللا سددبحانو وتعددالى وبددضغ بعز 
ـَ ِغاْلِقْدػػػػػػػػطِ  َخْمِقػػػػػػػػِو  ِفػػػػػػػػي صػػػػػػػػجؽ فػػػػػػػػي ميعػػػػػػػػاده, كارتفػػػػػػػػا عػػػػػػػػغ ضمػػػػػػػػع ابػػػػػػػػاده, كَقػػػػػػػػا

َأَزِليَِّتِو, كبسا كسسيا غو مػغ العجػد عمػ   َعَم  ُمْدَتْذِيٌج ِغُحُجكِث َاأْلَْشَيا ِ  ُحْكِسوِ  ِفي َعَمْيِيعْ  َكَعَجؿَ 
م جعدل الحدػاس ىدي االمدام عميدو الددبل (ٕٚ٘)قجرتو, كبسػا اضػصخىا إليػو مػغ الفشػا  عمػ  دكامػو((

الذػاىج عمى صفات هللا سدبحانو وتعدالى؛ فالردجق فدي السيعداد واالرتفداق عدغ ضمدع العبداد حاصدل 
الستحالة صجور القبيح عغ الحات السقجسة, ثع حجوث األشياء دلضل عمى قجمدو, وعجدد بمقدو عدغ 

 (ٕٛ٘)مقاومة قزائو دلضل عمى قجرتو, وكػن االشياء كميا فانية دلضل بقائو. 

 يبضغ ذلظ: (ٖٓ)استعسل االمام عميو الدبلم اسمػب الخبخ, والججول

                                                           
 75/ ٖٔظ: شرح نهج البالؼة / البن ابً الحدٌد: (ٕٗ٘)
 6ٓالنحل : (ٕ٘٘)
 .ٕٗٓ/ٖنهج البالؼة : دمحم عبده , (ٕٙ٘)
 .ٖٓ/ٖٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,  (7ٕ٘)
 ٖٖ-ٕٖ/ٖٔظ: شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (5ٕ٘)
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 كصفيا نػعيا الجسمة

 مغ السمكجات بال   خبخ ابتجا ي الح  صجؽ في ميعاده
 مغ السمكجات بال   خبخ ابتجا ي كارتفا عغ ضمع اباده

ـَ ِغاْلِقْدطِ    مغ السمكجات بال   خبخ ابتجا ي َخْمِقوِ  ِفي َقا

 مغ السمكجات بال   خبخ ابتجا ي  ُحْكِسوِ  ِفي َعَمْيِيعْ  َكَعَجؿَ 

ُمْدَتْذػػػػػػػػػػػػػػػػػػِيٌج ِغُحػػػػػػػػػػػػػػػػػػُجكِث  
ِتػػػػِو, كبسػػػػا  َعَمػػػػ  َاأْلَْشػػػػَيا ِ  َأَزِليَّ

كسػػػسيا غػػػو مػػػغ العجػػػد عمػػػ  
قجرتو, كبسا اضصخىا إليػو مػغ 

 الفشا  عم  دكامو

 مغ التػكضجات بال   خبخ ابتجا ي

الخبخ االبتجائي درس لسغ كان بدالي الدحىغ, ولكشدو فدي الدجرس العمدػي كدان درسدا لمفبدات 
الثبلث عمى حج سػاء, فيػ لخالي الحىغ درس تعميسي تخبػي, ولمصالب درس عمسي يذدفي شدغ  
التداؤل عغ بيان عجل هللا سدبحانو, فيدػ عدد وجدل قدائع بالقددم, بدز الشداس بسضددان اعسداليع ثدع 

ضيع وليددع, فددبل يكددػن وزنددا اال بسضدددان القدددم وال يكددػن حكسددا اال بالعددجل. أمددا عددجل فددي حكسددو عمدد
السشكخ فضشددل مشدلدة بدالي الدحىغ, لمجاللدة عمدى عدجم أىميدة انكداره امدام شداىج العجدد الدحي وسدع بدو 

 وشاىج ا صخاره اليو سبحانو وتعالى. 

.قػػػاؿ الذػػػارح: (ٜٕ٘)َفَرػػػَل(( َكػػػعٌ َكحَ  َعػػػَجَؿ، َعػػػْجؿٌ  َكَأْشػػػَيُج َأنَّػػػوُ ))قدددال )عميدددو الددددبلم ( : و 
))الزسيخ في )أنو( يخجا إل  القزا  كالقجر السحكػر في صجر ىحه الخصبة، كلع يحكخه الخضي 
رحسو هللا، يقػؿ: أشيج أف قزا ه تعال  َعْجٌؿ َعَجَؿ كَحَكػَع غػالحق، فننػو َحَكػٌع َفَرػَل بػيغ العبػاد 

السجػاز، كىػػ غالحكيقػة مشدػػب إلػ  غاإلنراؼ، كندب العجؿ كالفرل إل  القزػا  عػغ شخيػق 
 (ٖٓ٘)،  القزا ، كالقاضي غو ىػ هللا تعال (

 (ٖٔ:)كسا في الججول

 كصفيا  نػعيا  الجسمة 
                                                           

 ٖٗ_ٕٗ/ٔٔشرح نهج البالؼة: ابن أبً الحدٌد (6ٕ٘)
 ٖٗ/ٔٔشرح نهج البالؼة: ابن أبً الحدٌد (ٖٓ٘)
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 استعسل محكج كاحج )أنو(  خبخ شمبي َفَرلَ  َكَحَكعٌ  َعَجَؿ، َعْجؿٌ  َكَأْشَيُجَأنَّوُ 
عمػػ  العجالػػة الخبانيػػة فيػػي اسػػتعسل االمػػاـ الخبػػخ الصمبػػي فاكػػج غسحكػػج كاحػػج, كلػػع يكػػغ التػكيػػج 

مبثػثة في الرشا ا االلية , انسا التػكيج كاف عم  شيادتو عميػو الدػالـ, فجػا  الخبػخ الصمبػي 
مشاسبا لحاؿ االماـ عميو الدالـ, فيػ لع يمػق ىػحه الذػيادة لسػغ ىػػ خػالي الػحىغ فيبػجك كأنػو 

الججؿ انسا لمصالب كالدػا ل  يعخؼ بشفدو لمسخة االكل  , كلع يمقيا لمسشكخ ليبجك غأنو في مػضا
 ليعمع كيدتخشج.

قال )عميو الدبلم( أثشاء وصفو مدغ يحبدو هللا سدبحانو وتعدالى, ومدغ الشدافع فدي فيدع السدخاد 
مددا اشددار اليددو شددارح الددشيج بددأن السػصددػف بيددحا الكددبلم االمددام عمددي عميددو الدددبلم نفدددو, إذ قددال: 

ا في شخح حال العارف انسا يعشي بيا نفددو ))واعمع ان ىحه الرفات والذخو  والشعػت التي ذكخى
عميددو الدددبلم, وىددػ مددغ الكددبلم الددحي لددو ضدداىخ وبدداشغ, فطدداىخه ان يذددخح حددال العددارف السصمددق, 
وباششددو أن يذددخح حددال عددارف معددضغ, وىددػ نفدددو عميددو الدددبلم, وسدديأتي فددي ببددخ الخصبددة مددا يددجل 

 (ٖٔ٘)عمى ذلظ((

َؿ قال عميو الدبلم:  َعْجِلِو َنْفُي َاْلَيَػى َعْغ َنْفِدػِو َيِرػُ  َاْلَحػقَّ َك َيْعَسػُل ِغػِو ))...َفَكاَف َأكَّ
َفُيَػ َقاِ ُجُه َك ِإَماُمُو  ِزَماِموِ  ِمغْ  َاْلِكَتابَ  َقْجَأْمَكغَ  اَل َيَجُع ِلْمَخْيِخ َغاَيًة ِإالَّ َأمََّيا َك اَل َمِطشًَّة ِإالَّ َقَرَجَىا

ذكدخ )عميدو الددبلم(: حدال العدارف والعدادل . (ٕٖ٘)َيْشِدُؿ َحْيُث َكاَف َمْشِدُلُو((  َيُحلُّ َحْيُث َحلَّ َثَقُمُو كَ 
فقال: ))"أول عجلو نفي اليػى عغ نفدو" وذلظ ألن مغ يأمخ وال يأتسخ، ويشيى واليشتيي، ال تمثخ 
عطتو، وال يشفع إرشاده. ثع شخح ذلظ فقدال "يرد  الحدق ويعسدل بدو" ثدع قدال: "اليدجق لمخضدخ غايدة 

أميددا, وال مطشددة اال قردددجىا " وذلددظ ألن الخضدددخ لحتددو وسددخوره وراحتدددو، فستددى وجدددج إليددو شخيقدددا  اال
مغ زمامو" أي قدج أشداق األوامدخ االلييدة، فدالقخبن  -يعشي القخبن-سمكيا، ثع قال "قج أمكغ الكتاب 

فػػػال يكػػػػف االندػػػاف محبػبػػػا عشػػػج هللا  (ٖٖ٘)قائدددجه و مامدددو، يحدددل حضدددث حدددل ،ويشددددل حضدددث نددددل((
لكددل بضددخ متدديقغ مددغ بضددخه أو يطددغ انددو بضددخ, ثددع جعددل القددخبن و كتعػػال  إال كػػاف قرػػادا سػػبحان

                                                           
 7ٓٗ/ ٙشرح نهج البالؼة :  (ٖٔ٘)
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 ٓٔٗ/ٙنهج البالؼة: ابن أبً الحدٌد شرح (ٖٖ٘)
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، وال يتقػقددع عددغ الددجنيا، بددل يدتدددي  الحددبلل  رةبددات اليددػى   شخرددضتو عمددى فددبل تشصددػي  (ٖٗ٘)قائددجه,
 (ٖ٘٘)ويسج الحخام ويدمظ بم االعتجال.

 : (ٕٖ)استعسل االماـ عميو الدالـ االسمػب الخبخ  ككسا يػضحو الججكؿ

 وصفيا نػعيا  الجسمة 
َؿ َعْجِلِو َنْفُي َاْلَيَػى َعْغ َنْفِدِو   بال مغ التػكضجات ببخ ابتجائي  َفَكاَف َأكَّ

 بال مغ التػكضجات/ مفاده الحرخ ببخ ابتجائي .اَل َيَجُع ِلْمَخْيِخ َغاَيًة ِإالَّ َأمََّيا
 مغ التػكضجات/ مفاده الحرخ بال ببخ ابتجائي َك اَل َمِطشًَّة ِإالَّ َقَرَجَىا

 ممكج بتػكضج واحج)قج( ببخ شمبي ِزَماِمِو  ِمغْ  َاْلِكَتابَ  َقْج َأْمَكغَ  
 ممكج بتػكضج واحج)ىػ( جسمة ببخية َفُيَػ َقاِ ُجُه َك ِإَماُمُو. 

 بال مغ التػكضجات ببخ ابتجائي َيُحلُّ َحْيُث َحلَّ َثَقُمُو 
 بال مغ التػكضجات ببخ ابتجائي َمْشِدُلُو.َك َيْشِدُؿ َحْيُث َكاَف 

الجسمددة االولددى كانددت تحسددل فائددجة الخبددخ, وقددج اندددل السمتقددي مشدلددة بددالي الددحىغ لفائددجة فيددع الددجرس 
االول في سمػك العجل, فمخب مترػر ان العمع أو القػة ىي اول مفاتح العجل, انسا االمام يخى ان 

وعمى الحىغ ان يخمدػ مدغ السفداهيع االبدخى لفيدع حعيقدة نفي اليػى عغ الشفذ ىػ السفتاح االول, 
السعمػمة, ثع تتػالى االببار االبتجائية لتسام العجل, فاستعسل اسدمػب الشفدي واالسدتثشاء فدي جسمتدضغ 
متعدداشفتضغ بحددخف العصدد  الددػاو الددحي يفضددج التذددخيظ ليقرددخ مقاصددج العددجل عمددى غايددات الخضددخ, 

ى الفعل السا ي لتفضج التحقضق وتذفي الذظ عغ الستمقي مغ حعيقة وضشا, ثع يمكج بقج الجابمة عم
جسمدة ػك. ثدع يعدػد الدى الأن العجل ال يكػن عجال ما لع يكغ القخبن ىدػ القائدج واالمدام والخاسدع لمددم

وكأنو قج شفي الذظ وأشبع التداؤل وعاد الستمقدي بدالي الدحىغ لتمقدي العمدػم, فكدان الخبدخ الخبخية 
بالجسمة الفعمية البادئة بالفعل السزارق الجال عمى االسدتسخار ثدع الفعدل السا دي االبتجائي الستسثل 

لبيان ان الفعل السدتسخ لو ضيادة تدبقو دائسا فبل يحل قبل ان تحل قبمو تمظ العيادة, وال يشددل قبدل 
تشدل. وقج اجداد صداحب الذدخح حدضغ قدال ان االمدام يرد  نفددو, ولديذ الن الردفات التدي قاليدا 

فيو وحجه انسدا اسدتعسل مفدخدات فضيدا الجاللدة عمدى بل البضدت عمدضيع الددبلم, اذ قدال:  "حضدث تتسثل 

                                                           
 .ٔ٘ٔ/ٔنهج البالؼة : دمحم عبده , (ٖٗ٘)
 .ٖٖٙ/ٖظ: نفحات الوالٌة : (ٖ٘٘)
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حدددل ثقالدددو" و)الثقدددل( وردت فدددي قدددػل الخسدددػل ل صدددمى هللا عميدددو وبلدددو وسدددمع: ))اندددي تدددارك فددديع 
 وكحلظ مشدل القخبن الكخيع ىػ بضت الشبػة.       (ٖٙ٘)الثقمضغ: كتاب هللا وعتختي أىل بضتي((

 ا: االمخ غالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ:ثانيً 

أولى االمام عميو الدبلم االمخ بالسعخوف والشيي عغ السشكخ أىسية مسضدة, فبل تكاد تخمدػ 
قصعة كبلمية مغ اي فدغ مدغ فشدػن القدػل بمدت مدغ االمدخ بدالسعخوف والشيدي عدغ السشكدخ, ليكدػن 

 السمدى التصبيقي االصبلح.

َك َأَخػَح  َفػَجَنا َرَشػادٍ  ِإَلػ   ِاْمػَخًأ َسػِسَا ُحْكسػًا َفػَػَع  َك ُدِعػيَ َرِحػَع َلَُّ ))قال )عميدو الددبلم( : 
ـَ َخاِلرػػًا, كعسػػل صػػالحا... ىاىشددا   الحكددع (ٖٚ٘)((ِغُحْجػػَدِة َىػػاٍد َفَشَجػػا َراَقػػَب َربَّػػُو َك َخػػاَؼ َ،ْنَبػػُو َقػػجَّ

...وَذَؼَََُِننااؤُرُنُاالفيددع, قددال تعددالى ﴿والددػعي (ٖٛ٘)﴾ وَآذَُْنَننا ُالَْْحُكْننمَاَننثُاًا﴿  الحكسددة قددال سددبحانو

ثدع حدحف عميدو الددبلم الدػاو فدي المفطدات ))والدجنػ مدغ السخشدج, والمجدػء الدى اليدادي,  (ٜٖ٘)﴾وَلػَُِحٌ

و كدددحلظ إلدددى ببدددخ المفطدددات و ىدددحا ندددػق مدددغ " وقدددجم بالردددا"و ال   "راقدددب ربدددو األبدددخ فمدددع يقدددل "و
و , بسعشى كددب يقدال كددبت الذديء و اكتددبتو بسعشدى  اكتدب و, الفراحة كثضخ في استعساليع

امدددخأ رمدددى غخ دددا أي قردددج الحدددق كسدددغ يخمدددي غخ دددا  هللا رحدددع الغدددخض مدددا يخمدددى بالدددديام يقدددػل
 . (ٓٗ٘)يقرجه ال مغ يخمي في عسياء ال يقرج شضبا بعضشو((

يدحه الردفات لقج بضغ اإلمدام عميدو الددبلم فدي ىدحه العبدارة ببضَّغ الذضخازي ذلظ بقػلو : ))          
الددشفذ، فددأول الصخيددق   َّللاَّ وسددالكي مدددضخة التقددػى وتيددحيب  الخسددذ مقجمددة شخيقددة رواد القددخب إلددى

الحقددائق وتدددتػعبيا ومددغ ثددع االتجدداه نحددػ الددجاعي   إلددى  ددخورة تددػفخ االذن الدددامعة التددي ترددغي
والدجلضل، وأبضدخا  الذدعػر اليادي وانتخاب القائدج   إلى اإلليي لسديج مغ الفيع واإلدراك، بنحاك المجػء

بالحزددػر الددجائع بَّ سددبحانو وشدديػده لؤلعسددال ب يددة الددػرق والتقددػى مددغ الددحنب. فسددغ تحمددى بيددحه 

                                                           
 (67ٔٗ(، والطبرانً فً )المعجم الكبٌر(،)7ٙ٘ٗأخرجه الحاكم فً )المستدرن() (ٖٙ٘)
 75ٕ/ ٙشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (7ٖ٘)
 ٕٔسورة مرٌم: اٌة (5ٖ٘)
 ٕٔالحالة (6ٖ٘)
 .75ٕ/ٙشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد, (ٓٗ٘)
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َّللاَّ والحخكددة نحددػه. شبعددا  صددحيح أّن َّللاَّ قددج بمددق   إلددى الفزددائل الخسددذ يكددػن قددج أعددج زاده لمدددفخ
 (ٔٗ٘)(( الفصخة وزوده بالعقل كسرباح يزضئ لو الصخيق  اإلندان عمى

 :(ٖٖ)استعسل االمام عميو الدبلم اسمػب الخبخ كسا مبضغ في الججول

 وصفيا نػعيا الجسمة 
َرِحػػػػػَع َلَُّ ِاْمػػػػػَخًأ َسػػػػػِسَا ُحْكسػػػػػًا 

 َفَػَع 
ببدددخ ابتدددجائي مجدددازي/ غخ دددو 

 الجعاء
 مغ السمكجات بال  

 مغ السمكجات بال   ببخ ابتجائي  َفَجَنا َرَشادٍ  ِإَل  َك ُدِعيَ 
 مغ السمكجات بال   ببخ ابتجائي َأَخَح ِغُحْجَدِة َىاٍد َفَشَجاَك  

 مغ السمكجات بال   ببخ ابتجائي َراَقَب َربَُّو َك َخاَؼ َ،ْنَبُو 
ـَ َخاِلرًا,  بال  مغ السمكجات ببخ ابتجائي كعسل صالحا.َقجَّ

حدضغ االمدخ ندو االقدخب الدى الدشفذ استعسل االمام عميدو الددبلم اسدمػب الخبدخ االبتدجائي أل
بالسعخوف, فالخبخ االبتجائي يكػن ارق مغ االسمػب االنكاري السحسل بالتػكضجات وحتدى مدغ ارق 

يشقر فيو ما يذاء مدغ فائدجة الخبدخ. فبجايدة االمدخ  باليا   مغ االسمػب الصمبي, لكػنو يخاشب ذىشا  
فدددي نفدددذ  بدددالسعخوف ببدددخ مجدددازي مفددداده الدددجعاء, والدددجعاء بالفعدددل السا دددي يحسدددل مدددغ الببلغدددة

الستمقددي الن الفعددل السا ددي يددػقخ فددي الددشفذ حرددػل االمددخ, فكددان الجسمددة فضيددا اشددعار بحرددػل 
الخحسة وقخارىدا لسدغ سدسع الحكسدة فػعاىدا, اذ كدان الدػعي مباشدخ لمددساق مدغ دون تدخاخ, وىدحا مدا 

فداء, دل عميو العص  بحخف الفداء, ثدع تتدػالى الجسدل الخبخيدة السعصػفدة السبشيدة مدغ متعداشفتضغ بال
 عمى الجسل الشطضخة ليا وكان العص  بالػاو لفائجة التذخيظ في الحكع.  

َسػِمَع َلػُو ِديُشػُو َك  َمغْ  َغَبَغ َنْفَدُو َك َاْلَسْغُبػطُ  َمغْ  ))َكَاْلَسْغُبػفُ وقال )عميو الدبلم( أيزدا  :         
ِعيجُ  ِقيُّ  ُكِععَ  َمغْ  َالدَّ  (ٖٗججكؿ).(ٕٗ٘)ِاْنَخَجَع ِلَيَػاُه َك ُغُخكرِِه ((  َمغِ  ِغَغْيخِِه َك َالذَّ

 كصفيا نػعيا الجسمة
 مغ السحكجات خاؿٍ  خبخ ابتجا ي َغَبَغ َنْفَدوُ  َمغْ  َكَاْلَسْغُبػفُ 
 مغ السحكجات خاؿٍ  خبخ ابتجا ي َسِمَع َلُو ِديُشوُ  َمغْ  َك َاْلَسْغُبػطُ 
ِعيجُ   مغ السحكجات خاؿٍ  ابتجا يخبخ  ِغَغْيخِهِ  ُكِععَ  َمغْ  َك َالدَّ

                                                           
 .6ٖٔ/ٖنفحات الوالٌة : (ٔٗ٘)
 65ٖ/ٙشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد(ٕٗ٘)
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ػػِقيُّ  ِاْنَخػػَجَع ِلَيػػَػاُه َك  َمػػغِ  َك َالذَّ
 ُغُخكرِهِ 

 مغ السحكجات خاؿٍ  خبخ ابتجا ي

أمَّا السغبػ  : فيػ السدتحق لتصّمع الشفػس إليو , والخةبة في نضدل شدبيو , فالسغبػن : ىػ السخجوق
و   , بضشسدا ذىدب ابدغ أبدي الحجيدج فدي شدخح ىدحا الدشز الدى تػجيدو ببدخ وىدػ ))ثدع قدال (ٖٗ٘)نعستو 

فددددي  غبشتددددو نفدددددو يقددددال غددددبغ مددددغ مغبػنددددا أي أحددددق الشدددداس أن يدددددسى نفدددددو غددددبغ مددددغ السغبددددػن 
بالتحخيدظ  غبشدا الخجدل رأيدو بالكددخ غدبغ و مغبدػن  فيػ غبغ بالتدكضغ أي بجعتو و قج غبشا البيع
البيع و الذخاء  غبغ باب مغ يجل عمى أنو الغبغ و لفظ ةبانة و فيو أي  عيف الخأي غبضغ فيػ

أن تتسشددى مثددل حددال السغبددػ  مددغ غضددخ أن  ألنددو قددال و السغبددػن و لددع يقددل و الغبددضغ , و السغبددػ 
ػلددددظ مشعتددددو فددددامتشع و حبدددددتو ةبصددددا و ةبصددددة فدددداغتبم ىددددػ كق تخيددددج زواليددددا عشددددو ولدددديذ بحدددددج

 ائي ألنو جاء باليا  مغ السمكجات,  فقج  عَّ الشز اسمػب الخبخ االبتج (ٗٗ٘)فاحتبذ((

 

 ثالثا: صفات السرمحيغ 

ػَػابُ  َفػاْلُستَُّقػَف ِفيَيػا ُىػْع َأْىػُل َاْلَفَزػاِ ِل َمػْشِصُقُيعُ ))وقال )عميو الددبلم( :  َك َمْمَبُدػُيُع  َالرَّ
ػا  ـَ َلَُّ َعَمْيِيْع َك َكَقُفػػا َأْسػَساَعُيْع َعَمػ  َاْلِعْمػِع َااِلْقِتَراُد َك َمْذُيُيُع َالتََّػاُضُا َغزُّ َأْغَراَرُىْع َعسَّا َحخَّ

يرد  االمدام عميدو  (٘ٗ٘)َالشَّاِفِا َلُيْع ُندَِّلْت َأْنُفُدُيْع ِمْشُيْع ِفي َاْلػَباَلِ  كالػح  ندلػت فػي الخخػا ...((
يع القدجوة الحددشة وتددميم اال دػاء عمدى الدبلم الستقدضغ فيقدجم درسدا بداالمخ بدالسعخوف بصخيقدة تقدج

مددػاشغ السعددخوف فددي سددمػكيع, فددإنيع أىددل الفزددائل ممبددديع لدديذ بددالثسضغ, وفددي مذددضيع التػا ددع؛ 
 (ٙٗ٘)بافزضغ ابرارىع, ال يرغػن اال الى الشافع مدغ العمدع, وشابدت نفػسديع فدي الدببلء والخبداء.

اة مددغ ممددبذ أو مأكددل أو مذددخب أو فددبل يدددتعسمػن شدديػاتيع إال عمددى قددجر احتيدداجيع ليددا فددي الحيدد
غضخىددددا,  لكددددشَّيع فددددي الخضددددخات واسددددعضغ , و ذا أصددددابيع بددددبلء تزددددخعػا الددددى هللا تعددددالى وتددددأممػا بددددو 

 (ٚٗ٘)بضخا

                                                           
 .5ٙٔ/ٔظ: نهج البالؼة : الشرٌؾ الرضً , (ٖٗ٘)
 ٓٓٗ_66ٖ/ٙشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (ٗٗ٘)
 .ٖٓٓ/ٓٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,   (٘ٗ٘)
 .ٖٙٓ/  ٓٔنهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , ظ: شرح (ٙٗ٘)
 .5٘ٔ/ٕظ: نهج البالؼة : دمحم عبده , (7ٗ٘)
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 :(ٖ٘)استعسل االمام عميو الدبلم اسمػب الخبخ وكسا مبضغ في الججول

 كصفيا نػعيا الجسمة
َفػػػػػػاْلُستَُّقػَف ِفيَيػػػػػػا ُىػػػػػػْع َأْىػػػػػػُل 

  َاْلَفَزاِ ِل.
 جاء بسمكج واحج وىػ )ىع( ببخ شمبي

ػػػَػابُ  َمػػػْشِصُقُيعُ  َك َمْمَبُدػػػُيُع  َالرَّ
 َااِلْقِتَراُد َك َمْذُيُيُع َالتََّػاُضُا. 

 مغ التػكضج بال   ببخ ابتجائي

ـَ َلَُّ  ػػا َحػػخَّ ػػػا َأْغَرػػاَرُىْع َعسَّ َغزُّ
َعَمْيِيْع َك َكَقُفػا َأْسَساَعُيْع َعَم  

 َالشَّاِفِا َلُيعْ َاْلِعْمِع 

 مغ التػكضج بال   ببخ ابتجائي

ُندَِّلْت َأْنُفُدُيْع ِمْشُيْع ِفػي َاْلػَباَلِ  
 كالح  ندلت في الخخا .

 مغ التػكضج بال   ببخ ابتجائي

الخبخ االبتدجائي, لضدجل ذلدظ  بولكغ الجسل بعج ذلظ تػالت باسمػ ي بجأ الكبلم باسمػب الخبخ الصمب
 عمى ان الستمقي كان يتمقى فائجة الخبخ واندل مشدلة بالي الحىغ.

 

 راغعا: صفات أىل الغفمة 

))يخذػ  اْلَسػْػَت ، َكاَل ُيَبػاِدُر اْلَفػْػَت َ قال )عميو الدبلم( في وص  الغفمة في االندان: 
ُخُه ِمػْغ َيْدَتْعِطُع ِمْغ َمْعِرَيِة َغْيخِِه َما َيْدَتِقلُّ َأْكَثَخ ِمْشُو ِمػْغ َنْفِدػِو ، َكَيْدػَتْكِثُخ ِمػْغ َشاَعِتػِو َمػا َيْحقِّػ

ْكِخ  َك ِلَشْفِدِو ُمَجاِىغٌ  َشاِعغٌ  َالشَّاسِ  َعَم  , َفُيػَ  َشاَعِة َغْيخِهِ  َالمَّْغُػ َمػَا َاأْلَْغِشَيػاِ  َأَحػبُّ ِإَلْيػِو ِمػَغ َالػحِّ
 .(ٛٗ٘)ِلَغْيخِِه ُيْخِشُج َنْفَدُو َك ُيْغِػ  َغْيَخُه((  َعَمْيَيا َغْيخِِه ِلَشْفِدِو َك اَل َيْحُكعُ  َعَم  َمَا َاْلُفَقَخاِ  َيْحُكعُ 

َاأْلَْغِشَيػػاِ  َأَحػػبُّ أن يددحىب , فقػلددو  ))))الفددػت : فددػات الفخصددة وانقزدداؤىا ، وبددادره : عاجمددو قبددل 
ْكِخ َمَا َاْلُفَقَخاِ  َيْحُكعُ  (( : أي : يخذدى الخمدق فيعسدل لغضدخ َّللّا بػفدا َغْيخِِه ِلَشْفِدػوِ  َعَم  ِإَلْيِو ِمَغ َالحِّ

, قددال اإلمددام ىددحا الكددبلم عشددجما (ٜٗ٘)مشددو ، ولكشددو ال يخدداف َّللّا ، فيددػ يزددخ ربدداده وال يشفددع بمقددو
دددل ، ويقػلدددػن :  الشددداس فددد))كثضخ مدددغ,  (ٓ٘٘)((مشدددو رجددل أن يعطدددوشمددب  ي ْخجددػن اآلبدددخ ة بغضددخل ع س 

                                                           
 .5ٖٖ/5ٔشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد(5ٗ٘)
 .6ٔٔ/ٖظ: نهج البالؼة : دمحم عبده , (6ٗ٘)
 .7ٗٗ/ٕتهذٌب شرح نهج البالؼة : عبد الهادي الشرٌفً , (ٓ٘٘)



ٔٗٔ 
 

عة ؛ ومشيع مغ ي ُطغ أّن التمّفظ بكمست ي الذيادة كداف  فدي ُدبدػل الجّشدة ، ومدشيع مدغ  رحسة َّللّا واسل
دج ، وقددج ُيْخت ددخ م ددُئ األْوقدات مددغ الضددػم إلددى غ  ددة بالتػبددة ، ويخجل ف نفد  دخّ  عمددى يددػّل ة فيفػتُددو مددا كددان غل

دو  أّممو ، وأكثُخ ىحا الفرل لمّشيي عغ أن يقػل  يكػن اإلندان واعطا لغضخه ما لع يعمْع ىػ مغ نفدل
 (ٖٙوىحا ججول ) ,(ٔ٘٘)(( 

 كصفيا نػعيا الجسمة
 بال مغ السمكجات ابتجائيببخ   َشاِعغٌ  َالشَّاسِ  َعَم  َفُيػَ 
 

اإلنددان الدحي يتكبَّدخ ي يرد  والدح كػندو بدال مدغ السمكدجات ( لبتدجائي فتزسَّغ الشز )الخبخ اال
 عمى شاعة هللا عدَّ وجلَّ . 

 .(ٕ٘٘)))إف لمخيخ كلمذخ أىال، فسيسا تخكتسػه مشيسا كفاكسػه أىمو ((قال)عميو الدبلم( :       

 (ٖٚكسا في ججول)

 كصفيا نػعيا الجسمة
إف لمخيخ كلمذػخ أىػال ،فسيسػا 

 أىموتخكتسػه مشيسا كفاكسػه 
 (نإمكج ب)م شمبيببخ 

 

قال الذارح:)إن عغ لظ باب مغ أبػاب الخضخ وتخكتو، فدػف يكفيكو بعس الشاس مسغ جعمو هللا 
تعالى أىبل لمخضخ و سجاء السعخوف إلى الشاس، و ن عغ لظ باب مغ أبػاب الذخ فتخكتو ، فدػف 

وأذى الشداس ، فدأبتخ لشفددظ يكفيكو بعس الشاس مسغ جعمتيع أنفديع وسدػء ابتيدارىع أىدبل لمذدخ 
أيسددا أحددب إليددظ ، أن تحطددى بالسحسددجة والثددػاب ،وتفعددل مددا إن تخكتددو فعمددو غضددخك وحطددي بحسددجه 
وثػابو ، أو أن تتخكو  وأيسا أحب إليظ أن تذقى بالدحم عداجبل، والعقداب بجدبل، وتفعدل مداإن تخكتدو 

العاقددل يختددار فعددل  كفاكددو غضددخك، وبمغددت غخ ددظ مشددو عمددى يددج غضددخك، أو أن تفعمددو والريددب أن
 صمبدديمػب الخبددخ الفددػرد أسدد (ٖ٘٘)الخضددخ وتددخك فعددل الذددخ إذا أفكددخ حددق الفكددخ فيسددا قددج أو ددحشاه(

                                                           
 .7ٗٗ/ٕتهذٌب شرح نهج البالؼة: (ٔ٘٘)
 5ٕٗ/ٕٓنهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,  شرح(ٕ٘٘)
 5ٕٗ/ٕٓشرح نهج البالؼة : أبن أبً الحدٌد  (ٖ٘٘)
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لضبددضغ االمددام عميددو الدددبلم مددا لمخضددخ مددغ أىسيددة وفزددل عمددى صدداحبو ومددا لمذددخ مددغ  السمكددج بددإن
 بصخ وأذى عميو ايزا وىػ ىشا يمكج عمى اتباق ابػاب الخضخ والسعخوف.     

...َقْج َيُكػُف َاْلَيْأُس ِإْدَراكًا ِإَ،ا َكاَف َالصََّسُا َىاَلكػًا َلػْيَذ ُكػلُّ َعػْػَرٍة َتْطَيػُخ َك اَل ))قال عميو الدبلم : 
ػخَّ َفِننَّػَظ ِإ،َ  ُرْشَجهُ  َأَصاَب َاأْلَْعَس  ُكلُّ ُفْخَصٍة ُتَراُب َك ُربََّسا َأْخَصَأ َاْلَبِريُخ َقْرَجُه كَ  ػِخ َالذَّ َت َأخِّ ا ِشػَْ

ْمَتُو َك َقِصيَعُة َاْلَجاِىِل َتْعِجُؿ ِصَمَة َاْلَعاِقِل َمْغ َأِمَغ َالدََّماَف َخاَنُو َك َمْغ َأْعَطَسػُو َأَىاَنػ ُو َلػْيَذ ُكػلُّ َتَعجَّ
ْمَصاُف َتَغيََّخ َالدََّماُف((  َأَصابَ  َمْغ َرَم   .(ٗ٘٘)ِإَ،ا َتَغيََّخ َالدُّ

واذا كدددان كدددحلظ فالحخمدددان بضدددخ مدددغ الطفدددخ, وقدددج يردددضب الدددديع  ربسدددا بمدددػغ االمدددل سدددببا لميدددبلك
الخدداشئ, ومسكددغ تأجضددل الذددخ ألنددو يددختبم بسذددضبتظ, ومشفعددة االبتعدداد عددغ الجاىددل تددداوي مشفعددة 
االقتخاب مغ العاقل, والححر مغ الجنيا فصشة واعطاميا غفمة, وليذ كل ما يصمب االندان يحردل 

 ( يػ ح الجسل:ٖٛوىحا ججول) (٘٘٘).عميو, وان الطخوف تتغضخ بتغضخ الفكخ

 

 كصفيا نػعيا الجسمة
َقػػػْج َيُكػػػػُف َاْلَيػػػْأُس ِإْدَراكػػػًا ِإَ،ا  

 َكاَف َالصََّسُا َىاَلكًا 
 خاؿ مغ التػكيج خبخ ابتجا ي

َلْيَذ ُكلُّ َعْػَرٍة َتْطَيػُخ َك اَل ُكػلُّ 
 ُفْخَصٍة ُتَرابُ 

 خاؿ مغ السحكجات ابتجا يخبخ 

َأْخَصػػػَأ َاْلَبِرػػػيُخ َقْرػػػَجُه َك ُربََّسػػػا 
 ُرْشَجهُ  َأَصاَغَاأْلَْعَس  كَ 

 خاؿ مغ التػكيج خبخ ابتجا ي

خَّ   ِخ َالذَّ فعػػػػػل امػػػػػخ مجػػػػػاز / مفػػػػػاده  جسمة انذا ية َأخِّ
 الشريحة

ْمَتوُ  َت َتَعجَّ  محكج غأف خبخ شمبي َفِننََّظ ِإَ،ا ِشَْ
)قدج( اذ ادبميدا عمدى الفعدل السزدارق, ليذدضخ الددى ابتدجأ االمدام عميدو الددبلم بدإداة التذدكيظ والتقمضددل 

قزية تخبػية غاية في االىسية وىي الصسع في القزايا التي تمدي بسخيجىا الى اليبلك, واستعسل 
لضديدل الذدظ مدغ ذىدغ  بدجأ بدالخبخ االبتدجائيحه القزدية, ثدع يالفعل السزارق الشاقز لبيدان ثبدات ىد

                                                           
 ٕٔٙ/ٙٔشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد(ٗ٘٘)
 ٕ٘ٙ/ٙٔظ:شرح نهج البالؼة :ابن ابً الحدٌد(٘٘٘)
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الدددبلم, وىددي لدديذ شددخشا ان تطيددخ العضددػب وتتجمددى, الستمقددي حددػل السعمػمددة التددي يقددجميا عميددو 
وليذ شخشا ان اذا سشحت الفخصة تسكشا مدغ نضدل السدخاد, وىدحا عكدذ مدا يتردػره االنددان لمػىمدة 
االولددى, ولسددا تسكددغ تعددجد التػكضددج مددغ ازالددة االنكددار مددغ ذىددغ الستمقددي, تحددػل الكددبلم الددى الخبددخ 

تي جسمة انذائية فعميا امدخ مجدازي يفضدج الشرديحة, االبتجائي ليعصي جسمة مغ االحتساالت , ثع تأ
وبعدددج الشرددديحة سدددضتحػل الستمقدددي الدددى شالدددب لمحعيقدددة فجددداءت الجسمدددة بعدددج ذلدددظ باسدددمػب الخبدددخ 

 الصمبي لتكػن ممكجة بتػكضج واحج.  

 :اإلصالحفي غخض  (عميو الدل)ج االماـ األساليب اإلنذا ية عش

 العجؿ االقتراد .ٔ

يخشدددج اإلمدددام )عميدددو الددددبلم( إلدددى تصبضدددق العدددجل االقتردددادي فدددي السجتسدددع, فيقدددػل )عميدددو 
))كاحفػػػػػػػػع هللا مااسػػػػػػػػتحفطظ مػػػػػػػػغ حقػػػػػػػػو فػػػػػػػػييع الدددددددددبلم( فددددددددي السددددددددداكضغ والسحتدددددددداجضغ: 

ـِ ِفػي ُكػلِّ َبَمػٍج َفػِنفَّ ِلَْلَْقَرػ   ِمغْ  ِقْدساً  َبْيِت َماِلِظ كَ  ِمغْ  ِقْدساً  َلُيعْ  ِاْجَعلْ  كَ  ْسػاَل َغػالَِّت َصػَػاِفي َاإلِْ
ػُو َك اَل َيْذػػَغَمشََّظ َعػْشُيْع َغَصػػٌخ, كال يذػغمشظ عػػشي ع ِمػْشُيْع ِمْثػَل َالَّػػِح  ِلَْلَْدَنػ  َك ُكػػلّّ َقػِج ِاْسػػُتْخِعيَت َحقَّ

 (ٙ٘٘)( غصخ, فانظ ال ُتْعَحْر بتزييا التافو إلحكامظ الكثيخ السيع...(

عصدداء السرددػفضغ فددي كبلمددو مددغ بضددت مددال السدددمسضغ ألنيددع مددغ إيددأمخ ب: االمددام عميددو الدددبلم   

ؤَوَّمَننااغَنِمْننرُمامِّننهاشَننٍْءٍافَننإَنَّاََِّْننُِاخُمُغَننُُاوََِْشَّعُننى ِاوَِْننزٌِالْْقُشْتَننًٰاوَلَُْْرَننامًَٰااا﴿ السددحكػريغ فددي قػلددو تعددالى:

وأن يعصدضيع مددغ االرض التددي لددع يػجد  عمضيددا بخضددل وال ركدداب (ٚ٘٘) ﴾  وَلْْمَغَننا ِنيِاوَلتْننهِالْغَّننثُِ ِ

وأّن كدل فقدخاء السددمسضغ سدػاء فدي سديسيع مدغ  (ٛ٘٘)وكانت صافية لخسػل هللا صل هللا عميو وسدمع
وقضدل ان السقردػد ))برددػافي  (ٜ٘٘)ىدحه الغدبلت وال تفزدضل ألحددج بددبب القخابدة أو أي سدبب ببددخ

                                                           
 5٘/7ٔشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد , (ٙ٘٘)
 ٔٗسورة األنفال: آٌة  (7٘٘)
 6٘_5٘/7ٔ:ابن ابً الحدٌد شرح نهج البالؼة (5٘٘)
 6٘/7ٔظ:شرح نهج البالؼة ابن ابً الحدٌد (6٘٘)



ٔٗٗ 
 

وقدددج قدددال اإلمدددام ىدددحا الكدددبلم فدددي  (ٓٙ٘)بغبلتيدددا : ثسخاتيدددا((اإلسدددبلم ىدددي أرض الغشيسدددة , وُيقردددج 
 (ٔٙ٘)السحخومضغ.

 :(ٜٖ)استعسل االمام عميو الدبلم اسمػب االنذاء الصمبي وكسا يػ حو الججول

 كصفيا نػعيا الجسمة
كاحفػػػػع هللا مااسػػػػتحفطظ مػػػػغ حقػػػػو 

 فييع 
 فعل امخ مجاز  مفاده االرشاد إنذا  شمبي 

َبْيػػػِت َماِلػػػِظ  ِمػػػغْ  ِقْدػػػساً  َلُيػػػعْ  ِاْجَعػػػلْ  كَ 
ـِ  ِمػػغْ  ِقْدػػساً  كَ  ْسػػاَل َغػػالَِّت َصػػَػاِفي َاإلِْ

 ِفي ُكلِّ َبَمجٍ 

 فعل أمخ مجاز  مفاده االرشاد انذا  شمبي

 الشيي السجاز  كمفاده االرشاد انذا  شمبي َك اَل َيْذَغَمشََّظ َعْشُيْع َغَصٌخ 
 كمفاده االرشاد الشيي السجاز   انذا  شمبي كال يذغمشظ عشيع غصخ

فانظ ال ُتْعَحَر بتزييا التافو إلحكامػظ 
 الكثَيخ السيع

 محكج بتػكيج كاحج. خبخ شمبي

اسددتعسل االمددام عميددو الدددبلم االنذدداء الصمبددي بػسدداشة فعددل االمددخ السجددازي لفائددجة االرشدداد واالمددخ 
بددالسعخوف والشيددي عددغ السشكددخ, وجعددل لفددظ الجبللددة مفعددػال بددو لددحلظ الحفددظ لبيددان اىسضتددو بعائجيددة 
ة السدددتحفظ الددى هللا سددبحانو وتعددالى, ثددع يعصدد  بحددخف العصدد  )الددػاو( الددحي يفضددج التذددخيظ بجسمدد

انذددائية مبدددجوءة بفعدددل االمددخ ايزدددا, لتبدددضغ مكدددان وجددػد ذلدددظ السددددتحفظ؛ فيددػ بضدددت السدددال وقددددسا 
مفخو ا مغ غبلت السدمسضغ, فبل مشة الحج بو, انسا ىػ مغ هللا سبحانو لعباده السحتداجضغ.  وقدج 

اء اسدددتعسل افعدددال االمدددخ السباشدددخة لكدددػن الفبدددة السقردددػدة بدددالكبلم الكتددداب الدددحيغ ىدددع بسشدلدددة الدددػزر 
, ثددع يدددتعسل اسددمػب رشدداد وانرددحولدديذ عامددة الشدداس مسددا يخاعددى فددضيع التمصدد  باإل (ٕٙ٘)لمسمددظ,

فدي االرشدداد الدى السددػاة فددي العصداء, فضشددل اولبدظ السخدداشبضغ مشدلدة السشكدخيغ ليددحا  صمبديالخبدخ ال
الحق لضثبت مبجأ السدػاة  مغ جانب حق كل فخد عمى صاحب الخرية, ثع يبجأ االسمػب االنذائي 
بػساشة الشيي, والشيي لو باصدية االمدخ مدغ حضدث القدػة وااللددام, فيرداحب ذلدظ االسدمػب الشيدي 

مشكدددخات قدددج يغفدددل عشيدددا الحددداكع او يتغافدددل, فضشيدددى عدددغ البصدددخ, ثدددع باسدددمػب الخبدددخ الردددخيح عدددغ 

                                                           
 .ٔٔٔ/ٖنهج البالؼة : دمحم عبده , (ٓٙ٘)
 .65ٕ/ٔظ: نهج البالؼة : دمحم الدشتً , (ٔٙ٘)
 ٘٘/ 7ٔظ: شرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد:  (ٕٙ٘)
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الصمبي يقجم فائجة الخبخ؛ بأن التعحر بالرشيع الكثضخ عغ التافو مدخدود, مبضشدا ان ىدحا التافدو ايزدا 
 .حق ولو أىمو

د الددببلد وبيددحا يقددجم لشددا االمددام عميددو الدددبلم درسددا تخبػيددا فددي االبددبلق يػجددو بددو السدتذددارون لقددػا
 لضتعمسػا اسمػب التػجيو السباشخ الػا ح, مغ دون مجاممة او محاباة. 

 

 االصالح االجتساعي.ٕ

دعا االمام عميو الدبلم في أغمب بصبو ونرػصو إلى  خورة التخابم والتساسظ االجتسداعي بدضغ 
 أفخاد السجتسع والتسدظ بالعيع األببلضية التي تحافظ عمى ىحا التخابم .

))ِلَيَتػػػػَأسَّ َصػػػػِغيُخُكْع ِغَكِبيػػػػِخُكْع َك ْلَيػػػػْخَأْؼ َكِبيػػػػُخُكْع ِغَرػػػػِغيِخُكْع َك اَل قددددال )عميددددو الدددددبلم( : 
ُيػػػَف َك اَل َعػػِغ َلَِّ َيْعِقُمػػػَف َكَكػػْيِس َبػػْيٍس ِفػػي َأَداٍح  َاْلَجاِىِميَّػػةِ  َكُجَفػػاةِ   َتُكػُنػػػا يِغ َيَتَفقَّ اَل ِفػػي َالػػجِّ

نياىع االمام عميو الدبلم عغ اببلق الجاىمية ’ (ٖٙ٘)((  ِكْزرًا َك ُيْخِخُج ِحَزاُنَيا َشّخاً  َيُكػُف َكْدُخَىا
الستسثمة بالقددػة والجفدػة, وعمدل تمدظ الخمدق النيدا ال تتفقدو ىدي فدي ديشيدا وال تعقدل مدا يدأمخ بدو هللا 

اني, ومثددل سددبحانو, فتأسددي الرددغضخ بددالكبضخ كدددب معخفددة وببددخة, ورأفددة الكبضددخ بالرددغضخ حددق انددد
بمددق الجاىميددة بددأن مددثميع مثددل )ضدديس بدديس فددي اداح(, أي كددأنيع بدديس االفعددى الددحي عددادة مددا 
يكػن شبضيا ببيس القصا, فبل يدتصيع االنددان أن يكددخ البزدة لضتأكدج مسدا جدغ فضيدا, وان تخكيدا 

ة.  (ٗٙ٘)فقرت عغ افعى.  (٘ٙ٘)فالشز يخشج الى الت ل  والسػدَّ

 :(ٓٗ)االسمػب االنذائي وكسا مػ ح في الججولاستعسل االمام عميو الدبلم 

 كصفيا نػعيا الجسمة
 اسمػب االمخ ببلم االمخ إنذاء شمبي ِلَيَتَأسَّ َصِغيُخُكْع ِغَكِبيِخُكْع 
 اسمػب االمخ ببلم االمخ انذاء شمبي  َك ْلَيْخَأْؼ َكِبيُخُكْع ِغَرِغيِخُكعْ 

 اسمػب الشيي انذاء شمبي َاْلَجاِىِميَّةِ  َكُجَفاةِ   َك اَل َتُكػُنػا

                                                           
 5ٖٔ/6شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (ٖٙ٘)
 5ٗٔ -5ٖٔ/6ابن ابً الحدٌد ,  شرح نهج البالؼة :(ٗٙ٘)
 .ٕٓٗ/ٔظ: نهج البالؼة , (٘ٙ٘)
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اسددتعسل االمددام الم االمددخ فددي تػجيددو الرددغضخ الددى التأسددي بددالكبضخ, وفددي تػجيددو الكبضددخ الددى الخأفددة 
بالردددغضخ, مسددددا تتبددددضغ مدددداواة االىسيددددة فددددي االمدددخيغ, وحقددددا ان االمددددخ ةيدددة مددددغ غايددددات التخبيددددة, 

غضخ سدػف رداذا لع يخأف بال فالرغضخ اذا لع يتأسى بجأ مغ الرفخ ببل جحور وال تأسيذ, والكبضخ
ال يسكغ لمرغضخ ان يتأسى بو. ولؤلىسية ذاتيا استعسل اسمػب الشيي عدغ التسثدل بجفداة الجاىميدة 
الحيغ ال يدعػن الى تحرضل العمع بحاتيع وال يقبمػن بالتعميع, ووصفيع باستعسال التذبيو التسثضمدي 

, والكبدددار الددحيغ ال يخأفدددػن بالردددغار السددخوق, حضدددث السذددبو بدددو الرددغار الدددحيغ ال يتأسدددػن بالكبددار
فضشذمون كجفاة الجاىمية, وان ىحا الشذأ ال يسكغ التعامل معو عمى انو مغ الجفاة النيع لع يعخفدػا 

 بعج, وال يسكغ التعامل معيع عمى انيع متأسضغ بكبار القػم, فتباغتيع الشتائج عشج الشزػج.    

َنْفَدػَظ ِميدَانػًا ِفيَسػا َبْيَشػَظ َكَبػْيَغ َغْيػِخَؾ َفَأْحِبػْب ِلَغْيػِخَؾ َمػا ُتِحػبُّ ))َياُبَشيَّ ِاْجَعػْل وقال  عميو الدبلم: 
ْحَدػَغ ِإَلْيػَظ ِلَشْفِدَظ َكِاْكَخْه َلُو َما َتْكػَخُه َلَيػا َكاَل َتْطِمػْع َكَسػا اَل ُتِحػبُّ َأْف ُتْطَمػَع َكَأْحِدػْغ َكَسػا ُتِحػبُّ َأْف يُ 

 .(ٙٙ٘)َماَتْدَتْكِبُحُو ِمْغ َغْيِخَؾ َكِاْرَض ِمَغ َالشَّاِس ِغَسا َتْخَضاُه لُيْع ِمْغ َنْفِدَظ (( َكِاْسَتْكِبْح ِمْغ َنْفِدظَ 

 

باشددب اإلمددام عمددي )عميددو الدددبلم( ولددجه اإلمددام الحدددغ )عميددو الدددبلم( , فأعصدداه معددايضخ 
 (ٚٙ٘)سامية لمعبلقات االجتسارية, 

 :(ٔٗ)مػ ح في الججولاستعسل االمام عميو الدبلم اسمػب االنذاء وكسا 

 كصفيا نػعيا الجسمة
 نجاء )يا( إنذاء شمبي َياُبَشيَّ 

ِاْجَعْل َنْفَدػَظ ِميدَانػًا ِفيَسػا َبْيَشػَظ 
 َكَبْيَغ َغْيِخَؾ 

 أمخ مجازي يفضج االرشاد إنذاء شمبي

 أمخ مجازي يفضج االرشاد إنذاء شمبي َفَأْحِبْب ِلَغْيِخَؾ َما ُتِحبُّ ِلَشْفِدظَ 
 أمخ مجازي يفضج االرشاد إنذاء شمبي َكِاْكَخْه َلُو َما َتْكَخُه َلَيا 

 نيي مجازي يفضج االرشاد إنذاء شمبي َكاَل َتْطِمْع َكَسا اَل ُتِحبُّ َأْف ُتْطَمَع 
 أمخ مجازي يفضج االرشاد إنذاء شمبيَكَأْحِدػػْغ َكَسػػا ُتِحػػبُّ َأْف ُيْحَدػػَغ 

                                                           
 ٕٕٗ/ٙٔشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد , (ٙٙ٘)
 .7ٕٓ/ٔظ: نهج البالؼة : دمحم الدشتً , (7ٙ٘)
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 ِإَلْيَظ 
ِمػػػػػػػػػػػْغ َنْفِدػػػػػػػػػػػَظ َكِاْسػػػػػػػػػػػَتْكِبْح 

 َماَتْدَتْكِبُحُو ِمْغ َغْيِخؾَ 
 نيي مجازي يفضج االرشاد إنذاء شمبي

َكِاْرَض ِمػػَغ َالشَّػػاِس ِغَسػػا َتْخَضػػاُه 
 لُيْع ِمْغ َنْفِدظَ 

 أمخ مجازي يفضج االرشاد انذاء شمبي

فقددج ورد فددي الددشز اسددمػب نددجاء بدداألداة )يددا( , كسددا ورد اسددمػب األمددخ أيزددا  وتكددّخر فددي 
ة في الفعل )اجعل( والثاني في الفعل )استعبح( , والثالدث فدي الفعدل )ارض( .فدبل ال شز مخات عجَّ

يكتسددل إيسددان السددممغ إال بحبددو الخضددخ ألبيددو السددممغ مثمسددا يحددب ذلددظ لشفدددو , وعميددو أن ال يطمددع 
 .(ٛٙ٘)كسا ال يحب ذلظ الطمع لشفدو 

ػػػِة َاْلُسْدػػػِمِسيَغ َيْخَضػػػاُه  َعَسػػػلٍ  ُكػػػلَّ  ِاْحػػػَحْر  ))كَ وقدددال أيزدددا  :  َصػػػاِحُبُو ِلَشْفِدػػػِو َك َيْكَخُىػػػُو ُيْكػػػَخُه ِلَعامَّ
خِّ َك ُيْدَتَح  ِمْشُو ِفي َاْلَعاَلِنَيِة كَ  ُيْعَسلُ  َعَسلٍ  ُكلَّ  ِاْحَحْر  كَ  ِإَ،ا ُسػََِل َعْشػُو  َعَسلٍ  ُكلَّ  ِاْحَحْر  ِغِو ِفي َالدِّ

 ,(ٜٙ٘)َصاِحُبُو َأْنَكَخُه َك ِاْعَتَحَر ِمْشُو((

فيحدحر اإلمدام )عميددو الددبلم( مددغ كدل عسددل يخ داه صداحبو لشفدددو  ويكخىدو لغضددخه مدغ السدددمسضغ , 
 (ٓٚ٘)وكددحلظ يددأمخ باالبتعدداد عددغ العسددل الددحي يعسمددو االندددان فددي الدددخ ويخجددل مشددو فددي العبلنيددة 

 (ٕٗوىحا ججول)

 كصفيا نػعيا الجسمة
َيْخَضػػػػػاُه  َعَسػػػػػلٍ  ُكػػػػػلَّ  ِاْحػػػػػَحْر  كَ 

 َصاِحُبُو ِلَشْفِدوِ 
 أمخ بد)اححر( إنذاء شمبي

ِغِو ِفػي  ُيْعَسلُ  َعَسلٍ  ُكلَّ  ِاْحَحْر  كَ 
ػػػػػخِّ َك ُيْدػػػػػَتَح  ِمْشػػػػػُو ِفػػػػػي  َالدِّ

 َاْلَعاَلِنَيةِ 

 أمخ بد)اححر( إنذاء شمبي

ِإَ،ا ُسػػػػََِل  َعَسػػػػلٍ  ُكػػػػلَّ  ِاْحػػػػَحْر  كَ 
َعْشػػػُو َصػػػاِحُبُو َأْنَكػػػَخُه َك ِاْعَتػػػَحَر 

 ِمْشوُ 

 أمخ ب)اححر( إنذاء شمبي

                                                           
 .ٖٕٗ-ٕٕٗ/ ٙٔظ: شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (5ٙ٘)
 6ٕٓ/5ٔشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد , (6ٙ٘)
 .ٕٔٔ/5ٔظ: شرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد ,  (7ٓ٘)
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فقدج  دع و الددبلم( فيدحا الكدبلم ىدػ مدغ وصدايا أمضدخ السدممشضغ )عميدو الددبلم( البشدو الحددغ )عميد 
 الشز اسمػب األمخ في الفعل )اححر( , وقج تكخر ثبلث مخات .

ِو ِمْغ َغْيػِخ َمػا َفْزػل َجَعَمػوُ  َكاْلُسَتَكبِّخِ  َتُكػُنػا َكاَل ))وقال )عميو الدبلم(:            لَُّ  َعَم  اْبِغ ُأمِّ
ثددع نيدداىع أن . قػػاؿ الذػػارح : ))(ٔٚ٘)(( ِفيػػِو ِسػػَػى َمػػا َأْلَحَقػػِت اْلَعَطَسػػُة ِبَشْفِدػػِو ِمػػْغ َعػػَجاَكِة اْلَحَدػػجِ 

يكػنػا كقابضل الدحي حددج أبداه ىابضدل فقتمدو، وىسدا أبدػان ألب وأم، و نسدا قدال:)أبغ أمو(فدحكخ األم 
مغ األبػيغ مغ األب ؛ألن األم ىي  تراقا  دون األب ؛ألن األبػيغ مغ األم أشج حشػا ومحبة وال

نيدداىع أن يحدددجوا الددشعع، وأن يبغددػا ويفدددجوا  ،زددل( تفلددو :)مددغ غضددخ ذات الحزددانة والتخبيددة. وقػ 
فعددل فلعمددو رغددع تمددظ العبلقددة العاشفّيددة بضشيسددا فجفعددو  التكبددخ أنّ  وقضددل ايزددا: )) (ٕٚ٘)فددي األرض (

قرددة مػسددى وىددارون حددضغ نقددع عمددى ربددادة بشددي لقتددل أبيددو ولعمشددا نمسددذ شددبيو ىددحا السعشددى فددي 
 (ٖٚ٘)إسخائضل لمعجل وقج أبح بخأس أبيو ىارون فشاداه عمى سبضل إثارة عػاشفو يابغ أم((

 :(ٖٗ)ذاء وكسا مبضغ في الججولناستعسل االمام اسمػب اال

 كصفيا نػعيا الجسمة
َعَمػػ  اْبػػِغ  َكػػاْلُسَتَكبِّخِ  َتُكػُنػػػا َكاَل 
وِ   ُأمِّ

 نيي بػ)ال( إنذا  شمبي

 وقج جاء في الشز اسمػب الشيي بالفعل )ال تكػنػا( , بػاسصة األداة )ال( .

 االصالح القزا ي            .ٖ

مالددددظ األشددددتخ عددددغ مػ ددددػق الددددى ىددددحا السقصددددع مددددغ رسددددالتو  فددددي يتحددددّجث اإلمددددام عميددددو الدددددبلم))
مددألة االسددتقبلل   شدأن القزدداة، ويجعمدو بحثددا  مددتقبل  عددغ البحدػث الدددابقة، لئلشدارة إلددى فددي ميدع

عالسشا السعاصخ والحي يحطى بأىسّيدة كبضدخة حضدث تكدػن الددمصة القزدائّية  في القزائي الستجاولة
عددددخض الدددددمصة التشفضحّيددددة )الحكػمددددة( والدددددمصة التذددددخيعية )البخلسددددان(، مزددددافا   فددددي قددددّػة مدددددتقمة

فددإّن اإلمددام عميددو الدددبلم ذكددخ برددائز القزدداة بعددج ذكددخ برددائز قددادة الجددير مّسددا  ذلددظ  إلددى
 والددددمصة القزدددائّية تحفدددظ االّمدددة مقابدددل األجاندددب،  الجدددير اإلسدددبلمي يحفدددظ االّمدددة أنّ   يدددػحي إلدددى

                                                           
 6ٔ/ٖٔشرح نهج البالؼة: ابن أبً الحدٌد (7ٔ٘)
 6ٙ/ٖٔشرح نهج البالؼة: ابن أبً الحدٌد(7ٕ٘)
 .5ٕٙ/7نفحات الوالٌة :  (7ٖ٘)
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مقابدددل السخاصدددسات والشداعدددات الجابمّيدددة، وبعبدددارة أبدددخى أّن أحدددجىسا يدددمّدي دور حفدددظ االّمدددة مدددغ 
 .(ٗٚ٘)((  واآلبخ حفظ االّمة مغ الجابلالخارج، 

يَغ َقػْج َكػاَف َأِسػيخًا ِفػي َأْيػِج  َاأْلَْشػَخاِر قال )عميو الدبلم(:  ))َفاْنُطْخ ِفي َ،ِلَظ َنَطخًا َبِميغًا َفِنفَّ َىَحا َالػجِّ
ْنَيا ثعّ  , فكدان (٘ٚ٘)(( اختبػاراأمػر عّسالػظ فاسػتعسميع  يف انطخ ُيْعَسُل ِفيِو ِغاْلَيَػى َك ُتْصَمُب ِغِو َالجُّ

يقرددج )عميددو الدددبلم( مددغ أن ىددحا الددجيغ كددان اسددضخا  إشددارة الددى قزدداة عثسددان وحكامددو فمددع يكػنددػا 
 .(ٙٚ٘)يقزػن بالحق بل حدب ما يشاسب أىػاءىع 

 :(ٗٗ)استعسل االماـ اسمػب االمذا  ككسا مبيغ في الججكؿ

 كصفيا نػعيا الجسمة
 أمخ بد)انطخ( إنذاء شمبي  َفاْنُطْخ ِفي َ،ِلَظ َنَطخًا َبِميغاً 

 فعل امخ انذاء شمبي أمػر عّسالظ  يف انطخ ثعّ 
 فعل امخ انذاء شمبي فاستعسميع اختبارا

وكدان   (ٚٚ٘)ورد اسمػب األمخ في الفعل )انطخ( مختضغ , أي اعسل ليع امتحانا  مغ دون مذدػرة,  
وقج اسدتعسل  (ٛٚ٘)الحجيث عغ القزاة , فجعاىع االمام عميو الدبلم إلى الشطخ والتسعغ في الجيغ.

عميددو الدددبلم جسمددة ببخيددة انكاريددة مدددتأنفة  وجسمددة ببخيددة ابتجائيددة بددضغ الجسددل االنذددائية, كانددت 
ميغددا( كبيددان الدددبب لتمددظ االوامددخ, وقددج تددجرجت الجسددل مددغ االمددخ السػصددػف بالسرددجر: )نطددخا ب

وبعددجه يدددتأن  بالفدداء جسمددة اندددل بيددا الستمقددي مشدلددة السشكددخ, حضددث العددادة ان يكددػن القزدداء غضددخ 
محتاج الى الػصدية بدالشطخ البميد  الن ىدحا شدخشو, لدحلظ بدضغ االمدام عميدو الددبلم بدان الدجيغ كدان 

ستمقدي اندلدو اسضخا في أيجي االشخار, وبعدج أن تسكشدت الجسمدة بتػكضدجاتيا تثبضدت السعشدى فدي ذىدغ ال
مشدلة الخالي الحىغ الحي يحتداج فائدجة الخبدخ, ليدأتي الخبدخ جسمدة فعميدة مبشيدة لمسجيدػل, لبيدان ان 
الفعددل ىددػ السقرددج ولدديذ الفاعددل. وبيددحا درس تخبددػي فددي الشرددح واالرشدداد بددان يتددػبى السدتذددار 

 السقاصج دون اثارة الفتغ بحكخ االسساء. 

                                                           
 .57ٖ/ٓٔنفحات الوالٌة : (7ٗ٘)
 ٔٗ/7ٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (7٘٘)
 .ٔٗ/7ًٔ الحدٌد , ظ: شرح نهج البالؼة : ابن أب(7ٙ٘)
 .٘ٓٔ/ٖظ: نهج البالؼة : دمحم عبده , (77٘)
 .6ٕ٘/ٔظ: نهج البالؼة : دمحم الدشتً , (75٘)
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ْشػػجَ  َلػػغ َتْعِخُفػػػا َأنَُّكػػعْ  ػاِاْعَمُسػػ كَ ))قدال )عميددو الدددبلم( :   َتْأُخػػُحكا  َلػػغْ  َالَّػػِح  َتَخَكػػُو كَ  َتْعِخُفػػػا َحتَّػػ  َالخُّ
اّلػحى نبػحه ، فالتسدػػا ،لػظ  تعخفػػا َالَِّح  َنَقَزُو كلغ تسّدكػا غو حّت  َتْعِخُفػا ِغِسيَثاِؽ َاْلِكَتاِب َحتَّ 

 .(ٜٚ٘)((   مغ عشج أىمو ، فنّنيع اير العمع ، كمػت الجيل

و أشداق أوامدخه و عمدع أندو ييجيدو إلدى مردالحو و يدخده  قال الذارح أن القرج: ))مغ استشردح هللا
, و ))ُيقردددج بسدددػت  (ٓٛ٘)إلدددى مدددا فيدددو نجاتدددو و يردددخفو عسدددا فيدددو عصبدددو(( يخشدددجه عدددغ مفاسدددجه و

ىع اّلحيغ يخبخكع حكسيع عغ عمسيع ، وصستيع عغ مشصقيع ، وضاىخىع عغ باششيع : ال  :الجيل
 (ٔٛ٘)يخالفػن الّجيغ ، وال يختمفػن فيو، فيػ بضشيع شاىج صادق ، وصامت ناشق((

 :(٘ٗ)استعسل االماـ عميو الدالـ االسمػب االنذا ي ككسا يبيغ الججكؿ

 كصفيا نػعيا الجسمة
ْشجَ  َلشَتْعِخُفػا َأنَُّكعْ  ِاْعَمُسػا كَ  َالَِّح   َتْعِخُفػا َحتَّ  َالخُّ

 َتَخَكوُ 
جسمػػة إنذػػا  شمبػػي  
 خبخية انكارية

فعل أمخ جسمػة محكػجة 
 بػ)أّف( ك)لغ(

فالتسدػػػا ،لػػظ مػػغ عشػػج أىمػػو ، فػػنّنيع اػػير 
 العمع ، كمػت الجيل

انذػػا  شمبػػي  جسمػػة 
 خبخ شمبي

فعػػػػػػػل أمػػػػػػػخ  جسمػػػػػػػة 
 محكجة بتػكيج كاحج

بش  االماـ عميو الدالـ جسمو بيشجسة مػا سة لسا يحسل مغ تػجيػو كارشػادَ فاسػتعسل    
خ )اعمسػا( ثع اندؿ الستمقي مشدلػة السشكػخ ليدػكيو السعمػمػة غػأكثخ مػغ محكػج, كبجسمػة فعل االم

اف أىسيػػة االمػػخ يػػلبشػػخشية ال يتحقػػق فييػػا الجػػدا  مػػالع يتحقػػق الذػػخط, ك،لػػظ عشرػػخ مدػػاعج 
مثيمة ليا غحخؼ الػاك الح  يفيج التذخيظ, مكػنة مغ  خبخية شمبية  جسمةتأتي غعجىاغالعمع, ثع 

محكجيغ في جسمة شخشية, ثع غجسمة ثالثة يعصفيا غالحخؼ نفدو كبالبشا  نفدو ليختسيا فجسمة 
انذا ية تبجأ غفعل االمخ )التسدػا ،لظ مغ عشج أىمو( ليعمميا غجسمة خبخية شمبية محكػجة غسحكػج 

 المخ السعمل السبخىغ كيختع غاالمخ السعمل السبخىغ.  كاحج, ليكػف الجرس التخبػ  قج تع غا

 االصالح الحخبي        . ٗ
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روي ان االمددام عميددو الدددبلم جسددع الشدداس وحزدديع عمددى الجيدداد فدددكتػا مميددا, فقددال عميددو الدددبلم: 
))ما بالكع   أمخخسدػن أندتعف(( فقدال لدو قدػم مدشيع: يدا أمضدخ السدممشضغ, إن سدخت سدخنا معدظ, فقدال 

اَل ُسّجْدُتْع ِلُخْشٍج! َكاَل ُىِجيُتْع ِلَقْرٍج! َأِفي ِمْثِل ىَحا َيْشَبِغي ِلي َأْف َأْخُخَج؟ َكِ نََّسا َيْخُخُج بلم: ))عميو الد
ِفي ِمْثِل ىَحا َرُجُل ِمسَّْغ َأْرَضاُه ِمْغ ُشْجَعاِنُكْع َكَ،ِك  َغْأِسُكْع, كال يشبغي لي أف ادع الجشػج كالسرػخ 

االرض, كالقزا  بيغ السدمسيغ كالشطخ في حقػؽ السصالبيغ, ثع اخخج فػي كبيت الساؿ كجباية 
بضغ الذخح ان قػلو )امخخسػن أنتع( وصفيع بعضب وشعغ فضيع النيع  (ٕٛ٘)كتيبة أتبا أخخى...(( 

وبضَّغ الذضخازي أنو: ))حضغ بم  اإلمام عميو الدبلم ىجدػم أعدػان  (ٖٛ٘)يحضجون عغ الحق ويخاوغػن 
معاويددة عمددى بعددس السشدداشق الحجوديددة، جسددع الشدداس وأمددخىع بالحخكددة إلددى الجيدداد، لكددغ وكسددا ورد 
 في الخصبة السحكػرة سكت الشاس ولع يجضبػه، فامتعظ اإلمام عميو الدبلم وتدأثخ تدأثخا شدجيجا  فقدال

دظ  فدخّد  اُلُكعْ ب   ابلم(: معميو الد( دْخن ا م ع  دْخت  سل ، إلْن سل شلضغ  ضخ  اْلُسْممل ْشُيْع: ي ا أ مل ُسػن أ ْنُتْعفف ق ال  ق ْػم  مل أ ُمْخخ 
 (ٗٛ٘)((   عمضيع اإلمام بعش  بعجم التػفضق وبمػغ اليجف

 :(ٙٗ)استعسل االمام اسمػب االنذاء وكسا مػ ح في الججول

 كصفيا نػعيا الجسمة
اسػػػػػػػػتفياـ مجػػػػػػػػاز  لفا ػػػػػػػػجة  انذا  شمبي  ما بالكع   

 التعجب كاالنكار
اسػػػػػػػػتفياـ مجػػػػػػػػاز  لفا ػػػػػػػػجة  انذا  شمبي أمخخسػن أنتعف

 التعجب كاالنكار
َأِفػػػي ِمْثػػػِل ىػػػَحا َيْشَبِغػػػي ِلػػػي َأْف 

 َأْخُخَج؟
اسػػػػػػػػتفياـ مجػػػػػػػػاز  لفا ػػػػػػػػجة  إنذاء شمبي

 التعجب كاالنكار
باالسددتفيام االنكدداري التعجبددي, ثددع اسددتعسل االمددام اسددمػب االنذدداء فددي جسددل متتاليددة بددجأ 

بالجسددل الخبخيددة السجازيددة التددي تفضددج الددجعاء, ثددع سددمال انكدداري تعجبددي ايزددا, وبعددج ىددحا االسددتفداز 
لمستمقدي باالنكدار والتعجدب والدجعاء يددأتي الدجرس االصدبلحي لبيدان الددجرس فدي الحدخب, فالقائدج ىددػ 
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))وانسا انا قصدب الخحدى تدجور عمدي واندا قصب الخحى تجور عميو وىػ في مكانو قال عميو الدبلم: 
 (٘ٛ٘)بسكاني, فاذا تخكتو استحار مجارىا(

 االمخ غالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ  

))َك َأَخػػُحكا َيِسيشػػًا َك ِشػػَسااًل َضْعشػػًا ِفػػي َمَدػػاِلِظ َاْلَغػػيِّ َك قددال )عميددو الدددبلم( فددي السبلحددع:        
ْشجِ  ِلَسَحاِىِب  َتْخكاً  ُ  ِغػِو َاْلَغػُج َفَكػْع ِمػْغ  َتْدَتْعِجُمػا َما ُىَػ َكاِ ٌغ ُمْخَصٌج َك اَل َتْدَتْبِصَُػا َما َيِجػيَفاَل  َالخُّ

 .(ٙٛ٘)((  كما أقخب اليـػ مغ تباشيخ غج ُمْدَتْعِجٍل ِغَسا ِإْف َأْدَرَكُو َكدَّ َأنَُّو َلْع ُيْجِرْكوُ 

الزبلل أبحوا يسضشا وشساال، أي مغ فخق  ا  )يحكخ)عميو الدبلم( قػمأبغ أبي الحجيجقال 
 ددمػا عددغ الصخيددق الػسددصى التددي ىددي مشيدداج الكتدداب و الدددشة، وذلددظ ألن كددل فزددضمة وحددق فيددػ 
محبدددػس بصدددخفضغ بدددارجضغ عدددغ العجالدددة ، و ىسدددا جانبدددا اإلفدددخا  و التفدددخيم  كالفصاندددة التدددي ىدددي 

غ، و الجدػد السحبدػس محبػسة بالجخيدة و ال باوة ، و الذجاعة التي ىي محبػسة بالتيػر و الجب
بالتبدددحيخ و الذدددح فسدددغ لدددع يقدددع عمدددى الصخيدددق الػسدددصى و أبدددح يسضشدددا و شدددساال فقدددج  دددل،ثع فددددخ 

و تخكددددػا مددددحاىب الخشددددج تخكددددا و  ضعشددددا فدددي مدددددالظ الغددددي فقددددال ضعشددددػا أبددددح يسضشددددا و شددددساال  قػلدددو
ثدع نيداىع أبدحوا ,   وىدػ قػلدو عمى السرجرية و العامل فضيسا مغ غضخ لفطيسدا ضعشا و تخكا  نرب

عددغ اسددتعجال مددا ىددػ معددج و ال بددج مددغ كػنددو و وجددػده و إنسددا سددساه كائشددا لقددخب كػنددو كسددا قددال 

ُننننمْامَُِّرُننننىنَااا ﴿ تعددددالى ء فددددي الغددددج لقددددخب  و نيدددداىع أن يدددددتبصبػا مددددا يجددددي ,(ٚٛ٘) ﴾ابِوانننن َامَُِّنننندُاوَابِوَا

 . (ٛٛ٘)((وقػعو

, قدال اإلمدام ىدحا الكدبلم فدي قدػم  دالضغ أبددحوا (ٜٛ٘)فالسقردػد بالتباشدضخ ىدي أوائدل الضدػم 
يسضشدا  وشددساال  فابتعددجوا عددغ القددخبن والدددشة وقددج سددسى ىددحيغ  بددالصخيق الػسددصى , فسددغ  ددلَّ عشيسددا 

 ( بالجسل:ٚٗوىحا ججول), (ٜٓ٘)فقج بدخ 
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 كصفيا نػعيا الجسمة
َفػػػاَل َتْدػػػَتْعِجُمػا َمػػػا ُىػػػَػ َكػػػاِ ٌغ 

 ُمْخَصجٌ 
 نيي بػ)ال( إنذا  شمبي

ُ  ِغػػِو  َك اَل َتْدػػَتْبِصَُػا َمػػا َيِجػػي
 َاْلَغجُ 

 نيي بػ)ال( إنذا  شمبي 

َفَكػػػػْع ِمػػػػْغ ُمْدػػػػَتْعِجٍل ِغَسػػػػا ِإْف  
  َأْدَرَكُو َكدَّ َأنَُّو َلْع ُيْجِرْكوُ 

 استفياـ غكع انذا  شمبي 

كمػػا أقػػخب اليػػػـ مػػغ تباشػػيخ 
 غج

 صيغة تعجب شمبي غيخ انذا 

 

يبددجأ الكددبلم بجسمددة ببخيددة ابتجائيددة وىددحا مشاسددب لفحددػى الكددبلم اذ انددو يتحددجث عددغ السبلحددع والفددتغ 
السدددتقبمية, فدددالستمقي بددالي الدددحىغ فاندلددو مشدلتدددو عمددى وجدددو الحعيقددة, ثدددع تػالددت الجسدددل االنذدددائية 

مكددخوه باسددمػب الشيددي الددحي يفضددج االرشدداد, لضتبعددو بتعمضددل ذلددظ الشرددح, فخبسددا يكددػن السدددتعجل بددو 
 عشج حمػلو. 

ُرػػػػػا ))كالوقػلددددو )عميددددو الدددددبلم( :            َخُز َمػػػػحاِىَب  ُتَخخِّ أِلَْنُفِدػػػػُكْع، َفَتػػػػْحَىَب ِغُكػػػػُع الػػػػخُّ
ْدىاُف َعَم  اْلَسْعِرػَيِة((  كال الطََّمَسِة، ( يػ دح الجسدل ٛٗوىدحا جدجول). (ٜٔ٘)ُتجاِىُشػا َفَيْيُجَع ِغُكُع اإلِْ

 االنذائية.

 كصفيا نػعيا الجسمة
ُرػػػػا كال أِلَْنُفِدػػػُكْع َفَتػػػْحَىَب  ُتَخخِّ

َخُز َمحاِىَب الطََّمَسِة،  ِغُكُع الخُّ
 نيي بد)ال( إنذاء شمبي

ُتػػػػػػػجاِىُشػا َفػػػػػػػَيْيُجَع ِغُكػػػػػػػُع  كال 
ْدىاُف َعَم  اْلَسْعِرَيةِ   اإلِْ

 نيي بد)ال( إنذاء شمبي

ضغ االحكدام وتتخكيدا حدنيى االمام عميو الدبلم عغ االبح بخبز السحاىب حضغ تدتديل 
بلل, وأن ال يددتخبز العبدج الردغائخ مدغ الدحنػب الن ىدان طدتدترعبيا الن ذلدظ يػصدل الدى ال
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فالتجارب تفضج أّن الحيغ تجاوزوا الحج في السباحات والخبز قدج  (ٕٜ٘)فعل ذلظ سيرل الى كبضخىا
 (ٖٜ٘)ببخ األمخ الى السحخمات.  وصمػا

الشيددي عشددج التحددحيخ ثددع تتبعيددا جسمددة لبيددان الدددبب اسددتعسل االمددام عميددو الدددبلم اسددمػب 
 لضخشجىع الى اليجى فبل يقعػا في أعساق الحنػب التي ال سبضل الى الخخوج مشيا.

كان استعسال االمام  لؤلسمػب الخبخي واالنذائي مقرػدا بيشجسة مػائسة لسقتزى حدال الستمقدي, 
ل وفددي والبرددضخة وان كددان الستمقددي ي العقددفضشدلددو مشدلددة الخددالي الددحىغ عشددجما يكددػن االمددخ بددجيييا فدد

اال عددغ ىددحه الحعيقددة, واذا كددان االمددخ فيددو شدديء مددغ المددبذ يقجمددو بأسددمػب الخبددخ الصمبددي أو ضدد
االنكدداري لضمكددجه فددي ذىددغ الستمقددي, ويقددجم االسددمػب االنذددائي فددي االمددػر التددي تحتدداج الددى شددحح 

  الددحىشي لددجى الستمقددي كػنددو ال الددحىغ واليسددع لسددا فددي االسددمػب االنذددائي مددغ قددجرة عمددى العردد
 يصمب مغ الدامع الترجيق أو التكحيب انسا االستساق واالدراك.  
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 السبحث الثاني

 في نيج البالغة. االصالح في غخض يةساليب البياناأل

 االصالح  )عميو الدالـ( في غخضشج االماـ أكال: أسمػب التذبيو ع

استعسل اإلمام عميو الدبلم التذبيو في قزايا اإلصبلح كسا استعسل وسائل الببلغة األبخى, كدل 
 بحدب مقتزى الحال.    

 االصالح االجتساعي:      

))ِلَيَتػػػػػَأسَّ َصػػػػِغيُخُكْع ِغَكِبيػػػػػِخُكْع َك ْلَيػػػػػْخَأْؼ َكِبيػػػػػُخُكْع ِغَرػػػػػِغيِخُكْع َك اَل قددددال )عميددددو الددددددبلم( :        
ُيػَف َك اَل َعِغ َلَِّ َيْعِقُمػَف َكَكْيِس َبْيٍس ِفي َأَداٍح َيُكػػُف  َاْلَجاِىِميَّةِ  َكُجَفاةِ  َتُكػُنػا يِغ َيَتَفقَّ اَل ِفي َالجِّ

قدددال الذدددضخازي : ))أورد اإلمدددام فدددي ىدددحه العبدددارات  )) (ٜٗ٘)َكْدػػػُخَىا ِكْزرًا َك ُيْخػػػِخُج ِحَزػػػاُنَيا َشػػػّخاً 
سعشى ثبلث وصايا أببلضية واجتسارية ميّسة يمّدي العسل بيا إلى تساسظ عدخى القرضخة العسيقة ال

 :السجتسع، فقال في األولى

بلضددخلُكعْ    للض ت ددأ س  » ضُخُكْع بلك  ددغل , ذلددظ ألّن الكبضددخ عددادة سمدددمة مددغ التجددارب وقددج ذاق حددبلوة الددجنيا  «ص 
لكبضدخ عردخ الفتدػة بشذداشو ومخارتيا ووق  عمدى بضخىدا وشدّخىا، أ د  إلدى ذلدظ فقدج اجتداز ىدحا ا

وحضػيتو ويذعخ اآلن بشػق مغ االستقخار األببلقي وقج تعخف عمى اآلداب واألعخاف االجتسارية، 
وال يسكغ التشكخ ليحه الحعيقة، بالخغع مغ أّن ىحه ليددت قاعدجة كميدة وال تخمدػ مدغ االسدتثشاء , أمدا 

ْلض ْخأ ْف »الػصية الثانية ضخلكُ    و  غل فضتبلفى  عفيع ويشقدل إلدضيع تجاربدو ويتغا دى قدجر ,  «عْ ك بلضُخُكْع بلر 
السددددتصاق عدددغ أبصدددائيع ويقددد  فددددي كدددل األحدددػال إلدددى جدددانبيع. ولددددػ كدددان ىشددداك التددددام بيدددداتضغ 
الػصضتضغ لتػشجت العبلقات بضغ الجضل القجيع والحدجيث بسدا يجعميدع يذدكمػن جبيدة واحدجة رصدضشة 

أّمددا الػصددية ,  داق بضشيسددا بسددا يعكددخ صددفػ السجتسددع, الشدد  الرددفػف. و اّل فمدديذ ىشالددظ سددػى احتددجام
دداةل  :الثالثددة والتددي تسثددل فددي الػاقددع تأكضددجا  لمػصددايا الدددابقة ُجف  يغل  ))و ال  ت ُكػُنددػا ك  فلددي الددجّل مليَّددةل: ال  اىل اْلج 

 , )) ل ي ْعقلُمدددػن  دددغل َّللاَّ ، و ال  ع  قَُّيدددػن  ولدددع يددددتعضشػا عدددع، فالجيدددال لدددع يشفتحدددػا عمدددى التخبيدددة الجيشيدددة ني ت ف 
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بعقددددػليع، فيددددع زمددددخة فزددددة متحممددددة تيددددج كيددددان السجتسددددع، ال تددددخحع الرددددغضخ وال تددددتعظ بشرددددائح 
 . (ٜ٘٘)الكبضخ((

فكدان  (َاْلَجاِىِميَّػةِ  َكُجَفػاةِ  اَل َتُكػُنػػااستعسل االمام التذبيو الدامي في ببلغتو وفشدو فقدال: )
السذددددبو صددددػرة متخضمددددة يزددددعيا االمددددام بددددضغ يددددجي الشدددداس وىددددي صددددػرة بعددددس مددددغ الشدددداس تأسددددػا 
بالجاىمية, والسذبو بو بػساشة كاف التذبيو جفاة الجاىمية, فسغ الجاىمية جفاة صفتيع ال يتفقيػن 
وال يعقمددػن, فيددع بسشطددخ اندددان وبسذدداعخ الددػحر, ثددع يذددبو ىددمالء الددحيغ اتحددجت صددػرتيع برددػرة 

ة الجاىميددددة بتذددددبيو ببددددخ, السذددددبو اندددداس شددددكميع اندددداس اسددددػياء, ولكددددغ ال تعددددخف سددددضختيع وال جفددددا
سددخيختيع, والسذددبو بددو بدديس االفعددى وىددػ فدددي حفددخة االرض يتحددج مددع بدديس القصددا شددكبل فيحضدددخ 
الشاضخ اىي بيس القصا الشافع ام ىي بيس االفعدى القاتدل, ال يسكشدو كددخ البيزدة لكذد  مافضيدا 

مقصدا وال يسكشددو مدددكيا فمبخبسدا كانددت بديس االفعددى فتقتمددو. فالردػرة محضددخة تبددث فتتمد  ان كانددت ل
      في الشفذ الػعي الى العمع والتعمع والخمق والتخمق.

ْمَت َاْلَيػْػـَ سَتْدَرُع  َكَسا كَ  ُتَجافُ  َتِجيغُ  َكَسا ))كَ قال اإلمام )عميو الدبلم( :  َتْحُرػُج َك َمػا َقػجَّ
ـُ َعَمْيػػِو َغػػج ـْ ِلَيْػِمػػَظ َفاْلَحػػَحَر َاْلَحػػَحَر َأيَُّيػػا َاْلُسْدػػَتِسُا َك َاْلِجػػجَّ َاْلِجػػجَّ َأيَُّيػػا َتْقػػَج ًا َفاْمَيػػْج ِلَقػػَجِمَظ َك َقػػجِّ

تجددازي غضددخك ُتجددازى بفعمددظ و بحدددب مددا عسمددت و  كسددا أي تددجان تددجيغ كسددا و,  (ٜٙ٘)((   َاْلَغاِفػػلُ 

معشى قج قالو الشداس بعدجه كثضدخا ,  ))تدرق تحرج كسا (( قػلوو ,  ٜٚ٘ ﴾ بِواااَْمَذَِنُىنَ﴿ مشو قػلو سبحانو

, فذبو جداؤه بجداء غضخه , فالسعشى مثمسا تجازي غضخك (ٜٛ٘)و مغ أمثاليع مغ زرق شخا حرج نجما
كيف يشتطخ اإلندان مغ َّللاَّ أن يعفدػ يجازيظ أحجىع عمى قجر ىحه السجازاة  , فقال الذضخازي : ))

عغ سضباتو ويجازيو باإلحدان وىػ يطمع اآلبخيغ ويقابل االحدان باإلساءةف أم كيف يشتطخ الػرد 
:  مغ يدرق الذػكف  الػاقع ىػ أّن ىحه الشرائح مدتقاة مغ اآليات القخبنية واألحاديث الشبػيدة، فدابَّ

هِاا﴿ لتذدبيو فدي قدػل االمدام عميدو الددبلم كسدا تدجيغ تدجان وكسدا تددرق . ورد ا(ٓٓٙ)﴾  ٜٜ٘مَِ ِاََنىْ ِالْنذَِّ
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تحرج فذبو االمام الجداء الحي يحرل عميدو االنددان فدي معاممتدو مدع غضدخه بالدجيغ الدحي سدضخجع 
 لو يػما مثمسا يكػن ثسخة الدراعة حرادىا سيجدى ىػ نتيجة أعسالو.

مثػل الحّيػة لػّيغ مّدػيا قاتػل سػّسيا ،  الػّجنيا أّما غعج ، فاّنسػا مثػل))وقػلو )عميو الدبلم( :       
 يقشػت مػغ فخاقيػافأعخض عّسا يعجبظ فييػا لقّمػة مػا يرػحبظ مشيػا ، كضػا عشػظ ىسػميػا لسػا أ

شدبو االمدام عميدو الددبلم الدجنيا ومثميدا بالحيدة  (ٔٓٙ)((  ككغ آنذ ما تكػػف بيػا كترّخؼ حاالتيا
   (ٕٓٙ)جدل عاقدل وييػاىدا كدل صدبي جاىدل .مدا ألدضغ مدديا وفدي جػفيدا الددع الشداقع ، يحدحرىا كدل ر 

اإلندان   ليدت بالخافية عمى الجنيا فيحا الكبلم قالو االمام عميو الدبلم في ذمَّ الجنيا  وأّن أوصاف
المبضدددب، فطاىخىدددا أنضدددق سددداحخ وباششيدددا بصدددخ قاتدددل ووجدددو الذدددبو ىدددػ الذدددجائج والردددعػبات التدددي 

اداة لمتذبيو فححرىع االمام عميو الدبلم باالبتعاد  يػاجييا االندان في الحياة واستعسل كمسة )مثل(
.فكدان السذدبو الحيدة  (ٖٓٙ)عغ ممحاتيا ونرحيع فصمب مشيع عجم االىتسدام ليسػميدا والحددن عمضيدا

بسمسددديا المددضغ المصيددف, ولكددغ سددسيا قاتددل لددحلظ السدداس ليددا, ووجددو الذددبو الذددكل السغددخي بالشعػمددة 
 والجسال واالفتتان بحلظ.      

إخػانكع فجخجختع جخجخة الجسػل األسػّخ ، كتثػاقمتع  نرخ إل  ))دعػتكعال )عميو الدبلم( : وق    
السػػت كىػع  إلػ  مػشكع جشيػج متػحا ب ضػعيف )كأّنسػا يدػاقػف  إلػ ّ  ع خػخج,ثتثاقل الّشزػ األدبػخ

لجخجخة : صػت يخدده البعضخ في حشجختو ، واألسخ : السراب بجاء الدخور , ا (ٗٓٙ)((  يشطخكف 
مخض في الكخكخة يشذأ مغ الجبخة. والشزػ : السيدول مغ االبل واألدبخ : السدجبػر ، أي : ، وىػ 

السجخوح السراب بالجبخة د بالتحخيظ د وىى العقخ والجخح مغ القتب ونحػه , وىحا الكبلم بصب بو 
سددددخ مددددغ أعسددددال أمضددددخ تسددددان بددددغ بذددددضخ األنردددداري عمددددى عددددضغ الأمضددددخ السددددممشضغ فددددي غددددارة الشع

, فجدداءت االسددتعارة فددي ربددارة )فجخجددختع جخجددخة الجسددل األّسددخ( , فاسددتعار جخجددخة  (٘ٓٙ)السددممشضغ
الجسددل وشدددبييع بددو , وقدددال الذددضخازي : ))أي أّنكدددع أعدددخيتع عددغ عجددددكع فددي الكدددبلم كسددا فعمدددتع مدددا 
يفذددددددمكع فددددددي الددددددجنيا واآلبددددددخة ويسكددددددغ العددددددجو مددددددغ تكبضددددددجكع الخدددددددائخ فددددددي أمددددددػالكع وأرواحكددددددع، 
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كع )مالدظ بدغ كعدب وصدحبو مسدغ تعخ دػا لغدارات اىدل الذدام فدي مشصقدة أبػان لشرخ دعػتكع فقج
 . (ٙٓٙ)عضغ التسخ( فكانت حخكتكع كحخكة الجسل وتثاقل الشزػ االدبخ(( 

 اإلصالح  عشج االماـ عمي )عميو الدالـ( في غخضأسمػب االستعارة 

 بياف الحق ك ضياره

َكَمػػْغ َأَعػػاَنُيْع ! َفػػِننَُّيْع َقَصُعػػػا  ُقػػَخْيرٍ  َعَمػػ  ))المَُّيػػعَّ ِإنَّػػي َأْسػػَتْعِجيظَ قددال )عميددو الدددبلم( :  
ُمَشػاَزَعِتي َأْمػخًا ُىػَػ ِلػي . ُثػعَّ َقػاُلػا : َأاَل ِإفَّ ِفػي  َعَمػ  َرِحِسي ، َكَصػغَُّخكا َعِطػيَع َمْشِدَلِتػي ، َكَأْجَسُعػػا
فقج ذكخ في ىحه الخصبة ما جخى يدػم الذدػرى ,  (ٚٓٙ)اْلَحقِّ َأْف َتْأُخَحُه ، َكِفي اْلَحقِّ َأْف َتْتُخَكُو (( 

,فيدددحه  (ٜٓٙ)و أن تشترددد  لدددي مدددشيع عمدددضيع أشمدددب أن تعدددجيشي , فأسدددتعجيظ (ٛٓٙ)بعدددج مقتدددل عسدددخ 
العبارة تكذ  بػ ػح أن أمضخ السممشضغ عميو الدبلم كان يخى الخبلفة حّقو الصبيعي، وذلظ ألّندو 

هللا عميددو و بلددو( عمددى واليتددو فددي  كددان أجددجر بيددا مددغ غضددخه إلددى جانددب نددز الشبددي األكددخم )صددمى
، إاّل أّن عذداق السشاصدب اسدقصػا ندز رسدػل َّللاَّ )صدمى هللا عميدو و غضدخ مدخةوالحي أكجه الغجيخ 

بلددو( وحكددع العقددل، ومارسددػا األعسدددال التددي مددغ شددأنيا , قصددع صدددمة الددخحع، واألمددخ الغخيددب أّنيدددع 
يشبغدددي اإلغسدداض عشيدددا، فدددالطخوف  يعتخفددػن بيدددحا الحددق، لكدددشيع يدعسددػن أّنيدددا مددغ الحقدددػق التددي

ّمدا السدتجالليع بدأولضتيع فدي أمدخ الخبلفدة أرالو , والتعبضدخ بقصدع صدمة الدخحع ليدت مشاسبة الستح
لقددخبيع مددغ رسددػل َّللاَّ صددمى هللا عميددو و بلددو وقددج رد عمددضيع اإلمددام عميددو الدددبلم بأّنددو أبددّز مددشيع 

إشددارة إلددى أّنيددع لددع يأبددحوا الخبلفددة وىددي حّقددي وأقددخب )كسددا مددّخ عمضشددا فددي ربددارة الخصبددة( أو )أنددا( 
. وردت  (ٓٔٙ)فحدددب، بددل ال يكفددػن عددغ ارتكدداب الجشايددات التددي تعددّج مرددجاقا  بددارزا  لقصددع الددخحع

االسددتعارة فددي دعدداء االمددام عميددو الدددبلم فددي الميددع إنددي اسددتعجيظ عمددى قددخير والددجعاء ىشددا بسعشددى 
 (ٔٔٙ)مشيع.الذكػى وشمب العػن مغ هللا تعالى واالنتراف لو 

ِمْغ َجْشِبػِو َمػا ِلػي َك ِلُقػَخْيٍر َك  َاْلَحقُّ  َيْخُخجَ  َحتَّ  ))َفََلَْنُقَبغَّ َاْلَباِشلَ قال )عميو الدبلم( :          
َصػاِحُبُيُع َاْلَيػْػـَ َك  َلَِّ َلَقْج َقاَتْمُتُيْع َكاِفِخيَغ َك أَلَُقاِتَمشَُّيْع َمْفُتػِنيَغ َك ِإنِّي َلَراِحُبُيْع ِغاأْلَْمِذ َكَسػا َأَنػا
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ِدَنػػا(( َ ِاْخَتاَرَنػػا َعَمػػْيِيْع َفَأْدَخْمَشػػاُىْع ِفػػي َحيِّ َلَِّ َمػػا َتػػْشِقُع ِمشَّػػا ُقػػَخْيٌر ِإالَّ َأفَّ َلَّ
مددا  فأقدددع أنددو,  (ٕٔٙ)

مددددغ  الحددددق يخددددخج اآلن حتددددى الباشددددل و لضبقددددخن  يػمبددددح و ال وىددددغ و ال جددددبغ و ال بددددان   ددددع 
غالبدددا عميدددو و محيصدددا بدددو فدددإذا بقدددخ  الحدددق ء السذدددتسل عمدددى كالذدددي الباشدددل جعدددلكأندددو   باصدددختو

بسعشدى ثقدب الذدي وشدقو،  «نقدب» مدادة مدغ «أنقبغ»  أن  , وبااللتفات إلى(ٖٔٙ)  الكامغ الحق ضيخ
فداّن   اليطيدخ مدا لدع تتبدجد حجدب الباشدل، بعبدارة ابدخى  الحدق حعيقدة ىدي أنّ   فاّن العبارة تذضخ إلى

وبكتسدددددو، فددددداذا شدددددقت حجدددددب الباشدددددل، تدددددشفذ  الحدددددق  عمدددددى الدددددجوام ليغصدددددي عمدددددىالباشدددددل يددددددعى 
الحق،  ضيام أساس العالع عمى  واتزح ريانا  لمجسيع. ويسكغ أن تكػن العبارة إشارة الى الحق نػر
كددامغ فددي بدداشغ كددل مػجددػد، والسدديسا فددي الفصددخة البذددخية، بضشسددا الباشددل أمددخ عددارض  الحددق و نّ 

, وُيقرج بالباشدل  (ٗٔٙ)باشغ األشياء مغ الحق ذا زال ىحا العارض ضيخاإلندان, فا  ء عمى شارى 
 .(٘ٔٙ)ىي األوىام 

 (ٙٔٙ)َخاِصَخِتِو (( ِمغْ  َاْلَحقَّ  َحتَّ  ُأْخِخجَ  َاْلَباِشلَ  ))َك َاْيُع َلَِّ أَلَْغُقَخفَّ وقال )عميو الدبلم( :          
أّن الخسددػل األكددخم )صددمى هللا عميددو و بلددو( كددان القائددج لمجددير وىددػ   ,يذددضخاإلمام عميددو الدددبلم إلددى

بسشدلددة الدددائق، كسددا ورد الدددائق أحيانددا  بسعشددى القائددج. أ دد  إلددى ذلددظ فددان سدداقة الجددير وردت 
و  , فالزدددسضخ فدددي سددداقتيا (ٚٔٙ)بسعشدددى القددددع الخمفدددي مشدددو و فدددي ىدددحه الحالدددة لتكدددػن جسدددع سدددائق

,  (ٛٔٙ)جدير الكفدخ فدي حدحافضخىا بقخيشدة السقدام  جير اإلسدبلم، بضشسدا يعدػد إلدى  يعػد إلى« يادىاض»
فػقعت االستعارة في ربارة )حتى أبخج الحق مغ باصختو( , فالحق لديذ لدو باصدخة وىدػ جدشذ 

 , (ٜٔٙ)مدغ االسددتعارة  , وقضددل : أنَّددو يشتدددق الحددق مددغ أيددجي السبصمددضغ , والتسثضددل غايددة مددغ المصدد  
 الباشل( وىي استعارة مكشية. بقخن جاءت االستعارة في ربارة )ألف

 

 

                                                           
 ٖٗٗ/ٕشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (ٕٔٙ)
 ٖ٘ٗ_ٖٗٗ/ٕظ: شرح نهج البالؼة:ابن أبً الحدٌد (ٖٔٙ)
 .6ٕٔ/ ٕظ: نفحات الوالٌة : (ٗٔٙ)
 .77/ٔظ: نهج البالؼة : دمحم عبده , (٘ٔٙ)
 7/7ٙشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (ٙٔٙ)
 .5ٕ٘/ٗظ: نفحات الوالٌة : (7ٔٙ)
 .5ٕ٘/ٗظ: نفحات الوالٌة: (5ٔٙ)
 .66ٔ/ٔظ: نهج البالؼة , دمحم عبده , (6ٔٙ)
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 االصالح غالجياد        

حتػػ  مشعشػػي الشػػـػ فسػػا  كضيػػخه غصشػػو ))كقػػج قمبػػت ىػػحا األمػػخأمددا قػلددو )عميددو الدددبلم( : 
كججتشي يدعشي إاّل قتاليع أك الجحػد غسا جا  غػو محّسػج صػم  هللا عميػو ك آلػو فكانػت معالجػة 

 (ٕٓٙ)القتاؿ أىػف عمي مغ معالجة العقاب كمػتات الجنيا أىػف عمي مغ مػتات اآلخخة(( 

ة مشيا:   أشار الذضخازي الى أنَّ في ىحا الشز استشتاجات عجَّ

اإلمام عميو الدبلم ال يخ . لزغػ  الشاس، فبل يتخدح القدخار حتدى يدجرس جسيدع جػاندب : أّن أكاًل 
السػ ػق، وىحا ما يشبغي أن تكػن عميو سياسة الدعساء الخبانضضغ بعضجة عغ العػاش  واألحاسيذ 

 .مرالح ااُلّمة الػاقعية  مدتشجة إلى

مفتخق شخق،   حياتيع االجتسارية إلى عادة ما يرل اإلندان في حياتو الفخدية أو القادة في ثانيًا:
انتخدداب االصددمح، فددان كددان القتددال ىددػ األصددمح ال يشبغددي   فبلبددّج ىشددا مددغ الذددجاعة واالقددجام عمددى

السرددالح   لمجعددة والخاحددة أن تحددػل دون بػ ددو بحجددة حفددظ دمدداء السدددمسضغ دون االكتددخاث إلددى
 .العميا

 و داء التكميددف ومددغ ىشددا بثددخ ر ددا َّللاَّ سددػاءا  السيددع بالشدددبة لئلمددام عميددو الدددبلم ر ددا َّللاَّ  ثالثػػًا:
فقددج شددبَّو اإلمددام )عميددو الدددبلم(األمخ وىددػ معقددػل بسحدددػس لددو ,  (ٕٔٙ) .تزددسغ ر ددا الشدداس أم ال

 بصغ وضيخ , وقج ححف السذبو بو وابقى بعس لػازمو وىػ )البصغ والطيخ(. 

 االمخ غالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ        

))ِإفَّ َأْغَغَس َاْلَخاَلِ ِق ِإَل  َلَِّ َتَعػاَل  َرُجػاَلِف َرُجػٌل َكَكَمػُو َلَُّ ِإَلػ  َنْفِدػِو قال عميو الددبلم:  
ـِ ِبْجَعٍة َك ُدَعاِ  َضاَلَلٍة َفُيَػ ِفْتَشٌة ِلَسِغ ِاْفَتَتَغ غِ  ِبيِل َمْذُغػٌؼ ِغَكاَل  ِو َضػاؿّّ َفُيَػ َجاِ ٌخ َعْغ َقْرِج َالدَّ

ػاٌؿ َخَصاَيػا َغْيػخِِه َرْىػ ٌغ َعْغ ُىَجى َمْغ َكاَف َقْبَمُو ُمِزػلّّ ِلَسػِغ ِاْقَتػَجى ِغػِو ِفػي َحَياِتػِو َك َغْعػَج َكَفاِتػِو َحسَّ
ػِة َعػادٍ   ]َرِىيغٌ  ػاِؿ َاأْلُمَّ ِتِو َك َرُجٌل َقَسَر َجْياًل ُمػِضػٌا ِفػي ُجيَّ  َغػاِدٌر[ ِفػي َأْةَبػاِش َاْلِفْتَشػةِ ]  [ ِغَخِصيََ

ْغ َجْسػٍا َعٍع ِغَسا ِفي َعْقِج َاْلُيْجَنِة َقْج َسسَّاُه َأْشَباُه َالشَّاِس َعاِلسًا َك َلػْيَذ ِغػِو َغكَّػَخ ]َغَكػَخ[ َفاْسػَتْكَثَخ ِمػ
ػا َكُثػَخ َحتَّػ  ِإَ،ا ِاْرَتػَػى ِمػْغ َمػاٍ  آِجػٍغ َك ِاْكَتَشػَد ِاْكَتَثَخ]ِاْكَتَشػَد[ ِمػغْ  َغْيػِخ َشاِ ػٍل  َما َقلَّ ِمْشػُو َخْيػٌخ ِمسَّ

                                                           
 ٕٕ٘/ٗشرح نهج البالؼة:ابن أبً الحدٌد(ٕٓٙ)
 .5ٖٙ/ٕظ: نفحات الوالٌة : (ٕٔٙ)
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اِت َجَمَذ َبْيَغ َالشَّاِس َقاِضيًا َضاِمشًا ِلَتْخِمػيِز َمػا ِاْلَتػَبَذ َعَمػ  َغْيػخِِه َفػِنْف َنَدَلػْت ِغػِو ِإْحػَجى َاْلُسْبَيَسػ
ُبَياِت ِفي ِمْثِل َنْدػجِ  َقَصاَ  َليََّأ َلَيا َحْذػًا َرّثًا ِمْغ َرْأِيِو ُثعَّ  َاْلَعْشَكُبػػِت اَل َيػْجِر   ِغِو َفُيَػ ِمْغ َلْبِذ َالذُّ

ـْ َأْخَصَأ َفِنْف َأَصاَب َخاَؼ َأْف َيُكػَف َقْج َأْخَصَأ َك ِإْف َأْخَصػَأ َرَجػا َأْف َيُكػػَف َقػْج َأَصػاَب َجاِىػلٌ   َأَصاَب َأ
ع يعدس عمدى لد,  (ٕٕٙ)َقػاِشٍا (( َخبَّاُط َجَيااَلٍت َعاٍش َركَّاُب َعَذَػاٍت َلْع َيَعسَّ َعَم  َاْلِعْمػع ِغِزػْخسٍ 

قاشع فقج استعار اإلمدام )عميدو الددبلم ( بسدغ يتشداول الصعدام دون السزد  بحضدث ال  بزخس العمع
ىشددا سددغ العقددل  بالزددخس يدددع الجدددع ىزددسو ,  ذىددب بعددس شددّخاح نيددج الببلغددة إلددى أن السددخاد

الددحي يطيددخ فددي مخحمددة تكامددل العقددل، وكددأن ىددمالء الجيددال لدديذ ليددع سددغ عقددل، فيددع ال يعيسددػن 
القاشع؛ أي  بالزخس زايا بذكل سميع، وبالسقابل ىشالظ األفخاد العمساء الحمساء الحيغ يتحجثػن الق

, فسددغ عددادة عدداجع العددػد د أي: مختبددخه  (ٖٕٙ)أّن حددجيثيع يدددتشج إلددى أسددذ العقددل والسشصددق الدددميع
: أندو , أيقداشع بزدخس ليعمع صبلبتو مغ لضشو د أن يعزو فميحا  دخب السثدل فدي الخبدخة بدالعس

يأبح العمع ابتبارا بل تشاولو كسدا سدػل الدػىع وصدػر الخيدال ، ولدع يعدخض عمدى محدس الخبدخة  لع
 . (ٕٗٙ)لضتبضغ أحق ىػ أم باشل

ػِة َأْكِلَياِ ػِو َك  َلَُّ  ))َأمَّا َغْعُج َفِنفَّ َاْلِجَياَد َغػاٌب ِمػْغ َأْبػَػاِب َاْلَجشَّػِة َفَتَحػوُ كسا قال أيزا  :        ِلَخاصَّ
ُتػػػػػػػػُو َاْلَػِثيَقػػػػػػػػُة َفَسػػػػػػػػْغ َتَخَكػػػػػػػػُو َرْةَبػػػػػػػػًة  َلَِّ  ُس َالتَّْقػػػػػػػػَػى َك ِدْرعُ ُىػػػػػػػػَػ ِلَبػػػػػػػػا َاْلَحِرػػػػػػػػيَشُة َك ُجشَّ

فقج استعار لمحُّل لفظ , (ٕ٘ٙ)((  كشسمة البال  ، كدّيث غالّرغار كالقسا ,َالحُّؿِّ  َثْػبَ  َلَُّ  َأْلَبَدوُ  َعْشوُ 
مبشى لمسفعػل الثػب , وىػ مغ باب االستعارة ألنَّو ال يسكغ  أن يكػن لمحل لباس أو ثػب , ديث 

: ذل أة وقسدداءة بدنددة رحسددة وسددحابة د أي، وقسددم الخجددل كجسددع وككددخم قسدد ذلممددومددغ ديثددو ، أي : 
إشددارة إلددى  رةبػػة عشػػو)  , فأشددار الذددضخازي الددى الددشز بقػلددو : ))وقػلددو )عميددو الدددبلم (ٕٙٙ)وصددغخ

استثشاء األفخاد مغ ىحا الحكع مسغ يستمكػن األعحار السػجية التي ال تجعميع قادريغ عمى بدػض 
األثدددخ  ,الجيدداد مدددغ قبضدددل العجدددد والسددخض ونحدددػ ذلدددظ؛ األمدددخ الدددحي أكجتددو بعدددس اآليدددات القخبنيدددة

سثدل ىدحا الفدخد أو األّمدة إّنسدا يعتكد  فدي مػ دع أعددل ف شدسمو الدببلءو  اني لتدخك الجيدادالدمبي الث
مدة، والجيداد وحدجه يجعمو عخ دة لحسدبلت الحضػاندات السفتخسدة بحضدث تدجبل عميدو دون أدندى مقاو 

                                                           
 76ٔ/ٔشرح نهج البالؼة :ابن أبً الحدٌد(ٕٕٙ)
 . 75ٖ/ٔظ: نفحات الوالٌة : (ٖٕٙ)
 .6ٗ/ٔظ: نهج البالؼة : دمحم عبده , (ٕٗٙ)
 7ٕٕ/ٕالحدٌد , شرح نهج البالؼة : ابن أبً (ٕ٘ٙ)
 .ٖٙ/ٔظ: نهج البالؼة : دمحم عبده , (ٕٙٙ)
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حجيددجي إزاء مثددل ىددحا الددببلء فضشددأى باإلندددان بعضددجا  عددغ ىددحه الحضػانددات أّمددا ىددػ الددحي يذددكل سددج 
ال  وكيدف   وديدث بالردغار والقسداء  مبي الثالث فقدج أشدار إليدو اإلمدام عميدو الددبلم بقػلدواألثخ الد

وصددحيح أّن العبددارتضغ ,  يعددير الددحل واليددػان والزددعة مددغ  دديع ىددحا الدددشج العطدديع؛ أي الجيدداد
قخيبتددان مددغ بعزدديسا بددالسعشى، إاّلأّن ىشدداك فارقددا  شفيفددا ، حضددث كددان الكددبلم ىشدداك عددغ الحلددة وىشددا 

 . (ٕٚٙ)والسمدوم ((  عغ الحقارة والزعة. فالسفيػمان مختمفان إاّل ّنيا مغ قبضل البلزم

 اإلصالحعمي )عميو الدالـ ( في غخض االماـ أسمػب الكشاية عشج 

 غالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخاالمخ 

ِ َلَقػْج َتَقسََّرػَيا ُفػاَلٌف َك ِإنَّػُو َلػَيْعَمعُ قال )عميو الددبلم( :  َمَحػلُّ  ِمْشَيػا َأْف َمَحمِّػي ))َأَمػا َك َلَّ
ػْيُل َك اَل َيْخَقػ  ِإَلػيَّ َالصَّْيػُخ َفَدػَجْلُت ُدكَنَيػا ثَ  َح  َيْشَحِجُر َعشِّي َالدَّ ْػبػًا َك َشَػْيػُت َعْشَيػا َاْلُقْصِب ِمَغ َالخَّ

[ َأْك َأْصِبَخ َعَم  َشْخَيٍة ]َضْمَسػٍة[ َعْسَيػاَ  َيْيػَخـُ  َأفْ  َكْذحًا َك َشِفْقُت َأْرَتَِي َبْيغَ  َأُصػَؿ ِبَيٍج َجحَّاَ  ]ِججٍّ
ػِغيُخ َك َيْكػَجُح ِفيَيػا ُمػْحِمغٌ  ػ  ِفيَيا َاْلَكِبيُخ َك َيِذيُب ِفيَيػا َالرَّ ػْبَخ َعَمػ   َأفَّ  ُو َفَخَأْيػتُ َحتَّػ  َيْمَقػ  َربَّ َالرَّ

, فبدضَّغ ابدغ أبدي (ٕٛٙ)(( َىاَتا َأْحَج  َفَرَبْخُت َك ِفي َاْلَعْيِغ َقًحى َك ِفي َاْلَحْمػِق َشػًجا َأَرى ُتَخاِثػي َنْيبػاً 
فمديذ مدغ ىدحا الدشسم الدحي  محل القصب مدغ الخحدى مشيا محمي إن  الحجيج أنَّ ))قػلو عميو الدبلم

الخحدى ال تدجور إال  أن لكشو تذبيو محس بدارج مدغ بداب الكشايدة و التػسدع يقدػل كسدانحغ فيو و 
عمددى القصددب و دورانيددا بغضددخ قصددب ال ثسددخة لددو و ال فائددجة فيددو كددحلظ ندددبتي إلددى الخبلفددة فإنيددا ال 
تقددػم إال بددي و ال يددجور أمخىددا إال عمددي , ىكددحا فدددخوه و عشددجي أنددو أراد أمددخا ببددخ و ىددػ أنددي مددغ 

,  (ٜٕٙ)القصدددب وسدددم دائدددخة الخحدددى ((  أن ي الردددسيع و فدددي وسدددصيا و بحبػحتيدددا كسددداالخبلفدددة فددد
انحددجار الدددضل كشايددة عددغ العمددع والكددخم, وقػلددو )ال يخقددى الددي الصضددخ( كشايددة عددغ السكانددة العاليدددة, 

عدغ عدجم  الضدج الجدحاء كشايدة( كشاية عدغ التدخك. و َفَدَجْلُت ُدكَنَيا َثْػبًا َك َشَػْيُت َعْشَيا َكْذحاً وقػلو: )
 .الشرخة

يسكدغ أن ,  (ٖٓٙ)حاشػيتو يدػتجـ مػغ قػمػو السػػّدة ((  ))كمغ تمػغقال )عميو الدبلم( :         
عمدى معشضدضغ؛ األول صدفات اإلنددان وروحياتدو، واآلبدخ أن تكدػن إشدارة « حاشدضتو»تشصػي مفخدة 

                                                           
 .6ٗ/ٕنفحات الوالٌة : (7ٕٙ)
 6٘/ٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد(5ٕٙ)
 .7ٖٓ/6شرح نهج البالؼة :  (6ٕٙ)
 .ٕٗ/ٕنفحات الوالٌة : (ٖٓٙ)



ٖٔٙ 
 

إلددى البصانددة وبشدداء  عمددى ىددحا، فددإّن مفيددػم الجسمددة ىددػ تسحددػر قددػم اإلندددان حػلددو إذا حدددغ سددمػك 
رغدددع  بصانتدددو تجددداه الشددداس. فقدددج رأيشدددا الكثضدددخ مدددغ األفدددخاد الردددالحضغ الدددحيغ انفخجدددػا عدددشيع الشددداس

 . (ٖٔٙ)حػليع  ومغ صبلحيع بدبب سػء ترخف بصانتيع

َأِعػػػِخ َلََّ  َناِجػػػِحؾَ  َعَمػػػ  َعػػػسَّ  ))َتػػػُدكُؿ َاْلِجَبػػػاُؿ َك اَل َتػػػُدؿْ فقدددال )عميدددو الددددبلم( :              
ـِ َك ُغػسَّ َغَرػَخَؾ كَ  ِاْعَمػْع َأفَّ َالشَّْرػَخ ِمػْغ  ُجْسُجَسَتَظ ِتْج ِفي َاأْلَْرِض َقَجَمَظ ِاْرـِ ِبَبَرِخَؾ َأْقَرػ  َاْلَقػْػ

ة ومشيا : ) عس عمدى ناجدحك ( و )تدج ,  (ٕٖٙ)ِعْشِج َلَِّ ُسْبَحاَنُو ((  فػردت في الشز كشايات عجَّ
فددي األرض قددجمظ( , وقددال اإلمددام )عميددو الدددبلم( ىددحا الددشز فددي حددث اصددحابو عمددى القتددال الن 

خأس تذددتج وتترددمب فيددي كشايددة عددغ العدداض عمددى نػاجددحه يشبددػ الددديف عددغ دماغددو كددأن عطددام الدد
 .(ٖٖٙ)الحسية 

دخ أيزدا  بددغ اإلنددان , وقضدل : يقردج بدو           ويقرج بالشاجدح ىدػ أقردى الزدخس , وقدج ُفدل
تعددالى، كسددا يبددحل السعضددخ  , أعددخ : أمددخ مددغ أعددار ، أي: ابددحل جسجستددظ بّ  (ٖٗٙ)جسيددع اإلندددان 

 .  (ٖ٘ٙ)مالو لمسدتعضخ ,أي : ثبتيا ، مغ وتج يتج

ػػػِكيَشَة َك قددال )عميدددو الددددبلم( :         ))  َمَعاِشػػػَخ َاْلُسْدػػػِمِسيَغ ِاْسَتْذػػػِعُخكا َاْلَخْذػػػَيَة َك َتَجْمَبُبػػػػا َالدَّ
ُيػؼَ  ـِ َك َأْكِسُمػا َاْلََلَْمَة َك َقْمِقُمػا َالدُّ ُيػِؼ َعِغ َاْلَيا ػا َعَم  َالشََّػاِجِح َفِننَُّو َأْنَب  ِلمدُّ َىا ِفي َأْغَسادِ  َعزُّ

ػُيػَؼ ِغاْلُخَصػا َك ِاْعَمُسػػا  َاْلَخْدرَ  َقْبَل َسمَِّيا َكِاْلَحُطػا ْدَر َك َنػاِفُحػا ِغػالطَُّب  َك ِصػُمػا َالدُّ َك ُاْشُعُشػا َالذَّ
اوصى االمام عميو الدبلم السدمسضغ بأن يجعمػا الخػف مغ هللا شعارىع ,  (ٖٙٙ)َأنَُّكْع ِغَعْيِغ َلَِّ (( 

ابا ليع فإنو بضخا ليدع كقدػليع مدغ فعدل بضدخا كدان بضدخا لدو الحمع والػقار والدكضشة جمبعمػا وكحلظ يج
أن يشطددخ اإلندددان بعضشددو و كأنددو يشطددخ بسمبخىددا و ىددي  الخدددر الخدددر((  الحطددػا ))و   وقػلددو(ٖٚٙ)

                                                           
 .ٕٗ/ٕنفحات الوالٌة: (ٖٔٙ)
 ٖ٘ٔ/ٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (ٕٖٙ)
 ٗ٘ٔ/ٔالبالؼة: ابن أبً الحدٌدظ: شرح نهج (ٖٖٙ)
 .ٕٖٔ/ ٔظ: نفحات الوالٌة : (ٖٗٙ)
 .6ٖ/ٔظ: نهج البالؼة : دمحم عبده , (ٖ٘ٙ)
 ٗٓٔ/٘شرح نهج البالؼة:ابن أبً الحدٌد  (ٖٙٙ)
 ٘ٓٔ-ٗٓٔ/٘ظ:شرح نهج البالؼة:ابن أبً الحدٌد(7ٖٙ)



ٔٙٗ 
 

, فكشَّددى بالقمقمددة لمدددضػف , فقمقمددػا الدددضػف مخافددة أن تدتعرددى عددغ الخددخوج  (ٖٛٙ)أمددارة الغزددب 
 . (ٜٖٙ)عشج الدل

 السبحث الثالث

 ( البجيعية في غخض االصالح في نيج البالغة ليباألسا)

 الصباؽ:

 :االصبلح  في غخضو الدبلم الصباق استعسل االمام عمي

 االصالح االقتراد 

َأْقػَػاَت َاْلُفَقػَخاِ   َاأْلَْغِشَيػا ِ  َأْمَػاؿِ  ِفي َفَخَض  ِإفَّ َلََّ ُسْبَحاَنوُ ))  قػل اإلمام )عميو الدبلم( : 
ُه َسػاِ ُمُيْع َعػْغ َ،ِلػَظ((  َفَسا َجاَع َفِقيٌخ ِإالَّ ِغَسا ُمتَِّا ِغِو َغِشػيّّ َك َلَُّ َتَعػاَل  َجػجُّ
األببدار  , فدد))في(ٓٗٙ)

ضدل  فدي و ىػ جالذ مى هللا عميو والو وسمع(ص )الرحيحة أن أبا ذر قال انتيضت إلى رسػل هللا
إال مدغ  أمدػاال قال ىع األبددخون و رب الكعبدة فقمدت مدغ ىدع قدال ىدع األكثدخون الكعبة فمسا ربني 

مغ بضغ يجيو و مغ بمفو و عغ يسضشو و عغ شسالو و قمضدل مدا ىدع مدا مدغ صداحب إبدل  اقال ىكح
و ال بقخ و ال غشع ال يمدي زكاتيا إال جاءت يػم العيامة أعطع ما كانت و أسسشو تشصحو بقخونيا 

,  (ٔٗٙ)سدددا نفدددجت أبخاىدددا عدددادت عميدددو أوالىدددا حتدددى يقزدددي هللا بدددضغ الشددداس(( و تصأهبأضبلفيدددا كم
والسفيػم مغ كبلمو )عميو الدبلم( أنَّو فخض الدكاة عمضيع ودلَّ عمى ذلظ قػلدو : هللاهللا سدائميع عدغ 

, فالسعشى التخبػي الدحي ىدجف إليدو اإلمدام ىدػ دعدػة األغشيداء الدى إتيدان الدكداة و نرداف (ٕٗٙ)ذلظ 
 جتيع ؛ ألنَّ هللا جلَّ وعبل سيحاسبيع عمى ىحه األمػال التدي رزقيدا و يداىع فيسدا بعدج.الفقخاء ومداع

 )األغشيا ( ك)الفقخا ( فػرد الصباق بضغ المفطتضغ, 

 االمخ غالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ:

                                                           
 .6ٙٔ/٘ظ: نهج البالؼة: الشرٌؾ الرضً(5ٖٙ)
 .ٓٔٔ/ٔظ: نهج البالؼة : دمحم عبده , (6ٖٙ)
 ٖٔٔابن ابً الحدٌد/6ٔشرح نهج البالؼة : (ٓٗٙ)
 ٖٔٔ/6ٔشرح نهج البالؼة: ان ابً الحدٌد(ٔٗٙ)
 .ٙٙ/ ٔظ: شرح حكم نهج البالؼة : عباس الممً , (ٕٗٙ)
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))كال ترػػػػػػػح نرػػػػػػػيحتيع إالغحيصػػػػػػػتيع عمػػػػػػػ  كالة أمػػػػػػػػرىع قدددددددال )عميدددددددو الددددددددبلم( : 
ِتِيْع، َفاْفَدػػْح ِفػػي آَمػػاِلِيْع، َكَكاِصػػْل ِفػػي ُحْدػػِغ  اْسػػِتْثَقاؿِ  كِقمَّػػةِ  ُدَكِلِيػػْع، َكَتػػْخؾ اْسػػِتْبَصاِ  اْنِقَصػػاِع ُمػػجَّ

ػَجاَع، أْشُيْعَ َفػالثََّشاِ  َعَمْيِيْع، َكَتْعِجيِج َما َأْبَم  َ،ُكك اْلَباَلِ  ِمػ ْكِخ ِلُحْدػِغ َأْفَعػاِلِيْع َتُيػدُّ الذُّ فَّ َكْثػَخَة الػحِّ
ُض الشَّاِكػَل، ِإْف َشػاَ  لَُّ (( َكُتَحخِّ 

, فأشدار الذدضخازي الدى الدشز بقػلدو : ))والبلفدت لمشطدخ أّن (ٖٗٙ)
اإلمدددام عميدددو الددددبلم وألجدددل بقددداء واسدددتسخار الحكػمدددات ال يعتسدددج عمدددى عشردددخ االقتدددجار الطددداىخي 

البعدج وتدمم الجير وقدػى األمدغ واالسدتخبارات عمدى الشداس، بدل يعتسدج تسامدا  عمدى قمدػب الشداس و 
العاشفي ليع وييتع بكيفية كدب محّبتيع وجحبيع، في حضغ أّن الكثضخ مغ الحكػمات في السا دي 

رأس الدددمصة مشددػ  بالقددجرة الطاىخّيددة عمدددى   وحتددى فددي الحددال الحا ددخ يعتقددجون أّن بقددداءىع عمددى
 الشددداس، وندددخى غالبدددا  أّن الشددداس الدددحيغ يعيذدددػن عدددجم الخ دددا عدددغ الحكػمدددة بسجدددّخد أن تتدددػفخ ليدددع

فجدداء الصبدداق  (ٗٗٙ)الفخصددة فددإّنيع يثددػرون  ددج الحكػمددة ويديحػنيددا ويمقػنيددا فددي مدبمددة التدداري.(( 
بددددددددضغ كمستددددددددي )قمَّددددددددة( و)كثددددددددخة( وكددددددددحلظ  )الدددددددددعة( و)الزددددددددضق( فددددددددي قػلددددددددو )عميددددددددو الدددددددددبلم( : 

  (٘ٗٙ) .العجؿ، فالجػر عميو أضيق(( كمغ ضاؽ عميو سعة العجؿ في ))فاف

)) كمػا َبػْيَغ أحػجكع كبػيَغ الجشَّػة أك الشػار إال الَسػْػت َأْف يشػدؿ غػو , ك ف قال )عميدو الددبلم( :    
, فحرددل الصبدداق بددضغ )الجشددة( و )الشددار( ,  (ٙٗٙ)غايػػة تشقرػػيا المحطػػة , كتيػػجميا الدػػاعة (( 

فيقرددج اإلمددام )عميددو الدددبلم( أنَّددو كددان يحددحرىع , ويددجعػىع الددى التدددود بددالتقػى والعسددل الرددالح , 
أن , (ٚٗٙ)فمقرخ السدافة بضغ الجشة والشار , فدخعان ما تججون أنفدكع إما في الجشة أو في الشار 

الػاحدج مشدا وبدضغ الجشدة إال نددول السدػت  بضغ ليذ في محل رفع بجل مغ السػت ، أي :« يشدل بو
وبدضغ الشدار إال نددول السدػت بدو إن كدان قدج عسدل بعسدل  بضشدو بو إن كان قج أعج لمجشة عجتيا ، وال

تمددظ الغايددة ىددي  , و نعدديع و مددا أىميددا ، فسددا بعددج ىددحه الحيدداة إال الحيدداة األبددخى ، وىددى إمددا شددقاء
أي : تدددددشقز أمدددددج االنتيددددداء إلضيدددددا ، وكدددددل لحطدددددة تسدددددخ فيدددددي نقدددددز فدددددي « تشقرددددديا»األجدددددل. و 

                                                           
 ٖ٘/7ٔشرح نهج البالؼة :ابن ابً الحدٌد(ٖٗٙ)
 .75ٖ/ ٓٔنفحات الوالٌة : (ٗٗٙ)
 7ٔٔ/ٔشرح نهج البالؼة:ابن ابً الحدٌد (٘ٗٙ)
 56/٘البالؼة: ابن ابً الحدٌد شرح نهج (ٙٗٙ)
 .7ٕ/ٖظ: نفحات الوالٌة: (7ٗٙ)
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جدجيخ بقردخ  كدان كدحلظ فيدػ ومدا وبدضغ األجدل ، والدداعة تيدجم ركشدا مدغ ذلدظ األمدج ، بضششدا األمج
 . (ٛٗٙ)السجة

 

 

 الجشاس:

 استعسل االمام عميو الدبلم الجشاس لمتعبضخ عغ قزايا االصبلح ومشيا:

 العجؿ االليي      

ال يحسمػػو إال ممػػظ  مدترػػعب صػػعب أمخنػػا )) إف)عميددو الدددبلم(: اس فددي قػلددو ورد الجشدد
قدال الذدارح:)ىحه مدغ الفدا  القدخان  (ٜٗٙ)مقخب أك نبي مخسل أك عبج امتحغ هللا قبمػو لييسػاف ((

والسعشدى أنيدع صدبخ عمدى التقدػى (ٓ٘ٙ) ﴾  ؤُوَْ ِ َالَّْزَِهَالمْرَحَهَالََُُّْاقَُُىتََُمْاَِْرَّقْىَي﴿ العديد، قػلو تعالى

أقػياء عمى احتسال مذاقيا، ويجػز أن يكػن و ع االمتحان مػ ع السعخفة ؛ألن تحققظ الذيء 
, (ٔ٘ٙ)يػ ددع الخبددخ مػ ددع السعخفددة فكأنددو قضددل عددخف هللا قمددػبيع لمتقددػى(إنسددا يكددػن بأبتبدداره كسددا 

فػقدع الجشداس بددضغ )صدعب( و )مدتردعب( وىددػ جشداس نداقز ؛ ألنَّ الكمستددضغ مختمفتدان بددبعس 
شج في قمػب السممشضغ باب حقا  .  الحخوف, فيرػر اإلمام في ىحا الشز اإليسان الخاس. الحي تػَّ

 لسشكخ:        االمخ غالسعخكؼ كالشيي عغ ا

اِعَي َغػاٌش، ,   ِإَل  َتْرِجيِق َساعٍ  َتْعَجَمغَّ  َكاَل ))قػلو )عميو الدبلم( :  في الجشاس جاء     َفِنفَّ الدَّ
وقال الذارح ,  (ٕ٘ٙ)َكِ ْف َتَذبََّو ِغالشَّاِصِحيَغ كال تجخمّغ في مذػرتظ غخيال يعجؿ غظ عغ الفزل(( 

الددداعي إال أنددو اصددجق مددايكػن ا ددخ مددايكػن عمددى الشدداس )وكددان يقددال: لددػ لددع يكددغ مددغ عضددب  :
ويقرج االمام برفات البخل والجبغ غخائد شتى تجل عمى سػء الطغ بداب تعدالى (ٖ٘ٙ)لكان كافيا(

                                                           
 ٕٙ/7ٔظ: شرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد, (5ٗٙ)
 7ٙ/ٖٔشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد  (6ٗٙ)
 ٖسورة الحجرات:االٌة(ٓ٘ٙ)
 6ٙ/ٖٔشرح نهج البالؼة: ابن أبً الحدٌد (ٔ٘ٙ)
 .ٖٖٓ/ ٓٔنفحات الوالٌة : (ٕ٘ٙ)
 5ٕ/7ٔ:ابن ابً الحدٌدشرح نهج البالؼة (ٖ٘ٙ)
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اعي( , (ٗ٘ٙ)فالخزق مقجر مغ عشج هللا وكحلظ الغشى والفقخ مقجران  ( و )الدَّ وقع الجشاس بضغ )ساق 
, (٘٘ٙ): كدددل نذدددا  وحخكدددة لغدددخض إنجددداز عسدددل معدددضغ  فدددد)ساق( يعدددػد الدددى مدددادة )سدددعي( ويعشدددي

فزدل ىشدا : االحددان بالبدحل. ويعدجك : يخػفدظ مدغ الفقدخ لدػ بدحلت. والذدخه د بالتحخيدظ د : أشدج الو 
 ٙ٘ٙ)الحخص

 الدجا

 استعسل االمام عميو الدبلم الدجع لمتعبضخ عغ قزايا االصبلح ومشيا:

 صفات العجؿ  

ِمْشَيػػػػا َعَمػػػػ  َأْرَبػػػػِا ُشػػػػَعٍب : َعَمػػػػ  غػػػػاِ ز اْلَفْيػػػػِع، ))َكاْلَعػػػػْجُؿ فقددددال )عميددددو الدددددبلم( :  
،  اْلِعْمػػػػػػِع َغػػػػػػْػرَ  َعِمػػػػػػعَ  ، َكُزْىػػػػػػَخِة اْلُحْكػػػػػػِع ، َكَرَسػػػػػػاَخِة اْلِحْمػػػػػػِع ، َفَسػػػػػػْغ َفِيػػػػػػعَ  اْلِعْمػػػػػػِع َكَغػػػػػػْػرِ 
ِفػي َأْمػخِِه َكَعػاَش ِفػي الشَّػاس َصَجَر َعػْغ َشػَخاِ ِا اْلِحْمػع ، َكَمػْغ َحُمػَع َلػْع ُيَفػخِّْط  اْلِعْمِع َغْػرَ  َعِمعَ  َكَمغْ 

ػ ْجِؽ َحِسيجًا . َكاْلِجَياُد ِمْشَيا َعَم  َأْرَبِا ُشَعٍب : َعَم  ااْلْمِخ غاْلَسْعُخكِؼ ، َكالشَّْيِي َعِغ اْلُسْشَكِخ ، َكالرِّ
 دشو , الذخائعغػر العمع : سخه وباششو ، وزىخة الحكع د بزع الداي, أي: ح,  (ٚ٘ٙ)ِفي اْلَسَػاِشِغ(( 

,فالددددجع عشدددج أمضدددخ (ٛ٘ٙ)الطددداىخ السددددتعيع مدددغ السدددحاىب ، ومدددػرد الذددداربةي : جسدددع شدددخيعة ، وىددد
د   بأنَّدو بيدات تدّخد الدشغع عمدى  السممشضغ )عميو الدبلم( لو معشى باص , وصيغة متسضدة حتدى ُوصل
الددددشغع ردا  جسدددديبل  وتددددحيب الػقددددع بددددالػقع عمددددى قددددخارات ال أوزن مشيددددا عمددددى الدددددجع وال أحددددب مشيددددا 

 . (ٜ٘ٙ)تخجيحا  

, َك َأْكَتػاِد َأْرِضػِو َقػْج  ِديِشػوِ  َمَعػاِدفِ  ِمػغْ  َفُيػػَ , ))َقْج َأْخَمَز ّلِلَِّ َفاْسَتْخَمَرػوُ وقػلو أيزا  :          
َؿ َعْجِلػػػػِو َنْفػػػػُي َاْلَيػػػػَػى َعػػػػْغ َنْفِدػػػػِو ((   َأْلػػػػَدـَ  ))قػػػػج اخمػػػػز  , (ٓٙٙ)َنْفَدػػػػُو َاْلَعػػػػْجَؿ , َفَكػػػػاَف َأكَّ

نقصددة لصيفددة وىددى أّن الذددػائب األببلضيددة   , يسكددغ أن تكددػن ىددحه العبددارة إشددارة إلددىفاستخمرػػو((
قدددسضغ: قدددع قابددل لمخؤيددة ويسكددغ التغمددب عميددو مددغ بددبلل الجيدداد األكبددخ و صددبلح   لئلندددان عمددى

                                                           
 6ٕ/7ٔظ:شرح نهج البالؼة :ابن ابً الحدٌج (ٗ٘ٙ)
 .ٖٖ/ٓٔظ: نفحات الوالٌة: (٘٘ٙ)
 .67/ٖظ: نهج البالؼة : دمحم عبده , (ٙ٘ٙ)
 7ٕٙ/5ٔشرح نهج البالؼة : ابن ابً الحدٌد (7٘ٙ)
 .7٘ٔ/ٖظ: نهج البالؼة : دمحم عبده , (5٘ٙ)
 .7ٙق هاشم , ظ: لصار حكم اإلمام علً بن أبً طالب : مٌثا(6٘ٙ)
 ٖٗٓ/ٙشرح نهج البالؼة : ابن أبً الحدٌد , (ٓٙٙ)
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,   الشفذ، بضشسا يتعدحر رؤيدة القددع اآلبدخ, هللاَّللاَّ سدبحانو فدي عدػن مدغ يشتردخ فدي السخحمدة االولدى
, فدددُضمحظ التػافدددق بدددضغ الفػاصدددل فدددي (ٔٙٙ) الخوايدددات اإلسدددبلمية الذدددخك بدددأعطع صدددػرةوقدددج صدددػرت 

مددشيع ، كسعددادن الددحىب  الددجيغ الددحيغ ُيقتددبذ : ديشددو نيايدات العبددارات فددي حددخف )اليدداء( , معددادن
والفزة ، وىي األر ػن التي يمتقم ذلظ مشيدا ، وأوتداد أر دو : ىدع الدحيغ لدػالىع لسداد ت األرض 

 . (ٕٙٙ)وارتّجت بأىميا

استعسل االمام عميو الدبلم الػسائل الببلةية  لمتعبضخ عغ االصبلح مخاريا مقتزى حال 
السخاشددب فاندلددو مشدلددة بددالي الددحىغ حددضغ يددخوم تخسددي. تمددظ السبدداد  ومشدلددة السذددكظ أو السشكددخ 
حضغ يخوم معالجة الذبيات في الشفذ االندانية, ويدتعسل الرػر الببلةية السيشجسة مغ التذدبيو 
واالسددتعارة وغضدددخ ذلدددظ مدددغ وسدددائل البيدددان, ويذدددحح الدددحىغ االدراكدددي بثشائيدددات الصبددداق عمدددى إيقددداق 

 الدجع والجشاس مسا يمدي تيحيب الدمػك باتجاه التخبية عمى اإلصبلح. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .ٖٖ٘/ٖظ: نفحات الوالٌة : (ٔٙٙ)
 . 7ٕٕ/ ٔظ: تهذٌب شرح نهج البالؼة : عبد الهادي الشرٌفً , (ٕٙٙ)
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 وأبرز النتائج: الخاتمة

درس التمهٌد المفاهٌم التربوٌة وأسالٌبها, متابعا بداٌتة نشتوء هتذه األستالٌب بشتكل عتام   -ٔ

ا بعصر الرسول األعظم دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ثم عند الفالسفة والعلماء المسلمٌن,  بدأ بالٌونان ومروري

 ثم فً العصر الحدٌث  حٌث استمرار المفهوم والتعرٌؾ االصطالحً.

د على المفاهٌم التربوٌة, واستنتج أنها ترتكز على ركائز ثالث, وهً الحكمة ركز التمهٌ -ٕ

المستنتجة متن المعرفتة, والتأدٌتب علتى تلتن الحكمتة إلنتتاج اإلصتالح, حٌتث أنته الؽاٌتة 

 األساسٌة من التربٌة. 

تمصت الدراسة )الحكمة( فً كالم اإلمام علً علٌه السالم  فً النهج فوجدتها تتمثل فً  -ٖ

 عارؾ:ثالث م

: معرفتة هللا ستتبحانه وتعتالى. وكانتتت متتن أول المعتارؾ أهمٌتتة عنتتد االمتام, إذ منهتتا تستتتفز   أوالي

المعارؾ األخرى, ومن ثعّم  تصب فً ركتائز رصتٌنة ؼٌتر لابلتة للعشتوائٌة وال للعبثٌتة. وكانتت 

 معرفة هللا سبحانه وتعالى لها تجلٌها فً أسالٌب اإلمام التربوٌة.

لصالحٌن. اذ تجلتت بمعرفتة الرستول االعظتم دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  واالئمتة علتٌهم الستالم فهتم ثانٌيا:  معرفة ا

 مضان توصٌؾ الصالحٌن ومنهم تستنبط لواعد التأدٌب على الصالح.

ثالثُتتا: معرفتتة التمتتوى. وتتجلتتى هتتذه المعرفتتة عتتن معتترؾ الصتتالحٌن, إذ وجتتدها البحتتث العاللتتة 

وظهور الصالحٌن، وإن معرفة التموى هً  رأس الحكمة، فالتموى تمود  الواسطة بٌن معرفة هللا

االنسان الى المعروؾ والى االحسان, وتنهاه عن الفحشاء والمنكتر, وتمٌته متن فعتل الشتر لنفسته 

.معرفتة ٖ.معرفتة الصتالحٌن ٕ.معرفة هللا ٔولؽٌره. وبذلن تتجلى الحكمة بهذه المعارؾ الثالث:

 التموى.

 لتأدٌب( فً كالم اإلمام علٌه السالم فوجدته ٌتمثل:تمصت الدراسة )ا -ٗ

أوال: فً الوعظ:فمد اظهتر االمتام علٌته الستالم الموعظتة أستلوبا تربوٌتا مهمتا فتً تربٌتة التنفس  

 االنسانٌة, وبٌن تأثٌرها فً المجتمع وفائدتها فً االعتبار ولدرتها على العصمة من الخطأ.
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اإلمتام علٌته الستالم أستلوبا تربوٌتا متؤثرا فتً تأدٌتب التنفس ثانٌا: فً الدعاء: إذ مثل الدعاء عند 

االنسانٌة حٌث ٌمثل الترابط الروحً بٌن العبد وربه وٌنمً فٌه الكرامتة بوستاطة متا ٌتعلمته متن 

 ؼنى النفس عن اآلخرٌن من خالل الدعاء واالتصال الروحً مع هللا سبحانه وتعالى.

 ٌه السالم فوجدته ٌمثل:تمصت الدراسة )االصالح( فً كالم االمام عل -٘

اوال: العدل: وهو الركٌزة االولى لإلصالح, ولد لدم االمام علٌه السالم االنموذج االمثل للعدالة  

 وهو العدل االلهً, ثم توصٌفا للعدل السٌاسً واالجتماعً وااللتصادي, وؼٌر ذلن. 

الم بابعتتاده المعرفٌتتة ثانٌتتا: االمتتر بتتالمعروؾ والنهتتً عتتن المنكتتر. ولتتد لدمتته االمتتام علٌتته الستت

 والمٌادٌة.

المصلحٌن, إذ لدم االمام صورا للصالحٌن تمكن الدارس من استتنباط توصتٌؾ   ثالثا: فً وصؾ

 ٌطبك على المجتمع.

اهل الؽفلة. فمد لدم االمام علٌه السالم الهل الؽفلتة صتورا تشتخص االبصتار وصؾ رابعا: فً  

 فالت من الؽفلة واالبتعاد عنها.وتمرع االسماع وتستنفر الذات االنسانٌة لال

ثتتم تمتتت دراستتة األستتالٌب البالؼٌتتة التتتً وظفهتتا االمتتام علٌتته الستتالم للتعبٌتتر عتتن تلتتن المعتتارؾ 

 الثالث: )الحكمة والتأدٌب واالصالح( وما تفرع منها فوجدت أن االمام علٌه السالم:

ٌؽنٌها بالمعارؾ فً مٌدان علم المعانً ٌستحضر ذهنٌة المتلمً فٌلتمس مضان خلوها ل  - أ

باسلوب الخبتر االبتتدائً الختالً متن التوكٌتدات, فتكتون العبتارات تحمتل مصتادٌمها بمتا 

تحمله من حمائك, ولما تستتب تلن الحمائك وتولظ طلتب المزٌتد, ٌتحفهتا بأستلوب الخبتر 

الطلبً الذي ٌحمل توكٌدا واحدا ٌكفً لترسٌخ الحمائك فً ذهن طالبها, حتى اذا ازدادت 

ن اتمادا ووصلت الى تصدٌك البعض وانكار البعض اآلختر جاءهتا استلوب الخبتر االذها

 االنكاري المتحؾ بالتوكٌدات التً تسبػ على النص الموة والحدة.

فً مٌدان علم البٌان اظهرت اسالٌب االمام علٌه الستالم الفنٌتة البٌانٌتة للتعبٌتر عتن تلتن  - ب

الفهم العمٌك، اذ تجعله ٌستعمل الحواس المعارؾ بأنها أسالٌب تربوٌة تمّكن المتلمً من 

كلها فً عملٌة التلمً فبالتشبٌه تظهر له الصورة واضحة مرئٌة ٌكاد ان ٌدركها بحواسه 

الخمس، ثم تأتً االستعارة لتمثل امامه الخصائص المطلوب فهمها بصتورة مفخمتة التى 

الكناٌتة بعتد  حد ملفت للنظر ومبهر بالولت ذاته. وهذا من خصائص االستعارة. وتتجلى
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أن ٌستوعب المتلمً المعنى المرٌب ثم ٌراه لٌس الممصود, فٌعمك النظر حتى ٌصل الى 

 المعنى البعٌد وهو المطلوب.

يذدددحح الدددحىغ االدراكدددي بثشائيدددات الصبددداق عمدددى إيقددداق الددددجع وفتتتً مٌتتتدان علتتتم البتتتدٌع:  - ت

 والجشاس مسا يمدي الى تيحيب الدمػك باتجاه التخبية عمى اإلصبلح. 

نتت النصتوص العلوٌتتة إمكانٌتة صتٌاؼة ادق الموضتتوعات التربوٌتة واعمتدها بأستتالٌب بٌ -ٙ

بالؼٌة لادرة على أن تأخذ بعٌن االعتبار الوضع النفسً والذهنً للمتلمً فتمتدم لته بنٌتة 

لؽوٌة متناؼمة مع حاله اثناء التلمً، حٌث ٌتوافك علم المعانً مع الحالة الذهنٌة للمتلمً 

ٌتعامل معه بأسالٌب خبرٌة خاصة ومتع الستائل والمنكتر بأستالٌب من حٌث خلو الذهن ف

أختترى، مصتتورا مشتتاهد مرئٌتتة متتن ختتالل التشتتبٌه واالستتتعارة والكناٌتتة، خالمتتا اجتتواء 

اٌماعٌة تخٌٌلٌة تساعد على اذعان النفس من خالل األسالٌب البدٌعٌة. وهذا ٌجعلنا نأمتل 

 العلوٌة.بأن تصاغ الدروس التربوٌة على شاكلة االسالٌب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ٔ7ٕ 
 

 

 قا سة السرادر كالسخاجا () 

 القخاف الكخيع.

  
ابغ سضشا ومحهبو في الشفذ)دراسدة فدي القردضجة العضشيدة( : د.فدتح هللا بميدف , د.  , دار  .ٔ

 .ٜٗٚٔبضخوت ,  –األحج البجخي 
القػمي الشاشخ مخكد االليام  ٔإحراء العمػم :الذي. ابػ الشرخ ل بغ ل الفارابي :   .ٕ

 م.ٜٜٔٔ
إحيدداء عمددػم الددجيغ :أبددي حامددج الغدالددي : ت. د. عبددج هللا الخالددجي :الشاشددخ دار األرقددع بددغ  .ٖ

 أبي األرقع.
اإلدارة واالسمػب العيادي في نيج الببلغة : ىاشدع حددضغ ناصدخ السحشدظ ،جامعدة الكػفدة  .ٗ

 ، دار انباء لمصباعة والشذخ.
 الدددسعاني أبددػ سددعج: تحقضددق: أحسددج ل أدب اإلمددبلء واالسددتسبلء :  عبددج الكددخيع بددغ ل .٘

 .ٔعبج الخحسان، 
، دار ٔأدب الدددجنيا والدددجيغ : االمدددام ابدددي الحددددغ عمدددي بدددغ حبضدددب البردددخي السددداوردي،  .ٙ

 الكتب العمسية.
 بضخوت . –أرسصػ شاليذ السعمع األول : ماجج فخخي , د.  , السصبعة الكاثػليكية  .ٚ
حمضميدددددة لدددددشيج الببلغدددددة ( : نيايدددددة جبدددددخ اإلرشددددداد فدددددي فكدددددخ اإلمدددددام عمدددددي )ق( ) دراسدددددة ت .ٛ

 .ٕٚٔٓكخببلء ,  –, ممسدة عمػم نيج الببلغة العتبة الحدضشية  ٔالسحسجاوي ,  
ه( ٖٛ٘أساس الببلغة : أبػ القاسع محسػد بغ عسخو بغ أحسدج الدمخذدخي جدار هللا )ت  .ٜ

 .ٜٜٛٔبضخوت ,  –, دار الكتب العمسية  ٔ, تح : ل باسل عضػن الدػد ,  
,  ٔلضب اإلنذدددائية وأسدددخارىا الببلةيدددة فدددي القدددخبن الكدددخيع : صدددباح عبضدددج دراندددة ,  األسدددا .ٓٔ

 ٜٙٛٔمرخ ,  –مصبعة األمانة 
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قدددع ,  –, مصبعدددة ممسدددة بػسدددتان  ٔأسددالضب البيدددان فددي القدددخبن : جعفدددخ الدددضج بددداقخ ,   .ٔٔ
 ق.م.ٖٗٔ

جخجداني أسخار الببلغدة : أبدػ بكدخ عبدج القداىخ بدغ عبدجالخحسغ بدغ ل الفارسدي األصدل ال .ٕٔ
 ججة. –ه( , تح : محسػد ل شاكخ , مصبعة السجني ٔٚٗ)
لبشدان  –, ممسددة الدببلغ  ٕاألغخاض االجتسارية في نيج الببلغدة : محددغ األمدضغ ,   .ٖٔ

 ,ٜٔٛٚ. 
 األلفا  األفبلشػنية وتقػيع الدياسة السمػكية واألببلق :أفبلشػن في االسبلم. .ٗٔ
 ٔزاده األممي , ممسدة السعارف االسبلمية ,  اإلندان الكامل في نيج الببلغة : حدغ  .٘ٔ

 .ٜٜ٘ٔ, دار الدبلم , 
اإلندان في نيج الببلغة :إعجاد: مكتبدة الخو دة الحضجريدة .الشاشدخ: العتبدة العمػيدة: تشفضدح  .ٙٔ

 وابخاج: نحيخ ىشجي الكػفي
( , تدح: ل ٜٖٚاإليزاح في عمػم الببلغة : ل بغ عبجالخحسغ بدغ عسدخ القدويشدي )ت .ٚٔ

 بضخوت. –, دار الجضل  ٖعبج السشعع بفاجي ,  
البحددخ السحدديم فددي التفدددضخ : أبددػ حيددان ل بددغ يػسدد  بددغ حيددان االنجلدددي: دار الفكددخ،  .ٛٔ

 بضخوت.
بج السجضج: اليضبة السردخية العامدة البجيع بضغ الببلغة العخبية والجراسات الشرية :جسضل ع .ٜٔ

 مٜٜٛٔلمكتاب 
،الشاشخ:ممسدددددة ٔالبعددددج الفكددددخي والتخبددددػي فددددي نيددددج الببلغددددة :عبددددج الخسددددػل الغفدددداري،   .ٕٓ

 انراريان لمصباعة والشذخ.
الببلغددددددة العخبيددددددة )السفيددددددػم والتصبضق(:حسضددددددج بدم الثػيشي،الشاشددددددخ دار السشدددددداىج لمشذدددددددخ  .ٕٔ

 ٔوالتػزيع، 
 ،الشاشخ ،مكتبة لبشانٔأبخى :ل عبج السصمب: الببلغة العخبية قخاءة  .ٕٕ
 الببلغة والبيان والبجيع : جامعة السجيشة العالسية. .ٖٕ
البمددددددددددددددع الذدددددددددددددافي فدددددددددددددي عمدددددددددددددػم الببلغدددددددددددددة:فػاز فدددددددددددددتح هللا الخامضشدددددددددددددي :دار الكتددددددددددددداب  .ٕٗ

 ٜٕٓٓ،ٔالجامعي،االمارات، 
 الشاشخ: شيخان ٔبيج الرياغة في شخح نيج الببلغة : ل تقي التدتخي:  .ٕ٘
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 ٜٜٛٔان في  ػء أسالضب القخبن: الجكتػر عبج الفتاح الشضغ: دار الفكخ العخبي،البي .ٕٙ
 .ٜٔٛٔ,  ٔالتخبية : سميسان كامل العبجهللا ,   .ٕٚ
 التخبية عبخ التاري. : عبجهللا الجائع: الشاشخ: دار العمع لمسبليضغ. .ٕٛ
,  ٔ,   التخبيددة فدددي مجرسددة الشبدددػة  لفزددضمة الذدددي. ل متددػلي الذدددعخاوي: جسددال ابدددخاهيع  .ٜٕ

 .ٜٜٜٔشبخا ,  –مصبعة الشرخ 
, ٔالتخبيددة واآلدابيدددة والتػاصددل فدددي قصدداق اىدددل الحددجيث والفقدددو والعبددارة : عمدددي زيعدددػر,   .ٖٓ

 . ٖٜٜٔبضخوت ,  –عدالجيغ لمصباعة 
. دار ضبداء لمصباعدة ٔالتخبية والدياسة عشج أبي حامج الغدالي : أحسج عخفدات القا دي, . .ٖٔ

 .ٕٓٓٓالسشصقة الرشارية ,  –والشذخ.مجيشة العاشخ مغ رمزان 
، الشاشدخ:دار مكتبدة ٕالتخبية والشطام االجتساعي : راسل، تحقضدق ،تحقضدق سدسضخ عبدجه،   .ٕٖ

 الحياة.
السجيشة السشػرة  –, مكتبة دار التخاث ٕتصػر مفيػم الشطخية التخبػية : ماجج الكيبلني ,   .ٖٖ

 ,ٜٔٛ٘. 
ه( , تدح : مجسػعدة ٙٔٛاني )تالتعخيفات : عمي بغ ل بغ عمي الديغ الذخيف الجخجد .ٖٗ

 .ٖٜٛٔبضخوت ,  –, دار الكتب العمسية  ٔمغ العمساء ,  
التعميقدددات : ابدددغ سدددضشا، تحقضدددق عبدددج الخحسدددان بدددجوي: الشاشدددخ: الدددجار االسدددبلمية لمصباعدددة  .ٖ٘

 والشذخ والتػزيع .
التقػى في نيج الببلغدة :إعدجاد مكتبدة الخو دة الحضجريدة ،العتبدة العمػيدة السقجسدة، تشزدضج  .ٖٙ

 وابخاج: نحيخ ىشجي الكػفي
التمخيز في عمػم الببلغة : جبلل الجيغ الذافعي الجمذقي :تحقضق:عبدج الحسضدج ىشدجاوي  .ٖٚ

 ،الشاشخ:دار الكتب العمسية.ٔ،  
، الشاشدخ: دار السشاىدل ٔالتشبيو عمى سبضل الدعادة : الفارابي: تحقضق جعفدخ ال ياسدضغ،  .ٖٛ

 لمصباعة والشذخ والتػزيع 
)دراسددددة فددددي تصددددػيخ الفكددددخ بددددبلل مائددددة عددددام ( : مميددددج سددددعضج الدددددالع تشطدددديع السعمػمددددات  .ٜٖ

 .ٕٕٓٓ:الشاشخ: عالع الكتب الحجيث،
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تيدددددحيب األبدددددبلق : ابدددددي عمدددددي احسدددددج بدددددغ ل بدددددغ يعقدددددػب  مددددددكػيو ، تحقضدددددق :عسددددداد  .ٓٗ
 ، الشاشخ: مشذػرات الجسل ٔاليبللي، 

,  ٔخعدب ,  ه( , تدح : ل عدػض مٖٓٚتيحيب المغة : ل بغ أحسدج بدغ األزىدخي )ت .ٔٗ
 .ٕٔٓٓبضخوت ,  –دار إحياء التخاث العخبي 

 .ٔتيحيب شخح نيج الببلغة البغ ابي الحجيج السعتدلي : عبجاليادي الذخيفي ,   .ٕٗ
ه( , تدح : رمددي مشضددخ ٕٖٔجسيدخة المغدة : أبدػ بكدخ ل بدغ الحدددغ بدغ دريدج األزدي )ت .ٖٗ

 .ٜٚٛٔبضخوت ,  –, دار العمع لمسبليضغ  ٔالبعمبكي ,  
 –, ممسددة السعددارف ٔجدػاىخ الببلغدة فدي السعداني والبيددان والبدجيع , أحسدج الياشدسي ,   .ٗٗ

 .ٜٜٜٔبضخوت , 
:الشاشدددخ:ذوي ٔالحكسدددة الشطخيدددة والحكسدددة العسميدددة فدددي نيدددج الببلغدددة : جدددػادي اآلممدددي ،  .٘ٗ

 القخبى. 
الخصدداب فددي نيددج الببلغددة بشضتددو وانساشددو ومدددتػياتو )دراسددة تحمضميددة( : حدددضغ العسددخي ,  .ٙٗ

 .ٕٓٔٓبضخوت ,  –, دار الكتب العمسية  ٔ 
لشدجن  –, دار الػراق  ٕبػارق البلشعػر او اسخار الذخرية الشاجحة : عمي الػردي ,   .ٚٗ

,ٜٜٔٙ. 
الجراسدددددات الشفددددددية عشدددددج السددددددمسضغ ) ابدددددغ سدددددضشا والدددددشفذ اإلنددددددانية( : ل بضدددددخ حددددددغ  .ٛٗ

 .ٕٜٛٔالقاىخة ,  –, ممسدة الخسالة  ٔعخقدػسي ,  
 .ٕٜٚٔ، ٕج الببلغة : ل ميجي شسذ الجيغ، دراسات في ني .ٜٗ
 , د.م , د.ت . ٔالجعاء في نيج الببلغة : بمضل بم  بذضخ ,  .ٓ٘
،: ٖ(،تحقضق محسػد ل شاكخ ابدػ فيدخ، ٔٚٗدالئل اإلعجاز : عبج القاىخ الجخجاني ) .ٔ٘

 الشاشخ مصبعة السشي بالقاىخة.
بداب ابدي الحددغ يحضدى بدغ الجيباج الػ ي  في الكذ  عغ أسخار كبلم الػصدي: السميدج  .ٕ٘

حسدة بغ عمي الحدضشي، تحقضق: بالج بغ قاسع بغ ل الستػكل، الشاشخ: ممسدة االمام زيج 
 بغ عمي الثقافية.

 :القاىخة ،مصبعة لجشة التأليف والتخجسة والشذخ.ٕالجيسقخاشية والتخبية : جػن ديػي :  .ٖ٘



ٔ7ٙ 
 

محب الجيغ القدخة داغدي: الشاشدخ: ،عمي  ٗرسالة أييا الػلج : أبي حامج الغدالي:تحقضق،   .ٗ٘
 دار البذائخ االسبلمية

 .ٕٔٓٓالدجع القخبني )دراسة أسمػبية(:إعجاد ىجى عصية عبج الغفار، .٘٘
ه(ت:بذدددددددار عدددددددػاد ٜٕٚسدددددددشغ التخمدددددددحي )الجدددددددامع الكبضخ(:التخمدددددددحي أبدددددددػ ريددددددددى،)ت .ٙ٘

 ٔ،  ٜٜٙٔمعخوف،الشاشخ دار الغخب االسبلمي،سشة
 . ٔ  شخح العمػي لشيج الببلغة : العمػي , .ٚ٘
 ., د. م , د.ت .ٔشخح حكع نيج الببلغة : الذي. رباس القسي ,  .ٛ٘
شددخح نيددج الببلغددة : ابددغ أبددي الحجيددج , تددح : ل أبددػ الفزددل إبددخاهيع , دار إحيدداء الكتددب  .ٜ٘

 بضخوت . –العمسية 
،الشاشخ:مشذددددػرات دار ٔشدددخح نيدددج الببلغدددة : كسدددال الدددجيغ مضدددثع بدددغ عمدددي البحخاندددي :  .ٓٙ

 ذخ والتػزيع .الثقمضغ لمصباعة والش
 ، دار الكتب العمسية. ٔالذفاء : ابغ سضشا، تخجسة وتحقضق :قشػاتي _سعضج زايج،  .ٔٙ
ه( , ٖٜٖالرحاح تاج المغة وصحاح العخبية : أبػ نرخ إسساعضل بغ حساد الجػىخي ) .ٕٙ

 .ٜٚٛٔبضخوت ,  –, دار العمع لمسبليضغ  ٗ 
خحسدان، األلبداني، تحقضدق:  صحيح الشدائي : أحسج بغ شعضب بغ عمي الشدائي أبػ عبج ال .ٖٙ

 .ٕٔٓٓ، ٔل ناصخ الجيغ األلباني ، 
، الشاشدخ: ٔصحيح مدمع : مدمع بغ الحجاج، تحقضق :نطخ بغ ل الفاريابي أبػ قتضبدة،  .ٗٙ

 دار شضبة 
 ، السكتبة السخكدية.ٔصفػة شخوح نيج الببلغة : اركان التسيسي ،  .٘ٙ
غ عمدي بددغ ابدخاهيع الحددضشي العمددػي الصدخاز الستزدسغ ألسدخار الببلغددة: يحضدى بدغ حسدددة بد .ٙٙ

 بضخوت-، السكتبة العشرخيةٔالصالبي السمقب بالسميج باب،  
 ، تخجسة وتحقضق : ل عبج السشعع الخاقانئالعجل االليي: مختزى مصيخي   .ٚٙ
بضدددخوت ,  –ه( , د.  , دار الشيزدددة العخبيدددة ٜٖٙٔعمدددع البيدددان : عبدددجالعديد عتضدددق )ت .ٛٙ

ٜٕٔٛ. 
 .ٜٕٓٓبضخوت ,  –, دار الشيزة العخبية  ٔالعديد عتضق ,  عمع السعاني : عبج .ٜٙ
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, تحقضدددق: الددددضج ىاشدددع السيبلندددي  ٔعمدددي واألسدددذ التخبػيدددة : الددددضج حددددغ العبدددانجي ,   .ٓٚ
 ايخان -،الشاشخ: نذخ اليادي. قع السقجسة

ه( , تدح ٖٙٗالعسجة في محاسغ الذعخ وبدابو : أبدػ عمدي الحددغ ابدغ رشدضق القضخواندي ) .ٔٚ
 .ٜٔٛٔ, دار الجضل ,  ٘عبجالحسضج ,  : محي الجيغ 

،تحقضدددق عفيدددف حددداشػم، الشاشدددخ: دار ٔالعسدددجة فدددي نقدددج الذدددعخ :ابدددغ رشدددضق القضخواندددي   .ٕٚ
 صادر لمصباعة والشذخ

ه( , تح : ٓٚٔالعضغ : ابػ عبجالخحسغ الخمضل بغ أحسج بغ عسخو بغ تسيع الفخاىضجي )ت .ٖٚ
 اليبلل , د.ت.ميجي السخدومي و بخاهيع الدامخائي , دار ومكتبة 

لبشدان  –, دار اليدادي  ٔالفكخ االقترادي في نيج الببلغدة : محددغ بداقخ السػسدػي ,   .ٗٚ
. 
الفمدفة االسبلمية ) اإلندان في الفمدفة االسدبلمية ( ) نسدػذج الفدارابي ( : ابدخاهيع عداتي  .٘ٚ

 .ٖٜٜٔ, د.   , اليضبة السرخية العميا لمكتاب , 
 اعضل ،الشاشخ: بغجاد ،جامعة بغجادفمدفة التخبية : الجباغ مقجاد إسس .ٙٚ
 –, السمسدددة الجامعيددة  ٔالفمدددفة واالعتدددال فددي نيددج الببلغددة : قاسددع حبضددب جددابخ ,   .ٚٚ

 .ٜٚٛٔبضخوت , 
فددي رحدداب نيددج الببلغددة : مختزددى مصيددخي ،الددجار االسددبلمية لمصباعددة والشذددخ والتػزيددع  .ٛٚ

 ٔبضخوت لبشان  
 .ٜٜٚٔ, دار الجعػة ,  ٔ  في فدمفة ابغ سضشا تحمضل ونقج : محسػد ما ي , .ٜٚ
ه( , تدح ٚٔٛالقامػس السحيم : مجج الجيغ أبػ شاىخ ل بغ يعقػب الفضخوز ببادي )ت .ٓٛ

 .ٕ٘ٓٓبضخوت ,  –, ممسدة الخسالة  ٛ: مكتب تحقضق التخاث في ممسدة الخسالة ,  
 ٜٜٜٔ, دار اليادي ,  ٔضبدات مغ نيج الببلغة : سامي بزخ ,   .ٔٛ
 أبي شالب : مضثاق ىاشعقرار حكع اإلمام عمي بغ  .ٕٛ
 ٔه( الشاشخ السكتبة االسبلمية ،شيخان  ٛٓٔالكافي :ل بغ يعقػب الكمضشي )ت .ٖٛ
, ممسدددة ٔكتدداب البددجيع : أبددػ العبدداس عبددجهللا بددغ السعتددد , تددح : احسددج عبددج الفتدداح ,   .ٗٛ

 .ٕٕٔٓالكتب الثقافية , 
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أحسدج الدمخذدخي الكذاف عغ حقائق غػامس التشديل : أبػ القاسع محسػد بغ عسدخو بدغ  .٘ٛ
 ه.ٚٓٗٔبضخوت ,  –, دار الكتاب العخبي ٖه( , د.تح ,  ٖٛ٘جار هللا)ت

(ت عجنان دروير_ل السرخي ،ممسددة الخسدالة ٜٗٓٔالكميات: أبػ البقاء الكفػي،) ت .ٙٛ
 ٔ،بضخوت ، 

الكشايددددددددددددة والتعددددددددددددخيس : ألبددددددددددددي مشرددددددددددددػر عبددددددددددددج السمددددددددددددظ بددددددددددددغ ل بددددددددددددغ اسددددددددددددساعضل  .ٚٛ
 ٔ، ه(ت:عائذة حدضغ فخيجٜٕٗالثعالبي)ت

ه( , ٔٔٚلددان العددخب : ل بددغ مكددخم بددغ عمدي أبددػ الفزددل جسددال الددجيغ األنردداري ت) .ٛٛ
 .ٗٔٗٔبضخوت ,  –, دار صادر  ٖ 
 , د.م , د.ت  ٔما يشبغي أن يقجم قبل الفمدفة : الفارابي ,   .ٜٛ
،دار اليدددادي لمصباعدددة ٔالسبددداد  واألسدددالضب التخبػيدددة فدددي نيدددج الببلغدددة : أمضدددخة بخغدددل   .ٜٓ

 ع. والشذخ والتػزي
السثددددل الدددددائخ فددددي أدب الكاتددددب والذدددداعخ :  ددددياء الددددجيغ بددددغ األثضددددخ نرددددخ هللا بددددغ ل  .ٜٔ

الفجالدة )القداىخة( , د.ت –ه( , تح : احسج الحػفي وبجوي شبانة , دار نيزدة مردخ ٖٚٙ)
. 
 –السجتسدددع وجيددداز الحكدددع عشدددج االمدددام : عبدددج العمدددي بل سددديف , د.  , مصبعدددة الشعسدددان  .ٕٜ

 .ٜٜٙٔالشج  , 
، ٔان في تفدضخ القخبن: امضغ االسبلم ابي عمي الفزل بغ الحدغ الصبخسي  مجسع البي .ٖٜ

 الشاشخ: دار العمػم لمتحقضق والصباعة والشذخ والتػزيع .
ه( , ٛ٘ٗالسحكع والسحديم األعطدع : أبدػ الحددغ عمدي بدغ إسدساعضل بدغ سدضجه السخسدي ) .ٜٗ

 .ٕٓٓٓبضخوت ,  –, دار الكتب العمسية  ٔتح : عبجالحسضج ىشجاوي ,  
 , د.م , د.ت . ٔمجبل الى التخبية : ىشخي ,   .ٜ٘
السجيشة الفا مة لمفارابي : عمي عبج الػاحج وافي ، نيزة مرخ لمصباعة والشذخ والتػزيع  .ٜٙ

. 
 , د.م , د.ت . ٔالسحاىب األببلضية بضغ اإلسبلمضضغ والغخبضضغ : فايدة أبػ شكخي ,   .ٜٚ
ه( ت ٕٔٗبددغ أسددج الذددضباني)تمدددشج أحسددج :السملدد  أحسددج بددغ ل بددغ حشبددل بددغ ىددبلل  .ٜٛ

 ٕٓٓ،ٔ،شعضب األرنمو _عادل مخشج ،ممسدة الخسالة، 
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 .ٔمذكاة األنػار: عمي الصبخسي ، تحقضق ميجي ىػشسشج ,   .ٜٜ
 –, مكتبة السميج  ٔمرادر السعخفة في الفكخ الجيشي والفمدفي : عبجالخحسغ الدبضجي ,   .ٓٓٔ

 .ٕٜٜٔالخياض , 
السرددباح السشضددخ فددي غخيددب الذددخح الكبضددخ  :أحسددج بددغ ل بددغ عمددي الفضددػمي أبددػ العبدداس  .ٔٓٔ

 بضخوت , د.ت. –ه( , د.  ,  السكتبة العمسية ٓٚٚ)ت
،تحقضددق ٔالسرددباح فددي السعدداني والبيددان والبددجيع : بددجر بددغ مالددظ الذدديضخ بددابغ الشدداضع ،  .ٕٓٔ

 حدشي عبج الجمضل يػس 
بدددغ أحسدددج بدددغ مصضدددخ المخسدددي الذدددامي أبدددػ القاسدددع السعجدددع الردددغضخ لمصبخاندددي : سدددميسان  .ٖٓٔ

ه(ت:ل شدددددكػر محسدددددػد الحددددداج أمخيخ،السكتدددددب االسدددددبلمي ،دار عسدددددار ٖٓٙالصبخاندددددي)ت
 ٔ،بضخوت ، 

 . ٔترجيخ ابخاهيع مجكػر  , –السعجع الفمدفي : مجسع المغة العخبية  .ٗٓٔ
هللا  عبددج الحمدديع مشترددخ_ عصيددة الرددػالحي _ل بمدد -السعجددع الػسدديم: إبددخاهيع أندديذ .٘ٓٔ

 ،الشاشخ :مجسع المغة العخبية_مكتبة الذخوق الجولية.ٗأحسج ، 
 ،دار الفكخ , د.ت . ٔمفاتيح الغضب : فخخ الجيغ الخازي   .ٙٓٔ
 ،الشاشخ،انتذارات قائغ .ٔمفتاح الدعادة في شخح نيج الببلغة :الدضج ل تقي الشقػي   .ٚٓٔ
 –, دار الكتددب العمسيدددة  ٔمفتدداح العمددػم : االمدددام سددخاج السمدددة ل بددغ عمددي الددددكاكي,   .ٛٓٔ

 .ٖٜٛٔبضخوت , 
مفيددػم األمددخ فددي القددخبن الكخيع)دراسددة مرددصمحية وتشزددضخ مػ ددػعي( : جسضمددة زيددان ,  .ٜٓٔ
 .ٕٓٔٓبضخوت ,  –, دار ابغ حدم  ٔ 
 السقجمة : ابغ بمجون ، تحقضق : عبجهللا ل الجروير، دار يعخب , د.دت . .ٓٔٔ
شدػن عمدي العتدابي , د.  , كميدة الذدي. مبلمح السشيج التخبػي عشج االمدام عمدي : جدػن ح .ٔٔٔ

 الصػسي الجامعة.
ه(،ت الذددددي. مالددددظ السحسػدي،ممسدددددة ٛٙ٘السشاقددددب:السػفق أحسددددج بددددغ ل السكددددي )ت .ٕٔٔ

 ٔالشذخ االسبلمي،  
مشيدداج العابددجيغ الددى جشددة رب العددالسضغ : أبددي حامددج ل بددغ ل بددغ ل الغدالددي ،تحقضددق  .ٖٔٔ

 بلمية:محسػد مرصفى حبلوي، دار الشذخ االس
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ميددارات العردد  الددحىشي ودورىددا فددي تشسيددة التفكضددخ اإلبددجاعي عشددج الصددبلب : عبددجهللا ل  .ٗٔٔ
 ىشانػ 

, العتبة  ٔالسػاششة في فكخ اإلمام عمي )ق( وتصبيقاتيا التخبػية : لسياء ميجي جابخ ,   .٘ٔٔ
 .ٕٚٔٓكخببلء ,  –العمػية السقجسة 

 –, دار حددجيث  ٔ الخيذدديخي ,  مػسددػعة اإلمددام عمددي فددي الكتدداب والدددشة والتدداري. : ل .ٙٔٔ
 قع
 . ٔالسػسػعة الفمدفية : تػماس ,   .ٚٔٔ
 بضخوت . –, دار الكتب العمسية  ٔالسضدان في تفدضخ القخبن : الصباشبائي ,   .ٛٔٔ
 ، دار الجضل لمصبع والشذخ والتػزيع ٔالشجاة : ابغ سضشا، تحقضق عبج الخحسان عسضخة   .ٜٔٔ
بضدخوت ,  –عارف تامخ , ممسدة عدد الدجيغ نرضخ الجيغ الصػسي في مخابع ابغ سضشا :  .ٕٓٔ

ٜٖٔٛ. 
 ٔنفحددات الػاليددة شددخح عرددخي جددامع لددشيج الببلغددة : الذددي. ناصددخ مكددارم الذددضخازي،   .ٕٔٔ

 دار جػاد االئسة عميو الدبلم–مجرسة االمام عمي ابغ ابي شالب عميو الدبلم 
 لبشان. –نقج الشثخ : قجامة بغ جعفخ ، دار الكتب العمسية بضخوت  .ٕٕٔ
فدي غخيدب الحدجيث واألثدخ: مجدج الدجيغ ابدػ الددعادات السبدارك بدغ ل بدغ ل بدغ الشياية  .ٖٕٔ

 بضخوت. -, السكتبة العمسيةٔل ابغ عبج الكخيع الذضباني الجدري ابغ االثضخ ،  
 , دار الكتاب المبشاني  ٔنيج الببلغة : الذخيف الخ ي ,   .ٕٗٔ
 االسبلمي.، ممسدة الشذخ  ٔنيج الببلغة : ل الجشتي ,   .ٕ٘ٔ
 , مصبعة االستقامة . ٔنيج الببلغة : ل عبجه ,   .ٕٙٔ
،الشاشددخ :السدتذددارية الثقافيددة ٔنيددج الببلغددة والفكددخ اإلنددداني السعاصددخ : ل شددخيعتي   .ٕٚٔ

 لمجسيػرية االسبلمية االيخانية بجمذق 
–, دار السعدددارف ٖنػابددد  الفكدددخ العخبدددي : سدددعضج زايدددج العخبدددي الفدددارابي : سدددعضج زايدددج ,   .ٕٛٔ

 .  ٕٔٓٓالشضل.القاىخة , 

 الرسائل واألطاريح الجامعية.

سالٌب البدٌع فً نهج البالؼة )دراسة فً الوظائؾ الداللٌة والجمالٌة(:خالد كاظم حمٌدي .أٔ

 ٔالحمٌداوي ،ط
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 البحوث:

 الدعاء فً تهج البالؼة: دمحم خلؾ بشر ،جامعة البصرة ،كلٌة اآلداب ،لسم اللؽة العربٌة. .ٔ

 .ٕٔٔٓنهج البالؼة: مكتبة الروضة الحٌدرٌة ، سلسلة فً رحاب .ٕ

سلسلة لراءات  انطباعٌة فً نهج البالؼة:علً الخباز: الناشر : لسم الشؤون الفكرٌة  .ٖ

 والثمافٌة فً العتبة العباسٌة الممدسة ،عرض ،صباح جاسم.

 مباحث داللٌة فً نهج البالؼة)دراسة موازنة(:مكتبة الروضة الحٌدرٌة. .ٗ
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Abstract  

Praise be to Allah the Lord of the Worlds, and may Allah bless 
Muhammad and the goodness of the good and the good, and those who 
follow them until the Day of Judgment. After: The approach of the 
rhetoric and the ambiguity of the speeches of the emir of rhetoric and 
the owner of Imam Ali peace be upon him and his letters and wisdom is 
a guiding light of life and leads to knowledge, and his rhetoric peace be 
a way to navigate the beauty of rhetorical images and diving in the world 
of jewels of knowledge and knowledge. The Prince of the Faithful 
(peace be upon him) is engaged in the most important areas of life, 
whether philosophical or religious or educational. Do not Tnmaz rhetoric 
different topics. But each article has a place of rhetoric and 
masterpieces So that the style of his statement and organized a miracle 
no one else in the engineering of graphic images and their meanings 
and meanings. And even when it is said in the description of his words 
peace be upon him (without the words of the Creator and above the 
words of the creatures) and when the researcher is riding the means of 
diving in the depths of the words of the Emir of the believers peace be 
upon him - to manage it, whatever the means large or small - it is that 
method is not miraculous, It carries great educational means and 
exquisite expressions that explored all aspects of life, so that the 
researcher feels that the universe in the eyes of Imam Ali peace be 
upon him is only an integrated educational system. Peace be upon him 
was a miracle in his creativity and his ingenuity. Perhaps the flowing sea 
study and research from the approach of Balagha credible, as the 
Balagion tried to monitor his rhetoric through the meaning and wording 
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and formulation. Politicians, socialists and others tried to monitor its 
political, social and other dimensions. The result was a great number of 
commentators, and a tremendous number of scholars, and a great 
number of those who were waiting for new treasures in their hands. The 
method of expression in the texts of the approach of educational rhetoric 
was considered a rhetorical study. The study took it upon itself to 
observe the methods of educational expression in the texts of the 
approach of rhetoric and to study it , And the aim of the study was to 
monitor these methods in order to benefit from them in educational life 
The study found that the educational issue is based on three basic 
pillars: the first is the knowledge of wisdom and then the discipline on 
wisdom, and then the application of the manners of wisdom on the 
ground to produce the reform. Research has found this system clearly 
defined in the approach of rhetoric. The study chose the method of 
Arabic rhetoric in its three sciences: theology, the statement of science, 
and the science of Budaiya. The thesis was divided into three chapters. 
The introduction, titled "Educational Concepts", focused on the 
educational concepts and their evolution until the basic pillars of 
education emerged. The discipline was the means of carrying wisdom. . 
The chapters were three: The first chapter deals with the knowledge of 
God as the key to knowledge, then the knowledge of the righteous 
because it is the knowledge of the field of behavior after the knowledge 
of God and then the knowledge of piety, because it is the field of 
feedback to know God and know the behavior of the righteous. Chapter 
II: entitled Discipline and preaching, being the guiding method of 
primary, then the method of supplication and supplication because it is 
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the means that frees man from slavery to other than God. Chapter III: 
The reform and address of justice because it is a system of reform, and 
then the promotion of virtue and prevention of vice, because it is the 
theoretical lesson of reform, and then the qualities of reformers as the 
field of application of the reform. Each chapter of the three topics: The 
first topic: (methods of news and construction of the expression of Imam 
Ali peace be upon him). And the second topic: (methods of the 
statement of Imam Ali peace be upon him). And the third topic: 

(methods Bdaia for the expression of Imam Ali peace be upon him). 

 

 

 

 

 

 

 

 


